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ADVOKATFORENINGEN

8951 medlemmer

90 % av alle advokater er medlem

20 kretser

450 tillitsvalgte

125 høringsuttalelser

34 advokatvakter 
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DETTE ER ADVOKATFORENINGEN 

Advokatforeningen er advokatenes profesjons-  
og interesseorganisasjon i Norge. Advokat foreningens  
historie går tilbake til 1908 – da under navnet  
Den Norske Sagførerforening. 

Vårt formål

Advokatforeningens mål er en advokat stand 
med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode 
rammevilkår. Foreningen skal være advokatenes fremste 
arena for rettspolitisk engasjement. Sammen med våre 
medlemmer skal vi fremme rettsikkerhet og gode retts
statlige prinsipper. 

Advokatforeningen utformer Regler for god 
advokatskikk. Advokatforeningens disiplinærutvalg be
handler klager på advokater som har opptrådt i strid med 
god advokatskikk eller krevd for høyt salær. 

Vi gir medlemsservice i form av råd givning og 
en rekke medlemstilbud – ikke minst i form av gode for
sikringsordninger som advokater behøver i sin virksom
het. Sammen med Juristenes Utdanningssenter har vi et 
omfattende kurstilbud.

Vår organisasjon 

Advokatforeningen har om lag 450 tillits
valgte. Representantskapet er foreningens høyeste organ. 
I tillegg består foreningens organer av hovedstyre og 
generalsekretæren, samt faggrupper, lovutvalget og faste 
utvalg. Advokatforeningen er delt i 19 kretser. Disse ivare
tar lokale medlemmers interesser, og er bindeledd mellom 
kretsens medlemmer og Advokatforeningens organer. 
Kretsens virksomhet ledes av et styre.

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 advokatvirksom
het, advokatetikk og løpende oppdatering om relevante 
regelendringer 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

Gjennom sin virksomhet får advokatene 
god innsikt i hvordan landets lovverk, forvaltning og 
myndighets utøvelse fungerer – og ikke fungerer. Advokat
foreningen bringer disse erfaringene videre gjennom vårt 
rettspolitiske arbeid, og søker å fremme rett og hindre 
urett på samfunnsnivå – nasjonalt og internasjonalt. 

Advokatforeningen arbeider også for å frem
me de rammebetingelser som kreves for at advokater skal 
kunne leve opp til sitt ansvar som sine klienters viktigste 
rettssikkerhetsgaranti. 
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VI SKAL SIKRE 
DEN GODE  
ADVOKATEN
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Arbeidet med advokaters omdømme er todelt. På 
den ene siden skal vi som forening sørge for at 
våre medlemmer er oppdaterte på regler for god 
advokat skikk og etikk. På den andre siden må vi 
klare å gi publikum trygghet for langt de fleste 
advokater er hederlige og dyktige fagpersoner som 
står på for sine klienter. 

Vi må derfor fortsette arbeidet med å få et 
disiplinærsystem som fungerer effektivt for både 
advokater og klienter. Som forening må vi også 
reagere når medlemmer trår feil, og bidra til at dette 
ikke rammer våre medlemmers samlede omdømme

Allerede i 2011 holdt lederen av Advokatforeningen en 
årstale der temaet var «Advokaten – uavhengig, 
uredd, ustyrlig». Det er avgjørende at advokaten er 
uavhengig og uredd, men hva gjør vi når advokaten 
er ustyrlig? Den gangen ba vi om en advokatlov 
som hadde et tydelig regelverk for hvordan man 
behandler klagesaker mot advokater, og vi la også 
vekt på at tilsynet med advokater skal føres av et 
uavhengig organ. 

I årstalen i 2016 var Advokatforeningens leder 
igjen opptatt av tilsynet med advokater og vi pekte 
på at dagens system er komplisert og uoversiktlig. 
Det er behov for en reform. Har det da ikke skjedd 
noe siden 2011? Er fjorårets dystre nyhetsbilde et 
tegn på at det går nedover med advokatstanden? 
Fullt så ille er det heldigvis ikke. 

Internt har vi fokusert på arbeidet med boken om 
advokat etikk som ble utgitt i 2015 og på nye nettsi
der for regler for god advokatskikk som blir ferdige 
i disse dager. Vi tar arbeidet med god advokatskikk 
alvorlig. Det skal synes både for våre medlemmer 
og utad.

Vi må også være tydelige på de kravene vi 
stiller til våre egne medlemmer. Et medlemskap i 
Advokatforeningen skal være et kvalitetsstempel. 
Gjennom etterutdanningstilbudet sørger vi for at 
våre medlemmer er oppdaterte på jussen. 2016 var 
et godt kursår, men med Advokatenes fagdager som 
et av høydepunktene.

I 2017 er det valgår, og vi tar med oss det gode ar 
beidet fra 2016 inn i valgkampen. Vi skal jobbe med 
advokat lov, en bedre rettshjelpsordning og reise
godtgjørelsen. Håpet er at det langsiktige arbeidet 
vi har gjort, skal bære frukter. Gjennom arbeidet 
med alle høringsuttalelsene våre, prosjekter som 
Rett eller Galt og Advokatenhjelperdeg.no og fokus 
på de gode advokathistoriene, skal vi vise at noen 
få uredelige advokater ikke er representative for 
majoriteten av våre medlemmer. 

2016 var ikke et spesielt godt år for advokaters  
omdømme. Flere advokater satt fengslet samtidig  
– anklaget for alvorlige lovbrudd. Det betyr at opp-
merksomheten igjen er rettet mot bransjen og at alle 
advokaters omdømme, også de lovlydige, svekkes. 
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ÅRSTALEN 2016

VI TRENGER  
EN LOV MOT  
DÅRLIGE 
ADVOKATER 
– NÅ!

AV  J E N S  J O H A N  H J O R T 

L ED ER  AV  A DVO K AT  FO R E N I N G E N

K RO N I K K  I  F O RB I N D E L S E  M ED  Å R S TA L E N 

PÅ  T RY K K  I  D AG E N S  N ÆR I N G S L I V  

17.  N OV E M B ER  2 016
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Årets mediebilde viser at ikke alle advokater lever  
opp til de krav samfunnet kan forvente. Disse 
advokatene er ofte en trussel for sine klienters 
rettssikkerhet, økonomi og velferd. Heldigvis ligger 
det en god løsning i justisministerens skuff.  
Nå gjenstår det bare å åpne skuffen.

ÅRSTALEN 2016

Vi trenger en lov mot dårlige advokater – nå!

De fleste mennesker vil vanskelig kunne 
skille mellom det store flertall av advokater som leverer 
gode juridiske tjenester, og de få som ikke gjør det. Det 
kan også være utfordrende å evaluere advokatens arbeid 
underveis, og de kostander som påløper. Derfor må vi ha 
et tilsyns og disiplinærsystem som sikrer kvaliteten på 
advokater, og gjør det trygt for alle å gå til advokat. 

Høye krav

Det må stilles høye krav til enhver som til
deles advokatbevilling. Advokater som viser seg å mangle 
den nødvendige moral og/eller kompetanse, må settes ut 
av spill raskt og effektivt. Terskelen for å miste bevillingen 
må ikke være for høy, og det bør ikke være for enkelt å få 
den tilbake. 

Det er i underkant av 8 000 advokater i Norge. 
I 2015 ble 20 advokatbevillinger tilbakekalt. Etter dagens 
system kan en advokat som har fått bevillingen tilbake
kalt, søke om å få den tilbake så snart forholdet er brakt 
i orden og øvrige vilkår for bevilling er oppfylt. Vedkom
mende vil da faktisk ha et ubetinget krav på å få bevil
lingen tilbake. 

Vi har ingen samlet advokatlov som regulerer 
disse forhold i Norge i dag. I justisministerens skuff ligger 
imidlertid NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet — Lov om 

Advokatforeningens årsrapport 201612



advokater og andre som yter rettslig bistand. Forslaget 
har blant annet som mål å sikre advokatenes hederlighet 
og integritet, og at de tjenestene som advokater leverer er 
av tilstrekkelig kvalitet.

Lovforslaget gjør det enklere å frata en 
advokat bevilling, og vanskeligere for advokaten å 
kreve bevillingen tilbake. Dersom det tar lang tid fra en 
advokat begår et mulig straffbart forhold, til bevillingen 
kan tilbake kalles, legges det opp til hyppigere bruk av 
suspensjon i påvente av dom. Videre legger utvalget opp 
til tettere vurdering av advokatens økonomi. Manglende 
økonomioppfølging gir nemlig økt risiko for uhederlig 
adferd og/eller dårlige advokattjenester. Advokatlov
utvalget ønsker også å innføre en karantenetid på to år for 
fremsettelse av ny søknad om bevilling. 

Utvalget skjerper dessuten kravene til kvalitet 
i advokatenes utdanning, med en mer omfattende 
obligatorisk utdanning og en lenger praksisperiode 
som advokatfullmektig. Det forslås også å lovfeste et 
krav om etterutdanning for alle advokater, slik bare 
Advokatforeningens medlemmer har i dag.

Akselererende rettsliggjøring 

Det norske samfunn gjennomgår en aksele
rerende rettsliggjøring. Intensjonen med rettsliggjøringen 
er god, og utviklingen har mange gode konsekvenser for 
borgerne, blant annet ved å sikre viktige rettigheter for 
alle. Rettsliggjøringen byr imidlertid også på utfordringer. 
Et voksende lovverk gjør det vanskeligere for den enkelte 
kvinne og mann å orientere seg om rettigheter i samfun
net – selv innenfor helt sentrale velferdsmessige områder 

som tilgang til livsforlengende medisiner ved alvorlig 
sykdom, hva du kan kreve av skolen hvis barnet ditt blir 
mobbet, eller ved nedbemanning på jobben. Samfunnet 
reguleres av stadig mer, og til dels meget komplisert jus. 
Dette gjør at behovet for juridiske tjenester av høy kvalitet 
øker.

Advokatloven

NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet kalles 
gjerne Advokatloven. Lovforslaget omhandler da også 
advokater, men dets hensyn ligger hos rettsstaten og det 
rettshjelpssøkende publikum. Advokatloven gir et tilsyns 
og disiplinærsystem som kan reagere raskere og strengere 
mot advokater som ikke lever opp til de kvaliteter som 
advokatbevillingen lover publikum. Jeg oppfordrer Justis
ministeren til nå å ta lovforslaget opp av skuffen. Hvis 
ikke skuffer han ikke bare meg. Han skuffer det retts
søkende publikum, samfunnet som sådan, og det store 
flertall av hederlige, kompetente og hardtarbeidende 
advokater.

ÅRSTALEN 2016

Vi trenger en lov mot dårlige advokater – nå!
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Advokaters taushetsplikt

I land vi liker å sammenligne oss med har 
advokatenes taushetsplikt en sterk stilling. Årsaken er 
ikke hensynet til advokatene, men hensynet til klien
tene og samfunnet. En advokat som skal kunne ivareta 
klientens interesser, må få all relevant informasjon fra 
klienten. Dette forutsetter at klienten kan stole på at 
infor masjonen blir behandlet konfidensielt. Som Høyeste
rett har under streket, bidrar taushetsplikten til at man får 
riktige av gjørelser og den er dermed en viktig rettssikker
hetsgaranti.

Avsløringene i Panamapapirene ga i 2016 ny 
aktualitet til kravet om mer åpenhet om skatt og økonomi. 
At alle betaler riktig skatt, er en bærebjelke i velferds
staten. Advokatforeningen er imidlertid opptatt av at 
også rettssikkerhet er en slik bærebjelke. Retts sikkerhet 
og advokaters taushetsplikt er en forutsetning for at 
individer og bedrifter har trygghet og forutsigbarhet rundt 
sine inves teringer, slik at det nettopp kan skapes verdier 
– som igjen kan beskattes. Er det ikke derfor at de landene 
som har den best utbygde rettsstaten, også har den best 
utbygde velferdsstaten? Så vel i mediene som i politiske 
møter advarte Advokatforeningen i 2016 mot at den som 
er villig til å undergrave rettsstaten for å styrke velferds
staten, lett kan ende opp med å svekke begge deler.

Barn i fengsel

For ti år siden fantes det ingen statistikk over 
barn på glattcelle. Kriminalomsorgen hadde statistikk 
over dem som havnet i varetekt, men ikke over dem som 
satt i glattcelle, og som ikke gikk videre i sys temet. Det 
fantes skremmende lite informasjon om situasjonen til de 
barna som satt fengslet. Det manglet også vur deringer av 
negative konsekvenser for barn som sitter i varetekt.

 Tallene Advokatforeningen til slutt fant fram 
til, viste at det var 2056 innsettelser av barn på glattcelle 
i 2009. 49 av disse var under 15 år. Advokatforeningen tok 
opp problemstillingen i årstalen i 2010. Menneskeretts
utvalget gjorde en undersøkelse som viste at barn ned til 
16 år satt i varetekt som voksne kriminelle. Vi leverte en 
skyggerapport til FNs barnekomite samme år, noe som 
førte til at FN uttrykte stor bekymring for straffeforfølgning 
av ungdom i Norge.

 I 2016 har vi tatt opp tråden igjen og er i ferd 
med å registrere tilstanden for ungdom i norske fengsler, 
og da spesielt på glattcelle. Det gledelige er at antallet 
har blitt kraftig redusert, og at det er innført strengere 
retningslinjer for bruk. Dessverre benyttes imidlertid glatt
celle for ungdommer fremdeles, så vi fortsetter arbeidet 
med å sikre at ungdommer blir behandlet som nettopp det. 

HOVEDSTYRETS BERETNING 2016 

Hovedpunkter i året som har gått
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Fri rettshjelp og statens reisegodtgjørelse  
for advokater 

En styrket rettshjelpsordning har vært en 
viktig målsetning for Advokatforeningen i en årrekke. 
Under en serie politikermøter har Advokatforeningens 
ledelse gjennom 2016 argumentert for å styrke denne vik
tige rettssikkerhetsgarantien for svake grupper, og også 
formidlet den frie rettshjelpens betydning som velferds
ordning og som fordelingspolitisk virkemiddel. Vi har 
samtidig gjort det klart at forslaget om redusert reise
godtgjørelse for advokater som jobber med fri rettshjelp 
og straffesaker, er å gå i helt feil retning. 

Forsvarergruppen oppfordret alle sine med
lemmer til å ta kontakt med politikere som var sentrale 
gjennom høstens budsjettprosess, og så vel medier som 
debatter har vært benyttet for å fremme våre synspunkter. 
Advokatforeningens ledelse har dessuten stilt i høringer 
om disse temaene i justiskomiteen, i finanskomiteen og i 
arbeids og sosialkomiteen. 

Advokatlov

NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet hadde 
høringsfrist 1. januar 2016. Etter den tid har Advokat
foreningen gjennom en rekke politikermøter satt et sterkt 
fokus på viktigheten av å få en ny og moderne advokatlov 
politisk behandlet, og vedtatt. Årstalen 2016 var i sin hel
het viet temaet, under tittelen «Tilgang, tillit, tilsyn – ad
vokaten i et rettsliggjort samfunn». Advokatforeningens 
leder Jens Johan Hjort talte om behovet for en advokatlov, 
ikke minst for å innføre et enklere og mer effektivt klage 
og tilsynssystem for advokater.

HOVEDSTYRET 2016

BAK
MARIUS O. DIETRICHSON
IDA HELENE BRAASTAD BALKE
SUSANNE MUNCH THORE
LILLI MARIE BRIMI
LEIF OSCAR OLSEN
LENE HØIVANG
HALLVARD B. ØSTGÅRD
KASANDRA BYBERG 
 
SITTENDE
PÅL BEHRENS
MERETE SMITH
JENS JOHAN HJORT
LIVE WILHELMSEN LINDHOLM
ARILD DYNGELAND
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HOVEDSTYRETS BERETNING 2016 

Advokatprofesjonens interesser og omdømme

Advokatenes omdømme

Rett eller Galt

Hovedstyret besluttet å relansere det rolle
spillbaserte undervisningsprogrammet «Rett eller galt». 
Siden lanseringen i 2008 har nærmere 800 skoleklasser 
over hele landet gjennomført programmet. Oppleg
get, som er utviklet av Advokatforeningen, lar elevene 
spille en rettssak i klassen med advokater som veiledere. 
Versjon to av programmet forventes å kunne tas i bruk 
i skole året 2017/18. Advokatforeningen har mottatt en 
gave på 1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB 
til oppgradering og relansering av undervisningsopplegget.

Advokatforeningen i media og i sosiale medier

Media

Styret opplever 2016 som et godt år i 
mediene, der Advokatforeningen i det alt vesentlige 
opptrer med engasjement og kompetanse – og 
med innsikt i temaer som betyr mye ikke bare i 
samfunnsebatten, men for den enkelte. Særlig når det 
gjelder rettsstatens betydning og dens beskyttelse av 
svake grupper, samt viktige temaer som fengsling av 
barn, asyl, glattcelle, personvern, rettssikkerhet etc., er 
Advokatforeningen et referansepunkt i samfunnsdebatten. 

Advokatforeningen er en aktiv bidragsyter 
til samfunnsdebatten, der vi forsøker å være gode og 
representative meningsbærere av våre medlemmers og 
tillitsvalgtes rettspolitiske erfaringer og engasjement.

Sosiale medier

Advokatforeningen er til stede i alle de 
viktigste sosiale mediene. Vi deler nyhetssaker og aktuell 
informasjon til våre følgere på Twitter (ca 3500 følgere), 
Facebook (ca 5700 følgere) og LinkedIn (ca 2300 følgere). 
I tillegg har vi en Facebookside for Advokatenhjelperdeg.no 
som har ca 2 400 følgere. I forbindelse med Rettshjelps
aksjonen i 2015 opprettet vi en egen Facebookgruppe; 
«Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp» – for å dele infor
masjon og artikler knyttet til aksjonen. Denne gruppen er 
fortsatt aktiv og har ca. 2800 medlemmer.

Advokatlov

Høringsfristen for uttalelser til Advokatlov
utvalgets utredning, NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet, 
gikk ut 1. januar 2016. I løpet av året har Advokatforeningen 
hatt dialog med Justisdepartementet og relevante politi
kere om lovarbeidet. Foreningen ønsker at utredningen 
skal følges opp. Det er fra departementet ikke gitt infor
masjon om hvilket tidspunkt en eventuell proposisjon vil 
bli fremmet for Stortinget. I årstalen 2016 var behovet for 
at advokatloven vedtas, hovedtema.

Representasjon i straf feprosesslovutvalget,  
hvitvaskingslovutvalget og påtaleanalyseutvalget

Advokatforeningen har i løpet av 2016 vært 
representert i straffeprosessutvalget, påtaleanalyse
utvalget og hvitvaskingslovutvalget. Disse utvalgenes 
mandater har stor betydning for advokaters hverdag i 
tillegg til å være viktige områder for Advokatforeningens 
retts politiske arbeid. Straffeprosesslovutvalget og 
hvitvaskingslov utvalget leverte sine utredninger i løpet  
av 2016. Det har vært opprettet egne referansegrupper  
for foreningens representanter i de tre utvalgene.

Advokatforeningens årsrapport 201618



Ressursgruppe mot hvitvasking

Hovedstyret har opprettet en ressursgruppe 
som har til formål å bidra til å styrke advokaters bevisst
het om hvitvaskingsrisiko og etterlevelse av hvitvaskings
regelverket. Opprettelsen har blant annet sin bakgrunn i 
kritikken som OECDorganet FATF (Financial Action Task 
Force) har rettet mot Norge for mangelfull etterlevelse av 
internasjonale anbefalinger for tiltak mot hvitvasking.

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. Innen mai 2017 vil 15 domstoler i første 
instans samt seks lagmannsretter tilby løsningen. 
Advokatforeningen bidrar sentralt og lokalt med inn
spill til videreutvikling av portalen. I statsbudsjettet 
for 2017 ble Domstoladministrasjonen tildelt midler i 
tråd med sitt forslag om digitalisering av domstolene. 
Advokatforeningen håper det vil bidra til et løft som vil gi 
raskere og mer moderne domstoler.

Forum for de store advokatfirmaene

Advokatforeningen har sammen med 
forening ens største medlemsbedrifter etablert Forum 
for de store advokatfirmaene. Forumet består i dag av 
13 advokat firmaer. I forumet møter managing partner eller 
styreleder fra hvert advokatfirma. I 2015 ble det avholdt 
møte om advokaters taushetsplikt og om revideringen av 
hvitvaskingsregelverket.

