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2012 har vært et godt år for 
Advokat foreningen, med høy 
aktivi tet i våre mange møte
punkter med medlemmer, 
politiske myndigheter, medier og 
samfunn forøvrig. 

En viktig begivenhet var at Erik 
Keiserud ble valgt til ny leder. 
Han overtok stafettpinnen etter 
Berit Reiss-Andersen, som i fire 
år har bidratt med kompetanse, 
humør og energi inn i forening
ens arbeid. 

Advokatenes fagdager var et 
flott arrangement i mai, ja kan
skje var dette de beste fagdagene 
noen gang. Sikkert er det i hvert 
fall at vi satte deltakerrekord 
både på kursene og på advokat
festen, og at vi fikk svært gode 
tilbakemeldinger både underveis 
og i etterkant. Vi håper å se flest 
mulig av dere igjen til våren. 
Hold av datoene 30. og 31. mai. 

Advokatfesten ble benyttet til 
å dele ut Advokat foreningens 
Talentpris for første gang. Talent
prisen tildeles det advokatfirmaet 
som best evner å finne, vinne 
og beholde juridiske talenter, 
uavhengig av kjønn og etnisk 
bakgrunn. Prisen skal deles ut 
hvert år, som et verktøy for å 

initiere og synliggjøre at advokat
bransjen møter vår tids mulig-
heter på en offensiv og inkluder
ende måte.

I år har vi gjennomført en 
stor konkurranse blant ledende 
forsikringsselskaper, og vi har 
klart å forhandle frem om
fattende prisreduksjoner på alle 
våre forsikringsordninger for 
medlemmene. Vi mener vi hadde 
bransjens beste betingelser fra 
før, og vi har det i hvert fall nå. 

Erik Keiserud holdt Advokat
foreningens årstale i november 
2012, der han analyserte bruken 
av sakkyndighet i domstolene. Vi 
fikk stor oppmerksomhet og bred 
støtte for talens innhold, også på 
lederplass i landets største aviser. 
Som pådriver for en ny og bedre 
advokatlov, og som representant 
for mer enn 90 % av landets ad
vokater, ble vi meget overrasket 
over at det ble nedsatt et advokat
loveutvalg uten at Advokat
foreningens foreslåtte medlem
mer var med. Vi har imid lertid 
full tillit til de advokatene som 
sitter i utvalget, og ser frem til å 
samarbeide med dem for å få et 
best mulig resultat. Paral lelt med 
at advokat lovutvalget ble nedsatt 

– der ad vokaters taushets plikt er 
et viktig tema i mandatet, sendte 
Finansdepartementet ut et lov
forslag om begrensninger i ad
vokaters taushetsplikt på høring. 
Dette er etter vår mening en 
rotete og svært uheldig prosess. 

En av årets store og virkelig 
hyggelige begivenheter, var 
gjenforeningen mellom Advokat
foreningen og Forsvarergruppen 
av 1977. Forsvarergruppen har 
opprettet eget styre og hørings
utvalg, og sammen vil vi ha en 
styrket forsvarerfaglig og retts
politisk innflytelse. 

2012 vil ellers for alltid bli 
husket som det året da norges
historiens mest dramatiske 
terrorhandling ble behandlet i 
rettsapparatet. Prosessen ble 
gjennomført på en måte som 
fremmet eierskap og stolthet til 
våre rettslige tradisjoner, institu -
sjoner og prinsipper. Jeg har 
alltid vært stolt over å være jurist, 
og i 2012 mer enn noen gang. 

Merete Smith

Året 2012
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Profesjonsansvarsforsikring  
og sikkerhetsstillelse
Som ledende leverandør av 
profesjonsansvarsforsikring og 
sikkerhetsstillelse til et att raktivt 
marked på ca. 8 000 advokater, 
må vi leve med hard konkurranse 
fra flere forsikrings selskaper. 
Dermed må vi hele tiden legge 
press på oss selv og våre samar
beidspartnere for å beholde 
markedsledende vilkår. 

I 2012 gjennomførte vi en 
omfattende tilbudsrunde. Flere 
leverandører var villig til å strek
ke seg langt for å inngå avtale 
med oss, noe som medførte en 
betydelig prisreduksjon som vi 
kunne gi videre til våre medlem
mer. Grunndekningen, som gir 5 
millioner i profesjons ansvar og 
sikkerhetsstillelse, gikk ned fra 
kr 7 800 til 6 950 – altså en ned
gang på ca. 11 %. Forsikringen 
inkluderte da også dekningsom
råder man ofte må betale ekstra 
for – som kriminalitets dekning 
og medie håndtering ved krise. 

Advokatforeningen tilbyr 
selvsagt profesjonsansvarsforsik-
ring for enkeltmedlemmer, men 
også for firmaer. Det siste kan 
tilbys med våre standardvilkår, 
eller det kan gjøres individ uelle 
tilpasninger. 

Ved utgangen av 2012 er det 
totalt 63 % av medlemmene 
som har tegnet avtale om vår 
profesjons ansvarsforsikring. 

Sykeavbruddsforsikring
Advokater som driver egen 
advokatpraksis risikerer å havne 
i et alvorlig økonomisk uføre ved 
eventuell sykdom. NAV utbetaler 
maksimalt 320 000 kroner i året 
i sykepenger, mens utgiftene til 
kontor etc. gjerne løper som før. 
Sykeavbruddsforsikring er derfor 
et viktig tillegg. Her kan du få 
opptil 3 500, per dag i erstatning.

Fra og med 2013 er forsikring  
en utvidet med dekning for 
psykologisk bistand. Tilbudet 
består av en telefontjeneste der 
advokaten kan ringe psykolog 
inntil tre ganger. Hvis psykologen 
ser at det er behov for ytter ligere 
samtaler henvises advokaten til 
fastlege for diagnose og deretter 
omfatter tilbudet inntil fem timer 
samtale med psykolog. 

Tilbudet krever ikke at 
advokaten er sykemeldt, og 
det kan derfor benyttes som et 
forebyggende tiltak ved opplevde 
mestringsproblemer, langvarig 
stress eller lignende. 

God bransje kunnskap
            gir markeds ledende   
     forsik ringstilbud

Hvordan går det? Strålende, ikke sant? 
Utenpå i hvert fall. Advokater er avhengige av å kunne vise en sterk 
fasade. Det gir autoritet, seriøsitet og troverdighet. Men beskyttelse? Få 
yrker krever like mye, samtidig som sikker heten er minimal. I en liten 
praksis kan selv et kort sykefravær ha store økonomiske konsekvenser. 
Som medlem av Advokatforeningen får du tilbud om en forsikring som 
ikke bare reduserer inntektstapet, men gir tilgang til profesjonell veiled
ning og support før du møter veggen. Les mer på advokatforeningen.no

SKALLJAKKE

Sykeavbruddsforsikring fra

Advokatforeningen har over 70 års erfaring med å utvikle og tilby 
gode forsikringsløsninger til våre medlemmer. Sikkerhetsstillelse og 
profesjonsansvarsforsikring er i dag ikke bare våre viktigste forsikringer,  
men våre viktigste medlemstilbud.

Annonsene er utviklet av tekstforfatter Anders Molstad  
og designerne Madeleine Skjelland Eriksen og Gunhild Sandstad. 
Fotograf er Monica Kvaale.
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KONKURRANSESKO
Hva skal til for å vinne? 
Gode evner. Grundige forberedelser. Og riktig utstyr. Mange advokater 
skaffer seg det beste som er å oppdrive, og fremstår som nærmest 
uovervinnelige. Men hvordan er det med støtte  apparatet i de virkelig 
krevende situasjonene? Som medlem av Advokatforeningen har du 
tilgang til markedets beste profesjons ansvarsforsikring. Vi jobber 
kontinuerlig med å forbedre den, og kan i år tilby bedre betingelser 
og lavere pris. Les mer på advokatforeningen.no

Profesjonsansvarsforsikring fra

Styreansvarsforsikring
Noen styrer tegner styreansvars
forsikring for alle styremedlem
mene, men dette gjelder langt fra 
i alle tilfeller. Vår styreansvars
forsikring er et tilbud til medlem
mer som har styreverv i selskaper 
som ikke har felles styreansvars
forsikring. 

Prisen er faktisk kun kroner 
3 600,, og da er advokaten for
sikret for inntil 10 styreverv.

Gruppeliv og øvrige forsikringer
Vi tilbyr en prisgunstig gruppelivs
forsikring som gir engangsut
betalinger ved død og varig uførhet. 

Tidligere har vår maksimale 
dekning vært 22 G (grunn dekning 
på 12 G og tileggsdekning på 
10 G). Nå har vi gjort det mulig å 
tegne gruppelivsforsikring som 
gir dekning på inntill 50 G ved 
dødsfall, og 40 G ved uførhet. (1G 
= kr 82 122 pr 1.mai 2012.)

Advokatforeningen har også 
tilbud om behandlingsforsik
ring, kontor og avbruddsfor
sikring, yrkesskadeforsikring, 
tjenestereise forsikring, ulykkes
forsikring og bygningsforsikring.

Se advokatforeningen.no for 
mer informajon, eller ring oss på 
tlf. 02203.

God bransje kunnskap
            gir markeds ledende   
     forsik ringstilbud

FALLSIKRING
Ubegrenset personlig økonomisk ansvar. 
Et styreverv medfører betydelig risiko. Derfor er det mange virksom
heter som tegner en felles styreansvarsforsikring. Mange, men langt 
fra alle. Hvert år åpnes det mer enn 4000 konkurser i Norge, og det 
føres jevnlig erstatningssaker mot styredeltakere. Som medlem av 
Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle 
styreansvarsforsikring, som dekker deg for inntil 50 styreverv. Les mer 
på advokatforeningen.no

Styreansvarsforsikring fra

«Psykologisk bistand kan benyttes som et  
forebyggende tiltak ved opplevde mestringsproblemer, 

langvarig stress eller lignende.»
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Advokatforeningen har utviklet to nettsteder; ett som i hovedsak  
er til for medlemmene våre, og ett som inneholder informasjon og  
tips til publikum. Til sammen får de to nettstedene mer enn  
70 000 besøk hver måned. 

Advokatforeningens 
               nettsteder
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Advokatforeningen.no
Advokatforeningen.no fyl
ler flere funksjoner. Delvis 
formidler nettstedet mye av 
det Advokatforeningen og våre 
medlemmer er opptatt av, delvis 
er det et arkiv som inneholder 
hørings uttalelser og annet viktig 
materiale som mange ønsker 
tilgang til. Delvis er det også en 
enkelt tilgang til informasjon 
om våre mange nyttige tjenester 
og produkter mot medlemmene, 
som våre profesjonsforsikringer, 
faglige publikasjoner, råd ved 
oppstart og drift av advokat
praksis, med mer. 

Advokatforeningen.no blir 
stadig oftere besøkt, og i 2012 
var hele 229 883 brukere innom 
nettstedet vårt. Mange av disse 
er medlemmer i foreningen, men 
journalister, byråkrater og andre 
yrkesgrupper er også ofte innom 
for å finne informasjon som er 
relevant for dem. Mens antall 
besøk på en vanlig dag ligger på 
ca. 900, øker tallet betydelig når 
vi sender ut et elektronisk nyhets
brev. Nyhetsbrevene sendes 
medlemmene. Noen nyheter 
er interessante for alle, men de 
fleste nyhetsbrev er segmentert 
etter hvilken type advokatpraksis 
det enkelte medlem har, og etter 
hvilken krets man er hjemme
hørende i. Det er et mål for oss 
at hvert medlem kun skal motta 
nyhets brev som er relevant for 
egen praksis. I 2012 sendte vi 
til sammen ut 116 nyhetsbrev, 
fordelt på ulike grupper av med
lemmene. 

I 2012 startet vi med et fast 
månedlig nyhetsbrev til alle med
lemmer. Dette nyhetsbrevet har 
en unik design, og inneholder ny
heter som er aktuelle og relevante 
for alle, som for eksempel nye 
medlemstilbud, nye forsikrings

produkter, oppdateringer på vårt 
rettspolitiske arbeid, informasjon 
fra møter med departementer og 
politikere osv. 

I 2012 startet vi arbeidet med 
å restrukturere og redesigne vårt 
nettsted. Vi har mange tusen 
undersider med informasjon 
på advokaterforeningen.no, og 
vi ønsker å gjøre det enklere å 
navigere på sidene, og profilere 
foreningen og våre verdier på 
en mer effektiv måte. Advokat
foreningen.no vil bli relansert 
med ny struktur og nytt design 
i 2013.  

Advokatenhjelperdeg.no
Advokatenhjelperdeg.no er 
advokat foreningens forbruker
portal for advokattjenester, og 
besøkes nå av mer enn 50 000 
mennesker hver måned. 

Vi lever i et samfunn som blir 
stadig mer rettsliggjort, og mer 
komplisert. Mange føler seg 
derfor fremmedgjort overfor 
egne rettigheter. Man er usikker 
på hvilke rettigheter man har og 
ukvalifisert til å ivareta dem. 

Samtidig er terskelen for å 
kontakte advokat stor. Desto mer 
fremmedgjort man føler seg over
for kompleksiteten og omfanget 
av det det rettsliggjorte samfunn, 
jo høyere er det grunn til å tro at 
denne terskelen er. 

På advokatenhjelperdeg.no 
forsøker vi å senke terskelen for 
å kontakte advokat. Dette gjøres 
ved å gi innsikt i hvordan man 
forbereder seg til det første møtet 
med advokaten, gi en forståelse av 
hva det vil koste – og fortelle hvor
dan man kan holde prisen nede, og 
få best mulig hjelp for pengene. 

Samtidig legger dette nett
stedet vekt på å skape refleksjon 
rundt begrepet «juridisk risiko». 
Hvor stor risiko er det for at du 
kan havne i et juridisk uføre? 
Hvordan kan man selv sikre sine 
rettigheter best mulig? Gjennom 
å svare på sentrale spørsmål om 
eget liv, vil man få svar på om 
man har høy eller lav risiko for 
juridiske problemer, og motta 
enkle tips til hva det er viktigst å 
rydde opp i. 

«Finn advokat» er den mest 
sentrale og hyppigst brukte 

tjenesten på nettsiden. Dette 
«advokatbransjens Gule sider», 
og lar publikum søke mellom mer 
enn 5 800 advokater på grunnlag 
av kompetanse og geografi. Alle 
advokater i søkebasen er selvsagt 
medlemmer hos oss. 

Vi arbeider mye med å op
timalisere advokatenhjelperdeg.
no i forhold til søkemotorer som 
Google, og stadig flere besøkende 
kommer nettopp etter å ha søkt 
på begreper som «advokat», 
«rettshjelp», «arv», «samboer-
kontrakt» osv. 

I 2012 arbeidet vi syste matisk 
med å øke våre følgere på Face
book og Twitter, ikke minst for å 
benytte disse som baser for gratis 
markedsføring av tjenestene på 
advokatenhjelperdeg.no Denne 
strategien har vært meget vel
lykket. I 2012 hadde nettsiden 
447 344 besøkende (!), en økning 
med hele 38 prosent sammen
lignet med 2011. Veksten var jevn 
og stabil gjennom hele året. 

En interessant tendens er at 
stadig flere bruker mobile en
heter som iPad og iPhone når de 
besøker advokatenhjelperdeg.no. 
Antallet øker for hver måned som 
går, og ved utgangen av 2012 var 
nærmere 25 % av alle besøk fra 
mobile enheter. 

Rettshjelp er et helt sentralt 
velferdsgode for store grupper 
av befolkingen. Advokaten
hjelperdeg.no gjør dette velferds
godet litt lettere tilgjengelig for 
publikum.
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Hvis overfladiskhet er regelen for 
vår tid, er Advokatforeningens 
Årstale unntaket som bekrefter 
den. Årstalen er det motsatte, og 
setter dagsorden nettopp av den 
grunn. 

Årstalen er resultatet av 
inngående undersøkelser, 
lange diskusjoner og grundige 
analyser. Årstalen er summen 
av mange måneder med hardt 
arbeid, komp rimert til en 
intensiv kunnskapsformidling til 
kom petente tilhørere. 

Hit kommer politikere, ad
vokater, dommere, justismyndig-
heter, journalister og andre 
fagpersoner for å lytte til er
faringer, analyser og råd som kan 
styrke rettssikkerheten, forbedre 
rettslige institusjoner eller på 
annen måte bidra til en mer vel
fungerende justissektor. 

Advokatforeningen Årstale 
ble avholdt første gang høsten 
2004. Temaet var «Rettsstaten 

under press», og ble gjennomført 
av Anders Ryssdal, som da var 
foreningens leder. Arrangement
ets form ble etablert allerede 
da: Først en svært grundig 
gjennom arbeidet tale, så en 
samling rundt bordene med en 
god og hyggelig middag. Slik 
bidrar arrangementet til å spre 
kunnskap og innsikt i viktige 
problemområder som ad vokat ene 
gjennom sin yrkes utøvelse ser 
bedre enn andre yrkesgrupper, 
og deretter gir det sosial og 
hyggelig menings utveksling på 
tvers av roller, titler, kjønn, alder 
og politisk ståsted.

