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La meg imidlertid først nevne noen andre 
begivenheter som alle vi som jobber i advokatforeningen 
er stolte av:

Advokatenes fagdager hadde sitt kanskje beste arrange
ment noen gang. Vi var meget spente da påmeldingen 
ble åpnet, for 2014 var første år i inneværende etter
utdanningsperiode. skyltes rekord påmeldingen i 
2013 at forrige etter utdannelses periode da var inne 
i sitt siste år? og ville interessen for fagdagene 2014 
derfor vært tilsvarende lav? Våre bekymringer skulle 
vise seg å bli gjort grundig til skamme, for påmel
dingene ramlet inn. Faktisk ble disse fagdagene de 
nest best besøkte i arrangementets historie, og i år 
ligger vi enda bedre an. 

Advokatforeningens årstale ble gjennomført i november. 
«En straffeprosess for vår tid – dilemmaer og utford
ringer» var årets tema, og interessen fra politikere, 
embetsverk, medier og tillitsvalgte så stor at vi ikke 
kunne ha arrangementet på Hotel Bristol slik vi har 
pleid, men måtte flytte det til Grand Hotel. Hyggelig 
var det også å se at talens innhold fikk meget stor 
oppmerksomhet også i mediene. 

Av andre begivenheter ønsker jeg å trekke frem utred
ningen «Kunnskapskløft og kommunikasjons behov» 
som ble levert av utvalgsleder anders ryssdal 
5. oktober. Utredningen har resultert i et hefte med 
praktiske retningslinjer for bruk av sakkyndige. 

Det er fristende også å nevne at vår portal for advokat
tjenester, advokatenhjelperdeg.no, dette året 
hadde flere måneder med mer enn 90 000 brukere, 
og til sammen nesten 960 000 brukere i løpet av 
2014. portalen har hatt en økning av besøkende 
hvert år siden lansering, økningen i fjor var på 
hele 14 % sammenlignet med 2013. advokat
enhjelperdeg.no er blitt et viktig nettsted for den 
som søker etter advokattjenester. 

For Advokatforeningen vil historien om 2014 være 
preget av tre begivenheter; Aksjons- og prosedyre-
prosjektet som ble avsluttet,  Salærsatsen som kun 
ble øket med 5 kroner,  og advokatlovutvalgets  
arbeid som gikk inn i sin siste fase. 
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I 2014 avsluttet vi aksjons og prosedyre
prosjektet. Bakgrunnen for prosjektet var en hypotese 
om at rettssikkerheten ikke var tilstrekkelig ivaretatt for 
asylsøkere. En erfaring var at for få saker i UNE behandles 
i nemnd, med leder og to nemndsmedlemmer og med 
personlig fremmøte for klageren med advokat. Derimot 
benytter nemndleder i stor utstrekning sin myndighet til 
å avgjøre saker alene – under henvisning til at disse ikke 
byr på vesentlig tvilsspørsmål. prosjektet valgte ut et 
70talls saker som hadde fått endelig søknadsavslag fra 
utlendingsmyndigheten, og prøvde dem rettslig. prosjektet 
vant fram i ca. 60 % av sakene. 

Den offentlige salærsatsen har i mange år 
blitt underjustert i forhold til lønnsutviklingen ellers i 
samfunnet. Vi hadde et godt håp om at den nye regjeringen 
ønsket å prioritere rettssikkerheten for grupper som ikke 
selv kan betale for advokathjelp. Det motsatte skulle vise 
seg å bli tilfelle – og salærsatsen ble hevet med rekord lave 
5 kroner. Gjennom aksjonen «En femmer for rettssikker

heten», der et stort antall advokater returnerte femmeren 
sammen med et brev til utvalgte politikere, tydeliggjorde 
vi vårt syn på denne nedprioriteringen av fri rettshjelp. 
Dette arbeidet vil vi selvsagt ha fullt fokus på også i 2015. 

advokatforeningen har lenge ønsket en 
ny, helhetlig og velfundert advokatlov – til beste for 
retts sikkerheten, rettsstaten og det rettshjelpssøkende 
publikum. Vi fikk allerede på forsommeren 2011 signaler 
om at Justisdepartementet vurderte å nedsette et utvalg 
for å ut rede advokatlov og begynte å behandle saken i 
foreningens organer. advokatlov har således vært grundig 
diskutert og behandlet både i kretsene og i hoved styret 
– med etterfølgende vedtak i representantskapet. Lov
forslaget forelå 19. mars 2015, og den politiske prosessen 
videre er en svært viktig oppgave for advokatforeningen.
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Årstalen 2014

En straffeprosess for vår tid – dilemmaer og utfordringer

r a s k e r e  r e t t s s i k k e r h e t

De siste tiårenes krav om mer effektiv 

etterforsking og mer effektive rettssaker  

har presset rettssikkerheten over på 

defensiven.

Av  E r i k  k E i s E ru D 

L ED Er  aV  a DVo K at Fo rEN I N G EN  o G  M ED L E M  aV  U t Va LG E t  

F o r  N y  s t r a F F E pro sE ss LoV.  K ro N I K K  I  F o rB I N D E L s E  M ED  

Å r s ta L EN  pÅ  t ry K K  I  DaG B L a D E t  1 3 .  N oV E M B Er  2 0 1 4 .





Nå skal straffeprosessloven revideres. 

Ett av målene med revisjonen må være  

å bedre balansen mellom effektivitet  

og rettssikkerhet. Dette er en trend  

som vi også ser i EU. 

Årstalen 2014

En straffeprosess for vår tid – dilemmaer og utfordringer

Ett av tiltakene i EU er å styrke den såkalte 
uskyldspresumsjonen.

Her står retten til å tie sentralt – til å unnlate 
å hjelpe politi og påtalemyndighet. Elementer i norsk 
straffe prosess krenker dette. retten kan gjøre siktede 
oppmerksom på at det å forholde seg taus vil kunne tale 
mot ham. Viser det seg at siktede er uskyldig og frifinnes, 
kan siktedes erstatning for uberettiget strafforfølging set
tes ned eller falle bort dersom siktede uten rimelig grunn 
har nektet å forklare seg.

 
Lang etterforskingstid

Fjorårets politianalyse viser at den registrerte 
kriminaliteten faller. Likevel er saksbehandlingstiden hos 
politi og påtalemyndighet fremdeles for lang. Det er ikke 
uvanlig at det kan gå år mellom siktelse og rettssak. For 
en riktig og rettferdig avgjørelse av saken utgjør den lange 
etterforskingstiden et alvorlig rettssikkerhets problem. For 
både siktede, fornærmede og andre involverte er dessu
ten lang etterforskingstid en stor påkjenning. 

Mer ressurser til politiet og riksadvokatens 
krav om hurtigere behandling er ikke nok. Vi kan gjøre 
som i Danmark, der siktede har rett til å bringe saken inn 
for retten dersom det har gått mer enn halvannet år siden 
han eller hun ble siktet. 

Økt bruk av varetekt og glattcelle

Når etterforskingen tar lang tid, får dette 
også betydning for bruken av varetekt. I Norge bruker vi 
varetekt oftere enn tidligere og varetektstiden har økt. 

For å få ned sittetiden bør det innføres en frist 
for hvor lenge en person kan sitte i varetekt slik ordnin
gen er i Danmark. Et alternativ er å innføre en frist for når 
det må tas ut tiltale dersom siktede sitter i varetekt.

Mangelen på varetektsceller i fengslene har 
ført til at glattceller i stadig større grad også brukes til 
varetektsfanger. Myndighetene har fastsatt en 48 timers 
frist for overføring til varetekstcelle i et fengsel. Fristen blir 
i praksis daglig overskredet. Dette til tross for en gjen
tatt og langvarig internasjonal kritikk av Norges bruk av 
glattceller. I 2008 var det 2 712 «oversittere», mens det i 
2013 var 4 250. 

Advokatforeningens årsrapport 20148



Langvarige rettssaker

straffesaker som varer flere måneder er ikke 
lenger noen sjeldenhet. 

til ankebehandlingen i actasaken er det satt 
av åtte måneder. 14 forsvarsadvokater, åtteni represen
tanter for påtalemyndigheten, åtte dommere og flere 
sakkyndige vil tilbringe tid i Gulating lagmannsretts 
lokaler. Dette gjelder ikke bare kompliserte økonomiske 
straffesaker. I en nylig avsluttet sak om familievold for 
oslo tingrett var det er satt av 4 uker og innkalt 27 vitner, 
inklusive 6 sakkyndige.

Under Nordisk Juristmøte i år beskrev høyeste
rettsdommer Knut H. Kallerud en enkel undersøkelse som 
viser at en drapssak som kunne vare i fem timer i Finland, 
antas å strekke seg over tre – fire dager i Norge. Vi bruker 
mer tid på vitner enn det man ellers gjør i Norden. 

Derfor må dommere styre mer, både under 
saksforberedelsen og under hovedforhandlingen.

Bevisoppgaven må vise hvorfor aktuelle 
bevis ønskes ført. samtidig må påtalemyndigheten, i 
saker hvor straff forutsetter brudd på for eksempel skatte
bestemmelser, redegjøre skriftlig for de anførsler som 
gjøres gjeldende. 

Bedre styring under saksforberedelsen krever 
at dommeren har tilgang til sakens dokumenter. Men 
forut setningen må være at det i så fall er en annen dom
mer som skal dømme i saken.  

Oppdelt hovedforhandling 

skyldspørsmålet og straffutmålingen bør be
handles hver for seg. Det er utfordrende først å argumen
tere for at tiltalte er uskyldig, for deretter i samme innlegg 
å forklare retten hvorfor tiltalte må få mild straff dersom 
han finnes skyldig. 

En annen grunn til en slik oppdeling er 
bistands advokatordningen. 

siden innføringen i 1981 har bistands
advokatrollen utviklet seg i tråd med samfunnets ønske 
om å styrke fornærmedes stilling. I saker hvor fornær
mede er gitt partsrettigheter, kan bistandsadvokaten føre 
bevis og stille spørsmål om alle forhold i straffesaken 
– også om skyldspørsmålet så langt det har betydning for 
erstatningskrav i saken.

Bistandsadvokatene gjør i dag et verdifullt 
arbeid for å vareta fornærmedes interesser. Men rollen er 
ikke objektiv på samme måte som aktoratets. og selv om 
bistandsadvokaten ikke er en del av aktoratet, opplever 
nok tiltalte at han eller hun må forholde seg til to parter 
på den andre siden, noe som er en utfordring mot et 
grunnleggende prinsipp om jevnbyrdighet mellom par
tene i en straffesak.  

Disse utfordringene kan løses dersom 
spørsmålet om erstatning til fornærmede behandles etter 
at tiltalte eventuelt er funnet skyldig, enten i forbindelse 
med straffutmålingen eller som en etterfølgende sak. Det 
siste kan retten beslutte i dag, men det skjer sjelden.

Lyd- og bildeopptak

Vi må vi få på plass lyd og bildeopptak av 
hovedforhandlingen i straffesaker. Vi har ikke dette i dag, 
og det er ganske spesielt i forhold til andre rettssystemer 
som det er naturlig å sammenligne oss med. Det er verken 
særlig effektivt eller betryggende at det stadig oppstår 
diskusjon om hva som egentlig ble sagt i tingretten.

Det er heller ikke akseptabelt at lagmanns
retten ved sin avgjørelse av om en ankesak skal slippes 
inn, normalt ikke har informasjon om hva som faktisk 
ble sagt i førsteinstans, mens retten har full tilgang til 
politirapporter som ikke ble fremlagt for tingretten. Ved å 
foreta investeringer i det lydutstyr som trengs – som for 
øvrig tvisteloven siden 2008 har forutsatt eksisterer – vil 
vi kunne få både effektivitet og rettssikkerhet.
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Advokatlov

I januar 2013 ble det nedsatt et lovutvalg 
(advokat lovutvalget) som fikk i mandat å foreta en bred 
gjennom gang av advokatregelverket og vurdere behovet 
for en egen advokatlov. Utvalget la frem sin ut redning 
19. mars 2015. 

advokatlovutvalget hadde jevnlige møter 
i 2014, og presenterte et foreløpig lovutkast i juli 2014. 
Utkastet ble sendt på høring, og utvalget mottok en rekke 
innspill. 

advokatforeningen har siden oppstarten av 
lov arbeidet jobbet tett opp mot utvalget. I 2014 hadde 
foreningen flere muntlige innlegg i utvalgets møter, og 
innga en rekke skriftlige notater med foreningens syns
punkter på de ulike temaer. advokatforeningen avholdt 
også et frokostmøte i august om advokatlov, hvor det var 
ca. 300 medlemmer til stede. representanter fra hoved
styret og sekretariatet har videre besøkt en rekke av 
kretsene og enkelte større advokatfirmaer for å informere 
om arbeidet med ny advokatlov.

I november 2014 ble det avholdt ekstra
ordinært møte i advokatforeningens representantskap 
hvor advokat lov var tema. 

Arbeid med salærsatsen/fri rettshjelp  
– aksjonskomite

ordningen med fri rettshjelp og den of
fentlige salærsatsen er svært høyt prioriterte saker for 
advokatforeningen. temaene tas hvert år opp i møter med 
både politikere og samarbeidende organisasjoner, hvor 
be tydningen både av å styrke ordningen med fri rettshjelp 
og salærsatsen understrekes.

I forslaget til statsbudsjett for 2015 foreslo 
regjeringen en justering av salærsatsen med kr. 5, en 
økning på 0,52 %. Dette forslaget utløste sterk misnøye 
blant advokat foreningens medlemmer. Et betydelig antall 
medlemmer sendte stortingspolitikere eposter med klar 
beskjed om hvor misfornøyde de var med regjeringens 
forslag, og også brev der 5kroningen som en symbolsk 
handling ble returnert til stortinget. I tillegg ble det fra 
advokatforeningens side gjennomført en rekke møter 
med stortingspolitikere om budsjettforslaget.

på bakgrunn av forslaget om regulering av 
salær satsen i forslaget til statsbudsjett besluttet i tillegg 
hovedstyret i oktober å sette ned en aksjonskomité med 
oppdrag å vurdere hvilke tiltak advokatforeningen bør 
sette i verk for å oppnå en økning av salærsatsen. 

Gjennom hele 2014 varslet Justisdepartemen
tet at det ble jobbet med forslag til endringer i ordningen 
med fri rettshjelp. Konkrete, helhetlige forslag ble imidler
tid ikke fremmet fra departementets side.

hovedstyrets beretning 2014 

Hovedpunkter i året som har gått

Fra frokostmøtet om advokatlov

«En femmer for  

rettssikkerheten»

Advokatforeningens årsrapport 201412



ADvOkAtfOrEningEns AksjOns-  
Og prOsEDyrEgruppE

Etablert i 2007 for å gå inn i UNEs saksbehandling, 
bevisvurdering og rettsanvendelse. Hensikten 
med prosjektet var å styrke den enkelte asyl
søkers rettsstilling ved å gi «access to court» for 
prøving av prinsipielle UNE vedtak i retten.

I alt har 26 advokatfirmaer, herunder de fleste 
forrentningsjuridiske firmaer i oslo, samt enkelte 
mindre firmaer og frittstående advokater, stilt 
med prosedyreadvokater til prosjektet. 

prosjektet hadde ved utgangen av 2014 vunnet 
frem i ca. 60 % av sakene. 

Aksjons- og prosedyregruppen – sluttrapport 

advokatforeningens aksjons og prosedyre
prosjekt presenterte i juni 2014 sin sluttrapport. aksjons 
og prosedyreprosjektet mottok i tidsrommet 20072013 
i underkant av 1.800 henvendelser fra asylsøkere som 
hadde fått endelig søknadsavslag fra utlendingsmyndig
hetene. Hver henvendelse ble grundig gjennomgått, og 
til sammen 75 saker ble valgt ut og henvist til advokat for 
rettslig prøving.

Et stort antall advokatkontorer og advokater 
bidro avgjørende til prosjektets gjennomføring, gjennom 
å føre sakene kostnadsfritt for retten. Ved utgangen av 
2014 hadde om lag 60 prosent av sakene som til da var 
avsluttet, endt med et positivt resultat for klientenes 
del. Enkeltmennesker og familier som ellers ville ha blitt 
sendt ut av landet, lever nå i trygghet i Norge. prosjektets 
resultater reiser dermed grunnleggende spørsmål ved 
asylsøkeres rettssikkerhet i Norge.

aksjons og prosedyreprosjektet mottok i sin 
virkeperiode flere priser for sitt arbeid. Blant annet fikk 
prosjektet i 2014 både Juristforbundets rettssikkerhets
pris og jusstudentenes menneskerettighetspris. 

Hovedstyret 2014

Bak

MIcHaL WIIK JoHaNsEN

pÅL BEHrENs

oLE DEVoLD

ErLING LIND

ErIK KEIsErUD

paaL HENrIcH BErLE

Foran

IDa HELENE BraastaD BaLKE

LILLI MarIE BrIMI

MErEtE sMItH

LENE HØIVaNG

IKKE tILstEDE pÅ BILDEt:  

FroDE sULLaND
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hovedstyrets beretning 2014 

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

Medlemsoppslutning

advokatforeningen hadde ved utgangen av 
året 8146 medlemmer, herav 6676 advokat medlemmer 
og 1470 advokatfullmektiger. Dette er en økning fra 
samme tidspunkt i 2013 på 161 medlemmer eller 2 %. Hele 
medlemsøkningen kommer fra økt antall kvinner. Kvinne
andelen er på 36 %, og nær 60 % av alle advokatfull
mektiger og omtrent halvparten av alle organisasjons
advokatene er kvinner. Den største medlemsøkningen har 
vært i Møre og romsdal krets med 7,7 %. Mer enn 90 % 
av landets advokater er medlem av foreningen.

Advokatenes fagdager, Advokatfesten,  
mottakelse for nye advokater og talentprisen 

advokatenes fagdager arrangeres sammen 
med Juristenes Utdanningssenter. Fagdagene 2014 ble en 
suksess. Det var ni parallelle kurs, som til sammen om
fattet 45 forskjellige temaer. til sammen deltok ca. 1500 
personer på kurs, fest og møter. I evalueringen fra 2014 
svarte 97,5 % av respondentene at de vil anbefale andre å 
delta på fagdagene. 