HOVEDSTYRETS BERETNING 2016 
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Advokatprofesjonens interesser og omdømme

Den store firmadagen

Den store firmadagen, som er et årlig arran
gement, ble arrangert for andre gang i 2016. Til firma
dagen inviteres styreleder og managing partner i de 40 
største advokatfirmaene til seminar med etterfølgende 
middag. Tema for årets seminar var blant annet ITsikker
het i advokatfirmaer, og advokaters pro bonovirksomhet. 
I tillegg var det til stede innledere fra store selskaper som 
redegjorde for hva de vektlegger ved innkjøp av advokat
tjenester. Den store firmadagen er en møteplass der den 
øverste ledelsen i de store advokatforetakene kan møtes 
for å utveksle erfaringer og forhåpentligvis få innspill til 
driften av foretakene.

Deltakelse i internasjonale  
advokatorganisasjoner i 2016

Advokatforeningen deltok i 2016 i CCBEs 
møter (Conseil Consultatif des Barreaux Europeens – 
Foreningen for europeiske advokatforeninger) med Berit 
ReissAndersen som delegasjonsleder. Øvrige medlemmer 
i delegasjonen er Jens Johan Hjort 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 arbeids
grupper innenfor ulike rettsområder. Hvitvasking, opplys
ningsplikt i skattesaker og personvern har vært sentrale 
områder for drøftelse i 2016. Det samme gjelder advokaters 
taushetsplikt.

Forsvarergruppen er medlem av ECBA (Euro
pean Criminal Bar Association) og deltar jevnlig i deres 
konferanser og arbeid.

Anders Brosveet deltar i Criminal Law Com
mittee. Tore Mydske deltar i Money Laundring Committee 
som følger utviklingen innen EU hva gjelder hvitvasking.

Advokatforeningen deltok i IBA (International 
Bar Association) Annual Conference i Washington DC i 
oktober 2016. IBA arbeider for advokaters uavhengighet 
over hele verden og engasjerer seg sterkt i menneske
rettighetsspørsmål. Gjennom sin deltakelse i IBA får 
Advokat foreningen god innsikt i internasjonale forhold 
som berører både advokatvirksomhet og foreningens 
arbeid. Advokatforeningen er representert i IBA’s organer. 

Merete Smith er cochair i IBA Bar executive com
mittee og medlem i IBA Subcommittee on regulations. Berit 
Reiss Andersen er medlem av IBA Bar issues com mission. 

Generalsekretæren har i 2016 deltatt på det 
internasjonale generalsekretærmøte i New Zealand og det 
europeiske generalsekretærmøte i Bratislava i regi av hen
holdsvis ILLACE (International Institute of Law Association 
Chief Executives) og CEEBA (Chief Executives of European 
Bar Associations) som Advokatforeningen er medlem av. 
Generalsekretæren er leder av CEEBA. 

Samarbeid mellom nordiske advokatforeninger

Det er et tett og godt samarbeid mellom 
advokatf oreningene i de nordiske landene. NordiskBal
tisk Presidiemøte – som er et årlig møte mellom ledelsen 
i de nordiske og de baltiske landene – ble avholdt på 
Island. 

TALENTPRISEN

Advokatforeningens Talentpris ble delt ut for 
femte gang 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. I 2016 hadde juryen lagt 
ekstra stor vekt på å finne firmaer som klarer  
å beholde juridiske talenter gjennom alle de faser 
og begivenheter livet byr på. Vinneren i 2016: 
Advokatene på Storkaia, mottok prisen  
av Abid Raja.
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Rettssikkerhet og rettspolitikk

Årstalen

I årstalen 2016 med tittelen «Tilgang, tillit, 
tilsyn – advokaten i et rettsliggjort samfunn» påpekte 
hovedstyrets leder at rettsliggjøringen gjør det viktigere 
enn noen gang med effektiv tilgang til juridisk bistand. 
Ved siden av kostnadene, er graden av tillit til advokater 
av betydning for folks tilgang til – og bruk av – advokat
tjenester. Samfunnet må derfor utforme regler, krav og 
tilsyn som tilrettelegger for at folk kan ha den nødvendige 
tillit til advokater. Derfor må advokatloven nå vedtas, 
konkluderte lederen, og la til at «Advokatloven omhandler 
advokater, men dens hensyn ligger hos rettsstaten og det 
rettshjelpsøkende publikum».

Partshjelp

Advokatforeningen kan etter en konkret vur
dering engasjere seg i pågående saker som har prinsipiell 
betydning for rettssikkerheten. Hovedstyret besluttet å 
tre inn som partshjelper i en sak for Borgarting lagmanns
rett om fengsling av barn på Trandum. Hovedforhandling 
finner sted i 2017. Saken gjelder fire mindreårige søsken, 
som sammen med sine foreldre ble fengslet og plassert 
på utlendingsinternatet i tre uker før de ble uttransportert 
til Kabul. 

Lovutvalg og høringsuttalelser

Advokatforeningen har hatt 27 lovutvalg 
i 2016. Lovutvalgene bidrar til Advokatforeningens 
retts politiske arbeid ved å utarbeide høringsut talelser. 
Lovutvalgene har i 2016 til sammen utarbeidet 120 
hørings uttalelser. Oversikt over høringsuttalelsene er 
inntatt i årsrapporten fra side 46, og er lagt ut på Advokat
foreningens nettside. Tillitsvalgte i Advokatforeningen 
deltar også i høringer på Stortinget.

Samarbeid med andre NGOer

Advokatforeningen innledet i 2015 et 
interesse samarbeid med 13 andre organisasjoner som 
deler vår målsetning om å styrke rettshjelpsordningen. 
Disse er: Jusshjelpa i NordNorge, Jushjelpa i MidtNorge, 
Gatejuristen, NOAS, Norske Kvinners Sanitetsforening, 
Jussbuss, Personskadeforbundet LTN, Jussformidlingen, 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Rettspolitisk for
ening, JURK, Stiftelsen Rettferd for Taperne og ICJNorge. 
Organisasjonene teller til sammen 390 000 medlemmer. 

I 2016 sendte de 14 organisasjonene et krav 
til partiene på Stortinget, der vi krevde en styrking av 
rettshjelpsordningen gjennom å utvide den til å omfatte 
flere saksområder, øke salærsatsen, sørge for at stykk
prissatsene i større grad samsvarer med faktisk nedlagt 
arbeidstid, og at det må etableres en landsdekkende og 
gratis førstelinjerettshjelp etter mønster av det vellykkede 
forsøksprosjektet Justisdepartementet gjennomførte i 
20102012.
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Rettssikkerhet og rettspolitikk

Menneskerettsutvalget

Menneskerettsutvalget har i 2016 arbeidet 
med sitt bidrag til Forum for barnekonvensjonens supp
lerende rapport, som skal leveres til FNs barnekomité 
i løpet av våren 2017. Arbeidet har funnet sted i form 
av en undersøkelse av barn i fengsel. Våren 2016 ble 
under søkelsen utvidet til også å omfatte barn på politi
ets utlendings internat på Trandum. Utvalget har gjennom 
undersøkelsen gjennom ført dybdeintervjuer med totalt 
fire mindreårige innsatte i norske fengsler og en innsatt 
på Trandum. 

Utvalget har i lengre tid engasjert seg i 
etableringen av ny Nasjonal institusjon for menneske
rettigheter. I 2016 ble utvalgets leder, Mette Yvonne 
Larsen, oppnevnt som medlem av NIMs rådgivende utvalg. 

Menneskerettsutvalget skal også bidra til 
NGOforum for menneskerettigheter sin supplerende rap
port til FNs torturkomité. Utvalget har fått hovedansvaret 
for koordinere arbeidet i en arbeidsgruppe nedsatt av 
forumet og første møte ble avholdt i august 2016. 

Den 13. april 2016 arrangerte utvalget for 
«Menneskerettighetsseminaret 2016 – Psykisk helsevern 
og menneskerettigheter». Seminaret ble vellykket med 
ca. 80 deltakere.

Utvalgets arbeid er også nærmere omtalt i 
årsrapporten.

Isolasjonsgruppen

I 2016 besluttet hovedstyret å opprette en 
isolasjonsgruppe etter modell fra aksjons og prosedyre
gruppen i utlendingsrett. Gruppen har som formål å prøve 
lovligheten av isolasjon for retten. Isolasjonsgruppen tar 
imot søknader om bistand til rettslig prøving av saker 
som gjelder isolasjon på glattcelle (politiarrest) og saker 
hvor isolasjon er besluttet av kriminalomsorgen i fengsel. 
Gruppen består av: Bendik FalchKoslung (leder), Nora 
Hallén, Frode Sulland, Thomas Horn og Ingrid Agnes 
Keenan (representant fra fengselsgruppen i Jussbuss).

Arendalsuka

I 2016 deltok Advokatforeningen for tredje 
gang under Arendalsuka. Det er svært utfordrende å skille 
seg ut blant alle foreningene som deltar og arrangemen
tene som finner sted, men håpet var at en rettssak som 
rollespill ville vekke engasjement og debatt.

 Utover å gjennomføre en rekke møter mel
lom Advokatforeningens ledelse og politikere som var til 

stede, arrangerte Advokatforeningen også en rettshjelps
stand sammen med Gatejuristen, JussBuss og Jurk.

 Rollespillet vi arrangerte under Arendalsuka 
baserte seg på en sovevoldtekt, og fikk bred dekning 
i lokalmediene i ukene før Arendalsuka. Langt over 
hundre personer møtte for å overvære arrangementet 
i Arendals gamle rådhus for å se tingrettsdommer 
Inga Bejer Engh, advokatene Berit ReissAndersen 
og Sjak R. Haaheim, politiadvokat Sturla Henriksbø, 
samt skuespillere fra Arendal Dramatiske Selskab vise 
hvordan en sovevoldtektssak kan utspille seg i retten. 
En gruppe politikere debatterte skyldspørsmålet og 
straffeutmålingen etterpå, og publikum fikk svare på det 
samme via Kahoot.

 I november gjentok vi suksessen i Bergen 
tingrett. Denne gangen ble billettene revet bort på et 
blunk.

 I begge arrangementene ville et knapt flertall 
av publikum domfelle tiltalte, men flertallet ville ikke ha 
vært stort nok i en jurysak.

Rettshjelpsprosjekter

Advokatforeningens internasjonale retts
hjelpsutvalg drifter rettshjelpsprosjekter i Uganda og 
Guatemala. Prosjektene drives i samarbeid med Uganda 
Law Society og La Asociación de Abogados y Notarios 
Mayas de Guatemala. Prosjektene yter juridisk bistand til 
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 prosjektlandet, herunder styrke den 
lokale samarbeidspartneren til å bli en sterk og uavhengig 
rettspolitisk aktør. I Uganda har prosjektet syv operative 
rettshjelpskontorer som yter bistand til lokalbefolkningen. 
Prosjektet i Guatemala er særskilt rettet mot urfolkets 
rettigheter.
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Advokatetikk og disiplinærordningen 

Rådgivning i advokatetiske spørsmål

Daglig mottar Advokatforeningen hen ven
delser fra medlemmer som ønsker råd og veiledning i 
advokatetiske spørsmål. Henvendelsene favner et bredt 
spekter av problemstillinger, men gjenganger er spørs
mål om taushetsplikt, oppstart av advokatvirksomhet, 
interesse konflikt, uavhengighet, og kollegial opptreden 
mellom advokater. Det tilligger disiplinærorganene å ta stil
ling til konkrete saker. Rådgivningen fra Advokat foreningen 
gis derfor som en muntlig og generell veiledning med 
hen visning til aktuelle regler og foreningens kommentar
utgave av Regler for god advokatskikk. Det henvises også 
til Lovdata hvor disiplinæravgjørelser offent liggjøres. 

Disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden

Disiplinærutvalget behandler klager på  
 ad vokater som er medlem av Advokatforeningen. Sakene 
som kan behandles er saker hvor det påstås at advokaten 
har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk 
og/eller har tatt for høyt salær. Nærmere omtale av 
disiplinærutvalget finnes på side 57 i årsrapporten. 

Advokatforeningen er sekretariat 
for Disiplinærnemnden som er et frittstående 
klageorgan opprettet med hjemmel i lov og forskrift. 
Disiplinærnemnden behandler klagesaker i første instans 
der advokaten ikke er medlem i foreningen, samt klager 
på beslutninger fra disiplinærutvalgene der enten klager 
eller advokaten ønsker å få overprøvd bes lut ningen. 

Innrapportering til Tilsynsrådet, nekting av  
medlemskap og eksklusjon

I løpet av 2016 har tre advokater blitt inn
beret tet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Én av sakene 
ble innberettet på bakgrunn av at advokaten hadde tapt 
retten til å drive eiendomsmegling. Tilsynsrådet har be
sluttet bokettersyn hos advokaten. Den andre av sakene 
ble anket til Disiplinær nemnden av advokaten. Hva som 
skjer videre hos Tilsynsrådet, antas å måtte avventes til 
nemnden har ferdig behandlet anken. I den siste saken har 
Tilsyns rådet besluttet bokettersyn. 

Ett medlem ble ekskludert fra foreningen i 
2016. Advokatbevillingsnemnden har senere tatt bevillin
gen fra denne advokaten. Ingen søknader om innmelding 
eller gjeninnmelding ble avslått. 

Advokatklageordningen

Advokatforeningen arbeider med å ferdig
stille Advokatklageordningen som er en portal der klager 
på advokat til disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden 
sendes inn og behandles elektronisk av samtlige invol
verte parter (klager, innklaget advokat, voterende/leder i 
utvalg og nemnd og av Advokatforeningens saksbehand
lere). Ordningen vil innebære en modernisering i forhold 
til dagens papirbaserte løsning. Advokatklageordningen 
er omfattende teknisk sett, og lanseringen har derfor 
måttet forskyves. Arbeidet ble imidlertid intensivert i 2016, 
slik at ordningen kan bli lansert i løpet av 2017.
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Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

Medlemsoppslutning

Advokatforeningen har ved utgangen av året 
8550 aktive medlemmer, herav 7055 advokater og 1495 
advokatfullmektiger. Dette er en økning på 238 medlem
mer eller 2,8 % fra 2015. 

Antall advokatmedlemmer har økt med 
204, og antall advokatfullmektiger med 34.

Kvinneandelen utgjør 37 %, som er det 
samme som i 2015. 91 % av landets advokater er medlem 
av foreningen.

Medlemskommunikasjon

Advokatforeningen er en sammensatt forening 
med høyt aktivitetsnivå på mange ulike områder. Dette 
skaper behov for effektiv og målrettet kommunikasjon 
med medlemmene, der man får presis informasjon om alt 
vi engasjerer oss i for å ivareta advokatbransjens ramme
betingelser og omdømme, om vårt tilbud av forsikringer, 
produkter, tjenester og arrangementer, samt om vårt 
ansvar for utarbeidelse og håndheving av Regler for god 
advokatskikk. 

Advokatforeningen.no

Advokatforeningens nettsider gjør det enkelt 
å følge med på nyheter fra Advokatforeningen, samtidig 
som medlemmene lett skal kunne orientere seg i arbeidet 
med myndighetskontakt og rettspolitikk, få god medlems
rådgivning, samt få en god oversikt over møter, kurs og 
andre aktiviteter sentralt og i kretsene. Vi har i 2016 jobbet 
med å forbedre brukergrensesnittet på den delen av 
nettsiden som dreier seg om «Regler for god advokatskikk 
med kommentarer», og den nye versjonen vil bli lansert 
våren 2017. 

Generalsekretærens blogg har fått økt hyppig
het på blogginnlegg og økning i antall besøkende på blog
gen. Det var til sammen 128500 brukere innom nettsiden i 
2016, noe som er en økning på 5.5 prosent fra året før.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev er en veldig viktig kommunikasjons
plattform mot våre medlemmer. Advokatforeningen 
sender ut nyhetsbrev til alle medlemmer hver måned. De 
månedlige nyhetsbrevene oppsummerer de viktigste 
tingene som har skjedd i Advokatforeningen den siste 
måneden og forteller om hva som vil skje i måneden som 
kommer. Vi sendte ut 10 månedlige nyhetsbrev i 2016, i 
tillegg sendes det ut noen ekstra nyhetsbrev til alle, for 
eksempel i forbindelse med statsbudsjettet og Advokat
enes fagdager. 

I tillegg ble det sendt ut over 260 nyhetsbrev 
som bare går ut til deler av medlemsgruppen, med infor
masjon om frokostmøter, kurs, seminarer og andre ting 
som skjer i Advokatforeningens lokaler eller i kretsene. Vi 
sendte ut til sammen 297 nyhetsbrev og andre utsendel
ser til medlemmene i 2016.

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 advokatvirksomhet og regler for god 
advokatskikk. Vanlige spørsmål er knyttet til den prak
tiske fremgangsmåten for å starte opp egen advokat
virksomhet, valg av selskapsform og Advokatforeningens 
forsikringstilbud. 

Spørsmål knyttet til advokaters taushetsplikt 
er også hyppig forekommende. Som en følge av større 
mobilitet i bransjen ser man en økning i henvendelser om 
håndtering av oppdrag og klienter i forbindelse med over
gang til annet advokatfirma. Mye av rådgivningen dreier 
seg om ulike forhold knyttet til ansvar og ansvarsforsik
ring og sykdom og sykeavbruddsforsikring. En betydelig 
del av henvendelsene gjelder advokatetikk og spørsmål 
fra advokater som ønsker å drøfte konkret og få veiled
ning om hvordan de skal forholde seg for ikke å bryte 
Regler for god advokatskikk. 

Advokatforeningen mottar også henvendelser 
fra og gir råd og støtte til medlemmer som av ulike grun
ner kan ha fått problemer med å drive sin virksomhet på 
en forsvarlig måte. 

Foreningen bistår med praktiske råd og kan 
også bidra med å finne advokat som kan overta hele eller 
deler av driften for en periode hvis det er behov for det. 
Advokatforeningen har også anledning til i særlige tilfeller 
å bidra med en viss økonomisk støtte.
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Det var 9 parallelle kurs, som til sammen omfattet  
45 forskjellige temaer. Det deltok ca. 1500 personer  

på kurs, fest og møter.

Advokatenes fagdager, advokatfesten,  
mottakelse for nye advokater

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 2016 ble som tidligere år en 
suksess. Det var 9 parallelle kurs, som til sammen omfat
tet 45 forskjellige temaer. Det deltok ca. 1500 personer på 
kurs, fest og møter. I evalueringen fra 2016 svarte 99 % 
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 2016. Både mottakelsen og 
Advokatfesten ble holdt på restaurant Onda, og mer enn 
800 deltok på festen.
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Forsikringstilbud

Innledning  
 

Et av Advokatforeningens viktigste medlems
tilbud er forsikring, med profesjonsansvarsforsikringen 
som det mest sentrale tilbudet. 

I 2016 har mye av arbeidet med forsikrings
tilbudene, utover å administrere profesjonsansvars
forsikringen, vært knyttet til gjennomføringen av anbud 
på sykeavbruddsforsikring og gruppelivsforsikring, 
utarbeide artikler og informasjon til hjemmesiden om 
advokatansvar og forsikring, herunder presentasjon av 
skade statistikken på profesjonsansvarsforsikringen og å 
utarbeide markedsføringsmateriell. På grunn av mange 
meldte skader på advokater som driver eiendomsmegling, 
har vi særlig prioritert å utarbeide artikler om hyppige 
feil som gjøres ved eiendomsmegling, og om lovskrav og 
forhold advokatene må være særlig oppmerksomme på 
ved megling.

Profesjonsansvarsforsikringen  
– kollektiv ordning og firmaordning

Advokatforeningen har over 40 års er faring 
med profesjonsansvarsforsikring for advokater, og ar
beider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste 
dekningene og vilkårene i markedet.

I 2016 er det 3 998 advokater og advokat
fullmektiger som har vært forsikret gjennom den individ
uelle profesjonsansvarsforsikringen. Dette er en økning 
på 2 % fra 2015.

Både store og små advokatfirmaer er med i 
firmaordningen. Forsikringssummene varier fra 8 mill. opp 
til milliardbeløp. Bortsett fra de minste firmaene, som er 
plassert hos forsikringsgiver AIG, er det flere forskjellige 
forsikringsgivere. Ved utgangen av 2016 var 47 firmaer 
forsikret gjennom ordningen, i alt 1517 medlemmer. Dette 
er en netto økning på 3 firmaer fra forrige år.

