
Å R S R A P P O R T



Å R S T A L E N

40L O V U T V A L G  O G  
          H Ø R I N G S U T T A L E L S E R

10
12

H O V E D S T Y R E T S  B E R E T N I N G



I N N H O L D
DETTE ER ADVOKATFORENINGEN  4

FRA GENERALSEKRETÆREN 8

ÅRSTALEN 2018 10

HOVEDSTYRETS BERETNING 2018 12
Hovedpunkter i året som er gått  14
Advokatprofesjonens interesser og omdømme 16
Rettssikkerhet og rettspolitikk 22
Advokatetikk og disiplinærordningen 24
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon 26
Gratis råd og rettshjelp til publikum 33
Advokatbladet 34
Økonomi og drift 35
Foreningsorganene 36

REPRESENTANTSKAPET 38

LOVUTVALG OG HØRINGSUTTALELSER 40

FASTE UTVALG 46

FAGGRUPPENE 50

DISIPLINÆRUTVALGENE 51

KRETSER 52

YNGRE ADVOKATER 62

REGNSKAP 66

BALANSE 67

NOTER 68

REVISORS BERETNING 76

3



ADVOKATFORENINGEN 2018

	 9 317	 medlemmer

	 90%		 av	alle	advokater	er	medlem

	 19		 kretser

	 493	 tillitsvalgte

	 83		 høringsuttalelser

	 35	 advokatvakter
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DETTE ER ADVOKATFORENINGEN

Vårt formål

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- 
og interesseorganisasjon i Norge, med en historie tilbake 
til 1908. Advokatforeningen jobber for en advokatstand 
med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode ramme-
vilkår – og er advokatenes fremste arena for rettspolitisk 
engasjement.  

Om medlemskapet

Advokatforeningen ivaretar medlemmenes 
interesser og rammebetingelser. Advokatforeningen 
beskytter gode advokaters tillit og omdømme gjennom å 
utforme Regler for god advokatskikk, og ved at disiplinær-
utvalgene behandler klager på disse. Medlemmer i 
Advokatforeningen må gjennomføre kontinuerlig etterut-
danning og juridisk kompetanseutvikling. Advokatfore-
ningen har et omfattende kurstilbud sammen med 
Juristenes Utdannings senter. Alle medlemmer kan motta 
rådgivning om advokat etikk, oppstart og drift av advokat-
virksomhet. Advokatforeningen har flere gode medlems-
tilbud og tilbyr bransjeledende forsikringsprodukter som 
gir trygghet i yrkesutøvelsen. Medlemmer som opplever 
krevende situasjoner kan få bistand og krisehjelp. 

Vår organisasjon 

Nær 500 advokater er tillitsvalgte i Advokat-
foreningen. Representantskapet er foreningens høyeste 
organ, og organisasjonen består forøvrig av et hovedstyre 
og en generalsekretær, flere faggrupper, lov utvalg og 
faste utvalg. Geografisk er Advokat foreningen delt inn i 
19 kretser. Hver krets ledes av et eget styre som forvalter 
kretsens midler, organiserer regional kursvirksomhet og 
andre aktiviteter, innkaller til kretsmøter og ellers ivaretar 
behovene til kretsens medlemmer.

Rettspolitisk engasjement

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å 
arbeide for rett og rettssikkerhet. I sin yrkesutøvelse får 
Advokatforeningens medlemmer innsikt i urett og 
urettferdighet som rammer borgerne, ikke minst svake og 
utsatte grupper. Advokatforeningen formidler medlem-
menes erfaringer og synspunkter inn i lovgivningsproses-
sene gjennom et omfattende høringsarbeid, og inn i 
samfunnsdebatten gjennom møter med medier, politikere 
og myndigheter. Utfordringer som oppleves særlig aktuelle 
eller utfordrende, gir grunnlag for foreningens årstale. 
Advokatforretningens medlemmer tilbyr rettslig bistand til 
utsatte grupper gjennom advokatvakt i kretsene. 

Advokatforeningen jobber for en advokatstand med høy faglig 
standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår
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OMSETNING OG VEKST INNTEKT

OFFENTLIG RETTSHJELP

DETTE ER ADVOKATFORENINGEN

 

16 800 000 000
Totalmarkedet for advokattjenester var  
på kr 16,80 milliarder

Staten benytter tilsammen 1,6 milliarder  
på fri rettshjelp og rettshjelp i straffesaker

9 %
1,6 milliarder 
Offentlig rettshjelp

40 %
Fri rettshjelp

1 608   Advokatfullmektiger 

2 010   Partnere i advokatfirmaer  

1 778   Enkeltpersonforetak

2 485   Ansatte advokater

SYSSELSATTE I BRANSJEN

SALÆR

Gjennomsnittlig timepris: 1 673 kroner
Gjennomsnittlig timepris har gått opp med 13,7 % siden 2015  

Rettshjelpssalær1 020

Utenlandske klienter

Næringslivsklienter

Privatklienter

Offentlig forvaltning

1 901

1 832

1 609

1 443

16,80
milliarder

1,6
milliarder

28 %
Private klienter

63 %
11,6 milliarder 
Næringslivs-
klienter

STADIG STØRRE ANDEL 
JOBBER I DE STØRSTE BYENE

Den prosentvise andelen av advokater og fullmektiger  
som jobber i de fem fylkene med de største byene

76,0 %

70,6 %

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

60 %
Straffesaker

1 300 000
Gjennomsnittsinntekten i advokatbransjen

< 1 000 000
61 % av advokatene tjener mindre enn 1 mill. kroner.  

Av disse er 56 % kvinner.

< 750 000
26 % av advokatene tjener mindre enn 750 000 kroner.   
Av disse er 59 % kvinner.

56 %

59 %
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PRO BONO – GRATIS ADVOKATHJELP

280 000 000
Det er tradisjon blant advokater å bistå utvalgte svake grupper  

i viktige saker. Pro-bono arbeid utført av norske advokatfirmaer i 2017: 

167 435 timer eller 95 årsverk til en verdi av ca. 280 mill. kroner

OMSETNING BLANT DE  
25 STØRSTE ADVOKATFIRMAENE

Utenlandske klienter

Konsumprisindeksjustert omsetning  
og prosent av totalomsetningen

5 869 1452009

2015

2017

2011

2013

7 165 055

8 687 916

8 433 670

9 385 000

48 %

51 %

57 %

52 %

56 %

KJØNNSBALANSE

51 %  
av ansatte advokater er kvinner 

19 %  
av alle partnere er kvinner 

32 %  
av eierne i enkeltpersonsforetak er kvinner

59 %  
av advokatfullmektiger er kvinner

LØNNSUTVIKLING

Lønnsutvikling fra året før i prosent, basert på nominelle, ikke inflasjonsjusterte verdier

Alle sektorer

Organisasjonsadvokater

Bedriftsadvokater

Offentlig ansatt advokater

2012 201820172016201520142013

5,8 %

4,7 %

2,8 %

4,2 %

2,7 %

-1,0 %

4,0 %

1,0 %

0 %

Bedriftsadvokater

Offentlig ansatt advokater
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Er vi flinke nok til å vise hvor viktige advokater  
er for norsk økonomi og næringsliv?
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På de neste sidene oppsummeres 2018 – et år 
som nok en gang var preget av høy aktivitet i Advokatfore-
ningen. Hvor går veien videre?

Advokatforeningen skal alltid være en 
forening som er relevant for sine medlemmer. Mange ser 
nok på advokater som en nokså homogen gruppe, men 
alle som kjenner bransjen vet at det absolutt ikke er tilfelle. 
Vi skal være foreningen både for landsbyadvokaten og 
forretningsadvokaten i det store firmaet. 

Når vi nå ser framover, er det mye av arbeidet 
fra 2018 som skal føres videre. Vi har blitt varslet om 
at Justis- og beredskapsdepartementet nå jobber med 
forslaget til advokatlov. Vi skal følge opp arbeidet med 
en forbedret rettshjelpsordning, jobbe for at halvering av 
reisegodtgjørelsen blir evaluert og aller helst reversert, 
arbeide for et bedre disiplinærsystem og ikke minst sørge 
for at den nye og forenklede etterutdanningsordningen 
fungerer som den skal. 

 

Men det er også et behov for å forberede 
bransjen på fremtiden. Det mest åpenbare er å se på 
teknologi og legal tech. Advokatforeningen skal ikke være 
skaperne av slik teknologi, men vi skal følge med og være 
oppdatert på hva som skjer. Vi skal være en ressurs for 
våre medlemmer som ønsker å følge med på utviklingen 
og orientere seg om det finnes teknologi de kan benytte 
seg av. 

Et annet interessant prosjekt er å se på  
advokatnæringen i et næringspolitisk perspektiv. Er vi 
flinke nok til å vise hvor viktige advokater er for norsk 
økonomi og næringsliv? Advokatforeningen vil også synlig-
gjøre betydning av norsk rett, og fremme bevisstheten om 
å velge norsk jurisdiksjon for næringslivet. 

Med alt det gode arbeidet fra tillitsvalgte, 
medlemmer, styret og sekretariatet som ble gjort i 2018, 
har vi lagt et godt grunnlag for å oppnå målene våre i 2019. Er vi flinke nok til å vise hvor viktige advokater  

er for norsk økonomi og næringsliv?

HVOR GÅR  
 VEIEN VIDERE?
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Rettsstaten opplever farlige tider. Den globale oppblomst ringen 
av populisme og autoritær nasjonalisme utgjør en eksistensiell 
trussel mot det den gir – og det den beskytter. 

Norge bør definere rettsstaten som et 
satsingsområde, og skape et tydelig og synlig internasjo-
nalt forbilde i dens forsvar.  

Rule of Law Index er en metodisk og grundig 
evaluering av standarden på rettsstaten i 113 land. 
Indeksen gjør det mulig å måle hvor godt de ulike landene 
etterlever rettsstatsprinsippene, opp mot ønskede 
samfunnsverdier som folkehelse og økonomisk vekst. En 
global undersøkelse i regi av Universidad del Rosario, den 
kanadiske regjeringen og World Justice Project i 2015 kan 
stå som eksempel. Data fra 96 land ble gjennomgått, og 
potensielle feilkilder justert for. Forskerne sto igjen med 
en tydelig og beviselig sammenheng mellom nivået på det 
enkelte lands rettsstat – og grunnleggende helseparame-
tere som levealder og barnedødelighet.  

Hvordan oppstår denne sammenhengen? At 
en god rettsstat skaper trygghet og forutsigbarhet rundt 
økonomiske investeringer, og dermed bidrar til økonomisk 
vekst, er ikke så vanskelig å forstå. Men helse? Vel, noen 
mekanismer er enkle å se også der: En rettsstat øker sann-
synligheten for at helsemyndighetene prioriterer de syke, 
ikke de rike og mektige. Og risikoen for at legene skriver 
ut de legemidlene som utløser den største personlige 
bonusen fra legemiddelprodusentene, avtar. 

Men sammenhengen går lenger. Det aner-
kjente britiske medisinske tidsskriftet The Lancet hadde 
for en stund tilbake en leder med tittelen; The Rule of Law 
– an invisible determinant of health. Her forklares sammen-
hengen slik: “Law does not mean only the statutes passed 
by a legislature. The idea of law is far more important than 
that. The ‘rule of law’ is a quality of the prevailing political 
culture, one that puts great weight on notions of good 

governance, independent accountability, and respect for 
certain rights”.

Rettsstaten produserer ikke bare dommer, 
men holdninger, kultur og moral. Den er et sivilisasjons-
prosjekt. Den er langt større enn domstolene, men den er 
ingenting uten domstolene. Som uavhengige, profesjo-
nelle lovtolkere – med statens maktapparat i ryggen – er 
det nettopp domstolen som gir lovene sin magiske kraft. 
Det er domstolen som forvalter «Rule of Law». Så hvor 
tungt satser våre myndigheter på denne bærende stats-
makten? 

Domstolenes post i statsbudsjettet er i år på 
2,6 milliarder kroner – altså under to promille av utgiftene. 
Eller litt over en halv fregatt, som vi nettopp har erfart. 
Hvordan er det mulig at denne grunnstrukturen i hele vår 
samfunnskonstruksjon prioriteres så lavt? 

Jeg tror utfordringen er at mange politikere 
ikke ser hva vi får for pengene. Hver dom som avsies i 
rettsvesenet har avgjørende betydning for partene, men 
for samfunnet ligger velfungerende domstolers verdi et 
helt annet sted. Og denne verdien kan være vanskelig å 

ÅRSTALEN 2018

VERN RETTSSTATEN – STYRK DOMSTOLEN
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oppdage – for den handler gjerne om begivenheter og utvi-
klingstrekk som ikke inntreffer. For hvordan oppdager man 
verdien av en bro som en inkompetent entreprenør ikke 
kan bestikke seg til å bygge – og som derfor ikke kollapser 
noen år senere? Hvordan regner man på verdien av alle de 
feilkonstruerte, brannfarlige eller giftige produktene som 
aldri blir lagd eller solgt, fordi potensielle produsenter 
og selgere vet at de vil bli stanset og dømt? Etter hvilken 
målestokk vurderer vi betydningen av personkrenkelser 
og menneskerettighetsbrudd som aldri finner sted, fordi 
rettsstaten virker oppdragende på de fleste av oss – og 
straffeforfølger resten? 

Et velfungerende rettsvesen gjør at ulykker 
ikke oppstår, ukulturer ikke utvikles og krenkelser ikke 
utføres. Det kan ikke måles, og er vanskelig å oppdage, 
for det skjer ikke. Dette er rettsvesenets største verdi for 
samfunnet. Jeg tror det også er dets største utfordring – i 
budsjettbehandlingen.

«Vi er en mager virksomhet som ikke tåler å bli 
avmagret enda mer» uttalte domstolsdirektør Sven Marius 
Urke under høringen om statsbudsjettet for justiskomiteen 
tidligere i år. Men magrere vil de bli. ABE-reformen vil dra 
ostehøvelen jevnt og trutt over budsjettene til den tredje 
statsmakt. Og svekker dens evne til å fylle sitt ansvar – 
også som regjeringens viktigste kontrollør. 

En velfungerende rettsstat beskytter mot 
populisme og autoritær politikk. Et rettsvesen man ikke 
selv kan benytte for å løse sine tvister og ivareta sine 
rettigheter, kan virke motsatt, for det øker opplevelsen av 
rettsløshet. Et slikt rettsvesen blir det offentliges og de 
rike og mektiges maktapparat - og styrker utsatte gruppers 
følelse av maktesløshet. 

Det er på tide at vi som har vårt virke innenfor 
rettsstaten, står sammen og roper et varsko: Et helt 
sentralt sivilisasjonsprosjekt er truet i mange land. Norge 
har en av verdens beste rettstater, men ingen vet hvor 
sårbar den er. Ingen vet hvor avmagret den tåler å bli. 
Og dette er ingenting mot hva den opplever rundt oss, 
selv blant våre nære allierte. Flere steder blir rettsstaten 
presset i kne, med hensikt. Av statsledere som ikke ønsker 
dens kontrollerende og modererende motmakt. 

Det siste norske politikere bør gjøre nå, er 
å tvangsslanke rettsstaten ytterligere. Tvert imot bør vi 
sende verden et tydelig signal om at den ikke bare er verdt 
å forsvare - men den er verdt å satse på. Vi bør definere 
rettsstaten som et nasjonalt satsingsområde, og vise alle 
hva den kan utrette. 
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B E R E T N I N GH O V E D S T Y R E T S  

Advokatenes rammebetingelser opplever  
et tilsvarende press av andre årsaker. Taushetsplikten er  
en helt sentral rettssikkerhetsgaranti, men behandles av  
myndighetene som et hinder for rettshåndhevelse. Retts-
hjelpsordningene svekkes, og gjør det vanskelig for  
advokater å ta tilstrekkelig samfunnsansvar overfor utsatte 
grupper. 

Dette er bare noen av de temaer som har  
stått sentralt i Advokatforeningens arbeid i 2018, men er  
samtidig temaer som betyr stadig mer. Ikke bare for 
advokatene, men for rettsstaten og rettssamfunnet vårt. 

Advokatrollen og samfunnets rettslige institusjoner opplever 
utfordrende tider. Domstolene får ikke midler til å innfri sitt 
samfunnsmandat, med økende køer som resultat.
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HOVEDPUNKTER I ÅRET SOM HAR GÅTT

HOVEDSTYRETS BERETNING 2018

ADVOKATFORENINGEN HAR VEDTATT  
EN STRATEGI FOR ÅRENE 2018-2020 MED 
DISSE HOVEDPUNKTENE: 

Advokatforeningen skal:

• Sikre en uavhengig advokatprofesjon med høy 
etisk standard og kvalitet i yrkesutøvelsen,

• Arbeide aktivt overfor regulerende myndigheter 
og politikere for å bedre rammevilkårene for 
advokatvirksomhet i Norge,

• Ta rollen som premissleverandør i vesentlige 
debatter i samfunnet som gjelder rettstatens 
videre utvikling. 

Advokatforeningen er advokatenes profe-
sjons- og interesseorganisasjon i Norge. Foreningens mål 
er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkes-
etikk og med gode rammevilkår. Foreningen skal være 
advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement, 
vi arbeider for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstat-
lige prinsipper, utvikler regler for god advokatskikk og har 
egen klageordning på advokater.

Vi gir medlemsservice i form av rådgivning og 
en rekke medlemstilbud – ikke minst i form av gode forsi-
kringsordninger som advokater behøver i sin virksomhet. 
Sammen med Juristenes Utdanningssenter administrerer 
vi det videre- og etterutdanningskrav som påligger alle 
advokater som vil være medlem i Advokatforeningen.

Advokatforeningen har en høy medlemsopp-
slutning. Mer enn 90 % av landets advokater er medlem i 
Advokatforeningen.

Hovedpunkter fra året 2018 knyttet til  
Advokatforeningens strategi

Advokatforeningen skal sikre en uavhengig profesjon med 
høy etisk standard og kvalitet i yrkesutøvelsen

I 2018 kom nye regulatoriske krav knyttet til 
behandlingen av personopplysninger og anti-hvitvaskings-
regelverket. Advokatforeningen utførte et større arbeid for 
å etablere hjelpemidler for advokatene, og det er utar-
beidet veiledninger både for GDPR og anti-hvitvaskings-
regelverket.

I forbindelse med at 2018 markerte innspurten 
i etterutdanningsperioden 2014-2018, ble det gjennomført 
et rekordstort antall kurs i Advokatforeningens regi – også 
i praktisk advokatetikk. Det er utarbeidet fagartikler om 
viktige sider ved advokatenes virksomhet til foreningens 
hjemmeside, som også er blitt sendt ut i nyhetsbrev.

Advokatforeningen vedtok en veileder for 
advokaters menneskerettsansvar basert på FNs veiledende 
prinsipper for næringsliv, og menneskerettigheter, og IBAs 
veiledning om det samme. Det ble også vedtatt en ny 
bestemmelse i Regler for god advokatskikk om advokaters 
plikt til å respektere menneskerettigheter i sin rådgivning.

Advokatforeningens digitale disiplinærsystem 
– advokatklageordningen – ble ferdig helt på tampen av 
2018. Vi håper at den nye nettportalen vil medføre en mer 
effektiv behandling av disiplinærsakene.

Advokatforeningen skal arbeide aktivt overfor  
regulerende myndigheter og politikere for å bedre 
rammevilkårene for advokater

Rettshjelpssatsen for 2019 ble fremmet i 
statsbudsjettet i oktober 2018 og ble satt til kr 1040. Dette 
er i all hovedsak i tråd med prisutviklingen, men oppjuste-
ringen lå likevel under Advokatforeningens krav og ønsker. 
Gjennom 2018 har det vært forhandlet med Justis- og 
beredskapsdepartementet om en avtale om konsulta-
sjoner om reguleringen av rettshjelpssatsen, men endelig 
avtale kom ikke i havn i 2018.

Advokatforeningen har hatt tett dialog med 
Justis- og beredskapsdepartement om innholdet i ny 
advokat lov. Departementet har i 2018 utredet en modell 
for organiseringen av fremtidens tilsyns- og disiplinær-
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Advokatforeningens hovedstyre 2018: Jens Johan Hjort, leder, Susanne Munch Thore, nestleder, Jon Wessel-Aas, Arild Christian Dyngeland, 
Marius O. Dietrichson, Hallvard Bjørnarsson Østgård, Leif Oscar Olsen, Anne Kjølseth Ekerholt, Irene Kildebo, Marte Reier, Cathrin Myre Skram, 
John Erik Aarsheim, observatør fra yngre advokater

system for advokater. Advokatforeningen har gjennom 
flere møter kommet med innspill til utredningsarbeidet.

I forbindelse med at ny hvitvaskingslov trådte 
i kraft, utarbeidet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet en 
veileder for etterfølgelse av regelverket. Gjennom hele 
2018 har Advokatforeningen hatt dialog med Tilsynsrådet 
om innholdet i denne og om forståelsen av reglene. 
For eningen hadde også flere møter med stortingspolitikere 
i forkant av vedtakelsen av loven.

Advokatforeningen skal ta rollen som premissleverandør  
i vesentlige debatter i samfunnet 

Advokatforeningen har et omfattende 
rettspolitisk arbeid – ikke minst gjennom de tillitsvalgtes 
engasjement.  Utgangspunktet for arbeidet er foreningens 
rettspolitiske plattform. 

Advokatforeningens årstale samler toneangi-
vende politikere, ledere av offentlige myndighetsorganer, 
redaktører og journalister i tillegg til tillitsvalgte i Advokat-
foreningen. Årets tale om domstolene og behandlingen 
av sivile tvister, ble fulgt opp av flere organisasjoner og 
medier.

Advokatforeningens høringsuttalelser har 
tyngde ikke bare i lovgivningsprosessen, men mange av 
dem får stor oppmerksomhet også i samfunnsdebatten i 
sosiale og konvensjonelle medier.

Den 14. januar 2018 ble Jeløya-erklæringen 
presentert av den daværende regjeringen bestående av 
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Jeløya-erklæringen 
var regjeringens politiske plattform for regjeringsperioden. 
Advokatforeningen fikk en rekke gjennomslag. Blant annet 
kom det frem at regjeringen ville: 

– Fastsette salærsatsens størrelse i statsbudsjettet etter 
konsultasjoner med Advokatforeningen.

– Sette ned en personvernkommisjon for å vurdere 
personvernets stilling i Norge.

– Beholde det generelle straffenivået i perioden, men 
åpne for mindre justeringer på enkelte områder 
innenfor dagens rammer.

Advokatforeningen arrangerte for første gang 
et rettspolitisk seminar i samarbeid med riksadvokaten 
med tittelen «Norsk kriminalpolitikk – hvor står vi og hvor 
skal vi» i april 2018. Med seminaret ønsker vi å lage et 
møtested for politikere, akademia og praktikere der viktige 
kriminalpolitiske temaer blir diskutert.

Sammen med Rafto-stiftelsen tok Advokat-
foreningens menneskerettighetsutvalg initiativ til å uforme 
en moderne slaverilov. Dette ble lansert på Arendalsuka, 
og fikk betydelig politisk tilslutning. 
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ADVOKATPROFESJONENS INTERESSER OG OMDØMME

Rettshjelpssatsen og forhandlingsrett

I oktober 2018 ble rettshjelpssatsen for 2019 
satt til kr 1040, en bedring fra året før, men ikke i tråd med 
Advokatforeningens krav og ønsker. Den er fortsatt rundt 
5 kroner under kombinert lønns- og prisutvikling, men er i 
all hovedsak i tråd med prisutviklingen. Samtidig fremkom 
det av (den daværende) regjeringserklæringen at regje-
ringen ville «fastsette salærsatsens størrelse i statsbud-
sjettet etter konsultasjoner med Advokatforeningen». 

Gjennom 2018 har Advokatforeningen 
arbeidet for å inngå en avtale med regjeringen om 
fremtidige konsultasjoner. Det var ved årsslutt ennå ikke 
inngått noen endelig avtale og drøftingene av rettshjelps-
satsen foregikk innen rammene av den gamle avtalen om 
drøftinger fra 1999. Årsaken til at det ikke er inngått noen 
endelig avtale om konsultasjoner er blant annet utskift-
ning av justisminister, samt nye regjeringsforhandlinger 
mot slutten av året.

I 2018 brukte Advokatforeningen betydelige 
ressurser på å utarbeide et godt kunnskaps- og argument-
asjonsgrunnlag for en fremtidig økning av rettshjelps-
satsen. Dette har dannet grunnlag for drøftingene med 
Justisdepartementet.

Mange av Advokatforeningens kretser deltok 
aktivt i arbeidet med å belyse behovet for forhandlingsrett, 
både gjennom møter med lokale stortingsrepresentanter 
og med konkrete beskrivelser av konsekvensene ved at 
rettshjelpsatsen sakker akterut.

 Formuleringene i regjeringserklæringen var 
knyttet til kretsenes påvirkningsarbeid. I innstillingen til 
statsbudsjettet ba i også regjeringspartiene i justiskomi-
teen «regjeringen sikre forutsigbarhet knyttet til regule-
ring av offentlig rettshjelpsats for advokater, bl.a. ved 
at satsene i tilknytning til ordningene med fri rettshjelp 
og bistand i straffesaker samsvarer bedre med lønns- og 
prisutviklingen». 

Stykkpris

I forbindelse med det årlige drøftingsmøtet 
med Justisdepartementet spilte Advokatforeningen inn 
en rekke forslag til konkrete justeringer i stykkprisene for 
å bringe disse i samsvar med den reelle tidsbruken. På 
bakgrunn av innspill fra blant annet Advokatforeningen, 
engasjerte departementet analysebyrået MENON Econo-
mics for å evaluere stykkprisene. MENON Economics 
startet arbeidet sommeren 2018, og Advokatforeningen 
har bistått med datainnsamling og metodeinnspill. En 
rapport er forventet å bli fremlagt i begynnelsen av 2019.