Å få advokatbevilling er en stor dag i 
advokatlivet, og advokatforeningen markerer denne 
begivenheten ved å invitere til en egen mottakelse under 
fagdagene for alle som har fått bevilling siste år. over 
125 nye advokater deltok i 2014. Både mottakelsen og 
advokatfesten ble holdt på restaurant onda, og mer enn 
850 deltok på festen. 

advokatforeningens talentpris ble delt ut på 
advokatfesten. prisen går til det firmaet som best evner 
å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig 
av kjønn, etnisitet og andre ytre forhold. Vinneren i 2014 
advokatfirmaet Wikborg rein mottok prisen av nærings
minister Monica Mæland.

Advokatforeningens årsrapport 201414



I evalueringen  

svarte 97,5 % at de vil  

anbefale andre å  

delta på  fagdagene Næringsminister Monica Mæland delte ut 
talentprisen til advokatfirmaet Wikborg rein. 
talentprisen ble delt ut for tredje gang i 2014.

utdrag fra juryens begrunnelse

«Vinneren samarbeider med klienter fra 
50 land, har medarbeidere fra 20 land  – og 
arbeider for at ulike språk, kulturer, religioner 
og kompetanseområder skal utvikle seg i et 
inspirerende, mangfoldig og lønnsomt sam
arbeid. Vinneren tenker utover Norges grenser 
– kulturelt, faglig og forretningsmessig.»

Violet road var et av bandene som var  

med på å skape stemning blant de mer enn 

850 deltakerne på advokatfesten.
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juristenes utdanningssenter (jus) 

I 2014 hadde JUs 9 273 påmeldinger til kurs. 
av disse var 56 % medlemmer av advokat foreningen. 
til sammen har 49 % av medlemsmassen deltatt på 
kurs arran gert av JUs. Hvert år gir JUs midler tilbake 
til medlems foreningene og for 2014 mottok advokat
foreningen 399 000 kroner til 42 ulike kretskurs.

Obligatorisk etterutdanning 

I 2014 begynte advokatforeningen sin femte 
femårsperiode med obligatorisk etterutdanning, og ord
ningen feiret dermed 20års jubileum. Det første halvåret 
gikk mye tid og ressurser med til avslutningen av den 
foregående femårsperioden. 

Høsten 2014 startet vi med digital kurs
registrering, noe som har effektivisert registreringen av 
kurstimer. tilbakemeldingene er positive, og advokat
foreningen fort setter arbeidet med å få flere medlemmer 
til å benytte den elekt roniske kursregistreringen. 

rådgivning

Generelt om rådgivning

Medlemsrådgivning er et av advokat
foreningens sentrale medlemstilbud. Foreningen har til 
sammen ni jurister og fagpersoner med kompetanse til å 
veilede advokater om drift av advokatvirksomhet og om 
regler for god advokatskikk. Det kan for eksempel dreie 
seg om oppstart av virksomhet, taushetsplikt og arkive
ring og lagringstid for klientdokumenter. Det kan videre 
dreie seg om ulike forhold knyttet til ansvar og ansvars
forsikring. En betydelig del av henvendelsene gjelder 
advokatetikk. 

Hyppig forekommende er også ulike spørs
mål knyttet til ansettelse og oppfølgning av fullmektiger 
samt spørsmål om avlønning av fullmektiger og advokater. 

advokatforeningen arbeider kontinuerlig med 
å forbedre og utvikle sin medlemsrådgivning.  I 2014 ut
arbeidet advokatforeningen retningslinjer for studenter/
trainees og Veiledning for prinsipal og fullmektig.

retningslinjer for studenter/trainees 

retningslinjene gjelder for studenter/trainees 
som arbeider eller har annet midlertidig opphold i et eller 
flere advokatfirmaer i løpet av studietiden. Hensikten med 
retningslinjene er å sikre at reglene om advokaters taus
hetsplikt og reglene om interessekonflikter ivaretas på en 
betryggende måte ved disse midlertidige engasjemen tene.

Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig

Veiledning for prinsipal og advokatfull
mektig er ment som en hjelp til både prinsipalen og 
full mektigen i forbindelse med ansettelse og oppfølging 
av full mektigen. Veiledningen er vedtatt av hovedstyret 
og bygger på Veiledning for ansettelse og oppfølging av 
advokat fullmektiger fra 2003.

Lønnsstatistikk og lønnskalkulator

advokatforeningen kartlegger inntekts
forhold for medlemmer ansatt i advokatfirmaer, be drifter, 
organisa sjoner og offentlig sektor gjennom en årlig 
lønnsunder søkelse. Undersøkelsen danner grunnlag for 
en lønnsstatistikk og kalkulator for ansatte advokater og 
advokatfullmektiger. sammen utgjør disse et av forenin
gens mest etterspurte medlemstilbud.

Bransjeundersøkelse

Det ble foretatt en undersøkelse av den 
norske advokat bransjen i 2014. Undersøkelsen foretas 
annet hvert år og gir viktig informasjon om utviklingen i 
bransjen.

hovedstyrets beretning 2014 

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

14 201 000 000
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 Funn fra TNS Gallups og Saga Advisors Bransjeundersøkelse for 2014 – basert på tall fra 2013.

*Hentet fra SSB 

ADVOKATBRANSJEN

Totalmarkedet for advokattjenester 
var på kr 14 201 millioner. Verdi-
veksten har vært stabil i 10 år 
– på 8 % pr år.  

1 403  1 254

TIMEPRIS

Er kr 1 254 i gjennomsnitt for 
virksomheter som primært arbeider 
med private klienter. 

Er kr 1 403 i gjennomsnitt for 
virksomheter som primært arbeider 
med næringslivsklienter.  

Årlig prisvekst i timepris på 3,5 % 
siste to år – på linje med andre 
relevante næringskategorier.* 

Bransjen beskjeftiger totalt 8 370 
personer, hvorav 6 984 advokater/
fullmektiger.  

Antall advokatvirksomheter er 1 705 
virksomheter – ned fra 1 800 i 2011.  

19,6 % 32,4 %

OFFENTLIG SALÆRSATS

Var i 2013 på drøye 67 % av 
gjennomsnittlig utfakturert timepris.

Har steget med 19,6 % siden 2005. 
Gjennomsnittlig utfakturert timepris 
har steget med 32,4 % i samme 
periode.  

FORSKJELLENE 
I BRANSJEN ØKER

Gjennomsnittlig inntekt er 150 % 
høyere for partnere i virksomheter 
med mer enn 50 advokater, enn for 
partnere i mindre virksomheter.

Gjennomsnittlig inntekt er 80 % 
høyere for advokater som primært 
jobber med næringslivsklienter, enn 
for advokater som primært jobber 
med private klienter.

Gjennomsnittlig timepris er 74 % 
høyere i virksomheter med mer enn 
50 advokater, enn i virksomheter 
med mindre enn 6 advokater.

Markedsandelene for de 25 største 
advokatvirksomhetene har økt med 
mer enn 40 % siste 10 år.

500 000
1 mill.

1 mill.

ARBEIDSTID OG INNTEKT

Gjennomsnittlig inntekt er i under-
kant av 1,3 millioner for alle 
advokater og fullmektiger.

Gjennomsnittlig inntekt er mellom
500.000 og 1 million for 52 % av 
advokatene, under 500.000 for 10 % 
av advokatene. 

Ca. halvparten av alle mannlige 
advokater har en inntekt under 
1 million i 2013. 83 % av kvinnene 
har det samme. 

Gjennomsnittlig arbeidstid er 37,3 
timer på tvers av kjønn og stillings- 
kategorier – ned fra 40,3 timer i 
2012 og 42 timer i 2010.

37 63

KJØNN

37 % av Advokatforeningens 
medlemmerer kvinner.

60 % av advokatfullmektigene 
er kvinner. 

Av 432 advokatbevillinger utstedt 
i 2013 var 243 til kvinner og 189 til 
menn.
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37 % av Advokatforeningens 
medlemmerer kvinner.

60 % av advokatfullmektigene 
er kvinner. 

Av 432 advokatbevillinger utstedt 
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menn.

tall fra bransjeundersøkelsen 2014
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forsikringstilbudene

Et av advokatforeningens viktigste medlems
tilbud er forsikring og med profesjonsansvarsforsikringen 
som det viktigste produktet. 

profesjonsansvarsforsikringen 
– kollektiv ordning og firmaordning

tilbudet om profesjonsansvarsforsikringen 
består av den kollektive ordningen der forsikringen 
tegnes på den enkelte advokat, mens firmaordningen er 
et tilbud til advokatfirmaer. I 2014 har hovedsatsingen 
vært å forenkle deler av administrasjonen for kollektiv
ordningen ved at det er etablert en elektronisk løsning for 
ut sendelse av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Det le
veres samtykke fra medlemmene, og 80 % avga samtykke. 
Det er også blitt gjennomført et forsikringsseminar for de 
store advokat firmaene i London. Ved årsskiftet var 3 736 
medlemmer forsikret gjennom den kollektive ordningen, 
som er en økning på 1,7 % fra samme tidspunkt i 2013. 
I firmaordningen er det 44 firmaer med til sammen 1 311 
medlemmer. til sammen benytter 65 % av medlemsmas
sen seg av foreningens tilbud om profesjonsansvarsfor
sikring.

Bostyrerforsikringen 
– ny leverandør og 31 % premiereduksjon

Bostyrerforsikringen omfatter forsikring for 
bo styrere i konkursbo og bobestyrere i offentlig skifte av 
dødsbo. I 2014 har advokatforeningen gjennomført en 
tilbudsrunde da eksis terende avtale utløp ved utgangen 
av 2014. skade statistikken for ordningen har vært god, så 
det ble oppnådd en premienedgang på 31 %. Økningen 
i antall konkurser har fortsatt i 2014, og det er åpnet i alt 
5 853 konkursbo i 2014 som utgjør en økning på 5 % fra 
2013.

foreningsgruppeliv

Gruppelivsforsikringen består av dødsrisiko 
og uførekapital. oppslutningen om tilbudet har vært 
økende siden oppstart. I 2014 har vi hatt en fullstendig 
gjennomgang av forsikringsvilkårene og etablert et nytt 
sett med vilkår. Det materielle innholdet er ikke endret, 
bortsett fra at det nå kreves egenerklæring om helse. 

hovedstyrets beretning 2014 

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

pr 31. desember 2014 var 3 736 medlemmer 
forsikret gjennom den kollektive ordningen som 
er en økning på 1,7 % fra samme tidspunkt i 2013.  
I firmaordningen er det 44 firmaer med til 
sammen 1311 medlemmer. til sammen benytter 
65 % av medlemsmassen seg av foreningens 
tilbud om profesjonsansvarsforsikring

Advokatforeningens årsrapport 201418



publikasjoner

Bok om organisering av advokatvirksomhet 

advokatforeningen utga i 2014 en praktisk og 
nyttig bok om organisering av advokatvirksomhet. Boken 
inneholder også utkast til selskapsavtaler, vedtekter og 
partneravtaler. 

Ny utgave av advokathåndboken 

I mai 2014 ble andre utgave av advokathånd
boken gitt ut. I boken er det vesentligste av regelverk og 
retningslinjer som utgjør rammene for advokatvirksomhet 
samlet på ett sted. 

Ny utgave av advokattjenester og merverdiavgift

advokatforeningen utga i 2014 en opp
datering av tidligere utgitt hefte om advokattjenester 
og merverdi avgift. oppdateringen refererer seg til ny 
merverdi avgiftslov som trådte i kraft per 1. januar 2010.

Nytt medlemstilbud: arkiveringstjenester 

advokatforeningen har i 2014 inngått et 
samarbeid med recall om arkiveringstjenester. Forenin
gens medlemmer får blant annet 40 % rabatt på recalls 
ordinære arkivleiepris.

nye nettsider  
– advokatforeningen.no (inkl. Min side)

De nye nettsidene ble lansert i februar 2014. 
Nettsidene gjør det enklere å følge med på nyheter fra 
foreningen, samtidig som medlemmene lett skal kunne 
orientere seg i arbeidet med myndighetskontakt og retts
politikk – og få god medlemsrådgivning og oversikt over 
møter, kurs og andre aktiviteter sentralt og i kretsene. på 
den nye «Min side» kan det enkelte medlem blant annet 
administrere medlemskapet, få oversikt over etterutdan
ningstimene sine og bestille forsikringer. advokatforeningen 
vil fortsette å bygge ut «Min side» som et vindu mot 
medlemmene.

nyhetsbrev 

Nyhetsbrev er en viktig kommunikasjons
plattform mot våre medlemmer. advokatforeningen 
sender ut nyhetsbrev hver måned. Nyhetsbrevet oppsum
merer det som har skjedd i advokatforeningen den siste 
måneden, og det som vil skje i måneden som kommer. I 
2014 sendt vi ut 11 månedlige nyhetsbrev. I tillegg sender 
vi ut ca. 200 mindre nyhetsbrev. Dette er nyhetsbrev som 
bare går ut til deler av medlemsgruppen, og som omhand
ler frokostmøter, kurs, seminarer og andre ting som skjer i 
advokat foreningens lokaler eller i de ulike kretsene.  

Advokatjobb.no

advokatforeningen lanserte høsten 2013 en 
ny stillings portal: advokatjobb.no. portalen har i løpet 
av 2014 etablert seg som stillingsportal for hele advokat
bransjen.
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kontakt med myndigheter og politiske partier

Hvert år avholdes det møter med 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. Høsten 2014 var det i 
tillegg betydelig kontakt overfor stortinget i tilknytning 
til statsbudsjettforslaget for 2015, fordi forslaget om å 
regulere salærsatsen med kun 0,52 % utløste misnøye 
blant advokatforeningens medlemmer.

advokatforeningen inviterer også en gang 
i året hele justiskomiteen samlet til et felles møte med 
på følgende middag, der sentrale temaer på den retts
politiske dagsorden settes på sakskartet. 

Årstalen

Årstalen 2014 omhandlet straffeprosess
loven, som for tiden er under revisjon. I talen beskrev 
Erik Keiserud spenningen mellom effektivitets og 
rettssikkerhets hensynene og viste til at loven i dag bygger 
på en annen avveining mellom disse enn den som gjaldt 
da loven ble vedtatt. Gjennom talen stilte advokatforenin
gen seg kritisk til oppfatningen om at det er den senere 
tids kriminalitets utvikling som begrunner behovet for en 
reform. Ved et stort antall lovendringer har effektivitets
hensyn fått stå i forgrunnen, mens siktedes rettssikkerhet 
ikke har vært justert tilsvarende. Med henvisning til en 
rekke konkrete forslag ble det nedsatte straffeprosess
lovutvalget oppfordret til å rebalansere forholdet mellom 
disse hensynene. Les mer om årstalen på side 6.

partshjelp

advokatforeningen kan etter en konkret 
vurdering engasjere seg i rettssaker som har prinsipiell 
betydning for rettssikkerheten, advokatprofesjonen eller 
advokaters rammevilkår. I 2014 ble det avsagt dommer i 
to saker hvor advokatforeningen har vært partshjelper.

I dom av 29. april 2014 (rt. 2014 s. 422) klar
gjorde Høyesterett omfanget av advokaters omsorgsplikt 
ved fratreden fra advokatoppdrag. Klientens erstatnings
krav etter en bilulykke ble foreldet etter at advokaten 
hadde fratrådt oppdraget. Klienten anla erstatningssak 
mot advokaten og fikk medhold i tingrett og lagmannsrett. 
advokatforeningen erklærte partshjelp til fordel for sak
søkte (advokaten) ved Høyesteretts behandling av saken. 
advokaten ble frikjent i Høyesterett. 

advokatforeningen var også partshjelper 
da oslo tingrett behandlet et søksmål mot staten hvor 
det var nedlagt påstand om at isolasjon påført under 
glattcelle opphold krenket saksøkers rettigheter etter 
EMK. I dom av 2. juni 2014 konstaterte tingretten at bruk 
av politiarrest (glattcelle) innebærer fullstendig isolasjon, 
og at fullstendig isolasjon er et inngrep i rettighetene 
etter EMK artikkel 8. retten fant ikke at vilkårene for et 
slikt inngrep var oppfylt i saken, og konkluderte med at 
isolasjonen som saksøker var undergitt under to opphold 
i sentral arresten i oslo politidistrikt, krenket saksøkers 
rettigheter etter EMK art. 14, jf. art. 8. staten har anket 
dommen. Borgarting lagmannsrett vil behandle saken i 
slutten av mai 2015.

hovedstyrets beretning 2014 

advokatprofesjonens interesser og omdømme
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Elektronisk samhandling med myndighetene 

advokatforeningen har via sine nyhetsbrev 
informert om politiets digitale saksbehandlingssystem og 
om pilotprosjektet med Digitale aktorater. advokatene ble 
trukket inn i prosjektet og ble gitt anledning til å evaluere 
den enkelte sak. Dette prosjektet har en nær dialog med 
Domstoladministrasjonens prosjekt med Digitale retts
møter som omfatter både sivile saker og straffesaker.

Domstolens aktørportal ( ELsaM) er en 
elekt ronisk løsning for utveksling av saksinformasjon og 
dokumenter mellom domstolen og advokatene i sivile 
saker. salærbehandling for både tviste og straffesaker 
inngår også i løsningen. advokatforeningen har i 2014 
fulgt opp ELsaMs pilotprosjekt i sørtrøndelag tingrett, 
sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett og bidratt 
til at brukerpers pektivet er godt representert, samt at 
advokatenes interesser blir ivaretatt. advokatforeningen 
har også en representant i Domstoladministrasjonens 
styringsgruppe for prosjektet. I november ble et nytt 
pilotprosjekt lansert i oslo tingrett, Fredrikstad tingrett og 
Borgarting lagmannsrett. Det er en løpende dialog mellom 
oslo tingrett og advokat foreningen om hvordan portalen 
kan bli enda bedre.

veiledning vedrørende advokaters bruk 
av Cloud-tjenester

advokatforeningen nedsatte et utvalg som 
har ut arbeidet en veiledning for bruk av cloudtjenester 
i advokat virksomhet. Veiledningen gir blant annet en 
oversikt over hva cloudcomputing er, hvilke tjenester 
som omfattes og hvilke regler og formkrav som gjelder for 
advokaters behandling av forskjellige typer informasjon.

find-a-Lawyer

advokatforeningens medlemmer ble i desem
ber 2014 gjort søkbare på European ejustice portal. Det er 
advokater som er registrert på tjenesten «Finn advokat» 
på advokatenhjelperdeg.no som ble gjort tilgjengelig 
på European ejusticeportal. Det er EUkommisjonen 
som i samarbeid med ccBE (Den europeiske advokat
organisasjonen) som har utarbeidet et søk etter advokater 
i Europa. Dette er det første av flere prosjekter med sikte 
på å knytte advokatene i Europa mer sammen og gjøre 
advokaters tjenester mer tilgjengelig på tvers av lande
grensene.