Summen av de som benytter den individ u elle 
dekningen og firmaordningen gir en oppslutning om 
profesjons ansvarsforsikringen blant medlemmene på 
66 % som er en nedgang på 1 % fra 2015.

Sykeavbruddsforsikring

Sykeavbruddsforsikring er en svært viktig 
forsikring for selvstendig næringsdrivende, siden ytelsene 
fra Folketrygden er begrenset ved sykdom. Advokat
foreningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spe

sielt tilpasset advokatvirksomhet. Høsten 2016 har vi 
gjennom ført et anbud på dette forsikringstilbudet. Som 
følge av anbudet reduseres premien med 17% fra 1. januar 
2017. Som et resultat av anbudet fikk vi også høynet 
nivået på mulig forsikringsutbetaling til sikrede per dag 
til kr 4000. Ved utgangen av 2016 er det 562 medlemmer 
som har forsikringen, som er en økning på 4 % fra forrige 
år. Det er fortsatt lave skadeutbetalinger på forsikringen.

Gruppelivsforsikring

Tilbudet om gruppelivsforsikring består av 
en dødsrisikoforsikring og en uføredekning (uførekapital). 
Medlemmet vurderer selv om det bare ønsker å tegne 
dødsrisikoforsikringen eller om medlemmet vil tegne 
dødsrisikoforsikring med tillegg av uførekapital. Høsten 
2016 har vi gjennomført et anbud på dette forsikrings
tilbudet. Som følge av dette, får tilbudet om gruppe
livsforsikring en betydelig prisnedgang fra. 1. januar 2017. 
Spesielt for Advokatforeningens tilbud er at medlemmet 
kan få hele 50 G som dekningsgrad på dødsrisiko  fors ik
ringen og hele 40 G på uføredekningen. Ved utgangen av 
2016 er det 386 medlemmer som har forsikringen, som 
er en økning på 6 % fra forrige år. Det har hittil ikke vært 
skadeutbetalinger på forsikringen.

Styreansvarsforsikring

Tilbudet om styreansvarsforsikring er rettet 
mot medlemmer som har styreverv i selskaper der det 
ikke er tegnet styreansvarsforsikring samlet for hele styret. 
Forsikringen tegnes derfor på det enkelte medlem. Det har 
vært få skader på denne forsikringen siden oppstart. Det 
ble heller ingen premieøkning på forsikringen for 2017. 
Ved utgangen av 2016 har 273 medlemmer denne dek
ningen, som utgjør en økning på 8 % fra forrige år.

Bo og bobestyrerforsikring

Advokatforeningen har siden 2009 adminis
t  rert ansvarsforsikringen for bostyrer i konkurs og 
bobestyrer i offentlig skifte av dødsbo. Antall konkurser 
har økt med 5 % i 2016. Antallet dødsbo under offentlig 
skifte ligger på ca. 1000 bo per år. Det har vært få 
skader på denne forsikringen gjennom alle de år 
Advokatforeningen har administrert forsikringen, og  
det samme gjelder for 2016.
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Øvrige bedriftsforsikringer

Advokatforeningens øvrige bedriftsforsikrings
tilbud omfatter kontor og avbruddsforsikring, reise
forsikring, yrkesskadeforsikring, bygningsforsikring, 
samt både kollektiv og familieulykkesforsikring. Opp
slutningen om disse forsikringene har vært lav i alle år, 
men i løpet av 2016 har oppslutningen økt med 16 %.

Banktilbud

Advokatforeningen har fremforhandlet en for
delsavtale med Handelsbanken. Avtalen sikrer våre med
lemmer lånebetingelser som er blant markedets beste, i 
tillegg til andre gode betingelser. Tilbudet er utviklet for 
medlemmene som private bankkunder, og gir blant annet 
tilgang til en egen personlig rådgiver. 

Lønnsundersøkelse og lønnskalkulator

Advokatforeningen kartlegger inntektsforhold 
for medlemmer ansatt i advokatfirmaer, bedrifter, 
organisasjoner og offentlig sektor gjennom en årlig 
lønnsundersøkelse. Undersøkelsen danner grunnlag for 
en lønnsstatistikk og kalkulator for ansatte advokater 
og advokatfullmektiger. Sammen utgjør disse et av 
foreningens mest etterspurte medlemstilbud. Statistikken 
viser at lønnsveksten i bransjen var noe høyere i 2016 
enn den har vært de siste årene. Den totale lønnsveksten 
i 2016 var på 4,5 % – en økning på 2,1 % sammenlignet 
med året før. Lønnsveksten har vært positiv for de fleste 
gruppene, med unntak av for advokater i advokatfirmaer 
i Trondheim, Tromsø og Kristiansand, hvor den har vært 
negativ.

Bransjeundersøkelsen 2016

Advokatforeningens bransjeundersøkelse ble 
første gang gjennomført i 2004, og har deretter blitt gjen
nomført annethvert år i samarbeid med analyseselskapet 
Kantar TNS. Hensikten med bransjeundersøkelsen er å 
etablere et faktagrunnlag for analyser og vurderinger av 
advokatbransjen og advokatyrket i Norge. I undersøkelsen 
kartlegges omsetning, inntekter, priser, kostnader og 
strukturelle forhold i bransjen. Undersøkelsen er således 
ment å gi et oppdatert bilde av bransjen og vise utviklin
gen innenfor viktige områder de to siste årene. Bransje
undersøkelsen som ble gjennomført i 2016 baserer seg på 
omsetnings og inntektstall for 2015.

Kursvirksomhet (frokostmøter og ettermiddagskurs)

Advokatforeningens faste utvalg og faggrupper 
arrangerte i 2016 kurs og seminarer med til sammen om 
lag 700 deltakere.

Kvinneutvalget hadde to temakvelder med 
temaet «Selvsagt skal kvinner til topps i advokatbransjen! 
Men hvordan?». Den første kvelden var en inspirasjons
debatt, den andre kvelden tok temaet videre med innlegg 
fra et knippe svært inspirerende innledere. 

Bedriftsadvokatutvalget avholdt tre 
frokostseminarer i 2016 – «Forventninger til bedrifts
advokat rollen og om ledelse av juridisk avdeling», 
«Agenter, korrupsjon og straff – en oversikt over bruk 
av agenter og nye trender vedrørende korrupsjon» og 
«Alternative konflikt løsningsmekanismer – Med særlig 
vekt på mekling». 

Bistandsadvokatutvalget hadde et etter
middags seminar med tema «Forstå volden – få bedre 
forståelse for klienten».

Forsvarergruppen arrangerte sitt årlige høst
seminar på Sundvolden og menneskerettighetsutvalget 
arrangerte i april Menneskerettighetsseminaret 2016 med 
tittelen «Psykisk helsevern og menneskerettigheter».

Find-a-lawyer

Advokatforeningens medlemmer har siden 
desember 2014 vært søkbare på European ejustice Portal, 
ved at advokater som er registrert på tjenesten «Finn 
advokat» på Advokatenhjelperdeg.no ble gjort tilgjenge
lig på European ejusticeportal. Det er EUkommisjonen 
som i samarbeid med CCBE (Den europeiske advokat
organisasjonen) har utarbeidet ordningen. Dette er det 
første av flere prosjekter med sikte på å knytte advoka
tene i Europa mer sammen og gjøre advokaters tjenester 
mer tilgjengelig på tvers av landegrensene.
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Etterutdanning

Advokatforeningens medlemmer skal 
gjennom føre minst 80 etterutdanningstimer i løpet av en 
femårsperiode. Medlemmene kan til enhver tid sjekke sin 
etterutdanningsstatus på Advokatforeningens hjemme
side. Her kan de også registrere timer selv («Min side»). 
2016 var det tredje året i inneværende etterutdannings
periode (20142018). 

I 2016 ble det registrert om lag 22 000 
kursdel takelser, der omtrent halvparten ble registrert av 
medlemmene selv på «Min side». Tilsvarende tall for 2015 
var 17 500. I tillegg registrerer Juristenes Utdannings
senter alle som går på kurs som arrangeres av dem.

Juristenes Utdanningssenter (JUS)

JUS er en sterk merkevare med stor gjenkjen
nelighet blant medlemmene til Advokatforeningen. JUS 
skal både romme faglig bredde og dybde, og være rele
vant for jurister og advokater i hele Norge. Organisasjonen 
har bygget kapasitet og rekruttert ny kompetanse. 

Nye prosjekter er på gang. Det satses på 
utvikling av både innhold og form. Satsingen på digitale 
læringsformer blir et viktig tilbud for å øke tilgjengelighe
ten av fagtilbudene. Teknologiske verktøy gir også mulig
het for å kombinere tilstedeværelseskurs med formidling 
gjennom digitale flater. Samarbeidet med partnere fra 
innland og utland har skapt nye fagtilbud og konsepter. 
Den nye meklingsutdanningen i samarbeid med Advokat
foreningen ble et stort løft. Utviklingen av en tydeligere og 
bedre komplementær portefølje likeså.

I 2016 hadde JUS 10 436 påmeldinger til kurs 
(inkludert Ekurs). Av disse var 5 659 påmeldinger fra 
medlemmer av Advokatforeningen. Til sammen har 47% 
av medlemsmassen på 8 459 deltatt på kurs arrangert 
av JUS hvorav 30% av disse har gått på to kurs eller mer. 
Hvert år gir JUS midler tilbake til medlemsforeningene og 
i 2016 fikk Advokatforeningen innvilget 416 418 kroner til 
22 ulike kretskurs.

Advokatkurset og tapaskvelder

Generalsekretæren har også i 2016 holdt 
foredrag om advokatyrket og advokatrollen på advokat
kursets første dag. JUS deler Advokathåndboken ut som 
pensum på kurset. 

For andre år på rad har Advokatforeningen 
arrangert tapaskvelder for deltakerne på advokatkurset i 
foreningens lokaler etter kursets første dag. I alt ble det 
arrangert seks tapaskvelder i 2016 med 3545 deltakere 
på hvert arrangement – både medlemmer og ikkemed
lemmer. Deltakerne ble ønsket velkommen av sentrale 
tillitsvalgte i foreningen og ansatte i sekretariatet. Det ble 
informert om Advokatforeningen generelt og om Yngre 
Advokaters arbeid. Tapaskveldene ses på som et viktig 
bidrag til arbeidet med å verve flere fullmektigmedlemmer.

Advokatjobb.no

Advokatjobb.no er advokatbransjens egen 
jobbportal. Her finner du ledige jobber i bransjen, samt 
traineestillinger, og også Advokatbladets Nytt om navn
spalte. Portalen har siden Advokatforeningen og Advokat
bladet lanserte stillingsportalen i 2013 etablert seg som 
en stillingsportal for hele bransjen. Portalen er godt 
besøkt, har stadig økende omsetning og funksjonen «Nytt 
om navn» i advokatbransjen blir mer og mer populær. Nå 
publiseres alle jobbbytter hver måned på Advokatjobb.no.
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Valget av ny leder av Advokatforeningen 
var en av sakene Advokatbladet satset redaksjonelle 
ressurser på gjennom flere utgaver i 2016. For første gang 
dekket bladet prosessen som ledet frem til valgkomiteens 
innstilling, og presenterte mulige kandidater, basert 
på forslag fra kretsene og en rekke kilder. Bladets 
omfattende dekning av kampen om ledervervet førte 
til økt interesse for valget, som ble definert som svært 
prestisjetungt i en avgjørende tid for Advokatforeningen.

Advokatlovutvalget leverte sitt forslag til 
ny advokatlov i mars 2015, og vi fortsatte å skrive om 
de over sytti høringssvarene som var kommet inn til 
Justisdepartementet. Advokatforeningens 534 sider 
lange høringssvar har tidligere fått fyldig dekning før 
høringsfristen utløp 1.januar 2016.

I 2016 skrev vi om hva andre aktører mener 
om forslaget: Juristforbundet sier nei til å oppheve 
rettsrådsmonopolet, Skattedirektoratet går inn for at 
det må åpnes for innsyn i advokatkorrespondanse ved 
skatteplanlegging og strukturering i advokatbistand til 
selskaper og konsert. Tilsynsrådet mener dagens tilsyns 
og disiplinærordning fungerer godt, og at det ikke er 
noen grunn til å en fullstendig omlegging av systemet. 
Forbrukerrådet, på sin side, er bekymret for følgene som 
kan oppstå ved opphevelse av rettsrådsmonopolet, og 
foreslår en ny nettside som svartelister useriøse juridiske 
tilbydere.

Finanstilsynet peker i sitt høringssvar på at 
forslaget om at Advokatsamfunnet skal føre tilsyn med 
advokatvirksomhet, «ikke er i samsvar med utviklingen i 
Norge og internasjonalt på sammenlignbare områder». 

Den skjeve kjønnsbalansen i advokat
bransjen var et annet gjengangertema i bladet i 2016. 
Mannlige advokater tjente i snitt 650 000 kroner mer 
per  år enn kvinnelige advokater i 2015, ifølge den store 
advokatundersøkelsen, som ble klar over sommeren, og 
som bladet omtalte i oktober. Vår egen undersøkelse 
viste at bare 14 prosent av partnerne i de 25 største 
advokatfirmaene i Norge er kvinner. Samtidig spår 
bransjeanalytiker Harald Djupvik i TNS Gallup at veksten 
i advokatbransjen, minus de 25 største firmaene, vil bli 
faretruende lav dersom bransjen ikke tar grep.

I et samarbeid med Oslo krets lagde vi i 
oktober en studentutgave av bladet som vi sendte til alle 
landets jusstudenter. Bladet inneholdt flere artikler rettet 
spesielt mot studenter og nyutdannede. Vi økte opplaget 
med to tusen eksemplarer som ble utformet med en egen 
forside til studentene. Kretslag og lokale advokatkontorer 
hjalp til med distribusjonen. 

På Advokatbladet.no har vi hatt økende 
trafikk: I snitt hadde vi drøye 12 000 unike bruker per 
måned i 2016, en økning fra 8 700 brukere (+ 38 %) i 

2015. I snitt hadde nettsidene nærmere 20 000 
sidevisninger per måned, en økning fra 17 000 (+ 17,5 %) 
fra året før. 

Advokatbladets saker har svært lang 
levetid på nett. Den mest leste saken på våre nettsider 
i 2016 var et portrettintervju med fotballekspert Lise 
Klaveness fra september 2014 (6 339 sidevisninger). 
Nr.2 var saken om at advokater med juristforeldre får 
høyere lønn (3402 sidevisninger) fra juni 2016, mens 
sak nummer tre var en sak fra 2013 med tittelen Unngå 
overtakelsesprotokoll ved kjøp av brukt eiendom 
(3 274 sidevisninger). 

Den største trafikken kommer etter at vi 
sender ut våre månedlige nyhetsbrev med de viktigste 
sakene i bladet. Nyhetsbrevene har en gjennomsnittlig 
åpningsprosent på 52,7 %. I snitt er lesingen fordelt med 
46,8 prosent fra PC, 44,6 % fra mobil, og 8,6 prosent fra 
nettbrett. Nyhetsbrevene vil i første kvartal 2017 få nytt, 
mobiltilpasset design.

Advokatbladets trafikk fra sosiale medier 
fortsetter å øke, og vi deler egne artikler, samt lenker 
til andre interessante temaer, på Facebook og Twitter. 
På Facebook hadde vi ved inngangen til 2016 drøye 
2 100 følgere, en dobling fra 2015. Noen av sakene 
våre får stor rekkevidde. Vårt nyhetsvarsel om at 
valgkomiteen innstilte Jens Johan Hjort som ny leder 
av Advokatforeningen, ble sett av 11.850 personer på 
Facebook. Advokatbladet har også en Instagramkonto 
som strømmes direkte til våre nettsider, der vi viser frem 
bilder fra ulike arrangementer vi deltar på.
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Regnskap 2016

Advokatforeningens aktivitetsbaserte 
regnskapet er inntatt i årsrapporten. Aktivitetsbasert 
regnskapsrapportering gir informasjon om i hvilken grad 
foreningen lykkes med å oppfylle sine mål og hvor effek
tivt midlene blir benyttet. Aktivitetsbasert styring gjør det 
også enklere å vurdere foreningens utvikling over tid.

Aktivitetsregnskapet for 2016 viser et 
aktivitetsresultat på kr. 72 861 (overskudd). Budsjettert 
aktivitetsresultat for 2016 var på kr. null. 

Formålsprosenten 2016 er på 78,5 %, det vil 
si at 78,5 % av alle kostnadene er fordelt ut på forenin
gens formål. Til sammenligning var formålsprosenten i 
2015 på 81 %. 

Inntektene i 2016 er kr 2,313 mill. høyere enn 
budsjettert, mens kostnader til formål har et merforbruk 
på kr 2,482 mill. sammenlignet med budsjett.

Formålskapitalen pr. 31.12.2016 utgjør 
kr 90,3 mill. hvorav fri formålskapital utgjør kr 56,7 mill., 
som nå tilsvarer ca. 1 års drift. 

Pensjonsforpliktelsene er økt med 4,537 mill. 
kroner og skyldes hovedsakelig endringer i forutsetningene.

Advokatforeningen har etter hovedstyrets me
ning en solid og sunn økonomi som tilsier at forutsetningen 
for fortsatt drift er til stede. Etter hovedstyrets oppfatning 
gir det fremlagte resultat og balanse med tilhørende noter et 
rettvisende bilde av foreningens utvikling og drift. For øvrig 
vises det til regnskap og balanse inntatt i årsberetningen.

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 31.12.2016 31 medarbeidere i sek
re tariatet herav 2 ansatt i engasjement. Kvinneandelen 
er på 84 %. I Advokatforeningens styre er det 6 kvinner 
(46 %) inkl. observatør yngre advokater og 7 menn (54%). 
Syke fraværet i sekretariatet var på 3,9 % i 2016 mot 
10,2 % i 2015. Det legemeldte sykefraværet var henholds
vis på 4,9 % for kvinner og 0,5 % for menn. Det egen
meldte syke fraværet var totalt på 0,9 % mot 1 % i 2015. 
Det ble ikke rapportert om personskader i 2016. Advokat
foreningen er tilsluttet bedriftshelseordning.

Advokatvakten

I Advokatforeningens lokale kretser organiseres 
det advokatvakttjenester hvor det gis inntil 30 minutter gra
tis juridisk rådgivning til publikum. Hvor ofte advokatvaktene 
arrangeres, og hvor mange advokater som er tilgjengelig, va
rierer fra sted til sted. I 2016 kunne Advokatforeningen tilby 
advokatvakt 35 ulike steder i Norge. Tilbudet ytes gratis av 
medlemmer av Advokatforeningen. Advokatvakten er et 
populært rettshjelpstilbud som blir hyppig 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 et
ter at den ble lansert i 2006. I 2016 hadde nettsiden 1 186 
675 besøkende. Dette er en økning på 11 % sammenlignet 
med 2015. 89 % av de besøkende kommer til nettstedet 
via søkemotorer – og da ofte direkte til nettstedets arti
kler om forbrukerjuss.

«Finn advokat» er nettsidens mest populære 
tjeneste. I 2016 videresendte Advokathjelperdeg.no 
78 817 besøkende til medlemmenes nettsider, som er en 
økning på 10 % fra året før. 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 spørs
målene som kommer inn.
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Hovedstyret

Hovedstyret har frem til representantskapsmøtet i mai 
2016 hatt følgende sammensetning:

erik keiserud, leder
paal-henrich 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

På representantskapsmøtet den 26. mai 2016 
ble Jens Johan Hjort valgt som ny leder. Susanne Munch 
Thore (Oslo krets), Marius O. Dietrichson (Oslo krets), Arild 
Christian Dyngeland (Hordaland og Sogn og Fjordane 
krets), Hallvard Bjørnarsson Østgård (Troms krets),  
Leif Oscar Olsen (VestAgder krets) ble valgt som medlem
mer til Advokatforeningens hovedstyre.

Hovedstyret har fra 15. juni 2016 følgende  
sammensetning:

jens johan hjort, leder (til 2018)
pål behrens, nestleder (til 2018)
susanne munch thore, medlem av arbeidsutvalget 
(til 2020)
arild christian dyngeland (til 2020)
lilli marie brimi (til 2018)
marius o. dietrichson (til 2020)
hallvard bjørnarsson østgård (til 2020)
leif oscar olsen (til 2020)
ida helene braastad balke (til 2018)
lene høivang (til 2018)
live wilhelmsen lindholm (til 2018)
kasandra byberg ble oppnevnt som observatør fra 
yngre advokater fra 15. juni 2016.

