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dette	er	advokatforeningen	

Vårt formål

Vårt mål er en advokatstand med høy faglig 
standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår. Foreningen 
skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk 
engasjement, og arbeider for å fremme rettssikkerhet og 
gode rettsstatlige prinsipper.

advokatforeningen utvikler regler for god 
advokatskikk. advokatforeningens disiplinærutvalg 
behandler klage over advokater som har opptrådt i strid 
med god advokatskikk eller krevd for høyt salær. Klage
behandlingen er gratis.

advokatforeningen tilrettelegger for fag
lig oppdatering av våre medlemmer gjennom Juristenes 
Utdanningssenter, og har en obligatorisk etterutdannings
ordning for å bidra til at medlemmene holder seg à jour 
med rettsutviklingen. 

Vår organisasjon 

Foreningens høyeste organ er representant
skapet. I tillegg består foreningens organer av hoved
styret og generalsekretæren, samt faggrupper, lovutvalg 
og faste utvalg. advokatforeningen er delt i 19 kretser. 
Kretsene skal ivareta lokale medlemmers interesser, og 
er et bindeledd mellom kretsens medlemmer og advokat
foreningens hovedstyre og generalsekretær. Hver krets 
har et styre som leder dens virksomhet, organiserer lokal 
kursvirksomhet og andre aktiviteter.

Regler for god advokatskikk

regler for god advokatskikk er utarbeidet av 
advokatforeningen. Ved kongelig resolusjon er reglene 
i sin helhet tatt inn i advokatforskriften som kapittel 
12. reg ler for god advokatskikk omfatter dermed alle 
advokater med virke i Norge, uavhengig av om ved
kommende er medlem av advokatforeningen eller ikke.

reglene er langt på vei harmonisert med 
regler som Den europeiske advokatorganisasjonen (CCBE) 
har vedtatt. Brudd på regler for god advokatskikk kan få 
disiplinære følger for en advokat.

Om medlemskapet

advokatforeningen jobber for kompetanse
utvikling av våre medlemmer gjennom å bidra til at 
Juristenes Utdanningssenter (JUs) har kurs som er spesielt 
tilrettelagt for advokater. 

advokatforeningen gir rådgivning om både 
drift av advokatvirksomhet, oppstart av advokat virk somhet, 
advokatetikk og løpende oppdatering om relevante regel
endringer for advokatyrket. som medlem kan man også få 
støtte og krisehjelp i krevende situasjoner. 

Medlemskap i advokatforeningen gir tilgang 
til vårt bransjeledende forsikringstilbud samt en rekke 
andre medlemsfordeler. 

Rettspolitisk arbeid

alle advokater har avlagt juristløftet; man 
skal fremme rett og hindre urett. De fleste av verdens 
advokatforeninger ser det som sitt naturlige ansvar å 
gjøre på samfunnsnivå, hva hvert enkelt medlem skal 
gjøre på klientnivå. advokatforeningens ansatte og rundt 
450 tillitsvalgte advokater har en rekke møtepunkter 
med politikere og myndigheter. Her arbeider vi for å øke 
forståelsen for rettsstaten og viktigheten av gode retts
statlige prinsipper. Vi benytter vår kompetanse og vårt 
engasjement for å fremme rett og hindre urett – nasjonalt 
og internasjonalt.

AdVOkAtfOReningen

8716 medlemmer

90 % av alle advokater er medlem

19 kretser

450 tillitsvalgte

107 høringsuttalelser

30 advokatvakter

Advokatforeningen er advokatenes  
profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.  
Advokat foreningen ble stiftet i 1908 under  
navnet Den Norske Sagførerforening. 
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Vi arbeidet også med mange andre saker gjennom  
året som vi er stolte av:

Advokatlov var selvsagt en meget høyt prioritert oppgave 
i hele advokatforeningen gjennom året. advokat
lovutvalget leverte sin NoU i mars. I etterkant har 
hele 22 av foreningens organer gitt sine innspill 
til det fremlagte lovforslaget. prosessen rundt 
lovforslaget viser advokatforeningens store, brede 
og meget kompetente engasjement rundt utarbei
delsen av ny advokatlov, og demonstrer til fulle 
hvor galt det var å organisere et advokatlovutvalg 
hvor vi ikke var representert. Når det er sagt, ligger 
nå mye til rette for en god advokatlov – og vi håper 
Justisdepartementet prioriterer det videre arbeidet 
med å få dette lovforslaget ferdig for behandling i 
stortinget innen rimelig tid.  

Advokatforeningens rettshjelpsaksjon var en viktig del 
av årets rettspolitiske arbeid. Økonomi blir stadig 
mer avgjørende for hva slags rettshjelp folk får, og 
rettsstaten blir stadig mer utilgjengelig for svake 
grupper i samfunnet. En styrket rettshjelpsord
ning, blant annet ved økt salærsats, er viktig for å 
sikre rettssikkerheten for utsatte grupper i samfun
net. Vi arbeidet for økt salærsats i 2014, men den 
gangen ble den bare økt med fem kroner (ca 0,5%). 
aksjonen «en femmer for rettssikkerheten» ga noe 
oppmerksomhet rundt saken, men i 2015 måtte 
sterkere lut til.

Derfor gjennomførte vi rettshjelpsaksjonen i 
2015. aksjonen hadde god oppslutning blant med
lemmene våre, men til tross for ivrig aksjonsvirk
somhet, ble ikke salærsatsen økt til mer enn 995 
kroner (ca 2,5%). Dette er et godt stykke unna det 
som ville reflektert etterslepet fra 1999. til tross for 
dette må aksjonen sies å ha vært en suksess. Vi fikk 
satt rettshjelp på kartet, og vi fikk god oppmerk
somhet i flere store nasjonale medier.  

Advokatenes fagdager ble gjennomført med stil igjen. 
antall deltagere har holdt seg på samme høye nivå. 
Denne gangen kunne man velge mellom 45 ulike 
temaer. tilbakemeldingene fra deltagerne viste at 
de var godt fornøyde med årets arrangement. Den 
påfølgende festen på onda var også en suksess, 
med mingling og dans til Gabrielle.

Advokatforeningens årstale ble holdt 12. november 
2015. temaet var «Hvordan fungerer rettsstaten for 
de ressurs svake i samfunnet». I forbindelse med 
talen ble det laget en kort animasjonsfilm som 
forklarer prinsippene bak access to Justice. Årstalen 
videreførte på mange måter temaet fra rettshjelps
aksjonen og hadde fokus på skjevheten i tilgangen 
på rettshjelp i samfunnet.

Advokatforeningen ønsket de tunisiske fredsprisvinnerne 
velkommen til oslo i desember. Vi var med på å 
arrangere fakkeltoget til ære for fredsprisvinnerne. 
Dagen etter prisutdelingen arrangerte advokat
foreningen sammen med NHo, Lo og senter for 
menneskerettigheter en rundebords konferanse 
der fredsprisvinnerne møtte sine norske søster
organisasjoner. samtidig kom en delegasjon fra 
den tunisiske advokatforeningens utvalg for yngre 
advokater på besøk for å utveksle erfaringer med 
yngre advokater i Norge.

2015 var et godt rettspolitisk år, med Advokat-
foreningens rettshjelpsaksjon i spissen. Selv om 
salærsatsen ikke økte så mye som ønsket, må 
selve aksjonen kunne defineres som en suksess.

fra	generalsekretæren
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Den norske rettsstaten rangeres som 

nest best i verden i Rule of Law Index  

– bare slått av Danmark. Men dessverre, 

selv den norske rettsstaten har mangler. 

Årstalen	2015

svikter rettsstaten de svakeste?

rettsstaten er en komplisert rettslig og 
kulturell konstruksjon, og kan aldri fungere perfekt. Det 
vil alltid finnes eksempler på at rutiner og institusjoner 
fungerer dårligere enn ønsket. Enkeltstående feil velter 
imidlertid ikke en rettsstat. tvert imot kan de rettes opp 
ved at saken bringes inn for et overordnet organ eller for 
en uavhengig domstol. Men der feilene blir gjentakende 
fordi de skyldes måten vi har innrettet oss på, er det 
grunn til uro. Det hjelper ikke om vi formelt har gode 
rettigheter og et godt rettsapparat, dersom befolkningen 
ikke er klar over sine rettigheter eller ikke er i stand til å 
vareta sine rettslige interesser. 

det rettsliggjorte samfunn

sosiale og kulturelle goder blir i økende 
grad formulert som rettskrav. politikerne lovfester stadig 
nye rettigheter for å beskytte svake grupper – og vi får et 
økende og mer finmasket lovverk. skal rettsliggjøringen 
fungere, må borgeren kunne gjøre gjeldende sine rettig
heter og nyttiggjøre seg rettssystemet. Denne absolutte 
forutsetningen er godt oppsummert i det engelske 
ut trykket «access to justice». Vi mangler et tilsvarende ut
trykk i Norge, men la meg forsøke å forklare dets innhold. 

Access to justice

En forutsetning for å kunne påberope seg  
en rettighet, er å ha kjennskap til den. Denne forutsetning 
for «access to justice» er politikerne selvsagt klar over. 
I stortingsmeldingen fra 1999 om fri rettshjelp ble dette 
uttrykt slik: 

«Det er påkrevet med et betydelig kunnskaps
nivå, både når det gjelder rettsregler som fordeler byrder, 
som skattesystemet, og rettsregler som fordeler goder 
som trygd eller behandling. Mange sentrale velferds
politiske fordelingsprinsipper kan ikke fungere tilfreds
stillende uten en omfattende informasjonsinnsats.» 

Det legges altså et stort ansvar på forvalt
ningens opplysningsplikt, selv om forskning og praksis 
viser at plikten ikke innfris. Mange borgere opplever dess
verre å gå glipp av sentrale rettigheter. Man kjente ikke 
til den aktuelle rettsregelen, og ble aldri opplyst om den i 
møtet med forvaltningen. selv i NaV, som har et særlig an
svar for å bistå svake grupper, ser vi at riksrevisjonen i en 
rapport fra 2012 påpeker at etaten mangler kompetanse 
til å gi den veiledningen som brukerne forventer. Et ferskt 
eksempel er sivilombudsmannens avgjørelse fra august i 
år, om en kvinne som henvendte seg til NaV med spørs
mål om vilkårene for opptjening av rett til foreldrepenger. 
Kvinnen innrettet seg etter det svaret hun fikk, men fikk 
senere avslag på søknaden. sivilombudsmannen kons
taterte at manglende veiledning hadde påført kvinnen et 
økonomisk tap som NaV var erstatningsansvarlig for.

En videre forutsetning for «access to justice» 
er at borgeren må være i stand til å gjøre sine rettig
heter gjeldende. Vedkommende må kunne fremsette sitt 
krav – og gjennomføre den nødvendige prosessen for å 
få det innfridd. også her svikter den norske rettsstaten 
dess verre alt for ofte – og noen grupper peker seg ut som 
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tapere: Barn, mennesker som kommer til Norge for å søke 
beskyttelse – og andre svake grupper. Det store under
forbruket av tolker er bare én av flere utfordringer her.  
Et offentlig utvalg konkluderte høsten 2014 med at under
forbruk av tolker og manglende kvalitetskrav fører til gale 
domsavsigelser, feilbehandlinger, saksbehandlingsfeil og 
økt ressursbruk. Likestillings og diskriminerings ombudet 
har stilt seg bak dette, og advarselen ble gjentatt av 
Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet i 
oktober i år.

Neste forutsetning er at borgerne har reell 
tilgang til domstoler eller andre uavhengige institusjoner 
med kompetanse og myndighet til å avgjøre saken. Kon
tinuerlig svekkelse av den offentlige rettshjelpsordningen 
gjør dessverre at stadig flere opplever at det å benytte 
seg av rettsvesenet, ligger utenfor deres økonomiske 
handlerom. Dessuten: selv i en rettssal er «access to 
justice» truet dersom styrkeforholdet mellom partene er 
for ulikt. Dette er en problemstilling som særlig gjelder 
saker av stor velferdsmessig betydning – der motparten i 
saken jo er staten. statens advokat vil i praksis ha tilgang 
til forvaltningsapparatet som vil være behjelpelig med å 
utarbeide notater, finne relevant forvaltningspraksis og 
gjøre annet arbeid for advokaten – mens privatpersonens 
advokat gjerne opplever at klienten kommer med sin sak 
i en plastpose. De lave satsene for timebruk og timepris i 
rettshjelpsordningen gjør at stadig flere gode og erfarne 
advokater velger å jobbe med andre typer saker – der de 
kan fakturere markedspris for sine tjenester. Inntektstapet 
ved å ta fri rettshjelpssaker blir for stort. 

Rettslig fremmedgjøring

Den norske rettsstatens problem er ikke 
mangel på lover, men manglende juridisk innsikt og 
kompetanse hos utsatte grupper. Vi ser en utvikling der et 
komplisert lovverk i kombinasjon med svekkede retts
hjelpsordninger, gjør det stadig vanskeligere for disse 
samfunnsgruppene å benytte seg av de rettsregler som 
var ment å beskytte nettopp dem. 

En rettsstat skal motvirke sosiale forskjeller 
i samfunnet ved å sørge for at det viktigste, nemlig loven, 
er lik for alle. Uten rettshjelp kan imidlertid store grupper 
oppleve at de ikke kjenner loven, eller ikke forstår den 
– og langt mindre evner å benytte den til å kreve sin rett. 
rettsstaten blir da ikke en motvekt til sosiale forskjeller, 
men en forlengelse av forskjellene. Da er det ikke lenger 
bare slik at de rike kan kjøpe de største husene, de sik
reste bilene og sende barna sine til de beste skolene – da 
får de også den beste rettsstaten. 

Dette skaper en ulikhet som er fremmed for 
norske idealer, verdier og tradisjoner. Utviklingen bør 
gjøre oss mer urolig enn vi synes å være i dag.
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Rettshjelpsaksjonen

Likhet for loven

Etter månedsvis med planlegging og 
organisering var det endelig klart for aksjonsstart tidlig 
om morgenen 24. august. og for en aksjonsstart det ble! 
I strålende vær møtte både tV2 og NrK opp for å dekke 
aksjonsstarten. Litt perplekse forbipasserende kunne 
obser vere at plassen utenfor tingretten i oslo etter hvert 
var helt dominert av aksjonister ikledd rettshjelps
aksjonens karakteristiske oransje tskjorter. Flere 
politikere kom også innom på første aksjonsdag,  
og lovte støtte til aksjonens budskap.

gratis rettshjelp

Utover i aksjonsuka ble også tingretts
plassene i andre byer farget oransje av advokat
foreningens tillitsvalgte. over 700 personer fikk gratis 
rettshjelp. Forbipasserende ble informert om betydningen 
av retts hjelpsordningen og hvorfor det er så viktig at 
denne nå må prioriteres langt sterkere. samtidig gjennom
førte advokatene en effektiv boikott av fengslingssaker, 
hvilket var vårt utvalgte pressmiddel ovenfor de politiske 
myndig heter. 

stor oppmerksomhet

aksjonen fikk også oppmerksomhet i 
avisredaksjonene. alle de største avisene sluttet seg til 
aksjonens budskap om en bedre rettshjelpsordning på 
lederplass. I tillegg bidro mange av advokatforeningens 
egne tillitsvalgte med leserbrev i avisene, og etterlot der
med ingen tvil om at det var en samlet forening som sto 
bak gjennomføringen av aksjonsuka. 

sosiale medier

Både før, under og etter rettshjelpsaksjonen 
var i tillegg aktiviteten i sosiale medier høy. Facebook
siden «Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp» hadde godt 
over 2.000 medlemmer under aksjonsuka, og ble blant 
annet brukt til å dele konkrete eksempler på at dagens 
rettshjelpsordning ikke fungerer godt nok.

aksjonsteltet utenfor oslo tingrett var godt besøkt  
og syntes godt i bybildet under aksjonsuka.

Et knippe Narvikadvokater.  
Kretsleder Hugo storø i mørk dress.

tidligere nestleder Magnhild pape Meringen og leder i Møre og 
romsdal krets Lill skogrand snekvik utenfor tingretten i Kristiansund.
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advokatforeningens generalsekretær Merete smith forklarer hvorfor  
rettshjelpsaksjonen er viktig til tV2s reporter Kadafi Zaman.

Glade aksjonister klare til dyst  
utenfor Bergen tingrett.  

Godt over 200 advokater stilte opp  
og ga gratis rettshjelp  

i løpet av uken aksjonen varte. 

advokatforeningens hovedstyre samlet ved aksjonsteltet  
utenfor oslo tinghus. 

I Bodø stilte byens advokater mann og kvinnesterke 
opp. Kretsleder rohnny andersen i forgrunnen.
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Et viktig prinsipp i rettsstaten vår er at enhver borger skal ha tilgang til kvalifisert juridisk 
bistand for å kunne hevde sine rettigheter overfor staten. Grupper som står økonomisk 

svakt skal sikres dette g jennom statens ordninger for fri rettshjelp.

Vi har, med bekymring, sett at det vederlaget staten betaler til advokater som påtar 
seg slike saker, har blitt vesentlig svekket de siste 15 årene.

Konsekvensene er at gode og erfarne advokater i økende grad takker nei til å yte 
rettshjelp på de betingelsene staten tilbyr. Forskjellen mellom statens salærsats, og 

markedsprisen for advokattjenester, har blitt for stort.

Utviklingen g jør det stadig vanskeligere for svake grupper å hevde de rettighetene 
staten har gitt dem. Dette er et alvorlig samfunnsproblem. Derfor er det viktig å sørge 

for at tilstrekkelige ressurser tilføres ordningene for fri rettshjelp.

Vi ønsker et samfunn der de svakeste gruppene har tilgang på erfaren og kompetent 
advokathjelp i møte med en sterk stat. Vi gir derfor vår fulle støtte til 

Advokatforeningens pågående rettshjelpsaksjon.

S O L I D A R I T E T S E R K L Æ R I N G

Vi støtter 
Advokatforeningens 

Rettshjelpsaksjon

De 16 største advokatfirmaene i 
landet ga sin støtte til rettshjelps
aksjonen, og rykket inn annonser 
med støtteerklæringen i både  
aftenposten og Bergens tidende 
under aksjonsuka

Advokatforeningens årsrapport 201514



flere aviser ga sin støtte til aksjonen 

En viktig faktor som bidro til å vekke opp
merksomhet rundt aksjonen – var følgelig at de største 
avisene i landet støttet opp under rettshjelpsaksjonen 
på sin lederplass. Både Dagbladet, Bergens tidene, VG, 
aftenposten og stavanger aftenblad støttet aksjonen i 
sine lederartikler. 

Utdrag og sitater hentet fra lederartiklene  
til støtte for rettshjelpsaksjonen:

dagbladet 17. august
«rettighetene er lite verdt hvis det ikke følger rettshjelp med.»
«Det er et godt prinsipp at partene som møtes i en tvist  
i utgangspunktet er noenlunde jevnbyrdige.»

Vg 24. august
«Dersom alle skal være like for loven, bør også de fattigste 
ha tilgang på god rettshjelp.»

Bergens tidende 24. august
«ordningen med fri rettshjelp undergraves dersom  
bare de dårligste advokatene tar sakene.»
«Fri rettshjelp er så viktig for rettssikkerheten at 
advokatenes krav må bli tatt alvorlig.»

Aftenposten 26. august
«anders anundsens salærpopulisme.»
«spørsmålet advokataksjonen reiser er hvor mye det 
offentlige må betale for å sikre en god nok rettssikkerhet  
i slike alvorlige saker.»

stavanger Aftenblad 31. august
«rettssikkerhet kan ikke måles i kroner.»
«Det er i samfunnets egeninteresse at rettshjelps
ordningene favner bredt og sikrer at de svakeste  
gruppene gis tilgang til kvalifisert juridisk bistand.»
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Advokatlov

advokatlovutvalget leverte sin utredning 
NoU 2015:3 advokaten i samfunnet 19. mars 2015. Justis
departementet sendte utredningen på høring i mai med 
høringsfrist 1. januar 2016. 

advokatforeningens høringsuttalelse er bas ert 
på en omfattende behandling i foreningen. advokat
lovutvalgets utredning ble forelagt foreningens kretser 
og de av foreningens lovutvalg og faggrupper som vil 
bli berørt av forslagene i utredningen. representanter 
fra hoved styret og sekretariatet besøkte i løpet av året 
en rekke kretser og enkelte større advokatfirmaer og 
orienterte om innholdet i utredningen. til sammen 22 av 
foreningens organer har kommet med innspill til for
slagene i utredningen. Det gjelder blant annet de fleste 
av foreningens kretser, samt faste utvalg som menneske
rettsutvalget, etikkutvalget, utvalget for yngre advokater, 
bedriftsadvokatutvalget og forsvarergruppen. I tillegg 
har advokatforeningens disiplinærutvalg og foreningens 
forum for de store advokatfirmaene, samt lovutvalgene 
for erstatningsrett og forsikringsrett, avgitt uttalelser.

representantskapet behandlet de mest 
sentrale spørsmålene i utredningen i to møter, henholds
vis 25. mars og 13. november 2015, og hovedstyret hadde 
ansvaret for den avsluttende behandlingen av hørings
uttalelsen. advokatforeningens høringssvar ble sendt 
22. desember 2015.