Medieomtale Advokatforeningen

2014 fremstår som et godt år for advokat
foreningen i mediene. Utfordringene er de samme som før; 
nemlig å få positive oppslag omkring advokatenes egne 
rammebetingelser. Når det gjelder de sakene advokat
foreningen er opptatt av på andres vegne – innenfor retts
politikk og retts sikkerhet – er det (av naturlige grunner) 
langt enklere å få journalistenes gehør. 

utvALgtE sAkEr DEr ADvOkAt fOrEningEn 
fikk stOr OppMErksOMhEt DEttE ÅrEt

norsk glattcellepraksis bryter menneske
rettighetene

Lang saksbehandlingstid i domstolene

høringsuttalelse om tiggerforbud

høringsuttalelse om fremmedkrigere

Avslutningen og resultatene fra aksjons  
og prosedyregruppa

temaene i årstalen

Advokatlovutvalgets foreløpige arbeid med  
ny advokatlov

kjøp av soningsplasser i utlandet
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glattcelle

I juni behandlet stortinget et lovforslag fra 
Venstre om å begrense bruken av glattcelle. Imidlertid 
støttet ingen av de andre partiene Venstres forslag. 
stortingsflertallet nøyde seg med å gå inn for at regjerin
gen må «vurdere tiltak for å heve kvaliteten på landets 
glattceller» i arbeidet med statsbudsjettet for 2015. på 
bak grunn av dommen om glattcelle der advokatforenin
gen var partshjelper, har riksadvokaten gitt midlertidige 
retningslinjer for bruk av politiarrest.

retningslinjer for sakkyndighetsarbeid 
– fremleggelse av rapport

I oktober 2014 leverte et utvalg nedsatt av 
Dommer foreningen, riksadvokaten, regjeringsadvokaten 
og advokat foreningen utredningen «Kunnskapskløft og 
kommunikasjonsbehov» om bruk av sakkyndighet ved 
domstolene. arbeidet ble satt i gang etter initiativ fra 
advokatforeningen. Utredningen inneholder ti konkrete 
forslag til retningslinjer for bruk av sakkyndige. Innstilling 
er enstemmig. Utvalget bestod av anders ryssdal (leder), 
Inga Bejer Engh, arne Henriksen, Ketil Bøe Moen og  
Frode sulland.

De fire organisasjonene og embetene som 
ut valget utgikk fra, ga senere sin tilslutning til retningslin
jene og har oppfordret alle sine medlemmer og ansatte til 
å ta dem i bruk. retningslinjene er formidlet til de sentrale 
aktørene i rettspleien og til organisasjoner som har sak  kyn
dige knyttet til seg. Både rapporten og retningslinjene er 
tilgjengelige på www.advokatforeningen.no/sakkyndighet.

samarbeid mellom de nordiske 
advokatforeninger

Det er et tett og godt samarbeid mellom 
advokat foreningene i de nordiske landene. NordiskBal
tisk presidiemøte – som er et årlig møte mellom ledelsen i 
de nordiske landene og de baltiske landene – ble avholdt 
i oslo. Blant temaene som ble behandlet kan det nev
nes risikostyring av advokatfirmaer, hvordan advokater 
kan bli presset i forbindelse med «rule of law» i krise
situasjoner, samt likheter og ulikheter mellom de nordiske 
og baltiske advokatforeningene.

hovedstyrets beretning 2014 

rettssikkerhet og rettspolitikk

retningslinjene for sakkyndighetsarbeid ble i oktober 2014 overlevert  

til advokatforeningen. på bildet fra venstre mot høyre:  

Frode sulland, Kristian Brandt, anders ryssdal, Inga Bejer Eng, Knut Erik sæther, 

sven ole Fagernæs og Ingjerd thune og Erik Keiserud
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Deltakelse i internasjonale 
advokatorganisasjoner 2014

advokatforeningen deltok også i 2014 i 
ccBEs møter (conseil consultatif des Barreaux Europeens 
– Foreningen for europeiske advokatforeninger) med Berit 
reissandersen som delegasjonsleder. Øvrige medlemmer 
i delegasjonen er Erik Keiserud, Kim Dobrowen og Kjersti 
ringdal. ccBE ivaretar og samler advokatenes interesser 
og synspunkter hva gjelder advokaters rammebetingelser 
med særlig fokus rettet mot det som skjer innenfor EU. 
ccBE har en rekke faggrupper og arbeidsgrupper innenfor 
ulike rettsområder.

Forsvarergruppen er medlem av EcBa (Euro
pean criminal Bar association) og deltar jevnlig i deres 
kon feranser og arbeid.

anders Brosveet deltar i criminal Law com
mittee som har et særlig fokus på det rettslige sam
arbeidet i EU, bl.a. European arrest Warrant.

advokatforeningen deltok på IBa (Internatio
nal Bar association) annual conference i tokyo i oktober 
2014. IBa arbeider for advokaters uavhengighet over hele 
verden og engasjerer seg sterkt i menneskerettighets
spørsmål. organisasjonen engasjerer seg imidlertid også i 
en rekke andre rettsområder, og høsten 2014 var advokat
foreningen med på å arrangere et todagers forretnings
juridisk seminar i oslo sammen med IBa European regional 
Forum og flere store norske advokatfirmaer.

Generalsekretæren har i 2014 også deltatt 
på det internasjonale generalsekretærmøte i sørafrika 
og det europeiske generalsekretærmøte i London i regi 
av henholdsvis ILLacE (International Institute of Law 
association chief Executives) og cEEBa (chief Executives 
of European Bar associations) som advokatforeningen er 
medlem av. 

Lovutvalg og høringer

Foreningen har hatt 28 lovutvalg i 2014. Lov
utvalgene bidrar til foreningens rettspolitiske arbeid ved 
å utarbeide høringsuttalelser. Lovutvalgene har i 2014 
utarbeidet til sammen 79 høringsuttalelser. oversikt over 
høringsuttalelsene er inntatt i årsrapporten på side 40, og 
er lagt ut på foreningens hjemmeside. Det hender også at 
tillitsvalgte i foreningen deltar i høringer på stortinget.

Debatt- og frokostmøter

advokatforeningen avholdt i april frokost
debattmøte om juryordningen. Debatten samlet et fullsatt 
lokale, og flere ulike sider av juryordningen ble belyst. I 
desember avholdt advokatforeningen frokostmøte om 
temaet «personvern på børs». Frokostmøtet utgjorde 
den norske markeringen av European Lawyers Day 
10. desember.

rettshjelpsprosjekter

advokatforeningens internasjonale retts
hjelps utvalg drifter rettshjelpsprosjekter i Uganda og Gua
temala. prosjektene drives i samarbeid med Uganda Law 
society og asociación abogados Maya’s de Guatemala. 

prosjektene yter juridisk bistand og fri 
rettshjelp, herunder både rådgivning og sakførsel, til 
underpriviligerte i Uganda og Guatemala. prosjektene 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. I Uganda 
har prosjektet 7 operative rettshjelpskontorer som yter 
bistand til lokalbefolkningen. prosjektet i Guatemala er 
særskilt rettet mot urfolks rettigheter.

I tillegg til de ordinære prosjektene pågikk 
det i 2014 også et forprosjekt rettet mot Bangladesh. 
sikte målet med forprosjektet har vært å avklare hvorvidt 
det er grunnlag for å etablere et rettshjelpsprosjekt i landet.

Høsten 2014 ble det avholdt et seminar om 
rettshjelp i Burundi, som er Ugandas naboland.

Advokatforeningens internasjonale retts-
hjelpsutvalg har ansvar for 7 operative retts
hjelpskontorer i Uganda som yter bistand til
lokalbefolkningen, i tillegg til å være involvert i 
ytterligere 3 rettshjelpskontorer som er finansiert 
av andre. I Guatemala drifter foreningen 3 retts
hjelpskontorer, som siden oppstarten i 2011 har 
særskilt rettet seg mot urfolk og urfolks rettigheter.
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rådgivning i advokatetiske problemstillinger

Daglig mottar advokatforeningen hen
vendelser fra medlemmer som ønsker råd og veiledning i 
advokat etiske spørsmål. Henvendelsene favner et bredt 
spekter av problem stillinger, men gjenganger er spørsmål 
om interesse konflikt, uavhengighet, taushetsplikt og 
kollegial opptreden mellom advokater. Da det tilligger 
disiplinær organene å ta stilling til konkrete saker, gis 
rådgivningen som generell veiledning og henvisning til 
foreningens kommentarutgave av regler for god advokat
skikk. Det henvises også til Lovdata hvor prinsipielle 
avgjørelser offentliggjøres. 

Endring i retningslinjene om offentlighet for
disiplinærbeslutninger og i behandlingsreglene
for disiplinærutvalgene

Det ble i 2014 foretatt endringer i 
behandlings reglene for disiplinærutvalget og retnings
linjer om offentlighet for disiplinærbeslutninger. For
slag til endringene ble sendt på høring til de regionale 
disiplinærutvalgene før de ble lagt frem og vedtatt av 
hovedstyret i mars 2014. Endringene var stort sette språk
lige og struktur elle. Den største materielle endringen var 
offentlig gjøring av beslutninger hvor utvalgs/nemnds
leder alene avviser klagen. Endringene trådte i kraft 
1. august 2014.

Disiplinærutvalget

advokatforeningen har et eget klage organ 
(disiplinærutvalget) for klage på advokat som er medlem 
av advokatforeningen og hvor det anføres at adv okaten 
har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for 
høyt salær. Nærmere omtale av disiplinær utvalget finnes 
på side 51 i årsrapporten. 

innrapporteringer til tilsynsrådet, nekting 
av medlemskap og eksklusjon

Det ble i 2014 ikke foretatt noen eks klusjoner 
fra foreningen. I løpet av 2014 har fem advokater blitt 
inn berettet til tilsynsrådet for advokatvirksomhet. alle 
innberetningene skyldes forhold som ble oppdaget 
under behandling av disiplinærklage mot advokaten. 
tre av sakene har tilsynsrådet ferdigbehandlet. Ingen av 
advokatene har mistet bevilling, men en advokat har fått 
bokettersyn, mens to har fått advarsel.

to søknader om medlemskap ble avslått i 2014. 

Anbefaling for internadvokater

Hovedstyret vedtok i desember 2014 en 
anbefaling som utdyper anvendelsen av regler for god 
advokat skikk for internadvokater. anbefalingen retter 
seg både mot offen tlig ansatte advokater og bedriftsad
vokater. an befalingen er også relevant for organisasjons
advokater når disse gir bistand til sin arbeidsgiver. 
anbefalingen er ut arbeidet av foreningens faste utvalg 
for bedrifts advokater og en arbeidsgruppe bestående 
av offentlig ansatte advokater. Før vedtakelsen var an
befalingen sendt på en bred høring blant de berørte med
lemmene og i bedrifter med større internadvokatmiljøer.

hovedstyrets beretning 2014 

advokatetikk og disiplinærordningen

stAtistikk frA DisipLinærutvALgEnE 

 2014 2013

Innkomne saker 481 434
Behandlede saker 403 412
Ikke ferdig behandlede saker 252 202

Medholdsprosent * 37 42

*der klager har vunnet frem
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Advokatvakten

I advokatforeningens lokale kretser 
organiseres det advokatvakttjenester hvor det gis inntil 
30 minutter gratis juridisk rådgivning til publikum. Hvor 
ofte advokat vaktene arrangeres og hvor mange advokater 
som er tilgjengelig, varierer fra sted til sted. I 2014 kunne 
advokatforeningen tilby advokatvakt på 36 ulike steder 
i Norge. tilbudet ytes gratis av medlemmer av advokat
foreningen. 

skoletilbudet «rett eller galt»

advokatforeningens skoletilbud, «rett eller 
galt – hvor går grensen?», ble utviklet i forbindelse med 
advokat foreningens 100årsjubileum, og spilles fortsatt. 
I 2014 har det vært gjennomført 109 rollespill under 
veiledning av advokat. siden lanseringen i 2008 og fram 
til årsskiftet har det vært gjennomført 678 rollespill i 
klasse rommene. tilbakemeldinger fra elever, lærere og 
adv okater er fortsatt svært gode.

publikumsservice

advokatforeningen har en egen telefon 
for publikums henvendelser som er åpen hver dag fra 
kl. 12.0015.00. I tillegg besvares henvendelser per brev 
og epost. Majoriteten av henvendelsene gjelder spørsmål 
om klage på advokat og disiplinærordningen. Mange 
ønsker også å komme i kontakt med advokat for juridisk 
rådgivning. 

Advokatenhjelperdeg.no 

advokatforeningens forbrukerportal advokaten 
hjelperdeg.no har gradvis blitt mer populær etter at den ble 
lansert i 2006. I 2014 hadde nettsiden 956 726 besøkende. 
Dette er en økning med over 14 % i forhold til 2013. 87,5 % 
av de besøkende kommer til nettstedet via søkemotorer – 
og da ofte direkte til nettstedets artikler om forbrukerjuss. 

«Finn advokat» er nettsidens mest populære 
tjeneste. I 2014 videresendte advokatenhjelperdeg.no 
83 318 besøkende til medlemmenes nettsider. En annen 
populær tjeneste er «spør advokat». Her kan forbrukerne 
stille spørsmål til utvalgte advokater. I 2014 kom det inn 
4 289 spørsmål til denne tjenesten. 

I november 2014 lanserte advokatforeningen 
mobiltilpassede nettsider for advokatenhjelperdeg.no. De 
mobile nettsidene tilførte også nettstedet ny funksjonalitet 
ved at de benytter seg av smarttelefonenes Gps. Dette 
medfører at det blir enklere for brukerne å finne rele
vant advokat i nærheten, og veien til advokatens firma. 
Det er nå også mulig å legge inn advokatenes kontakt
informasjon direkte inn i brukernes kontaktliste. 

For å finne ut mer om de som bruker nettste
det, gjennomførte advokatforeningen en «online» bruker
undersøkelse som sommeren 2014. Denne undersøkelsen 
viste at 9 av 10 brukere på advokatenhjelperdeg.no er 
der som privatperson. Undersøkelsen viste også at disse 
kommer fra hele landet.

hovedstyrets beretning 2014 

Gratis råd og rettshjelp til publikum

i 2014 kunne Advokatforeningen tilby gratis 
juridisk rådgivning 36 ulike steder i landet. 
Hendvendelsene gjelder i første rekke arv/skifte, 
fast eiendom, boligrett, samt familierett.

nØkkELtALL frA ADvOkAtEnhjELpErDEg.nO

Advokatenhjelperdeg.no hadde nesten  
en million besøkende i 2014 

9 av 10 er på nettsiden som privatperson

64 prosent besøker nettsiden for å finne 
informasjon om et spesifikt juridisk tema

11 prosent er der for å stille spørsmål til advokat
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Marit aschehoug gikk av som redaktør høsten 
2014 etter nesten 14 år i advokatbladet. Nina schmidt, 
tidligere redaksjonell leder i VG og mangeårig nyhets
journalist, tiltrådte som ny redaktør i slutten av august. 

Forslaget til ny advokatlov var den viktigste 
enkeltsaken for bladet høsten 2014. advokatbladet ble 
en viktig premissleverandør for debatten om lovutkastet, 
og belyste utkastet fra mange sider, og bragte reaksjoner 
fra ulike advokatmiljøer. Lovutkastet førte også til økt 
aktivitet på bladets debattsider, og til stort engasjement. 

Bladet har startet en visuell og redaksjonell 
fornying, blant annet ved i større grad å bruke 
profesjonell fotograf, ved å bruke foto mer aktivt – for 
eksempel er det ønskelig at alle advokater som bytter 
jobb skal avbildes i vår Nytt om navnspalte – og ved 
å lansere flere nye spalter. samtidig arbeides det med 
å forbedre bladets nettsider og å øke produksjonen av 
nettsaker, samt med å fornye bladets visuelle profil. 

regnskap 2014

regnskapet er inntatt i årsrapporten.
 advokatforeningen har etter hovedstyrets 

mening en solid og sunn økonomi som tilsier at forut
setningen for fortsatt drift er til stede. Etter hovedstyrets 
oppfatning gir det fremlagte resultat og balanse med 
tilhørende noter et rettvisende bilde av foreningens ut
vikling og drift. For øvrig vises det til regnskap og balanse 
samt noteopplysninger inntatt i årsberetningen på side 28.

Miljø og likestilling

Virksomheten drives i Juristenes hus med 
adresse Kristian augusts gate 9, oslo. Foreningen har in
gen fysisk produksjon og forurenser således ikke det ytre 
miljø. advokatforeningens lokaler ble pusset opp i 2014 
og lokalene fremstår nå som moderne og med god kvali
tet. per 31.12.2014 var det 31 medarbeidere i sekretariatet 
(29,9 årsverk), herav to ansatt i engasjement. Kvinne
andelen er 74 % som er den samme som året før. 

I advokatforeningens styre er det 4 kvin
ner (36 %) og 7 menn (64 %). sykefraværet i 2014 var 
på 8,1 % mot 5,9 % i 2013. Det legemeldte sykefraværet 
i sek retariatet var henholdsvis på 9,8 % for kvinner og 
1 % for menn. Det egenmeldte sykefraværet var i 2014 på 
0,74 %. Det ble ikke rapportert om personskader i 2014. 
advokat foreningen er tilsluttet bedriftshelseordning.

hovedstyrets beretning 2014 

advokatbladet

hovedstyrets beretning 2014 

Økonomi og drift
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hovedstyret 2014

Hovedstyret har frem til representantskaps
møtet i mai 2014 hatt følgende sammensetning:

ErIK KEIsErUD, LEDEr 

MaGNHILD papE MErINGEN, NEstLEDEr 

oLaV HELDaL, MEDLEM aV arBEIDsUtVaLGEt 

aNDErs BrosVEEt 

raNVEIG sEM 

HaNNE sVErDUp DaHL 

ErLING LIND 

FroDE sULLaND 

paaLHENrIcH BErLE 

MIcHaL WIIK JoHaNsEN 

oLE JoaKIM DEVoLD 

Lederen av yngre advokater i oslo,  
Nora Hallén, har vært yngre advokaters observatør  
i hovedstyret første halvår 2014.

på representantskapsmøtet den 22. mai 2014 
ble Erik Keiserud gjenvalgt som leder og fire nye medlem
mer ble valgt til hovedstyret.