Advokatforeningens mål da 
den første årstalen ble arrangert i 
2004, var å etablere et ritual som 
vant sin egen autoritet basert på 
innsikt og grundig refleksjon. Vi 
skulle sette agendaen gjennom 

virkelig å gå i dybden innenfor 
vesentlige justisfaglige og retts-
politiske problemområder, og 
komme med anbefalinger om  
hva som kunne gjøres bedre. 

Erik Keiserud gjennomførte 
den foreløpig siste årstalen i 
november 2012. Som vanlig ble 
talens innhold fulgt opp gjennom 
store oppslag i landsdekkende 
medier, med støtte til talens 
konklusjoner også på lederplass i 
toneangivende medier.

Årstalen er en av juvelene 
i Advokatforeningens 
mange arrangementer. 
Arrangementets oppslutning 
og gjennomslags kraft er et 
kompliment til alle advokater. 
Det viser en bred interesse 
og respekt for ad vokaters 
innsikt, erfaringsbakgrunn og 
samfunnsengasjement. 

Innflytelse  
    via innsikt

Mange mener vi lever i en overfladisk medievirkelighet, der de kjappe 
replikkene, dramatiske overskriftene og tilgjorte konfliktene i stadig 
større grad setter dagsorden. 

Advokatforeningens årstale
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Advokatforeningens årstaler  
siden starten i 2004

Rettsstaten under press 
Anders ryssdAl, 2004

Hvem har ansvaret for rettsstaten?  
Politikerne, dommerne eller advokatene.
Anders ryssdAl, 2005

Rettssikkerhet i forvaltningen  
– hvilke muligheter har du til å vinne frem
Anders ryssdAl, 2006

Den allmenne rettsfølelse  
– veiviser eller villeder i straffe retten
Anders ryssdAl, 2007

Privatisering av justissektoren  
– en fare for rettsstaten
Berit reiss-Andersen, 2008

Advokatens taushetsplikt  
– truet av gode hensikter
Berit reiss-Andersen, 2009

Varetekt – rettsstatens akilleshæl
Merete sMith, 2010

Advokaten – uavhengig, uredd, ustyrlig
Berit reiss-Andersen, 2011

Sakkyndighet i rettspleien – hjelp for dommeren 
eller fare for rettssikkerheten?
erik keiserud, 2012

Alle tidligere holdte årstaler kan  
leses i sin helhet på advokatforeningen.no.

«Arrangementets oppslutning og  
gjennomslags kraft er et kompliment til  

alle advokater.»
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Advokatforeningen mener at 
sakkyndighet i dag tilføres 
rettssaken på en overraskende 
tilfeldig og usystematisk måte. 
Å legge mye vekt på sakkyndighet 
er ingen fare for rettssikkerheten. 
Å legge mye vekt på sakkyndighet 
som ikke er blitt kvalitetssikret, 
er det.

Sakkyndighet kan være 
helt nødvendig for å få en sak 
forsvarlig opplyst. En sak kan 
reise kompliserte spørsmål som 
det er urealistisk å forvente at 
dommerne alene skal skaffe seg 
oversikt over.

Hovedutfordringen ved bruk 
av sakkyndighet er imidlertid 
at de sakkyndiges arbeid i stor 
grad skjer i et rettsløst rom uten 
å være underlagt prosessuelle 
krav og prinsipper. Advokat
foreningen bygger derfor sin 
kritikk av dagens sakkyndighets
praksis på fire teser:

Første tese
Bruk av sakkyndige er i stor grad 
overlatt til partene – også i saker 
hvor retten burde ta et større 
ansvar.

Dette har ikke minst en side til 
spørsmålet om likeverd mellom 
partene.

Staten og store selskaper besit
ter en formidabel ekspertise som 
kan kobles inn på alle stadier av 
saken og de kan hyre inn den 
ekspertisen de mangler. For en 
privatperson vil det være vans
kelig å oppnå jevnbyrdighet.

Vi vil våge å påstå at uten at 
Forbrukerrådet hadde påtatt seg 

å dekke omkostningene, ville ikke 
småspareren Ivar Petter Røeggen 
hatt mulighet til å bringe sin sak 
om kompliserte spareprodukter 
gjennom rettsapparatet og frem 
til behandling i Høyesterett.

Andre tese
Rettens aktører legger for lite 
arbeid i vurderingen av hva 
slags sakkyndighet det er behov 
for, hvem som skal brukes som 
sakkyndig og utformingen av den 
sakkyndiges mandat.

Ofte ender man med å kon
takte eller foreslå en sakkyndig 
man tidligere har brukt i samme 
type sak. Sakkyndige gjenbrukes 
og det kan dannes sakkyndige 
leire.

Det gjelder ikke minst på saks-
områder hvor vi i dag ser at det er 
etablert skoler ut fra hva som anses 
som faglig riktig, for eksempel i 
de såkalte whiplashsakene.

Det er en svakhet at retnings
linjer for utforming av mandat 
er utarbeidet kun på enkelte 
områder.

Sakkyndige må også være 
habile. I straffesaker er tilnær
mingen i så henseende for 
pragmatisk. Det er fullt mulig å 
oppnevne inhabile sakkyndige, 
for eksempel der bare politiet har 
ekspertkompetanse.

Tredje tese
De sakkyndige bestemmer i for 
stor grad selv hvordan oppdraget 
skal utføres, også utformingen av 
den erklæringen som legges frem 
for retten.

De fleste advokater vet at det 
skal mye til for å snu saken når 
man har fått en sakkyndigrapport 
mot seg. Dommerne følger ofte 
de sakkyndiges anvisninger og 
vurderinger.

Derfor er det viktig at sakkyndig
erklæringen har høy kvalitet – til 
hjelp for dommeren. Imidlertid 
er det flere forhold som kan svek-
ke erklæringens verdi.

Blant annet kan manglende 
kunnskap om hvordan den sak
kyndige skal gå frem ved innhent
ing av faktum og forholde seg til 
sakens parter, svekke grunnlaget 
for den sakkyndiges arbeid. 
Erklæringen kan bære mer preg 
av konklusjon enn av analyse, 
utredning og vurdering. Da kan 
motstridende momenter bli 
usynlige. Når dette kom bineres 
med at sakkyndige ikke alltid 
er tilstrekkelig oppmerksom på 
at beviskravene i straffesaker er 
annerledes enn i sivile saker, vil 
den sakkyndiges sikre svar basert 
på hva som anses som mest sann
synlig i verste fall kunne føre til at 
uskyldige blir dømt.

Det er behov for generelle 
retningslinjer for hvordan den 
sakkyndige skal utføre oppdraget, 
tilpasset det enkelte saksområde.

Fjerde tese
De sakkyndiges vurderinger og 
konklusjoner er i for liten grad 
underlagt vanlige krav til kon tra
diksjon.

Hovedregelen om at det skulle 
oppnevnes to sakkyndige ble 
fjernet i 1994 – for å spare 2,5 

Årstalen 2012

22. juli-rettssaken trigget en debatt om sakkyndighet.  
Det er imidlertid nødvendig å se på sakkyndighet utover  
denne ene saken.

Advokatforeningens årstale
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millioner kroner. Endringen var 
uheldig og må reverseres.

Selv om det oppnevnes to 
sakkyndige, må det imidlertid 
forutsettes at de jobber uavheng-
ig av hverandre og avgir hver 
sin erklæring. Vi kan ikke ha 
sakkyndige parhester, slik vi i dag 
ser eksempler på. Det vil kunne 
tilsløre eventuelle uenigheter og 
skjule viktige nyanser.

Sakkyndighet er basert på 
kompetanse og kunnskap, men 
også skjønn og subjektivitet. Net
topp derfor blir kontradiksjon 
viktig for å sikre at usikkerhet og 
nyanser kommer frem.

Får retten presentert ulike 
vurderinger fra flere sakkyndige, 
er ikke dette i seg selv et problem. 
Snarere blir saken bedre opplyst. 
Dette vil også kunne gjøre retten 
mer selvstendig, og fritas fra kun 
ett synspunkt om hvorvidt tiltalte 
er tilregnelig, om handlingen var 
aktsom eller hva som er barnets 
beste. Som professor Nils Chris
tie skrev i en kronikk i Aften
posten tidligere i år:

«Domstolene bringes tilbake 
til sin vanlige virksomhet med 
å eksaminere eksperter, for 
deretter å ta selvstendig stand
punkt til de muligens sprikende 
vurderinger. Dommeren bringes 
tilbake til sin kjernevirksomhet».

En grundig kontradiksjon er et 
reelt alternativ til etterfølgende 
kontroll. Ekstern etterkontroll, 
som Den rettsmedisinske kom
misjon, har en vesentlig svakhet. 
Den arbeider utenfor domstols
apparatet og uten vanlige krav til 

innsyn og åpenhet. Når kom
misjonen i tillegg kun gir en 
kortfattet uttalelse som at «Det 
er ingen vesentlige bemerkninger 
til erklæringen», vil den kunne 
tilsløre reell uenighet som ville ha 
vært av interesse for domstolen.

Kan ikke fortsette
Samlet sett blir vår konklusjon 
at vi ikke kan fortsette å omgås 
sakkyndigheten på en så vidt 
lemfeldig måte som vi gjør i dag.

Det er bra at Justisdeparte
mentet har varslet at det skal 
nedsettes et utvalg som skal se på 
spørsmål omkring tilregnelighet, 
mandatet til Den rettsmedisinske 
kommisjon og bruk av sakkyndig-
het i straffesaker.

Bruken av sakkyndighet reiser 
imidlertid spørsmål som går 
ut over det departementet har 
besluttet utredet.

Advokatforeningen inviterer 
derfor Dommerforeningen og 
Riksadvokaten til et samarbeid. 
La oss få på plass retningslinjer 
for den sakkyndiges arbeid – fra 
sakens start til slutt.

Dermed kan vi ta det første 
steget for å legge forholdene til 
rette for en mer betryggende bruk 
av sakkyndige i rettssaker.

«La oss få på plass retnings - 
linjer for den sakkyndiges arbeid  

– fra sakens start til slutt.»
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Michal Wiik Johansen

Hanne Sverdrup Dahl og Erling Lind  
var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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Gjenforening med  
Forsvarergruppen av 1977
Etter at Forsvarergruppen av 
1977 ble stiftet, har det vært to 
foreninger som har fremmet 
rettspolitiske synspunkter på 
strafferettens område og ivaretatt 
forsvarsadvokatenes interesser. 
Det har likevel vært betydelig 
samarbeid, og de fleste forsvarere 
har vært medlemmer begge steder. 

Etter hvert var det vokst frem 
en oppfatning om at en gjen
forening ville være en styrke både 
for Advokatforeningen, forsva
rerrollen og forsvarsadvokatene. 
Forhandlinger om gjenforening 
ble innledet høsten 2011, og disse 
munnet ut i Avtale om gjen
forening av Advokatforeningen 
og Forsvarergruppen av 1977 
våren 2012. Gjenforeningen 
skjedde ved at Forsvarergrup
pen av 1977 ble en faggruppe i 
Advokatforeningen i henhold til 
Advokatforeningens vedtekter 
§ 71. Faggruppen overtar rollen 
til Advokatforeningens lovutvalg 
for strafferett og straffeprosess 
som nedlegges.

Avtalen ble vedtatt av Advokat
foreningens hovedstyre i april og 
på årsmøtet i Forsvarergruppen 
av 1977 i mai, og opprettelse av 
Forsvarergruppen som faggruppe 
i Advokatforeningen ble deretter 
vedtatt på Advokatforeningens 
representantskapsmøte den 
31. mai. På dette møtet ble også 
forsvarergruppens leder, Frode 
Sulland, valgt som medlem av 
Advokatforeningens hovedstyre.

Forsvarergruppen har opp
rettet et eget styre og et hørings
utvalg. Arbeidet i Forsvarer

gruppen er nå i god gjenge og 
samarbeidet med hovedstyret og 
sekretariatet fungerer godt.

Advokatlov
Selv om advokatlovutvalget først 
ble nedsatt i 2013, har Advokat
foreningen i 2012 forberedt 
arbeidet ved å behandle mange 
av de temaene som man regner 
med vil bli aktuelle å diskutere 
i den forbindelse. Dette har 
vært advokaters taushetsplikt, 
uavhengighet, vilkår for å få 
advokatbevilling og for å miste 
denne, sikkerhetsstillelse og 
forsikring samt organisering og 
drift av advokatvirksomhet. Det 
er viktig at Advokatforeningens 
standpunkter i sentrale spørsmål 
knyttet til advokatvirksomhet blir 
gjenstand for en god organisa-
sjonsmessig behandling.

Nå er utvalget nedsatt og vil 
begynne sitt arbeid våren 2013, og 
med frist mars 2015. I mandatet 
til utvalget fremgår det at utvalget 
må ha kontakt blant annet med 
Advokatforeningen. For forening
en er det viktig i tillegg å få etablert 
gode rammer for sam arbeid og 
kontakt både med utvalget og 
enkeltmedlemmer av utvalget. 

Yngre advokaters  
representasjon i foreningen
Det ble i 2011 vurdert hvordan 
man kunne engasjere de yngre 
advokatene og advokatfull
mektigene bedre i foreningens 
arbeid. Det ble også vurdert hvor
dan man best kunne sørge for at 
yngre advokater ble representert 
i foreningens organer, og særlig i 
hovedstyret. 

Som følge av dette ble 
foreningens vedtekter endret 
på representantskapsmøtet i 
mai 2011 slik at valgkomitéen 
også skal ta hensyn til alder i sitt 
forslag til sammensetning av 
hovedstyret. I og med at denne 
endringen først kan få effekt for 
valg til hovedstyret i 2014, har 
hovedstyret besluttet å videreføre 
ordningen med en observatør fra 
Yngre advokater i hovedstyrets 
møter inntil neste valg. Det ble i 
2012 opprettet et landsdekkende 
utvalg for yngre advokater med 
medlemmer fra Oslo, Stavanger, 

Bergen, Trondheim og Tromsø 
som skal ivareta de yngre advo
katers og advokatfullmektigers 
interesser i foreningen. 

For første gang inviterte 
Advokat foreningen i 2012 de av 
medlemmene som hadde fått 
advokatbevilling det siste året 
til en mottakelse. Mottakelsen 
var et eget lukket arrangement i 
forbindelse med Advokatfesten 
under Fagdagene. Cirka 90 nye 
advokater deltok, og ble gratulert 
av statssekretær Astrid Aas
Hansen og leder av foreningen, 
Berit ReissAndersen, som også 
ønsket velkommen til advokat
profesjonen. Til stede var også 
høyesterettsdommere, Sivilom
budsmannen, Dekan fra Juridisk 
fakultet i Oslo og andre sentrale 
personer fra jussens verden. Å få 
advokatbevilling er en stor dag i 
advokatlivet, og Advokatforenin
gen ønsker at dette blir en årlig 
markering.

Advokatforeningens Talentpris 
Advokatforeningens Talentpris 
går til det firmaet som best 
evner å finne, vinne og utvikle 
juridiske talenter til å bli 
advokater – uavhengig av kjønn, 
etnisitet og andre ytre forhold. 
Talentprisen ble delt ut for første 
gang i 2012, og utnevnelsen fikk 
stor oppmerksomhet både blant 
advokatene og i mediene. 

Vinneren i 2012 var 
advokatfirmaet Hjort. Blant 
nominerte firmaer der mange 
kunne vise til gode prosesser 
og prosedyrer, valgte juryen å 
gi prisen til «et firma som ikke 
har sett behov for nå å utvikle de 
mest formaliserte oppleggene 
for å få frem kvinnelige talenter, 
fordi firmaet allerede har lykkes 
langt på vei.»

Hovedpunkter i året som er gått
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Utdrag fra vår medlemsservice 

Medlemsoppslutning  
Foreningen har fått netto 304 
nye medlemmer i 2012 og hadde 
per årsskiftet 7 791 medlemmer, 
herav 4 874 privatprak tiserende 
advokater, 1 495 bedrifts, 
organisasjons- og offentlig 
ansatte advokater, samt 1 422 
advokatfullmektiger. Dette gir en 
medlemsoppslutning på i under
kant av 92 % blant advokater 
og i underkant av 90 % blant 
advokat fullmektigene, noe som 
er på linje med tidligere år.