Foreningen har overfor departementet uttrykt 
ønske om dialog om det videre arbeid med utredningen.

hovedstyrets	beretning	2015	

Hovedpunkter i året som har gått

HOVedstyRet HAR mOttAtt uttAlelseR 
fRA 22 instAnseR. disse eR:

kretser
• Vestagder
• Vestfold
• Østfold og Follo
• Hedmark
• Buskerud
• oslo
• austagder
• troms
• romerike
• trøndelag
• Hordaland og sogn og Fjordane
• sørrogaland

faste utvalg m.v.
• Kvinneutvalget
• Disiplinærutvalget
• Menneskerettighetsutvalget
• Etikkutvalget
• yngre advokater
• Bedriftsadvokatutvalget
• Forsvarergruppen
• Forum for de store advokatfirmaene

lovutvalg
• Lovutvalget for erstatningsrett
• Lovutvalget for forsikringsrett
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Rettshjelpsaksjonen

I mai bestemte advokatforeningens 
representant skap at det på ettersommeren skulle 
gjennom føres en rettshjelpsaksjon. Bakgrunnen for 
aksjonsvedtaket var nedprioriteringen av rettshjelps
ordningen fra myndighetenes side som har pågått de siste 
15 år, og som høsten 2014 nådde sitt foreløpige bunn
punkt ved en justering av salærsatsen for 2015 med bare 
fem kroner (ca. 0,5%).

Ikledd rettshjelpsaksjonens godt synlige 
oransje tskjorter ble aksjonen gjennomført av advokater 
over hele landet i perioden fra mandag 24. til lørdag 
29. august. oppslutningen om aksjonens gjennomføring 
blant advokatforeningens tillitsvalgte og medlemmer var 
svært god. Forsvarerne unnlot å møte til fengslingsmøter 
i straffesaker og utlendingssaker ved tingrettene i oslo, 
Bergen, Bodø, Nedre romerike og Haugesund. I tillegg 
ga medlemmer av advokatforeningen gratis rettshjelp til 
publikum utenfor til sammen 12 av landets tingretter i 
løpet av aksjonsuken. om lag 720 personer mottok gratis 
rettshjelp, og til sammen var det rundt 240 advokater 
i sving med å yte rettshjelp til publikum i løpet av 
aksjonsuken.

rettshjelpsaksjonen fikk svært god og positiv 
medieomtale. Ikke minst fikk aksjonen og dens budskap 
støtte på lederplass fra både aftenposten, VG, Dagbladet, 
Dagsavisen, Bergens tidende og stavanger aftenblad.

Den konkrete målsetningen med retts
hjelpsaksjonen var en styrking av rettshjelpsordningen 
ved at salærsatsen for 2016 måtte justeres på linje med 
lønnsveksten ellers i samfunnet, i tillegg til en kompen
sasjon for noe av etterslepet som har opparbeidet seg 
siden 1999. I tillegg var det også en målsetning at det 
måtte utarbeides en flerårig plan for videre kompensasjon 
av etterslepet i salærsatsen, og at det måtte innføres et 
nytt regime for de årlige justeringene av salærsatsen.

rettshjelpsaksjonen medførte ikke konkrete 
endringer av rettshjelpsordningen i statsbudsjettet for 
2016. salærsatsen ble imidlertid økt til kr. 995 (2,6%). 
Dessuten førte aksjonen til økt fokus på rettshjelps
ordningen og salærsatsen for advokater som jobber 
med fri rettshjelp og straffesaker. Et sterkt mindretall på 
stortinget stemte for et forslag om at regjeringen skulle 
fremme forslag om ny modell for de årlige drøftingene om 
salærsatsen mellom staten og advokatforeningen.

Les mer om rettshjelpsaksjonen på sidene 12  15.

Hovedstyret 2015

Bak
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LIVE LINDHoLM 
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Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

medlemsoppslutning

advokatforeningen har ved utgangen av året 
8312 aktive medlemmer, herav 6851 advokater og 1461 
advokatfullmektiger. Dette er en økning på 166 medlem
mer eller 2 % fra 2014. Vi har i 2015 fått flere advokat
medlemmer (175) enn hele medlemsøkningen (166) 
tilsammen. Den største medlemsøkningen har vært i 
Buskerud krets med 11 %. Kvinneandelen er på 37 %, noe 
som er en økning fra 36% i 2014. Nær 90 % av landets 
advokater er medlem av foreningen. Det har noen år vært 
en fallende tendens til medlemskap blant fullmektigene. 
Det er i 2014 og 2015 satt i verk tiltak for å snu denne 
utviklingen, og tendensen ser nå ut til å være snudd. 
Medlems oppslutningen blant fullmektigene har økt med 
2,4 % fra 2014 til 2015.

medlemskommunikasjon 

advokatforeningen søker å være effektiv, presis 
og målrettet i kommunikasjonen med medlemmene. Disse 
prinsippene er viktige for kommunikasjonen med med
lemmene på telefon, for markedsføringen av våre produk
ter og arrangementer og for organisering og presen tasjon 
av ulike budskap på våre nettsteder. En viktig kommuni
kasjonskanal mot medlemmene er bruk av epost – seg
regert etter geografisk, tematisk og faglig relevans.

Advokatforeningen.no/minside

advokatforeningens nettsider gjør det enkelt 
å følge med på nyheter fra foreningen, samtidig som 
medlemmene lett skal kunne orientere seg i arbeidet 
med myndighetskontakt og rettspolitikk – og få god 
medlemsrådgivning og oversikt over møter, kurs og andre 
aktiviteter sentralt og i kretsene. Vi har i 2015 gjort for
bedringer på «Min side» slik at det enkelte medlem bedre 
kan administrere medlemskapet, få oversikt over etter
utdanningstimene sine og bestille forsikringer. Vi la i 2015 
hele nettstedet over til https slik at sidene fremstår som 
sikrere ovenfor brukeren. I 2015 ble det også opprettet en 
blogg for generalsekretæren. 

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 
2015 ble det sendt ut 11 nyhetsbrev til alle medlemmene. 
I tillegg ble det sendt ut over 200 nyhetsbrevsom bare 
går ut til deler av medlemsgruppen, og som omhandler 
frokostmøter, kurs, seminarer og andre ting som skjer i 
advokatforeningens lokaler eller i de ulike kretsene. 

Rådgivning til medlemmene

Medlemsrådgivning er et av advokat
foreningens sentrale medlemstilbud. Foreningen har til 
sammen ti 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 advokatvirksomhet, taushetsplikt og 
arkivering og lagringstid for klientdokumenter. Det kan 
videre dreie seg om ulike forhold knyttet til ansvar og 
ansvarsforsikring og sykdom og sykeavbruddsforsikring. 
En betydelig del av henvendelsene gjelder advokatetikk 
og spørsmål fra advokater som ønsker å drøfte konkrete 
tilfeller og få veiledning om hvordan de skal forholde 
seg for å etterleve regler for god advokatskikk. Hyppig 
forekommende er også ulike spørsmål knyttet til anset
telse og oppfølgning av fullmektiger, samt spørsmål om 
avlønning av fullmektiger og advokater.
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Advokatenes fagdager, Advokatfesten,  
mottakelse for nye advokater og talentprisen 

advokatenes fagdager arrangeres sammen 
med Juristenes Utdanningssenter. Fagdagene er en viktig 
del av foreningens arbeid for etterutdanning av advokater 
og for å gi advokatene mulighet til kollegial kontakt, både 
faglig og sosialt. Fagdagene 2015 ble som tidligere år en 
suksess. Det var 9 parallelle kurs, som til sammen om
fattet 45 forskjellige temaer. Det deltok ca. 1500 personer 
på kurs, fest og møter. I evalueringen fra 2015 svarte 
97,6% 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 
100 nye advokater deltok i 2015. Både mottakelsen og 
advokatfesten ble holdt på restaurant onda, og mer enn 
800 deltok på festen. tAlentpRisen

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 2015 var advokatfirmaet 
Mageli, som mottok prisen fra leder av 
Justiskomiteen, Hadia tajik.

Utdrag fra juryens begrunnelse:  
«Med sin satsning på det helhetlige og balanserte 
liv har årets vinner lykkes i å trekke til seg 
mange av landets beste juridiske hoder fra ulike 
sentrale institusjoner, både private og offentlige, 
 og mange av de største og mest spennende 
offentlige og private klientene.»

« I evalueringen fra 2015 svarte 97,6%  

av respondentene at de vil anbefale andre  

å delta på fagdagene»
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Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

forsikringstilbud

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 2015 er det inngått ny avtale 
med aIG som leverandør av den kollektive ordningen. 
Viktige forbedringer i forsikringen som gjelder fra 2016, 
er redusert egenandel, utvidet dekning for nettverks
sikkerhet og personvern populært kalt cyberdekning, 
samt forbedret dekning for arbeidsgiveransvar etter 
skadeserstatningsloven § 21. I tillegg ble forsikrings
summen på sikkerhetsstillelsen for eiendomsmegling økt 
fra 1. juli 2015 fra 30 mill. kroner til 45 mill. kroner uten 
premie økning for 2015. skadestatistikken er gjennomgått 
og skade eksempler er blitt formildet til medlemmene i 
nyhetsbrev. Det er også blitt gjennomført et forsikrings
seminar for mellomstore advokatfirmaer. I tillegg er det 
lagt ned et betydelig arbeid med høringen til ny advokat
lov innenfor ansvar og forsikring. 

styreansvarsforsikring

tilbudet om styreansvarsforsikring er rettet 
mot medlemmer som har styreverv i selskaper der det 
ikke er tegnet styreansvarsforsikring samlet for hele styret. 
I 2015 er det inngått ny avtale med aIG som leverandør av 
forsikringen. Viktige forbedringer i forsikringen fra 2016 er 
at utvidet forsikringsperiode er økt fra 18 til 36 måneder.

Øvrige bedriftsforsikringer

advokatforeningens øvrige bedriftsforsi
kringstilbud omfatter blant annet kontor og avbruddsfor
sikring, tjenestereiseforsikring og yrkesskadeforsikring, 
Det er utviklet en salgsportal for disse forsikringene i 2015 
som vil gjøre tegningsprosessen enklere. 

lønnsundersøkelse og lønnskalkulator

advokatforeningen kartlegger inntektsfor
hold for medlemmer ansatt i advokatfirmaer, bedrifter, 
organisasjoner og offentlig sektor gjennom en årlig 
lønnsundersøkelse. Undersøkelsen danner grunnlag for 
en lønnsstatistikk og lønnskalkulator for ansatte advo
kater og advokatfullmektiger. sammen utgjør disse et av 
foreningens mest etterspurte medlemstilbud. statistikken 
viser en total lønnsvekst i bransjen på 2,3 % i 2015. For 
medlemmer ansatt i advokatfirma og fullmektiger ansatt i 
organisasjoner og offentlig sektor har lønnsveksten vært 
negativ i 2015. 

oppslutningen om profesjonsansvarsforsikringen 
ved årsskiftet er på 5424 medlemmer som utgjør 
67 % av medlemsmassen. Dette er en økning på 
2 % fra 2014.

Viktige forbedringer i forsikringen fra 2016 er 
redusert egenandel, utvidet dekning for nett
verkssikkerhet og personvern populært kalt cyber
dekning samt forbedret dekning for arbeidsgiver
ansvar etter skadeserstatningsloven § 21.

Lønnskalkulatoren er et av foreningens 
mest etterspurte medlemstilbud. I 2015 ble 
lønnskalkulatoren brukt over 12000 ganger.
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den store firmadagen

advokatforeningen arrangerte Den store 
firmadagen for første gang i 2015. styreleder og managing 
partner i de 40 største advokatfirmaene i Norge ble invi
tert på seminar med etterfølgende middag. tema for semi
naret var blant annet risikostyring av advokatvirksomhet, 
den juridiske utdannelsen i fremtiden og advokaters pro 
bono virksomhet. Den store firmadagen skal etter planen 
avholdes årlig. advokatfirmaene representerer store 
og viktige medlemsmiljøer. De er også en viktig arena 
for opplæring av advokater. Den store firmadagen skal 
være en møteplass der den øverste ledelsen i de store 
advokatforetakene kan møtes for å utveksle erfaringer og 
forhåpentligvis få nyttig innspill til driften av foretakene.

 

etterutdanning

advokatforeningens representantskap har 
satt et krav til alle medlemmene om at de skal gjennom
føre minst 80 etterutdanningstimer innenfor hver fem
årsperiode. Medlemmene kan til enhver tid sjekke sin 
etterutdanningsstatus på advokatforeningens hjemme
side. Foreningen holder oversikt over de kursene som 
er registrert inn og mottar søknader om godkjenning av 
kurs elektronisk på «Min side». 2015 var det andre året 
i inneværende etterutdanningsperiode (20142018). Det 
ble i 2015 registrert 17.500 kursdeltakere, der omtrent 
halvparten ble registrert av medlemmene selv på «Min 
side». I tillegg registrerer Juristenes Utdanningssenter alle 
som går på kurs som arrangeres av dem. 

kursvirksomhet 

advokatforeningens faste utvalg og fag
grupper arrangerte i 2015 kurs og seminarer med til 
sammen om lag 600 deltakere. 

Kvinneutvalget hadde to temakvelder med 
temaene «Du må kunne selge dine tjenester for å lykkes 
som advokat» og «Hvordan lykkes i advokatbransjen 
– mål og tankesett». Bedriftsadvokatutvalget avholdt to 
frokostseminarer i 2015 – «Internasjonale kontrakter: 
tricks and traps» og «Datatilsynets sanksjonspraksis 
nå og etter den nye personvernforordningen». I tillegg 
avholdt Forsvarergruppen sitt høstseminar på Farris 
bad og menneskerettighetsutvalget arrangerte i april 
Menneske rettighetsseminaret 2015 med tittelen «Barn 
og menneske rettigheter». 

forum for de store advokatfirmaene

advokatforeningen har sammen med 
foreningens største medlemsbedrifter etablert Forum 
for de store advokatfirmaene. Forumet består i dag av 
13 advokatfirmaer. I Forumet møter managing partner eller 
styreleder fra hvert advokatfirma. Det avholdes møter tre 
til fire ganger i året der aktuelle temaer knyttet til drift 
av og virksomheten i de store advokatfirmaene drøftes. 
I 2015 ble det avholdt tre møter, et møte om håndtering 
av hvitvasking og to møter om ny advokatlov og særlige 
problemstillinger knyttet til de store advokatfirmaene, 
blant annet til organisering av advokatvirksomhet og 
intern taushetsplikt. 

Fra Moseminaret i oktober. Høyesterettsdommer Jens Edvin skoghøy foreleser.
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Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

Juristenes utdanningssenter (Jus)

I 2015 hadde JUs 11 020 påmeldinger til kurs. 
av disse var 6481 påmeldinger fra medlemmer av advokat
foreningen. til sammen har 4340 av medlemsmassen på 
8623 deltatt på kurs arrangert av JUs hvorav 1441 har 
gått på 2 kurs eller mer. Hvert år gir JUs midler tilbake til 
medlemsforeningene og for 2015 mottok advokatforenin
gen 262 500 kroner til 14 ulike kretskurs. I 2015 jobbet 
JUs med følgende prioriteringer: Utvikle ekurs, kartlegge 
kompetansebehovet for advokater og jurister, forsterke 
kommunikasjons og markedsarbeidet, samt utvikle nye 
kursformater. I 2015 inngikk også JUs i et samarbeid med 
Domstolsadministrasjonen for å lansere «Nytt i ny straffe
lov», med høyesterettsdommer Magnus Matningsdal som 
foreleser. Kurset ble holdt på 25 forskjellige steder og i alt 
deltok 635 advokater, 654 dommere, 808 fra politiet og 
130 påtalejurister.

Juristenes Utdanningssenter er juristenes 
og advokatenes egen organisasjon for 
etterutdanning og juridisk kompetanseutvikling. 
JUs har et omfattende kurstilbud tilpasset ulike 
behov hos kursdeltakere. JUs har som mål å 
bidra til den beste juridiske praksis, ved å tilby 
kurs av høy kvalitet i innhold og form. Juristenes 
Utdanningssenter ble etablert i 1992, og er en 
selveiende ideell forening (notforprofit), med 
advokatforeningen og Juristforbundet som 
medlemmer.
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ny meklingsutdanning

advokatforeningen har ønsket å styrke 
meklingskompetansen til advokater. advokat foreningen 
har jobbet målrettet med å styrke utdanningen for mek
lere som er advokater. I 2015 ble det i samarbeid med 
JUs opprettet en arbeidsgruppe som har laget en ny og 
forbedret utdanning. resultatet er Meklingsakademiet, 
som JUs lanserte desember 2015. Ved gjennomføring av 
meklingsutdanningen får man tittelen «sertifisert mekler 
advokatforeningen». For å sikre et vedvarende høyt 
kompetansenivå på de sertifiserte meklerne blir det også 
stilt vedlikeholdskrav i form av et antall meklinger, co
meklinger eller kurs i løpet av en 3års periode. advokat
foreningen vil fremover arbeide aktivt for å markedsføre 
kompetansen til de nye sertifiserte meklerne.

Voldgiftsdommerutdanning

advokatforeningen deltok i et større sam
arbeid med JUs, Danske advokater, Dansk Forening for 
Voldgift, Danish arbitration og ICC i paris i forbindelse 
med at JUs lanserte sitt nye tilbud om voldgiftsdommer
utdanning. 24 norske advokater gjennomførte utdan
ningen høsten 2015.

Advokatkurset og tapaskvelder

En representant fra advokatforeningen holder 
foredrag om advokatyrket på advokatkursets første dag. 
I 2015 ble foredragets innhold oppdatert. Deltakerne på 
kurset fikk av Juristenes Utdanningssenter utdelt advokat
håndboken 2014/15. 

advokatforeningen arrangerte tapaskvelder 
for alle deltakerne på advokatkurset i foreningens lokaler 
etter kursets første dag. Foreningens leder og represen
tanter fra yngre advokater oslo krets ønsket velkommen 
og fortalte kort om foreningen og yngre advokaters arbeid. 
I alt ble det arrangert seks tapaskvelder i 2015 med 35–45 
deltakere på hvert arrangement – både medlemmer og 
ikkemedlemmer. 

Advokatjobb.no

advokatforeningen lanserte høsten 2013 en 
ny stillingsportal: advokatjobb.no. portalen har i løpet av 
2014 og 2015 etablert seg som en stillingsportal for hele 
advokatbransjen. I 2015 ble en egen tjeneste for trainees 
lansert, og funksjonen «Nytt om navn» i advokatbransjen 
utviklet.

nedleggelse av norsk Retstidende 

redaktør for Norsk retstidende har i 2015 
vært Nils Erik Lie. Norsk retstidende kom ut første gang 
i 1836 og inneholder alle dommer og kjennelser fra 
Høyesterett, begrunnede kjennelser og enkelte begrun
nede beslutninger fra Høyesteretts ankeutvalg. Norsk 
retstidende i sin nåværende form legges ned fra og med 
2016årgangen. Lovdata overtar stafettpinnen og vil utgi 
en elektronisk versjon av Norsk retstidende.

Norsk retstidende – med undertittelen «redigeret 
af advokaterne ved Norges Høiesteret» – kom 
for første gang ut i 1836. retstidende kom ut 
med mellom 25 og 30 hefter i året og hadde et 
omfang på mellom 1500 og 2000 trykksider pr. 
årgang. opp gjennom årene er det vært en rekke 
advokater som har vært tidsskriftets redaktør, 
men fra 2001 var det tidligere fakultetsbiblioteker 
ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i 
oslo pål a. Bertnes som overtok redaktørjobben.  
tidligere førstelagmann Nils Erik Lie var 
tidsskriftet siste redaktør. 
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Advokatenes omdømme

advokatforeningen har daglig kontakt med 
mediene for å gi informasjon om advokater og advokat
profesjonen, for å svare på spørsmål der enkeltadvokater 
er i medienes søkelys, samt for å løfte frem engasjementet 
og arbeidet fra tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. Dette 
er en viktig del av advokatforeningens arbeid for å styrke 
advokaters omdømme.  

Advokatforeningen i media og i sosiale medier

Media

alt i alt vil vi beskrive 2015 som et meget 
godt år i mediene. spesielt rettshjelpsaksjonen fikk mye 
oppmerksomhet, blant annet med støtte på lederplass i 
landets seks mest toneangivende aviser. Debatten rundt 
advokatlov, soning i Nederland og bevæpning av politiet 
var temaer som også gikk igjen i mediene, med advokat
foreningen som naturlig aktør. se mer på side 15.

advokatforeningen ønsker å levere kom
petente, saklige og engasjerte analyser og meninger 
om rettspoltikk til offentligheten og mediene. Etter vår 
oppfatning har dette betydning både for advokatenes og 
for advokatforeningens eget omdømme. 

