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2013 har vært et begivenhetsrikt og 
godt år i Advokatforeningen. 

Det er selvsagt umulig å yte all 
aktivitet rettferdighet mellom to 
permer, men jeg håper allikevel 
årsrapporten gir et godt bilde av 
det arbeid som ble nedlagt gjen
nom året. Både av våre mer enn 
400 tillits valgte og engasjerte 
advokater, og også av alle med
arbeiderne i Advokatforeningen. 
Takk for innsatsen, hver og én. 

Før du begynner på selve rap
porten, ønsker jeg å beskrive tre 
helt spesielle prosjekter. To av dem 
ble gjennomført i 2013, det tredje ble 
påbegynt ved årets utløp:

Det første jeg vil nevne er Advokat
enes fagdager. Aldri før har så 
mange advokater deltatt på dette 
arrangementet – som står stadig 
sterkere så vel faglig som sosialt. 
2013 var siste år i forrige etter 
og videreutdanningsperiode, så 
det var mange av oss som tenkte 
at rekord deltakelsen skyldtes at 
mange advokater lå litt på etter
skudd med timene sine. Desto hyg

geligere er det derfor å oppleve at 
årets fagdager også har meget stor 
pågang fra advokater som ønsker 
å delta – både på kursene og på 
Advokat festen. Advokatenes fag
dager 2014 går av stabelen i Oslo 
22. og 23. mai. Jeg håper vi ses der.

Det andre jeg vil nevne er at vi i 
2013 foretok en total oppussing 
av Advokatforeningen.no Det 
er fem år siden vi kostet på oss å 
gjøre store endringer med nettste
det sist – hvilket det bar tydelig 
preg av. Nye Advokatforeningen.
no skal speile og formidle alt for
eningen driver med på en langt 
bedre måte enn før. En enklere og 
mer konsekvent struktur i nyheter,  
artikler, aktiviteter og tilbud gjør at 
det blir lettere å orientere seg – og 
finne det du leter etter. En sterkt 
forbedret søkefunksjonalitet gjør 
dessuten at dersom du ikke finner 
det du leter etter raskt og intuitivt, 
anbefaler vi at du forsøker søke
feltet. «Min side» byr også på ny 
funksjonalitet. Har du ikke vært 
inne og sett, bør du gjøre det nå. 

Det tredje jeg vil nevne er at vi 
ved årsskiftet satte i gang en om
bygging av Advokatenhjelperdeg.
no, slik at også dette nettstedet 
skal passe godt til mobile platt
former. Denne markedsplassen 
for advokat tjenester økte sitt be
søk med 45 % gjennom 2013, og vi 
passerte 90.000 besøk i løpet av 
én måned! Cirka 35 % av alle besøk 
gjøres nå fra mobile plattformer, 
og tallet er økende. Det er altså en 
god investering å sørge for at det 
rettshjelpssøkende publikum fin
ner frem til en advokat som passer 

– også fra sine smarttelefoner og 
nettbrett. 

Svært mye annet skjedde i 2013. 
Noe var interessant, noe var hyg
gelig, mye var viktig. Dette får du 
vite mer om gjennom de følgende 
sidene. God lesning. 

Merete SMith
Generalsekretær

Velkommen til  
årsrapporten for 
2013
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Strengere straff er blitt politik
ernes standardsvar på enhver 
kriminalitets utfordring. Knapt en 
eneste stortingspolitiker tar til mot
mæle. Argumentet er hensynet til 
«folks rettsfølelse»; at folket krever 
strengere straff. Men stilt overfor 
konkrete straffe saker vil ikke folk 
ha strengere straff. Stortings
politikerne på sin side under
vurderer samtidig hvor streng straff 
domstolene faktisk gir.

Dermed lider debatten av at Stor
tinget ikke vet at det er i utakt med 
befolkningen.

Konsekvensen må være at vi de 
fire kommende årene ikke hever 
straffenivåene i Norge. Nå må vi 
først se virkningene av de betyde
lige straffeskjerpelsene for volds 
og seksualforbrytelser som kom i 
2010. Deretter må vi ta en grundig 
og prinsipiell debatt om hvor vi skal 
legge det fremtidige straffenivået.

Partiene vil skjerpe straffene
Kravet om strengere straff er ned
felt i flere partiprogrammer, blant 
annet de to regjeringspartienes. 
Det gjenoppfriskes regelmessig i 
forbindelse med gruoppvekkende 
enkeltsaker. Drapene på Sigrid 
Giskegjerde Schjetne (16) i Oslo og 

Anja Weløy Aarseth (21) i Ålesund 
er eksempler på dette.

Jeg har full forståelse for at poli
tikere som mennesker blir like for
tvilet og rasende som alle oss andre 
over grusomme enkeltsaker. Jeg 
forventer samtidig at de som folke
valgte tar debatten om straff på et 
prinsipielt nivå.

Spørsmålet om fengselsstraf
fenes lengde krever en mye mer 
nyansert debatt enn det vi har sett 
de siste 10–15 årene. For det første 
er straffene allerede skjerpet:

I 2010 ble straffene kraftig 
skjerpet for blant annet voldtekt, 
mishandling i nære relasjoner, 
legems fornærmelser og legemsbe
skadigelser. I 2000 dømte Høyeste
rett to menn til ubetinget fengsel i 
120 dager for å ha hatt samleie med 
en sovende kvinne. I dag er minste
straffen for den samme hand lingen 
fengsel i tre år. Nylig ble det fore
slått å øke straffe rammen for 
brudd på innreiseforbud fra seks 
måneders fengsel til to år. Gjenta
gelse skal straffes enda hardere. På 
1970 og 80tallet ble straffene for 
narkotika lovbrudd skjerpet. Inntil 
1964 var maksimumsstraffen for 
slike lovbrudd fengsel i seks måne
der. I dag er den fengsel i 21 år.

Feil bruk av «folks rettsfølelse»
For det andre tar politikerne for gitt 
at folk ønsker strengere straffer når 
de bruker «folks rettsfølelse» som 
argument. Slik er det ikke.

Førsteamanuensis Leif Petter 
Olaussen undersøkte folks retts
følelse høsten 2009. Et klart flertall 
av de spurte var enige i at straffene 
i Norge stort sett er for milde, at 
fengselsstraffene bør bli lengre og 
at voldsforbrytelser bør straffes 
langt hardere enn i dag.

Svarene ble helt annerledes når 
deltagerne i undersøkelsen ble stilt 
overfor seks konkrete straffesaker 
som et panel på seks fagdommere 
først hadde vurdert. Da foreslo 
deltagerne omtrent den samme 
straffen som dommerne ville ha 
gitt. Dette var høyst uventet i lys av 
den sterke misnøyen med straffe
nivået i undersøkelsens første del.

Undersøkelsen viser at folk 
undervurderer hvor streng straff 
domstolene gir. Når folk under
vurderer det faktiske straffenivået, 
kan det forklare hvorfor de er ge
nerelt misfornøyd med det de tror 
er straffenivået.

Politikerne krever stadig strengere straffer – og støtter  
seg på «folks rettsfølelse». Men både stortingsrepresentantene  
og folk flest undervurderer straffenivået.

Straffenivået  
            bør ikke heves

Årstalen 2013
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Stortingspolitikerne bommer
Advokatforeningen rettet en til
svarende spørreundersøkelse mot 
stortingspolitikerne nå i oktober. 
Selv om bare 32 av 169 represen
tanter svarte, er svarene interessante.

Representantene ble presentert 
for fire forskjellige straffesaker som 
er avgjort av Høyesterett:

En av sakene gjaldt vold. Her 
trodde 84 prosent av representan
tene at straffenivået ligger lavere 
enn det faktisk gjør. En annen sak 
gjaldt trygdebedrageri. Cirka 65 
prosent trodde at det ble gitt bot 
eller samfunnsstraff, og ikke feng
sel, slik retten kom frem til. Den 
tredje saken gjaldt voldtekt. Cirka 
90 prosent trodde at straffenivået 
i domstolene ligger lavere enn det 
faktisk gjør. Den siste saken gjaldt 
oppbevaring av narkotika. Også her 
undervurderte hele 90 prosent av 
representantene straffenivået, og 
det relativt kraftig.

Min konklusjon er at også stor
tingspolitikerne undervurderer 
straffenivået.

Generelt mer fornøyd
Stortingsrepresentantene ble også 
spurt om hvilke straffer de ville 
ha gitt – uavhengig av gjeldende 
straffe rammer. Vår lille under
søkelse indikerer at våre folke
valgte generelt er mer fornøyd med 
straffe nivået enn det de gir uttrykk 
for i mediene. Flertallet ville ha gitt 
strengere straff enn domstolen i 
saken om vold, mildere straff i sa
kene om voldtekt, trygdebedrageri 
og narkotika.

Undersøkelsen understreker 
hoved poenget: Debatten om 
straff og straffenivå er preget av 
en under vurdering av de straffene 
som faktisk idømmes.

I straffesaker er befolkningen 
representert gjennom ordningen 
med lekdommere. Hvis det reelle 
straffenivået i domstolene er i utakt 
med befolkningens syn, skulle man 
tro at legdommerne hyppig ville ha 
strengere straff enn fagdommeren. 
Dette er allerede undersøkt i Oslo 
og Trøndelag hvor meddommerne 
faktisk ønsker mildere straff enn 
fagdommeren i cirka to av tre dis
senser. Med andre ord: befolknin
gen ønsker ikke nødvendigvis stren
gere straffer. Snarere tvert imot.

Drives av de mest alvorlige sakene
For det tredje har kravet om stren
gere straffer gode vilkår i et debatt
klima som gir lite rom for prin
sipielle og nyanserte synspunkter. 
Debatten drives av de mest alvor
lige kriminalsakene. Når journa
listene ringer til justispolitikerne i 
kjølvannet av slike saker, virker det 
som det bare finnes ett svar, nemlig 
strengere straff. Dette bidrar til å 
gi et skjevt bilde av rettstilstanden.

Vi har nylig innført straffe
rammer på 30 års fengsel for 
folke mord og forbrytelser mot 
menneske heten, og terror står for 
tur. «Det kriminal politiske kli

maet» som Justisdepartementet 
har vist til, utelukker ikke at også 
den gene relle maksimums straffen 
settes opp til 30 års fengsel. Jeg 
mener at et samfunns maksi
mumsstraff – og samlede straffe
nivå – er et kulturelt kjennetegn. 
Det sier mye om hva slags samfunn 
vi ønsker å ha, og det har stor be
tydning for hva slags samfunn vi 
kommer til å få.

Det er nødvendig at debatten om 
straff føres på et mer prinsipielt og 
mindre følelsesladet nivå enn i dag. 
De som påberoper seg folks retts
følelse, må i det minste reflektere 
over hva dette innebærer.

«Vår lille undersøkelse indikerer at våre  
folkevalgte generelt er mer fornøyd med straffenivået  

enn det de gir uttrykk for i mediene»
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Hovedstyrets beretning

Bak

Erling Lind

Ole Devold

Anders Brosveet

Annen rekke

Paal-Henrich Berle

Nora Hallén

Michal Wiik Johansen

Hanne Sverdrup Dahl

Frode Sulland

Ranveig Sem

Første rekke

Olav Heldal

Magnhild Pape Meringen

Erik Keiserud

Merete Smith



Hovedstyrets beretning



Advokatlov
I januar 2013 ble det nedsatt et lov
utvalg (advokatlovutvalget) som 
skal foreta en bred gjennom gang 
av advokatregelverket og vurdere 
behovet for en egen advokat lov. Ut
valget skal presentere sine forslag 
i en utredning innen 2. mars 2015. 

Advokatlovutvalget har hatt jevn
lige møter hele året. Arbeidet ble 
lagt opp slik at de enkelte temaene 
i mandatet først fikk en innledende 
behandling, før utvalget på nytt 
skal gå gjennom de samme tema
ene grundigere i 2014. 

Advokatforeningen har siden 
oppstarten av lovarbeidet job bet 
tett opp mot utvalget. Advokat
foreningen har hatt flere muntlige 
innlegg i utvalgets møter, og inngitt 
en rekke skriftlige notater med for
eningens synspunkter på de ulike 
temaer. Det ble videre ansatt én 
person i Advokat foreningen dedi
kert til advokatlovarbeidet for å 
styrke foreningens løpende arbeid 
i lovprosessen. 

I oktober 2013 ble det etablert 
en referansegruppe for advokat
lovutvalget. Generalsekretær 
Merete Smith er oppnevnt fra 
Advokatforeningen som medlem 
i referansegruppen. I tillegg er 
Olav Heldal oppnevnt på vegne av 
foreningens bedriftsadvokat utvalg 
og Jostein Alvheim for Forsvarer
gruppen.

Evaluering av partiprogrammene
I april 2013 ble det nedsatt et eget 
programpanel til å gjennomgå stor
tingspartienes justispolitikk slik 
denne fremkommer i deres parti
programmer. Panelets arbeid ble 
ledet av advokat Jon WesselAas, 
og besto for øvrig av advokat John 
Christian Elden, advokat og stipen
diat Anine Kierulf, professor Hans 
Fredrik Marthinussen og advokat 
Ragni Løkholm Ramberg. 

Programpanelets arbeid munnet 
ut i rapporten «Hvem vil hva i justis
politikken?». I tillegg til å gjennom
gå partienes ulike standpunkter på 
det justispolitiske området, vurderte 
panelet hvilke utviklingstrekk som 
kunne leses ut av partiprogram
mene. Det ble også gjort en kåring 
av partienes justispolitikk, som Ven
stre kom best ut av.

Rapporten ble presentert av pro
grampanelets leder Jon WesselAas 
på et eget frokostseminar. Her del
tok også hvert av stortingspartiene 
med en representant i en panel
debatt. Både rapporten og arrange
mentet fikk god omtale i media. 

Nye nettsider
Det er viktig at kommunikasjonen 
med medlemmene skjer på en 
profe sjonell måte. I 2013 ble det 
foretatt en omfattende gjennom
gang av Advokatforeningen.no, 
som nå fremstår med ny design, 
nye funksjoner og forbedret innhold. 

Nye Advokatforeningen.no skal 
speile og formidle det foreningen 
gjør på en langt bedre og mer inn
bydende måte enn før. Den nye 
strukturen vil gjøre det enklere å 
følge med på nyheter fra forenin
gen, samtidig som medlemmene 
lett skal kunne orientere seg i ar
beidet med myndighetskontakt og 
rettspolitikk – og få god medlems
rådgivning og oversikt over møter, 
kurs og andre aktiviteter sentralt 
og i kretsene. 

På den nye «Min side» kan 
det enkelte medlem blant annet 
administrere medlem skapet, få 
oversikt over etter utdannings
timene sine og bestille forsikringer. 
Advokatforeningen vil fortsette å 
bygge ut «Min side» som et vindu 
mot medlemmene.

Utdrag fra vår medlemsservice Hovedpunkter i året som er gått
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Rådgivning, lønnsstatistikk  
og lønnskalkulator
Medlemsrådgivning er et av Adv okat   
foreningens mest sentrale med
lemstilbud. Foreningen har hatt 
fokus på å bygge opp kompetanse 
til å veilede advokater innenfor det 
meste som omhandler advokat
virksomhet. Det er nå til sammen 
ni jurister ansatt i foreningen, i til
legg til fagpersoner på andre felt. 
Det søkes å opprettholde en viss 
beredskap som kan respondere på 
kort tid for even tuelle haste saker.

Henvendelser om drift av advokat
virksomhet er vanlige, eksempelvis 
spørsmål knyttet til taushetsplikt, 
arkivering og lagringstid for klient
dokumenter, bruk av oppdrags
bekreftelse eller tittelbruk. Det 
samme gjelder henvendelser om 
oppstart av advokatvirksomhet. 

Spørsmål knyttet til ansettelse og 
oppfølging av fullmektig forekom
mer også jevnlig. Advokatforenin
gens anbefaling til ansettelsesavtale 
for fullmektiger ble revidert høs
ten 2013 og vedtatt av hovedstyret. 
Nye og endrede punkter i avtalen er 
blant annet regulering av arbeids tid, 
verv, gaver, pensjons og forsikrings
ordninger, lønn under sykdom og 
fravær, ITsikkerhet og innsidein
formasjon og egenhandel. Avtale
forslaget inneholder flere valgmulig
heter, slik at det enkelt kan tilpasses 
virksomhetens størrelse. 

Advokatforeningen mottar også 
ofte spørsmål om avlønning av 
advokatfullmektiger og advoka
ter. På bakgrunn av de mange 
henvendelsene ble det i 2013 for 
første gang utarbeidet en egen 
lønnsstatistikk for advokater og 
advokatfullmektiger, som del av 
foreningens medlemstilbud. Da det 
nye medlemstilbudet ble presen
tert for medlemmene i nyhetsbrev, 
oppnådde vi rekordmange besøk 
på hjemmesiden. På bakgrunn av 
responsen ble det besluttet å ut
vikle en lønnskalkulator, som er 
tilgjengelig på foreningens hjem
meside. Ny lønnsstatistikk vil bli 
presentert tidlig vår 2014.

I 2013 har det vært en markant 
økning i henvendelser fra utenland
ske jurister, advokatfullmektiger og 
advokater om vilkårene for å kunne 
praktisere i Norge med bakgrunn 
i utdanning/bevilling fra utlandet. 

Advokatenes fagdager,  
mot takelsen for nye advokater  
og Advokatfesten 
Advokatenes fagdager ble første 
gang arrangert i 2008, og er blitt 
en årlig tradisjon. Her får medlem
mene mulighet til å møtes for både 
fag og fest (Advokatfesten), til å 
treffe andre kollegaer og tidligere 
studievenner. Fagdagene arran
geres i samarbeid med Juristenes 
utdanningssenter.

Fagdagene 2013 ble en suksess. 
Det var ni parallelle kurs, som til 
sammen omfattet 45 forskjellige 
temaer. Flere av kursene var full
tegnet lenge før påmeldings fristen. 
Kursdeltakernes evaluering av 
kursdagene ga også en faglig score 
på over 5 i snitt. Det var rekordstor 
oppslutning på arrangementene 

– med over 1600 deltakere.
Å få advokatbevilling er en stor 

dag i advokatlivet, og Advokat
foreningen har ønsket å markere 
denne begivenheten ved å invitere 
til en egen mottakelse under fag
dagene for de medlemmene som 
har fått bevilling det siste året. 
Første gang mottakelsen ble holdt, 
var i 2012. Over 100 nye advokater 
deltok i 2013, og ble gratulert av 
statssekretær Pål Martin Sand og 
leder av foreningen, Erik Keiserud, 
som også ønsket velkommen til 
advokatprofesjonen. Til stede var i 
tillegg høyesterettsdommere, sivil
ombudsmannen, ordføreren i Oslo 
og andre sentrale personer fra det 
juridiske miljøet. 

Både mottakelsen og Advo
katfesten ble holdt på restaurant 
Onda, og mer enn 800 deltok på 
festen. Husbandet til Advokat
firmaet Elden, Fagforeningen, var 
en del av den musikalske under
holdningen. 