Hovedstyret har avholdt 7 møter i 2016.
Arbeidsutvalget i Advokatforeningen består 

av styrets leder, nestleder og hovedstyremedlem Susanne 
Munch Thore.

Representantskap

Ordinært representantskapsmøte ble avholdt 
26. mai 2016 i Oslo. Møtet behandlet hovedstyrets 
beretning og foreningens regnskap for 2015. 

Kretsledermøte ble avholdt 18. november 
2016 i Oslo.
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REGNSKAP

MEDLEMSINNTEKTER NOTE 2016 2015

Kontingent  46 045 611 43 032 980
Avgift ved manglende etterutdanning  20 000 55 000
Andre Medlemsinntekter  311 760 411 015

Sum medlemsinntekter 1 46 377 371 43 498 995

   
DRIFTSINNTEKTER   

Forsikringsgebyr  7 003 444 6 587 355
Kursinntekter   5 123 383 5 220 392
Annonseinntekter  2 077 964 1 526 920
Salgsinntekter  1 450 378 2 618 541
Diverse inntekter  517 015 556 916

Sum driftsinntekter 1 16 172 184 16 510 124

Netto finansposter  3 009 653 1 083 265

Sum inntekter 2 65 559 208 61 092 384

KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL 3, 4, 5, 7  

Advokatprofesjonens interesser og omdømme  9 003 430 10 258 162
Rettsikkerhet og rettspolitikk  4 847 867 7 428 207
Advokatetikk og disiplinærordningen  9 248 615 5 802 435
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon  20 943 309 23 523 613
Gratis råd og rettshjelp til publikum  3 023 957 2 164 881
Advokatbladet  5 344 313 4 702 385

Sum kostnader til foreningens formål 2 52 411 491 53 879 683

Administrasjon  3, 6, 7 8 715 539 9 652 560
Styreorganer  4 901 721 3 120 521

Kostnader til administrasjon 2, 3, 4 13 617 260 12 773 081

Årets aktivitetsresultat  -469 543 -5 560 380

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL   

Overført IMRfond  -219 775 -485 784
Overført fra utv. og probono midler  0 5 003 064
Overført Kompensasjonsfond  0 -4 036 746
Overført formålskapital Advokatforeningens kretser  -542 404 -103 072
Overført Støtteforeningens underskudd og resterende EK  -299 315 -305 055
Overført Annen formålskapital  0 -5 003 064
Overført Annen formålskapital  591 951 -629 723

Sum disponeringer 14, 15 -469 543 -5 560 380
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EIENDELER NOTE 2026 2015

Anleggsmidler
Varige driftsmidler 8 11 201 018 9 490 469
Langsiktige fordringer 9 12 925 233 13 286 973
Aksjer 10 3 850 000 3 850 000
Driftsmidel Advokatforeningens kretser  47 200 47 200

Sum anleggsmidler  28 023 451 26 674 642

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 11 77 143 636 56 135 693
Kortsiktige fordringer Advokatforeningens kretser  1 194 040 594 269
Finansielle omløpsmidler 12 58 642 923 56 049 506
Bankinnskudd  13 11 286 082 13 016 024
Bankinnskudd – forsikring  6 480 931 24 957 730
Bankinnskudd Advokatforeningens kretser  9 433 458 10 831 706

Sum omløpsmidler  164 181 070 161 584 928

Sum eiendeler  192 204 522 188 259 570

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Kompensasjonsfond  22 800 731 22 800 731
IMRfond  0 219 776
Egenkapital Advokatforeningens kretser  9 424 917 9 967 323
Støtteforeningen  1 395 631 1 694 945

Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner 14 33 621 279 34 682 775

Fri formålskapital
Annen formålskapital  56 743 757 60 688 809

Sum fri formålskapital  56 743 757 60 688 809

Sum formålskapital 15 90 365 036 95 371 584

Gjeld   
Avsetninger
Pensjonsforpliktelser 16 9 331 343 4 794 340
Gjeld til Disiplinærnemnden 17 -801 664 1 486 911

Sum avsetninger  8 529 679 6 281 251

Kortsiktig gjeld
Skyldig forsikringspremie 18 28 448 528 25 780 289
Kreditorer  16 493 234 14 815 883
Annen kortsiktig gjeld 1, 11 44 282 041 42 117 897
Kortsiktig gjeld Advokatforeningens kretser  1 249 782 1 505 851
Skyldig offentlige avgifter og feriepenger  2 836 222 2 386 815

Sum kortsiktig gjeld  93 309 807 86 606 735

Sum gjeld  101 839 486 92 887 986

Sum formålskapital og gjeld  192 204 522 188 259 570

REGNSKAP BALANSE

OSLO 10.MARS 2017

JENS JOHAN HJORT

PÅL BEHRENS

ARILD CHRISTIAN DYNGELAND

IDA HELENE BRAASTAD  

BALKE 

MARIUS O. DIETRICHSON

LILLI MARIE BRIMI

LIVE WILHELMSEN LINDHOLM

LEIF OSCAR OLSEN 

LENE HØIVANG

SUSANNE MUNCH THORE

HALLVARD B. ØSTGÅRD

MERETE SMITH

Generalsekretær
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REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn
skapslovens bestemmelser og etter god regnskaps
skikk for ideelle organisasjoner. 

Årsregnskapet består av Advokatforeningen og 
Advokatforeningens 19 kretser. Mellomværende 
mellom Advokatforeningen og kretsene er eliminert  
i årsregnskapet.

Aktivitetsregnskapet for 2016 er satt opp med 
sammenligningstall fra 2015

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

Publikasjonsinntekter inntektsføres over 
abonnementsperioden. Andre inntekter 
resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen 
er levert eller tjenesten er utført.

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 
aktivitetene i henhold til antall årsverk som er 
regist rert på aktivitetene. Se note 3 for fordelingen 
av felleskostnader. 

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 tilsvarende vurderinger lagt til grunn. Omløps
midler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle om
løpsmidler er verdsatt til virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanse føres 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. 

Ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som finan
sieres over drift vurderes til nåverdien av de frem
tidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses 
opptjent på balansedagen.

Akkumulert virkning av estimatendringer og 
endringer i finansielle og aktuarielle forutset ninger 
innregnes ikke i resultatet, men føres direkte mot 
organisasjonens egenkapital. Periodens netto 
pensjons kostnad klassifiseres som lønns og 
personal kostnader.

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 og kontingent til kretsene. 
Kretsene bestemmer selv sin egen kontingent. 
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 
etterutdanning, som faktureres hvert 5 år, i tillegg 
har kretsene medlemsinntekt fra årsmøter og 
lokale lag.

 
  medlems- krets- forsvarer-
år  kontingent kontingent gruppen

2014  35 987 085 5 336 830 312 700
2015  37 317 860 5 378 520 336 600
2016  40 124 800 5 520 821 399 990

2 SPESIFISERING AV INNTEKTER OG FORBRUKTE MIDLER ETTER ART

inntekter   2016 2015

Kontingent   40 524 790 37 654 460
Publikasjons og annonseinntekter   3 528 341 4 145 461
Forsikringsgebyr   7 003 444 6 587 355
Kretskontingent og kursinntekter i kretsene   8 139 964 8 266 488
Disiplinærnemnden   8 440 198 7 568 724
Kursinntekter   2 816 000 2 743 439
Diverse inntekter   517 015 556 916
Etterutdanning   20 000 55 000

Sum inntekter   70 989 752 67 577 843

kostnader    

Publikasjon og annonsekostnader   3 287 347 3 196 092
Personalkostnader   30 123 572 28 394 190
Personalkostnader tillitsvalgte   5 494 052 5 437 268
Avskrivning   2 072 392 2 035 963
Kontor, IKT, porto kostnader   9 198 171 10 038 651
Ekstern driftsbistand   9 376 779 9 435 643
Annen driftskostnad inkl møte og reise kostnader   7 894 977 8 918 198
Kostnader Advokatforeningens kretser   7 021 654 6 765 483

Sum   74 468 943 74 221 488

Netto finansposter   3 009 653 1 083 265

Årsresultat   -469 538 -5 560 380

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   70 989 752 74 468 943
Disiplinærnemnden   8 440 198 8 440 198
Netto finansposter   3 009 653 
Aktivitetsbasertregnskap    65 559 208 66 028 745
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3  FORDELING AV FELLESKOSTNADER MELLOM AKTIVITETER OG ADMINISTRASJON

Felleskostnader som kostnader til IT, lokaler, porto, 
telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom de 
ulike formålene i det aktivitetsbaserte regnskapet i 
henhold til antall årsverk i de forskjellige aktivitetene. 
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 fordelt 
på de ulike formål.

    ANDEL ANDEL
    FELLESKOSTNADER PROSENT 

Advokatprofesjonens interesser og omdømme   915 530 14%
Rettsikkerhet og rettspolitikk   651 531 10%
Advokatetikk og disiplinærordningen   1 433 484 23%
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   1 555 436 25%
Gratis råd og rettshjelp til publikum   436 900 7%
Advokatbladet   352 967 6%
Administrasjon   857 540 14%
Styreorganer   135 963 2%

Sum Felleskostnader   6 339 351 100%

4 PERSONALKOSTNADER

Samlede ytelser til fast ansatte og tillitsvalgt. Tillitsvalgte omfatter medlemmer av disiplinærutvalgene, Disiplinær
nemnden, leder av hovedstyret, leder og sekretær i forsvarergruppen og redaktør av Ju§nytt i Advokatbladet.

   FAST ANSATTE TILLITSVALGTE SUM

Lønn, feriepenger og honorar  21 396 439 4 766 161 26 162 600
Pensjon, pensjons og personalforsikringer  3 788 426 0 3 788 426
Arbeidsgiveravgift  3 686 539 723 603 4 410 142
Andre ytelser  1 252 181 4 288 1 256 469

Sum personalkostnader  30 123 585 5 494 052 35 617 637

  PENSJON/ 
LØNN OG GODTGJØRELSE   PERSONAL  ANDRE 
TIL STYRET OG GENERALSEKRETÆR LØNN FORSIKRING YTELSER SUM

Generalsekretær 1 802 255 157 243 130 260 2 089 757
Hovedstyrets leder 750 000   11 575 761 575

Sum godtgjørelse 2 552 255 157 243 141 835 2 851 332

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd  
pensjonsalder. Det var i 2016 ansatt 31 personer i sekretariatet som til sammen utførte 30 årsverk.

5  FORMÅLSPROSENT

Hvor mye av Advokatforeningens totalkostnader 
som knytter seg direkte til foreningens formål,  
utgjør formålsprosenten og er for 2016 på 79%. 

6  YTELSER TIL REVISOR

Kostnader til revisjon i sin helhet er bokført mot 
administrasjonskostnader og utgjør for 2016.

Lovpålagt revisjon 170 625
Attestasjonstjenester 34 375
Andre ytelser 119 875

Sum ytelser til revisor 324 875

Alle tall er inklusiv merverdiavgift 

NOTER
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7  ADVOKATFORENINGENS KRETSER

Advokatforeningen har 19 kretser, hvor hver krets bestemmer sin egen kretskontingent og kretsstyrene forval
ter kretsenes midler. Regnskapet til kretsene er konsolidert inn i Advokatforeningen sitt regnskap.

MEDLEMSINNTEKTER   2016 2015

Kretskontingent   5 520 821 5 378 520
Andre medlemsinntekter   311 760 411 015

Sum medlemsinntekter   5 832 581 5 789 535

DRIFTSINNTEKTER  

Kursinntekter    2 307 383 2 476 953

Sum driftsinntekter   2 307 383 2 476 953 

Netto finansposter   63 671 119 871

Sum inntekter   8 203 635 8 386 359

KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL

Advokatprofesjonens interesser og omdømme   206 935 480 053
Rettsikkerhet og rettspolitikk   0 12 000
Advokatetikk og disiplinærordningen   1 188 889 1 395 750
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   5 781 320 4 976 179
Gratis råd og rettshjelp til publikum   249 263 137 186

Sum kostnader til foreningens formål   7 426 407 7 001 168

Administrasjon    315 425 1 114 460
Styreorganer   1 004 207 373 803
Eliminerte kostnader   -1 724 386 -1 723 948

Sum kostnader   7 021 653 6 765 483

Kostnader til foreningens formål (formålsprosent) i kretsene utgjør 84% av kretsenes kostnader.

8  VARIGE DRIFTSMIDLER

    IMMATERIELLE  
 INVENTAR IKT DRIFTSMIDLER SUM

Anskaffelseskost 01.01.16 3 067 939 9 171 485 16 361 407 28 600 831
Tilgang   1 368 542 2 414 399 3 782 941
Avgang       0
Anskaffelseskost 31.12.16 3 067 939 10 540 027 18 775 806 32 383 772 
Akk. Avskrivninger 01.01.16 1 592 520 7 570 653 9 947 189 19 110 362
Årets avskrivninger 276 561 633 570 1 162 261 2 072 392
Avskrivninger, avgang       0
Akk. Avskrivninger 31.12.16 1 869 081 8 204 223 11 109 450 21 182 754
Nedskrivning 

Bokført verdi 31.12.2016 1 198 858 2 335 804 7 666 356 11 201 018

IKTdriftsmidler avskrives lineært over 3 år. Inventar avskrives lineært over 8 år.
Immaterielle driftsmidler avskrives lineært over 5 år. Immaterielle driftsmidler består av portalene 
Advokatenhjelperdeg.no, Advokatforeningen.no, Advokatbladet.no, Rettellergalt.no Advokatenesfagdager.no, 
Advokatjobb.no, samt utvikling av advokatklageordningen og Rett eller galt. Disse prosjektene er fortløpende 
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aktivert, men er ikke tatt i bruk per 31.12.2016.

9  LANGSIKTIGE FORDRINGER

Langsiktig fordring på Juristenes hus AS med kr 
12.925.233, 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. 

10  AKSJER

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

11  KORTSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD

Kontingentinntektene faktureres på forskudd året 
forut. Kontingentinntekter for 2017 er bokført 
som kortsiktig gjeld og utgjør kr 41,8 mill kroner. 
Økningen i kortsiktig fordringer knytter seg til 
forsikringsordningen nevnt i note 18 hvor forsikring 
for årgang 2017 ikke hadde forfalt pr 31.12.2016

13  BANK

Skattetrekkskonto inngår som bundne midler  
med kr 2 208 948 per 31.12.16.

12  FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Plassering gjelder rentefond i Nordea (Nordea 
obligasjon II), DNB Kapitalforvaltning (DNB 
Kredittobligasjon) og Formuesforvaltning

Verdi 01.01.16 56 049 506
Renteinntekter 2 593 418
Verdiendring verdipapirer 0

Sum avkastning 2 593 418

Brukt kapital 0

Verdi 31.12.2016 58 642 924

14  FORMÅLSKAPITAL MED SELVPÅLAGTE RESTRIKSJONER

Kompensasjonsfondet ble opprettet av 
representantskapet i 1985 og har som formål å dekke 
kostnader til aksjoner. 

IMRfondet er bestemt avviklet og 
resterende midler er brukt til å dekke noe av 
Advokatforeningens kostnader til Internasjonalt 
rettshjelpprosjekt i Uganda, Guatemala. 

Egenkapitalen til Støtteforeningen er i 
representant skapet 2015 besluttet avviklet, i 
henhold til Støtteforeningens vedtekter må 
avviklingen skje over to år med ny beslutning i 
representantskapet 2017. Årets bruk er støtte som er 
gitt av Støtteforeningen.

15  BEVEGELSER I FORMÅLSKAPITALEN

    BOKFØRT  
FORMÅLSKAPITAL MED   ÅRETS VERDI 
SELVPÅLAGTE RESTRIKSJONER IB 01.01.16 ÅRETS BRUK TILSKUDD 31.12.16

Kompensasjonsfond 22 800 731 0 0 22 800 731
IMRfond 219 775 219 775 0 0
Egenkapital Advokatforeningens kretser 1) 9 967 321 542 404 0 9 424 917
Støtteforeningen 1 694 945 299 315 0 1 395 630

Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner 34 682 772 1 061 494 0 33 621 279

Annen formålskapital 60 688 809  4 537 003 591 951 56 743 757

Sum formålskapital 95 371 581 5 598 497 591 951 90 365 036

1) Se note 7
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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 i henhold  
til unntaksregelen for små foretak. 

Den balanseførte pensjonsforpliktelsen på 
9,331 mill. knytter seg til usikrede og sikrede 
pensjonsavtaler.

PENSJONSKOSTNAD KOLLEKTIV YTELSESORDNING (SIKRET)    2016  2015         

Nåverdi av årets pensjonsopptjening    2 033 171  1 979 719
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen    800 074  785 448
Avkastning på pensjonsmidler    -744 131        -947 444 
Administrasjonskostnader     37 972         355 397 
Arbeidsgiveravgift    286 677         279 140 

Netto pensjonskostnad inkl. AGA    2 413 764      2 452 261 

Pensjonskostnad inkl. AGA ordninger over drift (usikret)           68 638          67 003 

Sum pensjonskostnad inkl. AGA       2 482 401      2 519 264 

Sum pensjonskostnad eks. AGA       2 175 637     2 207 944 

PENSJONSFORPLIKTELSE KOLLEKTIV YTELSESORDNING (SIKRET)             2016  2015

Pensjonsmidler inkl. AGA      29 350 000  28 040 974
Pensjonsforpliktelse inkl. AGA     -34 032 178   -30 112 919 

Netto pensjonsmidler (-forpliktelse)      -4 682 178     -2 071 945 

Pensjonsforpliktelse ordninger over drift (usikret)     -4 649 165     -2 722 395 

Sum pensjonsforpliktelse      -9 331 343     -4 794 340 

AVSTEMMING PENSJONSFORPLIKTELSE              2016  2015

Pensjonsforpliktelse per 01.01      -4 794 340     -8 805 509 
Årets pensjonskostnad      -2 482 401     -2 452 261 
Årets premiebetalinger inkl. adm.kostnad       2 785 899      2 621 484 
Årets estimatavvik ført mot egenkapital      -4 840 501      3 841 945 

Pensjonsforpliktelse per 31.12      -9 331 343     -4 794 340 

Økonomiske forutsetninger  
Diskonteringsrente    2,60 % 2,70 %
Forventet avkastning på pensjonsmidlene    2,60 % 3,30 %
Forventet lønnsvekst    2,50 % 2,50 %
Forventet Gregulering    2,25 % 2,25 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling   0,00 % 0,00 %

Aktuarmessige forutsetninger  
Arbeidsgiveravgift    14,1 % 14,1 %
Dødelighet     K2013BE  K2013BE
Uførhet     KU   KU 

Note 16 fortsetter neste side >>

NOTER
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16  PENSJONSKOSTNADER OG –FORPLIKTELSER (Fortsetter fra forrige side)

Per 31.12.16 er det 35 personer som omfattes av 
den sikrede ordningen fordelt på 18 aktive ansatte 
og 17 pensjonister. Den usikrede ordningen knytter 
seg til 3 pensjonister per 31.12.16.

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

029 år: 6 personer
3039 år: 5 personer
4049 år: 11 personer
5059 år: 7 personer
6068 år: 2 personer

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

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. 

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 
2.288.575, i 2016. Underskuddet skyldes honorar 
til juridisk bistand i forbindelse med en rettsak 
og idømte saksomkostninger. Egenkapitalen 

til Disiplinærnemnden er redusert tilsvarende 
underskuddet i 2016. Disiplinærnemnden 
har således en gjeld til Advokatforeningen. 
Justisdepartementet er varslet og har i samråd med 
Disiplinærnemnden bestemt at neste års bidrag 
skal dekke opp underskuddet og bygge opp en ny 
egenkapital.
  

2016

Inntekter Disiplinærnemnden  
inkl. tilkjente saksomkostninger 6 151 623
Driftskostnader Disiplinærnemnden 8 440 198

Underskudd -2 288 575

 
IB 2016 Gjeld til Disiplinærnemnden 1 486 911
Årets underskudd -2 288 575

UB 2016 Gjeld til Advokatforeningen -801 664

18  SKYLDIG FORSIKRINGSPREMIE

Den kortsiktige gjelden til forsikringsordningen gjelder skyldig forsikringspremie til forsikringsselskapet. 
Forsikringspremien knytter seg til kollektiv sikkerhet og formueskadeforsikring og kollektiv styre
ansvarsforsikring. Hovedfakturering 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 revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Den Norske Advokatforening som består av 

balanse per 31. desember 2016, aktivitetsregnskap for regnskapsåret avslut

tet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskaps

prinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og for skrifter og 

gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desem ber 

2016, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjons

skikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISAene). 

Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i 

avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av organisasjonen i samsvar med de relevante etiske kravene i 

Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også over

holdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 

oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 

grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i organisasjonens årsrapport bort sett 

fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret (ledelsen) 

er ansvarlig for øvrig informasjon. Vår uttalelse om revisjonen av årsregn

skapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 

informasjonen.

l forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese 

øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig 

inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet eller kunnskap 

vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg 

å inneholde vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den 

øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å 

rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regn

skapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvar

lig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide 

et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisa

sjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt 

drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet 
med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle organisasjonen eller legge 

ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter 

eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 

Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at 

en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder ISAene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinforma

sjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den 

enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske 

beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i 

Norge, herunder ISAene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjo

nell skepsis gjennom hele revisjonen. l tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoenfor vesentlig feilinformasjon i årsregnska

pet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører 

revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjons

bevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklu

sjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 

ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden 

misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, 

uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant 

for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige 

etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effekti

viteten av organisasjonens interne kontroll;

• vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og 

om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeide! av 

ledelsen er rimelige;

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt driftforutsetningen er 

hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det 

foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan 

skape betydelig tvil om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi 

konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene 

i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må 

vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjons

bevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 

hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonens evne til 

fortsatt drift ikke lenger er til stede;

• vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i års

regnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet 

gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 

måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av 

revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige 

funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen 

som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at 

opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, og forutsetningen om fort

satt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontroll

handlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for 

attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll 

av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin 

plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 

av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge.

UAVHENGIG REVISORS BERETNINGNOTER

Oslo, 10. mars 2017 
ERNST & YOUNG AS

Kjetil Andersen 
statsautorisert revisor
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FØRSTE REKKE
OLE JOAKIM DEVOLD
STIAN OSA
MERETE SMITH
KYRRE RICHARD OSMUNDSEN
ERIK KEISERUD
ELNA KRISTIN HOLBYE
SILJE CHRISTINE HELLESEN
PAALHENRICH BERLE
LIVE WILHELMSEN LINDHOLM

I VINDUET
KATRINA ALFORD KYLLO
MARTE SVARSTAD BRODTKORB
SICILIE TVEØY
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ANDRE REKKE
PÅL BEHRENS
VIBEKE FIVE
KAARE MAGNUS RISUNG
MARIANNE BECH
LILLI MARIE BRIMI
LENE HØIVANG
FRODE SULLAND
LILL INGRID SKOGRAND SNEKVIK
ERLING LIND
NORA HALLÉN
SUSANNE MOE
KIM GERDTS

TREDJE REKKE
ANDERS VILLUM
ANETTE RØSÆTHER
BRYNJAR ØSTGÅRD
PER FORSBERG
SIMON LADDERUD STENDE
OLE MORTEN HUSMO
ANDERS HOEL
MORTEN BRYN
MICHAL WIIK JOHANSEN
VEGARD FURDAL BRÅSTEIN

FJERDE REKKE
CHRISTER ALMQUIST
PERJAKOB HAAKSTAD
ODDVAR MYHREN MØLLERLØKKEN
ANDREAS HARTLEY ENEVOLD
AKSEL S. TANNUM
SIGRID D. HOVLAND YTTERSTAD
BENTE HOLMVANG
ANNE ELISABETH KROKEN
INGELIN MORKEN GUNDERSEN

FEMTE REKKE
LENA DRØNNESUND
ANITA RIAN LYKKEN
STIAN TRONES BRÅSTEIN

45



LOVUTVALG OG HØRINGS UTTALELSER

ASYL- OG UTLENDINGSRETT s47

AVGIFTSRETT s47

ARBEIDSRETT s47

BANK, FINANSIERING  
OG VALUTA s47
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EUROPA- OG  
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FAMILIERETT,  
ARV OG SKIFTE s48

FANGST OG FISKERI s48

FAST EIENDOM  
(TINGS- OG LEIERETT ) s49

FORSIKRINGSRETT s49

FORVALTNINGSRETT s49

FORSVARERGRUPPENS  
HØRINGSUTVALG s49

IKT OG PERSONVERN s49

IMMATERIAL- OG  
MARKEDSFØRINGSRETT s49

KONKURS, AKKORD,  
PANTERETT, TVANGSFULL- 
BYRDELSE OG INKASSO s50

MILJØRETT s50

REINDRIFT OG SAMERETT s50

SELSKAPSRETT s50

SAMFERDSEL OG SJØ-,  
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SKATTERETT s51
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VELFERDSRETT s51
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ASYL- OG UTLENDINGSRETT

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

1. Høring om endringer i utlendings
forskriften – Vilkår for tvangsretur 
av barn med lang oppholdstid i 
Norge (Informasjon om adgang til å 
anmode om omgjøring)

2. Høring – Forslag til endring i 
utlendingsforskriften – varighet av 
innreiseforbud

3. Høring – Forslag til endring i forskrift 
om salær til advokater mv. (sammen 
med forsvarergruppens hørings
utvalg og bistandsadvokatutvalget)

4. Høring – Forslag til midlertidig 
forskrift om unntak fra plan og byg
ningsloven for personer som søker 
beskyttelse (asylsøkere) (sammen 
med bygningsrett og regulerings
spørsmål)

5. Høring – Endringer i utlendingsloven 
– midlertidig arbeidstillatelse

6. Høring – Endring i utlendingsloven 
og utlendingsforskriftens bestem
melser om blant annet å pålegge 
meldeplikt eller bestemt oppholds
sted

7. Høring om endringer i utlendings
loven mv. – utvisning på grunnlag 
av handlinger som kan føre til eks
klusjon fra flyktningstatus

8. Høring – Endring i utlendingsfor
skriften § 1814 – vilkår for fengsels
straff for ulovlig opphold

9. Høring – forslag til ny lov om om
sorgssentre for enslige mindreårige 
asylsøkere

AVGIFTSRETT

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

1. Høring – forslag om lovfesting  
av en omgåelsesregel i skatteretten 
(sammen med skatterett)

2. Høring – Forslag om forskrift til lov 
om skatteforvaltning (sammen med 
skatterett)

3. Høring – Utmåling av overtredelses
gebyr etter tolloven

ARBEIDSRETT

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

1. Høring om endringer i forskrift om 
tvisteløsningsnemnda etter arbeids
miljøloven

2. Høring – forslag til ny lov om statens 
ansatte (sammen med forvaltningsrett)

3. Høring – NOU 2016: 1 Arbeidstids
utvalget

4. Høring – forslag til endringer i arbeids
miljølovens regler om varsling

5. Høring – Effektivisering av hånd
hevingen på diskrimineringsområdet

BANK, FINANSIERING OG VALUTA

Kjersti Tøgard Trøbråten (leder),  
Rudi Mikal Christensen, Linn Hertwig 
Eidsheim, Thorbjørn Gjerde, Kjersti 
Hønstad og Peter Aall Simonsen.

1. Høring – endringer i lov om 
finansiell sikkerhetsstillelse

2. Høring – Delutredning 1 fra Hvit
vaskingslovutvalget

3. Høring – uvektet kapitalandel

4. Høring – Gjennomføring av EUs 
finanstilsynssystem og shortsalg
forordningen, EMIR, AIFMdirektivet 
og endringer i forordningen om 
kredittvurderingsbyråer (sammen 
med børs og verdipapirhandelsrett)

5. Høring om forslag til endringer i for
skrift om behandling av opplysninger 
i politiet og påtalemyndigheten 
(politi registerforskriften) – inn
henting av politiattest for Garanti
instituttet for eksportkreditt (GIEK) 
(sammen med forsvarergruppens 
høringsutvalg)

Listen nedenfor viser Advokatforeningens lovutvalg 
og avgitte høringsuttalelser i 2016. Høringer der 

Advokatforeningen ikke har hatt bemerkninger til 
lovforslagene er ikke tatt med i oversikten.

Advokatforeningen avga 120 høringsuttalelser i 2016.
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BYGNINGSRETT OG  
REGULERINGSSPØRSMÅL

Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, 
Gro Hamre, Reidar J. M. Sverdrup  
og Liv Zimmermann.

1. Høring – etablering av tviste
løsningsmekanisme for rettslige 
tvister mellom stat og kommune mv. 
(forvaltningsrett som 1. utvalg)

2. Høring – Endring av forskrift om 
energimerking av bygninger og 
energivurdering av tekniske anlegg 
(energimerkeforskriften)

3. Høring – Forslag til midlertidig 
forskrift om unntak fra plan og byg
ningsloven for personer som søker 
beskyttelse (asylsøkere) (sammen 
med asyl og utlendingsrett)

4. Høring – Forslag til endring i  
DOKforskriften

5. Høring – Forslag til endringer i 
bygge saksforskriften (SAK)

6. Høring – Organisering av eiendoms
oppmålingen. Forslag til endringer i 
matrikkellova mv.

7. Høring – Reguleringsplanmal

8. Høring – forslag til endringer i regel
verket om konsekvensutredninger

9. Høring – forslag til endring i plan og 
bygningsloven og en mindre endring 
i matrikkellova

ENERGIRETT, VANNKRAFT,  
OLJE OG GASS

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

1. Høring – Endringer i energiloven § 42

2. Høring av EUkommisjonens 
forslag til forordning om langsiktig 
kapasitets tildeling (FCA)

3. Høring – Nettkoder for naturgass.

4. Tidlig høring – nettkode om nød
situasjoner og gjenoppretting

5. Høring – Forslag til endring av lov 
om elsertifikater

BØRS- OG  
VERDIPAPIRHANDELRETT

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

1. Høring – saksbehandlingsfrist for 
eierkontrollsaker – børser og verdi
papirregistre

2. Høring NOU 2016:2 Endringer i 
verdipapirhandelloven – flagging og 
periodisk rapportering – Gjennom
føring av endringer i rapporterings
direktivet

3. Høring – forordning om langsiktige 
investeringsfond (ELTIF)

4. Høring – Gjennomføring av EUs 
finanstilsynssystem og short salg
forordningen, EMIR, AIFMdirektivet 
og endringer i forordningen om 
kredittvurderingsbyråer (sammen 
med bank, finansiering og valuta)

5. Consultation on changes in 
Admission to Trading Rules for 
Merkur Market / Høring vedrørende 
endringer i reglene for opptak til 
handel på Merkur Market

EIENDOMSMEGLING

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

ERSTATNINGSRETT

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

1. Høring – forslag til ny natur skade
forskrift

EUROPA- OG KONKURRANSERETT

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

1. Høring – Forslag til endringer i 
konkurranseloven – gjennomføring 
av direktiv 2014/104/EU i norsk rett

FAMILIERETT, ARV OG SKIFTE

Simon Ladderud Stende (leder), Roar 
Bårdlund,Hege Ramborg Elvebakken, 
Ingelin Morken Gundersen, Janne Karin 
Rasmussen, og Roar Vegsund.

1. Høring – Forskrift til lov om Haag
konvensjonen 1996 om sentral
myndigheten mv.

2. Høring – Forslag til endring i retts
hjelploven, rettshjelpforskriften og 
stykkprisforskriften

3. Høring – Forslag til endringer i 
barne loven med forskrifter, om 
reglene om barnebidrag og bidrag 
etter fylte 18 år

4. Høyring – Barn sin rett til medverk
nad og medråderett etter pasient og 
brukarrettslova, helsepersonell 
si ivaretaking av barn som på
rørande og etterlatne, diverse andre 
endringar i helsepersonellova m.m 
(sammen med lovutvalget for vel
ferdsrett)

FANGST OG FISKERI

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

1. Høring av forslag til forskrift om 
innførsel, utførsel, reutførsel, over
dragelse eller besittelse av truede 
arter av vill flora og fauna (CITES) 
(sammen med miljørett)

2. Høring – Forslag til regelverk for 
å implementere nytt system for 
kapasitetsjusteringer i lakse og 
ørretoppdrett
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FAST EIENDOM  
(TINGS- OG LEIERETT )

Frode S. Halvorsen (leder),  
Ivar Christian Andersskog,  
Christina Lyngtveit-Petersson,  
Ellen Cecilie Mostad og Mikkel Vislie.

1. Høring av lovforslag om endringer 
i eierseksjonsloven og borettslags
loven – reglene om legalpanterett 
(lovutvalget for konkurs, akkord, 
panterett, tvangsfullbyrdelse og 
inkasso som 1. utvalg)

2. Høring – Forslag til lov om endring 
av lov om konsesjon ved erverv av 
fast eiendom (konsesjonsloven), lov 
om jord (jordloven), lov om odels 
og åseterett (odelsloven) mv.

3. Høring – NOU 2016: 10 Evaluering av 
garantireglene i bustadoppføringslova

FORSIKRINGSRETT

Andreas Meidell (leder) entlediget 
01.06.2016 Hans Kenneth Viga-
Gerhardsen tiltrådte som leder 
01.06.2016, Anette Cecilie Kjørrefjord 
Eckhoff, Sven Iver Steen og Frithjof 
Herlofsen tiltrådte 01.06.2016.

Ingen uttalelser i 2016

FORVALTNINGSRETT

Kaare Andreas Shetelig (leder),  
Steffen Asmundsson, Silje Aga Rogan 
og Gislaug Øygarden. 

1. Høring – Etablering av tviste
løsningsmekanisme for rettslige 
tvister mellom stat og kommune 
mv. (sammen med bygningsrett og 
reguleringsspørsmål)

2. Høyring – Evalueringen av  
offentleglova

3. Høring – Forslag til ny lov om statens 
ansatte (samme med arbeidsrett)

4. Høring – Nye oppgaver til større 
kommuner

5. Høring – NOU 2016:4 Ny kommunelov

FORSVARERGRUPPENS  
HØRINGSUTVALG

Endret navn til lovutvalget for straffe rett 
og straffeprosess før jul 2016.

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

1. Høring – Rapport om norske 
myndig heters behandling av straffe
sakene mot Sture Bergwal

2. Høring – endringer i passloven mv. 
– nektelse av pass

3. Høring – Rapport om dødsulyk
ker og straffesaksbehandlingen 
av trafikk saker (sammen med 
sam ferdsel og sjø, luft og annen 
transportrett inklusive sjøforsikring)

4. Høring – endringer i straffe
prosessloven og politiloven – ut
levering av informasjon fra skjulte 
tvangsmidler fra PST til Etjenesten

5. Høring – Forslag til endring i forskrift 
om salær til advokater mv. (sammen 
med asyl og utlendingsrett og 
bistandsadvokatutvalget)

6. Høring – forslag til endring av 
ordningen med generaladvokat og 
krigsadvokater

7. Høring – Retningslinjer til ute
lukkelser etter strgjfl. § 37

8. Høring om forslag til endringer i 
forskrift om behandling av opp
lysninger i politiet og påtale myndig
heten (politiregister forskriften) 
– inn henting av politiattest for 
Garantiinstituttet for eksportkreditt 
(GIEK) (sammen med lovutvalget for 
bank, finansiering og valuta)

9. Høring – Rapport fra arbeids gruppen 
for utarbeiding av forslag til ny 
bistandsinstruks

10. Høring – Endringer i politiregisterloven 
og politiregisterforskriften – imp
lemen  tering av direktiv (EU) 2016/680

IKT OG PERSONVERN

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

1. Høring – Gjennomføring av 
EUs forordning om elektronisk 
identifisering (eID) og tillitstjenester 
for elektroniske transaksjoner i det 
indre marked

2. Høring – Forslag til endring i 
ekomlov og ekomforskrif

3. Høring – Økt åpenhet om informa
sjon om eiere i aksjeselskaper 
(selskapsrett som 1. lovutvalg)

4. Høring om endringer i plikt
avleveringsforskriften (sammen 
med lovutvalget for immaterial og 
markedsføringsrett)

IMMATERIAL- OG  
MARKEDSFØRINGSRETT

Are Stenvik (leder), Ingvild Hanssen-
Bauer, Hans Erik Johnsen, Stine Helén 
Pettersen, Thomas Rieber-Mohn og 
Martin Berggreen Rove.

1. Høring – Endringer i Forskrift om 
betalinger mv. til Patentstyret og 
Klagenemnda for industrielle rettig
heter

2. Høring om ny åndsverklov

3. Høring om endringer i plikt
avleverings forskriften (sammen med 
lovutvalget for IKT og personvern)

4. Høring om dagligvareportal

5. Høring – Endringer i markedsførings
lovens håndhevingsregler
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KONKURS, AKKORD,  
PANTERETT, TVANGSFULLBYRDELSE 
OG INKASSO

Håvard Wiker (leder), Odd Bovim, 
Thomas Steen Brandi, Jorunn Kristin 
Moltu Jacobsen, Flemming M. Karlsen 
og Frank C. Aase. 

1. Høring av lovforslag om endringer 
i eierseksjonsloven og borettslags
loven – reglene om legalpanterett 
(sammen med lovutvalget for fast 
eiendom (tings og leierett))

2. Høring – enkelte endringer i reglene 
om offentlig administrasjon av 
forsikrings foretak

3. Høring – enpersonutredning om 
gjeldsforhandlingsreglene i konkurs
loven

MILJØRETT

Cathrine Hambro (leder) og  
Runa Opdal Kerr

1. Høring av forslag til forskrift om 
innførsel, utførsel, reutførsel, 
overdragelse eller besittelse av 
truede arter av vill flora og fauna 
(CITES) (sammen med Fangst, fiskeri 
og havbruk)

REINDRIFT OG SAMERETT

John Jonassen (leder), Knut Helge 
Hurum, Karianne Francoise Aamdal 
Lundgaard, Stein Owe og  
Benny Solheim.

Ingen uttalelser i 2016

SAMFERDSEL OG SJØ-, LUFT-  
OG ANNEN TRANSPORTRETT  
INKLUSIVE SJØFORSIKRING

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

1. Høring – Forslag til endringer i for  skrif t  
ene om registrering av skip i norsk 
ordinært skipsregister (NOR) og norsk 
internasjonalt skipsregister (NIS)

2. Høring – Forslag til forskrift om 
11. endring av skipsutstyrsforskriften

3. Høring – klageorgan for båtpas
sasjerer – forslag til endringer i 
transportklagenemndforskriften

4. Høring – forslag til endringer i 
forskrift om kvalifikasjoner og 
sertifikater for sjøfolk

5. Høyring – Endringar i jernbanelova 
og einskilde andre lover som følgje 
av jernbanereforma (sammen med 
skjønns, ekspropriasjons og vass
dragsrett)

6. Høring – Tilleggshøring til høring 
om endring av førerkortforskriften 
vedlegg 1 om helsekrav – overgangs
regel for helseattester

7. Høring – Rapport om døds ulykker 
og straffesaksbehandlingen av 
trafikksaker (forsvarergruppens 
høringsutvalg som 1. utlvalg)

8. Høring – Ny forskrift om skipsutstyr

9. Høring – Ny forskrift om tilsynsorgan 
og sanksjoner (båtpassasjerrettigheter)

10. Høring: Endring av forskrift om frakt 
av last på norske skip og lektere, 
forskrift om brannsikring på skip og 
forskrift om

11. Høring – Forslag til endringer i 
forskrift om redningsmidler

12. Høring – Nytt regelverk for skip som 
opererer i polare farvann

13. Høring – endring av vegtrafikkloven 
§ 24

14. Høring – Forslag til endring i forskrift 
av 1. oktober 2004 nr. 1339 om 
trafikkopplæring og førerprøve m.m.

15. Høring – spørsmål om tiltredelse 
til vrakfjerningskonvensjonen og 
gjennom føring av konvensjonen i 
norsk rett

16. Høring – Forslag til endring av veg
trafikkloven §§ 13, 19, 19a, 32 og 36a

17. Høring – Forslag til endring av veg
trafikkloven §§ 26, 27 og 29

18. Høring – Om forslag til forskrift om 
gebyr – parkering

19. Høring – Forslag til ny forskrift om 
innredning, rekreasjonstilbud, kost 
og forpleining på skip

20. Høring – forslag til ny forskrift om 
skip som bruker drivstoff med 
flammepunkt under 60 grader C og 
endring av forskrift om bygging av 
skip og endring av andre forskrifter

21. Høring – Endring av forskrift om 
skipsutstyr

22. Høring – Utkast til forskrift om sik ker
hetsstyringssystem for mindre laste
skip, passasjerskip, fiskefartøy, mv.

23. Høring av forslag om forskrift om 
endring av forskrift om oppkreving 
av gebyr til statskassen for besiktel
ser, sertifikatutstedelse mv.

