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PLANLEGGER AKSJON: – Dette dreier seg om grunnleggende rettigheter alle borgere i en rettsstat bør ha, og som vi
mener er i ferd med å uthules, sier advokat Ann-Iren Skjelbred. Foto: Kirvil Håberg
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1085 kroner timen. Det er rettshjelpsatsen advokatene får i dag. – Ikke bærekraftig, mener
Advokatforeningen, som nå varsler streik.

For abonnenter

I statsbudsjettet for 2022 foreslo den avtroppende regjeringen å videreføre rettshjelpssatsen som i dag
ligger på 1085 kroner, uten økning. Forslaget har ført til sterke reaksjoner blant advokater og
Advokatforeningen og Forsvarergruppen varsler nå streik for å sikre en bærekraftig rettshjelpsordning.
– Dette handler ikke om lønn til advokater. Det handler om grensen for fri rettshjelp til mannen i
gata som vi mener er altfor lav, sier advokat Ann-Iren Skjelbred, som sitter i Advokatforeningens
kretsstyre for Vestfold. Hun jobber som advokat i Tønsberg-firmaet Thommessen
Advokatfellesskap.
Advokatforeningen sier at salærsatsen har vært nærmest stillestående i mange år. I 2015 var satsen 970
kroner.

Fikk 25 kroner i fjor
I fjor ble satsen økt fra med 25 kroner – fra 1060 til 1085 kroner. Kravet Advokatforeningen la fram da var
på 490 kroner.
Skjelbred peker på at dette i realiteten fører til at advokater ikke lenger ønsker å bistå i offentlige saker.
– Det vil si de saker som berører borgerne mest – straffesaker, barnevern og psykisk helsevern. Det
handler om at de aller svakeste i realiteten ikke lenger har adgang til domstolene. Det handler om
at advokater som bistår stat og kommune får en helt annen timepris enn oss som bistår
privatpersoner, eksempelvis i barnevernssaker. Det handler om skjevhet og ulikhet for loven.
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Hvis ikke den nye regjeringen foreslår å øke den offentlige salærsatsen, planlegger Advokatforeningen å
skape problemer for beramming av saker i Høyesterett.
Det var advokat Frode Sulland - tidligere mangeårig leder av Forsvarergruppen - som på høstseminaret på
Sundvollen forrige helg foreslo en aksjon rettet spesifikt mot straffesaker i landets øverste domstol, skriver
Advokatbladet.
– Jeg er veldig engasjert og veldig sint, sa Sulland fra talerstolen.

Tredelt mål
Tønsberg-kollega Ann-Iren Skjelbred deler engasjementet for å få hevet salærsatsen.
– Streiken innebærer at forsvarere som har straffesaker i Høyesterett oppfordres til ikke å gjennomføre
forsvareroppdraget. Høyesteretts behandling av straffesaker vil da stoppe opp til regjeringen kommer
Advokatforeningen i møte. Grunnen til at vi kun retter streiken mot Høyesterett er for å skåne publikum
som søker rettshjelp, sier Skjelbred.
Hun sier at målet med en streiken er tredelt: Forhandlingsrett om rettshjelpssatsen, å få en
bærekraftig rettshjelpssats og å reversere halveringen av reisesalæret.
Den nye regjeringen har varslet at den vil legge frem en tilleggsproposisjon innen onsdag 10. november.
– Hvis den nye regjeringen ikke vil komme Advokatforeningen i møte på noen av disse punktene, vil det bli
en aksjon, sier Skjelbred.
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Lik Vestviken 24 på Facebook
Liker 2,8 k personer liker dette. Vær den første av vennene dine.
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