I 2015 ga søket «advokatforeningen» totalt 
2 594 redaksjonelle treff. Dekningen har vært relativt 
stabil i de foregående årene, men vi ser en betydelig 
økning i 2015. tallet for 2013 var på 2019 og i 2014 var  
det 2158 oppslag. 

sosiale medier

advokatforeningen er tilstede i alle de 
viktigste sosiale mediene. Vi deler nyhetssaker og aktuell 
informasjon til våre følgere på twitter (ca 3000 følgere), 
Facebook (ca. 4700 følgere) og LinkedIn (ca 2000 følgere). 
I tillegg har advokatenhjelperdeg.no en Facebook
side med omtrent 2370 likes og advokatjobb.no har 
en LinkedIn profil med 170 følgere. I forbindelse med 
rettshjelpsaksjonen opprettet vi i juni en egen Facebook
gruppe «Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp» for å dele 
informasjon og artikler knyttet til aksjonen. Gruppen var 
veldig aktiv i tiden før og under aksjonen, men vi ser at 
aktiviteten fortsatte utover året slik at gruppen fortsatt er 
aktiv pr. 31.12.2015 med ca 2700 medlemmer.
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advokatprofesjonens interesser og omdømme

Den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog fikk 
i 2015 fredsprisen for sitt bidrag til å bygge av 
det parlamentariske demokratiet i tunisia. Dette 
var selvsagt en stor begivenhet for advokatfo
reningen, da den tunisiske advokatforeningen 
(ordre National des avocats de tunisie) var èn av 
kvartettens organisasjoner.
 
advokatforeningen var med på å arrangere fakkel
toget til ære for fredsprisvinnerne, der general
sekretær Merete smith var blant appellantene 
som hyllet prisvinnerne. «Fred og frihet er ikke 
noe selvsagt. Det er noe vi må jobbe for hver dag, 
uansett hvilket land vi lever i» var ett  
av budskapene.
 
I forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris 
kom en delegasjon fra den tunisiske advokat
foreningens utvalg for yngre advokater på besøk 
for å utveksle erfaringer med yngre advokater 
i Norge. Dagen etter prisutdelingen arrangerte 
advokat foreningen sammen med NHo, Lo og 
senter for menneskerettigheter en rundebords
konferanse der fredsprisvinnerne møtte sine 
norske søsterorganisasjoner. 
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elektronisk samhandling med myndighetene

Domstolens aktørportal er en elektronisk 
løsning for utveksling av saksinformasjon og dokumenter 
mellom domstolen og advokatene i sivile saker. salær
behandling for både tviste og straffesaker inngår også 
i løsningen. advokatforeningen har i 2015 oppsummert 
erfaringene med prøveprosjektet så langt og avholdt 
møte med Domstoladministrasjonen. Konklusjonen er 
at løsningen må forbedres før den kan rulles ut til flere 
domstoler.

find-a-lawyer 

advokatforeningens medlemmer ble i desem
ber 2014 gjort søkbare på European ejustice portal, ved 
at advokater som er registrert på tjenesten «Finn advokat» 
på advokatenhjelperdeg.no ble gjort tilgjengelig på Euro
pean ejusticeportal. Det er EUkommisjonen som i sam
arbeid med CCBE (Den europeiske advokatorganisasjo
nen) har utarbeidet ordningen. 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 landegrensene.

skoletilbudet «Rett eller galt» versjon 2

siden lanseringen i 2008 har nærmere 800 
skoleklasser over hele landet gjennomført det rollespill
baserte opplæringsprogrammet rett eller galt. program
met ble utviklet av advokatforeningen i forbindelse med 
foreningens hundreårsjubileum, og lar elevene spille en 
rettssak i klassen – med innhold basert på reelle retts
saker. advokatforeningen har stilt med lokale advokater 
som veiledere og mentorer under gjennomføringen. på 
grunn av behov for teknisk oppgradering og tilpasning til 
den nye straffeloven ble programmet lagt ned i mai 2015. 
advokatforeningen fikk ved årets slutt 1,5 millioner kroner 
i gave av sparebankstiftelsen DNB til oppgradering og 
relansering av undervisningsopplegget. 

deltakelse i internasjonale  
advokatorganisasjoner i 2015 

advokatforeningen deltok også i 2015 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. anders Brosveet deltar i Criminal Law 
Committee som har et særlig fokus på det strafferetts
lige samarbeidet i EU, bl.a. European arrest Warrant. tore 
Mydske deltar i Money Laundring Committee som følger 
utviklingen innen EU hva gjelder hvitvasking.

Forsvarergruppen er medlem av ECBa (Euro
pean Criminal Bar association) og deltar jevnlig i denne 
organisasjonens konferanser og arbeid.

advokatforeningen deltok på IBa (Inter
national Bar association) annual Conference i Wien i 
oktober 2015. IBa arbeider for advokaters uavhengighet 
over hele verden og engasjerer seg sterkt i menneske
rettighetsspørsmål. 

Generalsekretæren har i 2015 vært leder av 
CEEBa (Chief Executives of European Bar associations), 
og hun ledet organisasjonens møte i København. Hun har 
også deltatt på det internasjonale generalsekretærmøte 
i Washington DC i regi av ILLaCE (International Institute 
of Law association Chief Executives), som advokat
foreningen er medlem av. 

 

samarbeid mellom 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 riga. Blant temaer som ble behandlet kan nevnes ut
viklingen i Norge og Danmark med hensyn til advokaters 
rammebetingelser og organisering og sikkerhet i rettsaler.
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følgere i sosiale medier 
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Årstalen

I sin årstale for 2015 – med tittelen «retts
staten – mellom prinsipper og praksis» – stilte Erik 
Keiserud spørsmålet om hvordan rettsstaten møter de 
ressurssvake i samfunnet. I talen ble det fremholdt at den 
norske rettsstatens største problem er at når rettsstaten 
svikter, er det ofte utsatte grupper som rammes. retts
staten er ment å demme opp for sosiale forskjeller, ved å 
sørge for at loven er lik for alle. Men dette forutsetter reell 
«access to justice». Uten dette risikerer vi at rettsstaten 
blir det motsatte – nemlig en forlengelse av de sosiale 
forskjellene. I talen ble det pekt på hvilke hindre som i 
dag foreligger for borgernes mulighet til å påberope sine 
rettigheter, samt hvilke tiltak som er nødvendige for å 
minske avstanden mellom de rettsstatlige prinsipper og 
hvordan disse gjennomføres i praksis. Les mer på side 8  11.

partshjelp i sak om glattcelle

I mai meldte regjeringsadvokaten at staten 
hadde besluttet å trekke anken i den såkalte glatt celle
saken. Dette innebærer at oslo tingretts dom av 2. juni 
2014 som slår fast at automatisk isolasjon av arrestanter 
ikke er lovlig uten en konkret vurdering av om det faktisk 
er behov for isolasjon, er rettskraftig. Bruk av politiarrest 
(glattcelle) innebærer fullstendig isolasjon, og fullstendig 
isolasjon er et inngrep etter EMK artikkel 8. advokat
foreningen var partshjelper i saken både under tingrettens 
behandling og ved anken.

lovutvalg og høringsuttalelser

Foreningen har hatt 28 lovutvalg i 2015. 
Lovutvalgene bidrar til foreningens rettspolitiske arbeid 
ved å utarbeide høringsuttalelser. Lovutvalgene har i 2015 
utarbeidet til sammen 107 høringsuttalelser. oversikt over 
høringsuttalelsene er inntatt i årsrapporten fra side 48 
og er lagt ut på foreningens hjemmeside. tillitsvalgte i 
foreningen deltar også i høringer på stortinget. 

Representasjon i straf feprosesslovutvalget  
og Hvitvaskingslovutvalget

advokatforeningen er representert i straffe
prosessutvalget og Hvitvaskingslovutvalget. Utvalgenes 
mandater omfatter temaer som har stor betydning for 
advokaters hverdag og som dessuten er viktige i advokat
foreningens rettspolitiske arbeid og arbeid for rettssikker
heten. Det er opprettet egne interne referansegrupper for 
foreningens representanter i de to lovutvalgene.

samarbeid med andre ngOer  
(non-governmental organization)

Menneskerettighetsutvalget samarbeider 
med andre NGoer gjennom deltakelse i NGoforum for 
menneskerettigheter og Forum for Barnekonvensjonen, 
der utvalget deltar på jevnlige samarbeidsmøter. I novem
ber meldte utvalget seg også inn i Nettverket for enslige 
mindreårige asylsøkere, initiert av Noas og redd Barna. 

advokatforeningen og 13 andre organisa
sjoner inngikk 15. juni et samarbeid om å jobbe for en 
styrking av rettshjelpsordningen. De 13 organisasjonene 
er Gatejuristen, JussBuss, JUrK, Norske Kvinners sanitets
forening, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFo), 
Jushjelpa i MidtNorge, Jusshjelpa i NordNorge, Jussfor
midlingen, ICJNorge, personskadeforbundet LtN, retts
politisk forening, Noas og stiftelsen rettferd for taperne. 

De 14 organisasjonene har samlet seg om en 
felleserklæring som slår fast en rekke forbedringspunkter 
i rettshjelpsordningen, herunder utvidelse av rettshjelps
ordningens dekningsområde, årlig økning av salærsatsen 
på linje med lønnsveksten i samfunnet, samt stykkprissat
ser som samsvarer med arbeidet som faktisk nedlegges 
i sakene.

De 14 organisasjonene sto også samlet bak 
en kronikk i aftenposten 15. juni, der behovet for styrking 
av rettshjelpsordningen ble utdypet.

hovedstyrets	beretning	2015	

rettssikkerhet og rettspolitikk
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menneskerettsutvalget

Våren 2015 søkte menneskerettighetsut valget 
Justis og beredskapsdepartementet om tillatelse til å 
gjennomføre en oppfølgingsstudie av barn i norske feng
sler. søknaden ble innvilget, og arbeidet med å intervjue 
barna ble igangsatt i desember. Det innsamlede materialet 
skal danne grunnlag for utvalgets bidrag til Forum for 
Barnekonvensjonens skyggerapport til FNs barnekomité 
i forbindelse med Norges femte rapportering til komiteen 
i 2016. 

Utvalget har ellers engasjert seg i etab leringen 
av ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI), 
blant annet ved å foreslå kandidater til nytt NIstyre. 

Den 20. april 2015 ble det avholdt et møte 
mellom utvalget og politidirektoratet vedrørende 
forholdene ved politiets utlendingsinternat på trandum. 
Utvalget har spesielt vært opptatt av hjemmelsgrunnlaget 
for innlåsingspraksisen ved internatet. 

Den 29. april 2015 arrangerte utvalget 
et menneske rettighetsseminar med temaet barn og 
menneske rettigheter. seminaret ble vellykket med 
120 deltakere. 

Utvalgets arbeid er nærmere omtalt i års
rapporten på side 57.

Rettshjelpsprosjekter

advokatforeningens internasjonale retts
hjelpsutvalg drifter rettshjelpsprosjekter i Uganda og 
Guate mala. prosjektene drives i samarbeid med Uganda 
Law society og asociación abogados Maya’s de Guate
mala. 

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 2015 også et forprosjekt rettet mot Burundi, med 
siktemål å etablere et tilsvarende prosjekt som i Uganda.

Rettspolitisk plattform

Etter oppdrag fra hovedstyret la en arbeids
gruppe ledet av hovedstyremedlem Erling Lind ned et 
grundig arbeid med å utforme et forslag til rettspolitisk 
plattform for advokatforeningen, med sikte på videre 
behandling i organisasjonen frem mot representantskaps
møtet i mai 2016. Målsetningen med arbeidet er å få 
vedtatt et prinsippdokument som skal utgjøre et solid og 
gjennomtenkt rettspolitisk fundament, som gir retning til 
advokatforeningens engasjement og utspill.

Arendalsuka – deltakelse og videre utredelse

advokatforeningen var tilstede under 
arendals uka, som i 2015 ble avholdt fra 12. til 18. august. 
Fokuset fra advokatforeningens side med vår deltakelse 
var å få informert flest mulig om rettshjelpsaksjonen, 
som ble gjennomført uka etter arendalsuka. Under 
arendals uka sto advokatforeningen på stand sammen 
med Gatejuristen, og sørget i tillegg for å besøke flest 
mulig øvrige stander for å samle erfaring for en eventuell 
med omfattende deltakelse i 2016.
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Rådgivning i advokatetiske spørsmål

Daglig mottar advokatforeningen henven
delser fra medlemmer som ønsker råd og veiledning i 
advokatetiske spørsmål. Henvendelsene favner et bredt 
spekter av problemstillinger, men gjenganger er spørsmål 
om taushetsplikt, oppstart av advokatvirksomhet, interes
sekonflikt, uavhengighet, og kollegial opptreden mellom 
advokater. Det tilligger disiplinærorganene å ta stilling til 
konkrete saker. rådgivningen fra advokatforeningen gis 
derfor som en muntlig og generell veiledning med henvis
ning til aktuelle regler og foreningens kommentarutgave 
av regler for god advokatskikk. Det henvises også til 
Lovdata hvor prinsipielle avgjørelser offentliggjøres.  

innføring i advokatetikk (bokprosjektet) 

advokatforeningen har i samarbeid med 
Universitetsforlaget arbeidet med utgivelse av en bok 
som gir innføring i advokatetikk. Boken består av teoridel 
om regler for god advokatskikk og en praktisk del med 
oppgaver i advokatetikk og fasit til oppgavene. advokat
foreningen har – basert på sin brede erfaring med reelle 
advokatetiske problemstillinger – skrevet oppgavedelen 
av boken. Bokens målgruppe er først og fremst studenter 
og unge advokatfullmektiger og advokater, men vil også 
være nyttig for andre grupper. Boken skal etter planen gis 
ut mot slutten av første halvår 2016.  

disiplinærutvalget og disiplinærnemnden

advokatforeningen har et eget klageorgan 
(disiplinærutvalget) for klage på advokater som er med
lem av advokatforeningen og hvor det anføres at advoka
ten har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk 
eller krevd for høyt salær. Nærmere omtale av disiplinær
utvalget finnes på side 59 i årsrapporten. 

Videre er advokatforeningen sekretariat for 
Disiplinærnemnden som er et frittstående klageorgan 
opprettet med hjemmel i lov og forskrift. Disiplinærnemn
den behandler klagesaker i første instans der den innkla
gede advokat ikke er medlem i foreningen, samt klager på 
beslutninger fra disiplinærutvalgene der enten klager eller 
innklagede ønsker å få overprøvd beslutningen. advokat
foreningen foretar både saksbehandling og skriver utkast 
til beslutninger for nemnden. 

innrapportering til tilsynsrådet,  
nekting av medlemskap og eksklusjon

I løpet av 2015 har to advokater blitt 
innberettet til tilsynsrådet for advokatvirksomhet. 
Begge sakene gjaldt kritikkverdige forhold ved advokat
virksomheten. tilsynsrådet har ferdigbehandlet sakene og 
besluttet å ikke foreta seg noe. Det ble i 2015 ikke foretatt 
noen eksklusjoner fra foreningen og ingen søknader om 
innmelding eller gjeninnmelding ble avslått. 

Advokatklageordningen

advokatforeningen arbeider med å ferdigs
tille advokatklageordningen som er en portal der klager 
på advokat til disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden 
sendes inn og behandles elektronisk av samtlige invol
verte parter (innklaget advokat, medlemmer av utvalg og 
nemnd og av advokatforeningens saksbehandlere). ord
ningen vil innebære en effektivisering og modernisering i 
forhold til dagens papirbaserte løsning. advokatklageord
ningen vil bli lansert i løpet av 2016.

hovedstyrets	beretning	2015	

advokatetikk og disiplinærordningen
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Advokatvakten

I advokatforeningens lokale kretser orga
niseres det advokatvakttjenester hvor det gis inntil 30 
minutter gratis juridisk rådgivning til publikum. Hvor ofte 
advokatvaktene arrangeres og hvor mange advokater 
som er tilgjengelig, varierer fra sted til sted. I 2015 kunne 
advokatforeningen tilby advokatvakt 34 ulike steder i 
Norge. tilbudet ytes gratis av medlemmer av advokat
foreningen. advokatvakten er et populært rettshjelps
tilbud som blir flittig brukt av publikum.

publikumsservice 

advokatforeningen har en egen telefon 
for publikumshenvendelser 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, disiplinærordningen og hvordan 
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 2015 hadde nett siden 
1 070 886 besøkende. Dette er en økning på 12 % 
sammen lignet med 2014. 86 % av de besøkende kom
mer til nettstedet via søkemotorer – og da ofte direkte til 
nettstedets artikler om forbrukerjuss.

«Finn advokat» er nettsidens mest populære 
tjeneste. I 2015 videresendte advokathjelperdeg.no 
71 951 besøkende til medlemmenes nettsider. En annen 
populær tjeneste er «spør advokat». Her kan forbrukerne 
stille spørsmål til utvalgte advokater. tjenesten mottar 
mellom 100 og 150 spørsmål i uken, og vi svarer på rundt 
25 % av spørsmålene som kommer inn.

hovedstyrets	beretning	2015	

Gratis råd og rettshjelp til publikum

Flere og flere leser advokatbladet. En 
leserundersøkelse fra tNs Gallup viser at de offisielle og 
godkjente lesertallene for bladet nå er 26.000 lesere pr. 
utgave. siste gang lesertallene ble målt, var i 2008, og 
antall lesere var den gangen 15.000. En økning i antall 
lesere er svært positivt for bladet, fordi vi med flere lesere 
fremstår som en mer attraktiv kanal for annonsørene.

også på nett har advokatbladet hatt en 
økning: I 2015 hadde vi i snitt 8712 brukere pr. måned, 
og i snitt drøye 17.000 sidevisninger. til sammenligning 
hadde vi i snitt drøye 5000 brukere og drøye 10.000 
sidevisninger pr. måned i 2014. Dette er en økning i antall 
brukere på hele 74,2 prosent.

Både bladet og nettsiden gjennomgikk 
en fornyelse i 2015. til aprilutgaven kom bladet i ny 
drakt, med ny og strammere layout. redaksjonelt har 
vi introdusert flere nye spalter, blant annet tema (stoff 
knyttet til utførelsen av advokatrollen, f.eks. «slik 
består du prøvene i Høyesterett»), Månedens advokat, 
advokatansvar (om etikk og disiplinærsaker) og 
advokater i nyhetene.

For å spare kostnader har vi redusert antall 
årlige utgivelser med en, og utga i 2015 ti utgivelser. 
Utgavene for juni og juli er slått sammen, likeledes 
september og august.

I november oppgraderte vi nettsiden vår, 
slik at den nå fremstår i moderne og leservennlig design. 
siden oppdateres flere ganger pr. uke, både med saker 
fra bladet, men også med egne nettsaker. siden har 
også en feed med ferske tweets fra advokater, jurister 
og organisasjoner vi følger på twitter, samt en feed fra 
redaksjonens egen Instagramkonto. på denne legger 
vi ut bilder fortløpende fra begivenheter vi dekker, for 
eksempel utnevnelsen av ny justitiarius, eller fra foto
shoot med sivilombudsmannen.

redaksjonen jobber aktivt for å få flere 
lesere, og oppdaterer tre kontoer i sosiale medier: twitter, 
Facebook og Instagram. på Facebook har vi økt antall 
følgere fra 168 (august 2014) til 1.200 pr. utgangen av 
februar. Enkelte av våre innlegg når ut til svært mange 
lesere, rekorden var drøye 19.000 på artikkelen om 
utnevnelsen av ny justitiarius.

hovedstyrets	beretning	2015	

advokatbladet
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Regnskap 2015 

regnskapet er inntatt i årsrapporten. Årets 
aktivitetsresultat 2015 viser at vi har brukt 5,560 mill. 
kroner mer på foreningens formål og aktiviteter enn hva 
vi har fått inn av inntekter. aktivitetsresultatet for 2015 er 
preget av svikt i finansinntektene med 4 mill. kroner, sam
tidig som det ble brukt vel 4 mill. kroner til rettshjelps
aksjonen. Uten svikten i finansinntektene og kostnadene 
til rettshjelpsaksjonen ville årets aktivitetsresultat 2015 
vist et underforbruk av midler på 2,5 mill. kroner.

Merforbruket i 2015 dekkes opp med bruk av 
midler fra aksjonsfondet, IMr fondet og støtteforeningen 
på i alt 4,827 mill. kroner. I tillegg dekkes 0,629 mill. kroner 
av formålskapitalen. Kretsenes merforbruk av midler på 
0,103 mill. kroner dekkes av kretsenes formålskapital.

pensjonsforpliktelsene er redusert med 3,241 
mill. kroner og skyldes hovedsakelig endringer i forut
setningene (høyere diskontering og lavere lønnsvekst) 
med til sammen 3 mill. kroner. 

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 
inntatt i årsrapporten.