Ny policy for og oppslutning om 
medlemstilbud
Advokatforeningens 50 medlem
stilbud kan grovt deles inn i fire 
kategorier:
• Forsikring
• Kurs
• Rådgivning og bransjeorien

terte avtaler
• Rabatterte varer og tjenester

Arbeidet med å forvalte og utvikle 
Advokatforeningens medlems
tilbud byr på flere utfordringer. 
Oppsummert er de viktigste:

• Den svært sammensatte 
medlemsmassen. Advokat
foreningens medlemmer består 
både av advokatfullmektiger, 
ansatte advokater, selvstendig 
næringsdrivende og part
nere. Medlemmene arbeider 
eller er ansatt i ulike typer 
virksomheter; i enkeltperson
foretak, små advokatfirmaer, 
store advokat  firmaer, be-
drifter, organisa sjoner og i det 
offent lige. Medlemmene har 
derfor ulike behov og forvent
ninger til medlemstilbud fra 
foreningen. Den sammensatte 
medlemsmassen gjør det 
utfordrende å sørge for at det 
i porteføljen finnes gode og 
aktuelle medlemstilbud for alle 
de ulike medlemsgruppene. 
I tillegg kommer den geograf
iske spredningen som blir 
en utfordring ved eventuelle 
stedbundne tilbud.

• Det relativt lave medlems-
antallet. En medlemsmasse 
på 8 000 gir dessverre en 
beskjeden forhandlingsstyrke 
sammenliknet med andre or

ganisasjoner. Advokatforenin
gens erfaring med rabattavtaler 
på varer og tjenester er at 
rabattene i det store og hele 
er avhengig av det volum man 
kan forespeile leverandørene.

• Rabattavtalenes korte «hold
barhetstid» og kompleksitet. 
På grunn av sterk konkurranse 
og tilveksten av nye aktører 
og leverandører har gener
elle rabatt avtaler – både for 
næringsdrivende og privatper
soner – kort «holdbarhetstid».

På denne bakgrunn ble det i 
2012 vedtatt en ny policy for 
foreningens medlemstilbud. 
Hoved formålet med Advokat
foreningens medlemstilbud skal 
fremover være å hjelpe advokat-
ene i deres advokatvirksomhet.

Medlemstilbudene skal bygge på 
følgende prinsipper:
• Medlemstilbudene skal samlet 

dekke viktige profesjonsbehov.
• Det skal blant medlemstil

budene være tilbud til alle 
medlemsgrupper og over hele 
landet.

• Medlemstilbudene skal ha høy 
kvalitet, både når det gjelder 
innhold, verdi og service.

• Medlemstilbudene skal un
derbygge Advokatforeningens 
faglige standarder og etiske 
prinsipper.

• Medlemstilbudene skal være 
kosteffektive for foreningen. 
Verdien av hvert tilbud skal 
overstige de samlede kostnader 
ved å etablere, utvikle, drifte og 
vedlikeholde et gitt tilbud.

En følge av Advokatforeningens 
nye policy for medlemstilbud 
er at foreningens arbeid med 
medlemstilbud fremover først 
og fremst skal knytte seg til 
profesjonsrettede tilbud. Det 
ligger i forslaget til ny policy at 
noen tilbud foreslås avviklet og 
at visse fremtidige tilbud avvises, 
samtidig som arbeidet med andre 
tilbud intensiveres. 

Advokathåndboken 
Advokathåndboken – som ble 
lansert under Advokatenes 
fagdager i 2012 – er en samling 

av det vesentligste av regelverk 
og retningslinjer som utgjør 
advokatenes rammevilkår rundt 
egen virksomhet. Dette innbefat
ter aktuelle lover, rundskriv og 
artikler knyttet til advokatetikk, 
drift og organisering av advokat
virksomheten. Boken inneholder 
kommentarutgaven om advokat
etikk, temaartikler om advokat
regnskapet og om merverdiavgift 
på advokattjenester, forslag til 
hvitvaskingsrutiner samt maler 
for oppdragsbekreftelse – alt 
samlet og lett tilgjengelig. Når 
man kjøper boken får man også 
elektronisk tilgang til en søkbar 
pdf-fil med hele bokens innhold. 
Man kan bruke søkefunksjonen 
i Adobeprogrammet til å søke 
i teksten, samt klikke seg fra 
innholdsfortegnelsen og rundt i 
dokumentet.
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Advokatenes fagdager
Advokatenes fagdager er årets 
store begivenhet for advokater 
fra hele landet. I 2012 møttes mer 
enn 1 500 deltakere for to inspir
erende dager – med kurs, møter, 
debatter og fest. Nytt av året var 
en egen mottakelse for medlem
mer som har blitt ad vokater siste 
år. Advokatenes fagdager ble 
første gang arrangert i 2009, og 
er blitt en årlig tradisjon. Fag
dagene arrangeres i sam arbeid 
med Juristenes Utdannings
senter (JUS). På fagdagene får 
medlemmene en unik mulighet 
til å treffe kollegaer og tidligere 
studievenner. I tillegg samles 
foreningens representantskap og 
disiplinærutvalg under dagene.

Rådgivning 
Medlemsrådgivning er et av 
foreningens viktigste medlemstil
bud. Hoveddelen av rådgivningen 
er rettet mot rådgivning i etiske 
spørsmål samt oppstart, organi
sering og drift av advokatvirk
somhet herunder ITrådgivning. 
Et populært medlemstilbud er 
Advokatforeningens oppstart
samtaler som avtales særskilt. Et 
godt utgangspunkt for samtalen 
er foreningens huskeliste for opp
start på Advokatforeningen.no. 

Juristenes Utdanningssenter (JUS)
I 2012 hadde JUS 10 293 påmel-
dinger. Av disse var 6 293 med
lemmer av Advokat foreningen, 
fordelt på 2 433 kvinner og 3 860 
menn. Av advokatfullmektig

medlemmene deltok 661 kvinner 
og 494 menn. Det var i overkant 
av 700 flere påmeldinger fra 
Advokatforeningens medlem
mer i 2012 enn i 2011. Antallet 
medlemmer som har deltatt på 
JUS kurs er 4 259, og dette er 368 
flere medlemmer enn i 2011.

Hvert år gir JUS midler tilbake 
til medlemsforeningene. For 
2012 mottok Advokatforeningens 
kretser 487 000 kroner til sine 
kurs, og på disse kursene deltok 
ca. 600 av Advokatforeningens 
medlemmer.

Obligatorisk etterutdanning 
Advokatforeningens krav til etter
utdanning er en ordning forenin
gens medlemmer selv har valgt å 
innføre som et offensivt tiltak for 
å sikre kvalitet i yrkes utøvelsen. 
Foreningen forplikter seg 
samtidig til å tilby gode faglige 
oppdateringsmuligheter. I  første 
rekke skjer dette gjennom Juris-
tenes Utdanningssenter (JUS) og 
kurs i kretsene. 

Medlemmer som har krav til 
obligatorisk etterutdanning, har 
i 2012 ved to anledninger fått 
tilsendt timerapport med status 
om den obligatoriske etterut
danningen. I tillegg kan medle
mmene gå inn på hjemmesiden 
under «Min side» og finne 
tilsvarende informasjon. 

2013 er det siste året av 
inneværende 5årsperiode som 
går fra 2009–2013. Advokat
foreningen har i samarbeid med 
JUS lagt til rette for at kapa

siteten til JUS blir tilpasset det 
behovet og etterspørselen som vi 
vet vil komme i 2013. 

Bransjeundersøkelsen
Advokatforeningens bransje under-
søkelse for 2011 ble gjennomført 
våren 2012. Svarprosenten var 
vel 50 %, fordelt med 77 % på 
privatpraktiserende advokater og 
23 % på advokater som arbeider i 
bedrifter, organisasjoner eller det 
offentlige. 

Undersøkelsen viser en om-
setning i 2011 på ca. 12.4 mrd. 
kroner, og det har vært en stabil 
vekst i advokatmarkedet gjen
nom åtte år. Gjennomsnittlig 
volumvekst er på 5 %, likevel 
slik at de 25 største advokatfir
maene tar en økende andel av det 
totale markedet. Det er verdt å 
merke at forretningsmarkedet og 
privatmarkedet vokser like mye. 
Gjennomsnittlig timepris i 2011 
var 1 311 kroner eks. mva., med 
en gjennomsnittlig årlig pris-
vekst gjennom de siste åtte år på 
3,1–3.5 %.

Privat advokatvirksomhet 
sysselsatte i 2011 totalt 7 500 
personer i 1 800 advokatfir
maer. Det har vært en markant 
nedgang i antallet virksomheter. 
De minste virksomhetene faller 
ut av markedet og de 25 største 
virksomhetene tar markedsan
deler. 35 % av de av foreningens 
medlemmer som er advokater 
og advokatfullmektiger i privat 
advokatvirksomhet, arbeider i 
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advokatfirmaer med mer enn 
50 advokater. Kjønnsbalansen 
bedrer seg langsomt og 34,3 % av 
medlemmene er kvinner.

Advokatenes inntekter viser en 
gjennomsnittlig vekst gjennom 
de siste seks år på 4.65 %, som 
er på linje med andre sammen
lignbare grupper i samfunnet. 
Partnerinntektene drar gjennom-
snittet opp, og advokat full mek
tig ene har hatt den svakeste 
inntektsveksten. Trivselen blant 
advokater er fortsatt høy.

Advokatforsikringen
Advokatforsikringen er en 
samlebetegnelse for Advokat
foreningens medlemstilbud om 
forsikring. Det mest sentrale 
produktet, og som forening
en er markedsledende på – er 
sikkerhetsstillelse og profesjons-
ansvarforsikring. I 2012 er det 
gjennomført en tilbudsrunde 
på denne forsikringen inkludert 
styreansvarsforsikringen. Det 
var stor interesse hos forsikrings
selskapene, og i tillegg til positive 
vilkårsendringer er premien bety
delig redusert for 2013. Om lag 
3 730 enkeltmedlemmer benyttet 
tilbudet ved utgangen av 2012.

Advokatforeningen har også 
fremforhandlet positive en
dringer i vilkårene for profe
sjonsansvarsforsikringen for 
firmaer for 2012. Tilsammen 44 
større advokatfirmaer har tegnet 
profesjonsansvarsforsikring 
gjennom Advokatforeningen. 
Disse omfatter 1 020 advokater 
og advokatfullmektiger. I alt har 
således ca. 4 750 medlemmer 
profesjonsansvarsforsikring 
gjennom foreningen. Dette utgjør 
ca. 63 % av medlemsmassen.

Andre forsikringstilbud 
foreningen har hatt særlig fokus 
på i 2012, er sykeavbruddsforsik
ring og gruppelivsforsikring. I 
sykeavbruddsforsikringen er det 
forhandlet frem en ny tilleggs
dekning for psykologbistand fra 
og med 2013, uten økning av 
premien. I tillegg er det gjort en 
endring i forsikringsvilkårene 
knyttet til utbetaling av erstat
ning ved at 90 % sykmelding nå 
gir 100 % erstatning. Høyeste 
dagpengebeløp som kan tegnes 

under forsikringen er også økt 
i 2012 fra 2 500 til kr 3 500. I 
gruppelivsforsikringen er for
sikringen utvidet med et ekstra 
årstrinn; 6670 år. I tillegg er de 
høyeste forsikringssummene som 
kan tegnes økt til hhv 40 G for 
uførhet og 50 G for dødsrisiko. 

Styreansvarsforsikringen er 
et tilbud til advokater som er 
styremedlem i styrer utenfor 
egen virksomhet. Tilbudet er 
meget prisgunstig og er unikt ved 
at det tilbys enkeltmedlemmer av 
styret, og ikke forutsetter at hele 
styret forsikres samlet.

Forsikringen for bostyrer i 
konkurs og bobestyrer i offentlig 
skifte av dødsbo har Advokat
foreningen administrert siden 
1. januar 2009. Foreningen 
har i løpet av høsten 2012 gjort 
noen endringer i vilkårene som 
ble typegodkjent av Domstol-
administrasjonen. 

Foreningen behandler også 
henvendelser fra medlemmer 
om bistand i skadesaker der for
sikringsselskapet og medlemmet 
er uenige om hvorvidt forholdet 
er dekket av forsikringen eller 
ikke. I 2012 har foreningen ikke 
fått noen henvendelser om slik 
bistand.

Private skadeforsikringer er 
avviklet som medlemstilbud 
ved utgangen av 2012 som følge 
av ny policy for medlemstilbud. 
Avtalen om private skade
forsikringer med Codan gikk ut 
ved årsskiftet 2012/2013 og ble 
derfor ikke fornyet.

Medlemstilbudene om for
sikring markedsføres i Advokat
bladet, nyhetsbrev og nettsider. 
På slutten av 2012 er det ut
arbeidet et nytt markedsførings
konsept som skal videreutvikles 
og tas i bruk i 2013.

Tilbud til advokater i krise
Foreningen har sett behovet for 
et tilbud om praktisk og pro
aktiv krisebistand, og i 2012 ble 
medlemstilbudet «Krisebistand» 
startet opp. Tilbudet er ment for 
medlemmer av Advokatforening
en som har kommet i personlige 
problemer som påvirker deres 
arbeidsutførelse i betydelig grad. 
Hensikten er å hindre tap for 

klienter og advokaten selv og 
forhindre skade på advokatstan
dens renommé.

I tillegg til individuell samtale 
og rådgivning kan Advokat
foreningen engasjere en ekstern 
advokat eller andre fagpersoner 
som vil bistå ytterligere med å 
hjelpe. Målet for bistanden vil 
da være at medlemmet igjen 
skal kunne mestre sin advokat
virksomhet, eller at advokat
virksomheten skal avvikles på 
betryggende måte. 

Advokatforeningen vil kunne 
dekke inntil 30 000 kroner ekskl. 
mva. av slik profesjonell bistand.

Advokatrollen i utvikling
Hovedstyret satte i 2012 fokus 
på advokatenes rolle fremover. 
Dette er viktig både med tanke på 
arbeidet med ny advokatlov, men 
også for å vurdere på hvilken 
måte foreningen best kan bistå 
sine medlemmer i deres advokat
virksomhet. 

Av betydning for utviklingen 
er både de samfunnsmessige 
og økonomiske forhold med 
blant annet velstandsutvikling, 
utvikling i familiestrukturer og 
demografi, nærings- og for
brukerutvikling, globalisering 
og teknologiutvikling. I tillegg 
kommer spørsmålet om hvordan 
fremtidens advokater vil ønske 
å arbeide, herunder eierstruktur 
i advokatfirmaer og krav til pris
modeller og spesialisering. Også 
rettsliggjøringen av samfunnet 
samt spørsmål om regulering 
eller deregulering av advokat
bransjen vil ha betydning for 
fremtidens advokatvirksomhet. 

Resultatet av Advokatlov
utvalgets arbeid vil i stor grad 
være førende for hvordan 
fremtidens advokatvirksomhet 
vil bli i Norge. Men også den 
samfunnsmessige og økonomiske 
utvikling vil påvirke dette i stor 
grad. Hovedstyret ønsker derfor 
å fortsette arbeidet med å legge 
til rette for at advokatenes rolle 
i samfunnet videreføres og at 
medlemmene kan tilpasse sin 
virksomhet i takt med sam
funnsutviklingen.

17



Advokatlov
Advokatforeningens arbeid i 
forbindelse med ny advokatlov er 
omtalt over.

Taushetsplikt
Også i 2012 var taushetsplikt 
for advokater et meget aktuelt 
tema. Det var flere oppslag og 
leserinnlegg i media som var 
kritiske til advokaters taushets
plikt. Generalsekretæren deltok 
på et internasjonalt seminar 
avholdt i Bergen om den negative 
betydningen av skatteplanlegging 
og taushetsplikt for advokater. 
Også statssekretæren i Finans
departementet deltok på dette 
seminaret, og orienterte der om 
et nytt lovforslag om innskrenk
ning i advokaters taushetsplikt. 
Lovforslaget ble sendt på høring 
i januar. 

Advokatforeningen lanserte 
ved nyttårsskiftet et alternativt 
forslag til innsyn i advokaters 
klientbankkonti, som innebærer 
at advokater må opprette en ny 
konto for hver klient som setter 
penger inn på advokatens klient
bankkonto over et visst beløp. 
Forslaget ivaretar mange av de 
innvendinger myndighetene har 
begrunnet sitt behov for innsyn i 
advokaters klientbankkonti.

Arbeid med salærsatsen
Arbeidet for en oppjustert 
salærsats og forbedret stykkpris
ordning er et prioritert satsnings
område for Advokatforeningen. 
Temaet ble tatt opp i høringer på 
Stortinget, i møter med de poli

tiske partienes justisfraksjoner, 
overfor partienes programkomi
teer, og i forhandlingsmøte med 
Justisdepartementet. Advokat
foreningen har inngitt skriftlig 
innspill til Justisdepartementet 
om statsbudsjettet for 2013 hvor 
det bes om at salærsatsen må 
økes med nivået for lønnsveksten 
i samfunnet, og at det også må 
på plass en opptrappingsplan for 
salærsatsen. I samme innspill ble 
det også bedt om at stykkpris regel
verket må revideres, slik at advo
kater i større grad blir honorert 
etter faktisk medgått arbeidstid.