Godtgjøring for reisefravær

Fra januar 2017 trådte halveringen av godtgjø-
relsen for reisefravær i kraft. Arbeidet med å dokumentere 
konsekvensene av halveringen har hatt en fremtredende 
plass i Advokatforeningens politiske arbeid gjennom 2018. 
Rapporten «Reisefravær til besvær» dokumentere de 
reelle konsekvensene av halveringen. Med utgangspunkt i 
rapporten, har Advokatforeningen vært i dialog med både 
Justisdepartementet og ulike partifraksjoner for å tydelig-
gjøre konsekvensene av halveringen. Dette var også tema 
på representantskapsmøtet i mai. 

Regjeringen har tydeliggjort at det vil bli 
igangsatt et arbeid med å evaluere halveringen i 2019, og 
at Advokatforeningen vil bli involvert i dette.

Advokatforeningen i media

Medier og samfunn har de siste årene vist 
en økende interesse for rettsstaten. Årstalen 2018 traff 
således godt i mediene og i samfunnsdebatten. Ønsket 
om en offensiv politikk på rettsstatens og domstolens 
vegne er senere fulgt opp andre steder, av andre organisa-
sjoner og av mediene selv. 

Alt i alt har 2018 vært et godt år for Advokat-
foreningen i mediene. Advokatforeningen fremstår i all 
hovedsak som en kompetent samfunnsaktør med et 
genuint engasjement på rettsstatens og rettsikkerhetens 
vegne, en forsvarer av svake gruppers rettigheter, og en 
forkjemper for prinsippet om likhet for loven.
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Advokatlov

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
2018 arbeidet aktivt med advokatlovutvalgets utredning, 
NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet. I mai ga 
departementet uttrykk for et foreløpig retningsvalg som 
medfører at advokatlov utvalgets forslag om å opprette et 
nytt advokatsamfunn som skal føre tilsyn med advokatene, 
ikke følges opp. Advokatforeningen har gjennom en 
fortløpende dialog med departementet kommet med 
innspill til arbeidet. I 2018 har lovarbeidet konsentrert seg 
om tilsyns- og disiplinær systemet.

Hvitvasking

I 2018 har fokus vært på å hjelpe medlemmer 
til å etterleve ny hvitvaskingslov som trådte i kraft oktober 
2018. Ressursgruppen har arbeidet med å oppdatere alt 
materiale på Advokatforeningens hjemmeside i henhold 
til 2018-loven. I tillegg er det utarbeidet nye forslag til 
risikovurdering og hvitvaskingsrutiner som medlemmene 
kan innarbeide i egen virksomhet. Det har også vært 
løpende dialog med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 
om forståelsen av 2018-loven. Advokatforeningen og 
Tilsynsrådet har avvikende oppfatning vedrørende enkelte 
temaer knyttet til rekkevidden av advokaters forpliktelser 
etter loven.

GDPR

GDPR trådte i kraft 20. juli 2018. De nye 
reglene er dels en videreføring, dels en modernisering 
og dels en innstramning av eksisterende lovverk. Advo-
katforeningen har utarbeidet en egen GDPR-veileder for 
advokatvirksomheter, slik at medlemmene lettere kan 
etterleve forordningens krav. Veilederen ble utarbeidet 
med utgangspunkt i konvensjonsteksten, før endelig 
utkast til ny personopplysningslov forelå. Derfor er det 
allerede igangsatt et arbeid for å oppdatere veilederen i 
henhold til det nye regelverket. Videre har Advokatfore-
ningen utarbeidet flere andre hjelpemidler, herunder mal 
for personvernerklæring på nett og forslag til behandlings-
protokoll for advokatvirksomheter.

Taushetsplikt

Borgernes rett til å søke konfidensiell juridisk 
bistand er en forutsetning for en velfungerende rettspleie. 
Advokatforeningen har derfor særlig fokus på å hegne om 
advokaters taushetsplikt. Advokatforeningen er for tiden 
representert i det offentlige utvalget som utreder skatte-
rådgiveres, herunder advokaters, opplysningsplikt og 
taushetsplikt. Foreningen finansierer også en doktorgrad 
om emnet ved Universitetet i Bergen.

#Metoo

Advokatforeningen arrangerte i samarbeid 
med Juristforbundet debatt om #Metoo i advokatbransjen 
på Litteraturhuset. Bakgrunnen var Juristforbundets under-
søkelse som viste at 1 av 5 jurister har opplevd seksuell 
trakassering på jobb. 

Advokatforeningen oppfordrer alle advokat-
firmaer til å diskutere problemstillingen med de ansatte, 
og firmaene bør innføre en policy for hva som er aksep-
tabel opptreden på kontoret – både i arbeidstiden og ved 
festlige anledninger.

ADVOKATPROFESJONENS INTERESSER OG OMDØMME

Anne Sofie Bjørkholt,  
Magnus Brekke Svanberg,  
Adele Matheson Mestad  
og Merete Smith under #metoo-
debatten på Litteraturhuset
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Digitalisering av advokatbransjen og elektronisk  
samhandling med myndigheter

Advokatforeningen har fokus på digitalisering 
av bransjen generelt, og ivaretar advokatenes interesser 
i offentlige digitaliseringsprosjekter. Advokatforeningen 
stiller seg positiv til alle digitaliseringsinitiativer, men er 
samtidig opptatt av at det tenkes helhetlig både innen 
juridisk sektor og for hele Norge. Advokatforeningen søker 
å bidra til at alle nye elektroniske løsninger som påvirker 
advokatene og deres kunders arbeidshverdag blir best 
mulig for advokatene og effektive for landet. Advokat-
foreningen bidrar lokalt og sentralt med innspill i høringer, 
arbeidsgrupper, workshops, intervjuer og møter med 
aktuelle myndigheter.

Høy aktivitet i domstoladministrasjonens 
prosjekt «Digitale domstoler» har bidratt til at Advokat-
foreningen i stor grad har blitt involvert i større og mindre 
prosjekter i 2018. «Digitale domstoler» har som mål at 
Høyesterett, alle lagmannsrettene og de største ting-
rettene skal være papirløse innen 2023.

Obligatorisk aktørportal

Domstolenes aktørportal ble gjort obligatorisk 
for advokater fra 15. september 2018. Advokatforeningen 
har av den grunn vært opptatt av at videreutvikling av 
aktørportalen blir prioritert, både hva gjelder ny funksjona-
litet og nye områder portalen kan tas i bruk på. Foreningen 
har også i denne anledning arrangert et stort antall kurs 
om aktørportalen, både et grunnleggende kurs og et kurs 
for viderekomne.

Anbefaling for samhandling i digitale straffesaker

Advokatforeningen deltok høsten 2018 i en 
arbeidsgruppe i regi av Domstoladministrasjonen som 
utarbeidet en anbefaling for samhandling i digitale straffe-
saker. Foreningen var i arbeidsgruppen representert med 
advokatene Arild Dyngeland og Mette-Julie Sundby.

Oslo Legal Hackathon

Advokatforeningen var som en av flere 
organisasjoner og aktører i juridisk og teknologisk sektor 
med på planleggingen av Oslo Legal Hackathon, som ble 
arrangert første gang 21. - 22. september 2018. Hovedfor-
målet er å finne innovative løsninger som enten forbedrer 
og effektiviserer forretningsmessige løsninger innenfor 
juridisk sektor, eller gir lettere tilgang til å forstå og 
håndheve juridiske rettigheter.

I løpet av 24 timer samarbeidet studenter og 
fagfolk innen jus, teknologi, design, og entreprenørskap 
i en konkurranse for å finne nye løsninger på utfordringer 
innen juridisk sektor, ved å kombinere juss og teknologi. 
Etter et «24-timers hackathon» var det presentasjoner og 
kåring med jury av de beste bidragene. Til sammen deltok 
over 200 på arrangementet. 

Arrangementet vil bli gjentatt i september 2019.

Prosjekt «Opptak i retten»

Advokatforeningen deltok i 2018 i en arbeids-
gruppe i regi av Domstoladministrasjonen som skal se på 
effektiv bruk av opptak av lyd og bilde, og bruk i høyere 
instanser. Arbeidsgruppen er ikke ferdig med sitt arbeid, 
men har som mål å utvikle en veileder for effektiv bruk av 
opptak gjort i retten. Foreningen er i arbeidsgruppen repre-
sentert med advokatene Knut Boye og Roar Bårdlund.

Advokatforeningen deltar bl.a. også i AltInn og 
Brønnøysundregistrenes brukerforum.

Undervisningsopplegget «Rett eller galt»

Undervisningsprogrammet «Rett eller galt» 
er beregnet for ungdomstrinnet, og skal gi elevene 
innsikt i straffesakssystemet og grunnleggende 
rettssikkerhetsgarantier. Siden lanseringen i 2008 og 
frem til avviklingen av versjon 1 i 2015, har nærmere 800 
skoleklasser over hele landet gjennomført programmet. 
Etter forsinkelser i utviklingen, er forventet lansering 
av ny versjon av programmet første halvår 2019. Det 
ble likevel gjennomført en prøvespilling av den nye 
versjonen på Arendalsuka 2018 – som en del av det 
offisielle programmet for ungdom. Opplegget lar elevene 
spille en rettssak i klassen med advokater som veiledere. 
Advokatforeningen har mottatt en gave på 1,5 millioner 
kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utviklingen.
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Advokatutdanningen

Foreningens utvalg for juristutdanningen 
avholdt et seminar om fremtidens advokatutdanning i april 
hvor Dommerforeningen, universitetene og bidragsytere 
fra advokatbransjen deltok. Utvalget har i tillegg 
utarbeidet et notat om kravene for å få advokatbevilling 
som har vært sendt på høring til kretsene og til Forum 
for de store advokatfirmaene, og som ble diskutert på 
kretsledermøtet i november. Notatet danner grunnlag for 
Advokatforeningens endelige standpunkt i spørsmålet 
om hvilke vilkår som skal gjelde for å få advokatbevilling 
under den nye advokatloven. 

Seminar om fremtidens advokatutdanning

24-timers Oslo Legal 
Hackathon ble arrangert 
første gang i september
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Den europeiske forsvarsadvokatorganisasjonen ECBA hadde møte i Oslo. Fra Advokatforeningen 
deltok hovedstyremedlem Arild Dyngeland. Britiske Paul Garlick deltok på video fra et 
sykehus i England, og foreslo blant annet at EU oppretter et felles register over forholdene for 
varetektsfengslede. Foran fra v. Vânia Costa Ramos fra Portugal, Mykola Gnatovskyy, president i 
Europarådets MR-utvalg fra Ukraina, Arild Dyngeland, Marius Emberland, Özdem Özaydin fra Tyrkia 
og Petter Wille fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Deltakelse i internasjonale advokatorganisasjoner i 2018

Advokatforeningen deltok i 2018 i CCBEs 
møter (Conseil des barreaux européens – Foreningen for 
europeiske advokatforeninger) med Mette-Yvonne Larsen 
som delegasjonsleder og Kjersti Ringdal som medlem 
av delegasjonen. CCBE ivaretar og samler advokatenes 
interesser og synspunkter, med særlig fokus rettet mot det 
som skjer innenfor EU.

CCBE har en rekke faggrupper og arbeids-
grupper innenfor ulike rettsområder. Som i 2017 har 
sentrale temaer for diskusjon i 2018 vært utviklingen i 
blant annet Polen, Tyrkia, Ukraina og Ungarn og betyd-
ningen av ivaretakelse av rettsstaten, “Rule of Law” og 
advokaters uavhengighet. EU-kommisjonen har igangsatt 
et arbeid med å utforme en konvensjon som skal ivareta 
advokatrollen, taushetsplikten og uavhengigheten; 

“European Convention on the Profession of Lawyer”. De 
enkelte medlemmer av CCBE, herunder Advokatforeningen, 
arbeider med myndighetene i de respektive land for at 
konvensjonen skal bli godkjent både internt og innen EU.

Advokat Anders Brosveet deltar i CCBE 
Criminal Law Committee. 

Forsvarergruppen er medlem av ECBA i Roma 
(European Criminal Bar Association), og deltar jevnlig i 

deres konferanser og arbeid. I april var Advokatforeningen 
vertskap for ECBAs årskonferanse i Oslo.

Advokatforeningen deltok på IBA (Inter-
national Bar Association) Annual Conference i Roma i 
Italia i oktober 2018. IBA arbeider for advokaters 
uavhengighet over hele verden, og engasjerer seg sterkt i 
menneskerettighetsspørsmål. Gjennom sin deltakelse i IBA 
får Advokatforeningen god innsikt i internasjonale forhold 
som berører både advokatvirksomhet og foreningens 
arbeid. Advokatforeningen er representert i IBAs organer. 
Berit Reiss-Andersen er officer av IBA Bar issues 
commission. Generalsekretæren er Co-chair i IBA Bar 
Executive Committee og officer i IBA Regulation Committee. 

I mai 2018 var Advokatforeningen vertskap 
for International Bar Association (IBA) Mid-year Meeting. 
Mer enn 300 advokater fra hele verden kom til Oslo i 
forbindelse med konferansen.

Generalsekretæren har i 2018 ledet det årlige 
møtet i CEEBA (Chief Executives of European Bar Associa-
tions) i Edinburgh. Generalsekretæren er leder av CEEBA.
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Thommessen-advokater på den årlige IBA-konferansen i Roma

I mai 2018 var Advokatforeningen vertskap for International Bar 
Association (IBA) Mid-year Meeting

Samarbeid mellom nordiske advokatforeninger

Det er et tett og godt samarbeid mellom 
advokatforeningene i de nordiske landene. Nordisk-Baltisk 
Presidiemøte, som er et årlig møte mellom ledelsen i de 
nordiske landene og de baltiske landene, ble avholdt i 
København.
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RETTSSIKKERHET OG RETTSPOLITIKK

Årstalen 2018

Advokatforeningens årstale hadde tittelen 
«Verdien av god tvisteløsning», og tok opp sentrale 
rettspolitiske temaer. Domstolenes underfinansiering og 
verdien av god tvisteløsning ble drøftet: Rettsstaten er 
et sivilisasjonsprosjekt. Som kjernen i rettsstaten produ-
serer domstolene forutsigbarhet, holdninger og moral. 
Rettsstaten er langt større enn domstolene, men den er 
ingenting uten domstolene. Hvorfor stiller da domstolene 
så svakt i budsjettprosessene? I forlengelsen av dette ble 
det stilt spørsmål om tvistebehandlingen i større grad 
bør tilpasses sakens omfang. Talen ble holdt av Advokat-
foreningens leder, Jens Johan Hjort, 15. november 2018.

Domstolkommisjonen

Domstolenes rammebetingelser er i stadig 
endring og i 2017 nedsatte regjeringen en domstol-
kommisjon for å utrede hvordan domstolene bør organi-
seres for å ivareta forventninger om effektivitet, kvalitet og 
uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold.

Utvalget består av 15 medlemmer, og ledes av 
sorenskriver ved Oslo tingrett, Yngve Svendsen. Advoka-
tene er representert ved advokat Inger Marie Sunde. Repre-
sentanter for Advokatforeningen ble invitert til et møte 
med kommisjonen. Kommisjonen skal levere sine innspill 
innen august 2020. Se mer om årstalen på side 10.

Straff

Advokatforeningen har lenge jobbet aktivt 
rettspolitisk for en opplyst og ideologisk kriminalpo-
litisk debatt om den humane strafferettspleien. I april 
2018 avholdt Advokatforeningen et eget kriminalpolitisk 
seminar på Litteraturhuset om temaet, med stor oppslut-
ning og mye positiv omtale. På seminaret ble det reist flere 
viktige debatter. Blant annet lanserte Høyres justispoli-
tiske talsperson Peter Frølich at det kom til å bli foreslått 
en senking av minstestraffen for voldtekt. Debatten 
om dette kom opp igjen mot slutten av 2018. Advokat-
foreningen uttalte seg positiv til forslaget. Det samme 
gjorde VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger 
Aftenblad – samtlige på lederplass.

 Advokatforeningen bidro også til å opplyse 
Stortingets behandling av SVs Dok. 8-forslag om å defi-
nere voldtekt som seksuell omgang uten samtykke, slik at 
forslaget ikke ble vedtatt.

Isolasjonsgruppen

I 2016 besluttet hovedstyret å opprette en 
isolasjonsgruppe etter modell fra den tidligere aksjons- og 
prosedyregruppen i utlendingsrett. Dette arbeidet har blitt 
videreført i 2018. Gruppen har som formål å prøve lovlig-
heten 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 advokatene Bendik Falch-Koslung (leder), 
Nora Hallén, Frode Sulland, Thomas Horn og Kristina Dirdal 
(representant fra fengselsgruppen i Jussbuss). Gruppen har 
tidligere mottatt få søknader. Det er derfor gjort et større 
oppsøkende arbeid i 2018, med besøk til Bredtveit fengsel, 
Ila fengsel, Åna fengsel og Bergen fengsel. 

Rettshjelp

Advokatforeningen har lenge jobbet aktivt for 
å løfte rettshjelpsordningen høyere opp på den politiske 
agendaen. Arbeidet resulterte blant annet i at Stortinget i 
2016 ba regjeringen foreta en gjennomgang av ordningen 
med fri rettshjelp. Med dette som bakteppe, nedsatte 
Advokatforeningen et utvalg som utarbeidet rapporten 
«fremtidens rettshjelp» som belyser kompleksiteten og 
utfordringene ved dagens ordning. 

Resultatet av arbeidet ble i 2018 at regje-
ringen nedsatte et offentlig utvalg, for å følge opp 
Stortingets vedtak. Utvalget har et omfattende mandat 
som Advokatforeningen har bidratt aktivt i utformingen 
av. A dvokatene er representert ved foreningens general-
sekretær Merete Smith, samt advokat Torgeir Røinås 
Pedersen. Utvalget skal levere sin NOU i løpet av 2020. 

Med utgangspunkt i vår rapport om «frem-
tidens rettshjelp» vil foreningen være en oppdatert og 
kunnskapsrik støttespiller i utvalgsarbeidet. Sammen 
med andre organisasjoner på rettshjelpsfeltet jobber 
foreningen målrettet videre for å rette et politisk fokus på 
ordningene med fri rettshjelp.

Lovutvalg og høringsuttalelser

Lovutvalgene bidrar til Advokatforeningens 
rettspolitiske arbeid ved å utarbeide høringsuttalelser. 
Advokatforeningen har hatt 27 lovutvalg i 2018, som til 
sammen har utarbeidet 84 høringsuttalelser. Oversikt 
over høringsuttalelsene ligger ute på Advokatforeningens 
nettsider og er inntatt i årsrapporten fra side 40. Tillits-
valgte i Advokatforeningen deltar også jevnlig i høringer 
på Stortinget.
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Arendalsuka

Under Arendalsuka i august 2018 arrangerte 
Advokatforeningen en rettssak som rollespill, der temaet 
var deling av bilder med seksualisert innhold. Med 
omkring 100 publikummere, og en «jury» bestående av 
politikere, var arrangementet en stor suksess. Publikum og 
juryen fikk stemme over skyldspørsmålet og straffenivået. 
Etter rollespillet og avstemningen ble det åpnet for debatt 
om straff og straffenivået i Norge. 

I begynnelsen av 2018 arrangerte Advokat-
foreningen også et rollespill med sovevoldtekt som tema-
tikk for justiskomiteens medlemmer.

Rettshjelpsprosjekter i Guatemala og Uganda

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 fri rettshjelp, 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.

Personvern

Med grunnlag i årstalen 2017 har Advokatfore-
ningen rettet fokus mot et styrket personvern på justis-
feltet, noe vi blant annet fikk gjennomslag for i regjerings-
erklæringen. Der fremkom det at regjeringen skulle sette 
ned en personvernkommisjon på justisfeltet. I den forbin-
delse har Advokatforeningen spilt inn en rekke konkrete 
forslag til mandatet for kommisjonen som regjeringen 
forventes å nedsette i løpet av inneværende periode.

Mette Yvonne Larsen og Tomasz Edsberg 
under rollespillet på Arendalsuka

Advokatfirmaet Kluge  
på plass i Arendal

Under Arendalsuka 
fikk publikum og 
juryen stemme over 
skyldspørsmålet og 
straffenivået
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ADVOKATETIKK OG DISIPLINÆRORDNINGEN

Advokatforeningens disiplinærutvalg

Disiplinærutvalgene behandler klager på 
advokater som er medlemmer av Advokatforeningen, 
og klager på advokater som ikke er medlemmer, men 
som ønsker en to-instansbehandling. 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. Advokatforeningen har syv 
regionale disiplinærutvalg, og det er kretstilhørigheten 
som avgjør hvilket utvalg som behandler en klage på en 
advokat.

I 2018 kom det inn 496 nye klagesaker, som 
utgjør en nedgang på 60 saker sammenliknet med 2017. 
Totalt ble det behandlet 526 saker. Av disse ble 377 
realitets behandlet, og 149 saker ble avvist. Disiplinær-
utvalgets leder kan i visse tilfeller treffe beslutning om å 
avvise en klage, herunder klager som er åpenbart grunn-
løse. I 70 % av de avviste sakene, traff leder avvisnings-
beslutningen alene.

 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 5,6 
måneder, som tilsvarer en nedgang i saksbehandlings-
tiden på 0,8 måneder sammenliknet med 2017. 

  Reaksjonene som kan gis ved brudd på 
Regler for god advokatskikk er kritikk, irettesettelse og 
advarsel, og hvor kritikk er den mildeste reaksjonen. I de 
sakene hvor det er gitt reaksjoner, viser statistikken at det 
er gitt kritikk i ca. 24 % av sakene, irettesettelse i ca. 3 % 
av sakene og advarsel i ca. 4 % av sakene. 

Klager ble gitt medhold i 30 % av sakene i 
2018. Medholdsprosenten har gått noe ned de siste årene.  

 Statistikken for 2018 skiller seg ikke vesentlig 
fra tidligere år når det gjelder hvilke bestemmelser i Regler 
for god advokatskikk som er blitt hyppigst brutt. Det er 
punkt 1.3 (saklig og korrekt opptreden), punkt 3.1.2 (advo-
katens oppfølging av oppdraget), punkt 3.3.1 (rimelig 
salær), punkt 1.2 (ivareta klientens interesse) og punkt 
3.1.5 (uforholdsmessige omkostninger) som det i 2018 var 
flest fellelser for.

Sekretariat for Disiplinærnemnden

Advokatforeningen er sekretariat for Disiplinær-
nemnden, som er et frittstående klageorgan opprettet med 
hjemmel i domstolloven og advokatforskriften. Disiplinær-
nemnden er ankeinstans for disiplinærutvalgets beslut-
ninger og behandler som første klager på advokater som 
ikke er medlemmer av Advokatforeningen.

Det avgis en separat årsberetning for 
Disiplinær  nemnden.

Regler for god advokatskikk

Den 31. mai 2018 vedtok Advokatforeningens 
representantskap å innta en ny bestemmelse i Regler 
for god advokatskikk: punkt 1.4 «Advokatens forhold til 
menneskerettighetene». Bestemmelsen var et forslag 
fra Advokatforeningens ad hoc-utvalg, som hadde som 
mandat å utarbeide veiledere om advokaters ansvar for 
at næringslivet respekterer menneskerettighetene med 
utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv 
og menneskerettigheter. Bestemmelsen er foreløpig ikke 
en del av advokatforskriften, da den ikke har blitt stad-
festet av Kongen i statsråd. 

Også i 2018 oppdaterte etikkutvalget 
kommentarutgaven til Regler for god advokatskikk, som 
er tilgjengelig på Advokatforeningens hjemmesider og i 
Advokathåndboken. Etikkutvalget avga også uttalelse nr. 
35 «Akkvisisjon av klienter basert på domstolenes beram-
mingslister» knyttet til Regler for god advokatskikk punkt 
3.1.1, som ligger ute på Advokatforeningens hjemmeside. 
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Forsvarergruppen har arbeidet med en revi-
sjon av Advokatforeningens retningslinjer for forsvarere. 
Arbeidsgruppen som har gjennomgått retningslinjene 
har bestått av advokatene Marius Dietrichson, Mette-Julie 
Sundby, Arne Gunnar Aas og Arild Dyngeland. Arbeids-
gruppen har foreslått en betydelig revisjon av retnings-
linjene. Det foreslås blant annet en ny generalklausul som 
understreker formålet med bistanden, regler som er ment 
å klargjøre forsvarerens oppgaver på etterforsknings-
stadiet, en generell anbefaling om å fraråde klienten å 
gå i avhør dersom vedkommende ikke er gitt innsyn i 
sakens opplysninger og en bestemmelse om gaver m.m. til 
mistenkte. Forslaget er sendt på høring til kretsene og til 
representanter utenfor foreningen. Representantskapet i 
Advokatforeningen skal behandle forslaget våren 2019.

Foreningsmessige reaksjoner og innrapportering

I 2018 er to medlemmer blitt ekskludert fra 
Advokatforeningen. Ingen søknader om innmelding eller 
gjeninnmelding i foreningen er blitt avslått. Videre er tre 
advokater blitt innberettet til Tilsynsrådet for advokat-
virksomhet. De tre innberetningene har sin bakgrunn i 
advokatenes håndtering av klientmidler.

I 2018 ble det opprettet et underutvalg i etikk 
under hovedstyret. Underutvalget består av tre hovedstyre-
medlemmer. Underutvalget har som mandat å forberede 
enkeltsaker mot medlemmer som skal fremmes for hoved-
styret. Underutvalget skal sikre god kvalitet i prosessen, 
og det materielle grunnlaget for eksklusjon eller andre 
foreningsmessige reaksjoner. Underutvalget skal ha minst 
ett møte i året, og ellers møtes ved behov.

Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden  
i disiplinærutvalget

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 
for disiplinærsaker har gått ned i 2018 sammenlignet 
med 2017. Dette skyldes hovedsakelig arbeidet i ad 
hoc-utvalget, som ble nedsatt av hovedstyret i 2017 for å 
redusere saksbehandlingstiden. 

Arbeidet med å videreutvikle og teste den 
digitale klageportalen – Advokatklageordningen – fortsatte 
i 2018. Elektronisk behandling av klagesaker vil innebære 
en betydelig effektivisering og modernisering i forhold til 
dagens papirbaserte løsning. Arbeidet med klageportalen 
avsluttet i slutten av 2018,  og det ble lagt til rette for at 
Advokatklageordningen implementeres i 2019.
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Medlemsoppslutning 

Advokatforeningen har en stabil medlems-
masse og hadde ved utgangen av året 8845 aktive 
medlemmer. 90 % av landets advokater er medlem av 
foreningen. Kvinneandelen utgjør 40 %, som er en økning 
på 1,5 % fra 2017. 