SELSKAPSRETT

Filip Truyen (leder), Tor Bechmann,  
Atle Degré, 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)

3. Høring – Økt åpenhet om informa
sjon om eiere i aksjeselskaper 
(sammen med IKT og personvern)

4. Høring – Forslag til forenklinger i 
aksjeloven og allmennaksjeloven
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SIVILPROSESS OG VOLDGIFT

Knut Boye (leder), Borgar Høgetveit 
Berg, Grethe Gullhaug, Nina Monssen, 
Ola Øverseth Nisja og Christian Reusch.

1. Høring – Organisering av den sivile 
rettspleie på grunnplanet i politiet 
– SRGP

2. Elektronisk kommunikasjon med 
domstolene – høring av forskrifts
endringer

3. Høring – forslag til arealveileder for 
tinghus

4. Høring – Forslag til nye mål for saks
behandlingstider i de alminnelige 
domstolene i første og andreinstans

5. Høring – endringer i tvisteloven 
§ 2011 – sikkerhetsstillelse for 
sakskostnadsansvar for saksøker fra 
EØSstat

6. Høring – forslag til ny domstollov og 
endringer i forskrift om offentlighet i 
rettspleien

SKATTERETT

Hanne Kristin Skaarberg Holen (leder), 
Cecilie Amdahl, Andreas Bullen, 
Finn Eide, Einar Harboe og  
Tor Leegaard.

1. Høring – forslag om lovfesting av 
en omgåelsesregel i skatteretten 
(sammen med avgiftsrett)

2. Høring – forslag om unntak fra 
taushetsplikt for Norges Bank ved 
utlevering av opplysninger til skatte 
og avgiftsmyndighetene

3. Høring – Forslag om forskrift til lov 
om skatteforvaltning (sammen med 
avgiftsrett)

SKJØNNS-, EKSPROPRIASJONS- 
OG VASSDRAGSRETT

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

1. Høyring – Endringar i jernbanelova 
og einskilde andre lover som følgje 
av jernbanereforma (Samferdsel og 
sjø, luft og annen transportrett in
klusive sjøforsikring som 1. utlvag).

VELFERDSRETT

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

1. Høyring – forslag til endringar i 
psykisk helsevernloven

2. Høring – Forebygging og oppfølg
ning av alvorlige hendelser i helse 
og omsorgstjenestene

3. Høringsnotat om forskrift om spesia
listutdanning og spesialistgodkjen
ning for leger og tannleger (spesia
listforskriften)

4. Høring om forslag til endringer i 
arbeidsavklaringspenger

5. Høring – Endring i forskrift om kom
munal betaling for utskrivningsklare 
pasienter – Innføring av betalings
plikt for utskrivningsklare pasienter 
i psykisk helsevern og TSB

6. Høyring – Barn sin rett til medverk
nad og medråderett etter pasi
ent og brukarrettslova, helseper
sonell si ivaretaking av barn som 
pårørande og etterlatne, diverse 
andre endringar i helsepersonellova 
m.m (Sammen med lovutvalget for 
familierett, arv og skifte)

BISTANDSADVOKATUTVALGET

1. Høring – Forslag til endring i forskrift 
om salær til advokater mv. (sammen 
med forsvarergruppens høringsut
valg og asyl og utlendingsrett)

MENNESKERETTIGHETSUTVALGET

1. Høring – Sentral arrestinstruks

KVINNEUTVALGET

1. Bidrag til skyggerapport CEDAW 
(ikke ordinær høring)

SEKRETARIATET/HOVEDSTYRET

1. Høring – Utkast til Norges femte og 
sjette rapport til FNs barnekomité

HORDALAND OG  
SOGN OG FJORDANE KRETS

1. Høring – Sammenslåing av Sogn 
tingrett og Fjordane tingrett

ANDRE
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FASTE UTVALG

ADVOKATBLADETS  
REDAKSJONSRÅD s53

BEDRIFTSADVOKAT- 
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BISTANDSADVOKAT - 
UTVALGET  s53

ETIKKUTVALGET s53

INTERNASJONALT  
RETTSHJELPSUTVALG s54
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MEKLINGSUTVALGET s54
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STØTTEFORENINGEN s55

FAGGRUPPENE 

EIENDOMSMEGLINGSGRUPPEN s56

FORSVARERGRUPPEN s56

DISIPLINÆRUTVALGENE 

DISIPLINÆRUTVALGET  
OSLO KRETS s57

DISIPLINÆRUTVALGET OPPLAND,  
BUSKERUD, VESTFOLD,  
TELEMARK KRETSER  s57

DISIPLINÆRUTVALGET  
AUST- OG VEST-AGDER,  
SØR-ROGALAND, HAUGESUND  
KRETSER s57

DISIPLINÆRUTVALGET  
MØRE- OG ROMSDAL,  
TRØNDELAG KRETSER s57

DISIPLINÆRUTVALGET  
ØSTFOLD OG FOLLO, ROMERIKE  
OG HEDMARK KRETSER  s57
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HORDALAND OG  
SOGN- OG FJORDANE KRETS  s57

DISIPLINÆRUTVALGET  
NORD-NORGE KRETSENE s57
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ADVOKATBLADETS  
REDAKSJONSRÅD 

Steinar Mageli (leder), Jon Wessel-
Aas, Gunhild Lærum og Ina Lindahl 
Nyrud. Hovedstyret oppnevnte 
ved utgangen av året Emmanuel 
Feinberg, senioradvokat i Glittertind, 
som erstatter for Ingvild Næss, som 
fratrådte midtveis i året.

Rådet møtes to ganger i året, men kon
fererer ved behov pr. epost eller telefon.

Tidligere var rådets formålsparagraf 
denne: «Redaksjonsrådet anbefaler 
bladets strategiplan og budsjett til 
hovedstyret – som er vedtaksorgan for 
Advokatbladet.»

I samråd med redaksjonen, har rådet 
forkastet denne formålsparagrafen, da 
den ikke lenger er hensiktsmessig. Det 
er ikke formulert en ny formålsparagraf, 
da dette ikke er ansett nødvendig.

Redaksjonens intensjon er at med
lemmene i rådet skal fungere som lytte
poster for redaksjonen i sine respektive 
advokatmiljøer, og bidra med tilbake
meldinger til redaksjonen om bladets 
innhold. Videre gir rådsmedlem mene 
innspill til konkrete saker, til aktuelle 
temaer og stoffområder, samt bistår 
redaksjonen i ulike vurderinger ved 
forespørsel.

I 2016 kom rådet med flere konkrete 
tips til redaksjonen, og disse mer gene
relle forslagene: Advokatforeningens 
kretser bør utfordres til å tipse mer fra 
sine respektive områder. Skriv mer om 
aktivitetene i lovutvalgene. Gi korte 
oppsummeringer av juridiske nyheter 
fra fagtidsskriftene. Skriv mer om lov
endringer, og om etikk og omdømme. 
Skriv mer om kommende kurs. Forsterk 
bladets kritiske forhold til egen profesjon. 

BEDRIFTSADVOKATUTVALGET

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

Medlemmene i utvalget representerer 
både bedriftsadvokater i børsnoterte 
selskaper og mindre virksomheter.

Utvalget arbeider for å ivareta be
driftsadvokaters rammevilkår og belyser 
temaer som er særlig relevante for denne 
gruppen. Utvalget har i 2016 hatt 3 møter.

Utvalget har i 2016 arrangert frokost
seminarer om «Forventninger til bedrifts
advokatrollen og om ledelse av juridisk 
avdeling», «Agenter, korrupsjon og straff 
– en oversikt over bruk av agenter og 
nye trender vedrørende korrupsjon» og 
«Alternative konflikt løsningsmekanismer 
– Med særlig vekt på mekling». Disse tre 
frokostseminarene har hatt god oppslut
ning blant medlemmene.

BISTANDSADVOKATUTVALGET

Siv Hallgren (leder), Hege Salomon, 
Kristin Fagerheim Hammervik,  
Morten Engesbak, Sjak R. Haaheim, 
Birgit Vinnes, Cecilie Schjatvet og  
Karoline Henriksen.

Bistandsadvokatutvalget har i løpet av 
2016 hatt fire ordinære møter. Utvalget 
skal spre kunnskap i, og forståelse 
for, de utfordringer fornærmede møter 
i strafferettspleien. I 2016 så man et 
behov for en utvidelse av utvalget, og 
utvalget fikk dermed tre nye medlem
mer i løpet av våren. 

Bistandsadvokatutvalget har i 
2016 deltatt i møte med straffeprosess
utvalget og Oslo statsadvokatembeter 
og politi. I tillegg har utvalget deltatt 
i det årlige dialogmøtet med volds
offererstatningsmyndighetene og vært 
på besøk hos Kontoret for voldsoffer
erstatning i Vardø. Utvalget har også 
vært engasjert i spørsmål straffepro
sessutvalget har jobbet med.

Utvalget arrangerte videre et 
vel lykket ettermiddagsseminar med 
psykolog spesialist Judith van der Weele. 

Bistandsadvokatutvalget har i løpet 
av året fått flere høringer forelagt, og 
vært med å utforme uttalelse til: Høring 
– Forslag til endring i forskrift om salær 
til advokater mv.

ETIKKUTVALGET

Magnhild Pape Meringen (leder), 
Alex Borch, Håkon Knudsen, Roald 
Angelfoss, Ida Gjessing, og Nadia Hall.

I løpet av 2016 har etikkutvalget hatt 
tre møter. Utvalget har etablert gode 
arbeidsrutiner for den kontinuerlige 
oppdateringen av kommentar utgaven 
til Regler for god advokatskikk, som 
ligger på Advokatforeningens hjemme
sider. Fokuset på revidering og gjen
nomgang av kommentarutgaven er 
fulgt opp i 2016. Utvalget har ikke gitt 
uttalelser eller høringssvar i 2016, men 
har fulgt opp saker fra enkeltmedlemmer 
og henvendelser fra media. 

CCBEs foreslåtte Model Rules
CCBE arbeider for et felles etisk regel
verk. Etikkutvalget har i løpet av 2016 
gitt innspill til CCBEs utkast til bestem
melse om konfidensialitet. Utvalget har 
hatt tett samarbeid med sekretariatet 
og særlig advokat Kjersti Ringdal ved
rørende oppfølgingen av CCBEs arbeid. 

FASTE UTVALG
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INTERNASJONALT  
RETTSHJELPSUTVALG

Jan Mathys Truyen (leder t.o.m. 15. 
august), Susanne Munch Thore  
(leder f.o.m. 16. august), Kjersti Beate 
Hasfjord (nestleder), Lorentz Stavrum, 
Jannicke Knudsen, Kiran Aziz,  
Paal-Henrich Berle, Jan Backer og  
Ellen-Karine Hektoen.

Advokatforeningens internasjonale 
rettshjelpsutvalg drifter foreningens 
rettshjelpsprosjekter i Uganda og 
Guatemala. Prosjektene er drevet i sam
arbeid med Uganda Law Society og Aso
ciación Abogados Maya’s de Guatemala 
(Mayaadvokatforeningen). I begge 
prosjektene ytes juridisk bistand og fri 
rettshjelp, herunder både rådgivning og 
sakførsel, til underpriviligerte Uganda 
og Guatemala. Prosjektenes målsetning 
er også å bidra til å bygge rettsstaten 
i prosjektlandet, herunder styrke den 
lokale samarbeidspartneren til å bli en 
sterk og uavhengig rettspolitisk aktør. 
I Uganda har prosjektet blant annet 
7 operative rettshjelpskontorer som yter 
bistand til lokalbefolkningen. Prosjektet 
i Guatemala er særskilt innrettet mot 
urfolk og urfolks rettigheter, med et 
sterkt fokus på landspørsmål. 

I 2016 ble det også startet opp et 
eget prosjekt om Olje for utvikling i 
Uganda, også dette i samarbeid med 
Uganda Law Society. Dette prosjek
tets formål er å bidra til et sterkt og 
uavhengig sivilt samfunn i den delen 
av Uganda der det de siste årene er 
igangsatt oljeutvinning. 

KVINNEUTVALGET

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

Formålet for utvalget er å fremme tiltak 
for å høyne kvinneandelen i yrket, også 
oppover i karrierestigen. Kvinneutvalget 
har hatt 4 møter i 2016

I 2016 har utvalget utarbeidet og 
invitert til to inspirasjonsseminar for 
medlemmene, et i hvert halvår. Tema 
var «Selvsagt skal kvinner til topps i 
advokatbransjen! Men hvordan?»

I april var inspirasjonsseminaret lagt 
opp som en debatt med representan
ter for både kvinner på vei opp og på 
toppen. I tillegg ble temaet belyst fra 
innkjøper og lederperspektivet.

I oktober var inspirasjonsseminaret 
lagt opp som et seminar med innlegg 
fra knippe svært inspirerende personer, 
bla. Maria Pia Hope, managing partner 
i Vinge, et av de ledende forretnings
advokatfirmaene i Sverige og Siri 
Birgitte Bang Berge, konsernjuridisk 
direktør i Telenor

Begge arrangementene var meget 
populære, og vi fikk over 100 påmeldin
ger til begge.

Våren 2015 tok kvinneutvalget 
initiativ til å starte «treff for advokater 
i foreldrepermisjon», dette ble raskt en 
suksess. Treffene har fortsatt igjennom 
i 2016, med et treff hver måned, hvor 
et treff i halvåret har vært organisert 
som et tema treff hvor vi har invitert 
inspirerende kvinnelige ledere til å dele 
sine erfaringer med deltagerne. 

Kvinneutvalget har vært synlige i 
media, med kronikk i Kapital og i DN, 
samt en reportasje i DN. I tillegg til en 
reportasje i jusbilaget til Finansavisen.

Kvinneutvalget har flere ganger vært 
i Advokatbladet, herunder en gang som 
hovedoppslag med forsiden.

Mentoråret 2016 ble kickstartet 
med en samling hvor mentorene og 
menteene fikk med seg praktiske råd 
på veien. Ordningen er først og fremst 
rettet mot kvinnelige advokater eller 
fullmektiger som har jobbet noen år i 
bransjen. Det er gratis å delta, og men
torene stiller opp frivillig og gratis.

MEKLINGSUTVALGET

Geir Frøholm (leder), Ingunn Tøllefsen 
(fratrådte 01.10.2016), Jan-Fredrik 
Wilhelmsen, Ola Øverseth Nisja og 
Randi Birgitte Bull.

Utvalget har de to siste årene job
bet målrettet mot etablering av ny 
meklings utdannelse i samarbeid med 
JUS. Det første kullet ble sertifisert våren 
2016. Det andre kullet ble sertifisert 
høsten 2016. Det er nå 30 sertifiserte 
meklere.

Meklingsutdanningen i regi av JUS 
gir deg tittelen «Sertifisert mekler av 
Advokatforeningen». Meklingsutvalget 
har godkjent advokatmeklere etter 
gammel ordning etter søknad frem til 
august 2015. Tidligere ordning med 
godkjennelse av advokatmeklere av
vikles 31.12.2017. 

Utvalget vil fremover arbeide aktivt 
for å markedsføre kompetansen til de 
nye sertifiserte meklerne.

Meklingsutvalget har avholdt  
5 møter i 2016.
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MENNESKERETTIGHETSUTVALGET

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

I løpet av 2016 har utvalget avholdt åtte 
ordinære møter. 

Menneskerettighetsutvalget har 
arbeidet med sitt bidrag til Forum for 
barne konvensjonens supplerende rap
port til FNs barnekomité i forbindelse 
med Norges femte og sjette rapport til 
komiteen. Arbeidet har funnet sted i 
form av en oppfølgingsstudie av barn i 
fengsel. I april 2016 ble studien utvidet 
til også å omfatte barn på utlendings
internatet på Trandum. I løpet av 
året har utvalget gjennomført dybde
intervjuer med totalt fire mindreårige 
innsatte i norske fengsler og en innsatt 
på Trandum. 

NGOforum for menneskerettigheter, 
som utvalget er medlem av, skal i løpet 
av 2017 levere en supplerende rapport 
til FNs torturkomité. Menneskeret
tighetsutvalget fikk i 2016 i oppgave å 
lede en arbeidsgruppe i forumet som 
skal utarbeide rapporten. Arbeidet ble 
påbegynt i august. 

Utvalget har i 2016 fortsatt å følge 
opp forholdene ved utlendinginternatet 
på Trandum, og et fokusområde har 
vært frihetsberøvelse av barn. Som et 
ledd i dette arbeidet har utvalget også 
involvert seg i spørsmålet om Advokat
foreningen bør tre inn som partshjelper 
i en sak om fengsling av en barne
familie på Trandum. Advokatforeningen 
erklærte partshjelp i saken. 

Utvalget har i lengre tid engasjert 
seg i etableringen av en ny Nasjonal 
institusjon for menneskerettigheter. I 
2016 ble utvalgets leder, Mette Yvonne 
Larsen, oppnevnt som medlem av NIMs 
rådgivende utvalg. 

Siden 2013 har utvalget vært repre
sentert i tilsynsutvalget for politiarrest. 
Også i 2016 ble det gjennomført tilsyn 
ved en rekke politiarrester rundt om i 
landet.

Utvalget arrangerte for andre år på 
rad «Menneskerettighetsseminaret». 
Temaet for heldagsseminaret var 
psykisk helsevern og menneske
rettigheter. Seminaret ble avholdt 
13. april 2016 og hadde cirka 80 deltakere. 

Utvalget har vært synlig i media 
og har i løpet av året uttalt seg i saker 
om blant annet fengsling av barn på 
Trandum, tvangsbruk i psykiatrien og 
isolasjonspraksis.

Utvalget har avgitt en hørings
uttalelse i 2016.

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 
Advokatforeningen som har kommet 
i vanskelig heter. Advokater som har 
mistet advokatbevilling og gjennom 
det også sitt medlemskap i Advokat
foreningen kan også gis støtte. Etter
latte kan også gis støtte ved særlig behov. 

I 2016 er det innkommet fem søk
nader om støtte som er innvilget med til 
sammen kr 330 136. 

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.
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EIENDOMSMEGLINGSGRUPPEN

Lena Drønnesund (leder), Johan Arnt 
Mettevoll, Kristian Kleiberg,  
Birgitte Midgaard, Alf Kåre Knudsen og 
Kaja Strøm Håkonsen (vara). 

Styret har hatt fem møter og for øvrig 
konferert på epost og telefon om 
enkelte spørsmål.

Det p.t. ca 170 medlemmer i 
gruppen, dette er en økning fra 145 på 
samme tid i fjor.

Styret har gjennom året jobbet aktivt 
med å øke antall medlemmer, samt 
sørge for å beholde de medlemmene 
som allerede er tilsluttet gruppen. 
Dette har vært gjort i tett samarbeid 
med Eiendoms advokatens service
kontor gjennom utvikling av produkter 
og tjenester som kommer medlems
foretakene til gode. Herunder veilednin
ger og maler, samt tilbud om kurs med 
tidsriktige tema. 

Styret har også fulgt opp forslag fra 
arbeidsgruppen ledet av Finanstilsynet 
som har vurdert hvordan oppgjør i 
forbindelse med eiendomshandler skal 
organiseres i fremtiden. Gruppen har 
utarbeidet en rapport som er oversendt 
til Finansdepartementet. 

Videre har vi deltatt sammen med 
Norges eiendomsmeglerforbund og Ei
endom Norge i arbeidet med vedtekter 
for ny lovpålagt 

På slutten av året startet Eiendoms
advokatenes service kontor i samarbeid 
med Eiendomsmeglingsgruppen arbeid 
med å utvikle et grunnkurs i eiendoms
megling som et tilbud til kretsene. 
I kontakt med enkelte av kretsene 
har det vært et uttrykt ønske om et 
slikt kurs. Dette vil det bli arbeidet 
videre med i 2017.I forhold til medlems
rekruttering har det også vært diskutert 
å videreutvikle vår kommunikasjon ut 
til medlemmene, gjennom tidsriktige 
kanaler og i en tidsriktig form. Dette for 
å tiltrekke oss en yngre medlemsmasse. 
Også dette arbeidet fortsetter inn i 2017.