Juristenes Utdanningssenter (JUS)
I 2013 hadde JUS 11 745 på
meldinger til kurs. Av disse var 
66 % medlemmer av Advokat
foreningen. Av de påmeldte var 
andelen medlemmer 5 % høyere 
i 2013 enn i 2012. Til sammen har 
60 % av medlemsmassen deltatt på 
kurs arrangert av JUS. 

Hvert år gir JUS midler tilbake til 
medlemsforeningen. For 2013 mot
tok Advokatforeningen 799 500 
kroner til 43 ulike kretskurs. 

Andre nye medlemstilbud:  
Medlemskort og e-ID og translatør-
tjenester
I 2013 mottok medlemmene for 
første gang Advokatforeningens 
medlemskort. I tillegg til at med
lemsnummeret blir mer tilgjen
gelig, inneholder kortet en kon
taktbrikke, som gjør at kortet kan 
fungere som fullverdig elektronisk 
identifiseringsløsning (eID). Med 
medlemskortet kan medlemmene 
på en enkel og trygg måte benytte 
offentlige tjenester som rettsrad.no, 
altinn.no og UDIs eDialog. Frem
over vil eID gi tilgang til stadig nye 
tjenester fra private tjenesteleve
randører og offentlige myndigheter, 
som domstolens portal for elek
tronisk samhandling i sivile saker, 
ELSAM.

Advokatforeningen har i 2013 
inngått et samarbeid med Amesto 
om translatørtjenester.  >>
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Forsikringstilbudene

Profesjonsansvarsforsikringen  
– kollektiv ordning og firma
ordning

Advokatforeningen er en ledende 
aktør på profesjonsansvarsfor
sikring for advokater. Det øvrige 
markedet – inkludert forsikrings
meglere – ser alltid hen til hva vi 
gjør. Det betyr også at det er vi som 
blir utfordret. 

Per 31. desember 2013 var 3 673 
medlemmer forsikret gjennom 
Advokatforeningens kollektive 
profesjonsansvarsforsikringsord
ning. Dette er en økning på 1,6 % 
fra samme tidspunkt i 2012. 

Vi ser en tendens til at flere en
keltadvokater tegner høyere forsi
kringssummer enn før. Dette har 
vært tilfellet i de større advokat
firmaene i mange år. Forhåpent
ligvis fortsetter utviklingen blant 
enkeltadvokatene.

Advokatforeningen etablerte et 
tilbud om profesjonsansvarsforsik
ring for firmaer i 2007. Det er både 
store og små firmaer med i ordnin

gen, og forsikringssummene varier 
fra 8 mill. og opp til 1 milliard.

Ved utgangen av 2013 var 44 
firmaer, med til sammen 1200 
medlemmer, forsikret gjennom 
ordningen. Det er samme antall 
firmaer som i 2012, men med en 
økning på 177 medlemmer.

Summen av de som bruker kollek
tivordningen og firmaordningen 
gir en oppslutning om Advokat
foreningens profesjonsansvars
forsikring blant medlemmene på 
64 %, noe som er en økning på 1 % 
fra 2012.

Sykeavbruddsforsikring – ny 
leverandør og 18% prisreduksjon

Høsten 2013 ble det gjennom
ført en tilbudsrunde på syke av
brudds forsikringen sammen med 
behandlingsforsikring, gruppelivs
forsikring og de øvrige bedrifts
forsikringene. Det var mange tilby
dere. Advokatforeningen besluttet å 
skifte leverandør av sykeavbrudds
forsikringen til Loyd’s syndicatet 
AEGIS som er representert i Norge 
ved Norwegian Underwriting 

Agency AS (NUA) som coverholder. 
NUA har også hatt Advokatfore
ningens gruppelivsforsikring siden 
den ble introdusert i 2010. Ved å 
bytte forsikringsgiver oppnådde 
vi hele 18 % prisnedgang. I tillegg 
ble deknings perioden utvidet til 
2 år, og til budet omfatter nå en 
tilleggsdekning knyttet til ekstern 
advokathjelp ved 100 % sykdom 
oppad begrenset til kr 25 000. 

Foreningsgruppeliv – nytt:  
uførhetsdekning for 40 G (3,4 mill.) 
og dødsrisiko for 50 G (4,2 mill.)

Gruppelivsforsikring har vært et 
tilbud til medlemmene siden 2010. 
Antallet medlemmer som har teg
net forsikringen har vært økende 
siden oppstarten i 2010. Ordningen 
består av engangsutbetalinger ved 
død og uførhet og forsikringssum
men har vært på inntil 22 G som 
tilsvarer kr 1,8 mill. Forsikrings
dekningen ble våren 2013 utvidet, 
slik at medlemmene nå kan tegne 
uførhetsdekning for inntil 40 G 
(3,4 mill.) og dødsrisiko for inntil 
50 G (4,2 mill.), noe foreningen 
tror vil gjøre tilbudet enda mer re
levant for medlemmene – spesielt 
de som er i etableringsfasen og som 
har stor gjeld. Dette tegningsalter
nativet forutsetter egenerklæring 
om helse. 

Øvrige bedriftsforsikringer

Advokatforeningens øvrige be
driftsforsikringstilbud omfatter 
blant annet behandlingsforsikring, 
kontor og avbrudds forsikring, 
tjenestereiseforsikring, yrkes
skadeforsikring, bygningsfor
sikring, samt både kollektiv og 
familie ulykkesforsikring. Alle disse 
forsikringene var med i tilbuds
runden høsten 2013 og vi valgte å 
beholde de eksisterende leveran
dørene som er Sparebank 1 forsik
ring på behandlingsforsikringen 
og AIG på de øvrige produktene. 
Advokat foreningen ønsker spesielt 
å trekke frem behandlingsforsik
ringen som bare koster kr 1850 per 
person når den tegnes av virksom
heter med flere enn fem ansatte. 
Da er det heller ikke krav til egen
erklæring om helse. Tilbudsrunden 
medførte at foreningens tilbud om 
behandlingsforsikring fra og med 
2014 også dekker preeksisterende 
lidelser.
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Advokaters rammevilkår 

Taushetsplikt
Advokatforeningen har som i fore
gående år fulgt utviklingen på taus
hetspliktens område tett. I 2013 ble 
det særlig arbeidet for å hindre at 
forslaget om å gi skattemyndig
hetene rett til opplysninger om 
transaksjoner på klientkonti ble 
vedtatt. Lovendringen trådte 
til slutt i kraft sommeren 2013, 
men inngrepet i taushetsplikten 
ble mindre enn først foreslått av 
Finans departementet. Taushets
plikten er også viet stor oppmerk
somhet ved Advokatforeningens 
arbeid med advokatlov.

Arbeidet med salærsatsen/ordnin-
gen med fri rettshjelp
Ordningen med fri rettshjelp 
og den offentlige salærsatsen er 
en svært høyt prioritert sak for 
Advokat foreningen. Temaet tas 
hvert år opp i møter med både po
litikere og samarbeidende organi
sasjoner, hvor betydningen av å 
styrke ordningen med fri rettshjelp 
og salærsatsen understrekes.

I 2013 gjenopptok Justisdeparte
mentet arbeidet med oppfølgingen 
av St.meld. nr. 26 (20082009) Om 
offentleg rettshjelp. Dette førte til 
at Advokatforeningen tok opp med 
partiene hele bredden i utformin
gen av ordningen med fri rettshjelp. 
Det ble også gjennomført et sam
arbeid om temaet med JussBuss. 
Imidlertid ble det ikke fremmet noe 
forslag fra regjeringen om endrin
ger i ordningen med fri rettshjelp 
i 2013, trolig først og fremst som 
en følge av regjeringsskiftet etter 
valget i september.

Kontakt med de politiske partier
Hvert år avholdes det møter med 
hvert av partienes justisfraksjoner 
på Stortinget, der de justispolitiske 
sakene som Advokatforeningen 
prioriterer høyest tas opp. Disse 
møtene følges ofte opp med ulike 
former for kontakt og samarbeid 
i etterkant. 

Det er også fortløpende, mer 
uformell kontakt mellom Advokat
foreningen og de ulike partigrup
pene på Stortinget når det melder 
seg behov for dette. 

I 2013 hadde Advokatforeningen 
i tillegg kontakt med de borgerlige 
partienes finansfraksjoner på Stor
tinget, i forbindelse med forslaget 
om å innskrenke advokaters taus
hetsplikt i skattesaker, et forslag de 
borgerlige partiene til slutt stemte 
mot. 

Årlige møter
Advokatforeningen har faste møter 
med relevante myndighetsorga
ner. I november avholdt Advokat
foreningen og UDI sitt årlige møte. 
Bistandsadvokatutvalget hadde i 
mai sitt årlige møte med Sivilretts
forvaltningen hvor også Kontoret 
for voldsoffererstatning og Erstat
ningsnemnda var til stede. I au
gust ble det årlige dialogmøtet med 
Kartverket avholdt. Advokatfore
ningen har videre hatt årlig møte 
med Lovdata. Forsvarergruppen 
har hatt kontaktmøter med Oslo 
tingrett og påtalemyndigheten. Det 
årlige møtet med Stortingets justis
komité er omhandlet i eget punkt.

Årlig møte med Justiskomiteen
Advokatforeningen inviterer hvert 
år Justiskomiteen på Stortinget 
til et dialogmøte med påfølgende 
middag. I 2013 ble møtet avholdt 
5. mars, og temaene som ble tatt 
opp var Advokatforeningens for
ventninger til arbeidet i Advokat
lovutvalget, bruken av glattceller 
og behovet for varetektsplasser, 
fri rettshjelp som velferdsgode, 
Advokatforeningens aksjons og 
prosedyreprosjekt, samt aktuelle 
EUsaker på det justispolitiske 
området.

Elektronisk samhandling  
med myndighetene

Straffesakssystemer 
Advokatforeningen deltok i mai på 
et møte om nye straffesaks systemer 
for politi og påtalemyndighet. I 
etter kant av møtet kom også for
eningen med skriftlige innspill til 
det nye systemet

ELSAM, Elektronisk samhandling 
med domstolen
Advokatforeningen har bidratt 
med ressursadvokater til testing, 
kvalitets sikring og videreutvikling 
av Domstoladministrasjonens por
tal for elektronisk kommunikasjon i 
sivile saker, frem mot pilot prosjekt 
som åpnet i mai. Advokatfore
ningens sekretariat og ressurs
advokater i Ålesund og Trond
heim har oppfordret advokater til 
å sende prosesskriv, og etter hvert 
også salæroppgaver elektronisk 
til domstolen. Kretsene har også 
bidratt til pilotprosjektet i Sunn
møre tingrett, Trondheim tingrett 
og Frostating lagmannsrett i 2013. 
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Partshjelp
Advokatforeningen kan etter en 
konkret vurdering engasjere seg 
i rettssaker som har prinsipiell 
betydning for rettssikkerheten, 
advokat profesjonen eller advoka
ters rammevilkår.

Advokatforeningen har i 2013 
vært engasjert i fem verserende 
rettstvister.

Advokatforeningen erklærte 
partshjelp for Høyesterett i en sak 
om erstatningsansvar for advokater 
i oktober 2013. Lagmannsretten 
hadde kommet frem til at en ad
vokat hadde opptrådt erstatnings
betingende i forbindelse med at en 
klient hadde sagt opp oppdraget 
om lag tre uker før en foreldelses
frist gikk ut. Høyesterett vil be
handle saken i løpet av våren 2014.

Som ledd i sitt rettspolitiske en
gasjement i spørsmålet om bruk av 
glattceller, erklærte Advokatfore
ningen sommeren 2013 partshjelp 
i en sak hvor det er tatt ut søksmål 
mot staten med påstand om at 
bruken av isolasjon ved innsettelse 
på glattcelle krenket saksøkerens 
rettig heter etter EMK art. 8 og 
14. Oslo tingrett behandler saken 
i mars 2014.

I en sak som gjaldt tingrettens 
beslutning om å nedsette forsvare
rens salær for fengselsbesøk etter 
stykkprisforskriften § 9 fjerde ledd, 
erklærte foreningen i 2012 parts
hjelp til fordel for den ankende part 
(forsvareren). Anken førte frem 
ved lagmannsrettens kjennelse av 
4. mars 2013.  

I forbindelse med en anke til 
Høyesterett over lagmannsret
tens beslutning om at forsvareren 
måtte fratre, innga foreningen i 
2012 skriftlig innlegg etter analogi 
fra tvisteloven §§ 157 og 158. I 
innlegget viste foreningen blant an
net til at lagmannsretten la feil lov
tolkning til grunn ved vurderingen 
av hva som er omfattet av en for
svarers taushetsplikt etter straffe
loven § 144 og straffeprosessloven 
§ 119, i tillegg til de advokatetiske 
regler. Høyesterett opphevet lag
mannsrettens kjennelse ved sin 
beslutning av 23. januar 2013 (Rt. 
2013 s. 92). 

Foreningen erklærte høsten 2012 
partshjelp i en sak om forståelse 
av forvaltningsloven § 36 om rett 
til å få dekket utgifter til advokat 
ved klage på forvaltningsvedtak. 
Spørsmålet gjaldt hvorvidt en 
opphevelse av et vedtak kan sies 
å være en «endring til gunst» for 
klager, slik at vilkårene for dek
ning er oppfylt. Saken ble hevet før 
hovedforhandling etter at staten 

besluttet å dekke kostnadene. Sa
kens prinsipielle sider ble dermed 
ikke rettslig avklart.

Årstalen
Årstalen ble avholdt 14. november 
2013 og hadde tittelen «Straff som 
fortjent. Når er straffene strenge 
nok?» I talen påpekte Erik Keise
rud at debatten om straff og straffe
nivå er preget av en undervurdering 
av de straffene som faktisk idøm
mes. Undervurderingen gjøres 
både av folk flest og politikere. I 
forkant av årstalen rettet Advokat
foreningen en spørreundersøkelse 
mot stortingspolitikerne. Under
søkelsen indikerer at våre folke
valgte generelt er mer fornøyd med 
straffenivået enn det de gir uttrykk 
for i media. – Min konklusjon er 
derfor at også stortingspolitikerne 
undervurderer straffenivået, ut
talte Keiserud i talen.

Det ble under talen etterlyst en 
mer nyansert debatt hvor det blant 
annet erkjennes at straffene alle
rede er betydelig skjerpet. Talen 
ble avsluttet med en oppfordring 
om ikke å øke straffenivåene de 
kommende fire år. Det er først når 
vi har sett virkningene av straffe
skjerpelsene som kom i 2010 at 
en grundig og prinsipiell debatt 
om hvor strenge straffer vi skal ha, 
kan tas.

Advokatforeningens Talentpris
Advokatforeningens Talentpris 
går til det firmaet som best evner 
å finne, vinne og utvikle juridiske 
talenter – uavhen gig av kjønn,  
etnisitet og andre ytre forhold. Vin
neren i 2013 var advokat firmaet 
Selmer. 
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Skoletilbudet «Rett eller galt»
Advokatforeningens skoletilbud, 
«Rett eller galt – hvor går gren
sen?», ble utviklet i forbindelse 
med Advokatforeningens 100års
jubileum, og spilles fortsatt. I 2013 
har det vært gjennomført 101 
rolle spill under veiledning av adv
okat. . Siden lanseringen i 2008 til 
31.12.2013 har det vært gjennom
ført 570 rolle spill i klasserommene. 
Tilbake meldinger fra elever, lærere 
og advokater er svært gode. 

Advokatvakten
Over hele landet organiserer de 
lokale kretsene av Advokatforenin
gen gratis juridisk rådgivning med 
inntil 30 minutter til publikum 
gjennom en advokatvakttjeneste. 
Hvor ofte advokatene arrangeres 
og hvor mange advokater som 
er tilgjengelige, varierer fra sted 
til sted. I 2013 kunne Advokat
foreningen tilby advokatvakt 35 
ulike steder i Norge. Tilbudet ytes 
gratis av medlemmer av Advokat
foreningen. 

Aksjons- og prosedyregruppen
Advokatforeningens Aksjons og 
prosedyreprosjekt startet opp på 
vårparten i 2007, med målset
ning om å tilby ressurser slik at 

enkeltindivider eller grupper av 
individer som ønsket å få rettslig 
prøvd lovligheten av utlendings
forvaltningens vedtak, settes i 
stand til det på en effektiv og for
svarlig måte. Forutsetningen var 
at statens rettshjelpstilbud ikke er 
tilgjengelig eller uttømt.

Prosjektets arbeid har vært 
organisert slik at søknader sen
des inn og vurderes for prøving i 
retts apparatet. Dersom prosjektet 
besluttet å bistå søkeren med retts
lig hjelp, ble det tatt kontakt med 
advokater som på en kompetent 
og kvalitetssikker måte kunne føre 
sakene for domstolene.

Sommeren 2013 satt Aksjons 
og prosedyreprosjektet endelig 
inntaksstopp for nye saker til 
prosjektet, og gikk dermed inn i 
en avsluttende kartleggings og 
dokument asjonsfase. Ved tids
punktet for inntaksstoppet hadde 
prosjektet i løpet av sin leve periode 
innregistrert til sammen 1 755 søk
nader om juridisk bistand. Ved 
utgangen av 2013 var til sammen 
i overkant av 70 saker henvist til 
advokat for rettslig prøving.

Rettssikkerhetsseminaret
Rettssikkerhetsseminaret arrange
res hvert år av Advokatforeningens 
rettssikkerhetsutvalg. I 2013 ble 
seminaret avholdt 29. mai, med 
temaet «Rettssikkerhet i møtet 
med nemnder». Blant innlederne 
var direktørene for UNE, Pasient
skadenemnda og Fylkesnemndene 
for barnevern og sosiale saker. Det 
ble også gjennomført en debatt om 
seminarets tema, der både politi
kere, media og advokater deltok. 

Retningslinjer for sakkyndigarbeid
Som oppfølgning av et av for
slagene som ble fremsatt i årstalen 
2012, ble det vinteren 2013 nedsatt 
et arbeidsutvalg for utarbeidelse 
av retningslinjer for sakkyndiges 
arbeid i domstolene. Det ble beslut
tet at arbeidsutvalget skal bestå av 
en representant fra henholdsvis 
Dommer foreningen, Riksadvokaten 
og Regjeringsadvokaten. Videre ble 
det besluttet at Advokat foreningen 
skal være representert med to med
lemmer; ett medlem med forsva
rerbakgrunn og ett medlem med 
erfaring fra sivile saker. Det tas 

sikte på å la retningslinjene omfatte 
spørsmål om mandatutformingen, 
de sakkyndiges arbeid underveis i 
sakene, samt utformingen av de 
sakkyndiges erklæring. Arbeids
utvalget vil avslutte sitt arbeid i 
løpet av 2014. 