For Advokatforeningen har 
det vært viktig å fremheve at til
gangen på fri rettshjelp er ment å 
være et velferdsgode, som derfor 
bør gis til dem som trenger det 
mest, i saker som er av stor vel
ferdsmessig betydning. Stykkpris
ordningen forutsetter mye gratis 
arbeid fra advokater. Kostnader 
ved administrasjon dekkes ikke. 
Klienten er som regel i en sårbar 
situasjon, sakene er ofte krise-
pregede og det er tidkrevende å 
innhente nødvendig informasjon. 
Advokater må derfor ofte velge 
mellom enten å arbeide mye gratis, 
eller arbeide mindre enn det 
saken krever. Totalt sett oppleves 
rammene i stykkprisregelverket 
som for dårlige, og mange velger 
derfor bort denne type saker. 

Over tid kan utviklingen i både 
stykkprisregelverket og salær
satsen utgjøre et rettssikker-
hetsproblem, fordi flere og flere 
advokater kan komme til å velge 
bort saker som dekkes av fri 
rettshjelp.

Kontakt med politiske partier
Advokatforeningen hadde 
utstrakt kontakt med alle par
tiene på Stortinget i 2012. Det 
ble avholdt egne møter med 
partienes justisfraksjoner i både 
vår og høsthalvåret. Her ble 
Advokatforeningens sentrale, 
interessepolitiske saker tatt opp, 
herunder fri rettshjelp salær
satsen og stykkprisregelverket, 
glattcelleproblematikken, barn 
i fengsel og asylsøkeres retts
sikkerhetssituasjon. Det ble i 
tillegg sendt brev til alle par

tienes programkomiteer, med 
temaer som Advokatforeningen 
mener partiene bør ta opp i sine 
parti programmer på det justis-
politiske feltet. I kjølvannet av 
brevet ønsket i tillegg Høyres og 
Vens tres programkomiteer å møte 
Advokatforeningen for ytter ligere 
utdyping av innspillene.

Et annet viktig kontaktpunkt 
med de politiske partiene er også 
det årlige møtet Advokatforening
en holder for Justiskomiteens 
medlemmer.

På Advokatforeningens krets
ledermøte høsten 2012 fikk alle 
representantene fra foreningens 
kretser samt hovedstyremedlem
mene råd og tips til hvordan 
de kan gå frem for å kontakte 
politikere og beslutningstakere 
når de skal arbeide for Advokat
foreningens saker.

Årlige møter
I mars avholdt Advokatforening
en og UDI sitt årlige møte. 
Forsvarergruppen har hatt 
kontaktmøter med Oslo tingrett 
og påtalemyndigheten. Advokat
foreningen har hatt årlig møte 
med Lovdata, samt et møte med 
Kartverket. Oslo krets avholdt i 
september sitt årlige møte med 
Oslo tingrett. 

Elektronisk samhandling med 
myndighetene om:

Innlevering av salær til 
 fylkesmannen
Advokatforeningen har også 
i 2012 bidratt i arbeidet med 
utviklingen av den elektroniske 
skjemaløsningen for fritt rettsråd. 
I februar deltok foreningen på 
et møte med Fylkesmannen i 
Sogn og Fjordane og Justis- og 
beredskapsdepartementet. Flere 
av foreningens medlemmer har 
også deltatt i testingen av den nye 
skjemaløsningen. 

Straffesakssystemer
Advokatforeningen deltok i mai 
på et møte om nye straffesaks
systemer for politi og påtalemyn
dighet. I etterkant av møtet kom 
også foreningen med skriftlige 
innspill til det nye systemet

Advokaters rammevilkår 
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ELSAM, Elektronisk samhan-
dling med domstolen

Advokatforeningen har 
bidratt med ressursadvokater 
til testing, kvalitetssikring og 
videreutvikling av Domstol
administrasjonens portal for 
elektronisk kommunikasjon 
i sivile saker, frem mot pilot
prosjekt våren 2013. Portalen 
er også videreutviklet slik at det 
kan innleveres salæroppgave i 
straffesaker.

e Dialog UDI
UDI har utviklet en portal for 
elektronisk samhandling i asyl 
og utlendingssaker.

Advokatforeningen har bidratt 
i denne utviklingen med innspill 
til teknisk og juridiske løsninger. 
Ressursadvokater har deltatt i 
testing og kvalitetssikring. Por
talen åpner i 2013. 

Partshjelp
Advokatforeningen kan etter en 
konkret vurdering engasjere seg 
i pågående saker som har prin
sipiell betydning for rettssikker
heten, advokatprofesjonen eller 
advokaters rammevilkår.

Advokatforeningen har i 2012 
engasjert seg i tre verserende 
rettstvister.

I en sak som gjaldt tingrettens 
beslutning om å nedsette forsva
rerens salær etter stykkprisfor
skriften § 9 fjerde ledd, erklærte 
foreningen partshjelp til fordel 
for den ankende part etter tvis
teloven § 157 første ledd bokstav 
b. Advokatforeningen anførte 
for lagmannsretten at tingretten 
hadde lagt uriktig lovforståelse til 
grunn i sin tolkning av bestem
melsen. Lagmannsretten aksep
terte foreningens partshjelp, og 
anken førte frem.

I forbindelse med en anke 
til Høyesterett over lagmanns
rettens beslutning om at for
svareren måtte fratre, innga 
foreningen skriftlig innlegg etter 
analogi fra tvisteloven § 157 og 
158. I innlegget viste foreningen 
til at lagmannsrettens lov
tolkning av domstolloven § 106 
annet ledd var uriktig – samt at 
lagmannsretten la feil lov
tolkning til grunn i vurderingen 
av hva som anses omfattet av en 
forsvarers taushetsplikt etter 
straffeloven § 144 og straffe

prosessloven § 119, i tillegg til de 
advokatetiske regler. Advokat
foreningen ble gitt tillatelse til å 
gi skriftlig innlegg, anken førte 
frem og Høyesterett opphevet 
lagmannsrettens kjennelse. 

Foreningen har videre engas
jert seg i en sak om forståelse 
av forvaltningsloven § 36. 
Spørsmålet gjelder hvorvidt en 
opphevelse av et vedtak er til 
«gunst» for klager, slik at det gir 
rett til dekning av saksomkost
ninger. Saken er berammet i 
Bergen tingrett våren 2013.
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Skoletilbudet «Rett eller galt»
Advokatforeningens skoletilbud; 
Rett eller galt – hvor går grensen? 
ble utviklet i forbindelse med 
Advokatforeningens 100års
jubileum og spilles fortsatt. I 
2012 har det vært gjennomført 
88 rollespill med advokat til 
stede. Siden lanseringen har det 
vært gjennomført 482 rollespill 
i klasserommene. Tilbakemeld
inger fra elever, lærere og advo
kater er svært gode. Advokatene 
godskrives med to timer etikk 
i ordningen med obligatorisk 
etterutdanning, når de besøker 
skolene.

Årlig møte med Justiskomiteen
Advokatforeningen invit
erer hvert år Justiskomiteen på 
Stortinget til et møte med påføl
gende middag. Arrangementet 
tar sikte på å være et årlig dialog
møte mellom foreningen og de 
folkevalgte justispolitikerne, med 
rom for å ta opp en rekke ulike 
saker og problemstillinger.

I 2012 ble møtet avholdt 
29. mars, og temaene som ble 
tatt opp var europeisk arrest
ordre, advokatlov, 22. juli-saken 
og stresstest av rettssystemet, 
vidløftiggjøring av rettssaker 
samt forhåndsprosedering i 
media.

Prøveprosjektet  
«Førstelinjetjeneste»
Til sammen 40 kommuner i 
Buskerud, Rogaland og Vest
Agder gjennomførte i perioden 

2010–2012 et statlig finansiert 
forsøksprosjekt med gratis 
retts hjelp i en såkalt «førstelinje-
rettshjelp». Mot slutten av 2012 
gjennomførte Advokatforeningen 
flere besøk i forsøkskommunene, 
og fikk et klart inntrykk av at 
prosjektet har vært svært vellykket.

Imidlertid vedtok Stortinget 
mot slutten av året, i forbindelse 
med behandlingen av statsbud
sjettet, å nedlegge tiltaket. Dette 
førte til at Advokatforeningen 
mot slutten av 2012 la ned et 
betydelig påvirkningsarbeid for 
å reversere beslutningen om å 
stoppe forsøksprosjektet, slik at 
dette likevel kan videreføres.

Seminar om Kommisjonen for 
gjenopptakelse av straffesaker
Advokatforeningen, Forsvarer
gruppen av 1977 og Institutt for 
offentlig rett arrangerte i mars et 
seminar hvor søkelyset ble rettet 
mot Gjenopptakelseskommisjon-
ens virksomhet. Seminaret var 
et bidrag til den evaluering av 
kommisjonens arbeid som pågikk 
i 2012. 

Glattcelle
Advokatforeningen har i 2012 
fortsatt fokus på bruken av glatt
celler. Advokatforeningens men
neskerettighetsutvalg avholdt i 
juni et møte med Riksadvokaten 
om barn i politiarrest og varetekt, 
og det tas sikte på å avholde et 
oppfølgingsmøte våren 2013. 
Videre har menneskerettighets
utvalget hatt bred myndighets
kontakt knyttet til bruken av 
politi arrest og om sammen
setningen av tilsynsrådet for 
politi arresten. I tillegg har utval
get stått bak utarbeidelsen av nye 
maler for løslatelsesbegjæringer 
som foreningens medlemmer kan 
laste ned fra advokatforeningen.no.

Forslag om juristvaktordning
Også i 2012 sendte Advokat
foreningen påminnelse til Politi
direktoratet om den tidligere 
henvendelsen om at det bør 
etableres en juristvaktordning i 
Sentralarresten i Oslo politidis
trikt. Bakgrunnen for forslaget 

er at forsvarere til stadighet får 
tilbakemeldinger fra sine klienter 
om at oppholdet i politiarresten 
varer lenger enn tillatt. I tillegg 
får forsvarere høre at klienter 
blant annet ikke får kontakte 
advokat, at de ikke får legehjelp 
eller medisiner og at de utsettes 
for utilbørlig behandling, både av 
politi og arrestvakt. 

Forslaget om en jurist-
vaktordning ble først tatt opp 
med både Politimesteren i Oslo 
og Politidirektoratet i 2010. Så 
langt har imidlertid ikke henven
delsen medført konkret handling 
fra myndighetenes side.

EUs justispolitiske samarbeid
Hovedstyret følger opp ar
beidet som gjøres i Criminal 
Law Committee i CCBE. Det 
arbeides nå særlig med EUs 
forslag om europeisk arrest
ordre, hvor det er svært viktig at 
også Norge implemen terer EUs 
minste standarder for siktedes 
straffeprosessuelle rettigheter. 
Criminal Law Committee ar
beider også med EUs forslag til 
direktiv om tilgang til advokat, 
rett til bistand til advokat ved 
avhør, og advokaters taushets
plikt.

Det samarbeides med Forsvarer
gruppen som deltar i den euro
peiske forsvarerforening en, ECBA, 
som også behandler de samme 
saker.

Vårt arbeid for å styrke rettssikkerheten
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Statistikk for 2012, 
disiplinærutvalgene 
Det innkom totalt 440 klage
saker i 2012. Det er en nedgang 
på 29 saker fra 2011. Det ble 
behandlet 483 saker i 2012 mot 
473 i 2011. I 2012 ble 157 saker 
avvist, av disse ble 85 avvist av 
utvalgs lederen alene og 72 sa
ker ble avvist av de samlede 
utvalg. Medholds prosenten for 
klager var på 38 % som i de to 
foregående årene.

Disiplinærutvalgene, 
det årlige møte
I forbindelse med Advokatenes 
fagdager avholdt disiplinær
utvalgene sitt årlige møte. På 
møtet diskuterte utvalgsmedlem
mene problemstillinger til
knyttet behandling av klage saker. 
Advokat foreningen opplever at 
dette møtet er viktig, da det er 
den eneste muligheten utvalgs
medlemmene har til å møte 
hverandre og utveksle erfaringer. 

Eksklusjoner, innrapporteringer 
til Tilsynsrådet og nekting av 
medlemskap.
Det ble i 2012 ikke ekskludert 
noen medlemmer. Hovedstyret 
har ikke rapportert noen av 
foreningens medlemmer til 

Tilsyns rådet. Disiplinær utvalget 
har imidlertid rapportert to 
advok ater til Tilsynsrådet. 

I henhold til foreningens ved
tekter kan medlemskap nektes 
dersom faglige, økonomiske 
eller etiske forhold tilsier at 
advokaten ikke bør være medlem 
av Advokatforeningen. Det er 
generalsekretæren som avgjør 
om søknaden innvilges, og avslag 
kan påklages til hovedstyret.
Generalsekretæren har i 2012 
nektet medlemskap til én søker. 
Begrunnelsen for nektelsen er 
gjentatte strykninger fra med-
lems listen grunnet manglende 
innbetalinger av kontingent, flere 
fellende disiplinæravgjørelser og 
manglende innbetaling av disip
linærbot, samt uregelmessig heter 
knyttet til innbetaling av premie 
for sikkerhetsstillelse og profes
jonsansvarsforsikring

Endringer i behandlings-
regler for Advokatforeningens 
disiplinærutvalg
Hovedstyret besluttet våren 2012 
å endre behandlingsreglene for 
Advokatforeningens disiplinær
utvalg § 7 slik at leder alene også 
kan treffe beslutning om å avvise 
saker etter § 12 femte ledd. 

Advokatetikk og disiplinærsaker
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Internasjonalt engasjement

Målsettingen med foreningens 
internasjonale engasjement
Målsetningen for Advokatforening
ens internasjonale engasjement er 
tredelt;
• foreningen ønsker å ta sin del av 

det internasjonale retts politiske 
ansvar for rettsikkerhet og 
menneskerettigheter,

• forankring av norske advokaters 
syn på rammebetingelser i en 
internasjonal kontekst,

• skape muligheter for medlem-
mene på den internasjonale 
arena.

Samarbeid mellom de nordiske 
advokatforeninger
Det er et tett og godt samarbeid 
mellom advokatforeningene i 
de nordiske landene. Nordisk 
Presidie møte, som er et årlig 
møte mellom ledelsen i de 
nordiske landene og som nå også 
inkluderer de baltiske landene, 
ble i avholdt i Stockholm i mai 
2012. Det nordiske general
sekretærmøtet ble avholdt i Oslo i 
januar 2013. 

Deltakelse i internasjonale 
foreninger i 2010 
Advokatforeningen deltar i CCBE 
(Conseil Consultatif des Barreaux  
Européens – Foreningen for 
europeiske advokatforeninger). 
Leder av den norske delegasjonen 
til CCBE er Berit ReissAndersen, 

og med seg i delegasjonen har 
hun Kim Dobrowen og Erik 
Keiserud. 

CCBE har tatt mål av seg til å 
samordne advokatenes interesser 
og synspunkter innenfor mange 
praktisk viktige rettsområder, 
men det er særlig fokus rettet 
mot det som skjer innenfor EU. 
CCBE har derfor nedsatt flere 
faggrupper og arbeidsgrupper 
for ulike rettsområder. For tiden 
deltar Anders Brosveet i Criminal 
Law Committee. Det er særlig 
aktivitet på strafferettens område 
med arbeid for felles reguler
ing av straffesaker, sivilrettslige 
problemstillinger som kjøpslov
givning og kontraktsrett, samt 
prinsipper for fakturering av 
advokatsalær over landegrensene, 
hvor landene har forskjellig 
regelverk om dette.

Advokatforeningen er medlem 
av IBA (International Bar Ass
ociation). Organisasjonen arbeider 
for advokaters uavhengighet over 
hele verden, og engasjerer seg 
sterkt i menneske rettsspørsmål. 
Advokat foreningens general
sekretær deltok på IBAs Annual 
Conference i Dublin i oktober 2012.

Generalsekretæren har i 2012 
deltatt på det internasjonale og 
det europeiske generalsekretær
møte i henholdsvis Hong Kong og 
Manchester, og på Opening of the 
Legal Year i London.

Internasjonalt rettshjelpsutvalg
Advokatforeningens rettshjelps-
utvalg drifter tre rettshjelps-
prosjekter i henholdsvis Nepal, 
Uganda og Guatemala. Prosjek
tene drives i samarbeid med  
Nepal Bar Association, Uganda 
Law Society og Asociación 
Abogados Maya’s de Guatemala. 
Prosjektene finansieres med 
midler fra Norad og Advokat
foreningen, henholdsvis 90 % og 
10 % av totale kostnader.