Studentmedlemskap

Hovedstyret vedtok i 2017 at det skal åpnes 
for studentmedlemskap i Advokatforeningen for bachelor- 
og masterstudenter i rettsvitenskap. 

 Medlemskapet gir studentene tilgang til 
foreningens nettverk for kompetanseheving og innsyn i 
det rettspolitiske arbeidet. Studentene får muligheten til 
økt kunnskap om advokatetikk og Regler for god advokat-
skikk. På nettsidene finnes retningslinjer for studenter 
som arbeider i advokatfirma. Studentmedlemmer vil 
kunne gå på kurs hos JUS til rabatterte priser. De ordinære 
medlemstilbudene hva gjelder forsikring, hotell- og bank-
avtaler vil være tilgjengelig for studentene på lik linje som 
for øvrige medlemmer. 

 Studentmedlemskapet ble «stille» lansert 
i slutten av oktober, men ble markedsført godt under 
arbeidslivsdagene i Oslo, Bergen og Tromsø. Ved utgangen 
av februar 2019 har Advokatforeningen 230 student-
medlemmer

Yngre Advokater (YA)

I 2018 var det totalt åtte kretser med egne 
styrer for Yngre advokater: Oslo, Sør-Rogaland, Hordaland 
og Sogn og Fjordane, Troms, Østfold og Follo, Trøndelag, 
Buskerud og Midt-Hålogaland. YA-styrene skal ivareta 
interessene til de yngre medlemmene i kretsen - dvs. 
advokater og fullmektiger under 40 år. Styrene arrangerer 
jevnlig foredrag, kurs, medlemsmøter og sosiale sammen-
komster i kretsen, noen ganger i samarbeid med nabo-
kretser. 

Samarbeidet med det lokale kretsstyret 
er viktig. Enkelte YA-styrer har et medlem som også er 
medlem av kretsstyret, andre har et observatørmedlem. 
YA-styrene får økonomisk støtte fra kretsstyret, enten i 
form av et fast årlig beløp eller ved behov. 

 YA-styrene i kretsene kommuniserer med 
hverandre gjennom det faste utvalget for yngre advokater. 
Alle kretsene er representert etter oppnevnelse i hoved-
styret. Utvalget ledes av Magnus Brekke Svanberg, leder av 
YA Oslo krets. Utvalget møtes to ganger i året for å disku-
tere aktuelle saker og utveksle erfaringer om aktiviteter 
siden sist.

YA-styrene har vært svært aktive gjennom 
året, og aktivitetene er nærmere beskrevet på side 62. 
YA-styrene er blitt et viktig tilskudd til foreningens virk-
somhet.

Medlemstilbud om forsikring

Innledning

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

Profesjonsansvarsforsikringene for advokat- 
og eiendomsmeglingsvirksomhet, styreansvarsforsik-
ringen, gruppelivsforsikringen og styreansvarsforsikringen 
er kollektive avtaler, hvor Advokatforeningen er forsikrings-
tager og den enkelte advokat er sikret. De øvrige forsi-
kringstilbudene er individuelle. Forsikringsvilkårene for 
de kollektive avtalene og ansvarsforsikringen for bo- og 
bobestyrere er utviklet av Advokatforeningen, og er under 
kontinuerlig utvikling i regi av Advokatforeningen.

I 2018 har det store arbeidet, utover de 
vanlige administrasjonsoppgavene, vært knyttet til å 
oppfylle GDPR og byttet av forsikringsgiver for sikkerhets-
stillelse og profesjonsansvarsforsikringene, styreansvars-
forsikringen og kontorforsikringene; tjeneste- og fritids-
reiseforsikring, yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikring, 
familieulykkesforsikring og eiendelsforsikring. Ny leve-
randør fra 1. januar 2018 er Gjensidige Forsikring ASA.

Profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet  
– kollektiv ordning og firmaordning

Advokatforeningen har over 40 års erfaring 
med profesjonsansvarsforsikring for advokater, og vi 
arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste 
dekningene og vilkårene i markedet.

I 2018 har 4 069 advokater og advokatfull-
mektiger vært forsikret gjennom Advokatforeningens 
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tilbud om individuell profesjonsansvarsforsikring. I tillegg 
til den individuelle profesjonsansvarsdekningen, har 
Advokat foreningen siden 2007 tilbudt profesjonsansvars-
forsikring for advokatfirmaer - firmadekning. Advokat-
foreningen har utviklet et eget vilkårssett for advokat-
firmaene, med mulighet for individuelle tilpasninger. Ved 
utgangen av 2018 var 61 advokatfirmaer forsikret gjennom 
ordningen, i alt 1927 medlemmer. Dette er en netto økning 
på syv firmaer fra 2017, hvorav et av firmaene er blant de 
10 største advokatfirmaene i landet.

Summen av medlemmer som benytter den 
individuelle dekningen og firmaordningen gir en oppslut-
ning om profesjonsansvarsforsikringen blant medlemmene 
på 69 %. Det er en økning på 3 % sammenliknet med 2017, 
og er den største prosentoppslutningen siden vi begynte 
målingene. 

Profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling

I 2018 har 774 medlemmer hatt tilleggsforsik-
ring for eiendomsmegling, noe som er en nedgang på 9 % 
sammenlignet med 2017.

Styreansvarsforsikring

Tilbudet om styreansvarsforsikring er rettet 
mot medlemmer som har styreverv i eksterne selskaper 
der det ikke er tegnet styreansvarsforsikring samlet for 
hele styret, og er en individuell styreansvarsforsikring. 
Medlemmene av Advokatforeningen har faktisk tilbud om 
markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring, og 
den kan dekke for inntil 50 styreverv.

Forsikringen har en utvidet forsikringsperiode 
på tre år, såkalt etterdekning, som betyr at forsikringen 
dekker krav som fremsettes mot advokaten inntil tre 
år etter at styrevervet opphørte. En annen fordel med 
Advokatforeningens tilbud er at advokatens frist for å 
melde krav til forsikringsgiver (meldefristen) er tre år. Ved 
utgangen av 2018 benytter 266 medlemmer tilbudet om 
styreansvarsforsikring.

Øvrige kontorforsikringer

Advokatforeningens øvrige kontorforsi-
kringstilbud omfatter tjeneste- og fritidsreiseforsikring, 
yrkesskade forsikring, ulykkesforsikring, familieulykkes-
forsikring og eiendelsforsikring. 

Gjensidige ble ny forsikringsgiver fra og 
med 1. januar 2018. Det er agentforetaket Norsk forsik-
ring sammen med Advokatforeningens forsikringsmegler 
Lockton som administrerer tilbudene, slik ordningen også 
var da AIG var forsikringsgiver. Oppslutningen om kontor-
forsikringene har i 2018 økt med 12 %. 

Sykeavbruddsforsikring

Sykeavbruddsforsikring er en svært viktig 
forsikring for selvstendig næringsdrivende, siden ytelsene 
fra Folketrygden er begrenset ved sykdom. 

I 2018 er det foretatt en større omskriving og 
forenkling av forsikringsvilkårene. De nye vilkårene gjelder 
fra og med 2019. Vi har fått økt forsikringssummen for 
advokathjelp fra kr 25 000 til kr 35 000 og innført premie-
fritak ved foreldrepermisjon, for å gjøre det enkelt og mer 
attraktivt å beholde forsikringen under og etter permisjon. 
Ved utgangen av 2018 er det 689 medlemmer som har 
sykeavbruddsforsikringen til Advokatforeningen.

Gruppelivsforsikring

Advokatforeningens tilbud om gruppelivs-
forsikring består av en dødsrisikoforsikring og en uføre-
dekning (uførekapital). Spesielt for Advokatforeningens 
tilbud er at medlemmet kan få hele 50 G som deknings-
grad på dødsrisikoforsikringen og hele 40 G på uføredek-
ningen.

I 2018 er det foretatt en større omskriving 
og forenkling av forsikringsvilkårene. De nye vilkårene 
gjelder fra og med 2019. Ved utgangen av 2018 er det 496 
medlemmer som har gruppelivsforsikringen til Advokat-
foreningen.

Bo- og bobestyrerforsikring

På oppdrag fra Domstolsadministrasjonen 
(DA) har Advokatforeningen siden 2009 administrert 
ansvarsforsikringen for bostyrer i konkurs og ansvars-
forsikringen for bobestyrer i offentlig skifte av dødsbo, 
herunder utformingen av forsikringsvilkårene, som 
godkjennes av DA. Bo- og bobestyrerforsikringen er 
dermed ikke et medlemstilbud, men et tilbud til alle 
advokater.
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Andre medlemstilbud

I tillegg til forsikringstilbudene har Advokat-
foreningen rabattavtaler innenfor banktjenester (Handels-
banken), kredittkort (Eurocard), arkivering (Iron Mountain), 
translatørtjenester (Amesto Translations), kopieringsrettig-
heter (Kopinor) og hotell (Bristol og Nordic Choice Hotels). 
Nye medlemstilbud vurderes løpende.  

Rådgivning til medlemmene

Medlemsrådgivning er et sentralt medlems-
tilbud. Advokatforeningen har fokus på å løpende utvikle 
sin rådgivningskompetanse slik at foreningen kan tilby 
oppdatert og nyttig informasjon til medlemmene, som 
bidrag til deres drift av advokatvirksomhet. Foreningen har 
flere jurister og fagpersoner med kompetanse til å veilede 
advokater i spørsmål knyttet til drift av advokatvirksomhet. 
Vanlige spørsmål omhandler blant annet praktisk frem-
gangsmåte for å starte opp og avslutte egen advokat-
virksomhet, valg av selskapsform, forsikringsbehov og 
ikke minst informasjon knyttet til risikostyring. Arbeidet 
med en håndbok om risikostyring og advokatvirksomhet 
ble påbegynt i 2018, og er ventet ferdig i løpet av 2019. 

En betydelig del av medlemshenvendelsene 
gjelder advokatetikk og tolkningen av Regler for god 
advokat skikk. Foreningen mottar daglig spørsmål fra 
advokater som ønsker å drøfte konkrete etiske problem-
stillinger og få veiledning i hvordan man skal etterleve 
regelverket.  

Omfanget av advokaters taushetsplikt er en 
løpende problemstilling i foreningens arbeid. Høyesterett 
avsa flere prinsipielle avgjørelser i 2018 med betydning for 
tolkningen av regelverket. Spørsmål knyttet til avgjørel-
senes rekkevidde og praktiske betydning i konkrete saker 
er viktige emner for rådgivningen. 

 Etter vedtakelsen av EUs nye personvern-
forordning (GDPR) og hvitvaskingsloven, har Advokat-
foreningen utarbeidet retningslinjer som forklarer reglene. 
Foreningen har også utarbeidet en egen GDPR-veileder og 
eksempel på behandlingsprotokoll. Advokatforeningens 
mal for oppdragsbekreftelse er også blitt oppdatert i 
henhold til kravene som stilles. Når det gjelder hvitvaskings-
reglene, har foreningen utarbeidet en hvitvaskingsveiled-
ning med forslag til konkrete hvitvaskingsrutiner, og laget 
en egen fane på nettsiden med oversikt over «ofte stilte 
spørsmål». Se også omtale i pkt. 3.6. 

Rådgivning til advokater som driver med 
eiendomsmegling er sentralt arbeid for foreningen, og 
det er en egen nettside på advokatforeningen.no med 
fagartikler om eiendomsmegling. Det sendes også ut egne 
nyhetsbrev til advokater som er medlem av Advokatfore-
ningens eiendomsmeglingsgruppe og som stiller sikkerhet 
for eiendomsmegling. 

Utvalget for krisebistand

Advokatforeningens utvalg for krisebistand 
ble besluttet avviklet i hovedstyrets møte 19. oktober 2018, 
og arbeidet ble overført til sekretariatet med muligheter for 
raskere reaksjon og bistand. Målet er å hjelpe advokater i 
en vanskelig situasjon, og forhindre at klienter lider retts-
tap. I tillegg til individuelle samtaler og rådgivning, kan 
Advokatforeningen om nødvendig engasjere en ekstern 
advokat eller andre fagpersoner. I de tilfellene det enga-
sjeres advokat står Advokatforeningen som oppdragsgiver. 
Bistanden godtgjøres med den til enhver tid gjeldende 
rettshjelpsats for advokater i offentlige saker, oppad 
begrenset til kr 30 000 eks. mva. Hovedstyret skal årlig 
orienteres om arbeidet som gjøres for å hjelpe advokater. 

Forum for de store advokatfirmaene

Advokatforeningen har sammen med foren-
ingens største medlemsbedrifter etablert Forum for 
de store advokatfirmaene. Forumet består i dag av 13 
advokatfirmaer. I forumet møter managing partner eller 
styreleder fra hvert advokatfirma. I 2018 har forumet fått 
presentert internasjonale bransjetrender, problemstillinger 
knyttet til skatteadvokaters taushetsplikt og problemstil-
linger knyttet til ny hvitvaskingslov. 
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Den store firmadagen

Den store firmadagen, som er et årlig arrange-
ment, ble arrangert for tredje gang i 2018. Til firmadagen 
inviteres styreleder og managing partner i de 40 største 
advokatfirmaene til seminar med etterfølgende middag. 
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.

Tema for årets seminar var tilsyn i advokatvirk-
somheter i forbindelse med hvitvaskingsloven, og bruk av 
norsk rett og jurisdiksjon. I tillegg hadde man innledere 
fra DnB og ABG Sundal Collier som redegjorde for hva de 
vektlegger ved innkjøp av advokattjenester.

Lønnsundersøkelsen

Advokatforeningen kartlegger årlig inntekts-
forholdene for medlemmer ansatt i advokatfirmaer, 
bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor gjennom en 
lønnsundersøkelse. Undersøkelsen danner grunnlag for 
en lønnsstatistikk og -kalkulator for ansatte advokater og 
advokatfullmektiger. Sammen utgjør disse et av forenin-
gens mest etterspurte medlemstilbud. 

Tallene som ble innsamlet for 2017 viser at 
lønnsveksten i bransjen var noe lavere enn i andre sektorer. 
Bedriftsadvokatene og ansatte advokater gikk mest ned, 
mens offentlige advokater hadde en svak økning i lønn. 
Lønnsundersøkelsen som ble publisert i starten av 2018 
fikk et mer omfattende format enn tidligere år. For 2018 
har datainnsamlingen blitt utvidet med en egen del knyttet 
til rettshjelpssatsen. Data fra salærdelen vil danne en del 
av grunnlaget for konsultasjoner med departementet om 
rettshjelpssatsen for 2021.

Bransjeundersøkelsen

I 2018 ble det gjennomført en bransjeunder-
søkelse. Hensikten med undersøkelsen er å etablere et 
faktagrunnlag for analyser og vurderinger av advokatbran-
sjen og advokatyrket i Norge. I undersøkelsen kartlegges 
omsetning, inntekter, priser, kostnader og strukturelle 
forhold i bransjen. Undersøkelsen fra 2018 viser blant 
annet en fortsatt vekst i markedet for advokattjenester 
og at utviklingen i timeprisene følger tilsvarende sektorer. 
Undersøkelsen viser også at kjønnsulikheten i bransjen 
utlignes sakte, men sikkert. Et annet interessant resultat 
er at advokatene leverer pro bono-tjenester for om lag 280 
millioner kroner årlig.

Den store firmadagen 
ble arrangert for tredje 
gang i 2018
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Etterutdanning

Generelt

2018 markerte siste året i den femårige etter-
utdanningsperioden, som begynte 1. januar 2014.

 I januar 2018 fikk alle medlemmer som ikke 
hadde gjennomført kravet til etterutdanning tilsendt en 
utskrift av sin timeoversikt med påminnelse om periodens 
utløp ved årsslutt. Det var i tillegg påminnelser i nyhets-
brev, med oppfordring om å sjekke timestatus på medlem-
menes Min side, på advokatforeningen.no og tips til 
hvordan kravet til etterutdanning kunne oppfylles i tide. I 
august ble det igjen sendt brev med timestatus til medlem-
mene som manglet etterutdanningstimer. 

I 2018 ble det registrert om lag 37 600 kurs-
deltakelser. Av disse ble over 20 000 deltakelser regis trert 
av medlemmene selv på «Min side». Tilsvarende tall for 
2017 og 2016 var henholdsvis 26 000 og 22 000 del takelser. 
I til  legg registrerer Juristenes Utdanningssenter (JUS) alle 
som går på kurs som arrangeres av dem og kurs i regi av 
kretsene.

Kursvirksomhet

Kurs arrangert av Advokatforeningens faste 
utvalg, faggrupper og kretser er et sentralt tilbud til 
medlemmene. I Advokatforeningens kretser har det i 2018 
blitt arrangert om lag 60 kurs. Hvert år innvilger JUS ca. 
400 000 kroner til kurs kretsene, som primært er øremerket 
foredragshonorar. 

Forsvarergruppen arrangerte sitt årlige 
høst seminar på Sundvolden, og igjen var det over 250 
deltagere. 

Menneskerettighetsutvalget arrangerte også i 
2018 Menneskerettighetsseminaret med over 100 delta-
gere. Eiendomsmeglingsgruppen arrangerte flere kurs om 
grunnleggende eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag 
særskilt – i Oslo, Bergen, Stavanger og Tønsberg. I tillegg 
har utvalget for internadvokater og kvinneutvalget arran-
gert flere kurs og seminarer.

Juristenes Utdanningssenter

JUS leverer et sentralt tilbud til Advokat-
foreningens medlemmer. JUS arrangerer om lag 150 kurs i 
året, og er medarrangør av Advokatenes fagdager – foren-
ingens største kursbegivenhet. JUS er en sterk merkevare 
med stor gjenkjennelighet blant medlemmene. Det skal 
både romme faglig bredde og dybde, og være relevant for 
jurister og advokater i hele Norge. 

I 2018 utvidet JUS sitt kurstilbud med en rekke 
e-kurs. Satsingen på digitale læringsformer blir et viktig 
tilbud for å øke tilgjengeligheten av fagtilbudene. Teknolo-
giske verktøy gir også mulighet for å kombinere tilstede-
værelseskurs med formidling gjennom digitale flater. 

I 2018 hadde JUS over 16 600 påmeldinger 
til kurs. Tilsvarende tall for 2017 var 13 600. Om lag en 
tredjedel av kursdeltakelsen til Advokatforeningens 
medlemmer skjer som JUS-kurs. 

Talentprisen

Advokatforeningens Talentpris ble delt ut for 
syvende 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 
2018 rettet juryen fokus mot advokatfirmaer som arbeider 
aktivt for å fremme kjønnsbalanse, og kan vise til konkrete 
resultater. Vinneren ble Advokatfirmaet Lund & Co for den 
mest likestilte arbeidsplassen. Talentprisen ble delt ut av 
likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. 

Advokatenes fagdager

Advokatenes fagdager er årets store begi-
venhet for Advokatforeningens medlemmer. Fagdagene 
arrangeres i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter, 
og ble i 2018 arrangert for tiende gang. Her møttes mer 
enn 1500 deltakere for to inspirerende dager – med kurs, 
møter, debatter og fest.

Formålet med fagdagene er å være en faglig 
og sosial møteplass for advokatbransjen. Målet er at 
deltakerne skal få et faglig utbytte, en positiv opplevelse 
og tilhørighet til noe unikt. Det faglige tilbudet skal være 
praktisk rettet, aktuelt og ha høy kvalitet. 
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Talentprisen blir delt  
ut til representanter for 
Advokatfirmaet  
Lund & Co av like stillings- 
og diskrimineringsombud 
Hanne Bjurstrøm

Fagdagene 2018 ble, som tidligere år, en 
suksess. Den faglige menyen bestod av ni parallelle kurs, 
som til sammen omfattet 45 forskjellige temaer. Over 70 
foredragsholdere fra over 30 forskjellige firmaer/organisa-
sjoner bidro. I evalueringen fra 2018 svarte 97,5 % av 
respondentene at de vil anbefale andre å delta på fag  dagene. 
Den faglige helhetsvurdering av arrangementet fikk en 
snittscore på 5.04 på en skala fra 1 til 6 hvor 6 er høyest.

Å få advokatbevilling er en stor begivenhet i 
advokatlivet, og Advokatforeningen markerer denne ved 
å invitere til en egen mottakelse under fagdagene for alle 
som har fått bevilling siste år. Over 100 nye advokater 
deltok i 2018. Både mottakelsen for nye advokater og 
Advokatfesten ble holdt på Taket av Steen & Strøm, og mer 
enn 800 var påmeldt festen.
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Advokatkurset og tapaskvelder

I samarbeid med JUS har Advokatforeningen 
videreutviklet advokatkurset, med et særlig fokus på 
fagene advokatetikk og drift av advokatvirksomhet. 
Undervisningsopplegget er i større grad blitt koordinert 
for å unngå dobbeltbehandling. Antall foredragsholdere 
er på de fleste kursene utvidet fra en til to. Advokathånd-
boken er fortsatt en del av pensumet som JUS deler ut til 
deltakerne.

En av nyhetene er innføringen av flere 
obligatoriske e-kurs før og mellom de to kurssamlingene. 
Generalsekretærens hilsen til de kommende advokatene 
skjer nå som en video-hilsen. En annen endring er større 
innslag av oppgaveløsning og gruppediskusjoner. Det er 
utarbeidet nye oppgaver, som bygger på statistikk fra  
disiplinærsystemet og problemstillinger Advokatforeningen 
ofte får henvendelser om fra yngre medlemmer. 

 Etter første kursdag arrangerer Advokat-
foreningen en tapaskveld i Juristenes Hus for deltakerne 
på advokatkurset. I alt har det vært arrangert seks 
tapaskvelder i 2018, med rundt 60 deltakere på hvert 
arrangement. Deltakerne ønskes velkommen av sentrale 
tillitsvalgte og ansatte i foreningen. I løpet av kvelden 
orienteres det om Advokatforeningen generelt og om 
Yngre advokaters arbeid spesielt. 

Advokatjobb.no

Advokatjobb.no er advokatmarkedets egen 
stillingsportal, og samler ledige stillinger fra juss-Norge 
på et sted. På advokatjobb.no markedsføres både ledige 
partnerstillinger og ledige stillinger som advokatfullmektig 
og advokatsekretær. Annonsørene er både fra det private 
og det offentlige, slik at også ledige dommer- og juriststil-
linger vises. Ledige trainee-stillinger vises under en egen 
fane. Portalen viser også alle jobb-bytter i advokatbran-
sjen, med navn og bilder som går i loop.

Advokatjobb.no er godt besøkt, og antall 
sidevisninger har økt med 35 prosent fra 2014 til 2017. 

I 2018 har det vært nedgang i trafikken, 
sam menliknet med 2017. Nedgangen kan tilskrives økt 
konkurranse fra andre nett-portaler. Portalens omsetning 
har økt helt siden lansering i 2014, og økte i 2018 med 
nærmere fire prosent. Mange medlemmer abonnerer på 
nyhetsbrev med ønskede stillinger, som sendes ut hver 
mandag morgen.

Sosiale medier

Advokatforeningen er til stede i alle de 
viktigste sosiale mediene. Vi deler nyhetssaker og aktuell 
informasjon til våre følgere på Twitter (cirka 4000 følgere), 
Facebook (cirka 6750 følgere) og LinkedIn (cirka 3800 
følgere). I tillegg har foreningen en Facebookside for 
Advokatenhjelperdeg. no som har cirka 3800 følgere. I 
forbindelse med Rettshjelpsaksjonen i 2015 opprettet 
vi en egen Facebookgruppe; «Ingen rettssikkerhet uten 
rettshjelp» – for å dele informasjon og artikler knyttet til 
aksjonen. Denne gruppen er fortsatt aktiv og har omtrent 
3000 medlemmer.

Advokatforeningen.no

Advokatforeningens nettsider gjør det enkelt 
å følge med på nyheter fra Advokatforeningen, samtidig 
som medlemmene lett skal kunne få god medlemsrådgiv-
ning, samt få en god oversikt over møter, kurs og andre 
aktiviteter som foreningen arrangerer i hele landet. 

I 2018 er det implementert feed fra Advokat-
bladet og fra Advokatjobb.no slik at besøkende kan se 
aktuelle ledige stillinger og nyheter fra Advokatbladet på 
Advokatforeningens hjemmeside. I 2018 er det også jobbet 
med personverninnstillingene, slik at GDPR-reglene over-
holdes. I tillegg er nettsideversjonen oppgradert, slik at 
foreningen har en nyere side med flere muligheter. Det var 
til sammen 158 873 brukere innom nettsiden i 2018, noe 
som er en økning på over 12 % fra året før.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev er en viktig kommunikasjonsplatt-
form mot medlemmene. I nyhetsbrevene formidles blant 
annet stoff som berører advokatbransjen, informasjon om 
foreningens arrangementer og tilbud. I 2018 sendte 
Advokat foreningen ut til sammen 348 nyhetsbrev. De 
fleste utsendelsene var segmentert, for bare å nå ut til 
deler av medlemsgruppen, for eksempel en krets eller 
utvalgte medlemsgrupper. Det sendes ut et månedlig 
nyhetsbrev til alle medlemmene. Åpningsprosenten til det 
månedlige nyhetsbrevet har økt fra 42,8 % i 2017 til 50,3 
% i 2018.
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GRATIS RÅD OG RETTSHJELP TIL PUBLIKUM

Advokatenhjelperdeg.no

Advokatforeningens forbrukerportal 
Advokaten hjelperdeg.no ble lansert i 2006. Nettsiden 
hadde 896 984 besøkende i 2018, som er en økning på 22 
% fra året før. 90 % av de besøkende kommer fra søkemo-
torer –som oftest Google – og direkte inn på nettstedets 
artikler om forbruker-juss. 