Aktivitetsbasert regnskap

Hovedstyret vedtok i 2014 at foreningen fra 
og med regnskapsåret 2015 skal gå over til aktivitets
basert regnskap. styret mener at en slik omlegging av 
foreningens regnskapsrapportering gir mer relevant 
informasjon og i større grad viser sammenhengen mellom 
økonomi og formålsaktiviteter. aktivitetsbasert styring 
gjør det også enklere å vurdere foreningens utvikling over 
tid. styret er også av den oppfatning at medlemmene ved 
omlegging til aktivitetsbasert regnskap får bedre informa
sjon om i hvilken grad foreningen lykkes med å oppfylle 
sine mål og hvor effektivt midlene blir benyttet. 

miljø og likestilling

Virksomheten drives i Juristenes hus med 
adresse Kristian augusts gate 9, oslo. Foreningen har ingen 
fysisk produksjon og forurenser således ikke det ytre 
miljø. Det var per 31.12.2015 31 medarbeidere i sekretariatet 
(28,5 årsverk), herav 2 ansatt i engasjement. Kvinne
andelen er på 75 %, en liten nedgang fra året før.

I advokatforeningens styre er det 5 kvinner 
(42 %) inkl. observatør yngre advokater og 7 menn (58%).

sykefraværet i sekretariatet var på 10,2 % i 
2015 mot 8,1 % i 2014. Det legemeldte sykefraværet var 
henholdsvis på 11,6 % for kvinner og 2,2 % for menn. 
syke fraværet er ikke arbeidsrelatert. Det egenmeldte 
sykefraværet var totalt på 1 % mot 0,74 % i 2014. Det 
ble ikke rapportert om personskader i 2015. advokat
foreningen er tilsluttet bedriftshelseordning.

hovedstyrets	beretning	2015	

Økonomi og drift

Oslo krets debatt 
Marie simonsen (debattleder), Jeppe Normann  

og Merete smith diskuterte advokatlov.
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Hovedstyret 

Hovedstyret har denne sammensetningen:

ErIK KEIsErUD, LEDEr

paaLHENrICH BErLE, NEstLEDEr

LILLI MarIE BrIMI, MEDLEM aV arBEIDsUtVaLGEt

ErLING LIND

FroDE sULLaND

MICHaL WIIK JoHaNsEN

oLE JoaKIM DEVoLD

pÅL BEHrENs

IDa HELENE BraastaD BaLKE

LENE HØIVaNG

LIVE WILHELMsEN LINDHoLM

aNEttE rØsætHEr, oBsErVatØr yNGrE aDVoKatEr

Live Wilhelmsen Lindholm ble valgt som nytt 
medlem av hovedstyret på representantskapsmøtet 28. 
mai 2015. Hun ble valgt som nytt medlem av hovedstyret 
etter at Jane Wesenberg trådte ut av hovedstyret 26. fe
bruar 2015. anette røsæther ble valgt som yngre advoka
ters observatør til hovedstyret på representantskapsmøtet 
28. mai 2015.

arbeidsutvalget i advokatforeningen består 
av styrets leder, nestleder og ett medlem av hovedstyret.

revisjonsutvalget består av tre medlemmer, 
nestleder og to medlemmer av hovedstyret

Representantskap

Det ble avholdt ekstraordinært representant
skapsmøte 25. mars 2015 i forbindelse med at advokat
lovutvalget den 19. mars 2015 la frem sin utredning 
NoU 2015:3 advokaten i samfunnet med forslag til en 
lov om advokater og andre som yter rettslig bistand. 
representant skapet hadde en foreløpig gjennomgang 
og diskusjon av lovforslaget. representantskapet fattet 
vedtak der det ble presisert at advokatenes forening må 
ha full ytringsfrihet. representantskapet vedtok at man 
bare ville kunne gi sin støtte til et advokatsamfunn hvor 
advokatforeningen inngår, dersom advokatsamfunnet kan 
ivareta den rollen foreningen i dag har som rettspolitisk 
aktør med full ytringsfrihet.

ordinært representantskapsmøte ble avholdt 
28. mai 2015 i oslo. Møtet behandlet hovedstyrets beret
ning og foreningens regnskap for 2014. representant
skapet vedtok også endringer i vedtektene til støtte
foreningen og IMr fondet. 

representantskapet vedtok videre at 
det skulle gjennomføres en aksjon i regi av advokat
foreningen. Målsettingen med aksjonen var at salær
satsen for 2016 må justeres på linje med lønnsveksten, 
i tillegg til en kompensasjon for noe av etterslepet som 
har opparbeidet seg i salærsatsen siden 1999. aksjonen 
ble gjennomført fra 2428. august.

I tillegg var forslaget til ny advokatlov et 
sentralt tema på representantskapsmøtet og fire utvalgte 
temaer var valgt ut for diskusjon 

• vilkår for advokatbevilling,
• rettsråds og prosessmonopolet, 
• taushetsplikt 
• reglene om vilkår og omfang for det 

offentliges betaling av advokatytelser. 

Innspillene fra møtet ble innarbeidet i foren
ingens forslag til høringsuttalelse til ny advokatlov, som 
etter møtet ble sendt på høring i foreningen.

Det ble avholdt nytt ekstraordinært rep
resentantskapsmøte 13. november 2015, der representant
skapet ga sin tilslutning til hovedstyrets forslag til hørings
uttalelse hensyntatt de innspill som fremkom i møtet.  
Det ekstraordinære representantskapsmøtet erstattet det 
ordinære kretsledermøtet

hovedstyrets	beretning	2015	

Foreningsorganene

lederskifte Hamar 
Foran påtroppende leder trude Holmen, bak Håkon 
Laugerud og avtroppende leder Jørgen Heier.
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regnskap

MedleMsinntekter note  2015

Kontingent   43	032	980
avgift ved manglende etterutdanning   55	000
andre Medlemsinntekter    411	015

sum medlemsinntekter 1  43 498 995

  
driFtsinntekter  

Forsikringsgebyr   6	587	355
Kursinntekter    5	220	392
salgsinntekter   2	618	541
annonseinntekter   1	526	920
Diverse inntekter    556	916

sum driftsinntekter 1  16 510 124

netto finansposter   1 083 265

sum inntekter 2  61 092 384

kostnader til ForeninGens ForMÅl 3,	5,	7 

advokatprofesjonens interesser og omdømme   10	258	162
rettsikkerhet og rettspolitikk   7	428	207
advokatetikk og disiplinærordningen   5	802	435
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   23	523	613
Gratis råd og rettshjelp til publikum   2	164	881
advokatbladet   4	702	385

sum kostnader til foreningens formål 2  53 879 683

administrasjon  3,	6,	7  9	652	560
styreorganer   3	120	521
Kostnader til administrasjon 2,	3  12	773	081

Årets Aktivitetsresultat   -5 560 380

tilleGG/reduksjon ForMÅlskapital    

overført IMrfond    -485	784
overført fra utv. og probono midler    5	003	064
overført Kompensasjonsfond    -4	036	746
overført EK advokatforeningens kretser    -103	072
overført støtteforeningens underskudd    -305	055
overført avkastning på EK    -5	003	064
overført annen egenkapital årets overskudd    -629	723

sum disponeringer 14,	15  -5 560 380
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eiendeler note 2015  2014 

Anleggsmidler
Varige driftsmidler 8 9	490	469	 8	400	356
Langsiktige fordringer 9 13	286	973	 13	461	973
aksjer 10 3	850	000	 3	850	000
Driftsmidel advokatforeningens kretser   47	200	 47	200

sum anleggsmidler   26 674 642 25 759 529

Omløpsmidler
Varebeholdning
Kortsiktige fordringer 11 56	135	693	 70	452	125
Kortsiktige fordringer advokatforeningens kretser  594	269	 424	851
Finansielle omløpsmidler 12 56	049	506	 67	831	078
Bankinnskudd  13 13	016	024	 11	564	664
Bankinnskudd  forsikring  24	957	730	 6	655	462
Bankinnskudd advokatforeningens kretser   10	831	706	 12	791	516

sum omløpsmidler   161 584 927 169 719 696

sum eiendeler   188 259 570 195 479 225

ForMÅlskapital oG Gjeld   

formålskapital   
formålskapital med selvpålagte restriksjoner   
Kompensasjonsfond  22	800	731	 26	837	477
IMrfond  219	775	 705	559
Formålskapital advokatforeningens kretser  9	967	324	 10	070	395
støtteforeningen  1	694	945	 2	000	000
Utviklings og probono   0	 5	003	064

sum egenkapital med restriksjoner 14 34 682 775 44 616 494

Fri formålskapital   
annen formålskapital   60	688	809	 51	955	266

sum fri formålskapital   60 688 809 51 955 266

sum formålskapital 15 95 371 584 96 571 760

gjeld   
Avsetninger      
pensjonsforpliktelser 16 4	794	340	 9	154	542
Gjeld til Disiplinærnemnden 17 1	486	911	 1	926	135

sum avsetninger   6 281 251 11 080 677

kortsiktig gjeld      
skyldig forsikringspremie 18 25	780	289	 26	629	628
Kreditorer  14	815	883	 15	374	777
annen kortsiktig gjeld 1,	11 42	117	897	 40	029	732
Kortsiktig gjeld advokatforeningens kretser  1	505	851	 3	193	173
skyldig offentlige avgifter og feriepenger   2	386	815	 2	599	476

sum kortsiktig gjeld   86 606 735 87 826 788

sum gjeld   92 887 986 98 907 465

sum egenkapital og gjeld   188 259 570 195 479 224

regnskap balanse

oslo 11. Mars 2016

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

LIVE WILHELMsEN LINDHoLM

MErEtE sMItH
Generalsekretær
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regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps
lovens 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.

inntekter
Kontingenter følger kalenderåret og inntektsføres 
over perioden for medlemskapets varighet.

publikasjonsinntekter inntektsføres over 
abonnements perioden. andre inntekter resultatføres 
iht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller 
tjenesten er utført.

kostnader
Kostnadene er inndelt i kostnader til anskaffelse av 
midler, kostnader tilknyttet foreningens formål og 
administrasjonskostnader. alle kostnader, inkludert 
lønn, tilhørende en aktivitet, er henført til denne. 
Felleskostnader som kostnad til It, lokaler, porto, 
telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom akti
vitetene i henhold til antall ansatte som jobber i de 
forskjellige aktivitetene. Kostnader til kommunika
sjon, pr og medier er fordelt på de aktivitetene som 
benytter dette med lik andel på hver. se note 3 for 
fordelingen av felleskostnader og kommunikasjon på 
aktiviteter. 

aktivitetsregnskapet for 2015 er satt opp 
uten sam menligningstall da 2015 er første gang 
advokatforeningens regnskap er utarbeidet etter 
aktivitet. For resultatregnskap for 2014 vises det  
til note 2.

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 et år fra etableringstids
punktet 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. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er 
verdsatt til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balan
seføres til nominelt mottatt beløp på etablerings
tidspunktet

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 
balanseføres med virkning fra 31.12.2015. aktuar
beregnet forpliktelse er balanseført mot egenkapita
len pr denne dato og resultattall er ikke omarbeidet. 

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.

skatt
advokatforeningen er ikke skattepliktig.

noter
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1		medlemsinntekter	og	driftsinntekter

Medlemskapet i advokatforeningen er et individuelt 
medlemskap. Hvert medlem betaler medlems
kontingent til foreningen sentralt og kontingent til 
kretsene. Kretsene bestemmer selv sin egen kon
tingent. Medlemmer av Forsvarergruppen betaler en 
egen kontingent som fastsettes av Forsvarergruppen. 

alle kontingentene faktureres i desember året før  
og utgjør pr 31.12, en kortsiktig gjeld. andre 
medlemsinntekter er avgift ved manglende etter
utdanning, som faktureres hvert 5 år, i tillegg har 
kretsene medlems inntekt fra årsmøter og lokale lag.

     andre

    avgift ved  medlems-

 medlems- krets- forsvarer- manglende inntekter totalt antall

år kontingent kontingent gruppen etterutdanning i kretsene medlemmer

2013	 35	573	585	 5	191	370	 284	445	 0	 407	725	 7985
2014	 35	987	085	 5	336	830	 312	700	 7	130	000	 344	113	 8146
2015	 37	317	860	 5	378	520	 336	600	 55	000	 411	015	 8312

Medlemsinntektene utgjør 72,5% av foreningens inntekter. andre driftsinntekter som forsikringsgebyr utgjør 
11%, kursinntekter 9%, salgsinntekter som er abonnement og salg av publikasjoner utgjør 4%, annonse
inntekter 2,5% og diverse inntekter 1%.

2	spesifisering	av	inntekter	og	forbrukte	midler	etter	art

inntekter     2015 2014

Kontingent  37	654	460	 36	299	785
publikasjons og annonseinntekter  4	145	461	 5	081	554
Forsikringsgebyr  6	587	355	 7	813	731
Kretskontingent og kursinntekter i kretsene  8	266	488	 8	170	359
Disiplinærnemnden  7	568	724	 6	839	807
Kursinntekter  2	743	439	 3	175	237
Diverse inntekter  556	916	 592	173
avgift / oblig. Etterutdanning  55	000	 7	130	000

sum inntekter  67 577 843 75 102 646

kostnader    

publikasjon og annonsekostnader  3	196	092	 4	337	636
personalkostnader  33	831	458	 36	524	837
avskrivning  2	035	963	 2	229	634
Kontor, IKt, porto kostnader  10	038	651	 14	499	827
Ekstern driftsbistand  9	435	643	 8	046	877
annen driftskostnad inkl møte og reise kostnader  8	918	198	 5	574	925
Kostnader advokatforeningens kretser  6	765	483	 6	426	359

sum  74 221 488 77 640 095

netto finansposter  1 083 265 5 796 385

Årsresultat  -5 560 380 3 258 936

Differansen i inntekter og kostnader etter art og forbrukte midler og inntekter i aktivitetsregnskapet  
skyldes i hovedsak regnskapet til Disiplinærnemnden, se note 17.

     inntekt kostnad

regnskap etter art  67	577	843	 74	221	488
Disiplinærnemnden  7	568	724	 7	568	724
aktivitetsbasertregnskap   60	009	119	 66	652	764

noter
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3  fordeling	av	felleskostnader	mellom	aktiviteter	og	administrasjon

Felleskostnader som kostnad til It, lokaler, porto, 
telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom de 
ulike formålene i det aktivitetsbaserte regnskapet i 
henhold til antall ansatte som jobber i de forskjellige 
aktivitetene. Kostnader til kommunikasjon, 
pr og medier er fordelt på de formålene som 
benytter denne aktiviteten med lik andel på hver. 

administrasjonskostnader er kostnader til drift av 
sekretariatet og kretsene, som kostnader til regnskap 
inkl IKt, Hr, revisjon, tap på fordringer, samt andel 
av felleskostnadene. 

Nedenfor er fordelingen av felleskostnader vist i 
en oppstilling som viser kostnaden som er belastet 
formålet og hva den utgjør i %. 

  felles  kOmmunikAsJOn  
 kOstnAdeR fORdeling pR Og medieR fORdeling  

advokatprofesjonens  
interesser og omdømme 682	826	 13	%	 772	956	 33,3	%
rettsikkerhet og rettspolitikk 508	719	 9	%	 772	956	 33,3	%
advokatetikk og disiplinærordningen 731	319	 13	%	 		  
Medlemstjenester og  
medlemskommunikasjon 1	383	370	 25	%	 772	956	 33,3	%
Gratis råd og rettshjelp til publikum 167	410	 3	%    
advokatbladet 324	007	 6	%    
administrasjon 1	404	404	 26	%    
styreorganer 92	116	 2	%    
Kommunikasjon, pr og medier 153	072	 3	%    

sum 5 447 243 100 % 2 318 868 100 %

4	personalkostnader

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

  fAst AnsAtte tillitsVAlgte sum

Lønn, feriepenger og honorar 20	047	220	 4	713	270	 24	760	489
pensjon og personalforsikringer 4	033	974	 		 4	033	974
arbeidsgiveravgift 3	437	767	 723	998	 4	161	766
andre ytelser 875	229	 		 875	229

sum personalkostnader  28 394 190 5 437 268 33 831 458

  pensJOn/ 
lønn Og gOdtgJøRelse   peRsOnAl   
til styRet Og geneRAlsekRetæR lønn fORsikRing AndRe ytelseR sum

Generalsekretær 1	760	483	 317	344	 101	536	 2	179	363
Hovedstyrets leder 750	000	 		 15	402	 765	402

sum godtgjørelse 2 528 358 317 344 99 063 2 944 765

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd pensjons
alder. Det var i 2015 ansatt 31 personer i sekretariatet som til sammen utførte 28,5 årsverk.

noter
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5		formÅlsprosent

Hvor mye av advokatforeningens totalkostnader som knytter seg direkte til foreningens formål,  
utgjør formålsprosenten og er for 2015 på 81%. 

6		ytelser	til	revisor

Kostnader til revisjon i sin helhet er bokført mot administrasjonskostnader og utgjør for 2015

Lovpålagt revisjon 167	541
andre ytelser	 55	625

sum ytelser til revisor 223 166

alle tall er inklusiv merverdiavgift  

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.

MedleMsinntekter  2015 2014

Kretskontingent   5	378	520	 5	336	830
andre medlemsinntekter   411	015  

sum medlemsinntekter   5 789 535 5 336 830

dRiftsinntekteR  2015 2014    

Kursinntekter    2	476	953	 2	826	029

sum driftsinntekter   2 476 953 2 826 029

kOstnAdeR til fOReningens fORmÅl  2015 2014  

advokatprofesjonens interesser og omdømme  	 480	053	
rettsikkerhet og rettspolitikk   12	000	
advokatetikk og disiplinærordningen   1	395	750	 1	317	119
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   4	976	179	 5	537	605
Gratis råd og rettshjelp til publikum   137	186	 141	945
sum kostnader til foreningens formål   7	001	168	 6	996	669
administrasjon    1	114	460	 929	571
styreorganer   373	803	 141	619
Eliminerte kostnader   -1	723	948	 -1	649	000

sum driftskostnader   6 765 483 6 418 859

Kostnader til foreningens formål (formålsprosent) i kretsene utgjør 82% av kretsenes kostnader.

noter
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8		varige	driftsmidler

   immAteRielle  
 inVentAR ikt dRiftsmidleR sum

anskaffelseskost 01.01.15 2	895	926	 8	276	841	 14	301	987	 25	474	754
tilgang 172	013	 894	644	 2	059	420	 3	126	077
avgang       0
anskaffelseskost 31.12.15 3	067	939	 9	171	485	 16	361	407	 28	600	831
akk. avskrivninger 01.01.15 1	314	439	 6	992	101	 8	767	859	 17	074	399
Årets avskrivninger 278	081	 578	552	 1	179	330	 2	035	963
avskrivninger, avgang       0
akk. avskrivninger 31.12.15 1	592	520	 7	570	653	 9	947	189	 19	110	362
Nedskrivning        

Bokført verdi 31.12.2015 1 475 419 1 600 832 6 414 218 9 490 469

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, samt utvikling av advokat klageordningen og skoleprosjektet. Disse prosjektene  
er fortløpende aktivert, men er ikke tatt i bruk per 31.12.2015.

9  langsiktige	fordringer

Langsiktig fordring på Juristenes Hus as med 
kr 13 286 973 er foreløpig avdragsfri. Lånet ble 
fornyet i oktober 2009 til et fastrentelån på 3 år 
med rentesats 5,30 %. rentesatsen ble endret til 
4,11% gjeldende fra 15 april 2013. I forbindelse med 

leietakernes ønske om oppussing av kantinen i 
ble det i 2005 gitt et tilleggslån på kr 1 750 000 til 
Juristenes hus as. Lånet skal tilbakebetales over 
10 år og renten er fastsatt til 4,66 %. Lånets saldo 
pr. 31.12.2015 er kr 0,.

10  aksjer

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

11  kortsiktige	fordringer	og	gjeld

Kontingentinntektene faktureres på forskudd året 
forut. Kontingentinntekter for 2016 er bokført 
som kortsiktig gjeld og utgjør 39,6 mill kroner. 

Nedgangen i kortsiktig fordringer knytter seg til 
forsikringsordningen nevnt i note 18 hvor forsikring 
for årgang 2015 ikke hadde forfalt pr 31.12.2014.

noter
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12  finansielle	omløpsmidler

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

Verdi 01.01.15    67	831	078
renteinntekter    18	422
Verdiendring verdipapirer  

sum avkastning    18 422

Brukt kapital    -11	800	000

Verdi 31.12.2015    56 049 506

13 	bank

skattetrekkskonto inngår som bundne midler med kr 2 879 113 per 31.12.15.

14  formÅlskapital	med	selvpÅlagte	restriksjoner

Kompensasjonsfondet ble opprettet av 
representantskapet i 1985 og har som formål 
å dekke kostnader til aksjoner. Årets bruk 
knytter seg til kostnader i forbindelse med årets 
rettshjelpsaksjon. 