Samtlige prosjekter yter 
juridisk bistand og fri rettshjelp, 
herunder både rådgivning og 
sakførsel, til underpriviligerte 
i Nepal, Uganda og Guatemala. 
Prosjektene har også som mål 
å bidra til å bygge rettsstaten i 
prosjektlandet, herunder styrke 
den lokale samarbeidspartneren 

til å bli en sterk og uavhengig 
rettspolitisk aktør. Prosjektet i 
Nepal arbeider blant annet med å 
sikre at de nepalske myndigheter 
gjennomfører sin forpliktelse om 
å sikre fri rettshjelp til befolk-
ningen gjennom The Legal Aid 
Act ’97. I Uganda har prosjektet 
7 operative rettshjelpskontorer 
som yter bistand til lokal
befolkningen, mens prosjektet 
i Guatemala hadde oppstart i 
2011 og er særskilt innrettet mot 
urfolk og urfolks rettigheter.

I 2012 ble det i tillegg startet 
opp et forprosjekt, rettet mot 
Bangladesh. Siktemålet med for
prosjektet er å avklare hvorvidt 
det kan startes opp et fullverdig 
prosjekt i landet. Dette har blant 
annet sammenheng med at 
prosjektet i Nepal er i ferd med å 
bli faset ut.

International Conference of  
Legal Regulators
Advokatforeningens nestleder 
deltok på en konferanse arran
gert av Solicitors Regulation 
Authority, SRA, i London hvor 
formålet var å starte et uformelt 
nettverk for «regulators». 

Internasjonalt rettet menneske-
rettsarbeid
Dette arbeidet ivaretas av 
Menneske rettighetsutvalget i 
foreningen. Utvalgets inter-
nasjonale policy er å arbeide mot 
relevante internasjonale organer. 
Av enkelt saker vil utvalget 
bare engasjere seg i saker mot 
advokater.

Utvalgets arbeid er nærmere 
omtalt lenger bak i årsrapporten.
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Hovedstyret i 2012
Hovedstyret har frem til rep
resentantskapsmøtet i mai 2012 
hatt følgende sammensetning:

Berit Reiss-Andersen, leder 
Per Sekse, nestleder 
Nina Monssen 
Cecilie Lysjø Jacobsen 
Kim Dobrowen 
Olav Heldal 
Anders Brosveet 
Magnhild Pape Meringen  
Ranveig Sem 
Hanne Sverdrup Dahl  
Erling Lind (valgt for ett år  
på representantskapsmøte  
19. mai 2011)

Lederen av Yngre advokater i 
Oslo, Cecilie Wille Søvik, har 
vært observatør frem til rep
resentantskapsmøtet. 

På representantskapsmøtet den 
31. mai 2012 ble Erik Keiserud 
valgt som ny leder. Erling Lind 
(Oslo krets), Frode Sulland 
(Oslo krets), PaalHenrich Berle 
(Hordaland og Sogn og Fjordane 
krets), Michal Wiik Johansen 
(Helgeland og Salten krets), Ole 
J. Devold (Aust-Agder krets) 
ble valgt som medlemmer til 
Advokat foreningens hovedstyre.

Hovedstyret har nå slik sam-
mensetning:
Erik Keiserud, leder (til 2014)
Magnhild Pape Meringen, 
nestleder (til 2014)  
Olav Heldal, medlem av  
arbeidsutvalget (til 2014) 
Ranveig Sem (til 2014)
Hanne Sverdrup Dahl (til 2014)  
Erling Lind (2016) 
Frode Sulland (2016)
Paal-Henrich Berle (2016)
Michal Wiik Johansen (2016)
Ole J. Devold (2016)
Nora Hallén ble oppnevnt som 
observatør fra Yngre advokater 
fra høsten 2012.

Hovedstyret har avholdt 
7 møter i 2012. 

Representantskapet
Ordinært representantskapsmøte 
ble avholdt 31. mai 2012 i Oslo. 
Møtet behandlet hovedstyrets be
retning og foreningens regnskap 

for 2011, samt valgte som nevnt 
ny leder og fem nye hoved
styremedlemmer. 

Representantskapet traff 
også vedtak om gjenforening av 
Advokatforeningen og Forsvarer
gruppen av 1977, endring av 
vedtekter og behandlet spørsmål 
om overordnet policy for ny 
advokatlov.

Kontakt med kretsene
Ordinært kretsledermøte ble 
avholdt 19. november 2010. 
Temaer på møtet var «Hvordan 
sette Advokatforeningens saker 
på dagsorden» med innledning 
fra Trond Jensen fra Gambit, 
og «Advokater i krise» med 
innledning fra daglig leder Rolv 
Mohn fra Psykologbistand og 
advokat Erling Lyngtveit. I tillegg 
ble det orientert om foreningens 
satsningsområder, tiltak og virk
somhet i 2013, samt obligatorisk 
etterutdanning og kretskurs.

Hovedstyret er opptatt av at 
kontakten mellom kretsene og 
foreningen sentralt blir mer 
aktiv. For å bedre samarbeid og 
kommunikasjon har det i 2012 
blitt satt opp som fast punkt på 
hovedstyrets møter at hoved
styremedlemmene rapporterer 
fra de kretsene som de er valgt 
til å representere. Hovedstyrets 
medlemmer oppfordres også til 
å rapportere tilbake til kretsene 
de saker som hovedstyret holder 
på med.

Lovutvalgene 
Foreningen har hatt 28 lovutvalg 
i 2012. Lovutvalgene bidrar til 
foreningens rettspolitiske arbeid 
ved å utarbeide høringsuttalelser 
og eventuelt møte i høringer på 
Stortinget. Utvalgene har i 2012 
utarbeidet 66 høringsuttalelser. 
Oversikt over høringsuttalelsene 
er inntatt lenger bak i årsrapporten.

Andre utvalg  
Foreningens faste utvalg har i 
2012 vært Rettssikkerhets utvalget, 
Etikkutvalget, Mek lings utvalget, 
Internasjonalt rettshjelps utvalg, 
Menneskerettighetsutvalget, 
Advokatbladets redaksjonsråd, 
Utvalget for fremme av kvinne-
andelen i yrket, Advokatvirk

somhetsutvalget, Utvalget for 
bistandsadvokater og Utvalget 
for bedriftsadvokater. 

Det er over 400 tillitsvalgte  
i foreningen.

Faggrupper
Eiendomsmeglingsgruppen og 
Forsvarergruppen er egne fag
grupper. Forsvarergruppen har et 
eget høringsutvalg.

Utvalgene har avgitt egne 
årsberetninger som er inntatt i 
årsrapporten.

Advokatvirksomhetsutvalget 
har ikke hatt noen møter i 2012 
og er besluttet nedlagt med 
virkning fra 1. januar2013.

Foreningen i media
Advokatforeningen opprettet 
profiler på Facebook og Twitter 
i 2011. Et satsningsområde for 
2012 var å være synlige i sosiale 
medier. Facebooksiden har i 
løpet av 2012 kommet opp i 
ca. 2 000 følgere og Twitter
kontoen har kommet opp i 
ca. 1 300 følgere. Ved hjelp av 
søkemotor optimalisering og 
del tagelse på sosiale medier er 
de månedlige besøkstallene på 
advokaten hjelperdeg.no økt fra 
gjennom snittlig 35 000 brukere 
pr. måned til 50 000 brukere 
pr. måned.

Twitterkontoen brukes til å 
informere medlemmer, media og 
politikere om høringsuttalelser 
og Advokatforeningens arbeid. 
Mye av det som legges ut på 
foreningens nettsider legges også 
ut på Twitter. Foreningens følg
ere på Facebook er i større grad 
enn på Twitter rettssøkende pub
likum. Det er derfor valgt å legge 
ut mer publikumsvennlig stoff på 
denne siden, blant annet artikler 
og informasjon fra advokaten
hjelperdeg.no. Sosiale medier ble 
også brukt aktivt i forbindelse 
med Advokatenes fagdager for å 
øke antall påmeldinger.

Utvalgte sider av foreningens virksomhet
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Økonomi og regnskap
Regnskapet for 2012 viser et 
overskudd på 1,826 mill. kroner, 
mot et overskudd i 2011 på 
4,418 mill. kroner. I regnskapet 
for 2012 er kretsenes regnskap 
konsolidert inn i foreningens 
regnskap.

Kretsenes regnskaper viser 
isolert et overskudd på 0,488 
mill. kroner.

Driftsinntektene er på i alt 
60,927 mill. kroner, hvorav 
kontingentinntektene (inkl. 
kretskontingent) utgjorde nær 
64 % av de totale driftsinn tektene. 
Andre større inntektsposter 
er publikasjonsinntekter og 
administrasjonsgodtgjørelse fra 
forsikringsordningene. Drifts
kostnadene er på i alt 64,958 mill. 
kroner. Av dette utgjør personal-
kostnadene inkl. honorar til 
tillitsvalgte, Disiplinærnemnden, 
redaktører av våre publikasjoner 
og andre til sammen 32,535 mill. 
kroner.

Driftsresultatet viser et under
skudd på 4,031 mill. kroner.

Advokatforeningen har plassert 
deler av kapitalen i obligasjons- 
og pengemarkedsfond. Netto 
finansinntekter i 2012 ble på i alt 
5,857 mill. kroner mot 4,439 mill. 
kroner i 2011.

Advokatforeningen har etter 
hovedstyrets mening en solid 
og sunn økonomi som tilsier at 
forutsetningen for fortsatt drift er 
til stede. Etter hovedstyrets op
pfatning gir det fremlagte resultat 
og balanse med tilhørende noter 
et rettvisende bilde av forening
ens utvikling og drift. For øvrig 
vises det til regnskap og balanse 
samt noteopplysninger inntatt i 
årsberetning. 

Foreningens fond  
(bundet egenkapital)
Foreningens fond er Kompen
sasjonsfondet og Fondet til støtte 
for internasjonalt menneske-
rettighets- og rettshjelpsarbeid 
(IMR fondet). Kompensasjons
fondet har som oppgave å møte 
de økonomiske konsekvenser 
som foreningsmessige vedtak kan 
få for medlemmene, herunder 
å gi økonomisk kompensasjon 
til de medlemmer som direkte 

berøres av slike vedtak. Kompen
sasjonsfondet kan bare benyttes 
i henhold til vedtak truffet av 
representantskapet.

Det er ikke benyttet midler fra 
fondet i 2012. 

Fondet til støtte for inter
nasjonalt menneskerettighets- og 
rettshjelpsarbeid har som formål 
å yte støtte til internasjonalt 
arbeid som fremmer menneske
rettigheter og rettssikkerhet. 
Støtte kan gis til enkeltpersoner 
og organisasjoner. Fondet ble 
etablert i 1997 og styret i fondet 
består av Advokatforeningens 
leder, lederen i internasjonalt 
rettshjelpsutvalg og lederen i 
menneskerettighetsutvalget. Det 
er ikke benyttet midler fra fondet 
i 2012. 

Juristenes Hus as
Advokatforeningen eier 50 % 
av aksjene i eiendomsselskapet 
Juristenes Hus as som også er 
utleier av kontorlokalene til 
foreningen. De resterende aksjer 
eies av Norges Juristforbund. Det 
er ikke foretatt større arbeider i 
huset det siste året. Driften har 
i hovedsak vært konsentrert om 
ordinær drift og vedlikeholdsar
beider.

Miljø og likestilling i sekretariatet
Virksomheten drives i Juristenes 
Hus med adresse Kristian 
Augustgate 9. Foreningen har 
ingen fysisk produksjon og 
forurenser således ikke det ytre 
miljø. Arbeidsforholdene for de 
ansatte er gode. Det var per 31. 
desember2012 30 medarbeidere i 
sekretariatet (28,8 årsverk) herav 
2 vikarer/midlertidig ansatte. 
Kvinneandelen var 73 % mot 70 

% året før. Det tilstrebes en jev
nere fordeling mellom kjønnene 
ved nyansettelser. I 2012 var 2/3 
av mellomlederne i sekretariatet 
kvinner og 1/3 menn. 

I Advokatforeningens styre er 
det 3 kvinner (27 %) og 8 menn 
(73 %). 

Sykefraværet i 2012 var på 4,7 
% mot 6,1 % i 2011. Det lege
meldte sykefraværet i sekre
tariatet var henholdsvis på 4,3 
% for kvinner og 1,7 % for menn. 
Korttidsfraværet var på henhold
svis 1,2 % for kvinner og 0,8 % for 
menn. Det ble ikke rapportert om 
personskader i 2012. Advokat
foreningen er tilsluttet bedrifts
helsetjenesteordning.

Hovedstyret vil rette en stor 
takk til de ansatte for innsatsen 
i 2012.

Økonomi og drift
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Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER NoTE 2012 2011

Kontingent  33 844 020 31 374 701 
Publikasjonsinntekter  6 226 869 7 107 177 
Forsikringsgebyr  6 026 213 6 330 787 
Inntekt Advokatforeningens kretser 15 7 342 651 
Disiplinærnemden 2 5 197 691 5 419 196 
Oslo krets  0 1 462 709 
Diverse inntekter  2 290 068 2 470 657 
Avgift / oblig. Etterutdanning 9 0 50 000 

Sum driftsinntekter  60 927 512 54 215 227

DRIFTSKoSTNADER   

Personalkostnader Ansatte 3 25 526 319 23 101 214 
Personalkostnader Andre 3 7 009 294 6 779 480 
Avskrivninger 4 2 439 328 2 158 097 
Publikasjonskostnader  5 174 664 4 637 478 
Ekstern- og driftsbistand 5 5 326 647 5 612 262 
Reise- og møtekostnader  4 536 722 3 741 639 
Kostnad til lokaler  2 482 304 2 264 357 
Kostnader til IKT/nettsider  3 327 848 1 920 360 
Kontor- og portokostnader  2 051 707 2 068 559 
Andre kostnader  1 342 123 1 806 588 
Kostnader Advokatforeningens kretser 15 5 451 071 
Tap på krav  290 737 146 131 

Sum driftskostnader  64 958 764 54 236 165

Driftsresultat  -4 031 252 -20 938

FINANSINNTEKTER oG -KoSTNADER   

Finansinntekter  5 786 878 4 505 486 
Finanskostnader  -54 308 -66 235 
Finans Advokatforeningens kretser  125 617 

Netto finansresultat  5 858 187 4 439 251

Årsresultat  1 826 935 4 418 313

DISpoNERINGER   

Overført IMR-fond  12 718 11 037 
Overført utv.- og probonofond 9 0 50 000 
Overført Kompensasjonsfond  388 349 107 826 
Overført EK Advokatforeningens kretser  488 284 
Overført Støtteforeningens underskudd  -395 249 -586 814 
Økning av EK til støtteforeningen  395 249 465 448 
Overført Annen egenkapital  937 585 4 370 817 

Sum disponeringer  1 826 935 4 418 313
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oSlo, DEN 15. mARS 2013

ERIK KEISERUD

MAGnHILD PAPE MERInGEn

ERLInG LInD

OLE JOAKIM DEVOLD

FRODE SULLAnD

MIcHAL WIIK JOHAnSEn

OLAV HELDAL

AnDERS BROSVEET

PAAL-HEnRIcH BERLE

RAnVEIG SEM

HAnnE SVERDRUP DAHL

MERETE SMITH
Generalsekretær

EIENDElER NoTE 2012 2011 

Varige driftsmidler 4 4 242 169 5 580 269 
Langsiktige fordringer 6 13 886 973 14 386 775 
Aksjer 7 3 850 000 3 850 000 

Sum anleggsmidler  21 979 142 23 817 044 

Omløpsmidler    
Varebeholdning  0 0 
Kortsiktige fordringer 14 49 364 730 54 163 653 
Kortsiktige fordringer Advokatforeningens kretser 15 663 648 264 861 
Finansielle omløpsmidler 13 70 734 951 48 981 256 
Bankinnskudd  8 15 357 101 29 906 124 
Bankinnskudd – forsikring  18 905 035 21 179 793
Bankinnskudd Advokatforeningens kretser  8 629 557 7 999 258

Sum omløpsmidler  163 655 023 162 494 945

Sum eiendeler  185 634 164 186 311 989 

EGENKApITAl oG GJElD     

Egenkapital    
Egenkaptilal med restriksjoner    
Kompensasjonsfond  25 708 708 25 320 359
IMR-fond  679 468 666 750
Egenkapital Advokatforeningens kretser 10 8 326 592 7 838 309 
Støtteforeningen  2 000 000 2 000 000 

Sum egenkapital med restriksjoner  36 714 768 35 825 418 

Fri egenkapital    
Annen egenkapital  59 545 253 58 607 669 
Utviklings- og pro-bono fond 9 4 293 064 4 293 064 

Sum fri egenkapital  63 838 317 62 900 733

Sum egenkapital 10 100 553 085 98 726 151 

Gjeld    
Avsetninger    
Pensjonsforpliktelser 11 23 599 94 143 
Andre avsetninger og investeringstilskudd 12 4 818 336 4 559 427 

Sum avsetninger  4 841 935 4 653 570

Kortsiktig gjeld    
Skyldig forsikringspremie 6 26 413 914 31 102 706 
Kreditorer  12 064 326 13 374 244 
Annen kortsiktig gjeld 14 36 124 112 33 402 148 
Kortsiktig gjeld Advokatforeningens kretser 15 966 614 425 810 
Skyldig offentlige avgifter og feriepenger  4 670 179 4 627 359 

Sum kortsiktig gjeld  80 239 145 82 932 268

Sum gjeld  85 081 080 87 585 838

Sum egenkapital og gjeld  185 634 164 186 311 989 

Balanse
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Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser  
og etter god regnskapsskikk for små foretak. 