«Finn advokat», der besøkende kan søke 
blant Advokatforeningens medlemmer, er nettsidens mest 
populære tjeneste, tett fulgt av «Spør advokat». Her kan 
publikum stille spørsmål til utvalgte advokater. Tjenesten 
mottar mellom 100 og 150 spørsmål i uken. Omkring 25 % 
av de innsendte spørsmålene blir besvart ved at de legges 
ut på «Spør advokat» i anonymisert form, slik at alle kan 
lese svarene og få nytte av dem.

De mest populære juss-artiklene er «Slik 
skriver du samboeravtale», «Skrive testamente» og «Taper 
trygderettigheter ved flytting».

Advokatvakten

I Advokatforeningens kretser organiseres det 
advokatvakttjenester hvor det gis inntil 30 minutter gratis 
juridisk rådgivning til publikum. Hvor ofte advokatvaktene 
arrangeres, og hvor mange advokater som er tilgjengelig, 
varierer fra sted til sted. I 2018 kunne Advokatforeningen 
tilby advokatvakt 34 ulike steder i Norge. Tilbudet ytes 
gratis av medlemmer av Advokatforeningen. Advokat-
vakten er et populært rettshjelpstilbud som blir hyppig 
brukt av publikum.

Publikumsservice

Advokatforeningen har en egen publikums-
telefon som er åpen mandag til fredag mellom kl. 12.00 
og kl. 15.00. I tillegg besvares skriftlige publikumshen-
vendelser som mottas per brev og e-post. Majoriteten av 
henvendelsene gjelder spørsmål om klage på advokat, 
disiplinær-ordningen, samt hvordan komme i kontakt med 
advokat for juridisk rådgivning.
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ADVOKATBLADET

Advokatbladet utkom med 10 nummer i 2018, 
mens Advokatbladet.no i siste halvår ble oppdatert med 
nyhetsartikler minst en gang per dag alle hverdager.

 Redaksjonens hovedfokus er papirmagasinet. 
I 2018 var bladet på topp ti-listen over fagblader i Norge 
med størst opplagsøkning, med et snittopplag på 10 250 
blader. En ny lesemåling mot slutten av året, viser at 
bladet i snitt har 27 000 lesere per utgave.

Advokatbladet har som mål å utøve saklig og 
uavhengig journalistikk om forhold som er av betydning 
for advokater, og stimulere til engasjement og menings-
brytning i justispolitiske spørsmål.

Dette var noen av satsningsområdene i 2018:

En kartlegging av samtlige disiplinær fellelser 
de siste fem årene med oversikt over hvilke punkter i 
Regler for god advokatskikk som advokater hyppigst 
felles for. Kartleggingen viste også at enkelte advokater er 
gjengangere i disiplinærsystemet. 17 advokater stod bak 
63 brudd på Reglene for god advokatskikk.

I samarbeid med Menneskerettighetsutvalget 
og Internasjonalt rettshjelputvalg i Advokatforeningen, 
laget Advokatbladet en reportasjeserie om advokater 
som jobber for å fremme menneskerettigheter rundt om 
i verden. Dette markerte at det i 2018 var tjue år siden FN 
vedtok Human Rights Defenders Act.

Over fem utgaver i 2018 rettet Advokatbladet 
søkelyset mot forholdene for advokater og jurister i Polen, 
Nord-Irak, Uganda, Guatemala, Aserbajdsjan og Tyrkia. 

Andre temaer som fikk mye spalteplass var 
den vedvarende kjønnsubalansen i bransjen, spesielt på 
partnernivå. 

Reisesalærkuttet er svært negativt for mange 
advokater. Redaksjonen dekket blant annet årsmøtet 
til Finnmark krets, der salærkuttet har fått store konse-
kvenser. Redaksjonen laget også reportasjer fra Trøndelag 
og Møre og Romsdal kretser, der reisesalærkuttet førte til 
store tap for enkelte advokater. 

I 2018 jobbet Justis- og beredskapsdepar-
tementet med deler av forslaget til ny advokatlov, og 
besluttet å ikke videreføre forslaget om et advokat-
samfunn med obligatorisk medlemskap. Advokatbladet 
rapporterte om ulike synspunkt knyttet til dette og forslag 
til ny disiplinærordning.

Etterutdanningsordningen, nye hvitvaskings-
regler, taushetsplikten ved tilsyn, og #MeToo var andre 
saker redaksjonen fokuserte på.

En sak som ble svært godt lest, var om 
advokat fullmektiger som ble nektet bevilling av Tilsyns-
rådet fordi de var oppnevnt som forsvarer etter feil 
lov bestemmelse. Advokatbladet dekket også Arendalsuka, 
der flere advokatfirmaer var til stede, skrev om lønnsfor-
skjeller i bransjen, dekket den internasjonale advokat-
konferansen IBA i Roma, og skrev om norske advokaters 
satsninger i Kina.

Hovedstyret bevilget i desember 2017 midler 
til et toårig journalistisk prosjekt for å styrke Advokat-
bladets nettsatsning. Satsningen ga gode resultater på 
kort tid: Antall unike sidevisninger økte med 53,9 prosent 
i siste halvår i 2018 sammenlignet med 2017, og antall 
unike brukere økte med 52,6 prosent i samme periode. 

Nettsatsningen har gitt flere nyskapninger: En 
serie om legal tech, advokat-TV, og Jussnytt på nett, med 
løpende nyhetsartikler om ferske domsavsigelser kort tid 
etter at dommene faller.
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ØKONOMI OG DRIFT

Regnskap 2018

Advokatforeningens aktivitetsbaserte regn-
skap er inntatt i årsrapporten. Aktivitetsbasert regnskaps-
rapportering gir informasjon om i hvilken grad foreningen 
lykkes med å oppfylle sine mål og hvor effektivt midlene 
blir benyttet. Aktivitetsbasert styring gjør det også enklere 
å vurdere foreningens utvikling over tid.

Aktivitetsregnskapet for 2018 viser et aktivi-
tetsresultat på kr -4 719 527,- (underskudd). Budsjettert 
aktivitetsresultat for 2018 var på kr -2 651 778,- Budsjett-
overskridelsen er forårsaket av negativ avkastning på ca. 2 
mill. på finansplasseringene.

Formålsprosenten for 2018 er på 82,8 %. Det 
vil si at 82,8 % av alle kostnadene er fordelt ut på foren-
ingens formål. Til sammenligning var formålsprosenten i 
2017 på 80,3 %.  

Sum inntekter er kr 59,6 mill., budsjetterte 
inntekter for 2018 var kr 59,2 mill. 

Netto finansposter har et negativt resultat på 
1 mill., en negativ differanse til budsjett på 3,5 mill. Det er i 
hovedsak de dårlige finansinntektene som er årsaken til at 
aktivitetsresultatet er 2 mill. dårligere enn budsjettert.

Kostnader til foreningens formål er på kr 52,4 
mill. og kostnader til administrasjon er på 10,8 mill. Til 
sammen er det et mindreforbruk av midler på kr 0,7 mill. 
sammenlignet med budsjett. 

Formålskapitalen pr. 31.12.2018 utgjør kr 84,8 
mill., hvorav fri formålskapital utgjør kr 53 mill. Pensjons-
forpliktelsene er redusert med kr 2,7 mill. kroner, og 
skyldes hovedsakelig endringer i forutsetningene.

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

Miljø og likestilling

Advokatforeningens virksomhet drives i 
Juristenes hus med adresse Kristian Augusts gate 9, Oslo. 
Foreningen har ingen fysisk produksjon og forurenser 
således ikke det ytre miljø. 

Per 31. desember 2018 hadde Advokatfore-
ningen 35 medarbeidere, herav tre medarbeidere ansatt i 
engasjement. Kvinneandelen er på 77 %. 

Sykefraværet i sekretariatet var på 5,4 % i 
2018 mot 6,3 % i 2017. Det legemeldte sykefraværet var 
henholdsvis på 5,8 % for kvinner og 3,9 % for menn. Det 
egenmeldte sykefraværet var totalt på 0,8 % mot 0,9 % 
i 2017. Det ble ikke rapportert om personskader i 2018. 
Advokatforeningen er tilsluttet bedriftshelseordning.

35



Hovedstyret

I Advokatforeningens styre er det fem kvinner (42 %) og 
syv menn (58 %) inkludert observatør for yngre advokater. 

Hovedstyret har frem til representantskapsmøtet i mai 
2018 hatt 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)

john erik aarsheim, observatør yngre advokater (til 2019)

På representantskapsmøtet den 31. mai 2018 ble  
Jens Johan Hjort (Troms krets) gjenvalgt som leder. 
Susanne Munch Thore (Oslo krets) ble valgt som 
nestleder. Jon Wessel-Aas (Oslo krets), Anne Kjølseth 
Ekerholt (Oslo krets), Irene Kildebo (Buskerud krets), 
Marte Reier (Østfold og Follo krets), Cathrin Myre Skram 
(Møre og Romsdal krets) ble valgt som medlemmer til 
Advokatforeningens hovedstyre.

Hovedstyret har fra 15. juni 2018 hatt følgende  
sammensetning:

jens johan hjort, leder (til 2020)

susanne munch thore, nestleder (til 2020)

jon wessel-aas, medlem av arbeidsutvalget (til 2022)

arild christian dyngeland (til 2020)

marius o. dietrichson (til 2020)

hallvard bjørnarsson østgård (til 2020)

leif oscar olsen (til 2020)

anne kjølseth ekerholt (til 2022)

irene kildebo (til 2022)

marte reier (til 2022)

cathrin myre skram (til 2022)

john erik aarsheim, observatør fra yngre advokater (til 2019)

Hovedstyret har avholdt 7 møter i 2018.

Arbeidsutvalget i Advokatforeningen består av styrets 
leder, nestleder og hovedstyremedlem Jon Wessel-Aas.

HOVEDSTYRETS BERETNING 2017

FORENINGSORGANENE
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Ordinært representantskapsmøte ble avholdt 31. mai 2018 
i Oslo. Møtet behandlet hovedstyrets beretning og fore-
ningens regnskap for 2017.

Kretsledermøte ble avholdt 16. november 2018 i Oslo.

REPRESENTANTSKAPET

OSLO 16. MARS 2019

JENS JOHAN HJORT

Leder

SUSANNE MUNCH THORE

Nestleder

ARILD CHRISTIAN DYNGELAND

MARTE REIER 

MARIUS O. DIETRICHSON

ELSE IRENE CHRISTENSEN  

KILDEBO

ANNE KJØLSETH EKERHOLT

LEIF OSCAR OLSEN 

HALLVARD BJØRNARSSON 

ØSTGÅRD

CATHRIN MYRE SKRAM

JON WESSEL-AAS

MERETE SMITH

Generalsekretær

Advokat og offiser Sterling Thomas fra USAs Chief Defence Counsel ved Office of Military 
Commisions at Guantánamo holdt foredrag for Advokatforeningens representantskap i Oslo i mai
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OSLO KRETS
ELSE-MARIE MERCKOLL
MARTE SVARSTAD BRODTKORB
KIM GERDTS
NORA HALLÉN
KAARE M. RISUNG
BRYNJAR ØSTGÅRD
KRISTIN HEGSTAD
VIBEKE FIVE
FRODE SULLAND
BENDIK FALCH-KOSLUNG
KAARE SHETELIG 
LARS CHRISTIAN ENGEN VARA
SINDRE MARQVARDSEN vara

ØSTFOLD OG FOLLO KRETS
ELNA KRISTIN HOLBYE
LARS WINSVOLD

ROMERIKE KRETS
SIMON STENDE

OPPLAND KRETS:
NINA EMILIE BRAATHEN 
HJORTDAL

BUSKERUD KRETS
CHRISTER ALMQUIST

REPRESENTANTSKAPET

HOVEDSTYRET 
JENS JOHAN HJORT
PÅL BEHRENS  Ikke med på bilde
IDA HELENE BRAASTAD BALKE
HALLVARD B. ØSTGÅRD
ARILD CHRISTIAN DYNGELAND  Ikke med på bilde
SUSANNE MUNCH THORE
MARIUS O. DIETRICHSON
LILLI MARIE BRIMI
LENE HØIVANG
LEIF OSCAR OLSEN
JOHN ERIK AARSHEIM  Observatør fra Yngre advokater
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VESTFOLD KRETS
MARIANNE TEISBEKK

TELEMARK KRETS
HEIDI AMLIE GRINDEM

AUST-AGDER KRETS
OLE MAGNUS HEIMVIK

VEST-AGDER KRETS
SUSANNE MOE

SØR-ROGALAND KRETS
STIAN BRÅSTEIN
EIRIK MYHRE
VEGARD BRÅSTEIN

HAUGESUND KRETS
CHRISTOFFER A. FALKEID

HORDALAND OG SOGN OG 
FJORDANE KRETS
INGELIN MORKEN GUNDERSEN
STIAN OSA
BRENDAN STEWART MITCHELL

MØRE OG ROMSDAL KRETS
CAMILLA SOLBAKKEN

TRØNDELAG KRETS
KYRRE OSMUNDSEN
ANITA RIAN LYKKEN

HELGELAND OG SALTEN KRETS
INGRID M. HOLM

MIDT-HÅLOGALAND KRETS
TRUDE MARIE WOLD

TROMS KRETS
KATHRINE GRY JAKOBSEN

FINNMARK KRETS
GUNN KATHRINE STANGVIK

EIENDOMSMEGLINGSGRUPPEN
LENA DRØNNESUND

FORSVARERGRUPPEN
ANNE KROKEN
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HØRINGSUTTALELSER: 83 AVGITT I 2018

Listen nedenfor viser Advokatforeningens lovutvalg og avgitte 
høringsuttalelser i 2018. Høringer der Advokatforeningen ikke har hatt 
bemerkninger til lovforslaget er ikke tatt med i oversikten. Merk at flere 
lovutvalg kan ha bidratt til samme uttalelse.

 Arbeidsrett 6

 Asyl- og utlendingsrett 2

 Avgiftsrett 1

 Bank, finansiering og valuta 4

 Bygningsrett og reguleringsspørsmål 6

 Børs- og verdipapirhandelsrett 2

 Eiendomsmegling 

 Energirett, vannkraft, olje og gass 

 Erstatningsrett 1

 Europa- og konkurranserett 4 

 Familierett, arv og skifte 4

 Fangst, fiskeri og havbruk 1

 Fast eiendom (tings- og leierett) 2 

 Forsikringsrett 4 

 Forvaltningsrett 1

 IKT og personvern 2

  Immaterial- og markedsføringsrett 1

 Klima- og miljørett 1

 Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

 Reindrift og samerett

 Samferdsel og sjø-, luft-og annen transportrett 11

 Selskapsrett 2

 Sivilprosess og voldgift 3

 Skatterett 2

 Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett 

 Strafferett og straffeprosess 10

 Velferdsrett 7
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ARBEIDSRETT

Jan Fougner (leder), Thomas Benson, 
Monica Furustøl, Martin Staxrud Jetlund, 
Simen Smedbu Lium og Tarjei Thorkildsen

1. Høring om endringer i arbeidsmiljø-
lovens regler om arbeidstid for be-
redskapsvakt utenfor arbeidsstedet

2. Høring -– Forslag om endring av lov 
av 21. juni 2013 nr. 102 om stillings-
vern mv. for arbeidstakere på skip 
(skipsarbeidsloven) (sammen med 
samferdsel og sjø-luft- og annen 
transportrett inklusive sjøforsikring)

3. Høring – NOU 2018: 6 Varsling – 
verdier og vern. Varslingsutvalgets 
utredning om varsling i arbeidslivet

4. Høring – Forslag om etablering av 
et lavterskeltilbud for behandling 
av saker om seksuell trakassering 
(sammen med forvaltningsrett)

5. Høring – Forslag om styrking av 
aktivitets- og redegjørelsesplikten 
på likestillingsområdet

ASYL- OG UTLENDINGSRETT

Olga Halvorsen (leder), Jan M. Birkeland, 
Sigrid Broch, Halvor Frihagen, Christian 
F. Galtung, Zulifqar Munir, Emilie 
Westlye Refseth og Christel Reksten

1. Eksterne prossessvandinger  
– Barn i asylkjeden

2. Høring om forslag til endringer i 
statsborgerloven – avvikling av 
prinsippet om ett statsborgerskap

3. Høring om effektivisering av regel-
verket for bortvisning av tredje-
landsborgere (ikke EØS-borgere) i 
forbindelse med asylsaksbehandling

4. Høyring om endring i utlendings-
lova – heva strafferamme for ulovleg 
opphald etter utvisning som følgje 
av straff eller særreaksjon (sammen 
med strafferett og straffeprosess)

5. Høring – lov- og forskriftsendringer 
som følge av Storbritannias uttreden 
fra Den europeiske union

6. Høring Endringer i statsborgerloven 
mv. Domstolsbehandling av saker 
om tilbakekall av statsborgerskap

LOVUTVALG

Totalt antall uttalelser 
Advokatforeningen
har avgitt de siste 5 årene

2014

2017

2018

2015

2016

79

107

120

97

83

41



AVGIFTSRETT

Cecilie Aasprong Dyrnes (leder), Eivind 
Brynde, Bjørn Chrisitan Lilletvedt Tovsen, 
Oddgeir Wiig og Grethel Jevne Østlie

1. Høring – Finansskatt i fellesregistrerte 
virksomheter

BANK, FINANSIERING OG VALUTA

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

1. Høring – Obligasjoner med fortrinns-
rett og særlige regler om offentlig-
gjøring av informasjon

2. Høring – Banklovkommisjonens 
utredning nr. 31 om krisehåndtering 
i forsikrings- og pensjonssektoren

3. Høring – Kapital i omstillingens tid

4. Høring – Forskrifter til ny 
hvitvaskings lov

BYGNINGSRETT OG  
REGULERINGSSPØRSMÅL

Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, 
Kjell Erik Grøsfjeld, Anne Synnøve  
Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann

1. Høring – Forslag til forskrift om 
frivillig sentral godkjenning av 
planforetak

2. Høring – Forslag til endring i 
byggteknisk forskrift (TEK17) om 
energiforsyningskrav for bygninger 
over 1000 m2

3. Høring – Forslag til endring i 
byggesaksforskriften

4. Høring av endring i forskrift om 
dokumentasjon av byggevarer og 
byggevareforordningen

5. Høring – Forslag til endringer i 
byggesaksforskriften (Sentral 
Godkjenning)

6. Innspill til regjeringens Nasjonale 
forventninger 2019-2022

BØRS- OG VERDIPAPIRHANDELRETT

Tone Merete Østensen (leder), Atle 
Degré, Tore Mydske, Bjarne Rogdaberg 
og Marianne Sahl Sveen

1. NOU 2018: 10 – gjennomføring av 
prospektforordningen og fastsettel-
se av regler for nasjonale prospekter

2. Høring – Personlige transaksjoner i 
forvaltningsselskap for verdipapir-
fond

EIENDOMSMEGLING

Paul Henning Fjeldheim (leder), 
Karoline Winnæss Aarflot, Øyvind 
Dahle, Lena Drønnesund og Jarbjørg 
Grøtte

1. Utarbeidelse av rundskriv  
– invitasjon til innspill

ENERGIRETT, VANNKRAFT,  
OLJE OG GASS

Stein Erik Stinessen (leder),  
Are Lysnes Brautaset, Vetli Felland, 
Torkjel Kleppo Grøndalen, Jan Birger 
Jansen og Jon Rabben 

Ingen uttalelser i 2018

ERSTATNINGSRETT

Tom Sørum (leder), Ståle Haugsvær, 
Monica de Jonge, Eivind Kogstad og 
Marte Randen von Hirsch

ERSTATNINGSRETT

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

1. Høyring – framlegg til endringar 
i bilansvarslova (sammen med 
samferdsel og sjø,- luft- og annen 
transportrett inklusive sjøforsikring)

EUROPA- OG KONKURRANSERETT

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

1. Høring av to utredningsrapporter 
om dagligvaresektoren

2. Høring – EU-kommisjonens forslag 
til direktivendringer om “A New 
Deal for Consumers” (sammen med 
sivilprosess og voldgift)

4. Høring – Forskrift om saksbehand-
lingen for Konkurranseklagenemnda

4. Høring – Endringer i konkurranse-
loven

FAMILIERETT, ARV   OG SKIFTE

Simon Ladderud Stende (leder), Roar 
Bårdlund, Hanne Skråmm Espeland, 
Brede Gundersen, Ingelin Morken 
Gundersen og Andreas Poulsson

1. Høring – Forslag til endringer i 
ekteskapsloven om å innføre en 
absolutt 18-årsgrense for å gifte seg 
i Norge

2. Høring – Forskrift om adopsjon

3. Høring – Forslag om å utvide kvotene 
ved 80 pst. uttak av foreldrepenger 
(sammen med velferdsrett)

4. Høring – Kvalitetsplan for 
barneverntjenesten i Stavanger 
(sammen med velferdsrett)

FANGST OG FISKERI

Grunde Bruland (leder), Kjetil Haare 
Johansen, Kenneth Mikkelsen, Stig Erik 
Mortensen og Mons Alfred Paulsen

Ingen uttalelser i 2018
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FAST EIENDOM  
(TINGS- OG LEIERETT ) 

Ivar Christian Andersskog (leder), Jo 
Are Aamodt Brænden, Gro Hauge, Ellen 
Cecilie Mostad og Olav Pedersen

1. Høring – Forslag til forskrift til eier-
seksjonsloven § 9

2. Høring – Forslag om skjerpet er-
vervsbegrensning og regulering av 
korttidsutleie, mv.

FORSIKRINGSRETT

Hans Kenneth Viga-Gerhardsen (leder), 
Anette Cecilie Kjørrefjord Eckhoff, 
Frithjof Herlofsen og Sven Iver Steen 

1. Høring – endringer i forsikrings-
avtaleloven

2. Høring – utkast til regler tilsvarende 
EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

FORVALTNINGSRETT

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

1. Høring – Forslag om etablering av 
et lavterskeltilbud for behandling 
av saker om seksuell trakassering 
(sammen med arbeidsrett)

2. OGP – Handlingsplan 4 – Departe-
mentenes utkast til forpliktelser

IKT OG PERSONVERN

Thomas Olsen (leder), Fred Richard 
Elsheim, Jarle Roar Sæbø, Cecilie Wille 
Søvik og Malin Tønseth

1. Innspill til IKT-sikkerhetsutvalget

2. Høring – Ratifikasjon og 
gjennomføring i norsk rett av 
tilleggsprotokoll om elektroniske 
fraktbrev (sammen med Samferdsel 
og sjø-, luft- og annen transportrett 
inklusive sjøforsikring)

3. Rettspleielovunntaket – Invitasjon 
til å komme med innspill (sammen 
med Strafferett og straffeprosess og 
Sivilprosess og voldgift)

IMMATERIAL- OG  
MARKEDSFØRINGSRETT

Are Stenvik (leder), Ingvild Hanssen-
Bauer, Hans Erik Johnsen, Stine Helén 
Pettersen, Felix Reimers og Martin 
Berggreen Rove

1. Høring – endringer i varemerkeloven 
og tolloven, m.v.

KLIMA OG MILJØRETT

Arne Oftedal (leder), Morten H. Berger, 
Magnus Dæhlin, Aksel Erik Hillsestad, 
Halfdan Mellbye og Andreas Philstrøm

1. Høring – Forslag om å innføre 
overtredelsesgebyr og heve straffe-
rammene i forurensningsloven, 
produktkontrolloven og naturmang-
foldloven

KONKURS, AKKORD, PANTERETT, 
TVANGSFULLBYRDELSE OG  
INKASSO

Håvard Wiker (leder), Frank C. Aase, 
Odd Bovim, Thomas Steen Brandi, Ole 
Magnus Heimvik og Jorunn Kristin 
Moltu Jacobsen

Ingen uttalelser i 2018

REINDRIFT OG SAMERETT

Karianne Francoise Aamdal Lundgaard 
(leder), Knut Helge Hurum, Anja 
Jonassen og Nils Utsi

Ingen uttalelser i 2017

SELSKAPSRETT

Filip Truyen (leder), Tor Bechmann, Atle 
Degré, Marit Wenda Kjørsvik, Gudmund 
Knudsen og Åse Koll Lunde

1. Høring - Forslag til endringer i 
Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse

2. Forespørsel angående krav til 
bekreftelse av kapitalinnskudd i 
aksjeselskap

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 endring av 
vegtrafikkloven og parkeringsfor-
skriften - halv pris for parkering av 
nullutslippskjøretøy på kommunale 
parkeringsplasser og sektoravgift 
for tilsyn med parkeringsvirksom-
heter.