Juristutdanningen i fremtiden
Advokatforeningen avga 9. august 
2013 en høringsuttalelse til Kunn
skapsdepartementet om behovet 
for juridisk kompetanse frem mot 
2025. I høringsuttalelsen vises det 
til utredningen fra arbeidsgrup
pen nedsatt av Kunnskapsdepar
tementet ledet av dekan Asbjørn 
Strandbakken, samt NIFUs frem
skrivningsrapport. Advokatfore
ningen er opptatt av at når man 
tar stilling til hva slags juridisk 
utdanning man skal ha, må man 
ta utgangspunkt i hvilke krav som 
stilles til de sentrale aktørene i vårt 
rettssystem, slik som dommere, 
advokater og påtalemyndighetens 
representanter, i tillegg til jurister 
i stats og forvaltningsapparatet. 
Den påkrevde kompetansen til 
disse gruppene må gjenspeiles i 
utformingen av juristutdannelsen. 
Advokatforeningen sluttet seg til 
forslaget om en oppdeling av stu
diet i bachelor og masterprogram. 
Foreningen mener det er viktig at 
studentene gis mulighet til å kon
kurrere på annet grunnlag enn bare 
karakterer fra videregående skole 
og mener dette vil være med på 
å utjevne den nåværende kjønns
fordelingen blant masterstuden
tene. Videre ble det lagt til grunn 
at det er viktig at juristutdannelsen 
i størst mulig grad skal være gene
ralistbasert i forhold til de sentrale 
juridiske fagene, og Advokatfore
ningen stilte seg skeptisk til en for 
stor grad av spesialisering.

Advokatforeningen mener at NI
FUs rapport i liten grad sier noe om 
behovet for advokater i fremtiden 
eller behovet advokatbransjen vil få 
når det gjelder utdanning og kom
petanse. Advokatforeningen har 
derfor fått utarbeidet en framskriv
ningsrapport for advokatbransjen. 
Advokatforeningen representerer 
nesten 50 % av juristene i Norge 
og bør derfor trekkes med i det vi
dere arbeidet med utforming av 
juristutdanningen, samtidig som 

Justisdepartementet må definere 
kompetansekravet til de lovregu
lerte juristprofesjonene.

Glattcelle
Advokatforeningens arbeid for en 
endring av praksisen med bruk av 
glattceller gav i 2013 positive re
sultater. I en enstemmig budsjett
merknad fra Justiskomiteens side 
i forbindelse med behandlingen 
av statsbudsjettet for 2014 uttalte 
komiteen blant annet at det er «be
hov for en gjennomgang av dagens 
praksis omkring bruk av glattcel
ler». Komiteen understreket også 
samlet at ingen skal sitte på glatt
celle lenger enn den tillatte fristen 
på 48 timer, og at ungdom mellom 
15 og 18 år ikke skal plasseres på 
glattcelle. Dette er første gang hele 
Justiskomiteen har samlet seg om 
en felles holdning til betydningen 
av å endre Norges internasjonalt 
kritiserte glattcellepraksis.

I 2013 trådte også en endring 
i forskrift om bruk av politiar
rest § 42 i kraft, med den følge 
at tilsynsutvalget for politiarrest 
ble utvidet med en ny, uavhengig 
representant oppnevnt etter forslag 
fra Advokatforeningen. 

EUs justispolitiske samarbeid
Hovedstyret følger opp arbeidet 
som gjøres i Criminal Law Commit
tee i CCBE. Det arbeides særlig med 
den europeisk arrestordre, hvor det 
er viktig at også Norge implemente
rer EUs minstestandarder for sikte
des straffeprosessuelle rettigheter 
herunder blant annet retten til tolk 
og oversettelse i straffesaker, sik
tedes rett til informasjon om sine 
rettigheter i en straffesak, retten til 
advokatbistand før siktede avhøres, 
retten til å få pårørende informert 
om pågripelse og uskyldspresum
sjonen som slår fast at det ikke skal 
brukes mot tiltalte ved bevisvurde
ringen at tiltalte forholder seg taus.

Det samarbeides med Forsvarer
gruppen som deltar i den europeiske 
forsvarerforeningen, ECBA, som 
også behandler de samme saker.

Vårt arbeid for å styrke rettssikkerheten
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Eksklusjon, innrapporteringer til 
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 
og nekting av medlemskap
Det ble i 2013 ikke foretatt noen 
eksklusjoner fra foreningen. 

Disiplinærutvalget innberettet i 
2013 fire advokater til Tilsynsrådet 
som følge av avsagte disiplinær
beslutninger. To av innberetnin
gene skyldtes mistanke om kritikk
verdige forhold ved klientmidler, 
en skyldtes uvilje til å forholde seg 
til de etiske reglene og den siste 
skyldtes generell bekymring over 
advokatens virksomhet. 

To søknader om medlemskap 
ble avslått. Begrunnelsen for av
slaget av den ene søknaden var 
fire fellende disiplinærbeslutnin
ger og at advokaten ved gjentatte 
anledninger ikke hadde møtt sine 
økonomiske forpliktelser overfor 
Advokat foreningen. Begrunnelsen 
for det andre avslaget var økono
miske forhold, først og fremst det 
at advokaten var under gjelds
ordning og hadde ni måneder igjen 
av gjeldsordningsperioden. 

Publisering av disiplinær-
avgjørelser og kommentarer til 
Regler for god advokatskikk

Advokatforeningen oversender 
jevnlig prinsipielle og spesielt ak
tuelle avgjørelser fra disiplinær
utvalget og Disiplinærnemnden 
til Lovdata for publisering, slik at 
praksis blir lettere tilgjengelig. 

På foreningens nettsider finnes 
til enhver tid en oppdatert versjon 
av foreningens egne kommen tarer 
til Regler for god advokatskikk, 
med blant annet henvisninger til 
relevante disiplinæravgjørelser. 
Etikkutvalget er ansvarlig for ajour
føringen av kommentarene. 

Rådgivning i advokatetiske 
problemstillinger
Advokatforeningen gir rådgivning 
og drøfter advokatetiske spørsmål 
med medlemmer. Henvendelsene 
gjelder interessekonflikt, avslut
ning av oppdrag, salærberegning el
ler andre dilemmaer med utspring 
i Regler for god advokatskikk. Råd
givningen gis som generell veiled
ning idet det tilligger disiplinær
organene å ta stilling til om et 
konkret forhold er et brudd på de 
etiske reglene. 

Utvikling av ny disiplinærløsning
Dagens disiplinærklagebehandling 
(disiplinærutvalget og Disiplinær
nem  nden) er i stor grad preget av 
manuell behandling, blant annet 
skjer all korrespondanse un
der saksbehandlingen via post. 
Advokat foreningen ønsker å effek 
tivisere og modernisere klage
saksbehandlingen og har i 2013 
igangsatt et prosjekt om utvikling 
av ny disiplinærløsning. Formålet 
med prosjektet er å lansere en 
digital løsning som understøtter 
dokument flyt, saksbehandling 
og samhandling i disiplinær
utvalget og Disiplinærnemnden. 
Ny disiplinær løsning er planlagt 
ferdig stilt innen utgangen av 2014. 

Advokatetikk og disiplinærsaker
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Internasjonalt engasjement

Målsettingen med foreningens 
internasjonale engasjement
Målsetningen for Advokatforenin
gens internasjonale engasjement 
er tredelt;
• foreningen ønsker å ta sin del 

av det internasjonale retts
politiske ansvar for rettssikker
het 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 
mel lom advokatforeningene i de 
nor diske landene. Nordisk Presidie
møte – som er et årlig møte mellom 
ledelsen i de nordiske landene og 
som nå også inkluderer de baltiske 
landene – ble avholdt i Vilnius i 
mai 2013. Erik Keiserud, Magn
hild Pape Meringen og general
sekretæren deltok i møtet. Nordisk 
Presidiemøte vil bli avholdt i Oslo 
i mai 2014. 

Det nordiske generalsekretær
møtet ble avholdt i Oslo i januar 
2013. 

Deltakelse i internasjonale  
foreninger i 2013 
Advokatforeningen deltar i CCBE 
(Conseil Consultatif des Barreaux 
Européens – Foreningen for euro
peiske advokatforeninger). Leder 
av den norske delegasjonen til 
CCBE er Berit ReissAndersen og 
med seg i delegasjonen har hun 
Kim Dobrowen og Erik Keiserud. 
Kjersti Ringdal fra Advokatforenin
gen er også med i delegasjonen og 
deltar fast på CCBE’s møter.

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 retts
områder.

Anders Brosveet deltar i Crimi
nal Law Committee. Det er særlig 
aktivitet på strafferettens område 
med arbeid for felles regulering av 
straffesaker.

Videre er Berit ReissAndersen 
oppnevnt til leder av komiteen 
«Justice for Growth», og Kjersti 
Ringdal vil delta sammen med 
henne i komitearbeidet. De fem 
kjern sakene for Justice for Growth 
er EU civil law, EU criminal law, 
EU administrative law, Rule of Law 
og Fundamental Rights. 

For tiden deltar Kjersti Ringdal 
i en arbeidsgruppe knyttet til Find 
a Lawyer 1 (mulighet for å søke 
opp advokater i medlemsstatene) 
og Find a Lawyer 2 (mulighet for 
elektronisk å bekrefte at en per
son fra et medlemsland er advokat 
som kan opptre for en domstol). 
Advokat foreningen vil se nærmere 
på hvordan dette kan implemente
res slik at våre medlemmer kan dra 
nytte av dette. 

Advokatforeningen er medlem 
av IBA (International Bar Asso
ciation). Organisasjonen arbeider 
for advokaters uavhengighet over 
hele verden, og engasjerer seg 
sterkt i menneskerettsspørsmål. 
Advokatforeningens leder Erik 
Keiserud, generalsekretæren, Berit 
ReissAndersen og Kjersti Ringdal 
representerte Advokatforeningen 
på IBAs Annual Conference i Bos
ton i oktober 2013.

Generalsekretæren har i 2013 
deltatt på det internasjonale og 
det europeiske generalsekretær
møte i Berlin i regi av henholdsvis 
IILACE (International Institute of 
Law Association Chief Executives) 
og CEEBA (Chief Executives of 
European Bar Associations) som 
Advokatforeningen er medlem av.

Erik Keiserud deltok på Ope
ning of the Legal Year i London 
i 2013.

 
Internasjonalt rettshjelpsutvalg 
Advokatforeningens internasjonale 
rettshjelpsutvalg drifter rettshjelps
prosjekter i Uganda og Guatemala. 
Prosjektene drives i samarbeid med 
Uganda Law Society og Asociación 
Abogados Maya’s de Guatemala. I 
2013 ble Advokatforeningens lang
varige rettshjelpsprosjekt i samar
beid med Nepal Bar Association 
avsluttet.

Samtlige prosjekter har ytt og 
yter juridisk bistand og fri retts
hjelp, herunder både rådgivning 
og sakførsel, til underpriviligerte i 

Nepal, Uganda og Guatemala. Pro
sjektene har også som mål å bidra 
til å bygge rettsstaten i prosjekt
landet, herunder styrke den lokale 
samarbeidspartneren til å bli en 
sterk og uavhengig rettspolitisk 
aktør. Prosjektet i Nepal arbeidet 
blant annet med å sikre at de nepal
ske myndigheter gjennomfører sin 
forpliktelse til å sikre fri rettshjelp 
til befolkningen gjennom The Legal 
Aid Act ’97. I Uganda har prosjektet 
7 operative rettshjelpskontorer som 
yter bistand til lokalbefolkningen. 
Prosjektet i Guatemala er det nyeste 
av Advokatforeningens pros jekter, 
og hadde oppstart i 2011. Dette pro
sjektet er særskilt rettet mot urfolks 
rettigheter.

I tillegg til de ordinære prosjek
tene pågår det også et forprosjekt 
rettet mot Bangladesh, som ble 
startet i 2012. Siktemålet med for
prosjektet er å avklare hvorvidt det 
kan startes et fullverdig prosjekt i 
landet. Dette har blant annet sam
menheng med at prosjektet i Nepal 
ble avsluttet i 2013.

I 2013 ble det også innvilget 
midler fra Norad til et eget semi
nar i Burundi, i samarbeid med 
Burundi og Ugandas advokatfore
ninger. Burundi er Ugandas nabo
land, og advokatforeningen i landet 
ser mulighetene for å dra veksler 
på erfaringene med prosjektet 
som har vært gjennomført i regi 
av Advokatforeningen og Uganda 
Law Society.

Internasjonalt rettet menneske-
rettighetsarbeid
Dette arbeidet ivaretas av Mennes
kerettighetsutvalget i foreningen. 
Utvalgets internasjonale policy 
er å arbeide mot relevante inter
nasjonale organer. Av enkeltsaker 
vil utvalget bare engasjere seg i 
saker mot advokater.

Utvalgets arbeid er nærmere 
omtalt i årsrapporten.

International Conference  
of Legal Regulators
Advokatforeningens nestleder 
deltok på en konferanse arrangert 
av Solicitors Regulation Authority 
(SRA) i London hvor formålet var 
å starte et uformelt nettverk for 
«regulators». 
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Medlemsoppslutning
I 2013 fikk Advokatforeningen 
194 netto nye medlemmer. Den 
prosent vis største medlemsøknin
gen kom i Romerike og Haugesund 
kretser hvor økningen var på hhv. 
12,7 og 11,1 %. 

I løpet av de 10 siste årene har 
medlemsoppslutningen økt med 
2381 medlemmer. Det er en øk
ning på nær 43 %. Medlemsøknin
gen har vært særdeles stor blant 
kvinnene, hvor økningen de siste 
10 årene har vært på 97 %. Kvinne
andelen er nå på 35 %. Tilsvarende 
tall i 2003 var 24 %.

Per 31.12.2013 hadde forenin
gen 7985 medlemmer, herav 4969 
privat praktiserende advokater, 
1550 bedrifts, organisasjons og 
offentlig ansatte advokater, samt 
1466 advokatfullmektiger. Mer enn 
90 % av landets advokater er med
lem av foreningen.

Hovedstyret i 2013
Hovedstyret har i 2013 hatt føl
gende sammensetning:

Erik Keiserud, leder (2014)
Magnhild Pape Meringen,  
nest leder (2014)
Olav Heldal, medlem av arbeids
utvalget (2014)
Ranveig Sem (2014)
Hanne Sverdrup Dahl (2014)
Erling Lind (2016)
Frode Sulland (2016)
PaalHenrich Berle (2016)
Michal Wiik Johansen (2016)
Ole Devold (2016)

Leder av Yngre advokater, Nora 
Hallén, har vært yngre advokaters 
observatør i hovedstyret i 2013. 

Representantskapet
Ordinært representantskapsmøte 
ble avholdt 30. mai 2013 i Oslo. 
Møtet behandlet hovedstyrets be
retning og foreningens regnskap 
for 2012. Representantskapet 
traff også vedtak om endringer av 
vedtektene, regler for obligatorisk 
etter utdanning og retningslinjer for 
valgkomiteen. Advokatlov var også 
et sentralt tema på møtet. 

 

Kontakt med kretsene
Ordinært kretsledermøte ble av
holdt 15. november 2013 i Oslo. 
På møtet ble det arrangert en 
debatt om årstalens tema «Straff 
som fortjent», med deltakere fra 
Justis komiteen, Forsvarergruppen, 
Institutt for kriminologi og retts
sosiologi og kretsene. Sorenskriver 
Bernt Bahr fra Nedre Romerike 
tingrett var invitert til å snakke om 
nytten av et godt forhold til lokale 
domstoler. Advokatlov og klient
napping var også tema på møtet. 

Hovedstyret er opptatt av at kon
takten mellom kretsene og foren
ingen skal være best mulig. I 2013 
har rapport fra kretsene vært et 
fast punkt på hovedstyrets møter, 
hvor hovedstyremedlemmene rap
porterer fra de kretsene 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 2013. Lovutvalgene bidrar til 
foreningens rettspolitiske arbeid 
ved å utarbeide høringsuttalelser 
og eventuelt møte i høringer på 
Stortinget. Utvalgene har i 2013 
utarbeidet 105 høringsuttalelser. 
Oversikt over høringsuttalelsene 
er inntatt i årsrapporten. 

Andre utvalg
Foreningens faste utvalg har i 
2013 vært rettssikkerhetsut valget, 
etikkutvalget, meklings utvalget, 
inter nasjonalt rettshjelpsut
valg, menneskerettighetsutval
get, Advokatbladets redaksjons
råd, kvinneutvalget, utvalget for 
bistands advokater, utvalget for 
bedriftsadvokater og utvalget for 
yngre advokater. 

Det er over 400 tillitsvalgte i 
foreningen. 

Faggrupper
Eiendomsmeglingsgruppen og 
Forsvarergruppen er egne faggrup
per. Forsvarergruppen har et eget 
hørings utvalg. Utvalgene har avgitt 
egne årsberetninger som er inntatt 
i årsrapporten.

Obligatorisk etterutdanning
I 2013 ble en fem år etterutdan
ningsperiode avsluttet. Advokat
foreningen, kretsene og JUS har 
samarbeidet om å tilrettelegge 
for at flest mulig av foreningens 
medlemmer skulle kunne opp
fylle etterutdanningskravet. De 
medlemmene som ved utgangen 
av 2013 ikke har oppfylt kravet til 
obligatorisk etterutdanning, vil 
måtte betale en avgift. 

Det har i 2013 vært mange hen
vendelser fra medlemmer knyttet 
til obligatorisk etterutdanning. 
Advokatforeningen har behandlet 
6 300 brev og eposthenvendelser 
i tillegg til telefonhenvendelser. 
Henvendelsene gjaldt blant annet 
forespørsel om kursregistrering, 
spørsmål om manglende timer, 
tolkning av regelverket for obli
gatorisk etterutdanning, hva som 
godkjennes som obligatorisk etter
utdanning og klageadgangen. Noen 
medlemmer har også søkt om re
duksjon av etterutdanningskravet 
på grunn av permisjon, langvarig 
sykdom eller annen dokumentert 
fravær fra advokatvirksomheten. 

I 2013 ble et nytt digitalt kurs
registreringssystem lansert. Ti 
firmaer fikk i 2013 tilgang til dette 
systemet, som vil bli utvidet til alle 
firmaer og enkeltmedlemmer et
ter hvert. I 2013 ble ca 500 kurs 
registrert via det nye digitale re
gistreringssystemet. 

Reglene for obligatorisk etter
utdanning ble også revidert i 2013 
og nye regler for den neste femårs 
perioden ble vedtatt av represen
tantskapet i mai 2013. 

Foreningen i media
Advokatforeningen praktiserte et 
aktivt innsalgsarbeid i mediene 
for gode saker som handlet om 
Advokatforeningen, om viktige 
rettspolitiske temaer, om utvalgte 
emner som fri rettshjelp og glatt
cellepraksis, om sentrale tillitsvalgte 
og om viktige rettssaker. Et søk på 
Retriever vil vise at «Advokat
foreningen» var nevnt i totalt 1 207 
artikler i 2013. 518 av disse var i 
trykte medier, 714 på web og 25 i 
etermediene. Sistnevnte kategori 
er i virkeligheten langt større, da 
Retriever mangler gode systemer 
for å fange opp slike innslag. 

Utvalgte sider av foreningens virksomhet
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Økonomi og regnskap
Regnskapet for 2013 viser et over
skudd på 1,456 mill. kroner, hvorav 
overskuddet i kretsene er på 1,319 
mill. kroner og Advokatforeningen 
sentralt på 0,137 mill. kroner.

Driftsinntektene er på i alt 66,309 
mill. kroner, hvorav kontingent
inntektene utgjør nær 62 % av de 
totale driftsinntektene. Drifts
kostnadene er på i alt 69,521 mill. 
kroner. Av dette utgjør personal
kostnadene 27,485 mill. kroner 
eller 43 % av driftskostnadene. 