Endring av regnskapsprinsipp i 2012
Advokatforeningens 19 kretser er en del av foreningen og dermed en del av regnskapet. På bakgrunn av 
dette så er det fra og med 2012 innarbeidet og konsolidert inn Advokatforeningens 19 kretser i regnskapet. 
Inngående balansen for 2012 er omarbeidet på grunn av sammenstillingsformålet. For omarbeidet IB på 
egenkapital henvises til note 10. 

Inntekter
Kontingenter følger kalenderåret og inntektsføres over perioden for medlemskapets varighet. 
Publikasjonsinntekter inntektsføres over abonnementsperioden. Andre inntekter resultatføres ihht 
opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten er utført. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett 
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende vurderinger 
lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er verdsatt til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en totalvurdering av fordringsmassen bygd på erfaringstall.

Disiplinærnemnden

Departementet har ved fastsettelsen av bidraget til Disiplinærnemnden lagt til grunn at nemnden bygger 
opp en egenkapital for å ta høyde for større utgifter til eventuelle fremtidige saksomkostninger. Det er inn
betalt i alt kroner 5,7 mill. kroner til Disiplinærnemnden for 2012. Disiplinærnemnden har pr. 31.12.2012 
en egenkapital på 4,818 mill. kroner og fremkommer i Advokatforeningens regnskap som gjeld til 
Disiplinær nemnden under posten «Andre avsetninger og investeringstilskudd», se note 12. 

Personalkostnader

Samlede ytelser til fast ansatte og andre (tillitsvalgte, redaktører, studenter etc) 

  FAST ANSATTE ANDRE SUM

Lønn, feriepenger og honorar 17 651 008 6 140 198 23 791 206
Pensjon, pensjons- og personalforsikringer m.m. 3 477 243 0 3 477 243
Arbeidsgiveravgift 2 947 972 869 096 3 817 067
Andre ytelser 1 450 096 0 1 450 096

Sum personalkostnader 25 526 318 7 009 294 32 535 612

Noter

note 01

note 02

note 03
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Personalkostnader

Lønn og godtgjørelse til styret og generalsekretær
  PENSJON/
 LØNN FORSIKRING ANDRE YTELSER SUM

Generalsekretær 1 561 743 99 120 110 445 1 771 308
Hovedstyrets leder 725 000 0 0 725 000
To øvrige AU medlemmer 85 000 0 0 85 000

Sum godtgjørelse  2 482 188 99 120 0 2 581 308

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd  
pensjonsalder. Det var i 2012 ansatt 30 personer i sekretariatet som til sammen utførte 28,8 årsverk.

Varige driftsmidler

   IMMATERIELLE  
  INVENTAR IKT DRIFTSMIDLER SUM

Anskaffelseskost IB 2012 1 467 857 6 131 485 8 276 942 15 876 284
Tilgang 111 961 922 923 66 344 1 101 228
Avgang  0 0 0 0

Anskaffelseskost UB 2012 1 579 818 7 054 408 8 343 286 16 977 512

Akk. avskrivninger IB 2012 858 617 3 737 137 5 700 260 10 296 014
Årets avskrivninger 175 555 912 041 1 108 044 2 195 640
Avskrivninger, avgang 0 0 0 0
nedskrivning  0 243 690 0 243 690

Akk. avskrivninger UB 2012 1 034 172 4 892 868 6 808 304 12 735 344

Bokført verdi 31.12.2012 545 646 2 161 540 1 534 982 4 242 168

IKTdriftsmidler avskrives lineært over 3 år. Inventar avskrives lineært over 8 år.
Immaterielle driftsmidler avskrives lineært over 5 år. Immaterielle driftsmidler består av portalene  

www.advokatenhjelperdeg.no, www.advokatforeningen.no, www.advokatbladet.no, www.rettellergalt.no 
www.advokatenesfagdager.no. 

Ytelser til revisor 

Lovpålagt revisjon 135 625
Attestasjonstjenester 7 500
Andre tjenester 10 625

Sum ytelser til revisor 153 750

 Alle tall er inklusiv merverdiavgift

Fordringer og gjeld

Langsiktig fordring på Juristenes Hus AS med kr 13 286 973 er foreløpig avdragsfri. Lånet ble fornyet i 
oktober 2009 til et fastrentelån på 3 år med rentesats 5,30 %. I forbindelse med leietakernes ønske om 
oppussing av kantinen i ble det i 2005 gitt et lån på kr 1 750 000 til Juristenes hus AS. Lånet skal tilbake-
betales over 10 år og renten er fastsatt til 4,66 %. Lånets saldo pr. 31.12.2012 er kr 525 000,.

Den kortsiktige gjelden til forsikringsordningen gjelder skyldig forsikringspremie til forsikrings selskapet. 
Forsikringspremien knytter seg til kollektiv sikkerhet og formuesskadeforsikring og kollektiv styre
ansvarsforsikring. Hovedfakturering skjer i desember og skyldig premie overføres til forsikringsselskapet to 
ganger pr. år, hhv. 10. april og 10. oktober. 

note 04

note 03 fortsetter

note 05

note 06
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Aksjer

Foreningens aksjer i Juristenes hus AS med kr 3 850 000 er verdsatt til kostpris.  
Eier- og stemmeandel utgjør 50 %. 

Kasse, bank, postgiro 

Skattetrekkskonto inngår som bundne midler med kr 1 597 402,.

Obligatorisk etterutdanning

Utviklings og pro-bono fondet knytter seg til Obligatorisk etterutdanning.  

Det er ikke benyttet midler fra fondet og bokført verdi per 31.12.2012 er 4 293 064,.  

Bevegelser i egenkapitalen

 BoKFøRT  *pRINSIpp- KoRRIGERT   BoKFøRT
 vERDI ENDRING IB ÅRETS ÅRETS vERDI
EGENKAPITAL 31.12.2011 1.1.2012 1.1.2012 BRUK TILSKUDD 31.12.2012

Egenkapital med restriksjoner  
Kompensasjonsfondet 25 320 359 0 25 320 359 0 388 349 25 708 708
Støtteforeningen 2 000 000 0 2 000 000 -395 249 395 249 2 000 000
IMR-fondet 1 666 750 0 666 750 0 12 718 679 468
Egenkapital Advokatforeningens kretser 0 7 838 309 7 838 309 0 488 284 8 326 592

Sum egenkapital med restriksjoner 27 987 109 7 838 309 35 825 418 -395 249 1 284 600 36 714 768

Fri Egenkapital 58 607 669 0 58 607 669 0 937 584 59 545 253
Utviklings- og pro-bono fond 2 4 293 064 0 4 293 064 0 0 4 293 064

Sum egenkapital 90 887 842 0 98 736 285 -395 249 2 222 184 100 553 084

*Henviser til note 1 for prinsippendring.
1) Av kapitalen på kr 679 468,- er kr 39 560 reservert til rettssaksobservasjoner i utlandet.

2) Se note 9 

Pensjonsforpliktelser

Foreningens ansatte er medlemmer av en kollektiv pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til pliktig 
tjenestepensjon etter lov om tjenestepensjon. Den årlige premie kostnadsføres direkte ihht unntaksregelen 
for små foretak. Premiefondet tilknyttet ordningen utgjør 362 924,-. 

Den balanseførte pensjonsforpliktelsen knytter seg til pensjonsavtaler som ikke er forsikret.

Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført. 30 personer omfattes av ordningen 
som fordeler seg aldersmessig som følger:

6068 år: 2 personer 4049 år: 8 personer 2029 år: 2 personer
5059 år: 5 personer 3039 år: 13 personer  

Foreningens forpliktelser til ordningen består av en årlig premie beregnet ut fra antall ansatte.  
I tillegg betales en egenandel som utgjør 10 % av den enkeltes årlige pensjon. 

note 10

note 11

note 07

note 08

note 09
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Andre avsetninger for forpliktelser

 BoKFøRT vERDI  ÅRETS BoKFøRT vERDI
 IB 2012 ÅRETS BRuK TIlSKuDD uB 2012

Andre avsetning for forpliktelser    
Disiplinærnemnden 1) 4 259 427  558 909 4 818 336
Skoleprosjekt, www.rettellergalt.no 300 000 -300 000  0 0

Sum andre avsetninger for forpliktelser 4 559 427 -300 000 558 4 818 336

1) Se note 2

Skoleprosjekt, www.rettellergalt.no
Til utviklingen av skoleprosjektet ble det gitt et tilskudd fra Sparebankstiftelsen på kr 1 500 000.  
Utviklingskostnadene er aktivert og tilskuddet inntektsføres i samme takt som avskrivningene,  
dvs. over fem år. 

Finansielle omløpsmidler

Plassering gjelder rentefond i Nordea (Nordea obligasjon II) og DnB NOR Kapitalforvaltning  
(DnB NOR Kredittobligasjon).

Verdi 1.1.2012 48 981 256
Renteinntekter 3 289 423
Verdiendring verdipapirer 464 272
Sum Avkastning 3 753 695
Innbetalt Kapital 18 000 000

Verdi 31.12.2012 70 734 950

Kortsiktige fordringer og gjeld

Kontingentinntektene faktureres fra og med 2011 på forskudd året forut.  
Kontingentinntekter for 2013 er bokført som kortsiktig gjeld og utgjør 35,2 mill kroner.

note 12

note 13

note 14
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Advokatforeningens kretser

Fra og med år 2012 konsoliderer Advokatforeningen sitt regnskap  
med Advokatforeningens 19 kretser. 

  18 KRETSER OSLO KRETS
 REGNSKAP REGNSKAP  REGNSKAP 

Inntekter 
Kontingenter 5 117 992 2 177 330 2 940 662
Kursinntekter 2 224 659 2 001 409 223 250

Sum inntekter 7 342 651 4 178 739 3 163 912

Kretsenes kostnader: 
Kostnadsrefusjon til Advokatforeningen 1 528 913  1 528 913
Disiplinærutvalget 392 865  392 865
Advokatvakten 132 979  132 979
Kurskostnader 2 131 131 2 016 340 114 791
Møtekostnader og Yngre Advokater 1 950 650 1 151 341 799 309
Honorar styret/ adm./ sekretær 379 680 379 680 0
Andre driftskostnader 463 766 239 780 223 986
Sum driftskostnader 6 979 984 3 787 141 3 192 843
Eliminerte kostnader  -1 528 913 0 -1 528 913

Sum kostnader Advokatforeningens kretser 5 451 071 3 787 141 1 663 930

Kortsiktig fordringer og gjeld hos Advokatforeningens kretser knytter seg til forskuddsfakturert kurs som 
avholdes i 2013, samt kortsiktig fordring på avholdte kurs og gjeld til leverandører

note 15
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Til representantskapet i Den Norske Advokatforening 

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Den Norske Advokatforening, som består av balanse per 31. desember 
2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet 
Styret og generalsekretær er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret 
og generalsekretær finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International 
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen 
av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter 
eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for 
selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjons-
handlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte 
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene  utarbeidet av ledelsen er rimelige, 
samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon.

Konklusjon 
Etter vår mening er årsregnskapet for Den Norske Advokatforening avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2012 og av dets resultater 
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 
om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med 
lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og 
generalsekretær har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 
av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 15. mars 2013 
ERNST & YOUNG AS

Kjetil Andersen 
statsautorisert revisor

Revisors beretning
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Merete Smith

Eva Johnsen Holm
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Pål Behrens

Einar Edin
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Frode Sæter
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Hanne Sverdrup Dahl

Elaine Pettersen Skagtun

Cecilie Lysjø Jacobsen
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Bjørn Dyrland

Helene Haugland
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Kjell Fredvik

Anna Nordbø
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Rohnny Andersen

Øyvind Hasselø Meisingset

Finn Eide

Kim Dobrowen
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Jostein Nordbø
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Per Forsberg

Håkon Eskildsen Pleym

Axel Øwre, Per Sekse

Øyvind Dahle 

Henrik Garmann

Andreas Enevold

Erling Lind



Representantskapet



Arbeidsrett
Lars Holo (leder), Jan L. Backer,  
Jan Fougner, Alex Borch, Margrethe 
Husebø og Marte Madslien.

1. Høring – forskrift om innleie  
fra bemanningsforetak. 
sendt 05.12.2012.

2. Høringsuttalelser om sjøfolks 
arbeids- og levevilkår
sendt 28.03.2012

Asyl- og utlendingsrett
Bente Mostad Tjugum (leder), 
Halvor Frihagen, Per-Erik Gåskjenn, 
Preben Henriksen, Brynjulf Risnes 
og cecilie Schjatvet.

1. nOU 2010:12  
ny klageordning for utlendingssaker. 
sendt 15.06.2012

2. Høring – forslag til endring  
i utlendingsforskriften – 15 
månders regel for saksbehandling  
i Utlendings nemnda (UnE). 
sendt 25.10.2012.

3. Høring – Forslag til endring i 
utlendings forsikriften – Adgang til 
å ta lyd – og bildeopptak av asyl-
registreringen. 
sendt 14.11.2012.

4. Høring – Endring i utlendings-
forskriften § 11-4 – UDIs myndighet 
til å gjøre unntak fra kravet om 
norsk opplæring i saker om per-
manent oppholdstillatelse. 
sendt 20.12.2012.

Avgiftsrett
Marianne Brockmann Bugge (leder), 
Morten Fjermeros, Kari Elisabeth 
christiansen, Finn Lervik, Anniken 
Skogly.

1. Transportører i utlandet – adgang 
til refusjon av merverdiavgift mv.
sendt 06.08.2012.

2. Merverdiavgift Justering og tilbake-
føring av inngående merverdiav-
gift – Forslag om endring i forskrift 
15. desember 2009 nr 1540 til 
merverdiavgiftsloven (merverdi-
avgiftsforskriften) – Overføring av 
justeringsplikt og -rett. 
sendt 03.09.2012

Bank, finansiering og valuta
Knut Størmer Endre (leder),  
Knut Bjerve, Henrik Garmann,  
Hans Haugstad og Kaare P. Sverdrup.

1.  Lovfestet forbrukeransvar for 
Finanstilsynet (eventuell endring 
av finanstilsynsloven). 
sendt 06.06.2012.

2. Vurdering av tiltak i markedet  
for internasjonale betalingskort  
i norge. 
sendt 11.06.2012.

3. Avskaffelse av øvre grense for 
størrelsen på Bankenes sikringsfond. 
sendt 24.07.2012.

4. Dekning av rettskostnader etter 
nemndsuttalelser. 
sendt 05.09.2012

5. Høyring – Framlegg om endringar 
i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om 
kredittavtaler mv. – gjennomføring 
av direktiv 2011/90/EU. 
sendt 07.12.2012.

Bygningsrett og regulerings-
spørsmål
Per P. Hodneland (leder),  
Per conradi Andersen, Odd Jo Forsell, 
Ola Mæland og Stein ness.

1. Forslag til endring av krav til 
student boliger i byggteknisk forskrift. 
sendt 24.02.2012

2. Forslag til endringer i byggesaks-
forskriften I. Pålegg om utbedring 
av bevaringsverdige bygg. II. Krav 
til uavhengighet for kontrollforetak. 
sendt 24.02.2012

Børs- og verdipapirhandelrett
Susanne Munch Thore (leder), 
Anders Arnkværn, Lars Knem 
christie og Tone Merete Østensen.

Ingen uttalelse i 2012.

Eiendomsmegling
Johan Arnt Mettevoll (leder),  
Inger Johanne Dehli, Einar Edin, 
Lilly Marie Kongevold og  
Svein Kristian Wikstrøm.

1. Forslag til endringer i eiendoms-
meglingsforskriften. 
sendt 11.02.2012

Lovutvalg og høringsuttalelser

Advokatforeningens lovutvalg og avgitte høringsuttalelser i 2013.  
Høringer der Advokatforeningen ikke har hatt bemerkninger til lovforslagene  
er ikke tatt med i oversikten
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Energirett, vannkraft, olje og gass
Gunnar Martinsen (leder), Kjersti 
Bergsåker-Aspøy , Astrid Skjønborg 
Brunt, Preben Falck og Odd-Harald 
B. Wasenden.