2. Høyring – Framlegg til endringar i 
bilansvarslova (sammen med erstat-
ningsrett)

3. Høring – Vandelskrav for kontrollører 
i periodisk kontroll av kjøretøy

4. Høring – Forslag om adgang til bare-
boat registrering

5. Høring – Forslag om endring av lov 
av 21. juni 2013 nr. 102 om stillings-
vern mv. for arbeidstakere på skip 
(skipsarbeidsloven) (sammen med 
arbeidsrett)

6. Høringsbrev NOU 2018:4 Forslag til 
ny havne -og farvannslov

7. Høring om forslag til lavere alders-
krav for føring av mobilkran for 
lærlinger i kran- og løfteoperasjons-
faget

8. Høring – Forslag til endringer i 
los loven for å legge til rette for 
autonom kystseilas

9. Høring – Ratifikasjon og gjennomfø-
ring i norsk rett av tilleggsprotokoll 
om elektroniske fraktbrev (sammen 
med IKT og personvern)

10. Høring – Endring av forskrift 13. mai 
2009 nr. 589 om kjøretøyverksteder

11. Høring om reguleringer i norske 
verdensarvfjorder - endring i forskrift 
om miljømessig sikkerhet

12. Høring – Forskrifter til ny sikkerhets-
lov
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STRAFFERETT  
OG STRAFFEPROSESS

SIVILPROSESS OG VOLDGIFT

Knut Boye (leder), Grethe Gullhaug, 
Nina Monssen, Ola Øverseth Nisja, 
Christian Reusch og Peter Vagle

1. Høring – Forslag om endringer i 
rettsgebyrloven - innføring av nytt 
gebyr for skifteattest, uskifteattest 
og fullmakt

2. Høring – Endring av rettsgebyrloven

3. Høring – EU-kommisjonens forslag 
til direktivendringer om “A New 
Deal for Consumers” (sammen med 
europa- og konkurranserett)

4. Høring om forslag til endringer i 
tvisteloven – tvistelovevalueringen

5. Høring – Forslag om endringer i 
pakkereiseloven

6. Rettspleielovunntaket – Invitasjon 
til å komme med innspill (sammen 
med IKT og personvern og Straffe-
rett og straffeprosess)

SKJØNNS-, EKSPROPRIASJONS- 
OG VASSDRAGSRETT

Kristin Bjella, (leder), Kristoffer Dons 
Brøndbo, Tine Larsen, Arild Nundal og 
Bjørn Terje Smistad

Ingen uttalelser i 2018

STRAFFERETT OG  
STRAFFEPROSESS

Hallvard Helle, (leder), Ann Helen Aarø, 
Anders Brosveet, Thomas Horn, Renè 
Ibsen, Nicolai V. Skjerdal, Frode Sulland 
og Inger Marie Sunde 

1. Høring – Evaluering av Transocean-
saken

2. Høring – Behandling av overskudds-
informasjon fra kommunikasjons-
kontroll mv

3. Høring – Forslag om å heve straffe-
rammen for brudd på kravet om til-
latelse for å tilby betalingstjenester

4. Høring – Forskriftsendring 
Kontrollutvalget for 
kommunikasjonskontroll

5. Høring: Oppfølging av anbefaling 
om rettspsykiatri

6. Høring - Forslag til endringer i 
straffeloven mv. (oppfølgning etter 
ikraftsettelsen av straffeloven)

7. Høring: Endringer i 
straffeprosessloven og i forskrift om 
opphold i politiarrest

8. Høring – Nytt straffebud om 
befatning med bilder som er særlig 
egnet til å krenke privatlivets fred

9. Høring av forslag til endringer 
i reglene om elektronisk 
kommunikasjon med domstolene

10. Høyring om endring i utlendingslova 
- heva strafferamme for ulovleg 
opphald etter utvisning som følgje 
av straff eller særreaksjon (sammen 
med asyl og utlendingsrett)

11. Rettspleielovunntaket – Invitasjon 
til å komme med innspill (sammen 
med IKT og personvern og Sivil-
prosess og voldgift)

SKATTERETT

Hanne Kristin Skaarberg Holen (leder), 
Cecilie Amdahl, Andreas Bullen, Tor 
Leegaard, Stine Lettrem-Eliassen og 
Eyvind Sandvik

1. Høyring – Framlegg om å føre over 
oppgåver frå Skatteklagenemnda til 
Skattedirektoratet

VELFERDSRETT

Thorgeir Hole, (leder), Lars Duvaland, 
Ingrid Lauvås, Olav Lærgreid, Gro 
Sandvold og Liv Shelby

1. Høring – Forslag til endringer 
i vergemålsforsskriften § 26 – 
Heving av beløpsgrensen for når 
fylkesmannen skal forvalte midler 
tilhørende personer med verge

2. Høring – Endringer i sosialtjeneste-
loven – kvalifiseringsprogrammet

3. Høring – Forslag om å utvide 
kvotene ved 80 pst. uttak av 
foreldrepenger (sammen med 
familierett, arv og skifte)

4. Høring – Kvalitetsplan for barne-
verntjenesten i Stavanger (sammen 
med familierett, arv og skifte)

5. Høring – Juridisk oppfølging av 
forslag i prioriteringsmeldingen og 
presiseringer av regelverket om 
helsehjelp i utlandet

6. Høring - Nasjonale retningslinjer 
for samarbeid mellom politiet 
og barneverntjenesten ved 
mistanke om vold og overgrep i 
nære relasjoner (sammen med 
bistandsadvokatutvalget)

7. Høring – Rapport om alternativer 
for regulering av pasientforløp og 
registrering av ventetid

8. Høring - Endringer i smittevernloven
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BISTANDSADVOKATUTVALGET

1. Høring – Nasjonale retningslinjer 
for samarbeid mellom politiet og 
barneverntjenesten ved mistanke 
om vold og overgrep i nære 
relasjoner (sammen med lovutvalget 
for velferdsrett)

ANDRE

Advokatforeningens årlige bistandsadvokatseminar i mars 2018
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ADVOKATBLADETS  
REDAKSJONSRÅD 

Halvard Helle (leder), Ina Lindahl 
Nyrud, Emanuel Feinberg, Silje 
Christine Hellesen og Ragnhild Lunner      

Advokatbladet har som mål å utøve 
saklig og uavhengig journalistikk 
om forhold som er av betydning for 
advokater, og stimulere til engasjement 
og meningsbrytning i justispolitiske 
spørsmål.

Til dette formål får redaksjonen støtte 
fra redaksjonsrådet, som består av for-
retningsadvokater, straffe- og familie-
rettsadvokater, en organisasjonsadvo-
kat og av en advokatfullmektig med 
journalistbakgrunn.

Redaksjonsrådet og redaksjonen 
avholdt tre møter i 2018, i januar, april 
og desember. 

Rådet har blitt orientert om følgende 
saker:

• Advokatbladets satsning på nett, 
journalistiske nyvinninger, utviklin-
gen i lesertallene på nett, og årets 
mest leste nettsaker.

• Konkurransesituasjonen, annonse-
omsetning og økonomi.

• Advokatbladet var blant de ti fagbla-
dene som økte mest i opplag i 2018 
(opp seks prosent). Opplaget er nå 
10.250, og antall lesere av bladet er 
27.000 (Kantar TNS).

• Advokatbladets mål om å få flere 
kvinnelige kilder.

• Dette mener leserne om Advokat-
bladet – dybdeintervjuer med 16 
advokater gjort av Kantar TNS i 2017. 

Funn: 
– Leserne er fornøyd, tidvis ganske 

imponert, over hvordan man klarer 
å balansere forskjellige typer stoff 
mot en lesergruppe som har veldig 
fragmenterte behov. 

– Ønske om fokus på unge, kvinne-
lige advokaters arbeidssituasjon.

 – Ikke glemme de små advokatkon-
torene rundt om i landet.

–  Advokatbladet oppfattes som en 
god kommunikasjonskanal. 

– Mange ønsker at bladet fortsatt 
skal komme i papir, absolutt ikke 
enighet om tiden er moden for full 
digitalisering.

– Uenighet om verdien av rent 
under holdende stoff.

– Skrive mer om advokatfullmekti-
gers situasjon.

• Journalistiske satsningsområder i 2019.

Redaksjonsrådet er viktige sparrings-
partnere for redaksjonen i det daglige 
arbeidet, og gir også gode tips til kon-
krete saker, og gir redaksjonen tilbake-
meldinger fra sine respektive miljøer på 
Advokatbladets journalistikk.

Som i tidligere år, fremholdt Redak-
sjonsrådet viktigheten av at Advokat-
bladet opprettholder et kritisk blikk 
på egen profesjon. Rådet støtter 
Advokatbladets satsning på utvikling 
og fornyelse, både av bladet og av 
nettplattformen.

Leder Jon Wessel-Aas ble oppnevnt til 
hovedstyret i september, og gikk da 
ut av redaksjonsrådet, etter å ha sittet 
som leder siden mai 2017.

Ny leder i rådet er partner Hallvard Helle 
fra Schjødt, som også er leder av lovut-
valget for strafferett og straffeprosess, 
og som er tidligere utenriksredaktør og 
journalist i Dagbladet. Nytt  medlem 
er advokatfullmektig Ragnhild Lunner 
i Føyen Torkildsen, som også har bac-
helor i journalistikk fra Høgskolen i Oslo 
og Akershus. 

INTERNADVOKATUTVALGET

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

Medlemmene i utvalget er ansatte 
advokater fra børsnoterte selskaper og 
mindre virksomheter.

Utvalgets mandat er å arbeide for 
internadvokatenes særskilte interesser 
og rolleutfordringer, samt å ta initiativ 
å belyse faglige temaer som er særlig 
relevante for denne gruppen. Utvalget 
har i 2018 hatt to ordinære møter, ett 
middagsmøte og ett lunsjmøte.

I 2018 hadde utvalget tre arrange-
menter: «Rundebordsdiskusjoner» 
for bedriftsadvokater, hvor deltakerne 
i mindre grupper kan diskutere og 
utveksle erfaringer om aktuelle temaer, 
frokostseminar med tema «Digitalise-
ring og industri 4.0 | Rettslige pro-
blemstillinger», og etikkseminar for 
bedriftsadvokater.

FASTE UTVALG
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FASTE UTVALG

BISTANDSADVOKATUTVALGET

Hege Salomon (leder), Kristin 
Fagerheim Hammervik, Morten 
Engesbak, Sjak R. Haaheim, Cecilie 
Schjatvet, Karoline Henriksen, Erik 
Widerøe og Elisabeth Rød

Utvalget skal spre kunnskap om, og for-
ståelse for, de utfordringer fornærmede 
møter i strafferettspleien. Bistands-
advokatutvalget har i løpet av 2018 hatt 
fire ordinære møter. 

Utvalget arrangerte ettermiddags-
seminar om #metoo.

Bistandsadvokatutvalget har i 2018 
deltatt i møte med flere aktører på 
justisfeltet. 

Utvalget har også avholdt flere møter 
med politikere i 2018, herunder to 
møter med leder av justiskomiteen, 
Lene Vågslid, om utformingen av vold-
tektsbestemmelsen. Utvalget lanserte 
forslaget om en «sikkerhetsventil» i 
voldtektsbestemmelsen, som åpner for 
at man kan utmåle straffer lavere enn 
minstestraffen i enkelte saker. Utvalget 
foreslo også å utvide anvendelsesområ-
det til strl. § 295.

ETIKKUTVALGET

Trond Stang (leder), Alex Borch,  
Håkon Knudsen, Ida Gjessing, Nadia 
Hall og Roald Angelfoss

I løpet av 2018 har etikkutvalget hatt tre 
møter. Utvalgets arbeid har hovedsaklig 
bestått i å følge opp henvendelser fra 
medlemmer, og å oppdatere kommen-
tarene til Regler for god advokatskikk, 
som er tilgjengelig på Advokatforenin-
gens hjemmeside og i Advokathånd-
boken. 

I tillegg har utvalget avgitt uttalelse 
nr. 35 «Akkvisisjon av klienter basert 
på domstolenes berammingslister». 
Her vurderer utvalget om det vil være i 
strid med Regler for god advokatskikk 
dersom en advokat tar kontakt med 
selvprosederende parter som en finner 
fram til i domstolenes berammingslister 
på nettet. Uttalelsen er publisert på 
Advokatforeningens hjemmeside.

Etikkutvalget har også kommet med 
høringssvar i forbindelse med forslag 
til nytt punkt 1.4 «Advokatens forhold 
til menneskerettighetene» i Regler for 
god advokatskikk, og utkast til svar i 
forbindelse med forslag til endringer i 
IBAs etiske regelverk.

CCBE arbeider for et felles etisk 
regelverk, “Model Code of Conduct”. 
Etikkutvalget har hatt tett samarbeid 
med sekretariatet.

INTERNASJONALT  
RETTSHJELPSUTVALG

Susanne Munch Thore (leder), Ellen 
Karine Hektoen, Jan L. Backer, Paal-
Henrich Berle, Kjersti Beate Hasfjord og 
Jannicke Knudsen. (Kiran Azis trådte ut 
i 2018)

Advokatforeningens interna-
sjonale rettshjelpsutvalg bistår fra 
Advokat foreningens side med støtte 
til rettshjelpsprosjekter i Uganda og 
Guatemala. 

Prosjektstøtten er fordelt med 
90 % fra NORAD og 10 % fra Advokat-
foreningen. Prosjektene drives i 
samarbeid med Uganda Law Society 
(ULS) og Asociación Abogados Mayas 
de Guatemala (ANMNAG). 

Prosjektene yter juridisk bistand og 
fri rettshjelp, herunder både rådgiv-
ning og sakførsel, til underpriviligerte i 
Uganda og Guatemala. 

Gjennom sitt arbeid har det interna-
sjonale rettshjelpsutvalget som mål å 
bidra til å bygge rettsstaten i prosjekt-
landet, herunder styrke den lokale 
samarbeidspartneren til å bli en sterk 
og uavhengig rettspolitisk aktør. 

I Uganda støtter Advokatforeningen 
7 (av 12) operative rettshjelpskontorer 
som yter bistand til lokalbefolkningen. 
Prosjektet står sentralt i rettsstatsbyg-
gingen i Uganda, og feiret sitt 25 års 
jubileum i 2018.

I Guatemala er prosjektet særskilt 
rettet mot urfolks rettigheter. En viktig 
hovedkomponent i Maya-programmet 
er rettsstatsbygging, og ANMNAG er den 
største leverandør av fri rettshjelp og 
strategisk sakførsel for urbefolkningen 
i Guatemala. 
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KVINNEUTVALGET

Tina Storsletten Nordstrøm (leder),  
Laila Marie Bendiksen, Anne Sofie 
Bjørkholt, Ingjer Ofstad, Marit Moen 
Vik-Langlie, Kristine Hasle Øverby, 
Camilla Kristiansen Lunne 

Formålet for utvalget er å fremme tiltak 
for å høyne kvinneandelen i yrket, også 
oppover i karrierestigen. Kvinneutvalget 
har hatt tre møter i 2018. 

I januar arrangerte kvinneutvalget in-
spirasjonsdebatt med tema «Fra tanke 
til handling» og i oktober arrangerte 
utvalget seminar med tema selvledelse.

Begge arrangementene hadde god 
oppslutning.

I august ble det arrangert en ny runde 
med salgskurs del 1 og del 2. 

Nytt av året var at mentorordningen 
hadde kurs for menteene spredt utover 
hele året, i tillegg til de individuelle 
møtene med mentor. Denne endringen 
medførte at mentorordningen ikke len-
ger er gratis, men utvalget har mottatt 
utelukkende positive tilbakemeldinger 
på denne formen, og vil videreføre 
ordningen med kurs også i 2019.

Kvinneutvalget v/leder var på forsiden 
av Dagens Næringsliv i slutten av mai 
ifbm. lønnsulikheter mellom kvinnelige 
og mannlige advokater. Utvalget har 
også hatt et oppslag i Advokatbladet.

MEKLINGSUTVALGET

Geir Frøholm (leder), Morten Tveten, 
Ronny Lund, Ola Øverseth Nisja,  
Randi Birgitte Bull og Tore Lerheim

Meklingsutvalget har avholdt fire møter 
i 2018.

I april inviterte meklingsutvalget alle 
sertifiserte meklere til et faglig forum. 
Utvalget fikk gode tilbakemeldinger på 
samlingen, men meklerne etterspurte 
en strategi for å gjøre mekling mer 
akseptert som et konfliktløsnings-
verktøy. Med dette i tankene inviterte 
meklingsutvalget i august til workshop 
med dette som tema. Blant de inviterte 
var politisk rådgiver for Justis- og bered-
skapsdepartementet, representanter fra 
universitetene, representanter fra for-
sikringsbransjen og representanter fra 
bygg- og anleggsbransjen for å nevne 
noen. Denne workshopen resulterte i 
at meklingsutvalget begynte arbeidet 
med å utrede muligheten for å stifte et 
meklingsinstitutt. Mot slutten av 2018 
vedtok hovedstyret at meklingsutvalget 
har støtte til å arbeide med å opprette 
et meklingsinstitutt. Dette er og blir en 
prioritert oppgave for Meklingsutvalget.

Meklingsutvalget har behandlet tre søk-
nader om sertifisering uten gjennomført 
kurs på Meklingsakademiet, to av disse 
ble sertifisert.

MENNESKERETTIGHETSUTVALGET

Frode Elgesem (leder), Else Leona 
McClimans, Thomas Horn (inntil mars 
2018), Arne Gunnar Aas, Maria Hessen 
Jacobsen, Brynjulf Risnes, Elisabeth 
Brodtkorb, Cecilia Dinardi og Nicolai V. 
Skjerdal (fra september 2018) 

Menneskerettighetsutvalget avgir 
løpende høringsuttalelser på retts-
områder med betydning for menneske-
rettighetene. Ved siden av høringsar-
beidet, har utvalget i 2018 blant annet 
engasjert seg på følgende områder:  

Utvalget arbeidet i 2018 videre med 
temaet menneskerettigheter og 
nærings liv. Hovedstyret vedtok på møte 
1. februar de to veilederne som ble 
utarbeidet i 2017 – «Praktisk veiledning 
for advokater og advokatfirmaer om 
næringsliv og menneskerettigheter», og 
«Praktisk veiledning for bedriftsadvo-
kater om næringsliv og menneskeret-
tigheter». I tillegg ble det utarbeidet et 
eksempel på en menneskerettighets-
policy for advokatfirmaer. Veilederne 
gir konkrete råd og informasjon om 
hvordan norske advokater bør gjen-
nomføre FNs veiledende prinsipper 
for næringsliv og menneskerettigheter 
fra 2011. Et nytt punkt 1.4 i Regler for 
god advokatskikk om «Advokatens 
forhold til menneskerettighetene» ble 
vedtatt på representantskapsmøtet 31. 
mai 2018. Advokatforeningen anmodet 
etter dette Justis- og beredskapsdepar-
tementet om å stadfeste regelen som 
en del av Advokatforskriften kapittel 
12. Departementet besluttet at saken 
skulle sendes på alminnelig høring, 
med høringsfrist 9. april 2019. Formålet 
med høringen vil være å få frem om 
det foreligger vesentlige mangler ved 
eller innvendinger mot å stadfeste RGA 
punkt 1.4 som forskrift.

Else Bugge Fougner på kvinnedebatt  
i januar 2018
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Utvalget ved Frode Elgesem deltok på 
et arrangement under Arendalsuka om 
moderne slaveri med Rafto-stiftelsen. 

Utvalget arrangerte sitt årlige heldags-
seminar 3. mai 2018 på Ingeniørenes 
Hus i Oslo, med tema «Arbeid, nærings-
liv og menneskerettigheter». Den første 
delen av seminaret fokuserte på 
arbeids liv og menneskerettigheter i 
Norge, mens den andre delen fokuserte 
på næringsliv og menneskerettigheter 
internasjonalt. Foredragsholdere 
var blant annet dommer ved Den 
europeiske menneskerettighetsdomstol 
Erik Møse, høyesterettsdommer 
Arnfinn Bårdsen, riksadvokat Tor- Aksel 
Busch og leder i Etikkrådet for Statens 
pensjonsfond utland Johan H. Andresen. 
Seminaret var svært vellykket med 
omlag 100 deltakere.

Menneskerettighetsutvalget fortsatte 
dialogen med politiets utlendingsenhet 
om forholdene på Trandums utlendings-
internat med uanmeldt besøk 18. april 
2018. Til stede var utvalgsmedlem Arne 
Gunnar Aas, Brynjulf Risnes og Elisa-
beth Brodtkorb. Utvalgsmedlemmene 
fikk snakke med en ansatt ved enheten, 
da de ikke tillot møte med innsatte 
eller helsepersonell uten avtale. Den 
ansattes gjengivelse av forholdene var 
akseptable, men det er urovekkende 
at også unge mennesker plasseres 
i sikkerhetsceller. Utvalget var også 
kritiske til omfanget av kroppsvisita-
sjon. Utvalget ved Arne Gunnar Aas var 
på et anmeldt besøk 6. desember 2018. 
Utvalget vil følge opp arbeidet i 2019. 

Else Leona McClimans deltok på hørin-
gen av Norge i FNs torturkomite,  
23. – 24. april 2018. NGO-forum for 
menneskerettigheter med Menneskeret-
tighetsutvalget som sekretariat utar-
beidet en skyggerapport til den norske 
rapporten til FNs torturkomite. Tema-
fokus for MRU var isolasjon, varetekt, 
fengsling av psykisk syke, Trandum, 
fengsling av barn, samt manglende 
beskyttelse av ofre for tortur. 

Elisabeth Brodtkorb deltok på høringen 
av Norge i FNs barnekomite i Genève, 
22. – 24. mai 2018. Utvalget hadde 
kommet med ulike innspill til sivil-
samfunnets skyggerapport, blant annet 
om barn i fengsel, som ble tatt opp i 
høringen. Utvalget følger sakene om 
barnevern i EMD nøye, og vil følge opp 
avgjørelsene derfra i 2019. 

Europarådets komité om torturforebyg-
gende tiltak (CPT) besøkte Norge i mai. 
Maria Hessen Jakobsen og Else Leona 
McClimans deltok i et innspillsmøte 
med komiteen, og sendte komiteen 
skriftlig bakgrunnsmateriale, særlig 
vedrørende isolasjon og forholdene ved 
Bergen fengsel. 

Frode Elgesem var utvalgets kontakt-
person i NGO-forums arbeid ved 
utarbeidelsen av sivilsamfunnets skyg-
gerapport til FNs rasediskriminerings-
komite, og bidro med tekst om urfolk 
og manglende inkludering av CERD i 
menneskerettsloven. På grunn av tids-
nød i ferdigstillelsen av arbeidet i NGO-
Forum/ Anti-rasistisk senter, besluttet 
menneskerettighetsutvalget å ikke stille 
seg bak sivilsamfunnets rapport.

Menneskerettighetsutvalget har enga-
sjert seg særskilt i advokaters situasjon 
i Tyrkia. Maria Hessen Jacobsen sitter i 
Tyrkia-utvalget, et samarbeidsprosjekt 
mellom Advokatforeningen, Dommer-
foreningen og ICJ. I 2018 har utvalget 
deltatt på rettssaksobservasjoner i 
Tyrkia, og vært med på ulike nasjonale 
seminarer for å skape oppmerksomhet 
om utfordringene i Tyrkia nå. Rapport 
fra rettssaksobservasjonen er publi-
sert på Advokatforeningens nettside. 
Advokaters situasjon i Tyrkia kommer til 
å fortsette å være et prioritert område 
for utvalget i 2019.

Else Leona McClimans sitter i Nasjonal 
institusjon for menneskerettigheters 
(NIM) rådgivende utvalg. Det ble i 
januar 2018 tatt initiativ til et samar-
beid med NIM om en undersøkelse av 
EMDs praksis av statens plikt til å gi fri 
rettshjelp i henhold til EMK.

Arne Gunnar Aas og Thomas Horn 
deltok som utvalgets representanter 
i arresttilsynet. Maria Hessen Jakob-
sen overtok vervet høsten 2018 etter 
Thomas Horn. 

Retningslinjene for menneskerettig-
hetsutvalgets arbeid er ikke oppdatert 
siden 1985. Utvalget besluttet i 2018 at 
utvalgets retningslinjer bør revideres, 
og vil fremlegge et revidert forslag til 
retningslinjer for hovedstyret i 2019.

UTVALGET FOR KRISEBISTAND

Utvalget ble besluttet avviklet i hoved-
styrets møte 19. oktober 2018. Se mer 
på side 28 i årsrapporten.

UTVALG FOR JURISTUTDANNINGEN

Paal-Henrich Berle (leder), Erling Lind, 
Camilla Hovind Breiland, Margrethe 
Buskerud Christoffersen og Erik Eldjarn

I 2017 besluttet hovedstyret å opprette 
et utvalg for juristutdanningen.

Utvalgets formål er å arbeide med 
juristutdanningen på universitetene og 
den utdanningen advokatfullmektigene 
må fullføre for å få advokatbevilling.  
Våren 2018 avholdt utvalget et seminar 
om fremtidens advokatutdanning hvor 
Dommerforeningen, universitetene 
og bidragsytere fra advokatbransjen 
holdt innlegg. Utvalget har i tillegg 
utarbeidet et eget notat om hvilke krav 
som bør gjelde for å få advokatbevil-
ling. Notatet ble sendt på høring til alle 
kretsene i foreningen og Forum for de 
store høsten 2018. Notatet har også 
vært tilgjengelig på Advokatforeningens 
hjemmesider for innspill. Forslaget ble 
diskutert på kretsledermøte i november 
2018. Arbeidet med notatet og de etter-
følgende innspill skal danne grunnlag 
for Advokatforeningens endelige stand-
punkt i kravene for å få advokatbevil-
ling som sendes Justis- og beredskaps-
departementet våren 2019. 
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EIENDOMSMEGLINGSGRUPPEN

Lena Drønnesund (leder), Birgitte 
Midgaard, Alf Kåre Knudsen, Johan Arnt 
Mettevoll, Kristian Kleiberg (til 3. mai 
2018) og Paul Henning Fjeldheim  
(fra 3. mai 2018)

Advokatforeningen overtok sekre-
tariats rollen for faggruppen fra 
Eiendomsadvokatenes servicekontor 
per 1. januar 2018. Det er nå Advokat-
foreningen som administrer medlem-
skapet, krever kontingent, sender ut 
nyhetsbrev, etc. Eiendomsmeglings-
gruppen har per 31. desember 2018 155 
medlemmer.

I løpet av 2018 har styret i Advokat-
foreningens eiendomsmeglingsgruppe 
avholdt tre styremøter. Årsmøtet i 
eiendomsmeglingsgruppen ble avholdt 
3. mai 2018. På møtet ble det vedtatt 
nye vedtekter for faggruppen. De nye 
vedtektene ligger ute på faggruppens 
side på advokatforenignen.no. 

Eiendomsmeglingsgruppen formål er å:
•  styrke advokatens rolle som 

eiendomsmegler,
•  være et forum for drøfting av 

faglige spørsmål knyttet til 
eiendomsmegling,

•  arbeide aktivt for kompetanseheving 
blant medlemmene,

•  ivareta medlemmenes interesser 
overfor offentlige myndigheter og 
andre organisasjoner.

I løpet av 2018 har eiendomsmeglings-
gruppen hatt møte med Finanstilsynet, 
Kartverket og Reklamasjonsnemnda for 
eiendomsmeglingstjenester. Advokat-
foreningen er en av avtalepartene bak 
opprettelsen av Reklamasjonsnemnda, 
og en representant for Advokatforeningen 
er leder av Reklamasjonsnemndas styre. 
Å fysisk flytte Reklamasjonsnemnda 
er under utredning, og eiendomsme-
glingsgruppen deltar i en arbeidsgrup-
pe som utreder spørsmålet. 