Driftsresultatet viser et under
skudd på 3,211 mill. kroner.

Advokatforeningen har plassert 
deler av kapitalen i obligasjons 
og pengemarkedsfond. Netto 
finans   inn tekter i 2013 ble på i alt 
4,668mill. kroner mot 5,858 mill. 
kroner i 2012.

Advokatforeningen har etter 
hoved styrets mening en solid og 
sunn økonomi som tilsier at for
utsetningen for fortsatt drift er til 
stede. Etter hovedstyrets oppfat
ning gir det fremlagte resultat og 
balanse med tilhørende noter et 
rettvisende bilde av foreningens 
utvikling og drift. For øvrig vises 
det til regnskap og balanse samt 
noteopplysninger inntatt i års
beretning. 

Juristenes Hus as
Advokatforeningen eier 50 % av 
aksjene i eiendomsselskapet Juris
tenes 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 
vedlikeholdsarbeider.

Foreningens fond  
(bundet egenkapital)
Foreningens fond er Kompen  sa  s
jons fondet og Fondet til støtte for 
internasjonalt menneskerettighets 
og rettshjelpsarbeid (IMR fondet). 
Kompensasjonsfondet har som 
oppgave å møte de økonomiske 
konsekvenser som foreningsmes
sige vedtak kan få for medlem
mene, herunder å gi økonomisk 
kompensasjon til de medlemmer 
som direkte berøres av slike vedtak. 
Kompensasjonsfondet kan bare be
nyttes i henhold til vedtak truffet av 
representantskapet.

Det er ikke benyttet midler fra 
fondet i 2013. Fondet har per 
31.12.2013 en kapital på 26,292 
mill. kroner. 

Fondet til støtte for internasjo
nalt menneskerettighets og retts
hjelpsarbeid har som formål å yte 
støtte til internasjonalt arbeid som 
fremmer menneskerettigheter og 
rettssikkerhet. Støtte kan gis til 
enkeltpersoner og organisasjoner. 
Fondet ble etablert i 1997 og styret 
i fondet består av Advokatforenin
gens leder, lederen i internasjo
nalt rettshjelpsutvalg og lederen i 
menneske rettighetsutvalget. Det 
er ikke benyttet midler fra fondet i 
2013. Fondet hadde per 31.12.2013 
en kapital på 0,691 mill. kroner.

Det fremlegges egen årsberetning 
og regnskap for Støtte foreningen.

Miljø og likestilling i sekretariatet
Virksomheten drives i Juristenes 
Hus med adresse Kristian Augusts 

gate 9. Foreningen har ingen 
fysisk produksjon og forurenser 
således ikke det ytre miljø. Arbeids
forholdene for de ansatte er gode. 
Det var per 31.12.2013 31 medarbei
dere i sekretariatet (28,5 årsverk) 
herav to ansatt i engasjement og en 
i permisjon. Kvinneandelen er 74 % 
mot 73 % året før. Det tilstrebes en 
jevnere fordeling mellom kjønnene 
ved nyansettelser. I 2013 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 2013 var på 5,9 % 
mot 4,7 % i 2012. Det legemeldte 
sykefraværet i sekretariatet var 
henholdsvis på 6,2 % for kvinner og 
0,8 % for menn. Korttids fraværet 
var på henholdsvis 1,1 % for kvin
ner og 0,8 % for menn. Det ble ikke 
rapportert om personskader i 2013. 
Advokatforeningen er tilsluttet be
driftshelsetjenesteordning.

Utvalgte sider av foreningens virksomhet Økonomi og drift
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Resultatregnskap

DriFtSiNNteKter Note 2013 2012

Kontingent  35 858 030 33 844 020
Publikasjonsinntekter  5 843 497 6 226 869
Forsikringsgebyr  6 564 344 6 026 213
Inntekt Advokatforeningens kretser 15 8 859 680 7 342 651
Disiplinærnemden 2 5 707 089 5 197 691
Oslo krets  0 0
Diverse inntekter  3 477 058 2 290 068
Avgift / oblig. Etterutdanning 9 0 0

Sum driftsinntekter  66 309 698 60 927 512

DriFtSKoStNADer   

Personalkostnader Ansatte 3 29 614 227 25 526 319
Personalkostnader Andre 3 5 758 254 7 009 294
Avskrivninger 4 2 109 602 2 439 328
Publikasjonskostnader  4 790 023 5 174 664
Ekstern- og driftsbistand 5 5 416 045 5 326 647
Reise- og møtekostnader  5 923 099 4 536 722
Kostnad til lokaler  2 747 033 2 482 304
Kostnader til IKT/nettsider  3 361 763 3 327 848
Kontor- og portokostnader  2 394 096 2 051 707
Andre kostnader  1 371 574 1 342 123
Kostnader Advokatforeningens kretser 15 6 053 577 5 451 071
Avsetninger  0 0
Tap på krav  -17 899 290 737

Sum driftskostnader  69 521 394 64 958 764

Driftsresultat  -3 211 697 -4 031 252

FiNANSiNNteKter oG -KoStNADer   

Finansinntekter  4 514 638 5 786 878
Finanskostnader  -5 901 -54 308
Finans Advokatforeningens kretser  159 728 125 617

Netto finansresultat  4 668 465 5 858 187

Årsresultat  1 456 768 1 826 935

DiSpoNeriNGer   

Overført IMR-fond  12 194 12 718
Overført utv.- og probonofond 9 0 0
Overført Kompensasjonsfond  583 847 388 349
Overført EK Advokatforeningens kretser  1 319 003 488 284
Overført Støtteforeningens underskudd  -97 234 -395 249
Økning av EK til støtteforeningen  97 234 395 249
Overført Avkastning på EK  -596 041 0
Overført Annen egenkapital årets overskudd  137 766 937 585

Sum disponeringer  1 456 769 1 826 935
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Generalsekretær

eieNDeler Note 2013 2012 

Varige driftsmidler 4 7 115 820 4 242 169
langsiktige fordringer 6 13 636 973 13 886 973
Aksjer 7 3 850 000 3 850 000

Sum anleggsmidler  24 602 793 21 979 142

Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringer 14 53 729 947 49 364 730
Kortsiktige fordringer Advokatforeningens kretser 15 744 467 663 648
Finansielle omløpsmidler 13 73 930 343 70 734 951
Bankinnskudd  8 7 752 619 15 357 101
Bankinnskudd – forsikring  19 067 361 18 905 035
Bankinnskudd Advokatforeningens kretser  9 633 886 8 629 557

Sum omløpsmidler  164 858 623 163 655 023

Sum eiendeler  189 461 416 185 634 164

eGeNKApitAl oG GJelD    

EGENKAPITAL   
Egenkaptilal med restriksjoner
Kompensasjonsfond  26 292 554 25 708 708
IMR-fond  691 663 679 468
Egenkapital Advokatforeningens kretser  9 809 917 8 326 592
Støtteforeningen  2 000 000 2 000 000

Sum egenkapital med restriksjoner 10 38 794 134 36 714 768

Fri egenkapital
Annen egenkapital  59 380 170 59 545 253
Utviklings- og pro-bono fond 9 4 293 064 4 293 064

Sum fri egenkapital  63 673 234 63 838 317

Sum egenkapital 10 102 467 368 100 553 085

GJELD
Avsetninger
Pensjonsforpliktelser 11 0 23 599
Andre avsetninger og investeringstilskudd 12 3 560 247 4 818 336

Sum avsetninger  3 560 247 4 841 935

Kortsiktig gjeld
Skyldig forsikringspremie 6 26 863 485 26 413 914
Kreditorer  14 241 515 12 064 326
Annen kortsiktig gjeld 14 36 863 852 36 124 112
Kortsiktig gjeld Advokatforeningens kretser 15 568 436 966 614
Skyldig offentlige avgifter og feriepenger  4 896 513 4 670 179

Sum kortsiktig gjeld  83 433 801 80 239 145

Sum gjeld  86 994 048 85 081 080

Sum egenkapital og gjeld  189 461 416 185 634 164

Balanse
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Regnskapsprinsipper 

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

Det er ingen endring av regnskapsprinsipp i 2013. Det ble gjennomført en prinsipp endring i 2012,  
da ble Advokatforeningens 19 kretser konsolidert inn i regnskapet. 

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 
innbetalt i alt kroner 4,449 mill. kroner til Disiplinærnemnden for 2013. Disiplinærnemnden har pr. 
31.12.2013 en egenkapital på 3,560 mill. kroner og fremkommer i Advokatforeningens regnskap som gjeld 
til Disiplinærnemnden 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

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

Generalsekretær 1 666 577 177 953 112 272 1 956 802
Hovedstyrets leder 750 000 0 0 750 000

Sum godtgjørelse  2 416 577 177 953 112 272 2 706 802

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd  
pensjonsalder. Det var i 2013 ansatt 31 personer i sekretariatet som til sammen utførte 28,5 årsverk.

Noter

note 01

note 02

note 03
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Varige driftsmidler

   IMMATERIELLE   
  INVENTAR IKT DRIFTSMIDLER SUM

Anskaffelseskost IB 2013 1 579 818 7 054 408 8 343 286 16 977 512
Tilgang 37 381 2 414 346 2 531 345 4 983 072
Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost UB 2013 1 617 199 9 468 754 10 874 631 21 960 584

     
Akk. avskrivninger IB 2013 1 034 172 4 892 686 6 808 304 12 735 162
Årets avskrivninger 120 307 1 070 785 918 510 2 109 602
Avskrivninger, avgang 0 0 0 0
nedskrivning 0 0 0 0

Akk. avskrivninger uB 2013 1 154 479 5 963 471 7 726 814 14 844 764

Bokført verdi 31.12.2013 462 720 3 505 283 3 147 817 7 115 820

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,www.advokatjobb.no. 

ytelser til revisor 

lovpålagt revisjon 151 438
Andre tjenester 86 940

Sum ytelser til revisor 238 378

	 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 %. Rentesatsen ble endret til 4,11% gjeldende 
fra 15 april 2013. 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 tilbakebetales over 10 år og renten er fastsatt til 4,66 %. 
Lånets saldo pr. 31.12.2013 er kr 350 000,.

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

note 04

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 

Bank Skattetrekkskonto inngår som bundne midler med kr 1 686 206,.

Utvikling- og pro-bono fond

Utviklings og probono fondet knytter seg til Obligatorisk etterutdanning.  
Det er ikke benyttet midler fra fondet og bokført verdi per 31.12.2013 er 4 293 064,. 

Bevegelser i egenkapitalen

Bunden egenkapital 
Advokatforeningen har fire fond under egenkapital med restriksjoner, som består av midler som 
hovedstyret vedtar at skal øremerkes konkrete formål. 

Kompensasjonsfondet utgjør per 31.12.13 kr 26 292 554 og ble opprettet på grunn av misnøye med 
myndighetenes manglende vilje til å øke den offentlige salærsatsen. Fondet kan kun benyttes til økonomisk 
kompensasjon til medlemmer som direkte kan bli berørt av aksjoner. 

IMRfondet utgjør per 31.12.13 kr 691 662 og er øremerket tiltak innenfor internasjonalt 
menneskerettighets og rettshjelpsarbeid 
 
Støtteforeningens fond utgjør per 31.12.13 kr 2 000 000 og skal benyttes til å dekke utgifter til 
nødvendig bistand til medlemmer eller deres etterlatte som har kommet i vanskeligheter.I tillegg har 
Advokatforeningens kretser egenkapital på til sammen kr 9 809 917 per 31.12.13. Dette er midler  
som kun kan disponeres av kretsene. 

   ÅretS BoKFørt verDi 
eGeNKApitAl iB 1.1.2013 ÅretS BruK tilSKuDD 31.12.2013

Egenkapital med restriksjoner      
Kompensasjonsfondet 25 708 708   583 847 26 292 555
Støtteforeningen 2 000 000 -97 234 97 234 2 000 000
IMR-fondet 1) 679 468   12 194 691 662
Egenkapital Advokatforeningens kretser 8 326 593   1 483 324 9 809 917

Sum egenkapital med restriksjoner 36 714 769     38 794 134

Fri Egenkapital 59 545 253 -596 041 430 958 59 380 170
Utviklings- og pro-bono fond 2) 4 293 064     4 293 064

Sum egenkapital 100 553 086     102 467 368

1) Av kapitalen på kr 691 662, er kr 39 560 reservert til rettssaksobservasjoner i utlandet.
2) Se note 9 
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22     advokatforeningens årsrapport 2013



Pensjonsforpliktelser

Foreningens ansatte er medlemmer av kollektive pensjonsordninger som tilfredsstiller kravene til pliktig 
tjenestepensjon etter lov om tjenestepensjon. Ansatte etter 30.06.2012 er omfattet av en innskuddspensjon, 
mens ansatte før den tid har en ytelsesordning. Den årlige premie for ytelsesordningen kostnadsføres 
direkte med kr 3,4 mill. for 2013 ihht unntaksregelen for små foretak. Premiefondet tilknyttet ordningen 
utgjør 362 924,. 

Pensjonsforpliktelser knyttet til AFPordningen er ikke balanseført ihht reglene for små foretak.  
31 personer omfattes av ordningen som fordeler seg aldersmessig som følger:

6068 år: 2 personer 4049 år: 7 personer 2029 år: 3 personer
5059 år: 8 personer 3039 år: 11 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.

Andre avsetninger for forpliktelser

 BoKFørt verDi    BoKFørt verDi 
 iB 2013 ÅretS BruK ÅretS tilSKuDD uB 2013

Andre avsetning for forpliktelser
Disiplinærnemnden 1) 4 818 336 -1 258 089 0 3 560 247

Sum andre avsetninger for forpliktelser 4 818 336 -1 258 089 0 3 560 247

1) Se note 2

Finansielle omløpsmidler

Plassering gjelder rentefond i Nordea (Nordea obligasjon II) og DnB Kapitalforvaltning  
(DnB Kredittobligasjon).

Verdi 1.1.2013 70 734 950
Renteinntekter 3 194 470
Verdiendring verdipapirer 922
Sum Avkastning 3 195 392
Innbetalt Kapital 0

Verdi 31.12.2013 73 930 342

Kortsiktige fordringer og gjeld

Kontingentinntektene faktureres fra og med 2011 på forskudd året forut.  
Kontingentinntekter for 2014 er bokført som kortsiktig gjeld og utgjør 36,07 mill kroner.

note 11

note 12
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note 14
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Advokatforeningens kretser

Fra og med år 2012 konsoliderte Advokatforeningen sitt regnskap med  
Advokatforeningens 19 stk kretser. 
 
  øvriGe KretSer OSLO KRETS
 REGNSKAP REGNSKAP  REGNSKAP 

Inntekter 
Kontingenter 5 191 370 2 195 520 2 995 850
Kursinntekter 3 668 310 3 085 285 583 025

Sum inntekter 8 859 680 5 280 805 3 578 875

Kretsenes kostnader: 
Kostnadsrefusjon til Advokatforeningen 1 646 825  1 646 825
Disiplinærutvalget 290 703 10 025 280 678
Advokatvakten 99 956  99 956
Kurskostnader 2 897 624 2 611 621 286 003
Møtekostnader og Yngre Advokater 1 780 813 1 358 844 421 969
Honorar styret/ adm./ sekretær 349 145 349 145 0
Andre driftskostnader 635 339 351 827 283 512
Sum driftskostnader 7 700 405 4 681 462 3 018 943
Eliminerte kostnader  -1 646 825 0 -1 646 825

Sum kostnader Advokatforeningens kretser 6 053 580 4 681 462 1 372 118

Kortsiktig fordringer og gjeld hos Advokatforeningens kretser knytter seg til forskuddsfakturert kurs som 
avholdes i 2014, 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 
2013, 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 
revisjonshandlinger 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 2013 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 vår 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 nød 
vendig 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 daglig leder 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, 4. april 2014  
ERNST & YOUNG AS

Kjetil Andersen 
statsautorisert revisor

Revisors beretning
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Representantskapet

Femte rekke 

Roy Arne Eike

Arild Christian Dyngeland

Marius Dietrichson
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Finn Eide

Bjørn Dyrland

Steffen Granøyen Rogstad

Torgeir Røinås Pedersen

Erling Lind
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Michal Wiik Johansen
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Anna E. Nordbø
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Inger Marie Bodin Åkvåg
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Nora Hallén

Elna Kristin Holbye

Monica Haugedal

Geir-Arne Blix Johansen

Kaare M. Risung

Første rekke 
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Paal-Henrich Berle

Erik Keiserud

Merete Smith

Magnhild Pape Meringen

Ranveig Sem

Pål Behrens

Bjørn Hovstad



Representantskapet



Asyl- og utlendingsrett
Bente Mostad Tjugum (leder), 
Halvor Frihagen, Per-Erik Gåskjenn, 
Jan M. Birkeland, Brynjulf Risnes  
og Sigrid Broch.

1. Om ny prosessordning i sikker-
hetssaker etter utlendingsloven.
Sendt 07.02.2013 (uttalelSe 

laget Sammen med lovutvalg for 

SivilproSeSS og voldgift).

2. Høring – forslag til endringer 
i utlendingsforskriften – god-
gjøring og dekning av utgifter i 
forbindelse med oppdrag som 
representant for enslige mindre-
årige asylsøkere. 
Sendt 01.03.2013

3. Høring – forslag til endringer  
i utlendingsloven § 108 (heving 
av strafferammen ved brudd  
på innreiseforbudet). 
Sendt 12.04.2013

4. Høring – endring i utlendings-
forskriften – tjenesteutsetting 
av mottak av søknader om 
oppholdstillatelser. 
Sendt 23.04.2013

5. Høringsuttalelse – forslag til 
endringer i utlendingsforskriften  
– styrket hjemmel for PSTs søke-
tilgang i utlendingsforvaltningens 
datasystemer. 
Sendt 03.06.2013

6. Høring – Forslag til endringer i 
utlendingsloven og utlendings-
forskriften – gjennomføring av 
Dublin-forordningen i norsk rett.
Sendt 09.09.2013

7. Høring – EU-kommisjonenes 
forslag til Entry/Exit System (EES) 
og Registered Traveller Program-
me (RTP).
Sendt 11.09.2013 (Sammen med 

lovutvalg for iKt- og perSonvern 

og lovutvalg for europa- og 

KonKurranSerett)

Arbeidsrett
Jan Fougner (leder), Jan l. Backer, 
Alex Borch, Margrethe Husebø , 
Thomas Benson og Terese Smith 
Ulseth

1. nOU 2012:18 Rett om bord. 
Sendt 01.02.2013

2. Tiltak mot ulovlig innleie av 
arbeidskraft – søksmålsrett 
for fagforeninger og utvidet 
kompetanse for Arbeidstilsynet. 
Sendt 08.02.2013 (uttalelSe 

laget Sammen med lovutvalg for 

SivilproSeSS og voldgift).