IMrfondet er bestemt avviklet og årets bruk 
er advokatforeningens kostnader til Internasjonalt 
rettshjelpprosjekt i Uganda, Guatemala og Burundi. 
av de midlene som var ved årets begynnelse så var 
kr 39 560, reservert til rettshjelpsobservasjoner 
i utlandet. Disse midlene er også nå benyttet, 
da det var en observatørreise sammen med 
Dommerforeningen til Guatemala høsten 2015. 

Egenkapitalen til støtteforeningen er besluttet 
i representantskapet 2015 at skal avvikles, og 
skal opp i representantskapet for endelig 
avgjørelse i 2016. Årets bruk er støtte som er gitt av 
støtteforeningen. 

Utviklings og probono kommer fra avgifter 
for manglende oppfylling av krav til obligatorisk 
etterutdanning. Det er bestemt at disse midlene fra 
2015 blir en dal av fri formålskapital. IB 01.01.2015 
kr 5 003 064, er overført til annen formålskapital. 

15 	bevegelser	i	formÅlskapitalen

    BokFørt  
ForMÅlskapital Med Årets   verdi 
selvpÅlaGte restriksjoner iB 01.01.15 Årets Bruk tilskudd 31.12.15

Kompensasjonsfond 26	837	477	 4	036	746	 		 22	800	731
IMrfond 705	559 485	784	 		 219	775
Egenkapital advokatforeningens kretser 1) 10	070	395	 103	071	 		 9	967	324
støtteforeningen 2	000	000 305	055	 		 1	694	945
Utviklings og probono 5	003	064 5	003	064	 		 0
sum formålskapital selvpålagte restriksjoner 44	616	494	 9	933	720	 	 34	682	775
annen formålskapital 51	955	266 629	724	 9	363	266	 60	688	809

sum formålskapital 96 571 760 10 563 444 9 363 266 95 371 584

1) se note 7
Årets bruk av annen formålskapital er knyttet til årets underskudd, og årets tilskudd er overføring  
av utviklings og probono, samt en reduksjon av pensjonsforpliktelsene jfr note 17.

noter
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16		pensjonskostnader	og	–forpliktelser

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 kr. 3,1 mill. 
for 2015 ihht unntaksregelen for små foretak. 

Den balanseførte pensjonsforpliktelsen på 
4,794 mill. knytter seg til usikrede og sikrede 
pensjonsavtaler.

  sikret usikret suM

pensjonsmidler inkl aga  28	040	974		 	 28	040	974	
pensjonsforpliktelse inkl aga  -30	112	919	 -2	722	395	 -32	835	314

netto pensjonsforpliktelse inkl aga  -2 071 945 -2 722 395 -4 794 340

økonoMiske ForutsetninGer 2015

Diskonteringsrente 2,70	%
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 3,30	%
Forventet lønnsvekst 2,50	%
Forventet Gregulering 2,25	%
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:
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.
 

20-29 år: 5 personer
30-39	år: 6 personer
40-49 år: 10 personer

50-59 år:	7 personer
60-68 år: 3 personer

17		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 Disiplinærnemnden og innkreves av 
tilsynsrådet for advokatvirksomhet og overføres 
så til advokatforeningen 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 
kr 439 224 i 2015. Underskuddet skyldes i hovedsak 
satsningen på ny disiplinærportal. Egenkapitalen 
til Disiplinærnemnden er redusert tilsvarende 
underskuddet i 2015.
 2015

Inntekter Disiplinærnemnden  
inkl tilkjente saksomkostninger 7	129	500
Driftskostnader Disiplinærnemnden 7	568	724

underskudd -439 224

IB 2015 Gjeld til Disiplinærnemnden 1	926	135
Årets underskudd -439	224

uB 2015 gjeld til disiplinærnemnden 1 486 911

note	18	skyldig	forsikringspremie

Den kortsiktige gjelden til forsikringsordningen gjel
der skyldig forsikringspremie til forsikringsselskapet. 
Forsikringspremien knytter seg til kollektiv sikker
het og formueskadeforsikring og kollektiv styre

ansvarsforsikring. Hoved fakturering skjer i desember 
og skyldig premie overføres til forsikringsselskapet 
to ganger pr. år, hhv. 10. april og 10. oktober.

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 2015, 
aktivitetsregnskap 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 foreningens 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 foreningens 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 2015 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, 18. mars 2016   
ErNst & yoUNG as

Kjetil andersen 
statsautorisert revisor

revisors	beretningnoter
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føRste Rekke 
INGEr MarIE BoDIN ÅKVÅG

Nora HaLLéN
MICHaL WIIK JoHaNsEN

MErEtE sMItH
ErIK KEIsErUD

paaLHENrICH BErLE
JorUNN KrIstIN MoLtU JaCoBsEN

INGELIN MorKEN GUNDErsEN

AndRe Rekke
INGrID HoLM ELLINGsEN

sICILIE tVEØy
pÅL BEHrENs

LIVE LINDHoLM
MartHE JoHaNNE raVNÅs

ELNa KrIstIN HoLByE
rIta HELENE KrØGENEs aasE
IDa HELENE BraastaD BaLKE

BJØrN HaraLD LarsEN
LILL INGrID sKoGraND sNEKVIK

EINar EDIN
MarIaNNE BECH

MarIE HELENE EarL HaUGLaND

tRedJe Rekke
LENE HØIVaNG

MartE sVarstaD BroDtKorB
KyrrE osMUNDsEN

BENtE HoLMVaNG
axEL ØWrE

FroDE sætEr
aNNE KroKEN

ØyVIND aaKErØy
ErLING LIND

fJeRde Rekke
trUDE HoLMEN

LILLI MarIE BrIMI
HILDE Mo

FroDE sULLaND
oLE J. DEVoLD

stIaN trINEs BrÅstEIN
MortEN BryN

VEGarD FUrDaL BrÅstEIN
roBErt FoNN

BJØrN DyrLaND
BryNJar ØstGÅrD

pEr ForsBErG
aNDErs VILLUM

KIM GErDts
aNDrEas ENEVoLD
aNEttE rØsætHEr

oDDVar MyHrEN MØLLErLØKKEN
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Advokatforeningen er opptatt av at reglene for høringsfrister skal overholdes av regjeringen. I 2015 hadde 42 prosent av 
høringene kortere frist enn 6  12 uker. Utgangspunktet etter utredningsinstruksen er at høringsfrister normalt skal være på tre 
måneder, og ikke være på mindre enn seks uker. Dette er imidlertid ikke en absolutt regel. Instruksen åpner for å gjøre unntak 
fra fristene dersom særlige forhold tilsier dette. regjeringen bryter stadig sitt eget regelverk ved at det settes for korte frister 
når forslag til endringer i lovverket sendes på høring. Dette er et demokratiproblem.

lovutvalg	og	hørings	uttalelser

 arbeidsrett 5

 asyl og utlendingsrett 10

 avgiftsrettt 6

 Bank, finansiering og valutat 2

 Bygningsrett og reguleringsspørsmål 6

 Børs og verdipapirhandelrett 3

 Eiendomsmegling 2

 Energirett, vannkraft, olje og gass 10

 Europa og konkurranserett 6

 Familierett, arv og skifte 4

 Forsvarergruppens høringsutvalg 7

 Forvaltningsrett 1

  IKt og personvern 5

 Miljørett  1

 samferdsel og sjø, luftog annen transportrett inkl. sjøforsikring  15

 selskapsrett   2

 sivilprosess og voldgift   7

 skjønns, ekspropriasjons og vassdragsrett 5

 skatterett 9

 Velferdsrett 9

60

2011

66

2012

105

2013

79

2014

107

2015

antall HørinGsuttalelser  
de siste 5 Årene

HørinGsFrister 2015

< 6 uker 6 – 12 uker 

 

> 12 uker uten frist

39
46

108

9

Advokatforeningens årsrapport 201548



Asyl- Og utlendingsRett

Bente Mostad Tjugum (leder),  
Jan M. Birkeland, Sigrid Broch, 
Per-Erik Gåskjenn, Brynjulf Risnes,  
og Christel Reksten.

1. Høring – forslag om å innføre krav 
om bestått prøve i samfunns
kunnskap og muntlige ferdigheter i 
norsk for å få norsk statsborgerskap

2. Høyring – endringar i utlendings lova 
som følgje av endra strafferammer i 
ny straffelov

3. Høring – Endringer i utlendings
forskriften – Behandling av anmod
ning om omgjøring fremmet fra 
utlandet i saker som omfatter barn 
med lang oppholdstid i Norge

4. Høring – forslag om endringer i 
utlendingsloven og utlendings
forskriften – hevet botidskrav for 
permanent oppholdstillatelse mv. 
– endringer i statsborgerloven

5. Høring om forslaget til prøveprosjekt 
i oslo for raskere gjennomføring av 
straffesaker (hurtigspor) (sammen 
med forsvarergruppens hørings
utvalg og bistands advokatutvalget)

6. Høring – NoU 2015: 4 tap av norsk 
statsborgerskap (sammen med 
forsvarergruppens høringsutvalg)

7. Høring Forslag til endring av univer
sitets og høyskoleloven og forslag 
til endring i egenbetalingsforskriften

8. Høringsbrev fra Justis og beredskaps
departementet – Bortvisning på grunn 
av grunnleggende nasjonale interes
ser eller utenrikspolitiske hensyn

9. Høring – hjemmel i utlendingsloven 
for fengsling i hurtigprosedyresaker

10. Kan advokatene i UDIs advokat
vaktordning benytte Lync for å kom
munisere med sine klienter?

AVgiftsRett

Marianne Brockmann Bugge (leder), 
Morten Fjermeros, Kari Elisabeth 
Christiansen, Finn Lervik og  
Grethel Jevne Østlie.

1. Høring – Forslag til ny skatte
forvaltningslov (sammen med 
skatterett)

2. Høring – Merverdigavgiftsloven 
§ 66 – Fritak for merverdigavgift 
ved leasing av elbiler og om setning 
av elbilbatterier (sammen med 
lovutvalg for skatterett)

3. Høring – Forslag om fritak for 
dokument avgift og omregisterings
avgift med skattemessig kontinuitet 
(sammen med lovutvalg for skatterett)

4. Høring – overføring av forvaltnings
oppgaver til skatteetaten, herunder 
ny ordning for merverdiavgift ved 
innførsel

5. Høring – forslag om endringer av 
representantordningen i mer verdi
avgiftsloven

6. Høring – nøytral merverdiavgift i 
helseforetakene (sammen med 
lovutvalget for arbeidsrett)

ARBeidsRett

Jan Fougner (leder), Thomas Benson, 
Alex Borch, Margrethe Husebø, Terese 
Smith Ulseth og Tarjei Thorkildsen.

1. Høring – Forslag til endringer i 
forsvarspersonelloven

2. Høring – NoU 2014: 13 Kapital
beskatning i en internasjonal 
økonomi (sammen med skatterett)

3. Høring – NoU 2015: 5 pensjons
lovene og folketrygdreformen 
IV (sammen med lovutvalget for 
velferdsrett)

4. Høring – nøytral merverdiavgift i 
helseforetakene (sammen med 
lovutvalget for avgiftsrett)

5. Høring – forskrifter til tjeneste
pensjonsloven (uførepensjon)

BAnk, finAnsieRing Og VAlutA

Kjerstri Tøgard Trøbråten (leder),  
Knut Bjerve, Rudi Mikal Christensen, 
Thorbjørn Gjerde, Peter Aall Simonsen 
og Siri Wennevik.

1. Høring – Kapitalmarkedsunion i EU 
(sammen med børs og verdipapir
handelsrett)

2. Høring om soliditetsregler for finan
sielle grupper

Her finner du Advokatforeningens  
lovutvalg og avgitte høringsuttalelser i 2015.  

Høringer der Advokatforeningen ikke har hatt 
bemerkninger til lov forslagene ikke er tatt 

med i oversikten.
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BygningsRett Og  
ReguleRingsspøRsmÅl

Per P. Hodneland (leder), Gro Hamre, 
Stein Ness, Reidar J. M. Sverdrup og  
Liv Zimmermann.

1. Høring – Forslag til endringer i plan 
og bygningsloven – Endringer i den 
sentrale godkjenningsordningen

2. Høring – nye energikrav for bygg

3. offentlig høring av forslag til 
forenklinger i saK10 og tEK10 vedr. 
eksisterende bygg

4. Høring – Forslag til endringer i DoK
forskriften

5. Høring – Endringer i byggesaks
forskriften. Nye krav til sentralt 
godkjente foretak mv

6. Høring – forslag til endringer i plan
delen av plan og bygningsloven, mv

BøRs- Og  
VeRdipApiRHAndelRett

Susanne Munch Thore (leder), Lars 
Knem Christie. Atle Degré, Tore Mydske 
og Tone Merete Østensen.

1. Høring – Kapitalmarkedsunion i EU 
(sammen med bank, finansiering og 
valuta)

2. Høring – skattemessig behandling 
av verdipapirfond (sammen med 
lovutvalg for skatterett)

3. Høring – forslag til endringer i verdi
papirfondloven mv. (UCIts V)

eiendOmsmegling

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

1. Høring – Forslag om å oppheve kon
sesjonsloven og boplikten (sammen 
med lovutvalg for fast eiendom 
(rings og leierett))

2. Høring – forslag til endringer i 
eiendoms meglingsloven for å øke 
bruken av tilstandsrapport ved salg 
av bolig

eneRgiRett, VAnnkRAft,  
OlJe Og gAss

Gunnar Martinsen (leder), Are Lysnes 
Brautaset, Jon Rabben, Jane Elizabeth 
Wesenberg og Odd-Harald  
B. Wasenden.

1. Høring – Forslag til opphevelse av 
kompetanseforskriften og endringer 
i energilovforskriften

2. Høring – forslag til endring av lov 
om elsertifikater

3. Høring av endringer i naturgasslo
ven

4. tilleggs høring – forslag til endringer 
i energiloven

5. Høring om endring av avtale om et 
felles marked for elsertifikater

6. Høring av EUkommisjonens forslag 
til nettkoder om nettilknytning for 
produsenter, forbruk og likestrøms
kabler

7. Høring av endringer i energiloven 
om krav til selskapsmessig og 
funksjonelt skille (sammen med 
lovutvalg for selskapsrett)

8. Høring EU/EØs. Forordning 
nr. 1348/2014 om datarap portering 
etter rEMIt og for ordning 
nr. 543/2013 om transparens i 
elektrisitets markedet

9. Høring av EUkommisjonens forslag 
til forordning om kapasitetsfastset
telse og flaskehalshåndtering

10. Høring – endring av forskrift om 
elsertifikater

eRstAtningsRett

Jane Margrethe Ytreøy Grøndaler 
(leder), Laila Marie Bendiksen,  
Tom Sørum, Ståle Haugsvær og  
Marte Randen

Ingen uttalelser i 2015

euROpA- Og kOnkuRRAnseRett

Monica Syrdal (leder), Harald Evensen, 
Morten Goller og Olav Kolstad

1. Høring av utkast til ny post
lov (sammen med lovutvalg for 
samferdsel og sjø, luft og annen 
transportrett inklusive sjøforsikring 
og lovutvlag for IKt og personvern)

2. Høring av NoU 2014: 11 Konkur
ranse klagenemda

3. Høring – utkast til veileder om 
anmeldelse av enkeltpersoner for 
overtredelser av konkurranseloven

4. Høring – Forslag om endringer i 
reglene om offentlige anskaf felser 
(sammen med lovutvalget for 
forvaltnings rett)

5. Høring – ny norsk modell for avtaler 
om fremme og beskyttelse av inves
teringer (investeringsavtaler)

6. Høring – opphevelse av medie
eierskapsloven

fAmilieRett, ARV Og skifte

Ingrid Lång (leder),Hege Ramborg 
Elvebakken, Sverre Larhammer, Janne 
Karin Rasmussen, Simon Ladderud 
Stende og Roar Vegsund.

1. Høring – NoU 2014:9 Ny adopsjonslov

2. Høring – høringsnotat om ratifika
sjon og gjennomføring i norsk rett 
av nordisk endringsoverenskomst 
1. juni 2012 om arv og dødsboskifte

3. Høring – Forslag om endring i for
skrift om fastsetjing og endring av 
fostringstilskot

4. Høring – Forslag til endringer i 
barneloven for å fremme likestilt 
foreldreskap

fAngst Og fiskeRi

Grunde Bruland (leder), Kjetil Haare 
Johansen, Stig Erik Mortensen, Mons 
Alfred Paulsen og Hallvard Bjørnarsson 
Østgård.

1. Høring forslag til endringer i 
deltaker loven, deltakerforskrift m.v. 
om tildeling av konsesjoner, del
takeradganger m.v
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fAst eiendOm  
(tings- Og leieRett )

Frode S. Halvorsen (leder),  
Ivar Christian Andersskog, Anne Sofie 
Bjørkholt, Christina Lyngtveit-Petersson, 
og Mikkel Vislie.

1. Høring – Forslag om å oppheve 
konsesjons loven og boplikten 
(sammen men lovutvalget for 
eiendoms megling)

2. Høring av endringer i tinglysings
forskriften som følge av elektronisk 
tinglysing (sammen med lovutvalget 
for skjønns ekspropriasjon og 
vassdragsrett)

3. Høring – forslag til endringer i 
matrikkelforskriften og forskrift 
om konsesjonsfrihet som følge av 
elektronisk tinglysing (sammen 
med skjønns ekspropriasjon og 
vassdragsrett)

fORsikRingsRett

Andreas Meidell (leder), Anette Cecilie 
Kjørrefjord Eckhoff , Sven Iver Steen og 
Hans Kenneth Viga-Gerhardsen og.

Ingen uttalelser i 2015

fORVAltningsRett

Christian F. Galtung (leder), Ola Øver-
seth Nisja , Kaare Andreas Shetelig og 
Gislaug Øygarden. 

1. Høring – Forslag om endringer i 
reglene om offentlige anskaffel
ser (sammen med lovutvalget for 
europa og konkurranserett)

fOlkeRett Og stAtsfORfAtning

Ingen uttalelser i 2015

fORsVAReRgRuppens  
HøRingsutVAlg

Arild C. Dyngeland, (leder), John 
Christian Elden, Renè Ibsen, Knut Ronglien, 
Mette-Julie Sundby, Inger Marie Sunde 
og Frode Sulland (oppnevnt oktober 2015). 

1. HøringForslag til endring i politi
loven og ekomloven (sammen med 
lovutvalg for IKt og personvern)

2. Høyring endring av våpeninstruks 
for politiet

3. Høring – Det kriminalitetsforebyggende 
råd (KrÅD) – forslag til ny organisering 
av funksjon og oppgaver (sammen 
med bistandsadvokatutvalget)

4. Høring – endring i straffegjennom
føringsloven

5. Høring om forslaget til prøveprosjekt 
i oslo for raskere gjennomføring av 
straffesaker (hurtigspor) (sammen med 
lovutvalget for asyl og utlendings
rett og bistandsadvokatutvalget)

6. Høring – tilregnelighetsutvalgets 
utredning NoU 2014: 10 skyldevne, 
sakkyndighet og samfunnsvern

7. Høring – NoU 2015: 4 tap av norsk 
statsborgerskap (sammen med lov
utvalget for asyl og utlendingsrett)

8. Høring – forskrift om felles dommer
embeter (sammen med lovutvalg for 
sivilprosess og voldgift)

9. Høring – om omorganisering av 
kriminalomsorgen

10. Høring – Forskrift om straffegjen
nomføring i Nederland

11. Høring – endringer i politiregister
forskriften – ikraftsetting av politi
registerforskriften § 14

12. rapport om reformer i 2. instans 
(ikke en vanlig høring, advokat
foreningen ble bedt om å komme 
med innspill. Laget innspill sammen 
med lovutvalg for sivilprosess og vold
gift og bistandsadvokatlovutvalget).

13. retningslinjer for utarbeidelse av 
utdrag i saker for oslo tingrett (ikke 
en vanlig høring, advokatforeningen 
ble bedt om å komme med innspill. 
Laget innspill sammen med lovutval
get for sivilprosess og voldgift) 

14. Høring av krav om politiattest for 
personell i den kommunale helse 
og omsorgstjenesten

ikt Og peRsOnVeRn

Thomas Olsen (leder), Kirill Miazine, 
Kjell Steffner, Jarle Roar Sæbø og  
Jon Wessel-Aas.

1. HøringForslag til endring i politi
loven og ekomloven (sammen med 
forsvarergruppens høringsutvalg)

2. Høring av utkast til ny post
lov (sammen med lovutvalg for 
samferdsel og sjø, luft og annen 
transportrett inklusive sjøforsikring 
og lovutvalg for europa og konkur
ranserett)

3. Høring – forslag til ny folke
registerlov

4. Høring – Forslag til endring i 
sikkerhetsloven

5. Høring – forslag til nytt regel
verk på området for betalings
tjenester og finansforetakenes 
bruk av informasjons og 
kommunikasjonsteknologi(ikt)

immAteRiAl- Og  
mARkedsføRingsRett

Are Stenvik (leder), Ida Elisabeth 
Gjessing, Hans Erik Johnsen, Thomas 
Rieber-Mohn, Anne Marie Sejersted  
og Camilla Sophie Vislie. 