Eiendomsmeglingsgruppen skal få 
Advokatforeningens høringssaker innen 
eiendomsmegling til uttalelse. Faggrup-
pens innspill gis til Advokatforeningens 
lovutvalg for eiendomsmegling. I 2018 
har eiendomsmeglingsgruppen gitt inn-
spill i anledning Finanstilsynets arbeid 
med å utarbeide rundskriv i anledning 
ny hvitvaskingslov.

I 2018 har Finanstilsynet aktivt fulgt 
opp det særlige etterutdanningskravet 
som gjelder for eiendomsmeglere og 
advokater som driver eiendoms megling. 
Eiendomsmeglingsgruppen skal 
arbeide for kompetanseheving blant 
medlemmene, og har dermed et særlig 
ansvar for å arrangere kurs for medlem-
mene innenfor fagområdet eiendoms-
megling. I løpet av 2018 har faggruppen 
arrangert kurs om grunnleggende 
eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag 
særskilt. Det er avholdt flere kurs om 
temaene i Oslo og Bergen. I tillegg er 
det avholdt kurs i grunnleggende eien-
domsmegling i Stavanger og Tønsberg.

Mange advokater som driver med 
eiendomsmegling er del av relativt små 
fagmiljø. Kurs er dermed også en viktig 
møteplass og et sted for nettverksbyg-
ging. Kursene markedsføres utover 
eiendomsmeglingsgruppens medlem-
mer. Eiendomsmeglingsgruppen håper 
at kurset i grunnleggende eiendoms-
megling og oppgjørsoppdrag kan føre 
til at flere advokater begynner med 
eiendomsmegling.

Medlemmene av eiendomsmeglings-
gruppen mottar jevnlig nyhetsbrev 
med artikler om eiendomsmegling, 
regelendringer og tips og råd. For å 
hjelpe advokatene som driver med 
eiendomsmegling til å drive sikkert, har 
eiendomsmeglingsgruppen i 2018 job-
bet med å få på plass en fordelsavtale 
for Advokatforeningens medlemmer 
på et fagsystem for eiendomsmegling. 
Fagsystemet inneholder bl.a. ferdigut-
viklede sjekklister som gir advokaten 
sikker og praktisk bistand gjennom alle 
fasene i et eiendomsmeglingsoppdrag. 
Tilbudet vil bli lansert i løpet av første 
kvartal 2019.

FORSVARERGRUPPEN

Marius O. Dietrichson (leder), Anne 
Kroken (nestleder), Arne Gunnar Aas, 
Mette-Julie Sundby, Bendik Falch 
Koslung, Kim Gerdts, Cecilie Nakstad, 
Marit Lommundal Sæther, Halvard 
Helle

Årsmøtet i forsvarergruppen ble avholdt 
21. oktober i forlengelsen av høstsemi-
naret på Sundvolden 19.-21. oktober. 
Høstseminaret hadde 237 deltakere. 
Forsvarergruppen har i 2017 avholdt 
åtte ordinære styremøter. 

Forsvarergruppens arrangerte ECBA-
vårkonferanse i Oslo 20.-22. mars 
med temaet Pre-Trial-Detention and 
Compensation – Current Issues and 
Minimum Standards. 

Forsvarergruppen har sammen med lov-
utvalget for strafferett og straffeprosess 
besvart en rekke høringer, og styret har 
vært representert i møter med viktige 
aktører innen justissektoren og andre 
myndighetsorganer. 

Arbeidsgruppen som utarbeidet utkast 
til reviderte retningslinjer for forsvarere, 
leverte sitt utkast høsten 2018, med sikte 
på vedtakelse på Advokatforeningens 
representantskap i 2019. 

Forsvarergruppen har gjennom hele 
året jobbet for å øke salærsatsen og 
reversere halveringen av reisefraværet. 
Av øvrige saker Forsvarergruppen har 
arbeidet med i 2018, fremheves det 
særlig at Forsvarergruppen har klaget 
Kriminalomsorgsdirektoratet inn til Dis-
krimineringsnemnda etter at kvinnelige 
advokater måtte ta av BH i sikkerhets-
kontrollen i fengsler, fordi spilene ga 
utslag på metalldetektoren.

FAGGRUPPENE
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DISIPLINÆRUTVALGENE

Advokatforeningen har syv regionale 
disiplinærutvalg, med til sammen 77 
medlemmer og ett settemedlem. Det er 
kretstilhørigheten som avgjør hvilket 
utvalg som behandler en klage på en 
advokat. Disiplinærutvalgene behand-
ler klager på advokater som er medlem-
mer av Advokatforeningen, samt klager 
på advokater som ikke er medlemmer, 
men som ønsker en toinstansbehand-
ling. 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. 

I 2018 kom det inn 496 nye klagesaker, 
noe som utgjør en nedgang på 60 saker 
i forhold til 2017. Totalt ble 526 saker 
behandlet – 11 saker færre enn i 2017. 
Av disse ble 377 realitetsbehandlet og 
149 saker avvist. Dette er lavere enn i 
2017, hvor tallene var henholdsvis 344 
og 192. I 70 % av de avviste sakene, 
traff leder avvisningsbeslutningen 
alene. Dette er 6 % mindre enn i 2017.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
var 5,6 måneder, hvilket tilsvarer en 
nedgang i saksbehandlingstiden fra 
2017 med 0,8 måneder.

I de sakene hvor det er gitt reaksjoner, 
viser statistikken at det ble gitt kritikk 
i ca. 24 % av sakene, irettesettelse 
i ca. 3 % av sakene og advarsel i ca. 
4 % av sakene. I 2017 var fordelingen 
henholdsvis 23 %, 6 % og 3 %. 

Klager ble gitt medhold i 30 % av 
sakene i 2018, en nedgang på 1 % fra 
2017. En synkende medholdsprosent 
har vært en trend de siste årene.  

Som ved tidligere år var det punkt 1.3 
(saklig og korrekt opptreden), punkt 
3.1.2 (advokatens oppfølging av opp-
draget) og punkt 3.3.1 (rimelig salær) 
det var flest fellelser for, men også 
punkt 1.2 (ivareta klientens interesse) 
og punkt 3.1.5 (uforholdsmessige 
omkostninger). 

Den gjennomsnittlige saksbehandlings-
tiden for disiplinærsaker har gått ned i 
2018 sammenlignet med året før. Dette 
har sammenheng med arbeidet i ad 
hoc-utvalget, som ble opprettet i 2017 

for å redusere saksbehandlingstiden i 
disiplinærutvalgene. Utvalget har i 2018 
behandlet 52 saker og har bidratt til å 
nedarbeide restanser i utvalgene. Ad 
hoc-utvalget ble nedsatt for ett år, og i 
2018 ble perioden forlenget med ytter-
ligere ett år.

Det årlige disiplinærutvalgsmøtet ble 
avholdt 31. mai 2018. På møtet deltok 
medlemmer fra de regionale disipli-
nærutvalgene, samt leder av Disipli-
nærnemnden. Statistikk for utvalg og 
nemnd ble gjennomgått, og status for 
Advokatklageordningen, samt ulike 
problemstillinger tilknyttet klagebe-
handlingen ble presentert og diskutert. 
Flere av utvalgsmedlemmene holdt 
innlegg. I tillegg til det årlige disiplinær-
utvalgsmøtet, har enkelte av disiplinær-
utvalgene avholdt egne årsmøter.

DISIPLINÆRUTVALGET  
OSLO KRETS

Kåre Idar Moljord (leder), Marius Lysell 
Andersen (leder underutvalg), Alex 
Borch (leder av underutvalg), Jørgen 
A. Bull (leder av underutvalg), Finn 
Erik Engzelius (leder av underutvalg) 
Johan Kjetil Høgevold (leder av 
underutvalg), Nils Petter Jacobsen 
(leder av underutvalg), Per Christian 
Opsahl (leder av underutvalg), Halldis 
Winje (leder av underutvalg), Henning 
Harborg, Marit Asphaug, Morten Johan 
Bjønness, Botolf Botolfsen, Unni Fries, 
Hans Andreas Hansen, Morten Haugen, 
Henning Harborg, Karoline Henriksen, 
Torhild Holth, Ren Ibsen, Gunnar Meyer, 
Knut Anders Sannes, Petar Sekulic, 
Eirin Susann Simonsen, Nina Henriksen 
Torgrimsby, Kristine Wang, Karl 
Marthinussen

DISIPLINÆRUTVALGET  
OPPLAND, BUSKERUD, VESTFOLD 
OG TELEMARK KRETSER

Tore Thallaug (leder), Jan-Kjetil Brekken, 
Lars Braastad, Bjørn Dyrland, Per 
Espen Eid, Torger Juel Fosse, Even 
Solbraa-Bay, Ida Camilla Hals 

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

Pål A. Eide (leder), Toralf Haver, Tor 
Harald Eike, Eva Johnsen Holm, Stian 
Kristensen, Lars Faye Ree, Rune 
Stangeland, Inger Marie Sunde, Sturla 
Vik-Vestly

DISIPLINÆRUTVALGET MØRE 
OG ROMSDAL OG TRØNDELAG 
KRETSER

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

DISIPLINÆRUTVALGET  
ØSTFOLD OG FOLLO, ROMERIKE 
OG HEDMARK KRETSER

Ada Cathrine Høst Mytting (leder),  
Lars Baklund, Andre Berven, Ann Gunn 
Edvardsen, Odd Hanisch, Peter Trygve 
Hansen, Janette V. Svendsen, Monica 
Melgråd 

DISIPLINÆRUTVALGET 
HORDALAND OG SOGN OG 
FJORDANE KRETSER

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

DISIPLINÆRUTVALGET  
NORD-NORGE KRETSENE 

Ingunn Tøllefsen (leder), Rudi Mikal 
Christensen, Torbjørn Saggu Holm, 
Håvard Utstøl Jakobsen, Maiken S. 
Johnsen, Jan Kristian Kløkstad, Kjetil H. 
Nilsen, Kjetil Rege, Bjørn Kristian Storli
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AUST-AGDER KRETS 

Leder: Ole Magnus Heimvik
Nestleder: Kari Høgevold
Styremedlem: Cecilie Helberg

Kretsen hadde 60 medlemmer per  
31. desember 2018.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
16.03.18 i Arendal Sjømandsforenings 
lokaler. Det var 28 medlemmer til stede. 

I perioden er det blitt avholdt ett lokalt 
kurs. Videre er det avholdt et dialog-
møte mellom kretsleder og stortingspo-
litikerne fra Agder for å ta opp aktuelle 
saker av betydning for medlemmene. 
Møtet ble avholdt sammen med Leif 
Oscar Olsen som kretsrepresentant i 
hovedstyret.  

I tillegg har leder av kretsen avholdt et 
samarbeidsmøte med leder av Fylkes-
nemnda. Møte ble avholdt sammen 
med leder av Vest-Agder krets, og kom i 
stand etter initiativ fra Fylkesnemnda.

Annet 
Styrets møtevirksomhet det siste året 
har i stor grad foregått per e-post. Det 
er avholdt ett kurs i desember 2018. Det 
er lagt opp til flere kurs våren 2019. 

BUSKERUD KRETS 

Leder: Christer Almquist
Medlemmer: lda Camilla Hals, Vibeke 
Bille, Knut Austad og Monica Tennebø
Varamedlemmer: Sjak Haaheim, 
Charlotte Wickmann Kvamme, Gabrielle 
Lilleeng Asmyhr

Kretsen har 197 medlemmer per  
31. desember 2018.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
«Fremstilling av rettskildene i Sharia» – 
Tingrettsdommer Merckoll.

«Kurs i digitale aktorater og varetekts-
fengslinger» – Politidirektoratet.

«Kurs i advokatetikk» – Anne Cathrine 
Vogt.

«Kurs i forliksforhandlinger i regi av YA 
Buskerud» – Professor Sverre Blandhol.

Sosiale aktiviteter
08.02.2018 Årsmøte ble gjennomført på 
restaurant D i Drammen. Etter møtet var 
det bespisning for alle fremmøtte.

09.11.2018 Gåsaften.

08.09.2018 Advokaturen.

Styret i Yngre advokater har i løpet av 
året avholdt en rekke arrangementer, 
herunder Kick off, torsdagspils på Papir-
huset, samt julepils.

Det ble som i fjor også arrangert felles 
samling for kretsens medlemmer før 
advokat festen på Advokatenes Fagdager.

Annet
Kretsstyret har arbeidet med å innstille 
kandidater fra Buskerud krets til Hoved-
styret i Advokatforeningen. Styret har 
spilt inn kandidater til valgkomiteens 
leder Knutzon. Valgkomiteen innstilte 
på advokat Kildebo som representant 
i hovedstyret på vegne av Buskerud 
krets. Kildebo ble enstemmig valg på 
representantskapsmøte 31.05.2018.

Kretsstyret har arbeidet for oppjuste-
ring av salæret for bostyrere i konkurs 
ved Drammen tingrett og Kongsberg 
og Eiker tingrett, dette i tråd med 
den oppjustering som var besluttet i 
Oslo. Kretsen tilskrev begge tingretter. 
Kretsens henvendelse har ikke medført 
noen oppjustering av salærsatsen. 
Krets styret vil følge opp saken videre.

Det ble besluttet å opprette avdeling for 
Yngre advokater i Drammen på årsmøte 
den 08.02.2018. Kretsstyret har hatt en 
tett dialog med styret i YA, og kretssty-
ret har enstemmig vedtatt styringsdo-
kument for YA.

Kretsstyret har arbeidet med høringsut-
talelser. Kretsstyret har avgitt hørings-

uttalelse i forbindelse med endringer i 
etterutdanningen for tidsperioden 2019 
– 2023. Videre har kretsstyret avgitt 
høringsuttalelse i forbindelse med end-
ringen i RGA punkt 1.3 om næringsliv og 
menneskerettigheter.

Kretsstyret vil for 2019 ha økt fokus 
på arbeidet med rettshjelpssatsen og 
økning av godtgjørelse for reisefravær. 
Advokatforeningen sentralt har lagt 
ned betydelig innsats og ressurser på 
disse spørsmålene, og kretsstyret vil 
arbeide opp mot beslutningstakere fra 
Buskerudbenken for å kunne påvirke 
denne prosessen ytterligere. Det er 
kretsstyrets oppfatning at satsene må 
økes, og at våre medlemmer må sikres 
årlig forhandlingsrett på lik linje med 
andre yrker.

Advokatvakten 
Advokatvakten har blitt avholdt annen 
hver uke i 2018, og styret vil takke alle 
advokater som stiller opp og bidrar til 
et godt tilbud til byens innbyggere.

Kretsstyret har i 2018 arbeidet aktivt for 
å videreføre prosjektet «Utvidet advo-
katvakt» som ble igangsatt i 2017. Utvi-
det advokatvakt er et arrangement der 
kretsen legger til rette for gratis juridisk 
rådgivning til Drammens befolkning. 
Arrangementet ble opprinnelig avholdt 
for å skape blest om den ordinære 
advokatvakt som arrangeres på biblio-
teket annenhver uke. Arrangementet 
har vært avholdt to ganger i året, og det 
har møtt 15 advokater på hver utvidet 
advokatvakt.

Kretsstyret besluttet i 2017 å bevilge 
midler til annonsering for i større grad 
å synliggjøre arrangementet. Det ble 
også sendt ut pressemeldinger til medi-
ehus i Drammen, noe som medførte 
økt promotering av arrangementet, 
både ved omtale i artikler og på radio 
der leder ble intervjuet. Kretsstyret har 
hatt løpende dialog med biblioteket på 
Papirbredden, der utvidet advokatvakt 
har fått gratis annonsering i program-
bladet..

KRETSER
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FINNMARK KRETS 

Leder: Gunn Kathrine Stangvik 
Styremedlemmer: Anne Haraldsvik  
og Anne Marit Pedersen

Kretsen hadde 46 medlemmer  
per 31. desember 2018.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
01.11-02.11.18 Kretsmøte med kurs i 
forslag til ny arvelov, opprettelse av 
testamenter og etikk i Karasjok.

HAUGESUND KRETS 

Leder: Christoffer A. Falkeid 
Medlemmer: Helena Helgesen,  
Kurt O. Bjørnnes, Adrian Helgesen,  
Ann-Elin Rossebø  
Varamedlemmer: Erik Lea, Maria 
Oftedal, Håkon Velde Nordstrøm

Kretsen hadde 100 medlemmer per  
31. desember 2018.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
23.02.18 Kurs om advokatetikk ved 
Hewan Nagassi og Hege Moljord 

15.03.18 Kurs om fri rettshjelp ved  
Odd Geir Aarrestad og Benedicte 
Dalland-Hansen

15.06.18 Kurs om grunnleggende regler 
om eiendomsmegling for advokater ved 
Johan Mettevold

24.09.18 Kurs om aktørportalen og  
digital hovedforhandling ved Kjetil 
Myrvold 

Sosiale aktiviteter
15.16.18 Sommerfest i Haraldsvang Café 
og Catering i Haugesund 

04.08.18 Haugesund Pride i Haugesund

08.12.18 Julebord i Sjøhuset i Haugesund 

20.12.18 Julesherry i kontorlokalene til 
Advokatfirmaet Responsa AS

Annet
Styreleder har gjennomført møte med 
Solveig Horne, stortingspolitiker og 
medlem i Justiskomiteen.

HORDALAND OG  
SOGN OG FJORDANE KRETS 

Leder: Ingelin M. Gundersen
Styremedlemmer: Bjarte Aarlie 
(Nestleder), Brendan Stewart Mitchell, 
Rikke Arnesen, Stian Osa, Robert Fonn, 
Åshild Fløistad
Varamedlemmer: Sølvi Nyvoll Tangen, 
Arild Solheimsnes, Ann Cathrine Lerstad 

Kretsen hadde 838 medlemmer per  
31. desember 2018.

Kursvirksomhet/aktiviteter 
09.01.18 Møte i sivilt råd

02.02.18 Boligrett – Rett på sak

21.02.18 Møte med JUS vedrørende 
kurstilbud i Bergen

22.02.18 YA – Permisjonstreff på  
Godt Brød

05.03.18 Møte i sivilt råd

14.03.18 Årsmøte

15.03.18 Møte i «Rådet for samhandling 
i straffesakskjeden»

24.04.18 Seminar om advokatutdanning

02.05.18 Kurs i digital hovedforhandling

08.05.18 Menneskerettigheter – Rett 
på sak

14.05.18 YA – Permisjonstreff på  
Godt Brød

31.05.18 Representantskapsmøte

04.06.18 Kurs i eiendomsmegling

05.06.18 Møte i sivilt råd

Alta-advokatene  
Lene Sandberg og Kjetil  
H. Nilsen kjørte scooter 
fra Alta til Lakselv for 
å delta på årsmøtet i 
Finnmark krets

Åtte advokater var til stede på årsmøtet i 
Finnmark krets, hvilket utgjør nærmere 17 
prosent av medlemsmassen
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06.06.18 YA – Foredrag «Straffesaker i 
lagmannsretten»

15.06.18 Kurs på Cornelius – GDPR

03.09.18 YA – Permisjonstreff på  
Godt Brød

04.09.18 YA – Foredrag «hersketeknikk»

11.09.18 Konkurranserett – Rett på sak

14.09.18 YA – Juristpils på TempoTempo

16.10.18 Kurs – Oppgjørsoppdrag

16.10.18 Møte i sivilt råd

29.10.18 YA – Permisjonstreff på  
Godt Brød

02.11.18 YA – Årlig høstfest på  
Hotell Norge

06.11.18 Havbruksrett – Rett på sak

06.11.18 Kurs i jordskifteloven

09.11.18 Tvistelovsdagen

Sosiale aktiviteter
25.05.18 Juristsommerfest

21.09.18 Alumnusdag – avlyst pga.  
for lav påmelding

07.12.18 Vinterfest for jurister i  
Sogn & Fjordane + to timer etikk

Advokatvakten 
Advokatvakten i kretsen har holdt 
åpent hver torsdag fra 17.00-20.00 i 
tinghuset.

HEDMARK KRETS 

Leder: Trude Holmen 
Styremedlemmer: Liv Randi Dobloug 
(nestleder), Hanne Wesche,  
Emil Tømmerdal Nordby,  
Espen Søby Botheim
Varamedlem: Håkom Laugerud,  
Helge Hartz 

Kretsen hadde 138 medlemmer per 
31.12 2018. 

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter 
02.03.18 Årsmøte med påfølgende 
årsmøtemiddag i Hamarstuene.

Våren 2018: Etikk-kurs med foredrags-
holder Henrik Syse.

31.10.18 Kurs i etikk og fast eiendoms 
rettsforhold. Foredragsholdere var 
advokat Jeppe Normann og dr. juris Jens 
Edvin A. Skoghøy.

Annet 
Hedmark krets har arbeidet med 
ordningen tilknyttet fri rettshjelp. I 
den forbindelse ble representanter fra 
Hedmarksbenken på Stortinget invitert 
til frokostmøte i desember 2018, og tre 
representanter møtte. Det ble gitt flere 
innspill til dem, som de skulle ta med seg.

Advokatvakten 
Hedmark krets arrangerer advokatvakt 
på Hamar.

Advokatvaktordningen har fulgt samme 
mønster som tidligere år. Ordning hvor 
man anmodet brukerne om å melde 
fra til Frivillighetssentralen hvorvidt de 
kommer, har blitt videreført også i år.

HELGELAND OG SALTEN KRETS 

Leder: Ingrid M. Holm
Styremedlemmer: Kristin F. Hammervik 
(nestleder), Tor Eitran, Silje Mjelle 
Varamedlemmer: Siv-Kristin Hansen, 
Øyvind Eidnes, Trond lvan Blomsø

Kretsen hadde 102 medlemmer per  
31. desember 2018.

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
01.03.2018 Kurs i selskapsrett 

25.04.2018 Kurs i arbeidsrett  

25.-26-10 2018 Mo-seminaret

11 av 19 krestledere er kvinner
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MIDT-HÅLOGALAND KRETS

Leder: Trude Marie Wold
Styremedlemmer: Stian Auglend, 
Hanne Skare
Varamedlem: Daniel Riibe-Stokland

Kretsen hadde 94 medlemmer per 
31. desember 2018.

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter

02.02.2018: Kurs i arverett v/ Vibeke 
Five.

09.03.2018: Kurs i temaene utløsning 
av aksjonær - frivillighet og tvang, 
spredt fra aksjeloven, samt etikk for 
advokater v/ dr. juris Tore Bråthen og 
filosof Einar Øverenget.

26.10.2018: Kurs i Aktørportalen  
v/ Espen Bjerkvoll og Frode Støle.

16.11.2018: Kurs i eiendomsmegling  
v/ Johan Arnt Mettevoll. 

Sosiale aktiviteter
02.02.2018: Sosial samling med middag 
mv. i forbindelse med årsmøtet.

09.03.2018: Vinterfestukeseminar med 
både faglig og sosialt innhold

Annet
Styret har hatt stort fokus på endrin-
gene i domstolstrukturen som pågår 
nasjonalt, og har særlig hatt fokus på 
Vesterålen tingrett i kretsens virkeom-
råde som er truet med nedleggelse/
sammenslåing. Styret har engasjert 
seg politisk i saken bl. a. gjennom 
samtaler med ordfører og uttalelser til 
Regionrådet. Justiskomiteen ble invitert 
til Vesterålen, og Gulati Himanshu 
reiste til Vesterålen i den sammenheng. 
Advokatbladet har omtalt saken og var 
på besøk i den sammenheng. 

Advokatvakten
Midt-Hålogaland arrangerer advokat-
vakt i Harstad og Sortland. Det er 
planlagt oppstart også i Narvik.

MØRE OG ROMSDAL KRETS

Leder:Camilla Solbakken
Styremedlemmer: Roger Sporsheim, 
Lars Neergård, Øystein Remme, 
Wenche Brandstad

Kretsen hadde 176 medlemmer per 
31.12.2018.

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter

02-03.03.18 Årsmøte og kurs. Advokat 
Jeppe Normann holdt foredrag om taus-
hets- og fortrolighetsplikt for advokater, 
rettsbrudd knyttet til god advokatskikk 
og etikk i advokatvirksomhet, hvit-
vasking, korrupsjon og personvern. 
Advokat Vibeke Five holdt foredrag om 
feller og gode råd for testamenter.

31.05.18 Representantskapsmøte

26.-27.10.18 Høstseminar på Storfjord 
hotell på Glomset utenfor Ålesund. 
Advokat Ola Fæhn holdt foredrag om 
avhendingsloven, psykologspesialist 
Jøri Horverak holdt foredrag om stress, 
kunnskap og forståelse, og advokat 
John Christian Elden holdt foredrag om 
oppdateringer innen strafferetten.

15.-16.11.18 Kretsledermøte og årstalen 

Sosiale aktiviteter
Lokalavdeling Ålesund og Sunnmøre 
har arrangert foredrag innen ny straf-
feprosesslov, arbeidsrett ved advokat 
Lars Holo, samt kurs vedr. GDPR ved 
advokat Kristin Grung og advokat 
Birgitte Søvre Vaagen. I tillegg har det 
vært avholdt julebord i desember, med 
kunstlotteri i regi av Grafic-club.
Lokalavdelingen i Molde har hatt fire 
arrangementer i 2018. I mars holdt de 
årsmøte hvor advokat Nicolai Blakstad 
holdt foredrag om avhendingsloven. 
Det ble arrangert sommerfest, og i sep-
tember holdt førsteamanuensis ved HiM 
Odd Anders Bøyum-Folkeseth foredrag 
om skattemessig fradrag for bidrag til 
samfunnsnyttig aktivitet. I desember 
avholdt de julemøte med påfølgende 
middag hvor advokat Helge Aarseth 
holdt foredrag om domstolskontroll 
med forvaltningsvedtak.

Annet
I 2018 har Advokatforeningen fortsatt 
hatt fokus på fri rettshjelp, der også 
kretsen har vært engasjert. Det har vært 
opprettet kontakt med politikerne for 
å påvirke endringer i fri rettshjelpsord-
ningen. 