3. Høring – Forslag til lov- og  
forskriftsendringer som følge  
av a-opplysningsloven. 
Sendt 28.05.2013 (Sendt Sammen  

med SKatterett, velferdSrett og iKt 

og perSonvern)

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

1. Forslag om å innføre hjemmel 
for toll- og avgiftsmyndighetene 
til å ilegge bokføringspålegg og 
betinget tvangsmulkt mv. ved 
overtredelser av bokførings-
lovgivningen. 
Sendt 10.01.2013

2. Høring – forslag om endringer  
i merverdiavgiftsregelverket for 
representanter. 
Sendt 22.04.2013

3. Høring – Merverdiavgiftsloven  
§ 6-25, jf merverdiavgiftsfor-
skriften § 6-25-2 – Turistsalgs-
ordningen – attestasjon for 
utførsel.
Sendt: 14.06.2013

4. Høring – Forslag til endringer  
i forskrift om avgiftsfri innførsel og 
midlertidig bruk av utenlands-
registrert motorvogn i norge. 
Sendt: 06.11.2013 (Sammen  

med lovutvalg for europa-  

og KonKurranSerett)

Bank, finansiering og valuta
Knut Størmer Endre (leder), Knut 
Bjerve, Henrik Garmann, Siri 
Wennevik, Rudi Mikal christensen 
og Kaare P. Sverdrup.

1. Høring – forslag til endring av 
taushetspliktbestemmelsene i 
finanstilsynsloven, sentralbank-
loven og folketrygdloven. 
Sendt 20.03.2013

2. Høringsuttalelse – Beregnings-
grunnlag for kapitalkrav. 
Sendt 03.06.2013

3. Høring – Gjennomføring av 
Europa parlaments- og råds-
direktiv 2011/61/EF (Alternative 
Investment Fund Managers 
Directive, AIFMD). 
Sendt 20.06.2013

4. Høring – Gjennomføring av for-
ordning 924/2009 og forordning 
260/2012 i norsk rett.
 Sendt: 30.09.2013

Lovutvalg og høringsuttalelser
Høringer der Advokatforeningen ikke har hatt bemerkninger til lovforslagene er ikke tatt med i oversikten

28     advokatforeningens årsrapport 2013



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

1. Forslag til endring av unntak  
for studentboliger i byggteknisk 
forskrift. 
Sendt 01.02.2013

2. Høring – Forenkling i plan-  
og bygningsloven (byggesaks-
delen). 
Sendt: 24.10.2013

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

1. Forslag om å gi adgang til å gi 
innsyn til bruk for forsknings-
formål i opplysninger som er 
omfattet av verdipapirregisterets 
taushetsplikt. 
Sendt 11.01.2013

2. Høring vedrørende endringer i 
utstederreglene for Oslo Børs 
og Oslo Axess / consultation on 
changes to the Issuer Rules for 
Oslo Børs and Oslo Axess. 
Sendt 05.04.2013

3. Høring – forslag til nye eier-
kontrollregler for børser og 
verdi papirregistre
Send: 14.06.2013

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

1. Høring – forslag om skriftlig 
dokumentasjon av budgivning.
Sendt 15.04.2013

Energirett, vannkraft, olje og gass
Gunnar Martinsen (leder), Kjersti 
Bergsåker-Aspøy, Are lysnes 
Brautaset, Preben Falck og Odd-
Harald B. Wasenden.

1. Endringer i energiloven og 
energi lovforskriften. 
Sendt 16.01.2013

Erstatningsrett
Jane Margrethe Ytreøy Grøndalen 
(leder), laila Marie Bendiksen, Tore 
leiros, Knut Riisa og Tom Sørum.

Ingen uttalelser i 2013.

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

1. Forslag til ny forskrift om For-
svars- og sikkerhetsanskaffelser.
Sendt 08.01.2013

2. Høring – EU-kommisjonens 
forslag til revidert gruppeunntak 
for teknologioverføringsavtaler 
og tilhørende retningslinjer. 
Sendt 22.04.2013

3. Høring – EU-kommisjonenes 
forslag til Entry/Exit System (EES) 
og Registered Traveller Programme 
(RTP). 
Sendt 11.09.2013 (Sammen med 

lovutvalg for iKt og perSonvern 

og lovutvalg for aSyl- og 

utlendingSrett)

4. Høring – Forslag til endringer 
i forskrift om avgiftsfri inn-
førsel og midlertidig bruk av 
utenlands registrert motorvogn  
i norge. 
Sendt 06.11.2013 (Sammen med 

lovutvalg for avgiftSrett)

Familierett, arv og skifte
Ingrid lång (leder), Sverre 
larhammer, Rikke lassen, Janne 
Karin Rasmussen, Simon ladderud 
Stende og Roar Vegsund.

1. Forslag til endringer i adopsjons-
loven. 
Sendt 07.01.2013

2. Høring – forslag om innføring  
av gebyr på notarialforretninger 
og for oppbevaring av testament 
i domstolene. 
Sendt 04.04.2013

3. Høring – Forskrift om klargjøring 
av morskap. 
Sendt 14.11.2013

4. Høring – Forslag til endringer i 
forskrift om fosterhjem (tilsyn 
med barn i fosterhjem). 
Sendt 21.11.2013 (Sammen med 

lovutvalg for velferdSrett)

Fangst og fiskeri
Grunde Bruland (leder), Ole Martin 
Andreassen, Kjetil Haare Johansen, 
Stig Erik Mortensen og Hallvard 
Bjørnarsson Østgård.

1. Høring – forskrift om uttak og 
utnytting av genetisk materiale 
(bioprospekteringsforskriften).
Sendt 05.04.2013

2. Høring – Utkast til forskrift om 
sikkerhetsstyringssystem for 
norske skip (herunder fiske-
fartøy) og flyttbare innretninger. 
Sendt 27.11.2013

3. Høring – Forslag til endringer 
i forskrift om reaksjoner ved 
overtredelse av akvakulturloven.
Sendt 27.11.2013

Fast eiendom (tings- og leierett)
Frode S. Halvorsen (leder), 
Anne Sofie Bjørkholt, christina 
lyngtveit-Petersson, Ivar christian 
Andersskog og Mikkel Vislie.

1. Høyring – forslag om innskren-
kingar i odelskretsen og endrin-
gar i reglane om odelsfrigjering.
Sendt 06.03.2013

2. Høring – Endringer i jordlova 
§ 12.
Sendt 07.03.2013

3. Høring –forslag til endringer  
i husleieloven.
Sendt 01.10.2013

4. Høring – Forslag til endringer  
i plan- og bygningsloven: Fem-
årsregelen for detaljreguleringer 
basert på private planforslag, 
plan- og utredningsprogram, 
tidsfrister og forslag til rettinger 
og klargjøring av lovteksten.
Sendt 09.12.2013 (Sammen med 

lovutvalg for bygningSrett og 

reguleringSSpørSmål)

Lovutvalg og høringsuttalelser
Høringer der Advokatforeningen ikke har hatt bemerkninger til lovforslagene er ikke tatt med i oversikten
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Forsvarergruppens høringsutvalg
Arild c. Dyngeland, Knut Rognlien, 
Inger Marie Sunde, Renè Ibsen, 
John christian Elden og Mette-Julie 
Sundby

1. Forslag til nye straffe bestem-
melser i skatte-, avgifts- og 
tollovgivningen. 
Sendt 08.01.2013

2. Bioteknologiloven – straffe-
bestemmelsen. 
Sendt 08.01.2013

3. nOU 2012:17 Om kjærlighet og 
kjøletårn. 
Sendt 22.01.2013

4. Brev vedr. Høring – kriminalisering 
av forberedelse til terrorhandling, 
utvidet adgang til tvangsmiddel-
bruk, og endringer i straffeloven 
1902 § 60 a.
Sendt 29.01.2013

5. Om rapport om etterkontroll 
av Kommisjonen for gjenopp-
takelse av straffesaker. 
Sendt 01.02.2013 

6. Høring – nye retningslinjer for 
registrering i DnA- identitets-
registeret. 
Sendt 15.03.2013

7. Høring – forslag til endring i 
politiloven (adgang til å pålegge 
meldeplikt for pengeinnsamling 
og til å regulere pengeinnsam-
ling på offentlig sted). 
Sendt 15.03.2013

8. Høring – tvungen etterregist-
rering av hagler – endring av 
forskrift. 
Sendt 04.04.2013

9. Høring – rapport om avhør av 
særlig sårbare personer i straffe-
saker. 
Sendt 22.04.2013

 Høring – endring i våpen-
forskriften – Endring angående 
registrering av løp. 
Sendt 02.05.2013

 Høring – Utkast til forskrift om 
behandling av personopplysninger 
i kriminalomsorgen
Sendt 16.05.2013

 Høringsuttalelse – Endringer i 
straffeloven 1902 og straffeloven 
2005 (personforfølgelse, vold-
tekt og andre seksuelle overgrep, 
formidling av prostitusjon, 
forberedelse til tvangsekteskap, 
foreldelsesregler mv.). 
Sendt 03.06.2013

 Høring – Revisjon av retnings linjer 
om tilsyns rådenes virk somhet. 
Sendt 21.06.2013 (sammen med 
menneskerettighets utvalget)

 Høring – Forslag til endringer i 
kommunikasjonskontrollforskrif-
ten, forskrift om kontrollutvalget 
for tiltak mot hvitvasking og til 
enkelte deler av politiregister-
forskriften. 
Sendt 19.08.2013

 Høring – Forslag til endring av 
påtaleinstruksen. 
Sendt 05.09.2013

 Høring – nOU 2013:9 Ett politi 
– rustet til å møte fremtidens 
utfordringer. 
Sendt 07.10.2013

 Høring – Endring i sprøyte-
romsloven og forskriften for å 
åpne for inhalering av heroin  
i sprøyte rom. 
Sendt 31.10.2013 (Sammen med 

lovutvalg for velferdSrett)

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

Ingen uttalelser i 2013

Forvaltningsrett
christian F. Galtung (leder), Gislaug 
Øygarden, Kaare Andreas Shetelig 
og Ola Øverseth nisja.

1. Digital kommunikasjon som 
hovedregel – endringer i forvalt-
ningsloven. 
Sendt 03.01.2013

2. Høring – Forslag til endringer i 
universitets- og høyskoleloven.
Sendt 31.10.2013 (Sammen med 

lovutvalget for velferdSrett)

Folkerett og statsforfatning
Frode Elgesem (leder) og Henning 
Harborg

1. Høring – ny lov om forsvarets 
ansvar for å avverge luftbårne 
terroranslag og forsvarets 
bistand til politiet. 
Sendt 14.10.2013

IKT og personvern
Eva Jarbekk(leder), Mette 
Borchgrevink, Jarle Roar Sæbø, 
Kirill Miazine, Thomas Olsen  
og Kjell Steffner.

1. Endringer i lov om avleverings-
plikt for allment tilgjengelege 
dokument. 
Sendt 25.01.2013

2. Høring – nye retningslinjer for 
registrering i DnA-identitets-
registeret. 
Sendt 15.03.2013

3. Høring – av forslag til endringer 
i passloven og passforskriften 
– utvidet adgang for politiet til 
å benytte opplysninger fra pass-
registeret. 
Sendt 04.04.2013

4. Høring – Forslag til lov- og 
forskriftsendringer som følge av 
a-opplysningsloven. 
Sendt 28.05.2013 ( Sammen med 

SKatterett, arbeidSrett og 

velferdSrett).

5. Høring – EU-kommisjonenes 
forslag til Entry/Exit System (EES) 
og Registered Traveller Prog-
ramme (RTP). 
Sendt 11.09.2013 (Sammen med 

lovutvalg for europa- og 

KonKurranSerett og lovutvalg for 

aSyl- og utlendingSrett)

6. Høring av endring i 
eForvaltnings forskriften. 
Sendt 13.09.2013

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Immaterial- og markedsføringsrett
Are Stenvik (leder), Eirik Djønne, 
Ida Gjessing, Thomas Rieber-Mohn, 
Anne Marie Sejersted og camilla 
Vislie.

1. Høring – forslag til lov om om-
setning av bøker (boklov). 
Sendt 17.03.2013

2. Høring – Endring i åndsverks-
loven – Gjennomføring av EUs 
direktiv 2011/77/EU om endringer 
i vernetiden for opphavsrett og 
visse nærstående rettigheter
Sendt 14.11.2013

Konkurs, akkord, panterett, 
tvangsfullbyrdelse og inkasso
Siv Sandvik (leder), Bjørn Åge 
Hamre, Flemming M. Karlsen, 
Thomas Steen Brandi, Arve 
Haakstad og Håvard Wiker 

Ingen uttalelser i 2013.

Miljørett
cathrine Hambro (leder), Mathys 
Truyen, Andreas Pihlstrøm, Halfdan 
Mellbye og Magnus Dæhlin.

Ingen uttalelser i 2013

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

Ingen uttalelser i 2013

Selskapsrett
Filip Truyen (leder), Ole Martin 
Andreassen, Johan Henrik Frøstrup, 
Kåre I. Moljord, Gudmund Knudsen 
og Atle Degré,

1. Høring – opprettelse av 
stiftelses klagenemnd. 
Sendt 08.03.2013

2. Høring – endringer i skattelov-
forskriften – skattefri omdanning 
av nUF til AS/ASA. 
Sendt 20.03.2013

Samferdsel og sjø-, luft- og annen 
transportrett inklusive sjøforsikring
Geir Gustavsson (leder), Jan Roar 
Fløttre, Sindre Walderhaug, Henrik 
Hagberg og Amund Bjøranger Tørum.

1. Høring – om forslag til endring 
i forskrift om trafikkopplæring 
og førerprøve m.m. – tre mindre 
endringer. 
Sendt 05.03.2013

2. Høring – forslag om ratifikasjon 
av konvensjoner mot terrorhand-
linger til sjøs og om etablering av 
bordingsregime. 
Sendt 17.03.2013 (ogSå rådført med 

forSvarergruppenS høringSutvalg)

3. Høring – forslag til endringer  
i forskrift om engangsavgift og 
forskrift om omregistrerings-
avgift. 
Sendt 15.04.2013

4. Høring – Alkolås som alternativ 
til tap av førerrett som en del av 
program mot ruspåvirket kjøring.
Sendt 29.05.2013

5. Høring – Forslag til endrings-
forskrift for yrkessjåførforskriften.
Sendt 24.08.2013

6. Høring – Endringer i forskrift om 
kvalifikasjoner. 
Sendt 21.06.2013

7. Høring – Forslag til endring av 
miljøsikkerhetsforskriften og 
dagbokforskriften.
Sendt 01.07.2013

8. Høring – forskriftsendringer 
som følge av gjennomføring av 
forordning 392/2009 og 2002 
Aten-konvensjonen i norsk rett.
Sendt 06.09.2013

9. Høring – Forslag til endring i 
forskrift om trafikkopplæring og 
førerprøve m. m. og forslag til 
endring i forskrift om førerkort m. 
m. -implementering av direktiv 
2012/36/EU.
Sendt 06.09.2013

Sivilprosess og voldgift
Anders Ryssdal (leder), Knut Boye, 
Grethe Gullhaug, Brynjar Østgård, 
Borgar Høgetveit Berg og Knut Erik 
Marthinussen Harjang.

1. Oppnevning av Utmarks-
domstolen for Finnmark. 
Sendt 18.02.2013

Skjønns-, ekspropriasjons- og 
vassdragsrett
Svein Arild Philstrøm (leder), 
Kristin Bjella, Toralf Haver, Arild 
nundal og Marte Reier.

1. Utkast til endringer i vassdrags-
lovgivningen – opphevelse av 
bestemmelsene om tilleggs-
erstatning. 
Sendt 12.04.2013
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Skatterett
Bettina Banoun (leder), Finn Eide, 
Johan Kiær Engelschiøn, Mons 
Alfred Paulsen, Ingvild Vartdal og 
Mons Alfred Paulsen.

1. Høring – beskatning ved 
unntak av objekter fra norsk 
beskatnings område – endringer i 
utfyllende forskrift, opprettinger 
i lovtekst mv. 
Sendt 20.03.2013

2. Høring – forslag om at skatte-
kontoret skal kunne endre sitt 
vedtak til fordel for skattyter 
under den forberedende klage-
saksbehandlingen. 
Sendt 25.03.2013

3. Høring – Forslag til lov- og 
forskriftsendringer som følge av 
a-opplysningsloven
Sendt 28.05.2013 ( Sammen med 

arbeidSrett, velferdSrett, iKt og 

perSonvern)

4. Høring – skatt ved uttak fra 
norsk beskatningsområde 
– reduksjon av gevinst for fysiske 
driftsmidler som tidligere er tatt 
inn i beskatningsområdet. 
Sendt 14.06.2013

5. Høring – Forslag om endring 
av reglene om tilordning av 
gjeldsrenter ved beregning av 
maksimalt kredittfradrag. 
Sendt 20.06.2013

6. Høring – Forslag om begrensning 
av fradrag for rentekostnader i 
interessefellesskap. 
Sendt 24.06.2013

7. Høring – Forslag om justering 
av nOKUS-reglene for å unngå 
kjedebeskatning av personlige 
eiere. 
Sendt 23.08.2013

8. Tillegg til høring – Forslag om 
begrensning av fradrag for rente-
kostnader i interessefellesskap.
Sendt 11.11.2013

Velferdsrett
Wenche Dahl Elde (leder), Helene 
Braanen, Monica Solberg-leinebø, 
og Knut lindboe.

1. Endringer i psykisk helsevern-
loven. 
Sendt 03.01.2013

2. Om endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven og 
imp lementeringa av pasient-
rettighetsdirektivet.
Sendt 16.01.2013

3. Høring – Utvidelse av pasient-
skadelovens virkeområde til å 
omfatte barneboliger, kommunale 
rusinstitusjoner og aldershjem
Sendt 20.02.2013

4. Høring – Forslag til lov- og 
forskriftsendringer som følge av 
a-opplysningsloven. 
Sendt 28.05.2013 (Sendt Sammen 

med SKatterett, arbeidSrett, iKt og 

perSonvern).

5. Høring om forslag til endringer 
i folketrygdloven og enkelte 
andre endringer som følge av 
henvisning fra psykologer. 
Sendt 09.09.2013

6. Høring – Endring i sprøyteroms-
loven og forskriften for å åpne 
for inhalering av heroin i sprøy-
terom. 
Sendt 31.10.2013 ( Sammen med 

forSvarergruppenS høringSutvalg)

7. Høring – Forslag til endringer i 
universitets- og høyskoleloven.
Sendt 31.10.2013 (Sammen med 

lovutvalg for forvaltningSrett)

8. Høring – Forslag til endringer i 
forskrift om fosterhjem (tilsyn 
med barn i fosterhjem). 
Sendt 21.11.2013 (Sammen med 

lovutvalg for familierett, arv  

og SKifte)

Andre

Menneskerettighetsutvalget

1. Høring – Revisjon av retnings-
linjer om tilsynsrådenes virk  
somhet. 
Sendt 21.06.2013 (Sammen med 

forSvarergruppenS høringSutvalg)

2. Høringsuttalelse om vurdering 
av endringer i nasjonal institu-
sjon.(nI). 
Sendt 06.09.2013

3. Høring av utredning om valgfri 
protokoll til Fns barnekonven-
sjon om en klagemekanisme.
Sendt 27.09.2013

Sekretariatet/hovedstyret

1. Høring – forslag om inntak i 
advokaters taushetsplikt på 
skatte- og avgiftsområdet. 
Sendt 08.04.2013

2. Høring – Utredning om behovet 
for juridisk utdanning og kompe-
tanse fram mot 2025. 
Sendt 09.08.2013

Eiendomsmeglingsgruppen

1. Høring – Forslag til endringer  
i eiendomsmeglingsforskriften 
om krav til sikkerhetsstillelse mv.
Sendt 06.08.2013

Etikkutvalget

Ingen uttalelser i 2013
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Kvinnene inntar justissektoren
norges første kvinnelige jurist het Maren cathrine Dahl. Hun avla  
sin embets eksamen 20. desember 1890. Dette var ikke norsk 
arbeidsliv klar for, og Maren fikk aldri jobbet som jurist. 