Hovedstyret har nå slik sammensetning:

ErIK KEIsErUD, LEDEr 

paaLHENrIcH BErLE, NEstLEDEr 

JaNE ELIsaBEtH WEsENBErG, MEDLEM aV arBEIDsUtVaLGEt 

ErLING LIND 

FroDE sULLaND 

MIcHaL WIIK JoHaNsEN 

oLE JoaKIM DEVoLD 

pÅL BEHrENs 

IDa HELENE BraastaD BaLKE 

LILLI MarIE BrIMI 

LENE HØIVaNG 

Jane Wesenberg trådte ut av hovedstyret 
26. februar 2015.

representantskap 2014

ordinært representantskapsmøte ble avholdt 
22. mai 2014 i oslo. Møtet behandlet hovedstyrets beret
ning og foreningens regnskap for 2013. representant
skapet traff også vedtak om endring av regler for obliga
torisk etter utdanning. advokatlov var et sentralt tema på 
møtet og utvalgets leder Bergljot Webster gjorde rede for 
arbeidet i advokatlovutvalget. Kai Gramke og Matthias 
Kilian var invitert fra tyskland for å snakke om advokat
profesjonen mot 2030.

Det ble innkalt til et ekstraordinært repre
sentantskapsmøte den 14. november 2014 med fokus på 
advokat lovutvalgets forslag til ny advokatlov og den be
tydning dette vil ha for advokatprofesjonen og advokat
foreningen. Det ekstraordinære representantskapsmøtet 
erstattet det ordinære kretsledermøtet.

hovedstyrets beretning 2014 

Foreningsorganene
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resultatregnskap

drIFtsInntekter note 2014 2013

Kontingent  36 299 785 35 858 030
publikasjons og annonseinntekter  5 081 554 5 843 497
Forsikringsgebyr  7 813 731 6 564 344
Kretskontingent og kursinntekter i kretsene 7 8 170 359 8 859 680
Disiplinærnemden 2 6 839 807 5 707 089
Kursinntekter  3 175 237 2 812 020
Diverse inntekter  592 173 665 038
avgift / oblig. etterutdanning 8 7 130 000 0

sum driftsinntekter  75 102 645 66 309 698

drIFtskostnader   

personalkostnader ansatte 3 30 470 719 29 614 227
personalkostnader tillitsvalgte 3 6 054 118 5 758 254
avskrivninger 4 2 229 634 2 109 602
publikasjon og annonsekostnader  4 337 636 4 790 023
Ekstern og driftsbistand 5 8 046 877 5 416 045
Kurskostnader  3 067 394 2 513 109
Møte og reisekostnader 6 4 090 223 3 409 990
Kostnad til lokaler  5 498 423 2 747 033
Kostnader til IKt/nettsider  3 815 576 3 361 763
Kontor og portokostnader  2 118 434 2 394 096
andre kostnader  1 441 152 1 371 574
Kostnader advokatforeningens kretser 7 6 426 359 6 053 577
tap på krav  43 550 -17 899

sum driftskostnader  77 640 095 69 521 394

Driftsresultat  -2 537 449 -3 211 696

FInansInntekter oG -kostnader   

Finansinntekter  5 658 328 4 514 638
Finanskostnader  -27 421 -5 901
Finans advokatforeningens kretser 7 165 478 159 728

netto finansresultat  5 796 385 4 668 465

Årsresultat  3 258 936 1 456 769

dIsponerInGer   

overført IMrfond  13 896 12 194
overført fra utv. og probono midler 8 -3 420 000 0
overført til utvikling og probono midler 8 4 130 000 0
overført Kompensasjonsfond  544 923 583 847
overført EK advokatforeningens kretser  260 478 1 319 003
overført støtteforeningens underskudd   -97 234
Økning av EK til støtteforeningen   97 234
overført avkastning på EK  1 169 495 -596 041
overført annen egenkapital årets overskudd  560 144 137 766

sum disponeringer  3 258 936 1 456 769
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eIendeLer note 2014 2013 

Varige driftsmidler 4 8 400 356 7 115 820
Langsiktige fordringer 12 13 461 973 13 636 973
aksjer 13 3 850 000 3 850 000
Driftsmiddel advokatforeningens kretser  47 200 

sum anleggsmidler  25 759 529 24 602 793

Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringer 14 70 876 976 54 474 414
Finansielle omløpsmidler 15 67 831 078 73 930 343
Bankinnskudd  9 11 564 664 7 752 619
Bankinnskudd – forsikring  6 655 462 19 067 361
Bankinnskudd advokatforeningens kretser  12 791 516 9 633 886

sum omløpsmidler  169 719 696 164 858 623

sum eiendeler  195 479 225 189 461 416

eGenkapItaL oG GJeLd    

EgEnkApitAL   
Egenkaptilal med restriksjoner
Kompensasjonsfond  26 837 477 26 292 554
IMrfond  705 559 691 663
Egenkapital advokatforeningens kretser 7 10 070 395 9 809 917
støtteforeningen  2 000 000 2 000 000
Utviklings og probono 8 5 003 064 4 293 064

sum egenkapital med restriksjoner 10 44 616 494 43 087 198

fri egenkapital
annen egenkapital  51 955 266 59 380 170

sum fri egenkapital  51 955 266 59 380 170

sum egenkapital 10 96 571 760 102 467 368

gjELD
Avsetninger
pensjonsforpliktelser 11 9 154 542 
Gjeld til Disiplinærnemnden 2 1 926 135 3 560 247

sum avsetninger  11 080 677 3 560 247

kortsiktig gjeld
skyldig forsikringspremie 12 26 629 628 26 863 485
Kreditorer  15 264 878 14 241 515
annen kortsiktig gjeld 14 40 786 687 37 432 288
skyldig offentlige avgifter og feriepenger  5 145 595 4 896 513

sum kortsiktig gjeld  87 826 788 83 433 801

sum gjeld  98 907 465 86 994 048

sum egenkapital og gjeld  195 479 224 189 461 416

resultatregnskap balanse

osLo 13.mars 2015

ErIK KEIsErUD

paaLHENrIcH BErLE

ErLING LIND

FroDE sULLaND

IDa HELENE BraastaD  
BaLKE

pÅL BEHrENs

LILLI MarIE BrIMI

oLE JoaKIM DEVoLD

MIcHaL WIIK JoHaNsEN

LENE HØIVaNG

MErEtE sMItH
Generalsekretær
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1  regnskapsprinsipper 

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

Årsregnskapet består av advokatforeningen 
(hovedforeningen) og advokatforeningens 19 kretser. 
Mellomværende mellom hovedforeningen og 
kretsene er eliminert i årsregnskapet.

Det er ingen endring av regnskapsprinsipp i 2014. 

inntekter
Kontingenter følger kalenderåret og inntektsføres 
over perioden for medlemskapets varighet. 
publikasjonsinntekter inntektsføres over abon
nements perioden. andre inntekter resultatføres i 
henhold til 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 klas
sifisert som anleggsmidler. andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal 
tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunk
tet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klas sifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er 
til svarende vurderinger lagt til grunn. omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Markeds baserte finansielle omløpsmidler er 
verdsatt til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanse
føres til nominelt mottatt beløp på etableringstids
punktet. 

varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost 
og driftsmidler med begrenset levetid 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. 

pensjoner
Den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen 
balanse føres med virkning fra 31.12 2014. aktuar
beregnet forpliktelse er balanseført mot egenkapita
len pr. denne dato og resultattall er ikke omarbeidet. 
Betalt premie representerer den årlige pensjonskost
naden. For innskuddspensjoner består også pen
sjonskostnaden av betalingen av innskuddspensjoner.

ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som 
finansieres over drift vurderes til nåverdien av de 
fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig 
anses opptjent på balansedagen. 

akkumulert virkning av estimatendringer og 
endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger 
vil fremover ikke innregnes i resultatet, men føres 
direkte mot organisasjonens egenkapital. periodens 
netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns og 
personalkostnader.

2  disiplinÆrnemnden

I henhold til advokatforskriftens kapittel 5 § 51 
skal sekretariatfunksjonen for Disiplinærnemnden 
utføres av advokatforeningen og regnskap med 
melding om nemndens virksomhet sendes hvert år til 
Justisdepartementet. I henhold til § 52 finansieres 
Disiplinærnemnden ved årlige bidrag fra advokater 
som utøver advokatvirksomhet. Bidragets størrelse 
fastsettes av Justisdepartementet i samråd med 
Disiplinær nemnden og innkreves av tilsynsrådet 
for advokatvirksomhet og overføres så til advokat
foreningen som sekretariat og regnskapsfører av 
Disiplinærnemndens kostnader. 

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. 
Disiplinærnemnden gikk med et underskudd på 
1 634 112 kr i 2014. Underskuddet skyldes i hovedsak 
satsningen på ny disiplinærportal. Egenkapitalen 
til Disiplinærnemnden er redusert tilsvarende 
underskuddet i 2014 og er pr 31.12.2014  
på 1 926 135 kr.  

noter

Inntekter Disiplinærnemnden inkl tilkjente saksomkostninger 5 205 695
Driftskostnader Disiplinærnemnden 6 839 807

underskudd -1 634 112

IB 2014 Gjeld til Disiplinærnemnden 3 560 247
Årets underskudd  -1 634 112

uB 2014 gjeld til Disiplinærnemnden 1 926 135
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3  personalkostnader

samlede ytelser til fast ansatte og tillitsvalgt som inkluderer redaktør til rt og rG. tillitsvalgte er medlemmer 
av disiplinærutvalgene, Disiplinærnemnden, leder av hovedstyret samt leder og sekretær i forsvarergruppen. 

  fAst AnsAttE AnDrE suM

Lønn, feriepenger og honorar 20 336 845 5 292 427 25 629 272
pensjon, pensjons og personalforsikringer 4 518 624 0 4 459 864
arbeidsgiveravgift 3 620 476 761 691 4 382 167
andre ytelser 1 994 773 0 1 994 773

sum personalkostnader 30 470 719 6 054 118 36 466 077

LØnn Og gODtgjØrELsE  pEnsjOn/pErsOnAL 
tiL styrEt Og gEnErALsEkrEtær LØnn fOrsikring  AnDrE ytELsEr suM

Generalsekretær 1 725 788 156 265 134 830 2 016 883
Hovedstyrets leder 750 000 0 0 750 000

sum godtgjørelse  2 475 788 156 265 134 830 2 766 883

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd pensjons
alder. Det var i 2014 ansatt 31 personer i sekretariatet som til sammen utførte 28,5 årsverk.

4  varige driFtsmidler

   iMMAtEriELLE   
  invEntAr ikt DriftsMiDLEr suM

anskaffelseskost IB 2014 1 617 199 9 468 753 10 874 632 21 960 584
tilgang 1 278 727  3 427 355 
avgang  1 191 912 

Anskaffelseskost uB 2013 2 895 926 8 276 841 14 301 987 25 474 754

akk. avskrivninger IB 2014 1 154 479 5 963 471 7 726 814 14 844 764
Årets avskrivninger 159 960 1 028 630 1 041 045 2 229 634
avskrivninger, avgang 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0

Akk. avskrivninger UB 2013 1 314 439 6 992 101 8 767 859 17 074 398

Bokført verdi 31.12.2013 1 581 487 1 284 741 5 534 128 8 400 356

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. 
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5  ekstern og driFtsbistand

Her inngår kostnader til juridisk bistand i forbindelse 
med utredninger, partshjelp og søksmål i Disip
linærnemnden. I tillegg inngår konsulentbistand i 
forbindelse med prosjekter som ny disiplinærportal, 
bransje og lønnsstatistikk, årsrapport, årstalen, 
medlemstilbud, medie og kommunikasjonsråd
givning, regnskap og revisjonstjenester, bidrag til 
internasjonalt rettshjelp, resepsjon og postrom. 

6  møte og reisekostnader

Dette er kostnader som knytter seg til møte og 
reisevirksomhet i forbindelse med internasjonalt 
samarbeid blant annet med ccBE, IILacE, cEEBa, 
samt årsmøter både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg inngår møte og reisekostnader i til
knytning til foreningens ulike aktiviteter som års
talen, møter i hovedstyret, representantskapet og 
kretsledermøte, samt i foreningens utvalg.

7  advokatForeningens kretser

advokatforeningen har 19 kretser, hvor hver krets bestemmer sin egen kretskontingent og kretsstyrene 
forvalter kretsenes midler. regnskapet til kretsene er konsolidert inn i advokatforeningen sitt regnskap. 

Inntekter   2014 2013

Krets kontingenter   5 336 830 5 191 370
Kursinntekter i kretsene   2 826 029 3 668 310

sum inntekter   8 162 859 8 859 680

kostnader   2014 2013

Disiplinærutvalget   387 549 290 703
advokatvakten   141 945 99 956
Kurskostnader   2 529 213 2 897 624
Møtekostnader, Årsmøte og yngre advokater   2 427 141 1 780 813
Kostnader til administrasjon og sekretær   1 859 142 1 825 181
Honorar kretsstyrer   141 619 170 791
andre driftskostnader   581 251 635 337
sum driftskostnader   8 067 859 7 700 405
Eliminerte kostnader    -1 649 000 -1 646 828

sum kostnader Advokatforeningens kretser   6 418 859 6 053 577

8   utvikling- og pro-bono midler

Utvikling og probono kommer fra avgifter for 
manglende oppfylling av krav til obligatorisk 
etterutdanning. Dette er midler med restriksjoner
som skal benyttes til utviklings eller pro bono 
prosjekter, og skal ikke gå til drift av sekretariatet. 
Det er hovedstyret i advokatforeningen som beslutter 
hva midlene skal brukes til. 2013 var siste året i 
forrige 5 års periode og de medlemmene som ikke 
oppfylte kravet til etterutdanning betalte i 2014 

en avgift på til sammen 7 130 000 kr. av inntekten 
beholdes 3 000 000 kr som skal dekke kostnader 
til drift av obligatorisk etterutdanningsordningen 
i perioden. Det er benyttet midler til dekning 
av prosjekter som for eksempel arbeidet med 
ny advokatlov, aksjonsog prosedyregruppen og 
publikumsvakt med til sammen 3 420 000 kr og 
bokført verdi av fondet pr 31.12.2014 er 5 003 064 kr.

yteLser tIL revIsor 

Lovpålagt revisjon 150 625
attestasjonstjenster 26 250
andre tjenester 43 125

sum ytelser til revisor 220 000

alle tall er inklusiv merverdiavgift.

noter
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9  bank 

skattetrekkskonto inngår som bundne midler med kr 3 070 908,.

10  bevegelser i egenkapitalen

          BokFørt
   Årets verdI 
eGenkapItaL IB 1.1.2014 Årets BrUk tILskUdd 31.12.2014

Egenkapital med restriksjoner      
Kompensasjonsfondet 5 26 292 555   544 922 26 837 477
støtteforeningen 2 000 000     2 000 000
IMrfondet 1 691 663   13 896 705 559
Utviklings og probono midler 2 4 293 064 -3 420 000 4 130 000 5 003 064
Egenkapital advokatforeningens kretser 4 9 809 917   260 478 10 070 395

sum egenkapital med restriksjoner 43 087 198     44 616 494

Fri Egenkapital 59 380 170 -9 154 542 1 729 639 51 955 267

sum egenkapital 102 467 368     96 571 761

1) av kapitalen på 705 559 kr er 39 560 kr reservert 
til rettssaksobservasjoner i utlandet.

2) se note 9 
3) Årets bruk er innarbeidelse av pensjonsforpliktel

ser, se prinsippnote og note 11

4) se note 7 
5) Kompensasjonsfondet ble opprettet av represen

tantskapet i 1985 og har som formål å gi økono
misk støtte til medlemmer som tas ut i aksjoner

11  pensjonsForpliktelser

Foreningens ansatte er medlemmer av en 
kollektiv pensjonsordning 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 
3 100 000 kr for 2014 iht. unntaksregelen for små 
foretak. premiefondet tilknyttet ordningen utgjør 
552 000 kr. 

Den balanseførte pensjonsforpliktelsen på 9 154 652 kr knytter seg til usikrede og sikrede pensjonsavtaler. 

pensJonsForpLIkteLse InkL aGa  sIkret UsIkret sUm

pensjonsmidler inkl aga  28 544 676 0 28 544 676
pensjonsforpliktelse inkl aga  -34 627 790 -3 071 539 -37 699 329

netto pensjonsforpliktelse inkl aga  -6 083 113 -3 071 539 -9 154 652

økonomIske ForUtsetnInGer 2014

Diskonteringsrente 2,30 %
Forventet lønnsvekst 2,75 %
Forventet Gregulering 2,50 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,00 %

pensjonsforpliktelser knyttet til aFpordningen er 
ikke balanseført. 31 personer omfattes av ordningen 
som fordeler seg aldersmessig som følger:

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

noter
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12  Fordringer og gjeld

Langsiktig fordring på Juristenes Hus as på 
13 286 973 kr er foreløpig avdragsfri. Lånet ble for
nyet 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 leie
takernes ønske om oppussing av kantinen ble det i 
2005 gitt et tilleggslån på 1 750 000 kr til Juristenes 
Hus as. Lånet skal tilbakebetales over 10 år og ren
ten er fastsatt til 4,66 %. Lånets saldo pr. 31.12.2014 
er 175 000 kr.

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

13  aksjer

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

14  kortsiktige Fordringer og gjeld

Kontingentinntektene faktureres fra og med 2011 
på forskudd året forut. Kontingentinntekter for 2015 
er bokført som kortsiktig gjeld og utgjør 37,2 mill 

kroner. Økningen i kortsiktig fordringer knytter seg til 
forsikringsordningen nevnt i note 12 hvor forsikring 
for årgang 2015 ikke hadde forfalt pr 31.12.2014.