FORSVARERGRUPPEN

Marius O. Dietrichson (leder), Anne 
Kroken (nestleder) Marijana Lozic, Arne 
Gunnar Aas, Kim Gerdts, Mette-Julie 
Sundby, Johnny Veum (til 23.10.2016), 
Bendik Falch-Koslung (fra 23.10.2016), 
Arild Dyngeland (høringsutvalgets 
leder) og Berit Holm (sekretær). 
Valgkomité: Berit Reiss-Andersen, 
Frode Sulland og Trygve Staff.

Forsvarergruppen har i 2016 avholdt syv 
ordinære styremøter. Ordinært årsmøte 
ble avhold 23. oktober på Sundvolden. 

Høstseminaret ble i 2016 avholdt på 
Sundvolden 21.23. oktober. Seminaret 
hadde rekordstor oppslutning med 
240 deltakere. 

Forsvarergruppen har sammen med 
lovutvalget besvart en rekke høringer, 
og styret har vært representert i møter 
med viktige aktører innen justissekto
ren og andre myndighetsorganer. 

Forsvarergruppen har blant annet 
engasjert seg i spørsmål rundt bruk 
av glattcelle, hurtigsporet som i første 
omgang er opprettet ved Oslo tingrett, 
salærmessige spørsmål, elektronisk 
oversendelse av straffesaksdokumenter 
og forhåndsgodkjennelse av tolk ved 
klientbesøk. 

Videre har forsvarergruppen nedsatt 
en arbeidsgruppe som skal vurdere 
revisjon av de forsvareretiske reglene 
og arrangert en vellykket omvisning i 
Oslo fengsel. 

I tillegg har forsvarergruppen vært 
representert i referansegruppen for 
straffeprosessutvalget nedsatt av 
Advokatforeningen ved Frode Sulland 
og Arild Dyngeland. Videre er forsvarer
gruppen representert i påtaleanalyse
utvalget ved Anne Kroken. 

Styret har også deltatt på ECBAkon
feranser i henholdsvis Vilnius (22.23. 
april 2016) og Lisboa (30. september  
– 1. oktober 2016). 

FAGGRUPPENE
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Advokatforeningen har syv regionale 
disiplinærutvalg, med til sammen 
77 medlemmer og 2 settemedlemmer. 

Det årlige disiplinærutvalgsmøtet 
ble avholdt 26. mai 2016. På møtet del
tok medlemmer fra disiplinærut valgene 
og leder av Disiplinærnemnden. Statis
tikk for utvalg og nemnd ble gjennom
gått og ulike problemstillinger tilknyttet 
klagebehandlingen ble present ert og 
diskutert. Flere av utvalgsmedlemmene 
hadde innlegg. Status for den nye klage
ordningen var også tema på møtet. I til
legg til det årlige disiplinærutvalgsmø
tet, har enkelte av disiplinærutvalgene 
også avholdt selvstendige årsmøter. 

I 2016 kom det inn 518 nye klage
saker, noe som utgjør en nedgang 
på ca. 9,1 % fra 2015. Totalt ble 514 
saker behandlet, noe som er 17 flere 
saker enn i 2015. Et tilbakeblikk på 
statistikken fra 2004, viser imidlertid 
at akkumulerte saker har økt frem til 
31. desem ber 2016. Akkumulerte saker 
pr. 31. desember 2016 utgjør 360 saker. 
Av disse er det om lag 60 saker 
som ikke er behandlet innen saks
behandlingsfristen på seks måneder. Til 
sammenligning var det pr. 31. desember 
2004 199 akkumulerte saker. Det har 
vært år hvor utvalgene har behandlet 
flere saker enn innkommet, men de 
siste tre årene har trenden vært motsatt.

Gjennomsnittlig saksbehandlings
tid var 6,5 måneder, som tilsvarer en 
økning i saksbehandlingstiden fra 2015 
med 0,5 måneder. Gjennomsnittlig saks
behandlingstid for realitetsbehandlede 
saker, herunder saker som avvises av 
samlet utvalg, var 7,3 måneder. Dette til
svarer en økning på 0,2 måneder fra 2015. 

Av innkomne saker ble 34 % av 
sakene avvist. Dette er noe høyere enn 
i 2015, hvor tallet var 32 %. I 73 % av 
de avviste sakene, traff leder alene 
av visnings beslutningen. Dette er en øk
ning med fem prosentpoeng fra 2015.

Statistikken for 2016 skiller seg ikke 
vesentlig ut hva gjelder hvilke bestem
melser i Regler for god advokatskikk 
som ble hyppigst brutt. Det er punkt 
1.3 (saklig og korrekt opptreden), punkt 
3.1.2 (advokatens oppfølgning av 

oppdraget), punkt 3.3.1 (rimelig salær), 
punkt 3.2.1 (interessekonflikt) og punkt 
1.2 (ivareta klientens interesse) som det 
var flest fellelser for. 

Klager ble gitt medhold i 32 % 
av sakene i 2016, noe som er en 
nedgang på 2,5 prosentpoeng fra 
2015. År 2015 var det første året hvor 
medholdsprosenten var under 35 % 
siden 2007. Tallene fra 2016 tyder på 
at synkende medholdsprosent er en 
fortsettende trend. Til sammenlikning 
har medholdsprosenten ligget på 37 
% siden år 2007, med unntak av 2013 
hvor den steg til 42 %.

DISIPLINÆRUTVALGET  
OSLO KRETS

Kåre Idar Moljord (leder), Marius Lysell 
Andresen (leder av underutvalg),  
Alex Borch (leder av underutvalg), 
Jørgen A. Bull (leder av underutvalg), 
Finn Erik Engzelius (leder av 
underutvalg), Johan Kjetil Høgevold 
(leder av under utvalg), Nils Petter 
Jacobsen (leder av under utvalg), Hege 
Stensland Sveen (leder av underutvalg), 
Halldis Winje (leder av underutvalg) 
Marit Asphaug, Morten Johan 
Bjønness, Botolf Botolfsen jr., Unni 
Fries, Eivor Grindstuen, Hans Andreas 
Hansen, Henning Harborg, Moten 
Haugen, Torhild Holth, René Ibsen, 
Gunnar Meyer, Maja Glad Pedersen, 
Knut Anders Sannes, Christian Wang 
Schumacher, Petar Sekulic, Kristine 
Wang, Karl Marthinussen og Odd Wisløff. 

DISIPLINÆRUTVALGET  
OPPLAND, BUSKERUD, VESTFOLD, 
TELEMARK KRETSER 

Tore Thallaug (leder), Lars Braastad, 
Bjørn Dyrland, Torger Juel Fosse, Ida 
Camilla Hals, Hilde Sannes Holløkken, 
Kåre Eugen Jølberg, Siv Elise Kvamsdal, 
Kjetil Schonhowd og Even Solbraa-Bay. 

DISIPLINÆRUTVALGET  
AUST- OG VEST-AGDER,  
SØR-ROGALAND, HAUGESUND 
KRETSER 

Pål Arne Eide (leder), Thor Harald Eike, 
Monica Haugedal, Toralf Haver,  
Cecilie B. Helberg, Stian Kristensen, 
Rune Kristen Stangeland, Inger Marie 
Sunde og Sturla Vik Vestly.

DISIPLINÆRUTVALGET  
MØRE- OG ROMSDAL, TRØNDELAG 
KRETSER

Øyvind Panzer Iversen (leder),  
Sissel Straume Brevik, Per Anders 
Engelsen, Anne Nerland Hovde,  
Gunhild J. Oftedal, Karl Inge Rotmo  
og Ellen Ulriksen Straum. 

DISIPLINÆRUTVALGET  
ØSTFOLD OG FOLLO, ROMERIKE 
OG HEDMARK KRETSER 

Ada Cathrine Høst Mytting (leder),  
Lars Baklund, André Berven,  
Ann Gunn Edvardsen, Helge Grimstad,  
Odd Hanisch og Peter Trygve Hansen. 

DISIPLINÆRUTVALGET  
HORDALAND OG  
SOGN- OG FJORDANE KRETS 

Silje Remøy (leder), Robert Fonn,  
Bjørn Åge Hamre, Sonja E. Bernt 
Heimset, Jannicke Keller-Fløystad, 
Brendan Stewart Mitchell,  
Kjell Petter Neset, Marte Røv og  
Even Øistensen. 

DISIPLINÆRUTVALGET  
NORD-NORGE KRETSENE 

Karle Anders Øvereng (leder), 
Rudi Mikal Christensen, Maiken 
Schønningsen Johnsen, Jan-Kristian 
Kløkstad, Kjetil Hugo Nilsen, Kjetil Rege, 
Bjørn Kristian Storli, Jon Arild Strand, 
Ingunn Tøllefsen og Trude Marie Wold. 

DISIPLINÆRUTVALGENE
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AUST-AGDER KRETS  s60

60 medlemmer

 30% 70%

 29% 71%

 40% 60%

BUSKERUD KRETS   s60

201 medlemmer

 38% 62%

 35% 65%

 80% 20%

FINNMARK KRETS  S60

53 medlemmer

 38% 62%

 34% 66%

 80% 20%

HAUGESUND KRETS  s60

92 medlemmer

 37% 63%

 34% 66%

 58% 42%

HEDMARK KRETS  s61

103 medlemmer

 42% 58%

 42% 58%

 47% 53%

HELGELAND OG SALTEN KRETS  s61 

98 medlemmer

 28% 72%

 25% 75%

 55% 45%

HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE KRETS  s61 

834 medlemmer

 33% 67%

 28% 72%

 57% 43%

MIDT-HÅLOGALAND KRETS   s61

89 medlemmer

 28% 72%

 24% 76%

 50% 50%

MØRE OG ROMSDAL KRETS  s62

176 medlemmer

 36% 64%

 33% 67%

 58% 42%

OSLO KRETS   s62

5133 medlemmer

 40% 60%

 60% 40%

 80% 20%

KRETSER

Antall medlemmer per krets fordelt på medlemstype og kjønn totalt advokat fullmektig
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OPPLAND KRETS  s63

102 medlemmer

 34% 66%

 27% 73%

 82% 18% 

ROMERIKE KRETS s63

135 medlemmer

 36% 64%

 32% 68%

 58% 42%

SØR-ROGALAND KRETS   s63          

479 medlemmer

 37% 63%

 32% 68%

 65% 35%

TELEMARK KRETS   s63

106 medlemmer

 34% 66%

 34% 66%

 55% 45%

TRØNDELAG KRETS   s63 

375 medlemmer

 33% 67%

 30% 70%

 53% 37%

TROMS KRETS   s64 

159 medlemmer

 28% 72%

 24% 76%

 62% 38% 

VEST-AGDER KRETS   s64

198 medlemmer

 25% 75%

 24% 76%

 33% 67%

VESTFOLD KRETS   s64

244 medlemmer

 31% 69%

 30% 70%

 54% 46%

ØSTFOLD OG FOLLO KRETS  s64

259 medlemmer

 33% 67%

 34% 66%

 61% 39%
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AUST-AGDER KRETS 

Leder: Per Jakob Haakstad 
Styremedlemmer: Ole Magnus Heimvik 
(nestleder), Kari Høgevold 
Varamedlemmer: Kari-Esther Selvaag 
Høgevold og Daniel Løstegaard Olsen 

Kretsen hadde 60 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter 
16.11.2016 Kurs i tvangsfullbyrdelse. 

Medlemmene i AustAgder krets har 
også blitt invitert til kurs i VestAgder 
krets. 

Advokatvakten 
Styret besluttet i 2015 å avvikle advokat
vakten som tidligere ble gjennom ført 
på Arendal bibliotek. Siste runde med 
advokatvakt ble gjennomført høst 2014/
vår 2015. 

BUSKERUD KRETS 

Leder: Christer Almquist 
Styremedlemmer: Ida Camilla Hals, 
Vibeke Bille, Knut Austad og  
Siren Coward  
Varamedlemmer: Anders Green,  
Sjak Haaheim og Monica Tennebø

Kretsen hadde 201 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter 
12.01.2016 Kurs i Lovdata. 

19.10.16 Kurs i foreldelse. 

Sosiale aktiviteter 
11.11.2016 Gåsaften 

10.09.2016 Advokatturen 

08.2016 Sommerfest med ølsmaking 
og tapas. 

Annet arbeid 
Styret har hatt flere dialogmøter med 
domstolen ved Drammen tingrett. Tema 
for møtene har vært både bygging av 
nytt tinghus nevnt ovenfor, samarbeid 
mellom advokater og domstol og dialog 
rundt å få til en smidig saksavvikling i 
domstolen.

27.01.2016 Dialogmøte med Fylkes
nemda i Buskerud og Vestfold. 

Styret har ved kontakt med politiske 
partier spilt inn forslag til prioriteringer 
i forbindelse med utarbeidelse av par
tienes partiprogram for 2017. Buskerud 
krets har spilt inn økte bevillinger til 
institusjoner som tilbyr førstelinje
rettshjelp, herunder JURK, Jussbuss og 
Gatejuristen.

Kretsens styre har også avgitt hørings
uttalelser, blant annet i forbindelse med 
regjeringens forslag om kutt i fraværs
godtgjørelse og loddtrekningskretser 
for meddommere etter sammenslåing 
av Kongsberg tingrett og Eiker, Modum 
og Sigdal tingrett. I forbindelse med 
regjeringens forslag om kutt i fraværs
godtgjørelsen har kretsens styre også 
deltatt i møte med medlem av Justits
komiteen.

Advokatvakten 
Buskerud krets arrangerer advokatvakt 
i Hønefoss og i Drammen. 

FINNMARK KRETS 

Leder: Andreas Hartley Enevold 
Styremedlemmer: Anne Haraldsvik og 
Anne Marit Pedersen 

Kretsen hadde 53 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

HAUGESUND KRETS 

Leder: Silje Christine Hellesen 
Styremedlemmer: Thor Harald Eike, 
Magnus Håvås Nereng, Elisabeth Rød 
og Helena Helgesen. 
Varamedlemmer: Erik Lea, Ida 
Hogneland og Maria Oftedal. 

Kretsen hadde 92 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
12.04.2016 Vårkurs på og i samarbeid 
med Høgskolen Stord/Haugesund. 
Professor Petter Gottschalk gjeste
foreleste om hvitsnippforbrytelser i et 
etisk perspektiv. 

21.10.2016 Høstkurs på Høvleriet i 
Haugesund. Foredrag ved Jon Sverdrup 
Efjestad om «Straffeloven 2005 har 
vært gjeldende rett i ett år. Hva er de 
viktigste endringene for praktikeren?». 

Sosiale aktiviteter
17.06.2016 Sommerfest på styreleders 
familiehytte i Skjoldastraumen. 

10.12.2016 Julebord på Sjøhuset.

21.12.2016 Julesherry i Advokatfirmaet 
Eurojuris Haugesund sine lokaler.

KRETSER
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HEDMARK KRETS 

Leder: Trude Holmen 
Styremedlemmer: Liv Randi Dobloug 
(nestleder), Kirsti Mengshoel, Emil 
Tømmerdal Nordby og Anders Hoel.
Varamedlemmer: Signe Louise 
Berthelsen og Håkon Laugerud
Kretsen hadde 130 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
Dette året er det ikke arrangert vår eller 
høstkurs. Bakgrunnen har vært noe lav 
interesse for lokalt kurs da behovet i 
fjor ble dekket av kurs sentralt. 

Advokatvakten 
Hedmark krets arrangerte advokatvakt 
på Hamar.

HORDALAND OG  
SOGN OG FJORDANE KRETS 

Leder: Fredrik Gisholt 
Styremedlemmer: Jorunn M. Jacobsen 
(nestleder), Bjarte Aarli, Rikke Arnesen, 
Ingelin M. Gundersen, Robert Fonn og 
Stian Osa.
Varamedlemmer: Brendan Stewart 
Mitchell, Simen Nilsen Stokka og  
Åshild Fløisand. 

Kretsen hadde 834 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
15.01.2016 Sivilrådsmøte.

19.01.2016 Rett på sak, Litteraturhuset 
i Bergen; advokat Harald Alfsen og råd
giver/forfatter Per Arne Totland, «Hvor 
norsk er Svalbard?».

01.03.2016 Rett på sak, Litteratur
huset i Bergen; advokat Harald Alfsen 
og professor Jørn Øyrehagen Sunde, 
«Rettshistorie».

15.03.2016 Årsmøte med kurs; ting
rettsdommer Bergflødt, Rye og Bjørnøy, 
(i) Rettsmekling, (ii) Digitalisering av 
domstolene.

12.04.2016 Rett på sak, Litteraturhuset 
i Bergen; advokat Harald Alfsen og 
advokat Hilde VoldBurgess, «Patenter 
og varemerker». 

12.05.2016 Kurs i konkurranserett. 

26.05.2016 Møte i Representantskapet.

10.06.2016 Kurs i nedbemanning. 

17.06.2016 Representasjon på 
Kandidat arrangementet, Det juridiske 
fakultet, UiB. 

09.09.2016 Alumniarrangement 

13.09.2016 Rett på sak, Litteraturhuset 
i Bergen; advokat Harald Alfsen 
og advokat Roar Vegsund, «Barne
vernsrett». 

14.09.2016 Dialogmøte 

07.10.2016 Kurs i strafferett (Jølster) 
med høyesterettsdommer Magnus 
Matnings dal og sorenskriver Terje 
Mowatt. 

15.10.2016 Rett på sak, Litteraturhuset 
i Bergen; advokat Harald Alfsen og 
advokat Christian GrahlMadsen, 
«Militære rettsregler».

04.11.2016 Tvistelovdagen. 

05.11.2016 Foredrag, v/dommer i  
Den internasjonale straffedomstolen  
Sir Howard Morrison. 

11.11.2016 Barnevernkonferansen. 

Sosiale aktiviteter 
20.05.2016 Juristsommerfest. 

02.12.2016 Juristjulefest. 

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

HELGELAND OG SALTEN KRETS 

Leder: Ole Morten Husmo 
Styremedlemmer: Kristin F. Hammervik 
(nestleder), Ingrid Holm Ellingsen og 
Tor Eitran 
Varamedlemmer: Siv-Kristin Hansen, 
Øyvind Eidnes og Trond Ivan Blomsø 

Kretsen hadde 98 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter 
01.09.2016 Kurs i arbeidsrettslige emner 

28.10.2016 Moseminaret 

15.11 og 16.11.2016 Kurs i 
eiendomsmeglerfag 

MIDT-HÅLOGALAND KRETS

Leder: Sigrid Hovland Ytterstad 
Styremedlemmer: Tom Ovesen og  
Mona Martinussen. 

Kretsen hadde 89 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter 
04.03.2016 Vinterfestukeseminar med 
kurs og årsmøte i Narvik. Tema for 
kurset var «Søksmål mot det offentlige 
og det offentliges erstatningsansvar 
saker for EFTA domstolen og 
plenumsdommen i asylsaker».

16.09.2016 Kurs ved Arnt Johan 
Mettevold med tema «Krav til 
behandling av klientmidler – kjøper 
eller selgers penger?». 

Sosiale aktiviteter 
Sosial samling med middag mv. ifm. 
årsmøtet og vinterfestukeseminaret. 

Advokatvakten 
MidtHålogaland arrangerte advokat
vakt i Harstad. 
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MØRE OG ROMSDAL KRETS 

Leder: Lill Ingrid Skogrand Snekvik
Styremedlemmer: Camilla Solbakken, 
Ålesund, Cecilie Langva, Gerd Anne 
Gammelsæter og Per Sverre Raknes 

Kretsen hadde 179 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter 
04.11.2016 – 05.11.2016 Høstseminar. 

Lokalavdelingen for Ålesund og Sunn
møre har hatt fire arrangementer med 
faglig innhold, herunder foredrag om 
boligkjøperforsikring, foreldelse, bo
behandling og advokatetikk. I høst var 
lokalavdelingen på studietur til Roma, 
med faglig opplegg og besøk i Italias 
Høyesterett.

Lokalavdelingen i Molde har hatt to  
arrangementer med faglig innhold,  
herunder foredrag om advokatetikk  
og frister.

Sosiale aktiviteter 
I forbindelse med faglig aktiviteter i 
lokalavdelingene ble det avholdt sosialt 
opplegg i tillegg. 

Advokatvakten  
Møre og Romsdal krets arrangerte 
advokatvakt i Molde. 

OSLO KRETS 

Marte Svarstad Brodtkorb (leder), 
Bendik Falch-Koslung (nestleder), Kåre 
Idar Moljord, Lars Christian Engen, Sindre 
Marqvardsen, Carsten Gunnarstorp, 
Kristin Hegstad, Lars Berge (vara) 
Andersen (vara), Nina Melsom (vara), 
og Else-Marie Merckoll (vara)

Oslo krets er Advokatforeningens største 
krets og utgjør 57 % av foreningens 
totale medlemsmasse. Oslo krets hadde 
per 31. desember 2016 4928 medlem
mer, i tillegg kommer 208 pas sive 
medlemmer (pensjonist, mid lertidig 
fravær og passive). 