I 1904 ble Elise Sem norges første kvinnelige advokat. Ja, faktisk 
var hun den første kvinnelige advokaten i hele Europa. Hun ble 
Høyesterettsadvokat i 1912, også dette som første kvinne i norge.

I 2013 har JUS blitt et kvinnedominert studium. Kun 27 % av alle 
som ble ut eksaminert ved juridisk fakultet ved UIO dette året, var 
menn. Flertallet av nye advokater og advokat fullmektiger, er nå  
også kvinner. 

Bildet viser statsråd Elisabeth Selmer (1923-2009). Hun var justis-
minister i norge fra 1965 til 1970 – som første kvinne. 



Advokatbladets redaksjonsråd
Steinar Mageli, cato Schiøtz, 
cecilie lysjø Jacobsen og Knut 
Skaslien (norsk Journalistlag)

Det gamle redaksjonsrådet som har 
sittet i ni år, ble takket av i desember 
2013 med en tegning av seg selv la-
get av Advokatbladets faste tegner 
nils P. Smeby. Redaksjonsrådet har 
i 2013 deltatt i møter om Advokat-
bladets strategiplan og budsjett, 
samt utviklingen av nye nettsider 
og nyhetsbrev.

Det nye redaksjonsrådet som 
trer i funksjon i 2014, består av: 
Steinar Mageli, advokatfirma 
Mageli, Hamar, Ina nyrud lindahl, 
norsk Journalistlag, Jon Wessel-
Aas, advokatfirma Bing Hodneland, 
Arne Ringnes, advokatfirma Thom-
messen, Gunhild lærum, advokat-
firma næss, lærum, lier & Stende, 
lillestrøm. 

Bedriftsadvokatutvalget
Siv Blanca Børge-Ask (leder), 
christian Karde, Jan Sandtrø,  
Stig Halvor langmoen, charlotte 
S.B. Berg-Svendsen, Kristine 
Richardsen, Marte Røv (oppnevnt 
30. august) og Adele christensen 
Os (entlediget 30. august).

Medlemmene i utvalget represen-
terer både bedriftsadvokater i 
børsnoterte selskaper og mindre 
virksomheter. Utvalget arbeider 
for å ivareta bedriftsadvokaters 
ramme vilkår og belyser temaer 
som er særlig relevante for denne 
gruppen. I 2013 arrangerte bedrifts-
advokatutvalget frokostseminarer 
om granskninger, immaterielle 
rettigheter og corporate Social 
Responsibility.

Utvalget har i 2013 hatt fire 
møter. I løpet av årets har det er 
særlig vært arbeidet for å etablere 
en anbefaling for internadvokater. 
Et utkast ble sendt ut på høring til 
større bedriftsadvokatmiljøer høsten 
2013. Formålet med anbefalingen 
er å gi advokatene praktiske an-
visninger på spørsmål som særlig 
knytter seg til internadvokatrollen.

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

Bistandsadvokatutvalget har i 2013 
avholdt to møter. Utvalget har i 
tillegg hatt møte med Sivilrettsfor-
valtningen, Kontoret for volds-
offererstatning og Erstatnings-
nemnda for voldsofre. Det årlige 
seminaret for bistandsadvokater 
ble avholdt i juni, og omhandlet 
temaer knyttet til det å yte bistand 
til personer i krise. Utvalget var 
også representert på Kontoret for 
voldsoffererstatnings 10 årsjubi-
leum hvor lederen holdt et innlegg 
på vegne av bistandsadvokatene.

Eiendomsmeglingsgruppen
Einar Edin (leder), Jens Bull,  
Johan Arnt Mettevoll, Terje Bernum, 
lilly Marie Kongevold og lena 
Drønnesund (varamedlem).

Tre av styrets medlemmer er også 
medlemmer av Advokatforeningens 
lovutvalg for eiendomsmegling.

I 2013 har styret vært represen-
tert i tre arbeidsgrupper etter initia-
tiv fra Forbrukerrådet, med sikte på 
å styrke eiendomsmeglingsbran-
sjens renomme og forbrukernes 
informasjonsbehov.

Styret har hatt løpende kontakt 
med Finanstilsynet, og har i 2013 
deltatt i en meningsutveksling ved 
budgivning.

Styret har vært representert i 
styret til Reklamasjonsnemnda 
for Eiendomsmeglingstjenester. 
Styret har også vært representert i 
kontakt møter med Kartverket, og 
har deltatt i møter med Forbruker-
ombudet og andre bransjeorganisa-
sjoner om revisjon av Bransje normen 
om markedsføring av boliger.

Styret har også i 2013 hatt tett 
kontakt med Eiendomsadvokatenes 
Servicekontor, hvor styret består av 
de samme personer.

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

I løpet av 2013 har etikkutvalget 
hatt tre møter.

Dessuten møtte Helge Tveit 
hovedstyret i januar og redegjorde 
for utvalgets arbeid i 2012.

Helge Tveit, Håkon Knudsen og 
Brit Engebakken møtte hovedstyret 
i august for å drøfte uttalelse 32. 
Med utgangspunkt i Etikkutvalgets 
brev av 13.08.13 til hovedstyret, 
ble også Etikkutvalgets mandat 
drøftet. Etikkutvalget ønsker å 
ha en mer aktiv rolle i saker som 
impliserer advokatetiske spørsmål. 
Dessuten var det meningsutveks-
ling om andre saker.

Hovedstyret har gitt Etikk-
utvalget et nytt revidert mandat.

Etikkutvalget har fulgt med på 
blant annet lippestadsaken og 
saken om Help advokater.

Utvalgets leder har gjennom året 
skrevet innlegg til Advokatbladets 
etikkspalte.

Utvalget har etablert gode 
arbeids rutiner for den kontinuerlige 
oppdateringen av kommentarut-
gaven til Regler for god advokat-
skikk, som ligger på nettet.

Utvalget har i løpet av året avgitt 
en uttalelse: 

32.Taushets-, fortrolighetsplikten 
og tilgangen til advokatfirmaers 
elektroniske arkiv.

Hovedstyret har nedsatt et ut-
valg som skal arbeide med de sam-
me spørsmål. Etikkutvalget foreslo 
at Alex Borch måtte oppnevnes 
som medlem av det utvalget.

ccBE arbeider fortsatt med 
et felles etisk regelverk. Håkon 
Knudsen følger opp den saken og 
rapporterer til utvalget.

Helge Tveit har meddelt at han 
slutter som praktiserende advokat 
fra årsskiftet, men ivaretar vervet 
inntil ny leder er valgt.

Faste utvalg
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Forsvarergruppen
Frode Sulland (leder), Jostein 
Alvheim, Gunhild Bergan, Marius 
O.Dietrichson, Mette Yvonne 
larsen,Trygve Staff, Johnny Veum, 
Arild Dyngeland (Høringsutvalgets 
leder) og Berit Holm (sekretær). 
Valgkomité: Øystein Storrvik,  
Aase Karine Sigmond og Berit 
Reiss-Andersen

Forsvarergruppen har i 2013 
avholdt syv ordinære styremøter, 
samt årsmøte som ble avholdt 
13. mai 2013. 

Høstseminaret ble holdt 25.-27. 
oktober på Klækken Hotell. Styret 
har imidlertid på grunn av behov 
for flere rom, besluttet å flytte det 
årlige høst-seminaret fra Klækken 
Hotell til Farris Bad i larvik. 

Forsvarergruppen har sammen 
med Høringsutvalget besvart en 
rekke høringer og styret har vært 
representert i møter med viktige 
aktører innen justissektoren og 
myndighetsorganer. 

Forsvarergruppen er represen-
tert i referansegruppe nedsatt av 
Advokat lovutvalget ved styremed-
lem Jostein Alvheim som fast og 
Frode Sulland som vararepresentant. 

Styret har også deltatt på EcBA 
konferanser i henholdsvis Istanbul 
(26.-27. april) og Venezia (11.-12. 
oktober). 

Kvinneutvalget
Kristine Madsen (leder),  
Eli Aasheim, cecilie Grue, laila 
Marie Bendiksen, Marit Moen Vik 
og Jeanette Bang

Formålet for utvalget er å fremme 
tiltak for å høyne kvinneandelen 
i yrket, også oppover i karriere-
stigen.

Arbeidet i 2013 har bestått i å 
utarbeide aktuelle seminar. Fokus 
for seminarene har vært karriere-
utvikling.

Det er avholdt seminar på våren 
i samarbeid med Yngre advokater, 
Oslo og norges Juristforbund med 
tittelen «Finn flyten i hverdagen». 

Det ble i løpet av høsten avholdt 
kommunikasjonskurs over 3 sepa-
rate kvelder i samarbeid med First 
House. Kurset fikk meget gode 
tilbakemeldinger fra deltagerne,  
og planlegges gjentatt allerede 
våren 2014.

Internasjonalt rettshjelpsutvalg
Jan Mathys Truyen (leder), Siv 
Elisabeth Hveberg, lorentz 
Stavrum, Rikke lassen, Fredrik 
Ellingsen, Jannicke Knudsen og 
Kiran Aziz.

Advokatforeningens inter nasjonale 
rettshjelpsutvalg drifter foren-
ingens rettshjelpsprosjekter i 
henholdsvis nepal, Uganda og 
Guatemala. Prosjektene er drevet 
i samarbeid med nepal Bar As-
sociation, Uganda law Society og 
Asociación Abogados Maya’s de 
Guatemala. I samtlige prosjekter 
ytes juridisk bistand og fri retts-
hjelp, herunder både rådgivning og 
sakførsel, til de underpriviligerte 
i nepal, Uganda og Guatemala. 
Prosjektenes målsetning er også å 
bidra til å bygge rettsstaten i pro-
sjektlandet, 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 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. 

Prosjektet i nepal hadde sitt 
siste driftsår i 2013. I 2012 startet 
utvalget et forprosjekt rettet mot 
Bangladesh, for å avklare hvorvidt 
det skal igangsettes et eget 
prosjekt her. Dette ble videreført i 
2013. Det ble i 2013 også innvilget 
støtte fra norad til avholdelse av et 
seminar i Burundi, med deltakelse 
fra Burundis og Ugandas advokat-
forening, og fra Advokat foreningen 
i norge. Av praktiske årsaker måtte 
imidlertid seminaret utsettes.

Godkjenningsutvalget for  
etterutdanning

I 2013 vedtok hovedstyret en 
vedtektsendring som innebar ned-
leggelse av godkjenningsutvalget 
for etterutdanning, etter at utvalget 
hadde vært inaktivt i en lengre 
periode. Utvalgets kompetanse ble 
overført til generalsekretæren. 

Meklingsutvalget
Gjertrud Synnøve Helland (leder, 
entlediget i perioden), Geir 
Frøholm (oppnevnt som ny leder  
i perioden), John Egil Bergem, Dag 
Røed og Arne Engesæth (oppnevnt 
i perioden)

Utvalget skal fremover ha fokus på 
tre satsningsområder:

• Familierett
• Enterprise
• Fast eiendom

Som et ledd i dette arbeidet 
ønsket meklingsutvalget å kart-
legge erfaring fra alle godkjente 
meklere. Dette ble gjort ved å 
sende ut en spørreundersøkelse 
til alle godkjente advokatmeklere 
(ca. 400 stk). Dette ga meklings-
utvalget et verdifullt grunnlag for 
meklingsutvalgets videre arbeid.

Samtidig ble det sendt ut et brev 
til 9 tingretter, der utvalget ba om 
svar på 5 spørsmål vedrørende 
bruken av eksterne meklere i dom-
stolene.

Utvalget ønsker å styrke grunn-
opplæringen og videreutdannelsen 
av advokatmeklere i samarbeid 
med Juristenes utdanningssenter. 
Dialog om dette er innledet og vil 
bli fulgt opp med forslag til tiltak.

Utvalget vil arbeide aktivt for 
å markedsføre kompetansen 
innen satsingsområdene gjennom 
leserinnlegg, deltagelse i debatter 
synliggjøring i det offentlige rom.

Det har vært avholdt møte med 
Konfliktrådet for å se på mulig-
heten for å bidra, eventuelt få 
saker henvist til advokatmekling 
hvor det er behov for en juridisk 
bakgrunn.

Meklingsutvalget har avholdt 
3 møter i 2013.

Meklingsutvalget godkjenner 
nye advokatmeklere etter søknad.

Faste utvalg
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Menneskerettighetsutvalget
Mette Yvonne larsen (leder), Kjell 
M. Brygfjeld, cecilie Schjatvet, 
Arne Gunnar Aas, Thomas Horn, 
Else Mcclimans, Edvard Bakke 
(entlediget 1.2.2013), Brynjulf 
Risnes (entlediget 1.9.2013) og 
Mette loe (oppnevnt 1.9.2013).

I 2013 har utvalget avholdt syv 
ordinære møter, samt et todagers 
internseminar i Strasbourg.

Utvalget har i år som tidligere 
engasjert seg i debatten rundt 
etableringen av ny nasjonal 
institusjon for menneskerettigheter 
(nI), og har også hatt myndighets-
kontakt knyttet til dette temaet. 
I mars inviterte utvalget Helsing-
forskomiteen, Amnesty Inter-
national, Juss-Buss, legeforenin-
gens menneskerettighetsutvalg og 
Psykologforeningens menneske-
rettighetsutvalg til et ettermiddags-
seminar dedikert til etableringen 
av ny nasjonal institusjon. 

Fokuset på bruken av glattcelle 
ble opprettholdt i 2013. I april 
tilskrev utvalget Den europeiske 
torturkomité (cPT) vedrørende 
norges utstrakte og systematiske 
bruk av isolasjon i politiarrest med 
en anmodning om at komiteen 
gjennom fører et ad hoc besøk til 
norge. Utvalget har også tilskrevet 
Justisdepartementet med anmod-
ning om en tilbakemelding på 
hvordan departementet konkret 
planlegger å følge opp anbefalin-
gene fra Fns torturkomité (cAT), 
først og fremst bruken av isolasjon 
i politiarrest og forholdet til EMK 
artikkel 8. 

Menneskerettighetsutvalgets 
anmodning til Justisdepartementet 
om at det må foretas endringer 
i sammensetningen av tilsyns-
utvalget for politiarresten ved at 
utvalget utvides med en uavhen-
gig representant etter forslag fra 
Advokatforeningen, førte til en 
forskriftsendring som trådte i kraft 
1. juli 2013. Thomas Horn og Arne 
Gunnar Aas ble oppnevnt som hen-
holdsvis representant og utvalgs-
medlem i tilsynsutvalget. 

Også i 2013 har utvalget vært en 
bidragsyter til menneskerettighets-
dialogen med Vietnam og utvalget 
er særlig opptatt av de straffepro-
sessuelle rettighetene i landet. I 
forbindelse med at Vietnam blir 
gjenstand for Universal Periodic 
Review (UPR) i Fns menneske-
rettighetsråd våren 2014, ble det 
i juni avholdt et møte mellom 
utvalget og tre vietnamesiske 
forsvarsadvokater vedrørende 
menneskerettighetssituasjonen 

i Vietnam. Møtet resulterte i at 
menneske rettighetsutvalget skrev 
en skyggerapport til Menneske-
rettighetsrådet med fokus på 
ytringsfrihet, straffeprosessuelle 
rettigheter og menneskerettighets-
advokatenes vanskelige situasjon 
i Vietnam. 

Utvalget har fulgt opp forholdene 
ved Trandum utlendinginternat 
og har hatt utstrakt myndighets-
kontakt i denne forbindelse med 
blant annet Justisdepartementet, 
Politiets utlendingsenhet og Sivil-
ombudsmannen. I oktober hadde 
utvalget et møte med Politiets ut-
lendingsenhet med særlig fokus på 
den mangelfulle statistikken som 
føres over innsatte ved internatet. 
Dette er noe utvalget vil følge opp 
ytterligere i 2014. 

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

Også i 2013 har utvalget hatt 
fokus på menneskerettigheter i 
grunnloven. 

Utvalget har også i 2013 vært 
representert i norsk senter for 
menneskerettigheter sitt styre, 
samt nasjonal institusjons råd-
givende organ. 

I løpet av året har utvalget avgitt 
to høringsuttalelser om henholdsvis 
vurdering av endringer av nasjonal 
institusjon for menneske rettigheter 
(nI) og utredning om valgfri proto-
koll til Fns barne konvensjon om en 
klage mekanisme. 

Utvalget for yngre advokater
nora Hallén (leder), Marie 
Eltervaag, Stine lettrem-Eliassen, 
Siri van Kervel Røskaft, Jannicke 
Knudsen, live Wilhelmsen 
lindholm og Fredrik l. Ellingsen. 
Entlediget i løpet av året: cecilie 
Wille Søvik, Bendik Falch-Koslung, 
Helge Haugland og Marius 
Svendsvoll langnes. Oppnevnt 
i løpet av året: Anette Røsæther, 
lars christian Engen, Eirik 
Birkelund (vara), Johannes Kaasen 
(vara), Hans nyvold Kjellby (vara) 
og Magnus Kjenner (vara).

Utvalget for yngre advokater har 
som formål å fremme yngre med-
lemmers interesser og deltakelse i 
foreningens arbeid. Utvalget ble i 
2013 utvidet med fire varamedlem-
mer fra henholdsvis Sør-Rogaland, 
Hordaland og Sogn og Fjordane, 
Trøndelag og Troms kretser. Ut-
valget har i 2013 avholdt to møter. 

I mars 2013 gjennomførte 
utvalget en spørreundersøkelse 
om arbeids- og lønnsvilkår blant 
foreningens medlemmer under 
40 år. Utvalget har også deltatt i 
arbeidet med å revidere Advokat-
foreningens forslag til arbeids avtale 
for advokat  fullmektiger, samt for-
eningens veiledning for ansettelse 
og oppfølging av fullmektiger. 

36     advokatforeningens årsrapport 2013



Støtteforeningen
Olav Todnem (leder), Jane 
Elizabeth Wesenberg, Ernst G. 
Hansen og Sindre Reimers Rising 
(varamedlem).

Støtteforeningen har som oppgave 
å gi økonomisk støtte til medlem-
mer av Advokatforeningen som har 
kommet i vanskeligheter. Advokater 
som har mistet advokatbevilling 
og gjennom det også sitt medlem-
skap i Advokatforeningen kan også 
gis støtte. Etterlatte kan også gis 
støtte ved særlig behov. 