15  Finansielle omløpsmidler

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

Verdi 1.1.2014 73 930 343
renteinntekter 4 641 507
Verdiendring verdipapirer 0
sum avkastning 4 641 507
Brukt Kapital -10 740 772

verdi 31.12.2014 67 831 078

noter
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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 2014, 
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 foreningens finansielle stilling per 31. desember 2014 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, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente 
med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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

oslo, 19. mars 2015   
ErNst & yoUNG as

Kjetil andersen 
statsautorisert revisor

revisors beretningnoter
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sjEttE rEkkE

JostEIN aLVHEIM

JostEIN NorDBØ

ErLING LIND

BJØrN DyrLaND
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VEGarD FUrDaL BrÅstEIN

pEr ForsBErG

fEMtE rEkkE
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MortEN BryN

BryNJar ØstGÅrD

KyrrE rIcHarD osMUNDsEN

ØystEIN rEMME 

ØyVIND aaKErØy

fjErDE rEkkE

MoNIca HaUGEDaL

HaNNE sVErDrUp DaHL

roHNNy aNDErsEN

aNNa E. NorDBØ

FroDE sULLaND

oLaV HELDaL

trEDjE rEkkE

LINE GULBraNDsEN

Nora HaLLéN

aKsEL s. taNUM

aNDErs BrosVEEt

aNDrEas ENEVoLD

MarIE HELENE EarL HaUGLaND

MIcHaL WIIK JoHaNsEN

EINar EDIN

AnDrE rEkkE

INGEr MarIE BoDIN ÅKVÅG

cHrIstIaN GarMaNN

rIta K. aasE

MartE sVarstaD BroDtKorB

MarIaNNE BEcH

FroDE sætEr

trUDE HoLMEN

paaLHENrIcH BErLE

fØrstE rEkkE

MarIaNNE HEIEN BLystaD

LENE HØIVaNG

MErEtE sMItH

ErIK KEIsErUD

ELNa KrIstIN HoLByE

raNVEIG sEM

MaNGHILD papE MErINGEN

JorUNN KrIstIN MoLtU JacoBsEN
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lovutvalg og hørings uttalelser

 arbeidsrett 4

 asyl og utlendingsrett 10

 avgiftsrett 10

 Bank, finansiering og valuta 3

 Bygningsrett og reguleringsspørsmål 3

 Børs og verdipapirhandelrett 3

 Eiendomsmegling * 1

 Energirett, vannkraft, olje og gass 4

 Europa og konkurranserett * 1

 Familierett, arv og skifte 5

 Fast eiendom (tings og leierett) 5

 Folkerett og statsforfatning * 1

 Forsikringsrett * 1 

 Forsvarergruppens høringsutvalg 15

 Forvaltningsrett 3

  IKt og personvern 3

 Immaterial og markedsføringsrett 3

 Miljørett  2

 reindrift og samerett *   1 

 samferdsel og sjø, luftog annen transportrett inkl. sjøforsikring  16

 selskapsrett   1

 sivilprosess og voldgift   2

 skjønns, ekspropriasjons og vassdragsrett 1

 skatterett 8

 Velferdsrett 5

64

2010

60

2011

66

2012

105

2013

79

2014

antaLL HørInGsUttaLeLser  
de sIste 5 Årene

Advokatforeningen er opptatt av at reglene for hørings
frister skal overholdes av regjeringen. re g   jeringen 
bryter stadig sitt eget regelverk ved at det settes for 
korte frister når forslag til endringer i lov  verket sendes 
på høring. Dette er et demokrati problem. Utgangs
punktet etter utredningsinstruksen er at hørings frister 
normalt skal være på tre måneder, og ikke være på 
mindre enn seks uker. Dette er imidler tid ikke en ab
solutt regel. Instruksens åpner for å gjøre unntak fra 
fristene dersom særlige forhold tilsier dette. 

< 6 uker 6 – 12 uker 

 

> 12 uker uten frist

24

58

75

9
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AsyL- Og utLEnDingsrEtt

Bente Mostad tjugum (leder),  
Jan M. Birkeland, perErik Gåskjenn, 
Brynjulf risne, sigrid Broch og  
christel reksten.

1. Høyring om forslag til endringar i 
utlendingslova § 97 – politiattest 
ved tilsetting i statlege asylmottak

2. Høringsbrev – forslag til endring av 
begrepsbruk knyttet til retur

3. Mulig prøveprosjekt i oslo – vurdering 
av hurtigspor for iretteføring av 
straffbare handlinger (sammen med 
forsvarergruppens høringsutvalg)

4. Høring – Endring i utlendings
forskriften (engangsløsning for 
lengeværende barn)

5. Høring om endring i utlendingloven 
– bortvisning på grunn av straff i 
utlandet

6. Høring – EUkommisjonens fo slag til 
endringer på visumfeltet – revisjon 
av visumforordningen og forslag til 
nytt tvisum (L)

7. Høring – Utvisning av særreaksjons
dømte utlendinger (sammen med 
forsvarergruppens høringsutvalg)

8. Høring – Endring i utlendingsfor
skriften, varig ordning for lenge
værende barn og begrunnelse i 
vedtak som berører barn

9. Høring om endringer i utlendings
loven (24årsgrense for familie
etablering)

10. Høring om endringer i utlendings
forskriften (heving av underholds
kravet og ny hjemmel for unntak)

AvgiftsrEtt

Marianne Brockmann Bugge (leder), 
Morten Fjermeros, Kari Elisabeth 
christiansen, Finn Lervik, anniken 
skogly.

1. Høring – Forslag om merverdi avgift 
og fast eiendom (sammen med 
lovutvalg for fast eiendom (tings  
og leierett))

2. Høring – forbruksavgift på elektrisk 
kraft – forslag til endring i forskrift 
11. desember 2001 nr1451 om 
særavgifter (særavgiftsforskriften) 
§ 3126 (sammen med lovutvalg for 
energirett, vannkraft, olje og gass)

3. Høring – forslag om ny nemnds
struktur på skatte og merverdi
avgiftsområdet (sammen med 
lovutvalget for skatterett)

ArBEiDsrEtt

Jan Fougner (leder), thomas Benson, 
alex Borch, Margrethe Husebø, terese 
smith Ulseth og tarjei thorkildsen.

1. Høring vedrørende endringer i 
kvalifikasjons forskriften (sammen 
med lovutvalg for samferdsel og 
sjø, luft og annen transportrett 
inklusive sjøforsikring)

2. Høring – ny forskrift om navigasjon og 
navigasjonshjelpemidler (sammen 
med lovutvalg for samferdsel og 
sjø, luft og annen transportrett 
inklusive sjøforsikring)

3. offentlig høring av forslag til for
skrift om endring av forskrift 15. juni 
1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak 
m.m. på passasjer, lasteskip og 
lektere (sammen med lovutvalg for 
samferdsel og sjø, luft og annen 
transportrett inklusive sjøforsikring)

4. Høring om endringer i arbeids
miljøloven

Her finner du Advokatforeningens lovutvalg  
og avgitte høringsuttalelser i 2014. Høringer der 

Advokatforeningen ikke har hatt bemerkninger til 
lov forslagene ikke er tatt med i oversikten.
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BAnk, finAnsiEring Og vALutA

Knut størmer Endre (leder), Knut Bjerve, 
Henrik Garmann, siri Wennevik, rudi 
Mikal christensen og Kaare p. sverdrup.

1. Høring om dokumentasjonsplikt og 
lydopptak ved rådgivning og salg av 
alternative spareprodukter mv.

2. Høring – Forskrift om Finans tilsynets 
opplysningsplikt om finansielle inst
rumenter (sammen med lovutvalg 
for børs og verdi papirhandelrett)

3. Høring – forslag til endringer i 
verdipapirfondloven og verdi
papirfondforskriften (maksimal 
eks ponering mot én utsteder og 
forvalter registrering)

BygningsrEtt Og  
rEguLEringsspØrsMÅL

per p. Hodneland (leder), odd Jo Forsell, 
ola Mæland, stein Ness og Gro Hamre.

1. Høring av forslag til endringer 
i byggteknisk forskrift

2. Høring Forslag til forenklinger og 
endringer i forskrift om byggesak 
(sammen med lovutvalget for for
valtningsrett)

3. Høring – Utkast til forskrift om mil
jøvurderinger av tiltak etter sektor
lover 

4. Høring av forskrift av konsekvens
utredninger for planer etter plan og 
bygningsloven (sammen med lovut
valget for miljørett)

BØrs- Og  
vErDipApirhAnDELrEtt

susanne Munch thore (leder), anders 
arnkværn, Lars Knem christie og tone 
Merete Østensen.

1. Høring – Forskrift om Finans tilsynets 
opplysningsplikt om finansielle inst
rumenter (sammen med lovutvalg 
for bank, finansiering og valuta)

2. Høring— taushetsplikt for opp lys
ninger i aksjonærregisteret (sammen 
med lovutvalget for skatterett)

3. consultation on changes to the 
listing rules for oslo Børs and oslo 
axess/ Høring vedrørende endringer 
i opptaksreglene for oslo Børs og 
oslo axess

EiEnDOMsMEgLing

Johan arnt Mettevoll (leder), Einar Edin, 
Lilly Marie Kongevold, Jarbjørg Grøtte 
og paul Henning Fjeldheim.

1. Høring – NoU 2014:6 revisjon av 
eierseksjonsloven (sammen med 
lovutvalget for fast eiensom (tings 
og leierett))

EnErgirEtt, vAnnkrAft,  
OLjE Og gAss

Gunnar Martinsen (leder), Kjersti 
Bergsåkeraspøy, are Lysnes Brautaset, 
Jane Elizabeth Wesenberg, Jon rabben 
og oddHarald B. Wasenden.

1. Høring – Endringer i energiloven  
– tredje energimarkedspakke

2. Høring – forbruksavgift på elektrisk 
kraft – forslag til endring i forskrift 
11. desember 2001 nr1451 om 
sær avgifter (særavgiftsforskriften) 
§ 3126 

3. Høring – forbruksavgift på elektrisk 
kraft – forslag til endring i forskrift 
11. desember 2001 nr1451 om 
særavgifter (særavgiftsforskriften) 
§ 3126 (sammen med lovutvalget 
for avgiftsrett)

4. Høring – Forslag til endring i energi
lovforskriften

ErstAtningsrEtt

Jane Margrethe ytreøy Grøndalen (leder), 
Laila Marie Bendiksen, tom sørum, 
ståle Haugsvær og Marte randen.

Ingen uttalelser i 2014

EurOpA- Og kOnkurrAnsErEtt

Ingvald Falck (leder), Harald Evensen, 
stein ove solberg, Morten Goller og 
Monica syrdal.

1. Høring: Forslag til ny forskrift om 
unntak fra konkurranseloven § 10 
for samarbeid ved omsetning av 
bøker (sammen med lovutvalget for 
immaterial og markedsføringsrett.

fAMiLiErEtt, Arv Og skiftE

Ingrid Lång (leder), sverre Larhammer, 
rikke Lassen (entlediget i løpet av 
2014), Janne Karin rasmussen, simon 
Ladderud stende og roar Vegsund.

1. Høring – Gjennomføring i norsk rett 
av Haagkonvensjonen 1996 om be
skyttelse av barn mv.(sammen med 
lovutvalg for velferdsrett)

2. Høring – reservasjonsordning for 
fastleger (sammen med lovutvalg for 
velferdsrett)

3. Høring – NoU 2014: 1 Ny arvelov 
og høringsnotat om herreløs arv til 
frivillige organisasjoner

4. Høring – NoU 2014: 1 Ny arvelov 
og høringsnotat om herreløs arv til 
frivillige organisasjoner

5. Høring – Forslag til forskrift om 
adopsjon av barn fra utlandet
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fAngst, fiskEri Og hAvBruk

Grunde Bruland (leder), ole Martin 
andreassen, Kjetil Haare Johansen,  
stig Erik Mortensen og Hallvard 
Bjørnarsson Østgård.

Ingen uttalelser i 2014

fAst EiEnDOM  
(tings- Og LEiErEtt )

Frode s. Halvorsen (leder), anne sofie 
Bjørkholt, christina Lyngtveitpetersson, 
Ivar christian andersskog og Mikkel 
Vislie.

1. Høring – Forslag om merverdi avgift 
og fast eiendom (sammen med 
lovutvalg for avgiftsrett)

2. Høring— NoU 2013: 11 Feste
kontrakter og folkerett

3. Høringsbrev – Forslag om å oppheve 
bestemmelsen om priskontroll i 
konsesjonsloven

4. Evaluering av matrikkelloven

5. Høring – NoU 2014:6 revisjon av 
eierseksjonsloven (sammen med 
lovutvalget for eiendomsmegling)

fOrsikringsrEtt

andreas Meidell (leder), Hans Kenneth 
VigaGerhardsen og anette cecilie 
Kjørrefjord Eckhoff.

1. Høring – spørsmål om ratifikasjon av 
2010 HNsprotokollen og gjennom
føring av protokollen i norsk rett 
(sammen med lovutvalg for samferd
sel og sjø, luft og annen transport
rett inklusive sjøforsikring)

fOrsvArErgruppEns  
hØringsutvALg

arild c. Dyngeland, Knut ronglien,  
Inger Marie sunde, renè Ibsen, John 
christian Elden og MetteJulie sundby.

1. Høring – Forslag til endring i for
skriften til straffegjennomførings
loven – om møteplikt ved prøve
løslatelse

2. Høring – rapport om avhørs
metodikk (sammen med bistands
advokatutvalget)

3. Høring – forslag til endring i politi
loven (adgang for kommunene til å 
forby tigging på offentlig sted)

4. Mulig prøveprosjekt i oslo – vur
dering av hurtigspor for iret
teføring av straffbare handlinger 
(sammen med lovutvalg for asyl og 
utlendings rett)

5. Høring – opprettelse av hjemmel 
for å kunne kreve politiattest fra 
personer som skal arbeide med 
mindreårige i kulturinstitusjoner

6. Høring – politiets adgang til å 
benytte et fremtidig nasjonalt ID
kortregister

7. Høring – Innsynsrett og oppholds
forbud

8. Høring – Utvisning av særreaksjons
dømte utlendinger (sammen med 
lovutvalget for asyl og utlendingsrett)

9. Høring – Forslag til lov om ikraft
setting av straffeloven 2005 mv

10. Høring: regulering av tigging  
– oslo kommunes politivedtekt

11. Høring – forslag om kriminalisering 
av visse handlinger knyttet til væp
net konflikt (fremmedkrigere)

12. Høring – Endringer i forskrift om salær 
fra det offentlige til advokater m.fl. 
etter faste satser (stykkprissatser) ved 
fri rettshjelp og i straffesaker (stykk
prisforskriften) (sammen med lov
utvalget for sivilprosess og voldgift)

13. Høring – Forskrift om tilgang til helse
opplysninger mellom virksomheter

14. Høyring – ny våpeninstruks for politiet

15. Høring om endringer i forskrift til 
straffe gjennomføringsloven (barn  
og straff )

fOrvALtningsrEtt

christian F. Galtung (leder), Gislaug 
Øygarden, Kaare andreas shetelig og 
ola Øverseth Nisja.

1. Høring – Forslag til lov om under
søkelser av ulykker og hendelser i 
forsvaret

2. Høring Forslag til forenklinger og 
endringer i forskrift om byggesak 
(sammen med lovutvalget for bygg
ningsrett og reguleringsspørsmål)

3. Høring – NoU 2014: 4 Enklere regler 
– bedre anskaffelser

fOLkErEtt Og stAtsfOrfAtning

Henning Harborg.

1. Høring – Den europeiske pakt om 
regions eller minoritetsspråk – Nor
ges sjette rapport (sammen med 
lovutvalg for reindrift og samerett 
og menneskerettighetsutvalget)

ikt Og pErsOnvErn

thomas olsen (leder), Jarle roar sæbø, 
Kirill Miazine, Kjell steffner og Jon 
Wesselaas.

1. Høring – innstramminger i reglene 
om offentlige skattelister (sammen 
med lovutvalg for skatterett)

2. Høring – forbruksavgift på elektrisk 
kraft – forslag til endring i forskrift 
11. desember 2001 nr1451 om 
sær avgifter (særavgiftsforskriften) 
§ 3126

3. Høring – forskrift om elektronisk 
kommunikasjon med lignings
myndig hetene – digital kommunika
sjon som hovedregel (sammen med 
lovutvalg for skatterett)
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iMMAtEriAL- Og  
MArkEDsfØringsrEtt

are stenvik (leder), Ida Gjessing, 
thomas rieberMohn, anne Marie 
sejersted, camilla Vislie og Hans Erik 
Johnsen.

1. Høring – tilslutning til London
overenskomsten til Den europeiske 
patentkonvensjonen (Epc) om 
reduserte krav til oversettelse av 
patenter m.m.

2. Høring endringer i åndsverkloven

3. Høring: Forslag til ny forskrift om 
unntak fra konkurranseloven § 10 
for samarbeid ved omsetning av 
bøker (sammen med lovutvalg for 
europa og konkurranserett) 

kOnkurs, AkkOrD,  
pAntErEtt, tvAngsfuLLByr-
DELsE Og inkAssO

siv sandvik (leder), Bjørn Åge Hamre, 
Flemming M. Karlsen, thomas steen 
Brandi, arve Haakstad og Håvard Wiker.

Ingen uttalelser i 2014.

MiLjØrEtt

cathrine Hambro (leder), Mathys truyen, 
andreas pihlstrøm, Halfdan Mellbye og 
Magnus Dæhlin.

1. Høring – Utkast til forskrift om 
miljøvurderinger av tiltak etter sek
torlover 

2. Høring av forskrift av konsekvens
utredninger for planer etter plan og 
bygningsloven (sammen med 
lovutvalget for byggnignsrett og 
reguleringsspørsmål)

rEinDrift Og sAMErEtt

John Jonassen (leder), Hjallis Bakke, 
stein owe, Benny solheim og Gisle 
Loso.