Kretsstyret har i 2016 samarbeidet tett 
med ulike aktører, og da særlig Oslo 
ting rett. Kretsstyret har også vært aktiv i 
samfunnsdebatten ved å arrangere debatt
møter og arbeide for aktuelle enkeltsaker. 

Det ble avholdt 10 ordinære styremøter 
i 2016. I oktober var styret på studietur 
i Washington D.C., USA. Formålet med 
turen var å få innsikt i det amerikanske 
rettssystemet, herunder lære mer om 
strafferettspleien og domstolenes virke. 
Kretsstyret hadde møter med Den norske 
ambassaden og den lokale advokatfo
reningen, The D.C. Bar. Styret besøkte 
den føderale tingretten i Washington 
D.C, der styremedlemmene fikk møte en 
dommer og overvære en høring. 

Kretsstyret har også i 2016 hatt et 
godt samarbeid med Oslo tingrett. 
Kretsen avholdt møte med Oslo tingrett 
2. januar og 4. oktober 2016. 

På møtene har kretsen blant annet 
kommet med innspill til arbeidet med 
sikkerhetskontroll i Oslo tinghus 
samt oppfølging og gjennomføring av 
prøveprosjektet til aktørportalen og 
ELSAM (elektronisk samhandling med 
domstolen).

Kretsen v/ Kåre I. Moljord var repre
sentert på rettens dag i Oslo tinghus 
13. oktober 2016. Kretsen stod på stand 
og det ble holdt en kort presentasjon 
om forsvarerrollen. 

Kretsen fikk 22. april besøk av 10 fin
ske advokater. Det ble holdt en kort 
presentasjon om Advokatforeningen og 
hvordan det er å være advokat i Norge. 

Det ble avholdt møte med represen
tanter fra den australske ambassaden 

i København den 28. september. Tema 
for møtet var det norske rettssystemet

Følgende kurs og debatter ble avholdt:
• Mellommannsrollen – kurs for ad

vokater som driver med eiendoms
megling med Tore Bråthen, avholdt 
10. februar 2016 på Juristenes Hus.

• Ungdomsstraff og ungdoms
oppfølging – med særlig henblikk på 
forsvarer og bistandsadvokats rolle 
i straffegjennomføringen med Anne 
Brita Normann og Hanne Winther 
Martinusen fra sekretariatet for 
Konflikt rådene, avholdt 14. mars 2016 
i Juristenes Hus. 

• «Opprettelse av testament – feller og 
gode råd» med advokat Odd Einar 
Bruusgaard og advokat Vibeke Five 
(Kreftforeningen), avholdt 10. mai og 
20. september 2016 i Juristenes Hus.

• «Ny straffelov for praktikere – hva har 
vi bruk for å vite» med advokat John 
Christian Elden, avholdt 1. juni og 
3. november 2016, Ingeniørenes hus. 

• «Rett på sak» om Grunnloven med 
advokat Harald Alfsen og jurist og 
forsker Anine Kierulf, avholdt 19. 
september på Litteraturhuset. 

• «Rett på sak» om varsling etter arbeids
miljøloven med advokat Harald Alfsen 
og Birthe Eriksen avholdt 17. oktober 
på Litteraturhuset. 

• Foreldelsesreglene med Marte 
Eidsand Kjørven avholdt 25. oktober  
i Juristenes hus. 

• Katedralenseminar om advokaters 
omdømme med Jens Johan Hjort og 
Henrik Syse avholdt 10. november på 
Katedralen pub og spiseri. 

• «Rett på sak» – skatterett i et nøt
teskall med Harald Alfsen og Christian 
Fredrik Magnus 14. november på 
Litteraturhuset. 

Årsmøte ble avholdt 10. mars 2016 
på Oslo konserthus i Oslo. Arrange
mentet besto av obligatoriske formalia, 
medlemsmøte med faglig paneldebatt, 
underholdning, bespisning og sosialt 
samvær. Kretsens æresbevisning ble til
delt Sverre Koch for å ha engasjert seg 
i «Transoceansaken» etter at han selv 
ble frifunnet, og dermed hindret urett 
overfor andre. Arrangementet hadde 
ca. 150 deltakere.

Advokatvakten
Oslo krets har en advokatordning i Oslo 
sentrum, Sandvika og Asker. 
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OPPLAND KRETS 

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

Kretsen hadde 102 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter 
Det ble holdt vårkurs for kretsen i 
forbindelse med årsmøtet, med 20 
deltakere. Tema for kurset var ulike 
temaer innenfor arverett ved profes
sor Jon Asland, og en innføring i ulike 
funksjoner i Lovdata ved representanter 
for Lovdata. 

25.10.2016 Høstkurs med 12 deltakere. 
Tema for kurset var ny jordskiftelov. 
Foredragsholder var jordskiftelag
dommer Magne Reiten. 

Advokatvakten 
Oppland krets arrangerer advokatvakt 
på Lillehammer, Gjøvik og Vestre Toten. 

ROMERIKE KRETS

Leder: Simon Ladderud Stende
Styremedlemmer: Runa Elin Kosberg  
og Hilde Mo
Varamedlemmer: André Berven,  
Malin Renate Ranheim og  
Dag Svensson 

Kretsen hadde 135 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Advokatvakten  
Kretsen arrangerer advokatvakt både 
på Eidsvoll, Ullensaker og Lillestrøm. 

SØR-ROGALAND KRETS 

Leder: Stian Trones Bråstein
Styremedlemmer: Katrina Kyllo 
(nestleder), Håkon Halvorsen, Kathrine 
Berglie, Line Seglem Larsen, Vegard F. 
Bråstein, Eirik Myhre og Bård Koppang. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter 
07.04.2016 Kurs i foreldelse. 

21.09.2016 Kurs i straff og straffe
prosess med tema «Opplesing av politi
forklaringer med mer».

18.10.2016 Kurs i hvitvasking.

Sosiale aktiviteter 
09.06.2016 Båttur.

21.10.2016 Actionball. 

17.12.2016 Juletrefest 

Kretsen hadde 479 medlemmer per 
31.desember 2016. 

Advokatvakten 
Kretsen arrangerer advokatvakt i 
Stavanger. 

TELEMARK KRETS

Leder: Bjørn Dyrland 
Styremedlemmer: Ranveig Sem 
(nestleder), Hildur Strømhaug, Lars 
Skjelbred jr., Heidi Amlie Grindem og 
Bjørn Erik Serkland. 
Varamedlemmer: Åste Solberg Hansen 
og Andreas Nyhaug. 

Kretsen hadde 106 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
10.03.2016 Kurs med tema «Verge
målsloven, herunder; fremtidsfullmakt, 
legalfullmakt, person under vergemål 
som part i rettsprosess». 

26.05.2016 – 28.05.2016 Kurs i 
sakkyndig i domstolen, arbeidsrett og 
arve og skifte. 

01.12.2016 Kurs med tema «Skatt
legging av privat eiendom». 

Sosiale aktiviteter 
01.12.2016 Julebord 

Advokatvakten 
Telemark krets arrangerer advokatvakt i 
Skien og Porsgrunn. 

TRØNDELAG KRETS 

Leder: Kyrre R. Osmundsen
 
Styremedlemmer: Anita Rian Lykken 
(nestleder), Anniken Mellegaard 
Douglass, Line Gulbrandsen, Jenny 
Smoland og Guri Ulvsløkk Vagnildhaug 
Varamedlemmer: Marit Wenda Kjørsvik 
og Siri van Kervel Røskaft 

Kretsen hadde 375 medlemmer p 
er 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
13.04.2016 Seminar om personskadeer
statning v/ Morten Kjelland. 

09.06.2016 Sommerfest 9. juni – fore
drag om barn i retten v/ Merethe Ranum. 

20.10.2016 – 22.10.2016 Røros
seminaret.

01.01.2016 – 31.12.2016 Det er gjennom 
heler året avholdt «Advokatenes 
Challenge». Totalt ble det avholdt 
8 øvelser med totalt 13 deltakende 
advokatfirma. Anslagsvis 50 forskjellige 
advokater og fullmektiger i kretsen har 
deltatt gjennom året.

Sosiale aktiviteter 
16.12.2016 Julebord

Advokatvakten 
Trøndelag krets arrangerer advokatvakt 
i Trondheim. 
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TROMS KRETS 

Leder: Marianne Bech
Styremedlemmer: Ole Eriksen  
og Roar Bårdlund
Varamedlemmer: Cato Simonsen  
og Kristian Høines Mathisen 

Kretsen hadde 159 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
07.04.2016 Seminar med temaet 
«Praktisk barnevernsrett for advokater» 
ved Silja Eriksen fra Fylkesmannen  
i Troms. 

09.06.2016 Seminar om ny jordskiftelov. 

09.09.2016 Rettspolitisk temakveld 
under fanen «Fremtidens fortid». 

24.11.2016 Seminar med tema «Digital
isering av domstolene», «Særdom
stolsutvalget; Familiedomstoler eller 
spesialisering?» og «Foreldretvister: 
Nye nasjonale retningslinjer». 

Sosiale aktiviteter
Etter alle faglige aktiviteter påfulgte 
sosiale samvær. 

Advokatvakten
Troms krets arrangerer advokatvakt i 
Tromsø, Finnsnes og Harstad.  

VEST-AGDER KRETS 

Leder: Bjørge Usterud Tveito 
Styremedlemmer: Solrun Vik,  
Susanne Moe, Thor Håkon Førland  
og Veronica Ødegård 
Varamedlemmer: Lars Faye Ree  
og Eirik Ramsland 

Kretsen hadde 198 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
16.01.2016 Kurs i oppreisnings
erstatning med advokat Johan F. 
Gjesdahl. 

11.03.2016 Kurs om arv og skifte med 
professor John Asland 

26.05.2016 Kurs i forbrukerentreprise 
og husleierett med advokat Hilde 
Ulland. 

29.09.2016 Kurs i vergemålsrett med 
seniorrådgiver Gunnar Munkjord. 

31.10.2016 – 08.11.2016 Kurs i regn
skapsforståelse (fire kvelder i denne 
perioden). 

05.12.2016 Kurs i skatterett. 

Samarbeidsmøter med domstolene  
og Fylkesnemnda 
For å fremme arbeidsmiljøet med 
domstolen og Fylkesnemnda har det i 
2016 vært avholdt to samarbeidsmøter 
mellom Advokatforeningen, Kristian
sand tingrett, Statsadvokaten, politiet 
samt representant for faste forsvarere 
og faste bistandsadvokater. 

Advokatforeningen har også hatt et 
samarbeidsmøte med leder av Fylkes
nemnda i Agder. 

Medlemmene har fått mulighet til å 
komme med innspill og referat fra 
møtene er blitt sendt til medlemmene. 

Advokatvakten 
VestAgder krets har arrangert advokat
vakt i Kristiansand. 

VESTFOLD KRETS 

Leder: Rita Helene Krøgenes Aase 
Styremedlemmer: Anders Villum 
(nestleder), Sten Øivind Nornes,  
Ann-Iren Skjelbred, Anne Synnøve 
Monsen Tellefsen og Erik Bryn Tvedt 

Kretsen hadde 244 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Advokatvakten 
Vestfold krets arrangerer advokatvakt 
i Horten og Holmestrand, Tønsberg, 
Sandefjord og Larvik. 

ØSTFOLD OG FOLLO KRETS 

Leder: Elna Kritin Holbye 
Styremedlemmer: Morten Bryn 
(nestleder), Ole Richard Holm-Olsen, 
Marion Eriksrød Nordenhaug  
og Lars Winsvold. 

Kretsen hadde 259 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet / faglige aktiviteter
05.04.20616 Halvdagskurs med 
«Advokater i det offentlige rom»  
som tema. 

15.10 – 18.10.2016 Kretsen, ved leder, 
arrangerte igjen utenlandskurs. I år 
gikk turen til den Haag. Kurstema var 
praktisk styrearbeid v/ Siviløkonom Per 
Thoresen. I tillegg til kurset besøkte 
deltakerne også Den Internasjonale 
domstolen hvor de overvar en høring.

Sosiale aktiviteter
Kretsen bruker årsmøtet i mars med 
etterfølgende middag, som en viktig 
sosial aktivitet. Det ble det også i 
2016. Utenlandskurset har også en 
viktig sosial del, hvor både gamle 
og nye kolleger møtes på nye steder 
og i uformelle og sosialt tilrettelagte 
arrangementer.

Annet arbeid
Leder har deltatt på Advokatforeningens 
leders Årstale med påfølgende krets
ledermøte

Advokatvakten 
Østfold og Follo krets arrangerer 
advokat vakt i Moss, Sarpsborg, 
Fredrikstad, Askim, Halden, Drøbak, 
Vestby og Ås. 
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UTVALGET FOR  
YNGRE ADVOKATER

Nora Hallén (leder), Jannicke Knudsen, 
Lars Christian Engen, Simen Evensen 
Breen, Tonje Eilertsen, Elise Johnsen 
Kirkhus, Anette Røsæther,  
Kasandra Byberg, Kristine Alteren,  
Anita Stangeland (vara) og  
Lars Eliassen (vara). 

Fratredelser i løpet av året:  
Rikke Arnesen. Oppnevnelser i løpet av 
året: Magnus Brekke Svanberg,  
Kristin Bugge Midthjell, Marit Hienn, 
Camilla Hovind Breiland (vara),  
Mona Marthinussen (vara) og  
John Erik Aarsheim (vara)           

Utvalget for yngre advokater har som 
formål å fremme yngre medlemmers 
interesser og deltakelse i foreningens 
arbeid. Utvalget består av styret i 
Yngre advokater Oslo krets samt 
representanter fra YAstyrene i 
Hordaland og Sogn og Fjordane krets, 
SørRogaland krets, Troms krets og 
Trøndelag krets. 

I 2016 ble utvalget utvidet med to nye 
medlemmer som følge av at Midt
Hålogaland krets etablerte et YAstyre. 
I forlengelsen av dette har utvalget 
diskutert organisering av YA i kretsene. 

Utvalget har fokusert på utveksling av 
erfaringer og ideer mellom YAstyrene 
om blant annet kursvirksomhet. 

Utvalget har siden 2015 hatt fast 
observatør status i hovedstyret. Den 
26. mai 2016 overtok Kasandra Byberg 
vervet etter Anette Røsæther. 

Høsten 2016 besluttet utvalget å 
melde seg inn i de internasjonale 
organisasjonene EYBA og AIJA.

Utvalget har i 2016 avholdt to ordinære 
møter. 

OSLO KRETS 

Leder: Nora Hallén 
Styremedlemmer: Jannicke Knudsen, 
Simen Evensen Breen, Lars Christian 
Engen, Tonje Eilertsen, Elise Kirkhus  
og Magnus Brekke Svanberg  
(fra 10. mars 2016). 

Kretsen hadde 5133 medlemmer  
per 31.desember 2016. 

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
13.01.2016 «Innføringskurs i økonomi 
og regnskap» med Jon H. Barstad

17.02.2016 «De første rettssakene» 
med Christian Reusch, Kaare Andreas 
Shetelig og Ola Nisja 

26.04.2016 «Utfordringer ved bruk 
av engelskspråklige kontrakter» med 
Giuditta CorderoMoss

24.10.2016 «Rettsmekling» med Hanne 
Sofie Bjelland og Sven Ivar Sanstøl

9.11.2016 «Advokatansvar» med  
Morten Steenstrup 

Sosiale aktiviteter
16.06.2016 Sommeravslutning og 
paneldebatt om det amerikanske presi
dentvalget 

26.08.2016 årlige sommerfest på Lille 
Asia i Hegdehaugsveien

European Young Bar Association (EYBA)
Styret har i 2016 deltatt på følgende 
EYBAkonferanser:

07.04. – 10.04.2016 EYBA Spring Confe
rence i Belfast

22.04. – 26.04.2016 EYBA International 
Weekend 2016i London

Samarbeid med ATJA 
09.12.2016 Fikk Yngre advokater Oslo 
krets besøk fra sin tunisiske søster
organisasjons ATJA. Til stede var 
Advokat foreningens leder, Jens Johan 
Hjort, representanter fra styret i YA 
Oslo krets og 26 tunisiske advokater. 
Organisasjonene drøftet blant annet 
samarbeidsavtalen som ble inngått i 
desember 2015, herunder hvordan det 
kan legges til rette for et utvekslings
program for tunisiske og norske 
advokater. 

Nye styremedlemmer
10.04.2016 Advokatfullmektig Magnus 
Brekke Svanberg ble oppnevnt som 
nytt styremedlem på årsmøtet i Oslo 
krets. 

YNGRE ADVOKATER
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HORDALAND OG  
SOGN OG FJORDANE KRETS

Anette Røsæther (leder  
– permisjon f.o.m. 6. oktober 2016)
Rikke Amesen (nestleder t.o.m. 
5. oktober 2016)
John Erik Aarsheim (nestleder og 
fungerende leder f.o.m 6. oktober 2016)
Karoline Moen (t.o.m. mars 2016)
Henrik Birkeland
Tadei Hovland

Arrangementer i 2016
YA H&SF har hatt deltakende represen
tanter på EYBA sin vårkonferanse i 
Belfast 7.10. april og høstkonferanse i 
London 22. 25. september 2016.

14. iuni 2016: Foredrag med temaet 
«Forhandlingsteknikk – 10 ìnnspill». 
Foredragsholder var Nicholas Sayer. 

16. september 2016: Den årlige høst
festen ble arrangert på Jacob Aall. 

8. november 2016: YA H&SF bisto 
Advokat bladet med utlevering av 
student utgave av Advokatbladet ved 
Det juridiske fakultetet.

16. november 2016: Aksjon på Drage
fjellet. YA H&SF presenterte Advokat
foreningen og YA.under en forelesning 
for studentene på 4. året ved Det 
juridiske fakultetet.

17. november 2016: Foredrag med te
maet «Fordypningskurs i forhandlings
teknikk».

Foredragsholder var Nicholas Sayer. 

SØR-ROGALAND KRETS

Kassandra Byberg (leder), Kathrine 
Berg Johnsen Berglie, Trine Frantzen  
og Malen Stølen

Aktiviteter 

Kurs
1. mars «De første rettssakene – tips 
fra to tingrettsdommere», Forelesere: 
Tingrettsdommer Mariann Svendsen  
og Are Trøan Nilsen.

6 oktober «Eksaminasjon av parter  
og vitner»

Forelesere: Tingrettsdommere Tor 
Christian Carlsen, statsadvokat 
Henriette Kvinnsland og advokat  
Inger Marie Sunde.

YA har holdt månedlige møter i 2016.

Møte i utvalget for yngre advokater
Kasandra Byberg og Kathrine Berglie 
har deltatt på to samlinger (15 april 
og 7 oktober) i utvalget for yngre 
advokater i Oslo. 

Jussepils
YA overtok ansvaret for jussepils fra og 
med høsten 2016.

Det ble arrangert to jussepils på 
Arkivet høsten 2016 (30 september og 
18 november) med svært godt oppmøte. 

I samarbeid med kretsstyret arran
gerte YA vorspiel på Broreman Bar før 
juletrefesten, hvor årets nyinnmeldte i 
Advokatforeningen ble invitert. 6 av de 
nyinnmeldte møtte opp. 

MIDT-HÅLOGALAND KRETS

På initiativ fra advokat Marit Hienn 
og Mona Martinussen ble det i 2016 
opprettet en gruppe av Yngre advokater 
i MidtHålogaland krets. Det er etablert 
et interimstyre med Marit Hienn (Narvik) 
som leder, og Mona Martinussen 
(Harstad) og Daniel Riibe (Sortand) 
som styremedlemmer. Ordinært styre 
velges på kretsens årsmøte i 2017. YA 
tar sikte på å avholde et større arrange
ment hvert år, i tillegg planlegges det å 
invitere medlemmene til sosialt kvelds
arrangementer i forbindelse med at 
styremøter 3 g pr. år.

TRØNDELAG KRETS

Kristin Bugge Midthjell (leder),  
Camilla Hovind Breiland og  
Benedikte Morberg Forslund

TROMS KRETS

Kristine Nerdal Alteren (leder)  
og Lars Eliassen
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