I 2013 er det innkommet 2 
søknader om støtte. Begge 
søk  nadene gjelder medlemmer 
som har kommet i en vanskelig 
situasjon som følge av sykdom. 
Søknadene er innvilget med til 
sammen kr 130 000. Vedtektenes 
krav til egenkapital er oppfylt. 
Støtteforeningens ordning gjøres 
kjent gjennom Advokatforeningens 
nettsider.

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 utgiftspost, 
eksempelvis til nødvendig advo-
katbistand.

Fagpublikasjonene

Norsk Retstidende – RT
Redaktør for Rt har i 2013 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 kjennelser 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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Disiplinærutvalgene

Advokat foreningen har syv 
regionale disiplinærutvalg med til 
sammen 71 medlemmer og 3 sette-
medlemmer. 

Disiplinærutvalget Oslo krets
 Jeppe normann (leder), 
Marius lyselle Andresen 
(underutvalgsleder), Sicilie 
Tveøy, Dag Bayegan-Harlem, Geir 
Knutsen (underutvalgsleder), 
Gunnar Meyer, Terje lundby 
Michaelsen, Kåre Moljord 
(underutvalgsleder), Anne Stine 
Eger Mollestad, Vegard Hildrum, 
Jørgen A. Bull (underutvalgsleder), 
Helen Braaen, Felix Reimers, 
Halldis Winje (underutvalgsleder), 
christian Schumacker, Erik Smidt 
Snekvik, nils Petter Jacobsen 
(underutvalgsleder), Johan Kjetil 
Høgevold, Erik. Kr. Gundersen, Alex 
Borch (underutvalgsleder), Morten 
Haugen, Kristine Wang, Finn Erik 
Engzelius (undervalgsleder), Finn 
Backer-Grøndahl, Hans Andreas 
Hansen, Karl Marthinussen 
(settemedlem) og Odd Wisløff.

Disiplinærutvalget Oppland, Bus-
kerud, Vestfold, Telemark kretser
Øyvind Rief Armo (leder), Per 
christian Arnesen, Tone Thomassen, 
Knut Halvard Austad, Ida Helene 
Braastad, Bjørn Dyrland, Torunn 
Karlsvik Glenna, Pål-Morten 
Grande, Kari Gjerdingen Henriksen, 
Ole Revhaug og Tore Thallaug. 

Disiplinærutvalget Nord-Norge 
kretsene
Karle Anders Øvereng (leder), Rudi 
Mikal christensen, Arve Haakstad, 
Jan-Kristian Kløkstad, Kjetil Rege, 
Sigrid D. Hovland, Ingunn Tøllefsen 
og Trude Marie Wold

Advokatforeningens disiplinær-
utvalg behandler klage over 
advokater som har opptrådt i strid 
med god advokatskikk eller krevd 
for høyt salær. Disiplinærutvalget 
er obligatorisk førsteinstans for 
klager hvor advokaten er medlem 
av Advokatforeningen, og for 
ikke-medlemmer som ønsker en 
førsteinstansbehandling i disipli-
nærutvalget. 

Den 30. mai 2013 ble det årlige 
disiplinærutvalgsmøtet avholdt. 
På møtet deltok medlemmer fra 
disiplinærutvalget og leder av 
Disiplinærnemnden. Statistikk for 
utvalg og nemnd ble fremlagt på 
møtet, og det ble diskutert ulike 
problemstillinger tilknyttet klage-
behandlingen. I tillegg til det årlige 
disiplinærutvalgsmøtet har enkelte 
av disiplinærutvalgene avholdt 
selvstendige møter. 

I 2013 innkom 434 nye klage-
saker og 410 ble ferdigbehandlet. 
Antall innkommende saker tilsvarer 
omtrent antallet for 2012. Av de 
sakene som ble behandlet ble 31 % 
avvist. Den hyppigste årsaken for 
avvisning var oversittet klagefrist. 
Gjennomsnittlig saksbehandlings-
tid for en klagesak var i 2013 5,9 
måneder. 

De tre bestemmelsene som det 
hyppigst ble begått brudd på i 2013 
var punkt 3.1.2 (om advokatens 
oppfølging av oppdraget), 1.3 (sak-
lig og korrekt opptreden) og 3.3.1 
(om rimelig salær). Det ble gitt 
kritikk i 101 saker, 4 irettesettelser 
og 15 advarsler. I 44 saker ble sa-
læret nedsatt. Disiplinærutvalgene 
inn berettet i 2013 fire advokater til 
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 
som følge av avsagte disiplinær-
beslutninger. 

Medholdsprosenten for klager 
i 2013 har gått noe opp etter å ha 
stått uendret siden 2007. I 2013 
var medholdsprosenten på 42 mot 
38 % tidligere år.

Disiplinærutvalget Møre- og Roms-
dal, Trøndelag kretser
Øyvind Panzer Iversen (leder), 
Ronald Eriksen Brevik, Per Anders 
Engelsen, Anne nerland Hovde, 
Gunhild J. Oftedal, Tore Skåltveit  
og Ellen Ulriksen-Straum 

Disiplinærutvalget Aust- og Vest-
Agder, Sør-Rogaland, Haugesund 
kretser
Pål Eide (leder), Thor Harald Eike, 
Helene Haugland, Toralf Haver, 
Alice Jervell, Selmar Johannessen, 
Stian Kristensen, Sturla Vik-Vestly, 
Reidar Wangensteen og Asle 
Wennesland (settemedlem) 

Disiplinærutvalget Østfold og Follo, 
Romerike og Hedmark kretser
Sigmund Øien (leder), Ann Gunn 
Edvardsen, Peter Trygve Hansen, 
Ada cathrine Thjømøe og lene 
Tønset

Disiplinærutvalget Hordaland og 
Sogn- og Fjordane krets
Bjarte Kristian Døssland (leder), 
Anette Vangsnes Askevold, Inger 
Hygen, Marte Røv, Even Øistensen, 
Ellen Halden Aarrestad og Arild 
christian Dyngeland (settemedlem)
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Advokatforeningen har alltid vært opptatt av forholdene i fengslene.   
I 2013 fikk vi et sterkt økende politisk gehør for vår kritikk av norges 
omfattende bruk av glattcelle. 
Bildet er fra Botsfengselet i Grønlandsleiret 44 i Oslo i 1904.



Aust-Agder krets
leder: Eva Johnsen Holm
nestleder: Øyvind Aakerøy
Styremedlem: Per Jacob Haakstad
Varamedlemmer: Ole Magnus 
Heimvik og Kari Høgevold.

Kretsen hadde 63 medlemmer  
pr. 31. desember 2013

Kursvirksomhet 
Det har ikke vært avholdt lokale 
kurs i perioden, men medlemmene 
i Aust-Agder krets har blitt invitert 
til kursene som har vært arrangert  
i Vest-Agder krets. 

Advokatvakten 
Aust-Agder krets arrangerer  
advokatvakt i Arendal.

Buskerud krets
leder: Inger Marie Bodin Åkvåg
Styremedlemmer: Siren coward, 
Vibeke Gjone Bille, Knut Halvard 
Austad, Gunn cecilie Ringdal
Varamedlemmer: Anders Green,  
Ida camilla Hals og christer 
Almquist.

Kretsen hadde 182 medlemmer  
pr. 31. desember 2013.

Sosiale aktiviteter
08.02.13 Middag i forbindelse  
med årsmøtet.
14.09.13 Advokatur.
08.11.13 Gåsaften.

Kursvirksomhet
15.05.13 Kurs i forhandlinger med 
Sverre Blandhol.
05.09.13 Kurs om advokaters 
taushets plikt med Jens E. Skoghøy.
09.10.13 Kurs i ny vergemålslov 
ved representant fra vergemåls-
avdelingen hos fylkesmannen.

Advokatvakten
Buskerud krets arrangerer advokat-
vakt i Hønefoss og i Drammen.

Finnmark krets
leder: Andreas Hartley Enevold
Styremedlemmer: line Hammari  
og Gisle loso

Kretsen hadde 44 medlemmer  
pr. 31. desember 2013

Kursvirksomhet
12. og 13.04.13 Medieseminar i Alta 
05. og 06.12.13 Kurs i vitne-
psykologi og advokatetikk

Haugesund krets
leder: Roy-Arne Eike
Styremedlemmer: Ellen Sandvold 
Strømme, John Harris christensen, 
lise M. Østensjø Waage og Ole 
christian Paasche
Varamedlemmer: Marthe Johanne 
Ravnås og Erik lea

Kretsen hadde 75 medlemmer  
pr. 31.desember 2013.

Sosiale arrangementer
14.06.13 Sommerfest 
30.11.13 Julebord
20.12.13 Julesherry hos Eikesdal

Kursvirksomhet
14.06.13 Kurs i etikk, foreleser Dr. 
juris. Sverre Blandhol.
29. og 31.11.13 Kurs i arbeidsrett ved 
Advokat Tron Dalheim fra advokat-
firmaet Arntzen de Besche

Annet
Det er avholdt møter mellom 
Familie vernkontoret, Haugaland 
tingrett og Advokatforeningen.

Hedmark krets
leder: Jørgen Heier
nestleder/sekretær: Trude Holmen
Styremedlemmer: Kirsti Mengshoel, 
lars Østby-Deglum, Anders Hoel og 
Signe louise Berthelsen
Varamedlem: Emil Tømmerdal 
nordby 

Kretsen hadde 114 medlemmer  
pr. 31. desember 2013

Kursvirksomhet
14.05.13 Vårkurs på Victoria Hotell 
med temaene vergemålsloven, og 
etikk og risikohåndtering
08.11.13 Høstkurs på Victoria Hotell 
med temaene plan- og bygnings-
rett, rettsmekling og etikk

Advokatvakten
Hedmark krets arrangerer advokat-
vakt på Hamar og på Elverum. 
Ordningen hvor man anmodet 
brukerne om å melde fra til Frivillig-
hetssentralen at de kommer, har 
blitt videreført som permanent. 

Kretser
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Hordaland og Sogn og  
Fjordane krets
leder: Henrik Garmann
nestleder: Grethe Gullhaug
Styremedlemmer: Bjarte Døssland, 
Jorunn M. Jacobsen, Ingelin M. 
Gundersen, Robert Fonn og  
Einar Råen
Varamedlemmer: Rikke Arnesen  
og Fredrik Gisholt

Kretsen hadde 807 medlemmer  
pr. 31. desember 2013.

Sosiale aktiviteter
13.09.13 Høstfest Yngre advokater, 
lysverkene.
18.10.13 Juristsommerfesten.

Kursvirksomhet
20.03.13 Kurs om advokaters 
taushetsplikt ved Dr. juris Sverre 
Blandhol på Hotel Augustin.
04.06.13 Kurs om advokaters 
taushetsplikt ved Dr. juris Sverre 
Blandhol i Førde.
13.06.13 Kurs om etikk og risiko-
håndtering ved Dr. juris Sverre 
Blandhol, cornelius på Holmen.
18.06.13 Vårsamling Yngre advo-
kater, logen bar (med foredrag 
ved Alf Johan Knag om parts- og 
vitneavhør).
19.11.13 Etikk-kurs (årsaker til etisk 
svik) ved Dr. juris Sverre Blandhol, 
Hotel Admiral.
20.11.13 Temadag: næringsliv og 
skatteetaten (i samarbeid med 
kretsen), Radisson Blue Royal
28.11.13 Vintersamling Yngre 
advokater, litteraturhuset (med 
foredrag ved Trond Hatland om 
sosiale medier).
05.12.13 Kurs om ny standard 
for teknisk tilstandsanalyse ved 
omsetning av bolig ved advokat 
Gunnar Angaard på Hotel Admiral.

Advokatvakten
Hordaland og Sogn og Fjordane 
krets arrangerer advokatvakt i 
Bergen.

yngre Advokater Hordaland  
og Sogn og Fjordane krets 
Styremedlemmer: Rikke Arnesen, 
Marianne Blindheim, Johannes 
Kaasen, Helge Haugland,  
Magnus Husabø Kongsvik  
og Anette Røsæther.

Helgeland og Salten krets
leder: Rohnny Andersen
nestleder: Kristin Fagerheim 
Hammervik
Styremedlem: Peter Wright
Varamedlemmer: Siv-Kristin 
Hansen, Ingrid Holm Ellingsen  
og Øyvind Eidnes

Kretsen hadde 95 medlemmer  
pr. 31. desember 2013.

Kursvirksomhet
09.11.2013 Mo-seminaret, kurs med 
etterfølgende middag på Meyer-
gården.
21.11.2013 Miniseminar i Bodø om 
reguleringsplanens betydning 
ved ekspropriasjon, samt jus fra 
Svalbard.
I tillegg ble det arrangert to etikk-
kurs i desember (På Mo og i Bodø).

Advokatvakten
Helgeland og Salten krets 
arrangerer advokatvakt i Mo i Rana.

Midt-Hålogaland krets
leder: Frank Steiro
Styremedlemmer: Kjartan Kjærvik 
og Elaine Pettersen Skagtun

Kretsen hadde 82 medlemmer  
pr. 31.12.2013

Kursvirksomhet
08. og 09.03.13 Fagdager med tema-
ene «Mekling og aktiv saksstyring» 
ved sorenskriver nils Dalseide og 
«Konkursrettslige problemstillin-
ger» ved advokat  
Egil Horstad.
15.03.13 «Vinterfestukeseminaret» 
med temaene «Etisk dilemma-
trening» ved filosof Einar Øverenget 
og «Vitne og partsavhør i retten» 
ved Høyesterettsadvokat Gunnar 
nerdrum.
12. og 13.09.13 lofotseminaret i 
Svolvær med temaene «Verge-
måls reform 2013» ved jurist Trond 
Gården og «Etiske problem-
stillinger» ved filosof Einar 
Øverenget.

Advokatvakten
Midt-Hålogaland krets arrangerer 
advokatvakt i Harstad.

Møre og Romsdal krets
leder: christian Garmann
nestleder: Henrik Grung
Styremedlemmer: Katharina Angvik 
Hjelmaas, John Marius Dybvik og 
Gerd Anne Gammelsæter

Kretsen hadde 145 medlemmer  
pr. 31. desember 2013.

Kursvirksomhet
18. og 19.10.13 Fagseminar i sam-
arbeid med Frostating lagmanns-
rett på Haaholmen.
14.11.13 Advokatforeningens leder 
Erik Keiserud holdt foreningens 
årstale. Tema for årstalen var 
«Straff som fortjent – når er 
straffene strenge nok?».

lokallaget for Sunnmøre og 
Ålesund har arrangert 3 møter med 
faglig innhold, samt sommerseilas 
og julebord / årsmøte. 

lokallaget i Ålesund og omegn 
har arrangert kvartalsvise faglige 
møter. 

lokallaget i Kristiansund har hatt 
månedlige møter, samt etikkurs.

Oppland krets
leder: Øyvind Dahle
Styremedlemmer: Jo Are Aamodt 
Brænden, Ida Helene Braastad 
Balke, Øystein Remme og Richard 
Søfteland Jensen (fast møtende 
vara)
Varamedlem: Tor Kolden
I permisjon: nina Emilie Braathen 
Hjortdal

Kretsen hadde 103 medlemmer  
pr. 31.desember 2013.

Kursvirksomhet
08.03.13 Vårkurs for kretsen i for-
bindelse med årsmøtet. Tema for 
kurset var «Etiske dilemmaer» ved 
Jørgen Hanson og «Fri rettshjelp og 
vergemålsreform» ved Jo Haugen 
fra Fylkesmannen i Oppland.
18.10.13 Høstkurs med temaene 
«Om styringsrett, oppsigelse og 
avskjed» ved advokat Ingebjørg 
Tønnessen og «Effektiv argumen-
tasjon og retorikk» ved Hans Ivar 
Kristiansen.

Advokatvakten
Oppland krets arrangerer advokat-
vakt på Gjøvik, Vestre Toten og 
Hadeland
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Oslo krets
leder: Pål Behrens
nestleder: Marte Svarstad 
Brodtkorb   
Styremedlemmer: Vibeke Five, 
Bendik Falch-Koslung, Thorsteinn 
Skansbo, Ina l. Heidenreich  
og live lindholm  
Varamedlemmer: Gry Brandshaug 
Dale, Anne Sofie Bjørkholt og  
Kåre Idar Moljord 
Rådgiver: A. Désirée Bjørne-larsen
Sekretær: Inger-Johanne Hammer

Kretsen hadde 4730 medlemmer  
pr. 31. desember 2013.

Kursvirksomhet
09.01.13 Kurs om «De nye inn-
leiereglene i aml §§ 14-12a-c» ved 
advokat lill Egeland.
15.01.13 Etikk-kurs, «Etikk og 
risikohåndtering-hvordan unngå 
ansvar» med førsteamanuensis 
Sverre Blandhol.
04.03.13 Kurs om taushetsplikt med 
førsteamanuensis Sverre Blandhol.
11.03.13 Kurs om taushetsplikt med 
førsteamanuensis Sverre Blandhol.
19.03.13 Kurs om plenumsdom mene 
i Høyesterett – asyl/forvaltningsrett 
med advokat Arild Humlen.
15.03.13 Kurs om hvitvasking med 
advokat Else-cathrine lund og 
advokat Roar Østby.
19.06.13 Kurs om årsakssammen-
heng og bevis i personskade-
erstatningsretten med professor 
Morten Kjelland.
20.08.13 Kurs om taushetsplikt med 
høyesterettsdommer Jens Edvin 
Skoghøy.
17.09.13 Etikkseminar «Rapport 
fra samfunnets skyggeside» med 
forfatter Kjetil S. Østli og professor 
i sosiologi ved nTnU Per Morten 
Sciefeloe.
14.10.13 Kurs om ny vergemålslov 
med avdelingsdirektør fra Fylkes-
mannen Oslo Akershus Eldbjørg 
Sande.
16.10.13 Kurs om «Korrupsjon, 
hvitvasking og compliance» med 
advokat Jon christian Thaulow og 
advokat Atle J. Skaldebø-Rød.
23.10.13 Etikkseminar «Rapport 
fra samfunnets skyggeside» med 
forfatter Kjetil S. Østli.
05.11.13 Kurs om samfunnsansvar 
for advokat med Jørgen Hanson.
11.11.13 Kurs om «Opphavsrett: 
Innføring og fugleperspektiv» med 
advokat Magnus Stray Vyrje og 
advokat Stine Helen Pettersen.
12.11.13 Kurs om «Opphavsrett: Hva 
er plagiat?» med advokat Magnus 
Stray Vyrje og advokat Bjørn l. 
Zwilgmeyer.

13.11.13 Etikkseminar «Grense  snittet 
jus – moral – medmenneskelig-
het» med forfatter Jon Gangdal og 
journalist Marie Simonsen.
18.11.13 Kurs om praktisk advokate-
tikk fra disiplinærutvalget advokat 
Jeppe normann.
03.12.13 Kurs om endringer i aksje-
loven med advokat Asle Aarbakke 
og advokat Erik langseth.
09.12.13 Kurs om «Opphavsrett: 
Hvem er rettighetshaver?» med 
advokat Magnus Stray Vyrje og 
advokat Hans Marius Graasvold.
10.12.13 Kurs om «Opphavsrett: 
konseptbeskyttelse» med advokat 
John S. Guldbrandsen.