1. Høring – Den europeiske pakt om 
regions eller minoritetsspråk – Nor
ges sjette rapport (sammen med lov
utvalg for folkerett og statsfor fatning 
og menneskerettighets utvalget)

sELskApsrEtt

Filip truyen (leder), Johan Henrik 
Frøstrup, Kåre I. Moljord, Gudmund 
Knudsen, atle Degré og Åse Koll Lunde.

1. Høring – retningslinjer for bruker
grensesnitt i formelle nettskjema

sAMfErDsEL Og sjØ-, Luft-  
Og AnnEn trAnspOrtrEtt inkLusivE 
sjØfOrsikring

Geir Gustavsson, (leder), sindre 
Walderhaug, Henrik Hagberg, amund 
Bjøranger tørum og Mats Erik sæther.

1. Evaluering av sjølovens regler om 
undersøkelse (L)(1263152)

2. Høring – Forslag til endringer i 
forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet 
og helse på skip for gjennomføring 
av resolusjon Msc.337(91) om vern 
mot støy

3. Høring vedrørende endringer i 
kvalifikasjons forskriften (sammen 
med lovutvalg for arbeidsrett)

4. Høring – ny forskrift om navigasjon og 
navigasjonshjelpemidler (sammen 
med lovutvalg for arbeidsrett)

5. offentlig høring av forslag til for
skrift om endring av forskrift 15. juni 
1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak 
m.m. på passasjer, lasteskip og 
lektere (sammen med lovutvalg for 
arbeidsrett)

6. Høring – forslag til endring i miljø
sikkerhetsforskriften

7. Høring – forslag til endringer i 
sjøloven og forskrift om dispasjører 
– kompetansekrav mv. for dispasjører

8. Høring – spørsmål om ratifikasjon  
av 2010 HNsprotokollen og 
gjennom føring av protokollen i 
norsk rett (sammen med lovutvalget 
for forsikringsrett)

9. Høring om forslag til forskrift om 
sertifikat og tilsyn for norske skip og 
flyttbare innretninger

10. Høring – Forslag om endring i veg
trafikkloven § 36 b – tilbakeholds
rett til sikring av ilagte sanksjoner mv

11. Høringsbrev – Forslag til forskrift 
om krav til bruk av elektronisk 
betalings enhet i motorvogner

12. Høring – Nytt felles parkeringsregel
verk for offentlig og privat parkering

13. Høring – Forslag til endringer i for
skrift om engangsavgift – innføring 
av en refusjonsordning for engangs
avgift ved eksport av motorvogner

14. Høring – om forslag til ny forskrift 
om havnestatskontroll

15. Høring – forslag til forskrift om end
ring i forskrift 29. desember 1998 nr. 
1455 om skipsutstyr

16. Høring: Forskrift 1. juli 2014 nr. 945 
om last på norske skip og lektere

Forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om 
rednings redskaper på skip

Forskrift 5. september 2014 
nr. 1191 om sikkerhetsstyrings
system på norske skip, og flyttbare 
inn retninger
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siviLprOsEss Og vOLDgift

anders ryssdal (leder), Knut Boye, 
Borgar Høgetveit Berg, Nina Monssen, 
ola Øverseth Nisja, og Knut Erik 
Marthinussen Harjang.

1. Høring – Endringer i forskrift 
om salær fra det offentlige til 
advokater m.fl. etter faste satser 
(stykkprissatser) ved fri rettshjelp og 
i straffe saker (stykkprisforskriften) 
(sammen med forsvarergruppens 
høringsutvalg)

2. Høring – Forslag til ny lov om klage
organer for forbrukersaker

skAttErEtt

Bettina Banoun (leder), Einar Harboe, 
Finn Eide, Mons alfred paulsen og 
Hanne Kristin skaarberg Holen.

1. Høring – begrensning av fradrag for 
rentekostnader i interessefelles
skap— utfyllende forskrift

2. Høring— innstramminger i reglene 
om offentlige skattelister (sammen 
med lovutvalg for IKt og personvern) 

3. Høring – forskrift om elektronisk 
kommunikasjon med ligningsmyn
dighetene – digital kommunikasjon 
som hovedregel (sammen med 
lovutvalg for IKt og personvern)

4. Høring— taushetsplikt for opp
lysninger i aksjonærregisteret 
(sammen med lovutvalget for børs 
og verdipapirhandelrett)

5. Høring – enklere skatteregler for 
deltakerlignede selskaper

6. Høring – Forslag om å oppheve 
unntaket i merverdiavgiftsloven 
for forvaltningstjenester fra bolig
byggelag til tilknyttede borettslag

7. Høring – forslag om ny nemnds
struktur på skatte og merverdi
avgiftsområdet (sammen med 
lovutvalg for avgiftsrett)

8. Høring – skatt ved uttak fra norsk 
beskatningsområde

skjØnns-, EksprOpriAsjOns- 
Og vAssDrAgsrEtt

Kristin Bjella, (leder), Bjørn terje 
smistad, Kristoffer Dons Brøndbo, 
toralf Haver og arild Nundal.

1. Høring – endring i oreigningslova §

vELfErDsrEtt

ola Viken (leder), Helene Braanen, 
Monica solbergLeinebø, Gro sandvold 
og christian Hanssen.

1. Høring – Gjennomføring i norsk rett 
av Haagkonvensjonen 1996 om 
beskyttelse av barn mv. (sammen 
med lovutvalg for familierett, arv og 
skifte)

2. Høring – Forslag til endring i for
skrift om arbeidsavklaringspenger 
§ 2 – om maksimal stønadsperiode

3. Høring – Forslag til enkelte til
pasninger i deler av folketrygdens 
regelverk som følge av innføring av 
ny uføretrygd

4. Høring – reservasjonsordning for 
fastleger (sammen med lovutvalg for 
familierett, arv og skifte)

5. skriftlige innspill til syseutvalget 
om oppfølgning av alvorlige hen
delser i helse og omsorgstjenesten 
(nå ariansonutvalget)

andre

MEnnEskErEttighEtsutvALgEt

1. Høring – rapportering Beijing +20 
(sammen med kvinneutvalget)

2. Høring – Den europeiske pakt om 
regions eller minoritetsspråk – Nor
ges sjette rapport (sammen med 
lovutvalg for reindrift og samerett 
og lovutvalget for folkerett og stats
forfatning )

kvinnEutvALgEt

1. Høring – rapportering Beijing +20 
(sammen med menneskerettighets
utvalget)
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BEDriftsADvOkAtutvALgEt

siv Blanca Børgeask (leder),  
christian Karde, Jan sandtrø, stig Halvor 
Langmoen, Kristine richardsen  
og Marte røv.

Medlemmene i utvalget representerer 
både bedriftsadvokater i børsnoterte 
selskaper og mindre virksomheter. 
Utvalget arbeider for å ivareta bedrifts
advokaters rammevilkår og belyser te
maer som er særlig relevante for denne 
gruppen. I 2014 arrangerte bedrifts
advokatutvalget frokost seminarer 
om informasjonstyveri og misbruk av 
forretningshemmeligheter, midlertidig 
sikring, krisekommunikasjon og skatte
rettslige temaer. Utvalget har i 2014 hatt 
tre møter. 

Utvalget ferdigstilte i løpet av året 
en anbefaling for internadvokater i 
samarbeid med en arbeidsgruppe be
stående av offentlig ansatte advokater. 
anbefalingen ble vedtatt av hovedstyret 
i desember. Formålet med anbefalingen 
er å gi advokatene praktiske anvisnin
ger på spørsmål som særlig knytter seg 
til internadvokatrollen. Utvalget har 
dessuten gitt innspill i forbindelse med 
advokatlovutvalgets arbeid med frem
tidig regulering av internadvokatrollen.

ADvOkAtBLADEts  
rEDAksjOnsrÅD

steinar Mageli, Gunhild Lærum,  
Jon Wesselaas, Ina Lindahl Nyrud  
og arne ringnes.

Fem nye rådsmedlemmer ble utnevnt 
på begynnelsen av året: steinar Ma
geli (advokatfirmaet Mageli), Gunhild 
Lærum (advokatfirmaet Næss, Lærum, 
Lier & stende), Jon Wesselaas (Bing 
Hodneland advokater), Ina Lindahl 
Nyrud (Norsk journalistlag) og arne 
ringnes (thommessen). ringnes ble 
utnevnt til høyesterettsdommer i mai, 
og trakk seg derfor ut av rådet. rådet 
hadde bare ett møte i 2014 på grunn 
av redaktørskiftet i bladet. Møtet ble 
avholdt i april, og bladets budsjett og 
strategiplan frem til redaktørskiftet ble 
gjennomgått.

 BistAnDsADvOkAtutvALgEt

siv Hallgren (leder), Lilli Marie Brimi, 
Hege salomon, Morten Engesbak  
og sjak Haaheim. 

Bistandsadvokatutvalget har i 2014 
avholdt tre møter. Utvalget har i tillegg 
hatt møte med sivilrettsforvaltningen, 
Kontoret for voldsoffererstatning og 
Erstatningsnemnda for voldsofre. Det 
årlige seminaret for bistands advokater 
ble avholdt i juni, og omhandlet 
problem stillinger knyttet til sivile anker 
og salærsystemet. Utvalget hadde i 
2014 også et møte med riksrevisjonen.

EtikkutvALgEt 

Magnhild pape Meringen (leder),  
alex Borch, Eli aasheim, Håkon Knudsen, 
Brit Engebakken og Benedict de Vibe. 

I løpet av 2014 har etikkutvalget hatt 
tre møter. 

Etikkutvalget fikk i mai 2014 ny 
leder, Magnhild pape Meringen og nytt 
utvalgsmedlem, Eli aasheim. 

Utvalget har etablert gode arbeids
rutiner for den kontinuerlige opp
dateringen av kommentarutgaven til 
regler for god advokatskikk, som ligger 
på nettet. 

Utvalget har sendt høringssvar og 
innspill følgende: 

• Høring om advokatforeningens 
anbefaling til internadvokater 

• ccBEs foreslåtte Model rules 

ccBE arbeider med et felles etisk 
regelverk. Håkon Knudsen følger opp 
den saken og rapporterer til utvalget. 
Utvalget har også jobbet tettere 
sammen med sekretariatet og særlig 
advokat Kjersti ringdal vedrørende 
oppfølgingen av ccBEs arbeid. 

Faste utvalg
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intErnAsjOnALt  
rEttshjELpsutvALg

Jan Mathys truyen (leder), siv Elisabeth 
Hveberg, Lorentz stavrum, rikke Lassen 
(frem til 31. august), Fredrik Ellingsen  
(i permisjon), Jannicke Knudsen og 
Kiran aziz.

advokatforeningens internasjonale 
rettshjelpsutvalg drifter foreningens 
rettshjelpsprosjekter i Uganda og 
Guatemala. prosjektene er drevet i 
samarbeid med Uganda Law society og 
asociación abogados Maya’s de Guate
mala. I begge prosjektene ytes juri disk 
bistand og fri rettshjelp, herunder både 
rådgivning og sakførsel, til de under
priviligerte i Uganda og Guatemala. 
prosjektenes målsetning er også å bidra 
til å bygge rettsstaten i prosjektlandet, 
herunder styrke den lokale sam arbeids
partneren til å bli en sterk og uavhen
gig retts politisk aktør. I Uganda har 
prosjektet blant annet 7 operative 
rettshjelpskontorer som yter bistand til 
lokalbefolkningen, mens prosjektet i 
Guatemala hadde oppstart i 2011 og er 
særskilt innrettet mot urfolk og urfolks 
rettigheter. 

I 2012 startet utvalget et forprosjekt 
rettet mot Bangladesh, for å avklare 
hvorvidt det skal igangsettes et eget 
prosjekt her. Dette ble videreført i 2014. 
Det ble i 2014 også gjennomført et 
seminar i Burundi, med deltakelse av 
representanter fra advokatforeningene i 
Burundi, Uganda og Norge. seminaret og 
gjennomføringen av dette ble vurdert 
som et grunnlag for et event uelt videre 
samarbeid med Burundis advokat
forening.

MEkLingsutvALgEt

Geir Frøholm (leder), Dag røed, arne 
Engesæth , Ingunn tøllefsen og randi 
Birgitte Bull.

Utvalget ønsker å styrke utdanningen 
og videreutdannelsen av advokat
meklere. I forbindelse med dette ar
beidet reiste meklingsutvalget i mai på 
studietur til London. I London besøkte 
utvalget aDr Group og cEDr. Dette 
er de to største meklingsinstituttene 
i England. Begge instituttene har vært 
med på å etablere lignende utdannelser 
i andre europeiske land. 

Etter studieturen har utvalget ut
arbeidet en skisse for en ny og bedre 
meklingsutdannelse. Forslaget inne
holder et mer omfattende kurs med 
praktisk trening og med en av sluttende 
test. Det legges også opp til nye 
vedlike  holdskrav for å beholde god
kjennelsen. opplegget ble lagt frem for 
hovedstyret, som godkjente for slaget. 
JUs har fått oppgaven med å lage den 
nye utdannelsen. Utvalget arbeider 
aktivt for å markedsføre kompetansen 
til meklerne. I juni sto det en artikkel 
i Finansavisen om fordelene ved å 
bruke mekling ved advokat. I Dagens 
Næringsliv i september ble blant annet 
forslaget fra meklingsutvalget om en ny 
utdannelse for meklere nevnt, i forbin
delse med promotering av mekling

Meklingsutvalget har også gitt inn
spill til forslag i ny advokatlov.

Meklingsutvalget godkjenner nye 
advokatmeklere etter søknad. Når ny 
meklingsutdannelse er på plass vil det 
komme nye krav til godkjennelse av 
meklere. 

Meklingsutvalget har avholdt  
8 møter i 2014.

MEnnEskErEttighEtsutvALgEt

Mette yvonne Larsen (leder), Kjell M. 
Brygfjeld, cecilie schjatvet, arne Gunnar 
aas, thomas Horn, Else Mcclimans og 
Mette Loe. 

Utvalget har avholdt åtte ordinære 
møter i 2014, samt et todagers intern
seminar i London.

I februar deltok utvalget på Univer
sal periodic review (Upr) av Vietnam 
i FNs menneskerettighetsråd. Utvalget 
har de siste årene vært en bidragsyter 
til menneskerettighetsdialogen med 
Vietnam, og er særlig opptatt av de 
straffeprosessuelle rettighetene i landet. 

Videre ble det i februar avholdt et 
møte mellom menneskerettighets
utvalget og riksadvokaten vedrørende 
barn i fengsel, der utvalget fikk presen
tert relevant statistikk. 

også i 2014 har utvalget hatt fokus 
på menneskerettigheter i grunnloven. 
Utvalget deltok i februar på stortings
høring om grunnlovsfesting av men
neskerettigheter der utvalgets syn ble 
presentert.

Utvalget har som tidligere engasjert 
seg i debatten rundt etableringen av en 
ny, uavhengig Nasjonal institusjon for 
menneskerettigheter (NI). I april deltok 
utvalget på åpen høring hos stortingets 
presidentskap i forbindelse med stor
tingspresidentens forslag om å etab lere 
en ny NI organisatorisk underlagt 
stortinget og knyttet til sivilombuds
mannen. Utvalget har også kommet 
med konkrete, skriftlige innspill til 
dette arbeidet. For øvrig har utvalget 
også i 2014 vært representert i Nasjonal 
institusjons rådgivende organ.

I april deltok utvalget, sammen med 
ulike aktører fra sivilt samfunn, på Upr
høring av Norge i Menneskerettighets
rådet i Gèneve.

Utvalget deltok i april også på åpent 
møte med den nyopprettede Nasjonal 
forebyggende mekanisme (NFM). I juni 
ble thomas Horn og Mette yvonne Lar
sen oppnevnt som henholdsvis medlem 
og vara av NFMs rådgivende utvalg, 
som skal bidra med kompetanse, 
informasjon, råd og innspill til Nasjonal 
forebyggende mekanisme. 
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på bakgrunn av «glattcelle» – dom
men avsagt av oslo tingrett i juni, 
utarbeidet menneskerettighetsutvalget 
i samarbeid med Forsvarergruppen 
retningslinjer for forsvarere for på
beropelse av EMK. 

Utvalget har fulgt opp forholdene 
ved politiets utlendinginternat på tran
dum, og har blant annet arbeidet med 
å innhente oppdatert statistikk over 
innsatte fra politiets utlendingsenhet. I 
oktober ble det avholdt et møte mellom 
politiets utlendingsenhet og menneske
rettighetsutvalget vedrørende forhol
dene ved utlendingsinternatet. Møtet 
ble fulgt opp med et besøk på trandum 
i november. Utvalget har også hatt et 
samarbeid med psykologforeningens 
og Legeforeningens menneskerettig
hetsutvalg på dette området

Utvalget har siden 2013 vært rep
resentert i tilsynsutvalget for politi
arrest. I 2014 har det vært gjennomført 
tilsyn ved en rekke politiarrester i 
politi distriktene. 

I løpet av 2014 har utvalget hatt 
en utstrakt kontakt med øvrige 
NGoer, særlig gjennom NGoforum for 
menneske rettigheter. 

I løpet av året har utvalget avgitt 
én høringsuttalelse, i samarbeid med 
kvinneutvalget. 

stØttEfOrEningEn

olav todnem (leder), Jane Elizabeth 
Wesenberg, Ernst G. Hansen og sindre 
reimers rising (varamedlem)

støtteforeningen har som oppgave å 
gi økonomisk støtte til medlemmer av 
advokatforeningen som har kommet 
i vanskelig heter. advokater som har 
mistet advokatbevilling og gjennom 
det også sitt medlemskap i advokat
foreningen kan også gis støtte. Etter
latte kan også gis støtte ved særlig behov. 

I 2014 er det innkommet en søknad 
om støtte som er innvilget med til 
sammen kr 75 000. Vedtektenes krav 
til egenkapital er oppfylt. støtte
foreningens ordning gjøres kjent gjen
nom 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 regnskapsfører, 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 dek
ket en uventet utgiftspost, eksem
pelvis til nødvendig advokatbistand.

utvALgEt fOr  
yngrE ADvOkAtEr

Nora Hallén (leder), stine Lettrem
Eliassen, siri van Kervel røskaft, 
Jannicke Knudsen, anette røsæther, 
Kasandra Byberg, Lars christian 
Engen, Eirik Birkelund (vara), Hans 
Nyvold Kjellby (vara) og Magnus Kjenner 
(vara). Entlediget i løpet av året: Live 
Wilhelmsen Lindholm, Fredrik L. Ellingsen 
og Johannes Kaasen (vara). oppnevnt 
i løpet av året: simen Evensen Breen, 
tonje Eilertsen og rikke arnesen (vara). 