Ingen uttalelser i 2015

kOnkuRs, AkkORd,  
pAnteRett, tVAngsfullByRdelse 
Og inkAssO

Siv Sandvik (leder), Thomas Steen 
Brandi ,Bjørn Åge Hamre, Arve 
Haakstad, Flemming M. Karlsenog 
Håvard Wiker. 

Ingen uttalelser i 2015

51



milJøRett

Cathrine Hambro (leder), Magnus 
Dæhlin, Runa Opdal Kerr, Halfdan 
Mellbye og Andreas Pihlstrøm, 

1. Høring – Forslag til ny forskrift om 
rapportering til Det internasjonale 
fond for oljesølskade (IopC Funds) 
og til Det internasjonale fond for far
lige og skadelige stoffer (HNsfon
det). (sammen med lovutvalget for 
samferdsel og sjø, luft og annen 
transportrett inklusive sjøforsikring)

ReindRift Og sAmeRett

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

Ingen uttalelser i 2015

selskApsRett

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

1. Høring – forslag til endringer i 
lov om interkommunale selskap 
(sammen med lovutvalg for forvalt
ningsrett)

2. Høring av endringer i energiloven 
om krav til selskapsmessig og 
funksjonelt skille (sammen med 
lovutvalg for energirett, vannkraft 
olje og gass)

sAmfeRdsel Og sJø-, luft-  
Og Annen tRAnspORtRett 
inklusiVe sJøfORsikRing

Geir Gustavsson, (leder),  
Henrik Hagberg, Mats Erik Sæther,  
Amund Bjøranger Tørum og Sindre 
Walderhaug.

1. Høring av utkast til ny postlov 
(sammen med lovutvalg for IKt og 
personvern og lovutvalg for europa 
og konkurranserett)

2. Høring forslag til endring i forskrift 
om av 29. juni 2007 nr. 819 om unn
tak for skip som tilhører Forsvaret 
eller som benyttes i dets tjeneste fra 
lov 16. februar 2007 nr. 9 om skips
sikkerhet (skipssikkerhetsloven).

3. Høring om endring av førerkortfor
skriften vedlegg 1 om helsekrav

4. Høring – omlegging av årsavgiften 
til en avgift på trafikkforsikringer

5. Høring – forslag om 
endring i forskrift om 
sikkerhetsstyringssystem

6. Høring om forslag til forskrift om 
måling av skip

7. Høring forslag om endring av 
forskrift om skipsutstyr

8. Høring – revidering av forskrift 
20. januar 2012 nr. 85 om faste gren
ser for påvirkning av andre stoffer 
enn alkohol m.m.

9. Høring – Forslag til forskrifts
endringer som gir NIsregistrerte 
passasjer og lasteskip driftstilgang 
på svalbard

10. Høring – forslag til gjennomføring av 
forhøyet avskrivningssats for vogn
tog, lastebiler og busser (sammen 
med lovutvalget for skatterett)

11. Høring – forslag til forskrift om 
endring av forskrift om last på 
norske skip

12. Høring – forslag til forskrift om end
ring av forskrift om bygging av skip 
og endring av forskrift om brannsik
ring på skip

13. Høring – Forslag til forskrifts
endringer om slep

14. Høring – Forslag til ny forskrift om 
rapportering til Det internasjonale 
fond for oljesølskade (IopC Funds) 
og til Det internasjonale fond for 
farlige og skadelige stoffer (HNs
fondet).(sammen med lovutvalget 
for miljørett)

15. Høring – Forslag om opphevelse av 
lov om fiendegods o.a. og enkelte 
andre lover, samt endringer i sjøloven

siVilpROsess Og VOldgift

Anders Ryssdal (leder), Knut Boye, 
Borgar Høgetveit Berg, Knut Erik 
Marthinussen Hargjang, Nina Monssen 
og Ola Øverseth Nisja.

1. Høring – forslag til endringer i 
spesial lovgivning for klageorganer 
for forbrukersaker

2. Høring i regi av Domstol
administrasjonen – Fremtidig 
domstolstruktur i osloregionen 
(innhentet innspill fra lovutvalg for 
Konkurs, akkord, panterett, tvangs
fullbyrdelse og inkasso, lovutvalg 
for Familie rett, arv og skifte og 
Forsvarergruppens høringsutvalg. 
Høringen er også forelagt krets
styret i oslo krets og kretsstyrene i 
kretsene rundt oslo).

3. Høring – forskrift om felles dommer
embeter (sammen med forsvarer
gruppens hørinsutvalg)

4. Høring om endring av rettsgebyrloven

5. Høring – om sammenslåing av ting
retter

6. Høring – ny lov om Forbruker klage
utvalget

7. rapport om reformer i 2. instans 
(ikke en vanlig høring, advokat
foreningen ble bedt om å komme 
med innspill, sammen med for
svarergruppens høringsutvalg og 
bistandsadvokatutvalget).

8. retningslinjer for utarbeidelse av 
utdrag i saker for oslo tingrett (ikke 
en vanlig høring, advokat foreningen 
ble bedt om å komme med inn
spill. Laget innspill sammen med 
forsvarer gruppens høringsutvalg) 
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skAtteRett

Bettina Banoun (leder), Finn Eide,  
Einar Harboe, Hanne Kristin Skaarberg 
Holen, Tor Leegaard og Mons Alfred 
Paulsen.

1. Høring – overføring av skatte
oppkrevingen til skatteetaten

2. Høring – Forslag til ny skatte
forvaltningslov (sammen med 
avgiftsrett)

3. Høring – NoU 2014: 13 Kapital
beskatning i en internasjonal 
økonomi (sammen med avgiftsrett)

4. Høring – Merverdigavgiftsloven 
§ 66 – Fritak for merverdigavgift 
ved leasing av elbiler og omset
ning av elbilbatterier (sammen med 
lovutvalg for avgiftsrett)

5. Høring – Forslag om fritak for 
dokument avgift og omregisterings
avgift med skattemessig kontinuitet 
(sammen med lovutvalg for avgiftsrett)

6. Høring – skattemessig fradrag for 
avsetninger i forsikringsselskaper 
– konsekvenser av solvens II

7. Høring – skattemessig behandling 
av verdipapirfond (sammen med 
lovutvalg for børs – og verdipapir
handelsrett)

8. Høring – forslag til gjennomføring av 
forhøyet avskrivningssats for vogn
tog, lastebiler og busser (sammen 
med lovutvalget for samferdsel og 
sjø, luft og annen transportrett 
inklusive sjøforsikring).

9. Høring – om eiendomsbeskatning av 
arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

skJønns-, ekspROpRiAsJOns- 
Og VAssdRAgsRett

Kristin Bjella, (leder), Kristoffer Dons 
Brøndbo, Toralf Haver, Arild Nundal.
Bjørn Terje Smistad.

1. Høring – forslag til retting av lov 
21. juni 2013 (jordskiftelova)

2. Høring – Endring av matrikkel
forskriften

3. Høring forskrifter til ny jordskiftelov

4. Høring av endringer i tinglysings
forskriften som følge av elektronisk 
tinglysing (sammen med lovutvalget 
for fast eiendom (tings og leierett)

5. Høring – forslag til endringer i 
matrikkelforskriften og forskrift 
om konsesjonsfrihet som følge av 
elektronisk tinglysing (sammen med 
fast eiendom (tings og leierett))

VelfeRdsRett

Ola Viken (leder), Thorgeir Hole,  
Monica Solberg-Leinebø, Gro Sandvold 
og Marianne Klungland Bahus.

1. Høring – Endringer i bostøtteloven

2. Høring – NoU 2015: 5 pensjons
lovene og folketrygdreformen IV 
(sammen med lovutvalget  
for arbeidsrett)

3. Høring – Utkast til endringer i lov 
om sosiale tjenester i arbeids og 
velferdsforvaltningen

4. Høring om utkast til reviderte 
retningslinjer for saksbehandling 
i barneverntjenesten, rundskriv 
Q 1036 B

5. Høring om forslag til endring i regel
verket til arbeidsavklaringspenger i 
folketrygdloven

6. Høring – forslag til lov om endring  
av juridisk kjønn

7. Høring – Endring i kvalitets
forskriften – Forslag om hjemmel 
til å gi dispensasjon til kravene i 
kvalitetsforskriften i ekstraordinære 
situasjoner

8. Høring – rett til opphold i sykehjem

9. Høyring om endringar i reglane om 
rett til pleiepengar ved sjuke barn

andre

BistAndsAdVOkAtutVAlget

1. Høring – Det kriminalitets fore
byggende råd (KrÅD) – forslag til 
ny organ isering av funksjon og 
oppgaver (sammen med forsvarer
gruppens høringsutvalg)

2. rapport om reformer i 2. instans 
(ikke en vanlig høring, advokat
foreningen ble bedt om å komme 
med innspill, sammen med forsvarer
gruppens lovutvalg og lovutvalget 
for sivilprosess og voldgift).

menneskeRettigHetsutVAlget

1. Høring – FNkonvensjonen om ret
tighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CrpD)

yngRe AdVOkAteR

1. Høring av delinnstilling 1 fra studie
ordningskomiteen ved det juridiske 
fakultet i Bergen

2. Høring om endring i forskrift om 
krav til mastergrad – bachelor og 
master i rettsvitenskap 3+2

sekRetARiAtet/HOVedstyRet

1. Høring – advokatlovutvalgets  
utredning NoU 2015:3 advokaten  
i samfunnet

eiendOmsmeglingsgRuppen

Ingen uttalelser i 2015

etikkutVAlget

Ingen uttalelser i 2015
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AdVOkAtBlAdets  
RedAksJOnsRÅd 

Steinar Mageli (leder), Jon Wessel-Aas, 
Gunhild Lærum, Ina Lindahl Nyrud og 
Ingvild Næss. 

advokatbladets redaksjonsråd hadde 
ett møte i mai 2015. Der ble blant 
bladets visuelle og redaksjonelle for
nyelse diskutert. Bladet kom i ny drakt 
med ny layout og mange nye spalter 
i april. også statistikk over trafikken 
fra nyhetsbrev, nett og Facebook ble 
gjennomgått. advokatbladet sender 
nyhetsbrev i forbindelse med nye 
utgivelser, og disse har en svært god 
åpningsrate (i snitt 45 prosent). trafik
ken til nettsidene kommer i økende 
grad fra mobilen: For nyhetsbrevet for 
april kom for eksempel 42,5 prosent av 
trafikken fra mobil, 49,3 prosent fra pC, 
og 8,2 prosent fra nettbrett. 

Netttrafikken er interessant å følge 
fordi den gir vår papirbaserte redaksjon 
en pekepinn på hvilke saker leserne 
er mest interessert i. I februar fikk 
saken slik selger du advokattjenester 
1255 klikk i nyhetsbrevet, mens saken 
strengere regler mot hvitvask til sam
menligning fikk bare 75 klikk. I april 
var leserne absolutt mest interessert i 
en sak der Berit reissandersen slaktet 
balansekravet til advokatsamfunnet 
i ny advokatlov (662 klikk), og minst 
interes sert i en artikkel om Fange
eksport til Nederland, denne fikk bare 
11 klikk. temaet for møtet var for øvrig 
hvordan bladet kan utvikles og for
bedres, og redaksjonen fikk innspill til 
aktuelle temaer og profiler.

BedRiftsAdVOkAtutVAlget

Siv Blanca Børge-Ask (leder),  
Christian Karde, Jan Sandtrø, 
Stig Halvor Langmoen, Kristine 
Richardsen Marte Røv og Astrid 
Skjønborg Brunt.

Medlemmene i utvalget representerer 
både bedriftsadvokater i børsnoterte 
selskaper og mindre virksomheter. 
Utvalget arbeider for å ivareta bedrifts
advokaters rammevilkår og belyse temaer 
som er særlig relevante for denne grup
pen av advokater.

Utvalget har i 2015 primært arbeidet 
med innspill til advokatforeningens 
høringsuttalelse til advokatlovutvalgets 
utredning NoU 2015:3 advokaten i 
samfunnet. I 2015 arrangerte bedrifts
advokatutvalget frokostseminarer om 
Internasjonale kontrakter: tricks and 
traps og om Datatilsynets sanksjons
praksis nå og etter den nye personvern
forordningen. Begge seminarer var full
tegnet. Utvalget har i 2015 hatt 4 møter.

BistAndsAdVOkAtutVAlget

Siv Hallgren (leder), Kristin Fagerheim 
Hammervik, Hege Salomon, Morten 
Engesbak og Sjak Haaheim.

Bistandsadvokatutvalget har hatt tre 
møter i 2015. Utvalget skal spre kunn
skap i, og forståelse for, de utfordringer 
fornærmede møter i strafferettspleien.

Bistandsadvokatutvalget har 2015 
hatt møte med voldsoffererstatnings
utvalget og deltok i dialogmøte med 
voldsoffererstatningsmyndighetene. I 
tillegg har bistandsadvokatutvalget 
vært engasjert i spørsmål straffe
prosessutvalget har jobbet med. 

Utvalget har også fått flere høringer 
forelagt, og vært med på å utforme 
uttalelse til høringen: Det kriminalitets
forebyggende råd (KrÅD) – forslag til ny 
organisering av funksjon og oppgaver.

kVinneutVAlget

Tina Storsletten Nordstrøm (leder), 
Jeanette Bang, Laila Marie Bendiksen, 
Anne Sofie Bjørkholt (ble oppnevnt 
høsten 2015), Cecilie Grue, Ingjer 
Ofstad (ble oppnevnt høsten 2015)  
og Marit Moen Vik-Langlie.

Formålet for utvalget er å fremme tiltak 
for å høyne kvinneandelen i yrket, 
også oppover i karrierestigen. I 2015 
har utvalget utarbeidet og invitere til 
to temakvelder for medlemmene, en i 
hvert halvår. I januar var tema «Du må 
kunne selge dine tjenester for å lykkes 
som advokat», og i september var tema 
«Hvordan lykkes i advokat bransjen 
– mål og tankesett». Våren 2015 tok 
kvinneutvalget initiativ til å starte «treff 
for advokater i foreldrepermisjon», dette 
ble raskt en suksess og ble høsten 2015 
avholdt 1 gang i måneden, treffene 
fortsetter i 2016. Kvinne utvalget har 
også støttet opp under arbeidet med å 
få på plass økonomisk sikkerhet for ad
vokater som driver selv og blir gravide 
og går ut i permisjon. 

Kvinneutvalget har vært synlige 
i media, både i Dagens næringsliv 
og Klassekampen. Utvalget har også 
gjennom hele 2015 hatt oppslag i flere 
utgaver av advokatbladet, hvor alle 
utvalgets aktiviteter har vært dekket.

Første runde i kvinneutvalgets 
mentorordning ble avsluttet. ordningen 
er først og fremst rettet mot kvinne
lige advokater eller fullmektiger som 
har jobbet noen år i bransjen. Det er 
gratis å delta, og mentorene stiller opp 
frivillig og gratis. avslutningsvis dette 
første året med mentorordningen ble 
det sendt ut evaluering til deltagerne. 
tilbakemeldingene var stort sett posi
tive, men det kom også innspill om hva 
som kan forbedre i neste runde. Kvinne
utvalget har hatt 4 møter i 2015.
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etikkutVAlget

Magnhild Pape Meringen (leder),  
Alex Borch, Eli Aasheim, Håkon 
Knudsen, Roald Angelfoss og  
Håkon Knudsen. 

I løpet av 2015 har etikkutvalget hatt 
tre møter. Utvalget har etablert gode 
arbeids rutiner for den kontinuerlige 
oppdateringen av kommentarutgaven 
til regler for god advokatskikk, som 
ligger på nettet. I 2015 har utvalget 
også hatt fokus på revidering og 
gjennom gang av kommentarutgaven 
slik at den er oppdatert i henhold til ny 
rettspraksis. 

utvalget har i 2015 avgitt  
følgende uttalelse: 
Uttalelsen av 5. mars 2015 om betaling 
av formidling av tilbud på advokatopp
drag vita nettportaler  II

utvalget har i løpet av 2015 sendt 
følgende høringssvar og innspill til 
Advokatforeningen: 
Høring til NoU 2015:3 advokaten  
i samfunnet (advokatlov).

CCBes foreslåtte model Rules 
CCBE arbeider mot et felles etisk regel
verk. Etikkutvalget har i løpet av 2015 
gitt innspill til CCBEs utkast til regler 
om taushetsplikt, uavhengighet og 
interessekonflikt. 

Utvalget har hatt tett samarbeid 
med sekretariatet og særlig advokat 
Kjersti ringdal vedrørendeoppfølgingen 
av CCBEs arbeid.

inteRnAsJOnAlt  
RettsHJelpsutVAlg

Jan Mathys Truyen (leder), Siv Elisabeth 
Hveberg, Lorentz Stavrum, Fredrik 
Ellingsen (i permisjon), Jannicke 
Knudsen, Kiran Aziz og Paal-Henrich 
Berle (fra 28. august).

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 juridisk 
bistand og fri rettshjelp, herunder både 
rådgivning og sakførsel, til underprivili
gerte i Uganda og Guatemala. prosjek
tenes målsetning er i tillegg å bidra til 
å bygge rettsstaten i prosjektlandet, 
herunder styrke den lokale samar
beidspartneren til å bli en sterk og 
uavhengig rettspolitisk aktør. I Uganda 
har prosjektet blant annet 7 operative 
rettshjelpskontorer som yter bistand 
til lokalbefolkningen, mens prosjektet 
i Guatemala er særskilt innrettet mot 
urfolk og urfolks rettigheter.

I 2015 har advokatforeningen også 
gjennomført et forprosjekt i Burundi i 
samarbeid med Burundi Bar associa
tion, for å avklare mulighetene for å 
igangsette et rettshjelpsprosjekt også 
i Burundi.

I juni 2015 gjestet en delegasjon 
fra Uganda Law society Norge, etter 
invitasjon fra advokatforeningen. Dele
gasjonen, som blant annet besto av 
både presidenten og visepresidenten 
i ULs, møtte i løpet av besøket både 
representanter for Norad, regjeringen, 
Høyesterett og advokatforeningens 
hovedstyre.  

meklingsutVAlget

Geir Frøholm (leder), Dag Røed,  
Arne Engesæth, Ingunn Tøllefsen  
og Randi Birgitte Bull

Utvalget har jobbet målrettet mot å 
styrke utdanningen for meklere som er 
advokater. I 2015 ble det i samarbeid 
med JUs opprettet en arbeidsgruppe 
som har laget en ny forbedret utdanning. 

resultatet er Meklingsakademiet, 
som JUs lanserte høsten 2015. Første 
kull blir sertifisert våren 2016. Meklings
utdanningen gir deg ved gjennomføring 
tittelen «sertifisert mekler av advokat
foreningen».

Utdanningen er intensiv og krever 
betydelig egeninnsats. Utdanningen 
går over fem dager hvor deltakerne får 
et solid teoretisk grunnlag samtidig 
som det er lagt opp til utstrakt bruk av 
praktiske øvelser. Den siste dagen eva
lueres alle deltakerne i en caseøvelse. 
For å bestå utdanningen, må resultatet 
på evalueringsdagen tilfredsstille de 
fastsatte kravene til utdanningen. For å 
sikre et vedvarende høyt kompetanse
nivå på de sertifiserte meklerne blir det 
også stilt vedlikeholdskrav i form av et 
antall meklinger, comeklinger eller kurs 
i regi av JUs i løpet av en 3års periode. 
Utvalget vil fremover arbeide aktivt for 
å markedsføre kompetansen til de nye 
sertifiserte meklerne.

Meklingsutvalget har godkjent 
advokat meklere etter gammel ordning 
etter søknad frem til august 2015. 
tidligere ordning med godkjennelse av 
advokatmeklere avvikles 31.12.2017. 

Meklingsutvalget har avholdt 
4 møter i 2015.
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menneskeRettigHetsutVAlget

Mette Yvonne Larsen (leder), Kjell 
M. Brygfjeld, Cecilie Schjatvet, Arne 
Gunnar Aas, Thomas Horn, Else 
McClimans og Mette Loe. 

Utvalget har avholdt ni ordinære møter 
i 2015. Våren 2015 søkte menneskeret
tighetsutvalget Justis og beredskaps
departementet om tillatelse til å 
gjennom føre en oppfølgingsstudie av 
barn i norske fengsler. søknaden ble 
innvilget, og arbeidet med å intervjue 
barn ble igangsatt i desember. Det 
innsamlede materialet skal danne 
grunnlag for utvalgets bidrag til Forum 
for Barnekonvensjonens skyggerapport 
til FNs barnekomité i forbindelse med 
Norges femte rapportering til komiteen 
i 2016.

Utvalget har fulgt opp forholdene 
ved politiets utlendinginternat på 
trandum. I 2015 ble det fokusert på 
innlåsingspraksisen ved internatet 
og oversitting. Den 20. april ble det 
avholdt et møte mellom utvalget og 
politidirektoratet vedrørende forholdene 
ved utlendingsinternatet, der disse 
problemstillingene ble drøftet. Utvalget 
har også hatt dialog med psykolog
foreningens og Legeforeningens men
neske  rettighetsutvalg på dette området. 