Debattmøter
Kretsen har i 2013 arrangert to 
debattmøter:

«Representerer synsere i media  
i pågående rettssaker en fare for 
rettssikkerheten?» ble arrangert i 
forbindelse med årsmøtet 28. feb-
ruar. Ordstyrer var Terje Svabø og i 
panelet satt advokat Frode Sulland, 
advokat cato Schiøtz, journalist 
i Dagbladet Harald Klungtveit og 
førstestatsadvokat Jørn Sigurd 
Maurud. 

«Er dagens medievirkelighet en 
fare for rettssikkerheten?» ble 
arrangert på litteraturhuset 
10. juni. Ordstyrer var Terje Svabø 
og i panelet satt advokat Frode 
Sulland, advokat Mette Yvonne 
larsen, statsadvokat Inga Bejer 
Engh, journalist i Aftenposten Inge 
D. Hanssen, journalist i VG Anders 
Giæver. 

Kontakt med domstolen  
og andre aktører

Samarbeid med Oslo tingrett:
Kretsstyret har i 2013 hatt et godt 
samarbeid med Oslo tingrett. Det 
ble avholdt møte mellom Oslo ting-
rett og kretsstyret 21. oktober. 

Oslo krets deltok også på Oslo 
tingretts arrangement «Rettens 
dag» den 26. oktober. Kretsen 
hadde stand og et muntlig innlegg 
under arrangementet. 

Samarbeid med Borgarting  
lagmannsrett:
Kretsstyret har i 2013 hatt et 
godt samarbeid med Borgar-
ting lagmanns rett. Det ble den 
27. februar arrangert et fellesmøte 
mellom lagmannsretten og repre-
sentanter fra de største advokat-
firmaene i Oslo. 

Samarbeid med Oslo  
byfogdembete:
Kretsstyret avholder annethvert år 
møte med Oslo byfogdembete. Det 
ble avholdt et møte 21. november 
2013. 

Annet
På årsmøtet 28. februar ble kret-
sens æresbevisning tildelt Kontoret 
for Fri rettshjelp i Oslo for deres 
lange virke for å ivareta retts-
sikkerheten for de svakerestilte i 
samfunnet. 

Kretsen har i 2013 blant annet 
engasjert seg i debatten om 
medias referering fra pågående 
rettssaker. På årsmøtet 28. februar 
inviterte kretsen til debatt, og stilte 
spørsmålet «Representerer synsere i 
media en fare for rettsikker heten?». 
Debatten skapte engasjement som 
førte til debattinnlegg i Aftenpos-
ten og ny debatt på litteraturhuset 
10. juni. 

Videre har kretsen engasjert seg 
i arbeidet for å hindre nedleggelse 
av Kontoret for Fri rettshjelp i Oslo. 
Kretsstyret har arbeidet aktivt opp 
mot kommunalpolitikerne for å 
forsøke å sikre Kontoret for Fri 
rettshjelp midler til videre drift i 
2014. Styret deltok blant annet på 
finanskomiteens deputasjon i Oslo 
kommune, hvor argumenter for 
midler til videre drift ble presentert. 

Kretsstyret har ønsket å etab-
lere et tettere samarbeid med de 
store advokatfirmaene. Dette har 
kretsen lyktes med, og det har 
vært avholdt flere møter mellom 
krets styret og representanter for 
de store advokatfirmaene. 

I november var styret på 
studietur til Island, hvor styret 
blant annet besøkte den islandske 
advokatforeningen.

Oslo krets har medlemskap i 
Oslo bedriftsidrettskrets. Kretsen 
har et aktivt fotballag. 

Advokatvakten
Oslo krets arrangerer advokatvakt  
i Oslo og Sandvika.

Totalt bidro 106 advokater til 
ordningen ved å delta på de 82 
vaktene i 2013. Samlet antall hen-
vendelser til advokatvakten i 2013 
var 1 039 personer, hvorav 1 011 
fikk konsultasjon og 28 ble avvist 
på grunn av kapasitetsproblemer. 
Antall konsultasjoner har økt med 
nær 8 % fra 2012.
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yngre Advokater Oslo krets
leder: nora Hallén
Styremedlemmer: Fredrik Ellingsen 
(nestleder), live lindholm, 
Jannicke Knudsen og lars christian 
Engen (f.o.m. august)
Rådgiver: A. Désirée Bjørne-larsen 
(t.o.m. 1. mai) og Sohbat Arshad

Yngre advokater Oslo arrangerte 
sommerpils på Skaugum 5. juni. 
Avslutningspils for advokatfullmek-
tiger som deltok på advokatkurset 
ble arrangert 20. mars og 1. novem-
ber. Den årlige «høstfesten» for 
kretsens yngre medlemmer på  
Stratos ble arrangert 6. september.

yngre advokater har i 2013 arran-
gert følgende faglige kurs:
10. 04.2013 Seminar «Finn flyten 
i hverdagen» arrangert i samar-
beid med norges Juristforbund og 
Advokat foreningens kvinneutvalg. 
05.06.13 Etikk-kurs med første-
amanuensis Sverre Blandhol.
27.08.13 Kurs i parts- og vitneavhør 
med lagdommer nils Erik lie. 
20.11.13 Kurs om håndtering av 
vanskelige klienter med advokat 
Audun Bollerud.

Yngre advokater Oslo er medlem av 
EYBA (European Young Bar Associa-
tion). Styremedlemmene fra Yngre 
advokater Oslo har i 2013 deltatt 
på følgende EYBA konferanser:

• 4.-7. april i Riga
• 27.-30. juni i Haag
• 26.-29. september i london

Deltakelsen på disse arrange-
mentene har vært nyttig i form av 
erfarings utveksling og nettverks-
bygging med andre «yngre advo-
kater grupper» i Europa. I 2013 har 
norge fått en representant i EYBA 
styret fra Yngre advokater Oslo. 

Det ble i 2013 også gjennom-
ført en spørreundersøkelse om 
advokat fullmektigers og unge 
advokaters arbeidsvilkår. Relevante 
tall fra undersøkelsen ble lagt frem 
på seminaret «Finn flyten i hver-
dagen» arrangert 10. april. 

Romerike krets
leder: Jostein nordbø
Styremedlemmer: Simon l. Stende, 
Marit Tønsberg og Beate Elvevold
Varamedlemmer: lars Baklund,  
Dag Svensson og Brede Gundersen

Kretsen hadde 125 medlemmer  
pr. 31.12.2013

Sosiale arrangement
07.12.2013 Julebord på losby Gods 
med vorspiel hos Advokatfirmaet 
Økland & co DA.

Kursvirksomhet
06.06.13 Ettermiddagskurs på 
Fagerborg hotell med middag, 
Tema:lovdata Pro
Foredragsholder: Aud Manger fra 
lovdata.
10.12.13 Ettermiddagskurs med 
bevertning.
Tema: Barnelovsaker med volds- og 
overgrepsproblematikk.
Foredragsholdere: Advokat Sigmund 
Øien og advokat Hilde Mo

Advokatvakten
Romerike krets arrangerer advokat-
vakt på Eidsvoll, Jessheim og 
lillestrøm.

Telemark krets
leder: Bjørn Dyrland
nestleder: Guro Erikstein
Styremedlemmer: Heidi Amlie 
Grindem, Steinar Jessen og  
lars Skjelbred jr.
Varamedlemmer: Birgitte 
Thommassen Garvik og  
Andreas nyhaug.

Kretsen hadde 113 medlemmer  
pr. 31. desember 2013.

Kursvirksomhet
01. og 02.02.13 Kurs på Tuddal 
høgfjellshotel.
11.04.13 Årsmøte med kurs med 
tema «Barn og sakkyndighet i 
rettspleien», avholdt på Høyers 
Hotel i Skien 
12.12.13 Julebord med kurs på cafe 
Osebro i Porsgrunn, 4 kurstimer, 
hvorav 1 time etikk om «Ungdoms-
straff».

Advokatvakten
Telemark krets arrangerer advokat-
vakt i Skien og Porsgrunn.

Sør-Rogaland krets
leder: Finn Eide
nestleder: Marie Helene Earl 
Haugland
Styremedlemmer: Stian Trones 
Bråstein, Marita Vidvei Bjelland, 
Hans nyvold Kjellby, Edle Endresen, 
Kjersti lunde og Vegard F. Bråstein

Kretsen hadde 361 medlemmer  
pr. 31. desember 2013

Sosiale arrangement

• Båttur i juni med veteranbåten 
Riskafjord II.

• Turnering i Actionball på 
Tennisland i Sandnes 1. november.

• Foredrag om Sarajevo etterfulgt 
av torskemiddag. 

• Juletrefest i De røde sjøhus 
13. november.

Kursaktivitet
24.01.13 Foredrag om verdikom-
munikasjon– en reise gjennom 
22.juli saken ved advokat Geir 
lippestad og om Rettshjelp for de 
rusavhengige ved leder av Gate-
juristen Trude Sem langfeldt
19 – 22.04.13 Paristur. Faglig prog-
ram ved Eva Joly. Fast eiendom og 
skatt, advokat Finn Eide. Juridiske 
fallgruver knyttet til fast eiendom. 
Reklamasjon – kontrakt og bak-
grunnsrett, prof. Erik Monsen, UIB. 
Frister. Reklamasjon og varslings-
regler, advokat Kurt Elvevoll
06.05.13 Tema: Konfliktløsning og 
etikk. Foredragsholder var Dag 
Røed
25.05.13 Tema: nyere rettspraksis 
etter avhendingsloven. Foredrags-
holder, Trygve Bergsåker
13.06.13 Aksjeloven. Foredrags-
holder advokat Finn Eide
21.10.13 Arverettskurs. Tema: Gaver 
under uskifte – samboers arve og 
uskifterett. Foredragsholder var 
professor John Aasland 
18.11.13 Etikkurs. Tema: Eksempler 
og saker hentet fra disiplinær-
utvalget. Foredragsholder var leder 
for disiplinærutvalget Aust-Vest 
Agder, Sør-Rogaland og Haugesund 
krets, Pål A. Eide.
05.12.13 Arbeidsrett. Tema stillings-
vern mv ved sykdom. Foredrags-
holder var Merete Akerø fra lO. 

yngre Advokater Sør-Rogaland 
krets
Styremedlemmer: Marie Eltervaag 
og Hans nyvold Kjellby.
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Troms krets
leder: Håkon Eskildsen Pleym
Styremedlemmer: nadia Thraning , 
Geir-Arne Blix Johansen, Vibeke Ek 
og cecilie Drechsler.

Kretsen hadde 146 medlemmer  
pr. 31. desember 2013.

Kursvirksomhet
I mars 2013 ble det avholdt kurs i 
etikk i forbindelse med årsmøtet. 

Høsten 2013 har kretsstyret 
arbeidet med å planlegge kurs og 
årsmøte. Årsmøtet og kurset, med 
fokus på fast eiendoms retts-
forhold, avvikles 8. og 9. mai 2014. 

Advokatvakten
Troms krets arrangerer advokatvakt 
i Tromsø og Finnsnes.

Ordningen med betalt advokat-
vakt på servicetorget i Tromsø 
kommune ble videreført i 2013, til 
tross for at den statlige finansier-
ingen forsvant. Tilbudet har vært 
populært hos det rettssøkende 
publikum. 

yngre advokater Troms krets
Styremedlemmer: Eirik Birkelund 
og Stine lettrem-Eliassen

YA Troms har arrangert 3 sosiale 
samlinger i løpet av 2013.

Trøndelag krets
leder: Steffen Granøyen Rogstad
nestleder: Bjørn Hovstad
Styremedlemmer: lilli Marie 
Brimi, line Gulbrandsen, Anniken 
Mellegaard Douglass og Anita Rian 
lykken
Varamedlemmer: Guri Uvsløkk 
Vagnildhaug og Knut Georg Fallrø
Sekretær: Kyrre R. Osmundsen

Kretsen hadde 354 medlemmer  
pr. 31. desember 2013.

Kursvirksomhet og sosiale 
arrangementer
19.10.13 Rørosseminaret 2013
Seminaret ble i 2013 arrangert på 
Røros av styret Trøndelag krets. 
20.11.13 Miniseminar – Tilrettelagt 
dialog. Støttesenteret for for-
nærmede i straffesaker og konflikt-
rådet arrangerte et 3 timers kurs 
hvor man informerte om prosjektet.
11.12.13 Etikk i megling v/advokatene 
John Egil Bergem og Kjell Sagen 
Berg. Kurs arrangert ved Britannia 
hotell.
20.12.13 Julebord – Advokat-
foreningens julebord ble holdt i 
Klubbselskapet Harmonien.

Advokatvakten
Trøndelag krets arrangerer advokat-
vakt i Trondheim. Vaktordningen 
ved Trondheim folkebibliotek er 
arrangert ukentlig i hele 2013.

yngre advokater Trøndelag krets
Styremedlemmer: Magnus Kjenner, 
line Svinndal lorentsen og Siri van 
Kervel Røskaft.

Kursvirksomhet og sosiale  
arrangementer 
07.03.13 Yngre advokater 
arrangerte seminar og middag: 
«Motivasjon og Torsk» for alle 
medlemmer i kretsen.
13.03.13 Yngre advokater arrangerte 
seminaret: «Prosedyre og Reker» 
for alle medlemmer i kretsen. 
5.12.13 Yngre advokater arrangerte 
et seminar og sosialt arrangement 
for kun de yngre medlemmene i 
kretsen. Temaet for seminaret var 
rettsmekling – med særlig fokus 
på tips og råd til ferske advokater/
fullmektiger. Foredragsholder: 
tingrettsdommer Rune lium. 
Etter seminaret var det en sosial 
sammen komst. 
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For første gang i historien opplevde Høyeste rett i 2013 at det 
ikke kom inn én eneste søknad til en ledig stilling som dommer. 
Advokatforeningen mente at offentlige søkelister var blant  
årsakene til at advokater kan kvie seg for å søke. 
Bildet av Høyesterettssalen er fra ca. 1880-1890.



Vest-Agder krets
leder: Monica Haugedal
nestleder: Torill lilleøy Andersen
Styremedlemmer: Rune Stangeland, 
Berit Knudsen og Karl Kristian 
lofstad
Varamedlemmer: Gisle A. Johnson. 
og Gard E. Garli.

Kretsen hadde 197 medlemmer  
pr. 31. desember 2013.

Kursvirksomhet
06.02.13 Kurs i voldgift/mekling. 
Foreleser var professor dr. juris 
Knut Kaasen.
08. og 09.03.13 Kurs i forbindelse 
med årsmøtet. Foredragsholdere 
var dr. juris/master i psykologi  
Sverre Blandhol og første-
amanuensis Inge Unneberg
25.04.13 Kurs i erstatningsrett 
– erstatningsberegning i person-
skadesaker ved bruk av compen-
satio .Foreleser var daglig leder 
og gründer av jussystemer Steven 
Portch.
23.05.13 Kurs i barnerett. Foreleser 
var advokat Rikke lassen. 
28.08.13 Kurs i etikk. Foreleser var 
advokat Knut Boye. Etter kurset 
inviterte kretsen deltakerne til mid-
dag på restaurant Måltid.
10.09.13 Kurs i rettshjelp/elektronisk 
faktura ble avholdt hos Fylkes-
mannen v/Anita Rist og Beate 
Storesund. 
26.09.13 Kurs i fast eiendoms 
rettsforhold. Foreleser var advokat 
Thomas R. Håkonsen.
06.11.13 Kurs i arbeidsrett. Fore-
lesere var advokat nina Kroken, lO, 
og advokat lill christin Egeland, 
advokatfirmaet Simonsen Vogt 
Wiig.
03.12.13 Kurs i skatterett i sam-
arbeid med Skattebetalerforeningen 
med advokat Trond Olsen som 
foredragsholder.

Styret fulgte opp praksis fra tidli-
gere år med å invitere medlemmer 
av Aust-Agder krets til kursene.
Av øvrig kursaktivitet kan nevnes 
Farsundseminaret, i regi av advokat 
Andreas Bjørn Salvesen, som ble 
avholdt 18. og 19. oktober. 

Advokatvakten
Vest-Agder krets har arrangert 
advokatvakt i Kristiansand høsten 
2013.

Annet
I forbindelse med feiring av 
Grunnlovs jubileet, har Fylkes man-
nen opprettet en styringsgruppe 
hvor blant annet Fylkesmannen, 
Fylkeskommunen, Kristiansand 
kommune, tingretten og Advokat-
foreningen er representert. Torill 
lilleøy Andersen representerer 
kretsen i styringsgruppa og har 
deltatt på jevnlige møter. 

Kretsen har bistått Gate juristen 
med å sende ut invitasjoner til 
kurs i regi av Gatejuristen til 
kretsens medlemmer og med å 
søke Advokat foreningen om god-
kjenning av kurstimer for kretsens 
medlemmer. 

For å fremme samarbeidsmiljøet 
med domstolen har det også i 2013 
vært avholdt samarbeidsmøte 
både med tingrett og lagmannsrett 
hvor kretsleder har deltatt på kret-
sens vegne. Medlemmene har fått 
mulighet til å komme med innspill 
og referat fra møtene er blitt sendt 
til medlemmene.

Vestfold krets
leder: lene Høivang
Sekretær: Kjersti Klaastad 
Svendsen
Kasserer: Rita Aase
Styremedlemmer: Fredrik Borg 
Johannessen (avgått), Sten nornes, 
Rino Jørgensen, Anne Synnøve 
Monsen Tellefsen og Erik Bryn Tvedt

Kretsen hadde 219 medlemmer  
pr. 31. desember 2013.

Kursvirksomhet og sosiale  
arrangementer
Kretsen har avholdt 2 lokale kurs 
i 2013. Kurstema var etikk med 
Jeppe normann samt eiendomsrett 
med Tor Anthon christiansen.

24.-29. april 2013 ble det avholdt 
kretskurs Sardinia i Italia. Kurs-
holder var Sverre Blandhol som 
holdt 2 dagers seminar basert på 
mekling og forhandling samt etikk, 
Helene naper med arbeidsrett, 
og Tor Anthon christiansen med 
sivilprosess. 

Julemøte ble avholdt i desember 
2013 på Midtåsen i Sandefjord. 
Julemøtet ble i hovedsak holdt til 
selvkost, men med tilleggsbidrag 
fra kretsens kasse.

Advokatvakten
Vestfold krets arrangerer advokat-
vakt i Horten, Tønsberg, Sandefjord 
og larvik.

Østfold og Follo krets
leder: Torgeir Røinås Pedersen
nestleder: Elna Kristin Holbye 
Styremedlemmer: christian 
Gustavsen, Torjus Torjusen og 
Marie Solvoll lyby.
Varamedlemmer: Hans Thomas 
Revhaug (sekretær) og Karianne 
Hulaas Ekstrøm.

Kretsen hadde 263 medlemmer  
pr. 31. desember 2013.

Kursvirksomhet
14.02.13 Kurs med Voie Danielsen, 
langeland, Hagen og Ytterbøl som 
forelesere
25.05.13 Kurs i etikk
12.12.13 Kurs i etikk

Advokatvakten
Østfold og Follo krets arrangerer 
advokatvakt i Ås, Vestby, Kolbotn, 
Drøbak, Moss, Sarpsborg, Fredrik-
stad, Askim, Halden og Rygge
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