Demonstrerer mot timesats på 1085 kroner
Advokatene i Telemark er så misfornøyde at de tok på seg gule T-skjorter og demonstrerte utenfor tingretten
torsdag. De mener timesatsen på 1085 kroner er altfor lav.
På nasjonalt plan aksjonerer advokatene med å nekte å stille opp som forsvarere i Høyesterett. Advokatene i
Telemark streiker ikke, men demonstrerte utenfor tinghusene i går.
Det handler om penger; nemlig pengene advokater får for å ta på seg oppdrag som forsvarere, bistandsadvokater
og andre saker der klienten har rett til fri rettshjelp fra det offentlige. Da er det nemlig staten som bestemmer
timeprisen, og den er på 1085 kroner.
- Skal dekke alt
- Det er ikke en timelønn, men et salær som også skal dekke kontorutgifter, lønn til ansatte og alle andre
kostnader, sier Heidi Amlie Grindem.
Hun legger til at advokatene i en del fri-rettshjelp-saker jobber for stykkprissats, og det gjør at satsen kan bli
betydelig lavere enn 1085 kroner timen.
Vanligvis tar hun 1850 kroner når hun fakturerer private klienter som betaler selv. Det samme tar flere av de andre
som deltok i demonstrasjonen. Når de forsvarer en tyv eller er bistandsadvokat for et voldsoffer er det staten som
betaler, og da får de altså 765 kroner mindre.
- Det kan bli et problem å få flinke advokater til å ta saker med fri rettshjelp, sier Heidi Amlie Grindem som er leder
av advokatforeningen i Telemark.
Hun sto i bresjen for de demonstrerende advokatene utenfor tinghuset i Skien. Varden har sjekket inntektene til
styret i advokatforeningen i Telemark, og funnet ut at de tjener nester 1,2 millioner kroner i året i gjennomsnitt. Vi
lurer derfor på om advokatene tror det blir lett å få forståelse i befolkningen for at de trenger høyere timesatser når
det offentlige betaler.
- Det ligger veldig mange timer arbeid bak en slik inntekt. Som forsvarer eller bistandsadvokat må du også regne
med å bli kalt ut til alle tider av døgnet og på lørdager og søndager, uten at du får ulempetillegg eller overtid av
den grunn, sier hun.
- Når gjennomsnittsinntektene er 1,2 millioner skyldes det også at de jobber mange timer for private klienter som
betaler bedre. Dersom alt arbeidet hadde vært betalt med 1085 kroner timen ville inntekten vært mye lavere, sier
advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit.
Tre krav
Advokatforeningen har tre krav:

1.Bærekraftig rettshjelpssats (som advokatene mener er ca. 1560 kroner timen)
2.Forhandlingsrett (at staten ikke fastsetter satsene ensidig og uten forhandlinger)
3.Full reisegodtgjørelse (for fem år siden ble det bestemt at advokatene får halv godtgjørelse i reisetiden)
Sorenskriver Dag Bjørvik kom ut på trappa på tinghuset og tok imot et skriv fra de gulkledde advokatene torsdag.
Han ga dem langt på vei sin støtte:
- Jeg har full forståelse for at dere trenger justering av salærene, og ikke minst ordningen med lavere satser for
reisetid, sa han.
Timesatsene ble økt med 22 kroner i den nye regjeringens budsjettforslag, men Advokatforeningen mener de har
sakket akterut og at det er altfor lite.
- Satsene er blitt så lave at det er mange som prioriterer bort saker med fri rettshjelp, sier advokat Frank Gajic Tveit
til Varden.
Image-text:
PROTEST: Advokatforeningen i Telemark demonstrerte i gule T-skjorter, og ble møtt utenfor tinghuset i Skien av
sorenskriver Dag Bjørvik og Kristin Barth-Larsen, nestleder tingretten. Foto: Torbjørn Tungesvik
PRROTEST: Heidi Amlie Grindem i Advokatforeningen i Telemark overrakte et protestskriv til sorenskriver Dag
Bjørvik, som ga uttrykk for at han forsto advokatenes misnøye. Foto: Torbjørn Tungesvik