1. Høring – endringer i energiloven. 
sendt 01.10.2012.

2. Endringer i energiloven – 
Utenlands  forbindelse. 
sendt 16.11.2012.

Erstatningsrett
Jane Margrethe Ytreøy Grøndaler 
(leder), Laila Marie Bendiksen, Tore 
Leiros, Knut Riisa og Tom Sørum.

1. nOU 2011:16 Standardisert 
person skadeerstatning. 
sendt 17.12.2012.

Europa- og konkurranserett
Ingvald Falck (leder), Harald 
Evensen, Stein Ove Solberg , 
Morten Goller og Monica Syrdal

1. Høring – Forslag til ny forskrift 
om forsvars- og sikkerhets-
anskaffelser. 
sendt 08.01.2012.

2. nOU 2012:7  
Mer effektiv konkurranse lov. 
sendt 15.05.2012

3. Evaluering av grunnlaget for 
forskrift om forbud mot bonus-
program i innenriks luftfart. 
sendt 09.05.2012.

4. Utkast til veiledning om  
prosjektsamarbeid. 
sendt 01.09.2012

5. Utkast til veiledning om utmåling 
og lempning av overtredelsesgebyr. 
sendt 01.09.2012

6. Forslag til endringer i forskrift 
om klagenemnd for offentlige 
anskaffelser (KOFA). 
sendt 19.10.2012.

Familierett, arv og skifte
Ingrid Lång (leder), Sverre 
Larhammer, Rikke Lassen, Janne 
Karin Rasmussen, Simon Ladderud 
Stende og Roar Vegsund.

1. Forslag om midlertidig lov om 
etablering av foreldreskap for barn i 
norge født av surrogatmor i utlandet. 
sendt 15.05.2012.

2. Forslag til endringer i barnloven  
– tilsyn under samvær. 
sendt 20.09.2012

3. nOU 2012:5 Bedre beskyttelse 
av barns utvikling. Skrevet sammen 
med lovutvalget for velferdsrett. 
sendt 21.09.2012.

4. Høringsrunde – psykologfaglig 
brosjyre om Barnets beste  
– i barnefordelingssaker. 
sendt 01.10.2012.

Fangst og fiskeri
Per norvald Sperre (leder),  
Ole Martin Andreassen, Grunde 
Bruland, Trond S. Paulsen og 
Hallvard Bjørnarsson Østgård.

Ingen uttalelser i 2012.

Fast eiendom (tings- og leierett)
Frode S. Halvorsen (leder), Anne 
Sofie Bjørkholt, christina Lyngtveit-
Petersson, Line Andreassen 
Parelius og Mikkel Vislie.

Ingen uttalelser i 2013.

Folkerett og statsforfatning
Frode Elgesem (leder) og  
Henning Harborg

Ingen uttalelser i 2012

Forsikringsrett
Andreas Meidell (leder),  
Svein Å. Bergset og Tania 
Heimbeck.

Ingen uttalelser i 2012

Forvaltningsrett
christian F. Galtung (leder),  
Frode A. Innjord, Ida Hjort Kraby  
og Marianne Olssøn.

1. nOU 2012:12  
Ventetid – et spørsmål om tillitt. 
sendt 28.09.2012.

2. Offentlig høring av fremlegg  
til endringer i inndelingsloven. 
sendt 01.10.2012.

IKT og personvern
Eva Jarbekk(leder), Mette 
Borchgrevink, Kjersti Jensen,  
Kirill Miazine, Thomas Olsen  
 og Kjell Steffner.

1. Utkast til konsesjon til behand-
ling av personopplysninger. 
sendt 25.01.2012. 

2. Forslag til endringer i person-
opplysningsforskriften. 
sendt 01.10.2012.

3. Høring – Europakommisjonens 
forslag til forordning om eID og 
e-signatur m.m. 
sendt 01.12.2012

Immaterial- og markedsføringsrett
Arne Ringnes (leder), Eirik Djønne, 
Ida Gjessing, Thomas Rieber-Mohn, 
Anne Marie Sejersted og camilla 
Vislie.

Ingen uttalelser i 2012
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Konkurs, akkord, panterett, 
tvangsfullbyrdelse og inkasso
Leif Petter Madsen (leder), Borgar 
Høgetveit Berg, Bjørn Åge Hamre, 
Per S. Johannessen, Flemming M. 
Karlsen og Siv Sandvik.

1. Forskrift om elektroisk kom-
munikasjon med Statens innkre-
vingssentral. 
sendt 31.01.2012.

2. Endringer i gjeldsordningsloven mv. 
sendt 05.03.2012.

3. Forslag om å trekke den norske 
reservasjonen mot Fn-konvensjo-
nen 11. april 1980 om kontrakter for 
internasjonale løsørekjøp (cISG) 
del II om avtaleinngåelse m.m.
sendt 13.08.2012.

4. Høyring – Forskrift om sam-
ordning av føresegner om kompen-
sasjon for inndrivingskostnader 
etter inkassolova og forseinkings-
rentelova. 
sendt 11.02.2012.

Miljørett
cathrine Hambro (leder), Viggo 
Bondi, christian Schadenberg 
Mathiassen og Jan Mathys Truyen

Ingen uttalelser i 2012

Reindrift og samerett
John Jonassen (leder), Hjallis Bakke, 
Stein Owe, Benny Solheim og Gisle 
Loso.

Ingen uttalelser i 2012

Samferdsel og sjø-, luft- og annen 
transportrett inklusive sjøforsikring
Trond Eilertsen (leder), Jan Roar 
Fløttre, Geir Gustavsson, Per-Åge 
nygård, Sindre Walderhaug  
og Axel Øwre.

1. Forslag til forskrift om miljø-
messig sikkerhet for skip og 
flyttbare innretninger. 
sendt 10.02.2012.

2. Europeisk avtale om kjøre-  
og hviletid for mannskaper på 
kjøre tøy i internasjonal veg-
transport – AETR. 
sendt 23.03.2012.

3. Gjennomføring av 1. skipsreder-
forsikringsdirektivet og 2. forord-
ning om forsikringskrav i luftfarts-
sektoren. 
sendt 22.06.2012.

4. Endring av forskrift 15. septem-
ber 1992 nr. 701 om navigasjons-
hjelpemidler og bro-, styrehus- og 
radioarrangementer for skip – årlig 
testing av AIS. 
sendt 30.04.2012.

5. Forslag til forskrift om endring 
i forskrift 29. desember 1999 om 
skipsutstyr som følge av Kom-
misjonsdirektiv 2011/75/EF. 
sendt 05.09.2012

6. Forslag til endringer i forskrift 
om sjømannslovens virkeområde 
som tilpasning til den internasjonale 
konvensjon om sjøfolks arbeids- 
og levevilkår (MLc) og Forslag 
til endringer i flere forskrifter for 
gjennomføring av Den inter-
nasjonale konvensjon om arbeids- 
og levevilkår (MLc). I samarbeid 
med lovutvalg for arbeidsrett. 
sendt 01.10.2012.

7. nOU 2012:10 Gjennomføring av 
Rotterdamreglene i sjøloven. 
sendt 15.10.2012

Selskapsrett
nils Bugge (leder), Ole-Martin 
Andreassen, Kristin Bjella, Johan 
Henrik Frøstrup, Kåre I. Moljord  
og Filip Truyen. 

1. norsk anbefaling for eierstyring 
og selskapsledelse. 
sendt 01.09.2012

Sivilprosess og voldgift
Anders Ryssdal (leder), Knut Boye, 
Grethe Gullhaug og Brynjar Østgård.

Ingen uttalelser i 2012

Skjønns-, ekspropriasjons- og 
vassdragsrett
Svein Arild Philstrøm (leder),  
Kristin Bjella,Toralf Haaver, 
Johannes Høy og Marte Reier.

Ingen uttalelser i 2012.

Skatterett
Bettina Banoun (leder), Finn Eide, 
Johan Kiær Engelschiøn, Mons 
Alfred Paulsen, Ingvild Vartdal og 
Hans Georg Wille.

1. Forslag til endringer i lignings loven. 
sendt 16.03.2012.

2. Forslag til presiseringer i 
lignings loven § 6-15 om kontroll 
hos tredjemann og ny forskrift 
om gjennomføring av kontroll på 
skatte- og avgiftsområdet mv. 
sendt 30.04.2012.

3. Forslag om fritak for eiendoms-
skatt på visse utmarksområder 
og bruk av formuesgrunnlag ved 
utskriving av eiendomsskatt på 
boligeiendommer. 
sendt 02.07.2012.
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Strafferett og straffeprosess
Erling Lyngtveit (leder), Arild 
Dyngeland, John christian Elden, 
og Inger Marie Sunde 

Avga uttalelser frem til 31.10.2012, 
etter det overtok Forsvarer  grup pens 
høringsutvalg.

1. Behandlingen av sivile krav 
etter terrorhandlingene 22. juli 
2011. Forslag til enkelte endringer 
i voldsoffererstatningsloven og 
straffeprosessloven. 
sendt 13.01.2012.

2. Forslag om endringer i straffe-
gjennomføringsloven mv. 
sendt 16.04.2012

3. nOU 2011:13 når sant skal skrives. 
sendt 29.02.2012

4. Forslag om endringer i straffe-
gjennomføringsloven mv. (kriminal-
omsorgens ansvar for å ivareta 
barn som pårørende av domfelte/
innsatte mv.). 
sendt 10.02.2012.

5. Oppfølging av ST. melding 37  
– Straff som virker. Rapport Konflikt 
og Reintegrering. 
sendt 30.04.2012

6. Forslag til forskrift om kommunal 
håndheving av politivedtekter. 
sendt 09.05.2012.

7. Forslag om forbud mot erverv, 
bestittelse og bruk av visse 
doping midler. 
sendt 25.10.2012.

Forsvarergruppens høringsutvalg
Arild c. Dyngeland (leder), Knut 
Ronglien, Inger Marie Sunde, René 
Ibsen, John christian Elden og 
Mette-Julie Sundby

Har avgitt uttalelser f.o.m oktober 
2012.

1. Høring – Forslag til endring av 
definisjonen av når en handling 
er begått «offentlig» i straffeloven 
1902 – ytringer mv. fremsatt på 
internett. 
sendt 26.10.2012

2. InFOFLYT utvalgets rapport. I 
samarbeid med strafferett og 
straffe prosess og ikt og personvern. 
sendt 31.10.2012

3. Høring – kriminalisering av for-
beredelse til terrorhandling, utvidet 
adgang til tvangsmiddelbruk, og 
endringer i straffeloven 1902 § 60 a. 
sendt 15.11.2012.

4. Høring – forslag til lovendringer 
for å gi barn bedre beskyttelse mot 
vold og overgrep. 
sendt 03.12.2012

Velferdsrett
Wenche Dahl Elde (leder), Helene 
Braanen, Monica Solberg-Leinebø, 
Endre S. Refsdal og Knut Lindboe.

1. nOU 2011:9  
Økt bestemmelse og rettssikkerhet. 
sendt 08.02.2012.

2. Forslag om særlige regler for 
gjennomføring av psykisk helse-
vern i regionale sikkerhetsavdelinger 
herunder i enhet med særlig høyt 
sikkerhetsnivå. 
sendt 23.03.2012

3. Høring – forslag til endringer i 
barnevernloven (forslag om endrin-
ger i finansieringsansvaret og i den 
faglige samhandlingen mellom stat 
og kommune, forslag om styrking 
av barns rettigheter mv.). 
sendt 12.11.2012.

Andre

Menneskerettighetsutvalget

1. nOU 2011:18 Struktur for likestilling. 
sendt 29.02.2012.

2. Utkast til revidert RS-2010-141 
Utlendinger som antas å være 
utsatt for menneskehandel. 
sendt 21.06.2012

3. Valgfri protokoll til Fns tortur-
konvensjon. 
sendt 20.09.2012

Sekretariatet/hovedstyret

1. Endring av kravet til revisors 
sikker hetsstillelse. 
sendt 10.05.2012

Etikkutvalget

Ingen uttalelser i 2012
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Faste utvalg

Bedriftsadvokatutvalget
Siv Blanca Børge-Ask (leder), 
christian Karde, Jan Sandtrø,  
Stig Halvor Langmoen, charlotte 
S.B. Berg-Svendsen, Adele 
christensen Os og Thor Zlotan 
Beke (ut 31.08.2012)

Medlemmene i utvalget rep-
resenterer både bedriftsadvokater 
i børsnoterte selskaper og mindre 
virksomheter. 

Utvalgets oppgave er å gjøre 
noe for bedriftsadvokatene, og 
dette gjøres særlig ved avholdelse 
av frokost seminarer med temaer 
av spesiell interesse for disse. 
Følgende seminarer ble avholdt i 
2012:

• Seminar om arbeidsrett: Tilpas-
ning av arbeidsstokken gjennom 
innleie og midlertidig ansettelse, 
15. februar 2012

• Rollen som styresekretær og 
«company secretary», 27. mars 
2012

• Bedriftsadvokater og kravet til 
uavhengighet, 27 mars 2012

• Personvernrettslige problem-
stillinger, 18. april 2012

• Omstillings- og nedbemannings-
prosesser, 27. september 2012

• Lovvalg og tvisteløsnings-
mekanismer i internasjonale 
kontrakter, 18. oktober 2012

Utvalget har i 2012 hatt fire møter 
og arbeider med å utarbeide en 
anbefaling for bedriftsadvokater. 
Temaer her vil blant annet være 
fysisk plassering, rapporterings-
linjer, interessekonflikt, styreverv 
og bonusordninger. Disse pro-
blemstillingene er også relevante 
i forbindelse med arbeidet med 
advokatlov. Utvalget har gjennom-
ført en spørreundersøkelse som gir 
tallmateriale om gruppen. 

Etikkutvalget
Helge Tveit (leder), Alex Borch,  
Brit Engebakken, Håkon Knudsen 
og Benedict de Vibe

I løpet av 2012 har etikkutvalget 
hatt tre møter.

Utvalget har etablert gode 
arbeids  rutiner for den kontinuer-
lige oppdateringen av kommentar-
utgaven til Regler for god advokat-
skikk. Den er lagt ut på nettet, og 
er mye besøkt. Dette arbeidet er 
meget tidkrevende.

Etikkutvalget har i løpet av året 
avgitt to uttalelser: 

30.Henvisningshonorar-Forhol-
det til Regler for god advokatskikk 
pkt.5.2-Tjenestetorget.

31.Jusstudenter som arbeider for 
flere ulike advokatfirmaer.

Utvalget har også mottatt andre 
henvendelser som ikke har resul-
tert i noen uttalelse.

Etikkutvalget har i brev av 
03.12.2011 til hovedstyret gitt 
uttrykk for sin bekymring over 
advokatvirksomhet som drives i 
strid med advokatlovgivningen. 
Det er en sak som fortsatt er under 
behandling og drøfting, både i 
foreningen og i Tilsynsrådet.

ccBE arbeider med et felles etisk 
grunnleggende regelverk som er 
tenkt å skulle implementeres i de 
enkelte medlemslands nasjonale 
lovgivning. Etikkutvalget har dette 
under drøfting og vurdering.

Bistandsadvokatutvalget
Siv Hallgren (leder), Lilli Marie 
Brimi, Hege Salomon, Håkon 
Brækhus og Sjak Haaheim. 

Bistandsadvokatutvalget har i 2012 
avholdt to møter. Det har vært min-
dre aktivitet i utvalget i 2012 grunnet 
avviklingen av 22. juli-rettssaken. 

Bistandsadvokatutvalget har i 
2012 planlagt sitt videre arbeid med 
å evaluere endringen i straffeprosess-
loven fra 2008, hvor fornærmedes 
rettsstilling og bistands advokatens 
rolle ble styrket. Utvalget har tatt 
sikte på en grundig behandling av 
dette temaet i 2013. 

Internasjonalt rettshjelpsutvalg
Vidar Raugland (leder), Siv 
Elisabeth Hveberg, Grethe Larsen, 
Knut-Johan Onarheim, Lorentz 
Stavrum og Jan Mathys Truyen.

Advokatforeningens internasjonale 
rettshjelpsutvalg drifter forenin-
gens tre rettshjelpsprosjekter i 
henholdsvis nepal, Uganda og 
Guatemala. Prosjektene drives 
i samarbeid med nepal Bar As-
sociation, Uganda Law Society og 
Asociación Abogados Maya’s de 
Guatemala. Samtlige prosjekter 
yter juridisk bistand og fri retts-
hjelp, herunder både rådgivning og 
sakførsel, til de underpriviligerte 
i nepal, Uganda og Guatemala. 
Prosjektene har også som mål å 
bidra til å bygge rettsstaten i pro-
sjektlandet, herunder styrke den 
lokale samarbeidspartneren til å bli 
en sterk og uavhengig retts politisk 
aktør. Prosjektet i nepal arbeider 
blant annet med å sikre at de ne-
palske myndigheter gjennomfører 
sin forpliktelse om å sikre og yte fri 
rettshjelp til befolkningen gjennom 
The Legal Aid Act ’97. I Uganda har 
prosjektet blant annet 7 opera-
tive rettshjelpskontorer som yter 
bistand til lokalbefolkningen, mens 
prosjektet i Guatemala hadde opp-
start i 2011 og er særskilt innrettet 
mot urfolk og urfolks rettigheter. 
I 2012 startet utvalget i tillegg et 
forprosjekt rettet mot Bangladesh, 
for å avklare hvorvidt det skal 
igangsettes et eget prosjekt her.