Den 29. april arrangerte utvalget et 
heldagsseminar med temaet barn og 
menneskerettigheter. seminaret ble 
vellykket med 120 deltakere.

Utvalget har ellers engasjert seg i 
etableringen av ny Nasjonal institusjon 
for menneskerettigheter (NI), blant annet 
ved å foreslå kandidater til nytt NIstyre. 

Utvalget har siden 2013 vært rep
resen tert i tilsynsutvalget for politiarrest. 
I 2015 ble det gjennomført tilsyn ved en 
rekke politiarrester rundt om i landet.

I løpet av året har utvalget også 
engasjert seg i arbeidet med ny 
advokat lov, med fokus på temaer som 
rettspolitisk arbeid og opphevelse av 
rettsmonopolet. 

Utvalget har også hatt utstrakt kon
takt med andre NGoer, særlig gjennom 
NGoforum for menneskerettigheter 
og Forum for Barnekonvensjonen, der 
utvalget deltar på jevnlige møter. I 
november meldte utvalget seg også 
inn i Nettverket for enslige mindreårige 
asylsøkere, initiert av Noas og redd 
Barna.  

Utvalget har ellers vært syn
lig i media med blant annet sak om 
inn låsingspraksisen ved utlendings
internatet på trandum og oppnevnelse 
av ny NIledelse. 

Utvalget har avgitt en hørings
uttalelse i 2015.

støttefOReningen

Olav Todnem (leder), Ernst G. Hansen, 
Vibeke Five og Sindre Reimers Rising 
(vara)

støtteforeningen har som oppgave å 
gi økonomisk støtte til medlemmer av 
advokat foreningen som har kommet 
i vanskeligheter. 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 2015 er det innkommet to søk
nader om støtte som er innvilget med til 
sammen kr 270 204. 

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 ri
melig behov for støtte til å få dekket 
en uventet utgiftspost, eksempelvis 
til nødvendig advokatbistand.

utVAlget fOR  
yngRe AdVOkAteR

Nora Hallén (leder), Jannicke Knudsen, 
Anette Røsæther, Kasandra Byberg, 
Lars Christian Engen, Simen Evensen 
Breen, Tonje Eilertsen og Rikke Arnesen 
(vara). Entlediget i løpet av året: 
Stine Lettrem-Eliassen, Siri van Kervel 
Røskaft, Hans Nyvold Kjellby (vara), 
Eirik Birkelund (vara) og Magnus 
Kjenner (vara). Oppnevnt i løpet av 
året: Elise Johnsen Kirkhus, Kristine 
Alteren, Anita Stangeland (vara) og 
Lars Eliassen (vara). 

Utvalget for yngre advokater har som 
formål å fremme yngre medlemmers 
interesser og deltakelse i foreningens 
arbeid. Utvalget har i 2015 avholdt to 
møter.  

Den 28. mai vedtok representant
skapet at utvalget for yngre advokater 
skal gis fast observatørstatus i hoved
styret. anette røsæther ble oppnevnt 
som observatørmedlem med en 
funksjons tid på to år. 

Utvalget har engasjert seg i arbeidet 
med ny advokatlov, spesielt vilkårene 
for advokatbevilling. 

Høsten 2015 gjennomførte utvalget 
en spørreundersøkelse om arbeids
forholdene til advokater og full mektiger 
under 40 år. resultatene viste en 
tendens til at de yngre jobber mer og 
tjener mindre sammenlignet med tall 
fra 2013, og undersøkelsen ble omtalt 
i advokatbladet. spørreundersøkelsen 
omhandlet også advokatlov, og resul
tatene spilte en sentral rolle i arbeidet 
med utvalgets interne høringsuttalelse. 

I forbindelse med utdelingen av 
Nobels fredspris kom en delegasjon fra 
yngre advokater tunisia på besøk til 
oslo for å utveksle erfaringer med sin 
norske søsterorganisasjon. Møtet ble 
avholdt 11. desember, og det ble inngått 
en samarbeidsavtale mellom yngre 
advokater tunisia og utvalget for yngre 
advokater. 

Utvalget har avgitt to hørings
uttalelser i 2015. 
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EiEndomsmEglingsgruppEn

Einar Edin (leder), Johan Arnt Mettevoll, 
Lena Drønnesund, Kristian Kleiberg, 
Birgitte Midgaard og Alf Kåre Knudsen 
(vara).

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

Styret har som tidligere vært 
representert i styret for Reklamasjons-
nemnda for Eiendomsmeglingstjenester. 
Einar Edin ble i 2015 oppnevnt som 
leder av nemndens styre.  

Styret i Eiendomsmeglingsgruppen 
har i løpet av året hatt tett kontakt med 
Finanstilsynet, Norges Eiendomsmegler-
forbund, Eiendom Norge og Forbruker-
rådet i forbindelse med aktuelle saker. 
I samarbeid med Norges Eiendoms-
meglerforbund og Eiendom Norge 
har styret utarbeidet en orientering til 
kjøper og selger for å motvirke kupping 
av budrunder, noe som har vært et 
problem i deler av landet.

Styret har også vært representert 
i kontaktmøter med Kartverket, hvor 
blant annet overgang til elektronisk 
tinglysning har vært et sentralt tema.

I 2015 har styret også hatt et tett 
samarbeid med Eiendomsadvokatenes 
Servicekontor hvor styret består av de 
samme personene.

ForsvarErgruppEn

Frode Sulland (leder til 25.10.2015), 
Marius O. Dietrichson (leder fra 
25.10.2015), Anne Elisabeth Kroken 
(nestleder) Marijana Lozic, Arne Gunnar 
Aas (fra 25.10.2016), Kim Gerdts (fra 
25.10.2015), Mette-Julie Sundby (fra 
25.10.2015), Mette Yvonne Larsen (til 
25.10.2015), Trygve Staff (til 25.10.2015) 
Arild Dyngeland (høringsutvalgets 
leder) og Berit Holm (sekretær). 
Valgkomité: Berit Reiss-Andersen, Aase 
Karine Sigmond (til 25.10.2015), John 
Christian Elden (til 25.10.2015), Frode 
Sulland (fra 25.10.2015) og Trygve Staff 
(fra 25.10.2015).

Forsvarergruppen har i 2015 avholdt ni 
ordinære styremøter. Ordinært årsmøte 
ble avhold 25. oktober på Farris Bad. 

Forsvarergruppen var sentral og 
aktiv i planlegging og gjennomføring 
av rettshjelpsaksjonen som varte fra 
24.  til 29. august 2015. Aksjonen var 
meget vellykket med full oppslutning 
blant tilnærmet alle advokater i de 
berørte byer. 

Høstseminaret ble i 2015 avholdt 
på Farris Bad i Larvik 23.-25. oktober. 
Seminaret var fulltegnet med rundt 
180 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 har videre vært 
engasjert i saker som etablering av 
norsk fengsel i Nederland og be-
væpning av norsk politi.

I tillegg er Forsvarergruppen repre-
sentert i referansegruppen for straffe-
prosessutvalget nedsatt av Advokat-
foreningen ved Frode Sulland og Arild 
Dyngeland. 

Styret har også deltatt på ECBA-
konferanser i henholdsvis Bucuresti 
(24.-25. april 2015) og Luxembourg 
(2.-3. oktober 2015). På konferansen i 
Bucuresti holdt Marius O. Dietrichson 
et foredrag med tittelen «Paper on 
corporate crime and the principle 
societas non potest delinquere» og i 
Luxembourg holdt han et foredrag med 
tittelen «Legal aid boycott».

Faggruppene
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advokatforeningen har syv regio
nale disiplinærutvalg med til sammen 
73 medlemmer og 4 settemedlemmer. 
advokat foreningens disiplinærutvalg 
behandler klage over advokater som 
har opptrådt i strid med god advokat
skikk eller krevd for høyt salær. 
Disiplinærutvalget er obligatorisk 
førsteinstans for klager hvor advokaten 
er medlem av advokatforeningen, og 
for ikkemedlemmer som ønsker en 
førsteinstansbehandling i disiplinær
utvalget.

I 2015 kom det inn 569 nye klage
saker, noe som utgjør en økning på 
18,2 % fra 2014 og 31 % økning fra 2013. 
totalt ble 497 saker ferdigbehandlet. 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 
på seks måneder, som tilsvarer saks
behandlingstiden både i 2014 og 2013. 
Men gjennomsnittlig saksbehandlings
tid for realitetsbehandlede saker var 
7,1 måneder, en økning på 0,2 fra 2014.  

av saker som ble behandlet ble 
32 % avvist. Detter noe lavere enn 
i fjor, hvor tallet var 36 %. De fleste 
avvisnings sakene blir avvist av leder 
alene, rundt 68 %, noe som har sammen
heng med at den hyppigeste årsaken 
for avvisning er oversittet klagefrist. 

statistikken for 2015 skiller seg 
ikke ut hva gjelder brudd på regler for 
god advokatskikk. som ved tidligere 
år er det bestemmelsene punkt 3.1.2 
(advokatens oppfølgning av oppdraget), 
3.3.1 (rimelig salær) og punkt 1.3 (saklig 
og korrekt opptreden) som hyppigst 
blir brutt. 

Medholdsprosenten i 2015 er på 
34,5 %, en nedgang på 3,5 % fra 2014. 
Medholdsprosenten har ligget på 37 % 
siden år 2007, med unntak av 2013 hvor 
den steg til 42 %. 2015 var første året 
hvor medholdsprosenten var under 35. 

disiplinæRutVAlget OslO 
kRets

Jeppe Normann (leder), Marius Lysell 
Andresen (underutvalgsleder 1),  
Sicilie Tveøy, Dag Bayegan-Harlem,  
Johan Kjetil Høgevold (underutvalgs-
leder 2), Gunnar Meyer, Terje Lundby 
Michaelsen, Kåre Moljord (under
utvalgsleder 3), anne stine Eger Mollestad, 
Vegard Hildrum, Jørgen Bull (under
utvalgsleder 4), Helene Braanen, Felix 
reimers, Halldis Winje (underutvalgs
leder 5), Christian schumacher, Erik 
smidt snekvik, Nils petter Jacobsen 
(underutvalgsleder 6), Eivor Grindstuen, 
Hege stokmo, alex Borch (under
utvalgsleder 7), Morten Haugen, Kris
tine Wang, Finn Erik Engzelius (under
valgsleder 8), Finn BackerGrøndahl, 
Hans andreas Hansen, Karl Marthinussen 
(settemedlem) og odd Wisløff (sette
medlem)

disiplinæRutVAlget  
OpplAnd, BuskeRud, VestfOld, 
telemARk kRetseR 

Øyvind Rief Armo (leder), Knut H. 
Austad, Ida Camilla Hals, Bjørn Dyrland, 
Torunn Karlsvik Glenna, Ole Revhaug, 
Kåre E. Jølberg, Christofer Arnø,  
Øystein Remme, Kjetil Schonhowd,  
Lars Braastad og Tore Thallaug

disiplinæRutVAlget  
Aust- Og Vest-AgdeR,  
søR-ROgAlAnd, HAugesund 
kRetseR 

Pål A. Eide (leder)Thor Harald Eike, 
Helene Haugland, Toralf Haver, Selmar 
Johannessen, Stian Kristensen, 
Sturla Vik-Vestly, Cecilie Helberg, 
Carl Henning Leknesund og Asle 
Wennesland (settemedlem)

disiplinæRutVAlget  
møRe- Og ROmsdAl, tRøndelAg 
kRetseR

Øyvind Panzer Iversen (leder),  
Karl Inge Rotmo, Per A. Engelsen,  
Anne N. Hovde, Gunhild Oftedal,  
Tore Skåltveit og Ellen U. Straum

disiplinæRutVAlget  
østfOld Og fOllO, ROmeRike 
Og HedmARk kRetseR 

Sigmund Øien (leder t.o.m. 01.10.15), 
Ada Cathrine Thjømøe (leder f.o.m. 
01.10.15), Ann Gunn Edvardsen,  
Odd Hanisch Peter Trygve Hansen 
og Lene Tønset

disiplinæRutVAlget  
HORdAlAnd Og  
sOgn- Og fJORdAne kRets 

Bjarte Kristian Døssland (leder),  
Anette V. Askevold, Even Øistensen, 
Ellen H. Aarrestad, Brendan S. Mitchell, 
Silje Remøy og Arild Christian Dyngeland 
(settemedlem) 

disiplinæRutVAlget  
nORd-nORge kRetsene 

Karle Anders Øvereng (leder),  
Rudi M. Christensen, Bjørn Kristian 
Stroli, Jan-Kristian Kløkstad, Kjetil Rege,  
Jon Arild Strand, Ingunn Tøllefsen  
og Trude M. Wold

disiplinærutvalgene

59



kretser

4 956

379

205

98

159

110

118

99

135

 259
228

159

87

50

59

203

476

826

76

advokatforeningen har 19 kretser  
med totalt 8716 medlemmer i hele landet.

oslo krets er størst med 4956 medlemmer  
og Finnmark er minst med 50 medlemmer.
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Aust-AgdeR kRets 

Leder: Øyvind Aakerøy 
Styremedlemmer: Per-Jakob Haakstad 
og Ole Magnus Heimvik 
Varamedlem: Kari-Esther Selvaag 
Høgevold og Daniel Løstegaard Olsen

Kretsen hadde 59 medlemmer 
per 31. desember 2015.

kursvirksomhet

18.11.2015 Kurs i Lovdata pro.

Medlemmene i austagder krets har 
også og i tillegg blitt invitert til kursene 
som har vært arrangert i Vestagder krets. 

Advokatvakten
styret har i løpet av 2015 valgt å avvikle 
advokatvakten som tidligere er blitt 
gjennomført på arendal bibliotek. siste 
runde med advokatvakt ble gjennom
ført høst 2014/vår 2015.

BuskeRud kRets 

Leder: Inger Marie Bodin Åkvåg
Styremedlemmer: Vibeke Gjone Bille, 
Gunn Cecilie Ringdal (fratrådte juni 
2015) og Knut Halvard Austad
Varamedlemmer: Ida Camilla Hals, 
Christer Almquist og Anders Green
Sekretær: Siren Coward

Kretsen hadde 205 medlemmer 
per 31. desember 2015.

sosiale aktiviteter 
13.11.15  Gåsaften.

faglige aktiviteter

06.02.2015 Kurs i testament.

21.09.15 Kurs i ny advokatlov.

08.10.2015 Kurs i arverett.

Annet:
styret har gjennom året jobbet aktivt i 
forhold til bygging av ny tingrett og for
holdet mellom tingretten og advokat
standen. Det er avholdt flere møter 
med Drammen tingrett. styret har avgitt 
høringsuttalelse i forbindelse med 
utkast til ny advokatlov og i forbindelse 
med sammenslåing av tingretter.

Advokatvakt:
Buskerud kurs arrangerer advokatvakt i 
Hønefoss og i Drammen.

finnmARk kRets 

Leder: Andreas Hartley Enevold
Styremedlemmer: Gisle Loso,  
Line Hammari

Kretsen hadde 50 medlemmer  
per 31.desember 2015.

kursvirksomhet
12.03.13.03.2015 Kurs i forbindelse 
med årsmøte med temaene NaV Lønns
garanti og Voldsoffererstatning.

HAugesund kRets

Leder: Truls Østen Lea
Styremedlemmer: Thor Harald Eike, 
Magnus Håvås Nereng, Sophie Jansen 
Alvestad og Marthe Johanne Ravnås 
Varamedlemmer: Knut Magnus Håvås 
Nereng og Erik Lea

Haugesund krets hadde 76 medlemmer 
per 31.desember 2015. 

sosiale aktiviteter:

18.06.2015 sommerfest.

18.12.2015 Julesherry.

kursvirksomhet

18.06.2015 Kurs i forhandlingsteknikk 
ved professor sverre Blandhol.

05.11.2015 Kurs i offshore relaterte 
emner ved advokat John Harris
Cristensen og advokatfullmektig  
Henrik Valderhaug Heussche.

HedmARk kRets 

Leder: Trude Holmen 
Nestleder/sekretær: Liv Randi Dobloug
Styremedlemmer: Kirsti Mengshoel, 
Lars Østby-Deglum og Anders Hoel
Varamedlemmer: Signe Louise 
Berthelsen, Håkon Langerud og Emil 
Tømmerdal Nordby

Kretsen hadde 118 medlemmer  
per 31. desember 2015.

kursvirksomhet
Dette året er det ikke arrangert vår eller 
høstkurs. Bakgrunnen har vært noe lav 
interesse for lokalt kurs da behovet i 
2015 ble dekket av kurs sentralt. 

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 permanent.   
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HORdAlAnd Og  
sOgn Og fJORdAne kRets 

Leder: Fredrik Gisholt
Nestleder: Jorunn Kristin Moltu 
Jacobsen. 
Styremedlemmer: Rikke Arnesen, 
Ingelin Gundersen, Robert Fonn og 
Stian Osa. 
Varamedlemmer: Bjarte Aarli og  
Åshild Fløisand 

Kretsen hadde 826 medlemmer 
per 31. desember 2015.

sosiale aktiviteter
09.10.2014 Fest for «eldre advokater» 
med ledsagere.

kurs og arrangementer
30.02.2015 rett på sak, Litteratur
huset i Bergen; advokat Harald alfsen 
og professor dr juris Eirik Holmøyvik, 
«Grunnloven».

13.02.2015 Møte i sivilt råd.

10.03.2015 Møte i rådet for sam
handling i straffesakskjeden.

10.03.2015 rett på sak, Litteraturhuset 
i Bergen; advokat Harald alfsen og lag
dommer torstein Frantzen, «arverett».

12.03.2015 Årsmøte med kurs om  
«advokatansvar» ved toralf Wågheim.

21.04.2015 rett på sak, Litteratur
huset i Bergen; advokat Harald alfsen 
og førsteamanuensis Birthe Eriksen, 
«Varsling».

21.06.2015 representasjon på Kandida
tarrangementet, Det juridiske Fakultetet.

19.06.2015 Kurs med middag, 
«Foreldelse» ved Håvard H. Holdø.

02.09.2015 Foredrag advokatkurset, 
«allment om advokatyrket» ved Fredrik 
Gisholt.

11.09.2015 alumniarrangement på UiB.

15.09.2015 rett på sak, Litteraturhuset 
i Bergen; advokat Harald alfsen og 
førstelagmann Magni Elsheim, «Jury
ordningen».

02.10.2015 Dialogmøte med lag
mannsretten.

13.10.2015 rett på sak, Litteratur
huset i Bergen; advokat Harald alfsen 
og advokat Christian Fredrik Magnus, 
«Juryordningen».

30.10.2015 tvistelovdagen,  
«Barn i domstolene».

10.11.2015 rett på sak, Litteratur
huset i Bergen; advokat Harald alfsen 
og professor tore Lunde, «Markeds
føringsrett».

Annet arbeid

Advokatloven:
Kretsstyre har brukt mye tid på forsla
get til ny advokatlov; interne diskusjo
ner lokalt, utarbeidelse av høringsnotat 
til advokatforeningen nasjonalt samt 
deltakelse i diskusjonen i representant
skapet. 

sammenslåing av tingrettene og reha-
bilitering av tinghuset i Bergen:
Kretsstyret har deltatt i en rekke møter 
med domstolene i Bergen, hvor særlig 
forhold knyttet til sammenslåing av 
tingrettene og rehabilitering av ting
huset har stått på agendaen.

salærsatsen i barnevernssaker:
Kretsstyret medlemmer rikke arnesen 
og Bjarte aarlie hadde sammen med 
Kirkens Bymisjon et møte med barne 
og likestillingsminister solveig Horne 
for å sette søkelys på behovet for tidlig 
intervensjon og advokatbistand i barne
vernssakene. 

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

yngRe AdVOkAteR HORdAlAnd 
Og sOgn Og fJORdAne

Leder: Anette Røsæther 
Nestleder: Rikke Arnesen 
Styremedlemmer: John Erik Aarsheim, 
Henrik Birkeland, Karoline Moen og 
Tarjei Hovland

sosiale aktiviteter
25.09.2015 Høstfest på Jacob aall.

kursvirksomhet
17.06.15 Foredrag med tittelen «I hvilke 
tilfeller, og på hvilket stadium har klient 
rett til advokat, prosessfull mektig, 
forsvarer eller bistandsadvokat på 
offentliges bekostning» ved advokat 
Henrik Birkeland.

10.12.2015 Foredrag om «parts og 
vitneavhør fra dommerens perspektiv» 
ved lagdommer Carl petter Martinsen. 

Annet
ya H&sF har hatt deltakende rep
reresentanter på EyBa sin vår kon
feranse i aIxenprovence 12. 15. mars 
og sommerkonferansen (aGM) i  
København 18.  21.juni.