Utvalget for yngre advokater har som 
formål å fremme yngre medlemmers 
interesser og deltakelse i foreningens 

arbeid. Utvalget har i 2014 avholdt to 
møter, og har blant annet engasjert 
seg i arbeidet med advokatlov, spesielt 
vilkår for advokatbevilling. 

Utvalget har også deltatt i arbeidet 
med å revidere advokatforeningens 
Veiled ning for advokat og advokatfull 
mektig, som ble lansert i november 2014.

fAgpuBLikAsjOnEr 

Norsk Retstidende – RT

redaktør for rt har i 2014 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 be
grunnede beslutninger fra Høyesteretts 
ankeutvalg.

Rettens Gang – RG

redaksjon: Leif VillarsDahl (redaktør), 
John christian Elden (medredaktør for 
strafferett og straffeprosess) og chris
topher Haugli sørensen (redaksjons
sekretær). redaksjonsråd: Helge 
J. Kolrud(leder), Elizabeth Ege, Erik 
Johnsrud, GunnMari Kjølberg og Erik 
samuelsen.

advokatforeningen har siden 1950 
utgitt rettens Gang. rettens Gang 
ble lagt ned f.o.m. 2013årgangen. 
publikas jonen har inneholdt utvalgte 
retts kraftige dommer, kjennelser og 
skjønn fra lagmannsrettene og ting
rettene.
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fOrsvArErgruppEn

Frode sulland (leder), Marijana Lozic, 
anne Borgen, 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 2014 avholdt syv 
ordinære styremøter, et ekstraordinært 
årsmøte 28. april. på det ekstraordinære 
årsmøte ble vedtektene til Forsvarer
gruppen vedtatt endret, slik at årsmøte 
heretter avholdes i forbindelse med 
høstseminaret. ordinært årsmøte ble 
avholdt 26. oktober på Farris Bad. 

Høstseminaret ble i år avholdt på 
Farris Bad i Larvik, 24. 26. oktober. 
seminaret var nesten fulltegnet, med 
rundt 180 deltakere. 

Forsvarergruppen avholdt i sam
arbeidet med yngre advokater oslo 
krets seminar om «Forsvarer etikk». 
seminaret ble avholdt på Hånd verkeren 
kurs og konferansesenter lørdag 1. feb
ruar, rundt 30 deltakere. 

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

Forsvarergruppen er representert i 
referansegruppe nedsatt av advokat
lovutvalget ved leder Frode sulland 
som vararepresentant.

styret har også deltatt på EcBa kon
feranser i henholdsvis Warszawa (25.
26. april) og København (3.4. oktober). 
på konferansen i København holdt 
styremedlem Johnny Veum foredrag om 
«cost and legal fees». 

EiEnDOMsMEgLingsgruppEn

Einar Edin(leder), Jens Bull, Johan 
arnt Mettevoll, Lena Drønnesund, 
Kristian Kleiberg og Birgitte Midgaard 
(varamedlem).

to av styrets medlemmer er også 
medlemmer av advokatforeningens 
lovutvalg for eiendomsmegling.

styret har i 2014 hatt løpende kon
takt med Finanstilsynet, Eiendom Norge 
og Norges Eiendomsmeglerforbund. 

For Eiendomsmeglingsgruppen har 
en viktig sak i 2014 vært Finansdeparte
mentets økning av kravet til sikkerhets
stillelse for eiendomsmeglingsforetak 
og for advokater som driver eiendoms
megling p.g.a. økningen i verdien på de 
eiendommene som omsettes. Departe
mentet har i forskrift økt kravet til 
sikkerhetsstillelse til 45 millioner kroner 
med virkning fra 1. juli 2015. 

styret har gitt innspill til Finanstil
synet i forbindelse med rundskriv som 
presiserer reglene knyttet til behandling 
av klientmidler ved eiendomsomsetning. 

En annen sentral sak i 2014 var 
av talen om innføring av obligatorisk 
bolig salgsrapport mellom Eiendom Nor
ge og takstforeningene. Etter at Finans
tilsynet konkluderte med at obliga torisk 
bruk av en slik rapport ikke var et krav i 
henhold til god meglerskikk, trakk Eien
dom Norge seg fra avtalen. styret har 
anbefalt medlemmene å følge Finans
tilsynets anbefalinger og ikke pålegge 
alle kunder å kjøpe denne rapporten.

styret har som tidligere vært 
representert i styret for reklamasjons
nemnda for Eiendomsmeglingstjenester. 
styret har også vært representert i 
kontaktmøter med Kartverket. 

styret har i tillegg i 2014 hatt tett 
kontakt med Eiendomsadvokatenes 
servicekontor, hvor styret består av de 
samme personer. 

Faggruppene
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advokatforeningen har syv regionale 
disiplinærutvalg med til sammen 
73 medlemmer og 4 settemedlemmer.

advokatforeningens disiplinær
utvalg behandler klage over advokater 
som har opptrådt i strid med god 
advokatskikk eller krevd for høyt salær. 
Disiplinærutvalget er obligatorisk 
første instans for klager hvor advokaten 
er medlem av advokatforeningen, og 
for ikkemedlemmer som ønsker en 
førsteinstansbehandling i disiplinær
utvalget. 

Den 22. mai 2014 ble det årlige 
disiplinærutvalgsmøtet avholdt. på 
møtet deltok medlemmer fra disiplinær
utvalget og leder av Disiplinærnemn
den. 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 selv
stendige møter. 

I 2014 innkom 481 nye klagesaker 
og 403 ble ferdigbehandlet. antall 
innkommende saker har økt med 
11 % fra 2013. av de sakene som ble 
behandlet ble 36 % avvist. som ved 
tidligere år var den hyppigste årsaken 
for avvisning var oversittet klagefrist. 
Gjennom snittlig saksbehandlingstid for 
en klagesak var i 2014 6 måneder. 

De tre bestemmelsene som det 
hyppigst ble begått brudd på i 2013 var 
punkt 3.1.2 (om advokatens oppføling 
av oppdraget), 3.3.1 (om rimelig salær) 
og 1.3 (saklig og korrekt opptreden). 

Det ble gitt kritikk i 79 saker, 9 iret
tesettelser og 12 advarsler. I 31 saker 
ble salæret nedsatt. Disiplinærutvalget 
har i 2014 innberettet en advokat til 
tilsynsrådet for advokatvirksomhet 
som følge av mistanke om kritikkverdig 
forvaltning av klientmidler. I fire saker 
varslet disiplinærutvalget advokatfore
ningens generalsekretær om mistanke 
om andre kritikkverdige forhold ved 
advokatvirksomheten. 

 Medholdsprosenten for klager i 
2014 var 37 %, som utgjør en reduksjon 
fra 2013, men tilsvarer tidligere år. 

DisipLinærutvALgEt  
OsLO krEts

Jeppe Normann (leder), Marius Lysell 
andresen (underutvalgsleder), sicilie 
tveøy, Dag BayeganHarlem, Geir 
Knutsen (underutvalgsleder), Gunnar 
Meyer, terje Lundby Michaelsen, Kåre 
Moljord (underutvalgsleder), anne 
stine Eger Mollestad, Vegard Hildrum, 
Jørgen Bull (underutvalgsleder), 
Helene Braanen, Felix reimers, Halldis 
Winje (underutvalgsleder), christian 
schumacher, Erik smidt snekvik, Nils 
petter Jacobsen (underutvalgsleder), 
Johan Kjetil Høgevold, Hege stokmo, 
alex Borch (underutvalgsleder), 
Morten Haugen, Kristine Wang, Finn 
Erik Engzelius (undervalgsleder), Finn 
BackerGrøndahl, Hans andreas Hansen, 
Karl Marthinussen (settemedlem) og 
odd Wisløff (settemedlem).

DisipLinærutvALgEt  
OppLAnD, BuskEruD, vEstfOLD, 
tELEMArk krEtsEr

Øyvind rief armo (leder), Knut H. 
austad, Ida H. Braastad Balke, Bjørn 
Dyrland, torunn Karlsvik Glenna, pål
Morten Grande, Kari G. Henriksen,  
ole revhaug, Kåre E. Jølberg, christofer 
arnø og tore thallaug. 

DisipLinærutvALgEt  
MØrE- Og rOMsDAL, trØnDELAg 
krEtsEr

 Øyvind panzer Iversen (leder), ronald  
E. Brevik, per a. Engelsen, anne N. 
Hovde, Gunhild oftedal, tore skåltveit 
og Ellen U. straum 

DisipLinærutvALgEt  
Aust- Og vEst-AgDEr,  
sØr-rOgALAnD, hAugEsunD 
krEtsEr 

pål a. Eide (leder), thor Harald Eike, 
Helene Haugland, toralf Haver, alice 
Jervell, selmar Johannessen, stian 
Kristensen, sturla VikVestly, 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 V. askevold, Inger Hygen 
Flostrand, Marte røv, Even Øistensen, 
Ellen H. aarrestad Brendan s. 
Mitchell og arild christian Dyngeland 
(settemedlem)

DisipLinærutvALgEt  
nOrD-nOrgE krEtsEnE

Karle anders Øvereng (leder), rudi M. 
christensen, arve Haakstad, JanKristian 
Kløkstad, Kjetil rege, Jon arild strand, 
Ingunn tøllefsen og trude M. Wold

disiplinÆrutvalgene
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kretser

4 823

360

185

102

157

105

119

95

128

 264
224

149

87

46

59

203

463

826

78

advokatforeningen har 19 kretser med  
totalt 8 370 medlemmer i hele landet.  

oslo krets er størst med 4823 med lemmer  
og Finnmark er minst med 46.
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Aust-AgDEr krEts 

Leder: Øyvind aakerøy
styremedlemmer: perJakob Haakstad 
og ole Magnus Heimvik
Varamedlem:  
KariEsther selvaag Høgevold 

Kretsen hadde 59 medlem mer  
pr. 31 desember 2014.

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 Vestagder 
krets.

Advokatvakten

austagder arrangerer advokatvakt 
i arendal.

BuskEruD krEts 

Leder: Inger Marie Bodin Åkvåg
styremedlemmer: Vibeke Gjone Bille, 
Gunn cecilie ringdal og Knut Halvard 
austad
Varamedlemmer: Ida camilla Hals, 
christer almquist og anders Green

Kretsen hadde 185 medlemmer 
pr. 31. desember.

sosiale aktiviteter

14.02.2014 Middag i forbindelse  
med årsmøte.

06.09.2014 advokatturen. 

14.11.2014 Gåsaften.

kursvirksomhet

28.05.2014 Kurs om advokaters  
forsikringer.

Advokatvakt

Buskerud kurs arrangerer advokatvakt  
i Hønefoss og i Drammen.

finnMArk krEts 

Leder: andreas Hartley Enevold
styremedlemmer: Gisle Loso og  
Line Hammari

Kretsen hadde 46 medlemmer  
pr. 31.desember 2014.

kursvirksomhet

13.03 og 14.03.2014 Kurs i  
økonomi forståelse.

14.03.2014 Kurs i Kommunikasjon.

18.09.2014 Kurs i Lovdata.

19.09.2014 Etikkurs.

hAugEsunD krEts

Leder: truls Østen Lea
styremedlemmer: Ellen sandvold 
strømme, sophie Jansen alvestad, 
Marthe Johanne ravnås og  
John Harrischristensen
Varamedlemmer:  
Magnus Håvås Nereng og Erik Lea

Haugesund krets hadde 78 medlemmer 
pr. 31.desember 2014.

sosiale aktiviteter:

12.06.14 sommerfest.

28.11.14 Julebord.

kursvirksomhet

12.06.14 Kurs i voldgift v/Borgar Berg.

20.09.14 Kurs og samtaler om 
advokatrollen og etikk med  
John c. Elden og Erik Lea. 

28.11.14 Kurs i etikk v/professor  
sverre Blandhold.

hEDMArk krEts 

Leder: Jørgen Heier
Nestleder/sekretær: trude Holmen
styremedlemmer: Kirsti Mengshoel, 
Lars ØstbyDeglum og anders Hoel
Varamedlemmer: signe Louise 
Berthelsen og Emil tømmerdal Nordby

Kretsen hadde 119 medlemmer  
pr. 31. desember 2014.

sosiale aktiviteter

07.03.2014 Middag i forbindelse  
med årsmøte.

kursvirksomhet

08.11.2014 Høstkurs med temaene plan 
og bygningsrett, rettsmekling og etikk.

Advokatvakt

Hedmark krets arrangerte advokatvakt 
på Hamar og Elverum. ordning hvor 
man anmodet brukerne om å melde fra 
til Frivillighetssentralen at de kommer, 
har blitt videreført som en permanent 
ordning.  
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hOrDALAnD Og  
sOgn Og fjOrDAnE krEts 

Leder: Henrik Garmann
Nestleder: Jorunn Kristin Moltu Jacobsen
styremedlemmer: robert Fonn, Bjarte 
Kristian Døssland og Fredrik Gisholt
Varamedlemmer: stian osa  
og rikke arnesen

Kretsen hadde 826 medlemmer  
pr. 31. desember 2014.

sosiale aktiviteter

15.02.2014 Jubileumsball, Grand; Ber
gen sakførerforening 120 år, skrankens 
retsorden.

17.10.2014 Fest for «eldre advokater» 
med ledsagere.

kursvirksomhet

30.01.2014 Foredrag om arbeids markedet 
for advokatfullmektiger på Dragefjellet 
ved advokat Henrik Garmann.

15.02.2014 Jubileumsforelesning med 
temaene «om utviklingen av makt
fordelingsprinsippet fra 1814 til i dag» 
ved professor dr juris Jørn Øyrehagen 
sunde, «om Høyesteretts kontroll
funksjoner knyttet til Grunnloven 
inter nasjonale menneskerettighets
konvensjoner og EØsretten», ved 
Høyesterettsdommer, dr juris arnfinn 
Bårdsen, «om Grunnlova § 96 og det 
strafferettslege legalitetsprinsippet si 
utvikling i norsk strafferett» ved profes
sor dr juris Jørn Jacobsen og «advokat
rollen – slik den var, slik den er og slik 
den kanskje vil bli» ved advokat Erik 
Keiserud.

04.03.2014 Møte i sivilt råd.

11.03.2014 Møte i rådet for sam
handling i straffesakskjeden.

20.03.2014 Årsmøte med kurs om «ori
entering om arbeidet med ny advokat
lov» ved advokat paalHenrich Berle og 
om «parts og vitneavhør» avholdt av 
tingrettsdommer Beate Blom og advo
kat alf Johan Knag. 

13.06.2014 representasjon på Kandidat
arrangementet, Det juridiske fakultet, 
UiB. Kurs med tema «Ny arvelov» ved 
leder av arvelovutvalget, lagdommer, 
dr juris torstein Frantzen. 

08.09.2014 representasjon i for
bindelse med Høyesteretts besøk til 
sogn og Fjordane.

16.09.2014 «rett på sak» om straffe
retten ved advokat Harald alfsen og 
ved tidligere advokat, nå forfatter, chris 
tvedt på Litteraturhuset i Bergen.

17.10.2014 tvistelovdagen med 
temaene «aktuelle problemstillinger i 
sivilprosessen» ved advokat christian 
reusch, «siling av tvistesaker til andre 
og tredje instans – restansar, politikk 
og menneskerettar i Noreg, Norden og 
Europa 19942014» ved professor dr juris 
Jørn Øyrehagen sunde, og «Eksternt 
retts meklingsutvalg» ved sorenskriver 
Kari Johanne Bjørnøy. 

04.11.2014 «rett på sak» om avtale
retten ved advokat Harald alfsen og ved 
professor dr juris Johan Giertsen. 

06.11.2014 «pensjoner i et nøtteskall» 
ved advokat Jan L Backer og advokat 
simen smeby Lium. 

12.11.2014 Kretsmøte om ny advokatlov 
og ekstraordinært representantskaps
møte i advokatforeningen.

02.12.2014 «rett på sak» om Grunn
loven ved advokat Harald alfsen og 
professor dr juris Eirik Holmvik.  

kontakt med domstolen  
og andre aktører

samarbeid med Bergen tingrett, 
Nordhordland tingrett og Gulating 
lagmannsrett:

1. Kretsen har i samarbeid med Nord
hordland og Bergen ting retter i brev 
til Justisminister anders anundsen 
påpekt sammenhengen mellom 
manglende økonomiske ressurser 
ved domstolene og saksbehand
lingstiden. Det ble også reist spørs
mål om manglende finansiering av 
pålagt kvalitetsutredning av rehabi
literingen av tinghuset i Bergen.

2. I samarbeid med Bergen tingrett, 
Nordhordland tingrett og Gulating 
lagmannsrett, bistod kretsen ved 
etablering av et fast utvalg av retts
meklere. 

Advokatvakten

Hordaland og sogn og Fjordane krets 
arrangerer advokatvakt i Bergen 
tingrett. 

yngrE ADvOkAtEr hOrDALAnD 
Og sOgn Og fjOrDAnE

styremedlemmer: John Erik aarsheim, 
rikke arnesen, Henrik Birkeland, 
Karoline Moen og anette røsæther 

sosiale aktiviteter

12.09.2014 Høstfest på Bølgen  
og Moi i Bergen.

kursvirksomhet

24.04.2014 Foredrag om prosedyretek
nikk ved senioradvokat Fredrik Gisholt.

10.12.2014 Foredrag om «advokatfull
mektigen/advokaten i retten – emner fra 
saksforberedelse og hovedforhandling» 
ved tingrettsdommer Beate Blom.

hELgELAnD Og sALtEn krEts 

Leder: rohnny andersen 
Nestleder: Kristin Fagerheim Hammervik
styremedlem: peter Wright
Varamedlemmer: Øyvind Eidnes, Ingrid 
Holm Ellingsen og sivKristin Hansen

Kretsen hadde 95 medlemmer 
pr. 31. desember 2014.

kursvirksomhet

31.10.2014 Moseminaret. 

Advokatvakten

Helgeland og salten krets arrangerer 
advokatvakt i Mo i rana.
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MiDt-hÅLOgALAnD krEts

Kretsleder: Øyvind Johnsen 
styremedlemmene: Hugo storø  
og Bjørn Harald Larsen
Varamedlem: svein B.J. Maude

Kretsen hadde 87 medlemmer  
pr. 31. desember 2014.

kursvirksomhet

21.03.14 Vinterfestukeseminaret arran gert 
i Narvik. professor Erik Boe foreleste om 
reelle hensyn ved lov tolking, samt saklig 
og forsvarlig skjønn i forvaltningen. 
Høyeste  rettsdommer Jens Edvin a. 
skoghøy foreleste om bevissikring 
uten for rettssak, samt straffebegrepene i 
Grunnloven og EMK – vilkår og virkninger. 