Advokatbladets redaksjonsråd
Advokat Steinar Mageli, leder, 
advokat cecilie Lysjø Jacobsen, 
advokat cato Schiøtz og advokat 
Knut Skaslien. I tillegg møter kom-
munikasjonssjef Baard Amundsen 
og redaktør Marit Aschehoug.

Redaksjonsrådet har i 2012 gjennom-
gått Advokatbladet strategi plan og 
lagt føringer for en tilpasning til en 
stadig mer digitalisert medieverden. 
Strategiplanen ble godkjent av 
hovedstyret i oktober og godkjente 
budsjettet for 2013 i desember. 
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Meklingsutvalget
Gjertrud Synnøve Helland (leder), 
John Egil Bergem, Dag Røed og 
Kjell Øiestad

Utvalget har deltatt på Domstol-
administrasjonens seminar våren 
2012, og har samarbeidet med 
Domstoladministrasjonen om 
to felles kurs for dommere og 
advokater våren 2013. Utvalget 
samarbeider med JUS for arrange-
ment av kompetansegivende kurs, 
og videre utdanning for advokat-
meklere. Utvalget har deltatt på 
møter med representanter fra 
styret i Oslo Handelskammers 
Institutt for Voldgift og Alterna-
tiv Tvisteløsning for å kartlegge 
muligheten for å styrke Institut-
tets meklingsfunksjon. Dette er et 
initiativ som støttes av flere av de 
store advokatfirmaene.

Meklingsutvalget har også 
bid ratt i paneldebatt, med leser-
innlegg, og til Advokatenes fagda-
ger. Utvalget har i 2012 Innledet 
samarbeide med Danske Mediator-
advokater. Meklingsutvalget 
godkjenner nye advokatmeklere 
etter søknad.

Rettssikkerhetsutvalget
Medlemmer: Arild Humlen (leder), 
Håkon Elvenes, Thomas Smedsvig, 
Harald Stabell, Gunhild Lærum og 
Hanne Kristin Skaarberg Holen.

Utvalget avholdt 4 møter i 2012. Et 
sentralt tema for utvalgets arbeid 
har vært prosessen med å få ut-
formet et nytt rettssikkerhetspro-
gram i 2014. Utvalget fulgte også 
opp konkrete henvendelser knyttet 
til rettssikkerhetssituasjonen på 
ulike samfunnsområder, blant 
annet i form av møter og henven-
delser til relevante myndigheter. 
Ut valgets aktivitet omfattet i tillegg 
at lederen av rettssikkerhetsut-
valget, Arild Humlen deltok på 
Advokatforeningens årlige møte og 
middag med Justiskomiteem. Retts-
sikkerhetsseminaret om norges 
arbeid med menneskerettigheter 
og inkorporering av menneske-
rettigheter i Grunnloven ble avholdt 
på Bristol 18. oktober 2012.

Underutvalg av meklingsutvalget:
Faggruppe for bygg- og entreprise
Geir Frøholm (leder), Arne 
Engesæth, Gjertrud Synnøve 
Helland og Dag Røed

Underutvalget, Fagutvalget for 
bygg og entreprise, har også i 2012 
vært en aktiv pådriver og deltager i 
diskusjonene/forhandlingene med 
Oslo Handelskammer om tilrette-
leggelse og etablering av Institutt 
for Alternativ tvisteløsning. Under-
utvalgets medlemmer har deltatt i 
en rekke møter med representanter 
for styret i Oslo Handelskammers 
institutt for voldgift og alternativ 
tvisteløsning (OH) og dette ledet 
til at styret i OH ga sin tilslutning til 
forslaget. Dermed er den formelle 
plattformen etablert og det videre 
arbeid med å etablere utvalg og 
velge nye styremedlemmer er i gang. 
Brukergruppen som ble etablert 
representerer de ulike aktører som 
organisasjoner som nHO og EBA, 
Standard norge og større selskaper 
som er og kan forventes å bli bru-
kere av instituttets tjenester. Bruker-
gruppen har allerede vist seg å være 
svært nyttig for under utvalgets 
arbeid. nå når den formelle platt-
formen er på plass vil 2013 bli brukt 
til å få i gang virksomheten.

Kvinneutvalget
Kristine Madsen (leder), Eli 
Aasheim, Katrine christensen 
Brygard (entlediget i perioden), 
Marianne Bergmann Røren 
(entlediget i perioden) og  
Jeanette Bang

Formålet for utvalget er å fremme 
tiltak for å høyne kvinneandelen 
i yrket, også oppover i karriere-
stigen. Det viktigste arbeidet i 
2012 var arbeidet med Talentprisen 
som ble delt ut på Advokatenes 
fagdager i mai.

Kvinneutvalget har videre fulgt 
opp Arbeidsgruppens rapport som 
ble utarbeidet i 2011. Den har lagt 
et godt grunnlag for det fremtidige 
arbeid, med liste over mulige tiltak. 
Det er avholdt seminar i høst i sam-
arbeid med norges Juristforbund 
om morgendagens arbeidskultur. 

Eiendomsmeglingsgruppen 
Eiendomsmeglingsgruppen.
Styret har siden årsmøtet 11. mai 
2012 bestått av: Einar Edin (leder), 
Jens Bull, Johan Arnt Mettevoll, 
Terje Bernum og Lilly Kongevold. 
Ola Leinæs er varamedlem.

Tre av styrets medlemmer er også 
medlemmer i Advokatforeningens 
permanente lovutvalg for eien-
domsmegling.

 Styret har i 2012 vært represen tert 
i tre arbeidsgrupper etter initiativ fra 
Forbrukerrådet, med sikte på å fore-
slå tiltak for å styrke eiendomsmeg-
lingsbransjens renomme, og styrke 
forbrukernes informasjonsbehov.

 Styret har løpende kontakt med 
Finanstilsynet, og har bl.a. hatt 
et møte med tilsynet om hvilke 
arbeidsoppgaver advokatsekretærer 
kan bistå med i forbindelse med 
eiendomsmegling. Konklusjonen 
var at dette er ytterst begrenset for 
medarbeidere som ikke har avlagt 
medhjelpereksamen.

 Styret har også i 2012 hatt et 
tett samarbeid med Eiendoms-
advokatenes Servicekontor, 
hvor styret består av de samme 
personer. Det har vært lagt vekt på 
å bidra til at advokater får gode 
muligheter til å oppfylle kravet til 
etterutdanning, og til at medarbei-
dere får tilbud om med hjelperkurs.

 Styret har vært representert i et 
møte med Forbrukerombudet, som 
forbereder en revisjon av bransje-
normen for markedsføring av boliger.

Forsvarergruppen
Frode Sulland (leder), Jostein 
Alvheim, Gunhild Bergan, Marius O. 
Dietrichson, Mette Yvonne Larsen, 
Trygve Staff og Johnny Veum.

Faggruppe for forsvarere (Forvarer-
gruppen) ble opprettet i juni 
2012 som en konsekvens av at 
Forsvarer gruppen av 1977 ble 
innlemmet som en egen faggruppe 
i Advokatforeningen etter et vedtak 
fra Representantskapet.

Forsvarergruppen har et eget 
hørings utvalg som overtok hørings-
arbeidet etter Advokatforeningens 
lovutvalg for straff- og straffeprosess.
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Menneskerettighetsutvalget
Mette Yvonne Larsen (leder), Kjell 
M. Brygfjeld, cecilie Schjatvet, Arne 
Gunnar Aas, Edvard Bakke, Brynjulf 
Risnes, Thomas Horn (oppnevnt 
1.6.2012), Else Mcclimans 
(oppnevnt 1.6.2012) og Henning 
Harborg (entlediget 1.6.2012).

Utvalget har avholdt ni ordinære 
møter i 2012.

I mai møtte utvalget en delega-
sjon fra Europarådets ekspert-
gruppe på handling mot trafficking 
av mennesker, for å diskutere tiltak 
mot trafficking i norge. 

I månedsskifte oktober-novem-
ber 2012 var menneskerettighets-
utvalget representert under behand-
lingen av norges sjette og syvende 
rapport til Fns torturkomité. 
Behand lingen fant sted i Genève. 
Deltagelsen var en oppfølging 
av menneskerettighetsutvalgets 
bidrag til en felles skyggerapport 
under Fns torturkonvensjon. Utval-
get hadde særlig fokus på bruk av 
politiarrest, isolasjon, barn i feng-
sel, Trandum utlendingsinternat 
og manglende statistikk knyttet til 
overvåkningen av hvordan konven-
sjonen implementeres på nasjonalt 
nivå. Komiteens konkluderende 
merknader kan leses kan leses 
på Advokatforeningens nettsider. 
Menneskerettighets utvalget fulgte 
opp Fns torturkomités konklude-
rende merknader med en henven-
delse til Justisdepartementet 
vedrørende oppfølgingen av disse. 

Utvalget har også i 2012 vært 
representert i norsk senter for 
menneskerettigheters styre, samt 
nasjonal institusjons rådgivende 
utvalg. Utvalget har i år som i fjor 
engasjert seg i debatten rundt 
etableringen av ny nasjonal institu-
sjon, og har også hatt myndighets-
kontakt knyttet til dette temaet. 

Menneskerettighetsutvalget har i 
2012 opprettholdt sitt fokus på bru-
ken av glattcelle. I juni avholdt ut-
valget et møte med Riksadvokaten 

om barn i politi arrest og varetekt. 
Det vil avholdes et oppfølgings-
møte våren 2013. Videre har utval-
get hatt myndighetskontakt knyttet 
til bruken av politiarrest og om 
sammen setningen av tilsynsrådet 
for politi arresten. I tillegg har utval-
get stått bak utarbeidelsen av nye 
maler for løslatelsesbegjæringer 
som foreningens medlemmer kan 
laste ned fra advokatforeningen.no. 

Utvalget har fulgt opp situa-
sjonen på Trandum utlendings-
internat, og hatt utstrakt 
myndighets kontakt i denne for-
bindelse – herunder med Politiets 
utlendings enhet, Politidirektoratet 
og Justisdepartementet. Dette er 
noe utvalget vil følge opp ytterli-
gere i 2013. 

Utvalget har også hatt myndig-
hetskontakt vedrørende ratifise-
ringen av tilleggsprotokollene 
til Fns barnekonvensjon og Fns 
torturkonvensjon. I september 
var utvalget sammen med andre 
nGOer representert i et møte med 
utenriksminister Jonas Gahr Støre 
om gjennomføringen av menneske-
rettighetene i norge.

Også i 2012 har utvalget bl.a. 
hatt fokus på menneskerettigheter 
i grunnloven, og deltok bl.a. på et 
seminar om dette i februar. 

Utvalget har utarbeidet flere 
høringsuttalelser. Herunder har 
utvalget avgitt uttalelse til «Ut-
redning om valgfri protokoll til 
Fns konvensjon om økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter 
– mulige virkninger av norsk tilslut-
ning», samt til høringen om valgfri 
protokoll til Fns torturkonvensjon.

Utvalget har hatt en utstrakt 
kontakt med øvrige nGOer, særlig 
gjennom nGO-forum for menneske-
rettigheter. 

Utvalget har videre hatt dialog 
med Senter for menneskerettig-
heter vedrørende samarbeidet med 
Vietnam Bar Federation. Utvalget 
avventer signering av en felles 
MOU fra vietnamesisk side.

Godkjenningsutvalget  
for etterutdanning

Året har vært det fjerde året i en 
femårig etterutdannings periode, 
og utvalget har delegert sin 
kompetanse til å treffe avgjørelse 
i spørsmål knyttet til obligatorisk 
etter utdanning til general sekretæren. 
Utvalget har ikke vært aktivt i 2012. 
Sekretariatet behandlet i 2012 
ca 2 500 søknader om obligatorisk 
etterutdanning.
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Utvalget for yngre advokater
Utvalget for yngre advokater 
nora Hallén (oppnevnt som leder 
1. oktober 2012), cecilie Wille Søvik 
(leder t.o.m. 31. september 2012), 
Stine Eliassen, Marie Eltervaag, 
Helge Haugland, Siri van Kervel 
Røskaft, Bendik Falch-Koslung, 
Live Lindholm, Marius Svendsvoll 
Langnes, Håkon Bodahl-Johansen 
(entlediget 1. august 2012), 
Jannicke Knudsen og Fredrik 
L. Ellingsen (begge oppnevnt 
1. august 2012).

Utvalget for yngre advokater ble 
opprettet høsten 2011 for å fremme 
yngre medlemmers deltakelse og 
engasjement i foreningen. Utvalget 
består av styret i Yngre ad vokater 
Oslo, samt representanter fra 
Trondheim, Stavanger, Bergen og 
Tromsø.

Utvalget har i 2012 avholdt to 
møter. I tillegg har både Yngre 
advokater Oslo og Yngre advokater 
Bergen i løpet av året hatt flere 
arrangementer av både faglig og 
sosial karakter.

EYBA (European Young Bar Asso-
ciation) holdt sitt årlige møte «Ge-
neral Meeting» i Oslo 14.–17. Juni. 
Yngre advokater Oslo stod for 
arrangementet, som ble meget vel-
lykket med deltakere fra flere land. 
Utvalget for yngre advokater var 
også representert under den årlige 
vårkonferansen til EYBA, som ble 
avholdt i Roma i mars. Deltakelsen 
på disse arrangementene har vært 
nyttig i form av erfaringsutveksling 
og nettverksbygging med andre 
yngre advokater i Europa.

Støtteforeningen for advokater
Styret i Støtteforeningen har i 2012 
bestått av: Atle Helljesen (leder) 
Randi Birgitte Bull og Olav Todnem.

Støtteforeningen har som oppgave 
å gi økonomisk støtte til medlem-
mer av Advokatforeningen som 
har kommet i vanskeligheter. Ad-
vokater som har mistet advokat-
bevilling og gjennom det også sitt 
medlemskap i Advokatforeningen 
kan også gis støtte. Etterlatte kan 
også gis støtte ved særlig behov. 

I 2012 er det innkommet 4 søk-
nader om støtte. En av søknadene 
gjelder et medlem som har mistet 
advokatbevillingen, en gjelder 
et tidligere medlem og to gjelder 
etterlatte. Søknadene er helt 
eller delvis innvilget med i alt 
kr 224 244. To søknader er avslått. 
Vedtektenes krav til egenkapital er 
oppfylt. Støtteforeningens ordning 
gjøres kjent gjennom Advokat-
foreningens nettsider og annonser 
i Advokatbladet.

Støtten er begrenset til maks. 
2 G. Sakstypene vil i hovedsakelig 
være advokater som:

• Ved forbigående sykdom eller 
lignende forhold, har behov for 
et bidrag til å dekke løpende 
utgifter.

• Grunnet økonomiske vansker 
har behov for bistand til å 
dekke utgifter til regnskaps-
fører, revisor eller andre hjelpere, 
som er nødvendige for å kunne 
opprettholde eller restarte sin 
virksomhet.

• Grunnet en akutt situasjon har 
et rimelig behov for støtte til 
å få dekket en uventet utgifts-
post, eksempelvis til nødvendig 
advokat bistand.

Fagpublikasjonene

Norsk Retstidende – Rt
Redaktør for Rt har i 2012 vært  
nils Erik Lie.

norsk Retstidende (Rt) inneholder 
alt av interesse fra Høyesterett. 
Rt kom ut første gang i 1836 og 
inneholder alle dommer og kjen-
nelser fra Høyesterett, begrunnede 
kjennelser og enkelte begrunnede 
beslutninger fra Høyesteretts 
ankeutvalg.

Rettens Gang – RG
Redaksjon:  
Leif Villars-Dahl (redaktør), John 
christian Elden (medredaktør 
for strafferett og straffeprosess) 
og christopher Haugli Sørensen 
(redaksjonssekretær).
Redaksjonsråd:  
Helge J. Kolrud (leder), Elizabeth 
Ege, Erik Johnsrud, Gunn-Mari 
Kjølberg og Erik Samuelsen.

Rettens Gang (RG) tar pulsen på 
rettspraksis i lagmannsrettene 
og tingrettene. RG er utgitt av 
Advokatforeningen siden 1950 og 
inneholder utvalgte rettskraftige 
dommer, kjennelser og skjønn fra 
lagmannsrettene og tingrettene.
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