HelgelAnd Og sAlten kRets 

Leder: Rohnny Andersen 
Nestleder: Kristin Fagerheim 
Hammervik. 
Styremedlem: Peter Wright
Varamedlemmer: Øyvind Eidnes,
Ingrid Holm Ellingsen og 
Siv-Kristin Hansen.

Kretsen hadde 99 medlemmer  
per 31. desember 2015.

kursvirksomhet
39.08.2015 Kurs i selskapsrett og ny 
advokatlov i Bodø.

28.10.2015 Moseminaret med den 
tradisjonelle festmiddagen i gammel
bygget på Meyergården.
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midt-HÅlOgAlAnd kRets

Kretsleder: Øyvind Johnsen (t.o.m 
05.08.2015) og Hugo Storø (f.o.m. 
05.08.2015). 
Styremedlemmer: Hugo Storø, 
Svein J. Maude og Bjørn Harald Larsen

Kretsen hadde 89 medlemmer  
per 31. desember 2015.

kursvirksomhet
06.03.15 Vinterfestukeseminaret 
arrangert i Narvik. professor trygve 
Bergsåker foreleste om temaet 
avhendingsloven – nytt fra praksis 
og teori. advokat Marianne abeler 
redegjorde, som medlem av advokat
lovutvalget, om utvalgets arbeid. 

Advokatvakt
MidtHålogaland arrangerte advokat
vakt i Harstad fra 1. september 2015.

møRe Og ROmsdAl kRets

Leder: Lill Ingrid Skogrand 
Styremedlemmer: Sturla Dalhaug,  
Roy Peder Kulblik, Øystein Svendsen 
og Camilla Solbakken

Kretsen hadde 159 medlemmer  
per 31. desember 2015.

kursvirksomhet
11.03.2015 Kurs i forbindelse med 
årsmøte med temaene «oppsigelse i 
arbeidsforhold» ved advokat JanErik 
sverre og «strafferett – rettspolitiske 
problemstillinger ved nesteleder i 
forsvarer gruppen advokat anne Kroken.

23.10 og 24.10.2015 Høstseminar ved 
angvik Gamle Handelssted. Foredrag 
med tema «anke i sivile saker» ved 
lagdommer Brathole fra Frostating 
lagmannsrett, og foredrag med tema 
«Nytt i kontraktsretten» ved første
amanuensis Herman Bruserud. 

Advokatvakt
advokater i kretsen bidrar deltar på 
advokatvakt i Ålesund og Kristiansund.

OslO kRets

Leder: Marte Svarstad Brodtkorb 
Nestleder: Bendik Falch-Koslung
Styremedlemmer: Gry Brandshaug Dale 
og Kåre Idar Moljord
Lars Christian Engen
Live Lindholm, Gry Brandshaug 
Dale, Sindre Marqvardsen, Carsten 
Gunnarstorp, Kåre Idar Moljord og Lars 
Christian Engen 
Varamedlemmer: Nina Melsom Kristin 
Hegstad og Lars Berge Andersen

Kretsen hadde 4956 medlemmer  
per 31 desember 2015.

kursvirksomhet
04.02 og 24.02.15 Katedralenseminar 
i samarbeid med ya oslo om «Jus og 
sosiale medier» med foredragsholder 
Jon Wessel aas. 

25.02.15 Katedralenseminar om «retts
staten under press?» med foredrags
holder Ketil Lund. 

18.03.15 Foredrag om «Maktkamp i 
Høyesterett gjennom 100 år» i sam
arbeid med retthistorisk forening med 
foredragsholder Jørn Øyrehagen sunde. 

21.04. 24.04.15 tverrfaglig utenlands
seminar avholdt i Cascais, portugal. 
Følgende temaer stod på agendaen: 
Etikk i praksis og advokatlov med advokat 
Jeppe Normann.Vitnepsykologi med 
professor svein Magnussen. «Hvordan 
vinne dommeren?» med tidligere første
lagmann i Borgarting lagmannsrett Nils 
Erik Lie. sakkyndigheten i rettspleien 
med advokat Ketil Bøe Moen fra regje
ringsadvokaten.

17.06 og 3.11.15 Kurs i «opprettelse av 
testament  feller og gode råd» med 
foredragsholderne advokat odd Einar 
Bruusgaard og advokat Vibeke Five. 

15.09.15 Debattmøte på Litteratur
huset om «Hvilke krav bør stilles for 
å bli advokat?». I panelet satt Jeppe 
Normann, Nora Hallén, Marte svarstad 
Brodtkorb og sven Iver steen. ordstyrer 
var Merete smith.

27.10.15 Kurs i «opprettelse av sam
boeravtaler» med foredragsholder 
advokat Ellen Dehn arvesen. 

26.11.15 Kurs i «styreansvar» med 
foredrags holderne advokat per ristvedt 
og advokat Biynjar Østgård. 

kontakt med domstolen  
og andre aktører
Kretsstyret har også i 2015 hatt et godt 
samarbeid med oslo tingrett. Det årlige 
møtet mellom kretsen og tingretten 
ble avholdt 4. juni 2015. Fra tingretten 
deltok Geir Engebretsen, arnhild olsen, 
anne Margrethe Lund. Fra kretsen del
tok Marte svarstad Brodtkorb, Bendik 
FalchKoslung og sohbat arshad. Grun
net rettshjelpsaksjonen deltok også 
advokatforeningens leder, Erik Keisemd.

Etter møte har kretsstyret blant annet 
hatt tett samarbeid med oslo tingrett i 
deres prosjekt for å øke kompetansen 
i barnefordelingssaker. Marte svarstad 
Brodtkorb og Bendik FalchKoslung har 
sittet i referansegruppen. Videre betalte 
kretsen for og gjennomførte spørre
undersøkelse hos medlemmene for at 
arbeidsgruppen skulle få den direkte 
tilbakemeldingen fra advokater.

Kretsen har også hatt samarbeid 
med oslo tingrett og Domstols
admin istrasjonen i forbindelse med 
opp følgning og gjennomføring av 
prøveprosjektet til aktørportalen 
ELsaM (elektronisk samhandling med 
domstolen).

Kretsen har i 2015 også hatt møte med 
oslo byfogdembete. Møtene avholdes 
annethvert år. Møtet ble avholdt 8. juni 
og fra kretsen deltok Marte svarstad 
Brodtkorb, Carsten Gunnarstorp og 
sohbat arshad.

I 2015 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 har en advokatvaktordning 
i oslo sentrum, sandvika og asker. 
totalt bidro 97 advokater til ordningen 
ved å delta på de 84 advokater i 2015. 
advokat vakten i asker ble som følge av 
stor etterspørsel startet opp i august 
2015. advokatvakten er et veldig 
populært rettshjelpstilbud som blir 
flittig brukt av publikum.
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yngRe AdVOkAteR OslO kRets

Leder: Nora Hallén
Styremedlemmer: Jannicke Knudsen, 
Simen Evensen Breen, Lars Christian 
Engen ,Tonje Eilertsen og Elise Kirkhus 
(f.o.m mars 2015)

sosiale aktiviteter
25.06.2015 sommerpils på  
Litteraturhuset.

21.08.2015 Høstfest på stratos. 

kursvirksomhet
26.01.15 Kurs med tittel «De første 
rettssakene». Foredragsholdere: 
Christian reusch fra regjerings
advokaten og Kaare andreas shetelig 
fra Wikborg og rein. 

04.02 og 24.02.15 seminar i samarbeid 
med oslo krets med tittel «advokater 
og sosiale medier». Med foredrags
holder Jon Wessel aas. 

28.04.15 Kurs i «Forhandlingsteknikk» 
med foredragsholder sigurd Knudtzon. 

25.06.15 Foredrag med tittel «Utviklin
gen mot overvåkingsstaten – konse
k  venser for det liberale rettsstatlige 
demokratiet» med foredragsholder  
Ketil Lund. 

30.09.15 Kurs om «salg av advokat
tjenester» med foredragsholder ståle 
L Hagen. Kurset avholdt 30. september 
med 70 deltakere.

european young Bar Association (eyBA)
yngre advokater oslo er medlem av 
EyBa. Nora Hallén har i deler av 2015 
vært Norges representant i EyBa styret 
hvor hun har fungert som kasserer. 
styremedlemmene fra yngre advokater 
oslo har i 2015 deltatt på følgende 
EyBa konferanser:

• EyBa spring Conference  
26.29. mars 2015 i provence

• EyBa summer Conference  
and annual General Meeting  
18.21. juni i København

Annet 

spørreundersøkelse
advokatforeningens utvalg for yngre 
advokater gjennomførte høsten 
2015 en spørreundersøkelse om 
yngre advokaters og fullmektigers 
arbeidsforhold. Undersøkelsen 
inneholdt også spørsmål om 
advokatlov, og resultatene spilte en 
sentral rolle i yngre advokaters interne 
høringsuttalelse om advokatlov. 
yngre advokater oslo krets har hatt 
hovedansvaret for gjennomføring av 
undersøkelsen.

møte med yA tunisia
Den tunisiske advokatforeningen var en 
del av kvartetten som mottok Nobels 
fredspris for 2015. I den forbindelse var 
en delegasjon fra yngre advokater tuni
sia i Norge. yngre advokater oslo hadde 
møte med delegasjonen fra 11. desember. 
Det ble fra begge sider overrakt gaver og 
samarbeidsavtale ble inngått.

utlysning av styreverv
I desember 2015 utlyste yngre 
advokater oslo styreverv. Utlysningen 
ble sendt til alle medlemmene og res
ponsen var positiv. Det kom inn 4 søk
nader. styremedlemmet vil formelt bli 
oppnevnt på årsmøte 10. mars 2016.

Observatør hovedstyret
styret jobbet aktivt for at Utvalget for 
yngre advokater skulle få beholde 
sin observatørstatus i hovedstyret. 
representant skapet besluttet på møtet 
28. mai å gi Utvalget for yngre advoka
ter fast observatørstatus i hovedstyret. 
anette røsæther har være utvalgets 
representant i hovedstyret i 2015.

OpplAnd kRets

Leder: Oddvar Møllerløkken
Styremedlemmer: Sigurd Lorentzen, 
Lars Oscar Strand, Lene Strømmen og 
Nina Emilie Braathen Hjortdal
Varamedlemmer: Ellen Beate Lunde  
og Tor Kolden 

Kretsen hadde 98 medlemmer  
per 31.desember 2015.

kursvirksomhet
13.03.2015 Vårkurs i forbindelse med 
årsmøte. tema for kurset var «tvangs
fullbyrdelse – fast eiendom» ved advo
kat Baard Bratsberg, og «Foreldelse» 
ved advokat Håvard Holdø. 

23.10.2014 Høstkurs. tema for kurset 
var «barnevern – makt og avmakt». 
Foredragsholder var psykolog  
Einar C salvesen.

Advokatvakten
oppland krets arrangerer advokatvakt 
på Lillehammer.

ROmeRike kRets

Leder: Simon Ladderud Stende
Styremedlemmer: Runa Kosberg,  
Hilde Mo og Brede Gundersen
Varamedlemmer: Dag Svensson,  
Oda Bakken og Lars Baklund

Kretsen hadde 135 medlemmer  
per 31. desember 2015.

sosiale aktiviteter
12.12.2015 Julebord i Gamlegodset på 
Losby Gods med vorspiel hos advokat
firmaet Næss, Lærum, Lier og stende as.

kursvirksomhet
11.06.2015 sommeravslutning og semi
nar på Lillestrøm kultursenter med tema 
advokatloven og rettshjelpsaksjon av 
leder i advokatforeningen Erik Keiserud.

10.0412.04.2015 Fjellkurs på Norefjell 
ved advokat Jostein Nordbø.

Advokatvakten
Kretsen arrangerer advokatvakt både 
på Eidsvoll, Jessheim og Lillestrøm.
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søR-ROgAlAnd kRets

Leder: Marie Helene Earl Haugland 
Nestleder: Stian Trones Bråstein 
Styremedlem: Line Seglem Larsen, 
Vegard F. Bråstein, Katrina A Kyllo,  
Kari Nessa Nordtun, Eirik Myhre og 
Bård Koppang

Kretsen hadde 476 medlemmer  
per 31. desember 2015.

sosiale aktiviteter
11.06.2014 Båttur med veteranbåten 
riskafjord II.

30.10.2014 styret i advokatforeningen 
sørrogaland krets arrangerte atter en 
gang turnering i actionball på tennis
land i sandnes.

19.12.2014 Den årlige juletrefesten  
i de røde sjøhus.

kursvirksomhet
21.01.2015 Kurs i erstatning og årsaks
sammenheng ved professor dr.juris 
Morten Kjelland.

12.02.2015 Jordskifte med tema 
«jordskifte og jordskifteprosess». 
Foredragsholdere var trond Berge 
(jordskifterettsleder), torbjørn Hjartåker 
(jordskifterettsdommer), Vidar Bergtun 
(jordskifteoverrettsleder), audun Bruflot 
(jordskiftedommer), Einar Bergsholm 
(førstelektor).

16.04. 19.04.2015 Utenlandstur til 
København med temaene «ajourføring» 
ved lagdommer Cecilie Østensen Berg
lund. «skatt og struktur for advokat
virksomhet», «skatt etter arveavgiftens 
plutselig bortgang» ved advokat Finn 
Eide og advokat Bård Koppang. siste 
del av utenlandskurset var valgfritt, 
herunder med temaene familierett eller 
skatterett. Foredragsholdere her var 
med advokatene Eirik Myhre, Kjersti 
Gjellesvik, Håkon Halvorsen, og Bård 
Koppang.

17.09.2015 avhendingsloven med tema 
«ny rettspraksis» ved professor trygve 
Bergsåker.  

5.11.2015 Kurs i arbeidsrettsrett med 
tema» EU/EØs retten er overalt i 
arbeids retten» ved professor stein Evju.

Annet
sørrogaland krets har deltatt på et dialog
møter med stavanger tingrett og Gulating 
lagmannsrett. Det ble sendt ut referat til 
medlemmene fra sistnevnte møte. 

styret har skrevet brev til ting rettene om 
bruk av sakkyndige i barnefordelings
saker og barnevernssaker med utgangs
punkt i de sentrale retningslinjer for 
sakkyndighetsarbeid i domstolene.

styret har også diskutert samarbeids
former med yngre advokaters forening.

Det er blitt fattet vedtak om å støtte dem 
økonomisk i forbindelse med ett kurs. 

yngRe AdVOkAteR  
søR-ROgAlAnd kRets 

Styremedlemmer: Kathrine Berg 
Johnsen Berglie, Kasandra Byberg og 
Anita Stangeland

telemARk kRets

Leder: Bjørn Dyrland
Nestleder: Ranveig Sem
Styremedlemmer: Heidi Amlie Grindem, 
Hildur Strømhaug og Lars Skjelbred jr.
Varamedlem: Åste Solberg Hansen og 
Andreas Nyhaug

Kretsen hadde 110 medlemmer  
per 31. desember 2015.

sosiale aktiviteter
10.12.2015 Julebord.

kursvirksomhet
05.03.15 Kurs i pensjonsrådgivning ved 
Gjensidige i forbindelse med årsmøte 
ved Høyers Hotel i skien. 

11.– 13.06.15 Jomfrulandskurset,  
varierende tema. 

10.12.15 straffeloven (2005) av Høyeste
rettsdommer Magnus Matningsdal.

Advokatvakten
telemark krets arrangerer advokatvakt  
i skien og porsgrunn.

tRøndelAg kRets 

Leder: Kyrre Richard Osmundsen
Nestleder: Lilli Marie Brimi
Styremedlemmer: Jenny Smolan,  
Line Gulbrandsen, Anniken Mellegaard 
Douglass og Guri Uvsløkk Vagnildhaug
Varamedlemmer: Marit Wenda Kjørsvik 
og Siri van Krevel Røskaft

Kretsen hadde 379 medlemmer  
per 31. desember 2015.

sosial aktiviteter:
18.12.2015 Julebord i Klubbselskapet 
Harmonien.

kursvirksomhet:
11.05.2015 Foredrag for alle advokatver
ger i trøndelag ved NaV Østbyen.

26.05.2015 allemannsrett og reker. 
sommerseminar ved Marianne reusch. 

18.06.2015 Miniseminar «Ny advokat
lov» ved Merethe smith. 

14.09.2015 Miniseminar «Endringer i 
arbeidsmiljøloven» ved Karl Inge rotmo. 

16.10. 17.10.2015 rørosseminaret 2015.

03.12.2015 seminar vedr. avhør av barn 
ved statens barnehus i trondheim. 

Advokatvakten
trøndelag krets arrangerer advokat
vakt i trondheim. Vaktordningen ved 
trondheim folkebibliotek var arrangert 
ukentlig i hele 2015. 
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yngRe AdVOkAteR  
tRøndelAg kRets

Styremedlemmer: Magnus Kjenner  
og Siri van Røskaft Kervel

sosiale aktiviteter og kursvirksomhet
27.02.2015 Middag og fest på Una og 
Barmuda.

05.06. 2014 Foredrag ved Gjermund 
aasbrenn om kontraktstolkning med 
etterfølgende middag på Una. 

tROms kRets 

Leder: Stine Lettrem-Eliassen
Styremedlem: Marianne Bech 
og Olav Eriksen. 
Varamedlemmer: Håkon Pleym 
og Cato Simonsen

Kretsen hadde 159 medlemmer  
per 31. desember 2015.

sosiale aktiviteter
27.11.2015 Førjulspils på the Edge.

kursvirksomhet
24.04.2015 En rekke fagseminarer  
i forbindelse med lagmannsrettens 
jubileumsseminar.

Advokatvakten
troms krets arrangerer advokatvakt  
i tromsø og Finnsnes.

yngRe AdVOkAteR  
tROms kRets

Styremedlemmer: Kristine Nerdal 
Alteren og Lars Eliassen

Vest-AgdeR kRets

Leder: Rune Stangeland
Nestleder: Nils Anders Grønås
Styremedlemmer: Solrun Vik,  
Bjørge U. Tveito og Susanne Moen 
Varamedlemmer: Veronika Ødegaard

Kretsen hadde 234 medlemmer  
per 31.desember 2015.       

sosiale aktiviteter
29.10.2015 sosialt samvær og middag 
på restaurant Måltid. 

kursvirksomhet
14.01.2015 Kurs i avhending av fast 
eiendom med utvalgte temaer ved 
Harald andresen. 

13.03.2015 «parts og vitneavhør i sivile 
saker» ved ola Ø. Nisja.

14.03.2015 «Forholdet mellom juridisk 
fagspråk og allmennspråk» ved 
professor sylfest Lomheim.

27.08.2015 Kurs i etikk ved professor 
paul Leersalvesen.

29.10.2015 Kurs i arbeidsrett ved 
professor de. philos Lars Holo.

01.12.2015 Kurs i skatterett i samarbeid 
med skattebetalerforeningen ved 
advokat trond olsen.

samarbeidsmøter med domstolene
For å fremme samarbeidsmiljøet med 
domstolen har det i 2015 vært avholdt 
to samarbeidsmøter mellom advokat
foreningen, Kristiansand tingrett, 
statsadvokaten og politiet. Kretsleder 
har deltatt på kretsens vegne. Medlem
mene har fått mulighet til å komme med 
innspill og referat fra møtene er blitt 
sendt til medlemmene.

Kretsleder har i tillegg deltatt på årlige 
samarbeidsmøte mellom advokat
foreningen i Vestagder, agder lagmanns
rett, politiet og statsadvokaten.

Advokatvakten
Vestagder krets har arrangert advokat
vakt i Kristiansand.

VestfOld kRets

Leder: Rita Aase
Styremedlem: Sten Nornes, Erik Bryn 
Tvedt, Marianne Teisbekk og Emma 
Gyllenberg

Kretsen hadde 228 medlemmer  
per 31.desember 2015.

kursvirksomhet 
11.03.2015 Kurs i forbindelse med 
årsmøtet «Ungdomsstraff/ungdomsopp
følging» ved leder i Konfliktrådet i 
Vestfold svein roppestad.

12.11.2015: Kurs i forbindelse med høst
fest med tema den nye straffeloven ved 
dommer i høyesterett M. Matningsdal. 

22.04 – 26. 4 2015 storkurs med tema 
«Eiendomsforhold/eiendomsutvikling» 
ved Eivind ramsjord, «Nytt i plan og 
bygningsloven» ved advokat anne 
tellefsen og «Erstatningsrettslige 
emner» ved advokat Jørgen svartebekk.

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

østfOld Og fOllO kRets

Leder: Elna Kristin Holbye
Nestleder: Hans Thomas Revhaug
Styremedlemmer: Morten Bryn, 
Christian Gustavsen og Karianne 
Hulaas Ekstrøm. 
Varamedlem:  
Marion Erikrød Nordenhaug

Kretsen hadde 259 medlemmer  
per 31.desember 2015.

kursvirksomhet 
05.11.15 Kurs på Fredrikstad Quality 
hotell med der tema var nye regler for 
tomtefeste og ny straffelov.

Advokatvakten
Østfold og Follo krets arrangerer 
advokat vakt i Moss, sarpsborg,  
Fredrikstad, askim og Halden. 
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