30.04. 07.05.2014 Utenlandsseminar 
Beograd.

20. og 21.10 2014 Lofotseminaret i 
svolvær foreleste om temaer knyttet 
til eien domsmegling: tvisteløsning, 
oppgjørsoppdrag ved advokat Johan 
arnt Mettevoll. 

Advokatvakt

MidtHålogaland arrangerer advokat
vakt i Harstad.

MØrE Og rOMsDAL krEts

Leder: christian Garmann
styremedlemmer: John Marius Dybvik 
Henrik Grung, Katharina angvik 
Hjelmaas og Gerd anne Gammelsæter

Kretsen hadde 157 medlemmer 
pr. 31. desember 2014.

kursvirksomhet

26.12 og 27.12.2014 Høstseminar i 
Geiranger med temaene «Endringer i 
aksjelovgivningen», «Bud og budgiv
ning» og «Forhandlingsteknikk».

11.0914.09.2014 studietur til  
strasbourg.

Advokatvakt

Møre og romsdal krets arrangerer 
advokat vakt i Ålesund og Kristiansund.

OsLO krEts

Leder: Marte svarstad Brodtkorb 
Nestleder: Bendik FalchKoslung
styremedlemmer: Live Lindholm,  
Gry Brandshaug Dale, anne sofie 
Bjørkholt, Kåre Idar Moljord og Lars 
christian Engen.  
Varamedlemmer: carsten Gunnarstorp,  
Kristin Hegstad og sindre Marqvardsen
rådgiver: a. Désirée BjørneLarsen  
og sohbat arshad 

Kretsen hadde 4823 medlemmer  
pr. 31 desember 2014.

sosiale aktiviteter

13.03.2014 Bespisning og sosialt sam vær 
i forbindelse med Årsmøte på Latter.

kursvirksomhet

29.01.2014 Kurs om «Kort oversikt over 
Nskontrakter og prinsipielle forskjeller 
mellom disse». Foredragsholder var  
advokat Helge tryti.

04.03.2014 Kurs om «stressmestring/
hvordan håndtere en hektisk hverdag». 
Foredragsholder var psykolog Krister 
Halck. 

13.03.2014 Debattmøte med tema 
«Kont roll og overvåkningssamfunnet» 
på årsmøtet. ordstyrer var oddvar 
steenstrøm, panelet bestående av 
advokat Ketil Lund, direktør Bjørn Erik 
thon førstestatsadvokat Morten Eriksen, 
advokat aase sigmond.

7.05 og 02.06 2014 Kurs om «opp
rettelse av testament – feller og gode 
råd» ved advokat Marianne cecilie 
Lindholm og advokat Vibeke Five. 

27.05.2014 Kurs om «Etikk». Foredrags
holder var advokat ola Mæland. 

16. og 17.09 Kurs i «regnskaps
forståelse». Foredragsholder var sivil
økonom Jon H. Barstad. 

24.09.2014 Katedralenseminar 
om «Høyeste  rett gjennom 100 år». 
Foredrags holder var Jørn Øyrehagen 
sunde, professor i rettshistorie ved 
juridiske fakultet i Bergen. 

29.10.2014 Kurs om «sentrale per
sonvernspørsmål med særlig fokus 
på arbeidslivet». Foredragsholder var 
advokat Eva Jarbekk. 

05.11.2014 Katedralenseminar om 
«Krise psykiatri opp mot egen erfaring» 
med pål Herlof Herlofsen. 

26.11.2014 Kurs om «Klage til EMD». 
Foredragsholder var advokat arild 
Humlen. 

kontakt med domstolen  
og andre aktører

Kretsstyret har også i 2014 hatt et godt 
samarbeid med oslo tingrett. Det årlige 
møtet mellom kretsen og tingretten ble 
avholdt 21. oktober. på møtet deltok fra 
tingretten sorenskriver Geir Engebret
sen og direktør arnhild olsen. Fra kret
sen deltok Marte svarstad Brodtkorb, 
Bendik FalchKoslung og sohbat arshad 
fra advokatforeningen. Etter forespørsel 
fra tingretten har kretsen bidratt øko
nomisk til ny kopimaskin på advokat
rommet i oslo tinghus. 

Kretsen har hatt et nært samarbeid 
med oslo tingrett og Domstols administ
rasjonen i forbindelse med lansering 
av prøveprosjektet ELsaM (elektronisk 
samhandling med domstolen). 

I 2014 har kretsstyret deltatt på 
advokat foreningens «husbesøk» hos 
noen av de store advokatfirmaene i 
oslo. Dette har vært en fin mulighet for 
kretsstyret til å møte medlemmer.

Advokatvakt

oslo krets arrangerer advokatvakt i 
oslo og sandvika. totalt bidro ca 100 
advokater til ordningen ved å delta på 
de 75 vaktene i 2014. samlet antall 
henvendelser til advokatvakten i 2014 
var 1 049 personer, hvorav 1 001 fikk 
konsultasjon og 48 ble avvist på grunn 
av kapasitetsproblemer. antall konsul
tasjoner er redusert med 10 stykker fra 
2013, og antall avviste klienter økt med 
20 stykker. 
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yngrE ADvOkAtEr OsLO krEts

Leder: Nora Hallén
styremedlemmer: Live Lindholm  
(t.o.m juni), Jannicke Knudsen,  
Lars christian Engen, tonje Eilertsen 
(f.o.m mai) og simen Breen (f.o.m mai)

sosiale aktiviteter

04.06.2014 sommerpils på  
LaWo terrasse.

22.08.2014 Høstfest på stratos. 

31.10.2014 Høstpils på amundsen  
Bryggeri & spiseri.

kursvirksomhet

01.02.2014 seminar om «forsvareretikk» 
i samarbeid med Forsvarergruppen. 
Foredragsholdere: advokat Martin 
Eiebakke, advokat arild Dyngeland  
og advokat Nadia c. Hall. 

05.02.2014 seminar om ulike karriere
veier i samarbeid med Kvinneutvalget. 
paneldeltakere: advokat Lisa Digernes, 
juridisk direktør ved oslo Børs Øyvind 
amundsen, assisterende direktør 
Norges bank Kathrine stang ottesen, 
seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet 
Magnus Bydal og leder av påtaleseksjo
nen i oslo audun Kristiansen. 

02.04.2014 Kurs med tema: «Grunn
leggende regnskapsforståelse» ved 
advokat roger Engebretsen og stats
autorisert revisor Hanne Kverneland 
Nebo. 

04.06.2014 Kurs i «rettsmekling» ved 
dommer og leder av rettsmeklingsgrup
pen i oslo tingrett Hanne sofie Bjelland 
og advokat sven Ivar sanstøl. 

28.10.2014 Kurs om «Korrupsjon». 
Foredragsholdere var advokat Frode El
gesem, Helene Bærug Hansen og Espen 
Haug fra Økokrim. 

24.11.2014 «De første rettsakene – råd 
og tips» ved advokat ola Nisja, advokat 
Kaare andreas sheteling og advokat 
christian reusch.

yngre advokater oslo er medlem 
av EyBa. Nora Hallén har i 2014 vært 
Norges representant i EyBa styret hvor 
hun har fungert som kasserer. styre
medlemmene fra yngre advokater oslo 
har i 2014 deltatt på følgende EyBa 
konferanser:

• 13.16. mars i Edinburgh

• 12.15. juni i Barcelona

Annet 

yngre advokater oslo har deltatt aktivt 
i revideringen av advokat foreningens 
«Veiledning for ansettelse og opp
følging av advokatfullmektiger». De 
har også gitt innspill til «advokat
foreningens an befaling til arbeidsavtale 
for fullmektiger». 

styret har også jobbet aktivt for at 
Utvalget for yngre advokater får behol
de sin observatørstatus i hovedstyret. 

OppLAnD krEts

Leder: Øystein remme
styremedlemmer: Jo are aamodt 
Brænden og Nina Emilie Braathen 
Hjortdal
Varamedlemmer: Marte Johansen,  
tor Kolden og sigurd Lorentsen

Kretsen hadde 102 medlemmer  
pr. 31.desember 2015.

kursvirksomhet

21.3.2014 Vårkurset.

23.10.2014 Høstkurset. 

Advokatvakten

oppland krets arrangerer advokatvakt 
på Lillehammer.

rOMErikE krEts

Leder: Jostein Nordbø
styremedlemmer: Beate Elvevold, 
simon Ladderud stende og Brede 
Gundersen
Varamedlemmer: Dag svensson,  
tom carsten troberg og Lars Baklund

Kretsen hadde 128 medlemmer  
pr. 31. desember 2014.

sosiale aktiviteter

19.06.2014 sommeravslutning på  
Lillestrøm kultursenter.

 13.12.2014 Julebord i Gamlegodset  
på Losby Gods med vorspiel hos 
Gunhild Lærum.

kursvirksomhet

28.0202.03.2014 Fjellkurs på Norefjell 
i praktisk arbeidsrett med quiz ved 
advokat Else Leona Mcclimans.

19.06.2014 Ettermiddagskurs på  
Lillestrøm kultursenter med tema 
tomte festerett ved advokat  
sveinung o Flaaten.

Advokatvakten

Kretsen arrangerer advokatvakt både 
på Eidsvoll, Jessheim og Lillestrøm.
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tELEMArk krEts

Leder: Bjørn Dyrland
Nestleder: Guro Erikstein
styremedlemmer: Heidi amlie Grindem, 
Hildur strømhaug og Lars skjelbred jr.
Varamedlem: Birgitte thommassen 
Garvik og andreas Nyhaug

Kretsen hadde 105 medlemmer 
pr. 31. desember 2014.

sosiale aktiviteter

11.04.2014 Middag i forbindelse  
med årsmøtet. 

04.12.2014 Julebord.

kursvirksomhet

11.04.2014 Kurs i bruk av Lovdata  
ved aud Manger.

04.12.2014 Foredrag om ny advokatlov 
ved toralf Wågheim.

Advokatvakten

telemark krets arrangerer advokatvakt  
i skien og porsgrunn.

sØr-rOgALAnD krEts

Leder: Marie Helene Earl Haugland 
Nestleder: stian trones Bråstein
styremedlem: Hans Nyvold Kjellby, 
Vegard F. Bråstein, Katarina a Kyllo,  
Kari Nessa Northun, Erik Myhre  
og Bård Koppang

Kretsen hadde 464 medlemmer  
per 31. desember 2014.

sosiale aktiviteter

12.06.2014 Båttur med veteranbåten 
riskafjord II.

24.10.2014 styret i advokatforeningen 
sørrogaland krets arrangerte atter en 
gang turnering i actionball på tennis
land i sandnes.

20.12.2014 Den årlige juletrefesten i de 
røde sjøhus.

kursvirksomhet

18.09. 2014 Kurs straff og straffeprosess 
med temaet «siste rettspraksis» ved 
Magnus Matningsdal.

06.11.2014 Kurs i erstatning med temaet 
«Erstatningskrav i straffesaker/voldsof
fererstatning» Foredragsholder, advokat 
carl Gunnar sandvoll og advokat 
Helene Haugland.

13.11.2014 Kurs i arbeidsrett med 
temaet «stillingsvern mv ved sykdom» 
ved Merete akerø fra Lo og Kate Hidle 
fra NHo. 

Debattmøte

01.09.14 arrangerte foreningen 
medlems møte med paneldebatt på tou 
scene. tema var ytringsfrihet, sosiale 
medier, femte statsmakt og straffe
rettslig vern.

yngrE ADvOkAtEr  
sØr-rOgALAnD krEts 

styremedlemmer: Kasandra Byberg, 
Marie Eltervaag og Hans Nyvold Kjellby.

trOMs krEts 

Leder: Håkon Eskildsen pleym
styremedlem: Geirarne Blix Johansen
Varamedlemmer: cecilie Erica Drechsler 
og Vibeke Ek

Kretsen hadde 149 medlemmer 
pr. 31. desember 2014.

kursvirksomhet

08.0509.05.2014 Kurs på the Egde 
med temaene «samboerskifte» ved 
advokat sicilie tveøy, «Forlengelse av 
tomtefesteavtaler – EMDs dom og ny 
lovgivning» ved prodekan stig Harald 
solheim, «Eierseksjonssameier» av 
stipendiat ved Uit Harald Benestad 
anderssen og «Innhold og virkning av 
ekspropriasjonsvedtak» av høyeste
rettsadvokat tor N. rekve. 

yngrE ADvOkAtEr trOMs krEts

styremedlemmer: Eirik Birkelund og 
stine LettremEliassen

sosiale aktiviteter

27.06.2014 sommeravslutning for  
yngre advokater.
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trØnDELAg krEts 

Leder: Kyrre richard osmundsen
Nestleder: Lilli Marie Brimi
styremedlemmer: Line Gulbrandsen, 
anita rian Lykken, anniken Mellegaard 
Douglass og Guri Uvsløkk Vagnildhaug
Varamedlemmer: Jenny smolan  
og Knut Georg Fallrø

Kretsen hadde 360 medlemmer  
pr. 31. desember 2014.

kursvirksomhet:

13.03.2014 Konflikt og forsoning  
– Konfliktrådet.

05.06.2014 Effektive forhandlinger.

18.09.2014 avhendingsloven.  

17.10 og 18.10.2014 rørosseminar.

29.10.2014 rettspsykiatrisk forum.

Advokatvakten

trøndelag krets arrangerer advokat
vakt i trondheim. Vaktordningen ved 
trondheim folkebibliotek er arrangert 
ukentlig i hele 2014. 

yngrE ADvOkAtEr trØnDELAg 
krEts

styremedlemmer: Magnus Kjenner, Line 
svinndal Lorentsen og siri van røskaft 
Kervel

sosiale aktiviteter og kursvirksomhet

15.05. 2014 Besøk til E.c. Dahls Bryggeri 
(ølkurs/ølsmaking) og påfølgende 
middag.

05.06. 2014 ya sommerfest for samtlige 
av kretsens medlemmer. Foredrag 
med temaet «effektive forhandlinger» 
ble holdt av partner/advokat andre 
Michaelsen. Etter foredraget var det 
mingling og «trøndertapas».

vEst-AgDEr krEts

Leder: Monica Haugedal
Nestleder: torill Lilleøy andersen
styremedlemmer: Berit therese 
Knudsen, Karl Kristian Lofstad og rune 
Kristen stangeland 
Varamedlemmer: Gard Erik Garlie og 
Nils anders Grønås

Kretsen hadde 203 medlemmer  
pr. 31.desember 2014.       

sosiale aktiviteter

22.03.2014 Middag i forbindelse  
med årsmøte.

19.09.2014 tapas og drikke til medlem
mene etter kurs i etikk.

kursvirksomhet

03.02.2014 Kurs i forvaltningsrett 
ved advokat dr. juris Marius stub, 
regjerings advokaten. 

14.05.2014 Kurs i skjønn og 
ekspropriasjon. Foredragsholder var 
advokat dr. juris Bjørn stordrange.

28.08.2014 Kurs i arbeidsrett ved 
advokat Helga aune. 

19.09.2014 Kurs i etikk ved professor 
dr. philos paul Leersalvesen. 

08.10.2014 Kurs i strafferett avholdt 
av dr. juris og høyesterettsadvokat 
Magnus Matningsdal.

05.11.2014 Kurs i barnerett. Foreleser 
var tingrettsdommer anita Jarvoll 
Hekneby.

02.12.2014 Kurs i skatterett ble tradi
sjonen tro avholdt i samarbeid med 
skattebetalerforeningen med advokat 
trond olsen som foredragsholder.

Annet

I forbindelse med feiring av Grunnlovs
jubileet, har Fylkesmannen opprettet en 
styringsgruppe hvor blant annet Fylkes
mannen, Fylkeskommunen, Kristian
sand kommune, tingretten og advokat
foreningen er representert. Kretsstyret 
var representert i styringsgruppa og 
deltok på jevnlige møter. 

vEstfOLD krEts

Leder: rita Helene Krøgenes aase
styremedlem: sten Øivind Nornes, 
Kjersti Klaastad svendsen, Marianne 
teisbekk og Emma Gyllenberg

Kretsen hadde 224 medlemmer  
pr. 31.desember 2014.

sosiale aktiviteter

23.11.2014 Julemøte på Midtåsen  
i sandefjord.

kursvirksomhet 

8.10.2014 Lokalt kurs med advokat 
Linn tea Kjærås fra pWc med tema 
«Økonomisk kriminalitet i næringslivet». 

23.11.2014 Julemøte på Midtåsen  
i sandefjord.

23.27.04.2014 Kretskurs på Marbella i 
spania. Kursholdere var rikke Lassen, 
med lokalt kursinnslag fra advokat 
Heidi aas Larsen og advokat tor Bech
mann. 

Advokatvakten

Vestfold krets arrangerer advokatvakt i 
Horten, tønsberg, sandefjord og Larvik.

ØstfOLD Og fOLLO krEts

Leder: Elna Kristin Holbye
Nestleder: Hans thomas revhaug
styremedlemmer: christian Gustavsen, 
Karianne Hulaas Ekstrøm og torjus 
torjusen.
Varamedlemmer Morten Bryn  
og ole richard Holmolsen.

Kretsen hadde 264 medlemmer  
pr. 31.12.2014.

kursvirksomhet

18.1021.10.2014 Utenlandskurs  i 
Istanbul med kurstema arv/skifte. 

17.11.2014 Kretskurs avholdt på støtvig. 
Kurset var todelt, straffeprosess og 
plan og bygningsrett. 

Advokatvakten

Østfold og Follo krets arrangerer 
advokat vakt i Moss, sarpsborg, Fred
rikstad, askim, Halden og rygge.
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