Advokatvakten
Det har vært avholdt Advokatvakt i regi 
av Ålesund frivillighetssentral, som 
også videreføres i 2019.
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OPPLAND KRETS 

Leder: Nina Emilie Braathen Hjortdal
Styremedlemmer: Tone Ljoså, Øystein 
Skurdal, Henrik Kaldahl Thorrud
Varamedlemmer: Ellen Beate Lunde og 
Camilla Kvaksrud

Kretsen hadde 114 medlemmer per 
31.12.2018.

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
15.03.18 Årsmøte på Scandic Lilleham-
mer Hotell. Det ble holdt kurs for kret-
sen i forbindelse med årsmøtet. Tema 
for kurset var advokatetikk ved Sverre 
Blandhol. 

25.10.18 Kurs ved advokat Jeppe Nor-
mann. Igjen var temaet advokat etikk, 
denne gang med gjennomgang av 
reglene rundt taushetsplikt, konfliktav-
klaringer og hvitvaskingslov. Videre, 
nok en gang, gjeldene rett og endringer 
som vil komme med Advokatloven. 

Vi inviterte jurister fra offentlige etater i 
Oppland til å delta på «juristtreff» etter 
kurset. 

Sorenskriver Ingjerd Thune ved Gjøvik 
tingrett orienterte om domstolenes ut-
vikling, herunder utfordringer i forhold 
til sammenslåing og konsekvenser 
for juristene og advokatene i gamle 
Oppland fylke.

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

 

OSLO KRETS 

Leder:Else-Marie Merckoll
Styremedlemmer:
Lars Berge Andersen (nestleder),  
Sindre Marqvardsen, Trygve Staff,  
Nora Hallén, Hanne Skaarberg Holen, 
Anette Mellbye 
Varamedlemmer: Petter Mandt, Elsa 
Charlotte Gil, Aurora Geelmuyden

Oslo krets er Advokatforeningens 
største krets, og utgjør 58,41 % av 
foreningens totale medlemsmasse. Oslo 
krets hadde 5440 medlemmer pr 31. 
desember 2018.

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter

11.01.18 Personvernforordningen på 
Bårdar med Rune Opdahl og Malin 
Tønseth

10.01.18 Digital hovedforhandling hos 
advokatfirma Føyen Torkildsen med 
Frode Støle og Espen Bjerkvoll

16.01.18 og 30.01.18 Digital hovedfor-
handling med Frode Stølen og Espen 
Bjerkvoll

06.02.18 Offentlige anskaffelser med 
Live Lindholm

14.02.18 Digital hovedforhandling med 
Frode Stølen og Espen Bjerkvoll

21.03.18 Etikk: Advokaters taushetsplikt 
og salærberetning på Thon Conference 
Univeritetsgaten med Sverre Koch og 
Rolf Johan Ringdal 

17.04.18 Testamentopprettelse i kantinen, 
Juristenes hus med Vibeke Five og Odd 
Bruusgaard

23.04.18 Etikk: Mediehåndtering på 
Litteratur huset med Terje Svabø

07.05.18 Barnebortføring i kantinen, 
Juristenes hus med Torunn E. Kvisberg

15.05.18 Digital hovedforhandling i kan-
tinen med Frode Støle og Espen Bjerkvoll

12.06.18 Etikk: Praktisk fra disiplinærut-
valget hos Arntzen de Besche i Bygdøy 
allé 2 med Kåre Idar Moljord

29.08 og 09.10.18 Digital hovedforhand-
ling i kantinen, Juristenes hus med Frode 
Støle og Espen Bjerkvoll

11.09.18 Interessekonflikter i kantinen, 
Juristenes hus ved, advokat Haakon Ha-

raldsen fra Disiplinærnemnden foreleste

16.10.18 Etikk: Salærkrav, taushetsplikt 
og timelister i kantinen, Juristenes hus 
med Advokat Fredrik Berg og represen-
tant for skatteetaten Lasse Aanestad

24.10.18 Lovfestet og ulovfestet 
objektivt ansvar i personskadesaker i 
kantinen, Juristenes hus med advokat 
Pan Farmakis 

06.11.18 Utlendingsrett kantinen, Juriste-
nes hus med Asgjerd Haukvik fra UDI

20.11.18 Rettskildene i Sharia i kantinen, 
Juristenes hus med Dommer Rolf Bøhn 
Merckoll

28.11.18 Ny eierseksjonslov i kantinen, 
Juristenes hus med Liv Zimmermann

5.12.18 Ny arvelov i kantinen, Juristenes 
hus med advokat Vibeke Five fra Kreft-
foreningen

Sosiale aktiviteter
Oslo krets har medlemskap i Oslo 
bedriftsidrettskrets. Kretsen har et aktivt 
fotballag, bestående av ca. 15 medlem-
mer, som i sommersesongen 2018 kom 
på 7. plass i 2. divisjon – to plasser opp 
fra 2017! Nytt av året er at laget også har 
organisert vintertreninger og kamper. 
Advokat Johannes Wegner Mæland er 
oppmann for fotballaget.

Annet
Kretsstyret har i 2018 hatt et godt 
samarbeid med Oslo tingrett. Det årlige 
faste dialogmøtet ble avholdt tirsdag 9. 
oktober. Fra tingretten deltok soren-
skriver Yngve Svendsen, avdelingsleder 
og tingrettsdommer Espen Bjerkvoll og 
direktør Arnhild Olsen. Fra kretsen deltok 
Else-Marie Merckoll og Trygve Staff.  Fra 
sekretariatet deltok Hege Moljord. Et 
naturlig tema for møtet var status for 
obligatorisk bruk av Aktørportalen. 
Tingretten orienterte om at utrullingen 
av aktørportalen følger planen fra Dom-
stolsadministrasjonen. Kretsen kom med 
innspill til forbedringer når det gjaldt 
forkynnelse av dommer, e-postvarsler, 
tidsbestemt utlogging og tilgjengelig 
teknisk utstyr i rettssalene.
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Det årlige faste dialogmøtet med 
Borgarting lagmannsrett ble avholdt 
mandag 19. november. Fra lagmanns-
retten deltok førstelagmann Marianne 
Vollan, lagmann Eirik Akerlie og direktør 
Mari Fjærtoft Trondsen. Fra kretsen 
deltok Else-Marie Merckoll og Trygve 
Staff, fra sekretariatet deltok Hege 
Moljord og fra forsvarergruppen deltok 
Marius Dietrichson. Berammings-
situasjonen var hovedtema for møtet. 
Kretsen understreket viktigheten av 
at saksbehandlingstiden reduseres. 
Lagmannsretten orienterte om at det 
har vært store endringer med etable-
ringen av en utredningsenhet. Målet 
med utrederenheten er å kunne avvikle 
sakene mer effektivt, og dermed få ned 
saksbehandlingstiden.

Dialogmøte med Oslo byfogdembete 
ble avholdt torsdag 25. oktober. Fra 
byfogden deltok sorenskriver Inga 
Merethe Vik og avdelingsleder og 
dommer Hilde Gaarder. Fra kretsen 
deltok nestleder Lars Berge Andersen 
og vara medlem Elsa Charlotte Gil. Fra 
sekretariatet møtte Hege Moljord. 
Byfogden innledet møtet med å gi en 
grundig innføring i status på saker 
byfogden arbeider med. Generelt ruller 
arbeidet greit, men det ble diskutert 
rundt utfordringene ved at dommer-
stillinger kuttes.

I desember var kretsstyret på studietur 
til Tyrkia. Målet for turen var å utveksle 
erfaringer og uttrykke støtte til de utfor-
dringer advokater i Tyrkia opplever med 
det eksisterende regimet. Programmet 
inneholdt blant annet et møte med 
representanter fra ambassaden i Ankara 
og lederen av Istanbul Bar Association, 
Mehmet Durakoglu. Styret fikk også en 
interessant omvisning i Istanbul Court-
house, som ble opplyst å være verdens 
største tinghus.

Kretsen har ved flere anledninger blitt 
oppfordret av medlemmer til å delta til 
Oslo Pride. Pride er en feiring av skeiv 
kjærlighet og mangfold, og en politisk 
markering av at alle mennesker, uav-
hengig av seksuell legning, skal få leve 
frie liv uten fare for trakassering eller 
diskriminering. Kampen for menneske-
rettigheter er sentralt for Advokat-
foreningen, og kretsen markerte i 2018 
sin støtte ved å delta i paraden lørdag 
30. juni 2018. Arrangementet var svært 
vellykket og rundt 40 personer deltok. 
Deltakerne møttes i Juristenes hus, 
og fikk servert enkel frokost og utdelt 
t-skjorter, før de samlet møtte opp ved 
paradestart.

Årsmøtet ble avholdt 15. mars 2018 på 
Røverstaden i Oslo. Arrangementet var 
gratis for medlemmer av kretsen, og 
vellykket med om lag 260 deltakere.
Arrangementet ble innledet av obliga-

toriske formalia og valg til foreningens 
styrer. Tema for paneldebatten var «Hvor 
er vi på vei? – Hvem sikrer de gode hold-
ningene?». Underholdningen ble levert 
av Spellemannsprisvinner Stein Torleif 
Bjella, etterfulgt av bespisning og sosialt 
samvær.

Advokatvakten
Oslo krets har en advokatvaktordning 
i Oslo sentrum, Sandvika og Asker. 
Advokat vakten i Asker ble startet opp 
i 2015 som følge av stor etterspørsel. 
I 2018 har det bidratt åtte advokater i 
Asker, 17 advokater i Sandvika og 42 
advokater i Oslo. Advokatvakten er et 
svært populært rettshjelpstilbud som 
brukes flittig av publikum.

Oslo krets støtter Oslo Pride og deltok i paraden Årsmøte i Oslo krets mars 2018
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ROMERIKE KRETS

Leder: Simon L. Stende
Styremedlem: Brede Gundersen, Runa 
Elin Kosberg, Ruth Nying Frøland
Varamedlem: Andre Berven, Malin 
Renate Ranheim, Hilde Mo

Kretsen hadde 147 medlemmer per 
31.12.2018.

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
15.03.18 Kurs i etikk ved advokatfore-
ningen, og årsmøte for Romerike krets

23.08.18 Kurs i temaet «skatt og fast 
eiendom» ved advokat Eirik Spanli hos 
advokatfirmaet Mageli.

Sosiale aktiviteter
15.03.18 Bevertning med tapas og vin/
mineralvann i forbindelse med kurs og 
årsmøte avholdt hos advokatfirmaet 
Halvorsen og Co.

23.08.18 Sommerfest på Scandic  
Lillestrøm

09.12.18 Julebord i Gamlegodset på 
Losby Gods 

Advokatvakten
Kretsen har stått ansvarlig for advokat-
vakten både på Eidsvoll, Jessheim og 
Lillestrøm 

SØR- ROGALAND KRETS

Leder: Stian Bråstein
Styremedlem: Eirik Myhre (nestleder), 
Vegard F. Bråstein, Elisabeth Bjelland, 
Bård Koppang, Ann Mari Winterhus-
Fjeld, Håkon Halvorsen, Kathrine 
Berglie 

Kretsen hadde 482 medlemmer per 
31.12.2018.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
12.05.18-15.05.18 Budapestkurs 

Eiendomsmegling for advokater  
v /Johan Mettevoll i Eiendomsadvokatene

Betrodde midler og hvitvasking v/revi-
sor Kjetil Andersen, Tilsynsrådet

13. 09.18 GDPR  – praktisk tilnærming 
for advokatvirksomheter v/ Anne W J 
Meyer-Larsen i PwC

Sosiale aktiviteter
12.04.18-15.04.18 Utenlandskurs i 
Budapest med både sosiale og faglige 
aktiviteter. Det var med 35 deltakere 
på turen, og de fikk oppleve Budapest 
fra sin beste side både kulturelt og 
kulinarisk.   

12.06.18 Båttur med Gamle Rogaland. 
Den etter hvert svært så langvarige 
tradisjon med båttur med MS Rogaland 
i juni, står fortsatt like sterkt. Etter noen 
år med litt sviktende deltakerantall, 
opplevde vi i år som i fjor igjen en økning. 

08.12.18 Juletrefest 

Styret arrangerte også i år Advokat-
mesterskap i volleyball og fotball, kalt 
«actionball».

Annet
Styret var i november i kontakt med 
Advokatforeningens sekretariat i 
anledning en rekke henvendelser til 
styret knyttet til medieomtale av 
advokat  standen. 

Advokatvakten
Sør-Rogaland krets arrangerer advokat-
vakt i Stavanger. Fra januar 2018 ble 
tilbudet på grunn av økt pågang utvidet 
fra annen hver torsdag til hver torsdag 
(avbrutt av sommer- og juleferie). Det 
var 30 frivillige som påtok seg vakter i 
2018, og disse fikk fordelt til sammen 
36 vakter. Til sammenligning var det 
20 frivillige i 2017 som fikk fordelt 
20 vakter. Enkelte blir satt opp som 
«hovedvakt», og andre som «bakvakt». 
Sakstypene er varierende, og inkluderer 
bla familierett, barnerett, utleierett, 
utlendingsrett, plan- og bygningsrett, 
husleierett, arbeidsrett m.m. 

I løpet av 2018 har det vært en jevn 
pågang av innbyggere som har møtt 
opp til Advokatvakten. På grunn av 
noe manglende tilbakemeldinger fra 
vaktene er det ikke fullstendig oversikt 
over det totale antallet saker/fremmøtte 
i 2018. Men på enkelte travle dager 
var det ikke anledning til å hjelpe alle 
fremmøtte.  

Årsmøte i Sør Rogaland 
krets i februar 2018
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TELEMARK KRETS

Leder: Heidi Amalie Grindem
Medlemmer: Ranveig Sem (nestleder), 
Bjørn Dyrland, Hildur Strømhaug, Bjørn 
Erik Serkland, Åste Solberg Hansen
Varamedlemmer: Siv Johanne Dalen, 
Andreas Nyhaug

Kretsen hadde 101 medlemmer per 
31.12.2018. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter

25.02.18 Lunsjmøte med politikere 
(Telemarksbenken) - tema var salærsats 
og inntekts / formuesgrenser for fri 
rettshjelp. 

05.04.18 Årsmøte, kurs og middag 
avholdt på Thon Hotel Høyer. Represen-
tanter fra Advokatforeningen avholdt 
kurs om etikk. 

20.-23.09.18 Ajourføringskurs i Pie-
monte i Barolo v/ advokat Ståle Kihle fra 
Eckhoff, Fosmark & Co. Overprøving av 
forvaltningsvedtak og forberedelser til 
saker i Lagmannsrett og Høyesterett v/ 
advokat Ketil Bøe Moen fra regjerings-
advokaten. 

Sosiale aktiviteter
06.12.18 Kombinert kurs og julebord 
avholdt på Villa Fløyen i Skien. Tema 
var Personvernforordningen og GDPR 
v/ Advokat Magnus Ødegard fra Bing 
Hodneland.

Advokatvakten
Det er etablert advokatvakt for Skien, 
Porsgrunn og Bø, alle avholdt ved bi-
bliotekene. Siste semester har det også 
vært etablert advokatvakt på Stathelle.

TRØNDELAG KRETS

Leder: Kyrre Osmundsen
Styremedlemmer: Anita Rian Lykken 
(nestleder), Marit Wenda Kjørsvik, 
Line Guldbrandsen, Jenny Smoland, 
Guri Ulvsløkk Vagnildhaug, André 
Marthinussen Larsen (sekretær)
Varamedlemmer: Kolbjørn Lium, Siri 
Van Kervel Røskaft

Kretsen hadde 386 medlemmer per 
31.12.2018.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter

08.03.18 Foredrag innenfor eiendomsti-
mer v/ Protector. 

14.05.18 Seminar om personskadeer-
statning v/ Morten Kjelland 

08.06.18 Sommerfest med foredrag av 
Advokatforeningen om etikk. 

14.06.18 Foredrag om GDPR og eien-
domstimer v/ Johan Arnt Mettevoll 

24-26. 10.18 «Rørossseminaret 2018» 

I tillegg har foreningens sekretær sendt 
ut invitasjoner til 15 andre seminarer og 
arrangementer etter oppfordring fra DA, 
domstolene, etc. 

Sosiale aktiviteter
15.12.18 Julebord – Advokatforeningens 
julebord ble avholdt i Klubbselskapet 
Harmonien med totalt 58 påmeldte. 

Annet
Foreningssaker som forøvrig som har 
vært behandlet både sentralt og/eller i 
det lokale styret nevnes: 

Høringsuttalelser om: 
• Ny etterutdanningsperiode 2019 - 2023 
• Endringer i Regler for god advo-

katskikk. 
• Retningslinjer for forsvarere 

– Kontakt og lobbyvirksomhet opp 
imot lokale politikere. 

– Kvartalsvise møter med ledelsen i 
Sør-Trøndelag tingrett 

– Aktivisering av yngre medlemmer 
(jf. også om Yngres utvalg) 

– Konkrete enkelthenvendelser fra 
medlemmer 

Advokatvakten
Trøndelag krets arrangerer advokatvakt 
i Trondheim. 

Vaktordningen ved Trondheim folkebi-
bliotek er arrangert ukentlig i hele 2018. 

Ordningen er fortsatt populær, og det er 
som regel fulle lister – dvs. fire påmeld-
te til hver tirsdag. Etter endringen som 
ble gjort i 2018 er det kun én advokat 
som møter pr. vakt. 

Ordningen ser ut til å fungere greit og 
videreføres dermed. 

Telemark krets hadde krets-
kurs i Italia i september

59



TROMS KRETS

Leder: Kathrine Gry Jakobsen 
Medlemmer: Svein-Kristian Wikstrøm 
og Kristian Høines Mathisen 
Varamedlemmer: Tom-Martin 
Bersvendsen og Bård Utstøl Pettersen 

Kretsen hadde 169 medlemmer per 
31.desember 2018 pr. 31.12.18 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
22.03.18 Årsmøte og kurs med Marthe 
Solbakken Nordheim fra BDO Advokater 
AS om EUs nye personvernforordriger 
GDPR, og hva de nye reglene innebærer 
både for små og større advokatvirksom-
heter.

I 2018 ble det avholdt fem «Jusluncher» 
i samarbeid med Juristforbundet og UiT 
Norges arktiske universitet, hvorav tre 
på våren og to på høsten.

Det faglige nivået på Juslunchene i 2018 
har vært høyt, med gode bidrag fra pro-
fessor Stig Solheim ved UiT som holdt 
foredrag om «Internasjonale menneske-
rettigheters gjennomslagskraft i norske 
domstoler», førsteamanuensis Vanja 
Dahl fra UiT som holdt foredrag om 
«Svalbardtraktaten og fiskevernsonen i 
høyesterettspraksis», advokat Eirik Bir-
kelund fra advokatfirmaet SANDS som 
holdt foredrag om «Tolking av entrepri-
sekontrakter», jordskiftelagdommer Liv 
Nergaard fra Hålogaland lagmannsrett 
som holdt foredrag om «Bruken av jord-
skifte i byer og tettbygde strøk», samt 
professor Trude Haugli ved UiT som 
holdt foredrag om «Barnerettigheter i 
Norge – alt såre godt?».

Etter 1. januar 2019 godkjennes 
Juslunchen også som etterutdanning 
for advokater ettersom krav til lengde 
på godkjente kurs er redusert fra to 
skoletimer til én.

Styret oppfordrer som før kretsens 
medlemmer til å komme med ønsker 
om aktiviteter og kurstemaer, både til 
egne og felles arrangementer.  

Sosiale aktiviteter
22.03.18 Festmiddag i forbindelse med 
årsmøtet på The Edge.

Advokatvakten
Det har gjennom året vært gjennomført 
advokatvakt på Finnsnes og i Tromsø. 
Etter litt mildt påtrykk, meldte det seg 
tilstrekkelig antall advokater til vaktene 
i Tromsø slik at listene ble fylt opp. 
Styret oppfordrer kretsens medlemmer 
til å melde seg til dette viktige retts-
hjelptilbudet til kretsens befolkning. En 
stor takk til advokat Ulf Hansens kontor 
i Tromsø og advokat Olav Eriksens 
kontor på Finnsnes, som også i 2018 
har tatt ansvar for oppsett av vaktlister 
og kontakt med bibliotekene.

VEST-AGDER KRETS

Leder: Susanne Moe
Styremedlemmer: Eirik Ramsland 
(Nestleder), Maria Ursin Ingebrigtsen 
(kasserer), Lars Faye Ree,  
Ronny Håkonsen
Varamedlemmer: Arild Karlsen,  
Silje Hauan Andersen

Kretsen hadde 198 medlemmer per 
31.12.2018. 

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
21.02.18 Kurs i dekningsloven –  
omstøtelse med advokat Kristoffer 
Aasebø på Hotel Norge

10.03.-11.03.18 Kombinert årmøte og 
kurs/faglig seminar på Hotel Bølgen & 
Moi i Kvinesdal. 

31.05.18 Kurs i nye personvernregler  
– GDPR med advokat Nils Kristian 
Sveaas på Hotell Norge

20.09.18 Kurs i aktørportalen med 
Espen Bjerkvoll og Frode Støle på Hotell 
Norge 

04.12.18 Kurs i skatterett i samarbeid 
med Skattebetalerforeningen med 
Trond Olsen som foredragsholder. 

Sosiale aktiviteter
I forbindelse med årsmøte på Hotel 
Bølgen & Moi ble det arrangert seminar 
over to dager med både faglig og sosialt 
innhold. Kombinasjonen av dyktige 

foredragsholdere, god mat og drikke og 
ikke minst sosialt og faglig fellesskap 
var vellykket. 

Annet
For å fremme arbeidsmiljøet med 
domstolen og Fylkesnemnda har det i 
2018 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 muligheten til 
å komme med innspill, og referat fra 
møtene er blitt sendt til medlemmene. 

Advokatvakten
Vest-Agder krets arrangerer advokat-
vakt i Kristiansand.

Advokatvakten i Kristiansand har vært 
gjennomført hele 2018. Advokat Ronny 
Håkonsen har siden årsmøtet 2018 vært 
ansvarlig for gjennomføringen på vegne 
av styret.

Styret arbeider mye med å få frivillige 
advokater til å stille på disse vaktene. 
Styret vil oppfordre flere firmaer til å ta 
ansvar for å delta på tiltaket, og at ad-
vokatene melder seg til disse vaktene 
slik at ordningen kan fortsette. 
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VESTFOLD KRETS

Leder: Marianne Teisbekk 
Styremedlemmer: Thomas Bjanger 
(nestleder), Anne Synnøve M. Tellefsen 
(kasserer), Ann-Iren Skjelbred 
(sekretær), Jessica Nazareno Ellingsen, 
Jørgen Samuelsen, Håvard Wiig 
Andersen 

Kretsen hadde 236 medlemmer per 
31.12.2018.

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter 
Kretsen har avholdt to lokale kurs i 
2018 i tilknytning til årsmøtet og høst-
fest, samt et kurs på Sandefjord Motor-
hotell, i tillegg til storkurset i utlandet.  
Høstfest m/kurs har vært avholdt på 
Park Hotell i Sandefjord. 

21.03.18 Årsmøte og kurs 

19.-21. 04.18 Storkurs: Kretskurs med  
12 kurspoeng i Italia.  Kursholdere var  
advokat Knut Boye og prof. Sverre 
Blandhol.

20.11.18 Praktisk advokatetikk fra 
disiplinærutvalget med advokat Jeppe 
Normann på Sandefjord Motorhotell. 

Sosiale aktiviteter
November 2018 Høstfest i kombinasjon 
med et kurs på Park i Sandefjord, som 
et alternativ til de tidligere julemøter.

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

Advokatvakten synes å fungere greit 
for hele kretsens virkeområde, men er 
redusert til én gang i måneden i Tøns-
berg, i likhet med de andre stedene i 
kretsen.

ØSTFOLD OG FOLLO KRETS

Leder: Elna Kristin Hobye
Medlemmer: Lars Winsvold (nestleder 
og sekr.), Mjrén Gundersen,  
Marion Eriksrød Nordenhaug,  
Ole Richard Holm-Olsen
Varamedlemmer: Arne Sekkelsten, 
Thomas Andrews

Kretsen hadde 258 medlemmer per  
31.12.2018. 

Kursvirksomhet/aktiviteter
12. april 2018: Halden, tema: Aktør-
portalen, eierseksjonsloven, GDPR (27 
deltakere)

20-23. oktober 2018: Lisboa, tema: 
boligtvister/forbrukerrettigheter (18 
deltakere)

8. november 2018: Ski, tema: testa-
mentopprettelse og praktisk etikk (31 
deltakere)

Sosiale aktiviteter
Kretsen bruker årsmøtet i mars med 
etterfølgende middag, som en viktig 
sosial aktivitet og en anledning for nett-
verksbygging. Det ble det også i 2018. 
Kursene har også en sosial funksjon.

Annet: 
Styrets arbeid har i 2018 i hovedsak be-
stått i drøfting og oppfølging av saker 
opp mot Advokatforeningen sentralt, 
samt administrering av kretskurs på 
våren og høsten.

Styret har engasjert seg i høringer fra 
Advokatforeningen sentralt og fulgt opp 
innspill fra Advokatforeningen. Aktuelle 
høringssaker hvor styret har avgitt ut-
talelse til i 2018 er:

• Advokatforeningens forslag vedr. ny 
etterutdanningsperiode 2019-2023.

• Advokatforeningens forslag til 
endring i Regler for god advokatskikk 
punkt 1.3 om næringsliv og mennes-
kerettigheter,

• Utredning fra Advokatforeningens 
interne utvalg om advokatutdannin-
gen av 5.9.2018.

• Domstolsadministrasjonens (DA) 
forslag til å opprette felles sorenskri-
verstilling for tingrettene Fredrikstad 
og Halden, ref. Domstolsadministra-
sjonens brev til Halden kommune

2.4.2018. (Uttalelse på kretsens eget 
initiativ.)

Kretsstyret har vært representert på 
kretsledermøtet ved leder 16. november 
2018. Styret har dagen før kretsleder-
møtet vært representert på Årstalen 
til Advokatforeningen ved leder og 
nestleder.

Styret har møtt med leder og nestleder 
til det ordinære representantskapsmø-
tet 31. mai 2018.

Kommunikasjon med medlemmene 
har i året som har gått skjedd muntlig 
ved henvendelser og per epost. Styret 
erfarer at dette fungerer bra.

Styret vedtok i 2018 å forsøke å få til et 
mer fast møteforum med stortingspoliti-
kere fra kretsen for å drøfte problemstil-
linger av gjensidig interesse.

Styret har vært i kontakt med stortings-
representanter, uten å ha kommet i 
posisjon til å få gjennomført noe møte 
med Østfoldbenken. Styret vil arbeide 
videre med dette.

Advokatvakten
Per i dag er det advokatvakt i Halden/ 
Fredrikstad/ Sarpsborg/ Moss, Drøbak, 
Askim og Spydeberg.

Tilbudet må generelt anses som et-
tertraktet og verdifullt for brukerne. 
Kretsen støtter opp om virksomheten, 
og bidrar økonomisk hvis behov.

Styret har ikke komplett oversikt, men 
erfarer at deltakelsen enkelte steder 
er god, andre steder mer varierende. 
Styret oppfordrer alle medlemmer til 
å delta. Dette er en samfunnsnyttig 
innsats som også gir goodwill. Jo flere 
som deltar, jo mindre blir byrden på den 
enkelte.
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BUSKERUD KRETS

Leder: Gabrielle Lilleeng Asmyhr
Medlemmer: Anders Lafton Briskodden, 
Karina Johnsen, Maria Lien og  
Elin Svele

HORDALAND OG  
SOGN OG FJORDANE KRETS

Leder:  John Erik Aarsheim
Medlemmer: Thomas Støer (nestleder), 
Elisabeth Andenæs, Kim Villanger, Alida 
Steinsland Berggraf, June Stavland

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
22.02.2018 Permisjonstreff på Godt Brød

14.05.2018 Permisjonstreff på Godt Brød

06.06.2018 Foredrag med lagdom-
mer Jarle Golten Smørdal med temaet 
«Straffe saker i lagmannsretten». Det var 
ca. 30 deltagere på foredraget

03.09.2018 Permisjonstreff på Godt Brød

04.09.2018 Foredrag med Hilde Sand-
vik, tidligere kultur- og debattredaktør 
i Bergens Tidende, om hersketeknikk. 
Det var ca. 30 deltagere på foredraget. 

29.10.2018 Permisjonstreff på Godt Brød

Sosiale aktiviteter
14.09.2018 Juristpils

02.11.2018 Den årlige høstfesten på 
Hotel Norge 

Annet
Styret har engasjert seg i rettspolitisk 
arbeid, herunder arbeidet med ny 
advokatlov og arbeidet med å lansere 
og markedsføre Advokatforeningens 
studentmedlemsskap. 

YA HSF skal i 2019 fortsette arbeidet 
med å tilby våre medlemmer faglige 
og sosiale tilstelninger av høy kvalitet. 
Styret skal fortsette det målrettede 
arbeidet med å få opp medlemstallet 
blant advokatfullmektiger og Yngre 
advokater. 

MIDT-HÅLOGALAND KRETS

Leder: Marit Olsdatter Hienn
Medlemmer: Daniel Riibe-Stokland  
og Ingrid Aadnesen

OSLO KRETS

Leder: Magnus Brekke Svanberg
Medlemmer: Espen Kheradmandi, 
Christoffer Erdal (fratrådt) Anne-Sofie 
Rolfsjord, Christine Taje, Ingrid Mellum 
Gundersen (i permisjon), Elise J. 
Kirkhus, Camilla Hovind Breiland

Kursvirksomhet/faglige utvalg
12.02.2018  «De første rettssakene».
Thon Conference, med 100 deltaker.
Kursholderne var Christian Reusch fra 
Regjeringsadvokaten og Kaare A.  
Shetelig og Ola Nisja fra Wikborg Rein.

05.06.2018 Kurs om varsling på 
arbeidsplassen. Kantinen i Juristenes 
hus med 29 deltakere. Kurset var gratis. 
Kursholderne var Christel Søreide og 
Georg A. Engebretsen fra Advokatfir-
maet Wiersholm.

15.06.2018  «Sommerpilsen». Tema var 
Orderud-saken og den nye TV-serien 
om dette på NRK. Litteraturhuset, med 
35 deltakere. Foredraget var gratis. 
Foredragsholderne var krimjournalist 
Øystein Milli fra VG og Vanja Strømstad 
fra Monster-produksjon.

15.10.2018  «Survival guide for advokat-
fullmektigen», Kantinen i Juristenes 
hus, med 63 deltakere. Kursholderne 
var dommer Cathrine Hrasky fra Oslo 
tingrett og Øystein Myre Bremset fra 
Advokatfirmaet BAHR.

22.10.2018  Kurs om den nye hvitvas-
kingsregelverket. Kantinen i Juristenes 
hus med 22 deltakere. Kursholder var 
advokat Erling Grimstad.

21.11.2018  Kurs om kunstig intelligens 
og hvordan det reguleres. Kantinen 
i Juristenes hus med 28 deltakere. 
Kurset var gratis. Foredragsholderne var 
seniorforsker Heidi Dahl ved SINTEF og 
professor Tobias Mahler fra Universite-
tet i Oslo.

Sosiale aktiviteter
Styret arrangerte i tillegg den årlige 
«Sommerfesten» på Lille Asia i 
Hegdehaugsveien den 21. august. 
Arrangementet var vellykket med over 
100 gjester.

YNGRE ADVOKATER

I 2018 var det totalt åtte kretser med egne styrer for 
Yngre Advokater: Buskerud, Hordaland og Sogn og 
Fjordane, Midt-Hålogaland, Oslo, Sør-Rogaland, Troms, 
Trøndelag, og Østfold og Follo. 
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Annet
Yngre Advokater er medlem av Euro-
pean Young Bar Association (EYBA). To 
medlemmer fra styret deltok på årsmøte 
og EYBA-konferanse i London fra 28. til 
30. september.

Styret har en løpende dialog med sin 
søsterorganisasjon i Danmark vedrøren-
de mulig nordisk samarbeid for yngre 
advokater fremover. To medlemmer fra 
styret deltok på årsmøtet til Djøf Advo-
kat i København fra 26. til 27. oktober.

Yngre Advokater er medlem av Inter-
national Association of Young Lawyers 
(AIJA). En representant fra AIJA Norge 
har holdt et foredrag for styret om 
organisasjonens arbeid. Styret har også 
mottatt invitasjon om å delta på AIJA-
konferanser i løpet av 2019.

Styret har bidratt i en felles uttalelse fra 
Yngre Advokater vedrørende advokat-
utdanningen.

SØR-ROGALAND KRETS

Leder: Kathrine Berglie
Styremedlemmer: Jørgen Christian 
Stabel, Anita Stangeland, Kristine Yrke, 
Malén Stølen, Kim André Svenheim

Kursvirksomheter/ faglige utvalg
18.-19.04.2018 Praktisk gjennomføring 
av digital hovedforhandling v/ Stavan-
ger tingrett, 22 deltakere

15.11.2018 Vil du bli en bedre forhandler 
v/advokat Christoffer Hansteen i  
Advokatfirmaet Grette, 60 deltakere

Sosiale aktiviteter 
28.09.2018 YA arrangerte rebusløp i 
Stavanger sentrum med påfølgende 
middag på NB Sørensen.
Jussepils – YA har fortsatt med å  
arrangere Jussepils. I 2018 har det blitt 
arrangert fire ganger.

I samarbeid med kretsstyret har YA  
arrangert vorspiel før båttur og juletrefest.

TROMS KRETS

Leder: Viktoria Hauan
Medlem: Guro Haug Nilsen

TRØNDELAG KRETS

Leder: Kristin Bugge Midthjell 
Emma Vonnen (nestleder),  
Thomas Hoff Myhr

Sosiale aktiviteter
Yngre advokater har hatt ansvaret for 
sommerfesten, og har gjennom året 
hatt flere arrangementer. Spesielt kan 
«jusspilsen» fremheves som en god bi-
dragsyter til et fortsatt godt miljø blant 
foreningens medlemmer. 

ØSTFOLD OG FOLLO KRETS

Leder: Marion Eriksrød Nordenhaug
Medlemmer: Erik Anton Forssten  
og Silja Dagenborg

Foredrag for yngre advokater i Oslo med tingrettsdommer Cathrine Hrasky og BAHR-partner Øystein Myre Bremset
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REGNSKAP

MEDLEMSINNTEKTER NOTE 2018 2017

Kontingent  50 390 992 48 810 705
Avgift ved manglende etterutdanning  70 000 0
Andre medlemsinntekter   233 120 329 704

Sum medlemsinntekter 1 50 694 112 49 140 409

DRIFTSINNTEKTER   

Forsikringsgebyr  7 251 342 7 392 894
Kursinntekter   7 722 853 5 687 561
Annonseinntekter  1 908 859 2 018 232
Salgsinntekter  989 022 832 088
Diverse inntekter   777 965 493 774

Sum driftsinntekter 1 18 650 040 16 424 549

Netto finansposter  -932 960 5 489 722

Sum inntekter 2 68 411 192 71 054 680

KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL 3, 4, 5, 7  

Advokatprofesjonens interesser og omdømme  12 573 438 9 402 742
Rettsikkerhet og rettspolitikk  6 249 686 6 552 804
Advokatetikk og disiplinærordningen  9 251 298 9 069 960
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon  24 858 767 22 722 409
Gratis råd og rettshjelp til publikum  1 817 698 1 513 570
Advokatbladet  6 118 038 5 459 022

Sum kostnader til foreningens formål 2 60 868 925 54 720 507

Administrasjon  3, 6, 7 8 258 378 8 427 803
Styreorganer  4 409 631 4 975 025

Kostnader til administrasjon 2, 3, 4 12 668 009 13 402 829

Årets aktivitetsresultat  -5 125 741 2 931 344

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL   

Overført formålskapital Advokatforeningens kretser   406 214 -11 713
Overført Annen formålskapital   4 719 527 2 943 057

Sum disponeringer 14, 15 5 125 741 2 931 344
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EIENDELER NOTE 31.12.2018 31.12.2017

Anleggsmidler
Varige driftsmidler 8 9 468 309 10 627 396
Langsiktige fordringer 9 13 286 973 13 286 973
Aksjer 10 3 850 000 3 850 000
Driftsmidel Advokatforeningens kretser  47 200 47 200

Sum anleggsmidler  26 652 482 27 811 569

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 11 61 397 611 71 443 467
Kortsiktige fordringer Advokatforeningens kretser  1 446 308 1 281 718
Finansielle omløpsmidler 12 61 398 861 63 109 305
Bankinnskudd  13 16 919 137 14 977 200
Bankinnskudd – forsikring  18 207 707 12 102 189
Bankinnskudd Advokatforeningens kretser  8 722 911 9 744 303

Sum omløpsmidler  168 092 535 172 638 182

Sum eiendeler  194 745 017 200 469 751

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Kompensasjonsfond  22 800 731 22 800 731

Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner 14 22 800 731 22 800 731

Fri formålskapital 
Egenkapital Advokatforeningens kretser   9 007 011 9 413 219
Annen formålskapital  53 062 421 56 027 596

Sum fri formålskapital  62 069 432 65 440 815

Sum formålskapital 15 84 870 162 88 241 546

Gjeld 
Avsetninger 
Pensjonsforpliktelser 16 10 646 426 13 383 144
Gjeld til Disiplinærnemnden 17 4 319 104 2 510 248
Andre avsetninger  1 500 000 1 500 000

Sum avsetninger  16 465 530 17 393 392

Kortsiktig gjeld
Skyldig forsikringspremie 18 27 093 995 28 196 786
Kreditorer  14 159 544 15 827 658
Annen kortsiktig gjeld 11 45 102 526 43 697 389
Kortsiktig gjeld Advokatforeningens kretser  1 209 408 1 660 002
Skyldig offentlige avgifter og feriepenger  5 843 851 5 452 972

Sum kortsiktig gjeld  93 409 324 94 834 813

Sum gjeld  109 874 854 112 228 205

Sum formålskapital og gjeld  194 745 017 200 469 751

REGNSKAP BALANSE

OSLO 15. MARS 2019

JENS JOHAN HJORT

Leder

SUSANNE MUNCH THORE

Nestleder

ARILD CHRISTIAN DYNGELAND

MARTE REIER 

MARIUS O. DIETRICHSON

ELSE IRENE CHRISTENSEN  

KILDEBO

ANNE KJØLSETH EKERHOLT

LEIF OSCAR OLSEN 

HALLVARD BJØRNARSSON 

ØSTGÅRD

CATHRIN MYRE SKRAM

JON WESSEL-AAS

MERETE SMITH

Generalsekretær
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REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
lovens bestemmelser, og etter god regnskapsskikk 
for ideelle organisasjoner. 

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

Aktivitetsregnskapet for 2018 er satt opp med 
sammenligningstall fra 2017.

Inntekter
Kontingenter følger kalenderåret, og inntektsføres 
over perioden for medlemskapets varighet.
Publikasjonsinntekter inntektsføres over abon-
nementsperioden. 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 
registrert 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 etableringstidspunk-
tet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld, er 
tilsvarende vurderinger lagt til grunn. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi.  Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er 
verdsatt til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanse-
føres til nominelt mottatt beløp på etableringstids-
punktet

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost, 
og driftsmidler med begrenset levetid avskrives 
over forventet økonomisk levetid. Mottatt tilskudd 
til utvikling av driftsmidler balanseføres og inntekts-
føres i tak med avskrivningene til driftsmiddelet. 

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 finansier-
es over drift vurderes til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som regnskapsmessig anses 
opptjent på balansedagen.

Akkumulert virkning av estimatendringer og 
endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger 
innregnes ikke i resultatet, men føres direkte mot 
organisasjonens egenkapital. Periodens netto 
pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og 
personalkostnader.

Skatt
Advokatforeningen er ikke skattepliktig.

NOTER
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1  MEDLEMSINNTEKTER OG DRIFTSINNTEKTER

Medlemskapet i Advokatforeningen er et 
individuelt medlemskap. Hvert medlem betaler 
medlemskontingent til foreningen og kontingent 
til kretsen. Kretsene bestemmer selv sin egen 
kontingent. 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 
femte år, i tillegg har kretsene medlemsinntekt fra 
årsmøter og lokale lag.

 
   MEDLEMS- KRETS-
ÅR   KONTINGENT KONTINGENT

2015   37 654 460 5 378 520
2016   40 524 790 5 520 821
2017   43 117 185 5 693 520
2018   44 530 152  5 860 840

2 SPESIFISERING AV INNTEKTER OG FORBRUKTE MIDLER ETTER ART

inntekter   2018 2017

Kontingent   50 292 664 48 810 705
Andre medlemsinntekter   233 120 329 704
Publikasjons- og annonseinntekter   2 936 047 2 850 321
Forsikringsgebyr   7 265 034 7 392 894
Kursinntekter   7 762 854 5 687 561
Diverse inntekter   784 436 493 774
Etterutdanning   70 000 0

Sum inntekter   69 344 155 65 564 960

kostnader    

Publikasjon og annonsekostnader   2 655 050 2 192 289
Personalkostnader   30 795 585 28 958 689
Personalkostnader tillitsvalgte   4 280 395 4 105 743
Avskrivning   2 210 673 2 309 522
Kontor, IKT, portokostnader   9 971 391 9 003 333
Ekstern driftsbistand (innleide tjenester)   6 790 807 6 336 298
Annen driftskostnad inkl møte og reise kostnader   8 355 514 8 200 499
Kostnader Advokatforeningens kretser   8 477 523 7 016 966

Sum   73 536 937 68 123 338

Netto finansposter   932 959 5 489 723

Årsresultat   -5 125 741 2 931 344
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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   1 766 021 20 %
Rettsikkerhet og rettspolitikk   1 167 803 13 %
Advokatetikk og disiplinærordningen   1 454 567 16 %
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   2 687 922 30 %
Gratis råd og rettshjelp til publikum   203 219 2 %
Advokatbladet   726 970 8 %
Administrasjon   701 453 8 %
Styreorganer   184 292 2 %

Sum felleskostnader   8 892 247 100 %

4 PERSONALKOSTNADER

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

   FAST ANSATTE TILLITSVALGTE SUM

Lønn, feriepenger og honorar  22 158 239 3 652 722 25 810 961
Pensjon, pensjons- og personalforsikringer  4 359 089 0 4 359 089
Arbeidsgiveravgift  3 755 079 627 673 4 382 752
Andre ytelser  523 178 0 523 178

Sum personalkostnader  30 795 585 4 280 395 35 075 980

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

Generalsekretær 1 816 757 132 149 149 158 2 098 064
Hovedstyrets leder 750 000   13 970 763 970

Sum godtgjørelse 2 566 757 132 149 163 128 2 862 034

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd pensjonsal-
der. Andre styremedlemmer mottar ikke honorar. Det var pr 31.12.2018 ansatt 35 personer i sekretariatet som til 
sammen har utførte 33 årsverk.

NOTER
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5  FORMÅLSPROSENT

Advokatforeningens formålsprosent for 2018 er 82,8 
%. Det vil si at 82,8 % av alle kostnadene er fordelt 
ut på foreningens formål. Tilsvarende var formåls-
prosenten i 2017 på 80,3 %, 2016 på 79 %.

6  YTELSER TIL REVISOR

Kostnader til revisjon i sin helhet er bokført mot 
administrasjonskostnader og utgjør for 2018.
Revisjonshonorar 177 500
Attestasjonstjenester 22 500
Korrigering av tidligere års feilfakturering -56 250

Sum ytelser til revisor 143 750

Alle tall er inklusiv merverdiavgift 

7  ADVOKATFORENINGENS KRETSER

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

MEDLEMSINNTEKTER   2018 2017

Kretskontingent   5 860 840 5 693 520
Andre medlemsinntekter   233 120 329 704

Sum medlemsinntekter   6 093 960 6 023 224

DRIFTSINNTEKTER  

Kursinntekter    3 627 248 2 596 869

Sum driftsinntekter   3 627 248 2 596 869 

Netto finansposter   70 101 64 005

Sum inntekter   9 791 309 8 684 098

KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL

Advokatprofesjonens interesser og omdømme   115 664 
Rettsikkerhet og rettspolitikk   32 629 0
Advokatetikk og disiplinærordningen   1 167 564 1 203 203
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   6 863 673 6 063 502
Gratis råd og rettshjelp til publikum   218 789 195 621

Sum kostnader til foreningens formål   8 398 319 7 462 326

Administrasjon    1 115 835 451 949
Styreorganer   683 369 781 536
Eliminerte kostnader   -1 720 000 -1 720 000

Sum kostnader   8 477 523 6 975 811

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

8  VARIGE DRIFTSMIDLER

IKT-driftsmidler avskrives lineært over tre år. Inventar 
avskrives lineært over åtte år.

Immaterielle driftsmidler avskrives lineært over 
fem år.  Immaterielle driftsmidler består av portalene 
Advokatenhjelperdeg.no, Advokatforeningen.no,   
Advokatbladet.no,  Advokatenesfagdager.no, 

Advokatjobb.no, samt utvikling av advokat klage-
ordningen og Rett eller galt. Disse prosjektene er 
fortløpende aktivert, men er ikke tatt i bruk per 
31.12.2018. Det er mottatt tilskudd til utvikling av Rett 
eller galt, tilskuddet inntektsføres lineært i takt med 
avskrivningene.  

    IMMATERIELLE  
 INVENTAR IKT DRIFTSMIDLER SUM

Anskaffelseskost 01.01.18 3 067 939 10 540 027 20 511 706 34 119 672
Tilgang 68 919  0 982 672 1 051 591
Avgang       0
Anskaffelseskost 31.12.18 3 136 858 10 540 027 21 494 378 35 171 263
Akkumulerte avskrivninger 01.01.18 2 099 072 9 160 591 12 232 619 23 492 282
Årets avskrivninger 228 038 797 089 1 185 545 2 210 672
Avskrivninger, avgang       0
Akk. avskrivninger 31.12.18 2 327 110 9 957 680 13 418 164 25 702 954
Nedskrivning        0 

Bokført verdi 31.12.2018 809 748 582 347 8 076 214 9 468 309
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9  LANGSIKTIGE FORDRINGER

Langsiktig fordring på Juristenes hus AS med kr 
13.286 973,- er foreløpig avdragsfri. Lånet ble 
fornyet i oktober 2009 til et fastrentelån på tre 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 2019 er bokført 
som kortsiktig gjeld og utgjør kr 44,3 mill. kroner. 
Nedgangen i kortsiktig fordringer knytter seg til 
forsikringsordningen nevnt i note 18 hvor det er 
en nedgang i forsikringsgebyret som faktureres 
forsikringstakerne.

12  FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Plassering gjelder rentefond Formuesforvaltning.

Verdi 01.01.18 63 109 305
Avkastning -2 005 388
Verdiendring verdipapirer 0
Sum avkastning -2 005 388
Brukt kapital 294 944

Verdi 31.12.2018 61 398 861

13  BANK

Skattetrekkskonto inngår som bundne midler med 
kr 3 629 390 per 31.12.18.

14   FORMÅLSKAPITAL MED  
SELVPÅLAGTE RESTRIKSJONER

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

15  BEVEGELSER I FORMÅLSKAPITALEN

    BOKFØRT  
FORMÅLSKAPITAL MED IB  ÅRETS VERDI 
SELVPÅLAGTE RESTRIKSJONER 01.01.18 ÅRETS BRUK TILSKUDD 31.12.18

Kompensasjonsfond 22 800 731 0 0 22 800 731

Sum formålskapital m. selvpålagte restriksjoner 22 800 731 0 0 22 800 731

Formålskapital Advokatforeningens kretser 9 413 219 406 214 6 9 007 011
Annen formålskapital 56 027 596 4 719 527 1 754 351 53 062 421

Sum formålskapital 88 241 546 4 719 527 1 754 351 84 870 163

Årets tilskudd av annen formålskapital er knyttet til ytelsespensjonsordningen,  
se note 16, hvor estimatavviket er ført over formålskapitalen.

NOTER
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NOTER

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 10,6 
mill. knytter seg til usikrede og sikrede pensjons-
avtaler.

PENSJONSKOSTNAD KOLLEKTIV YTELSESORDNING (SIKRET)    2018  2017         

Nåverdi av årets pensjonsopptjening    1 755 200       1 359 344 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen    805 341         851 726 
Avkastning på pensjonsmidler    -627 515        -745 506 
Administrasjonskostnader    32 182           32 716 
Arbeidsgiveravgift    277 094         211 825  

Netto pensjonskostnad inklusiv  AGA       2 242 302       1 710 105  

Pensjonskostnad inkl. AGA ordninger over drift (usikret)       100 357         115 805   

Sum pensjonskostnad inklusiv  AGA        2 376 446       1 825 910  

Sum pensjonskostnad eksklusiv AGA        2 082 774       1 600 271   

PENSJONSFORPLIKTELSE KOLLEKTIV YTELSESORDNING (SIKRET)              2018  2017         

Pensjonsmidler inklusiv AGA       29 350 000     27 900 000  
Pensjonsforpliktelse inklusiv AGA     -35 301 350    -36 721 701  

Netto pensjonsmidler (-forpliktelse)      -5 951 350      -8 821 701  

Pensjonsforpliktelse ordninger over drift (usikret)      -4 695 076      -4 561 443   

Sum pensjonsforpliktelse     -10 646 426    -13 383 144   

AVSTEMMING PENSJONSFORPLIKTELSE              2018  2017         

Pensjonsforpliktelse per 01.01    -13 383 144      -9 331 343 
Årets pensjonskostnad    -2 342 659      -1 825 910 
Årets premiebetalinger inkl. administrasjonskostnader   3 325 038       2 828 957 
Årets estimatavvik ført mot egenkapital    1 754 339      -5 054 849  

Pensjonsforpliktelse per 31.12      -10 646 426    -13 383 144 

     
Økonomiske forutsetninger    
Diskonteringsrente    2,60 % 2,30 %
Forventet avkastning på pensjonsmidlene    2,60 % 2,30 %
Forventet lønnsvekst    2,75 % 2,50 %
Forventet G-regulering    2,50 % 2,25 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling   0,80 % 0,40 %
 
Aktuarmessige forutsetninger    
Arbeidsgiveravgift    14,10 % 14,10 %
Dødelighet    K2013BE  K2013BE 
Uførhet    KU  KU 

Note 16 fortsetter på neste side >>
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(Note 16 fortsetter) 

Per 31.12.18 er det 35 personer som omfattes av 
den sikrede ordningen fordelt på 18 aktive ansatte 
og 17 pensjonister. Den usikrede ordningen knytter 
seg til tre pensjonister per 31.12.18.

Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen 
er ikke balanseført. 35 personer omfattes av 
ordningen som fordeler seg aldersmessig som 
følger:

20-29 år – 5 personer
30-39 år – 8 personer
40-49 år – 12 personer
50-59 år – 7 personer
60-68 år – 3 personer

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

17  DISIPLINÆRNEMNDEN

I henhold til advokatforskriftens §5-1 skal sekre-
tariatfunksjonen for Disiplinærnemnden utføres 
av Advokatforeningen og regnskap med melding 
om nemndens virksomhet sendes hvert år til 
Justisdepartementet. I henhold til §5-2 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.
  

2018

Inntekter Disiplinærnemnden  
inkl. tilkjente saksomkostninger 10 276 800
Driftskostnader Disiplinærnemnden 8 492 811

Underskudd 1 783 989

 
IB 2018 Fordring til Disiplinærnemnden 2 510 247
Årets underskudd 1 783 989

UB 2018  
Forpliktelse til Disiplinærnemnden 4 294 236

18  SKYLDIG FORSIKRINGSPREMIE

Den kortsiktige gjelden til forsikringsordningen er skyldig forsikringspremie til forsikringsselskapet. 
Forsikringspremien knytter seg til kollektiv sikkerhet, formueskadeforsikring og kollektiv styre ansvars forsikring. 
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 2018, 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 forskrifter og 

gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 

2018, 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 (ISA-ene). 

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

tet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uav-

hengige av organisasjonen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge 

knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt 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 bortsett 

fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret (ledelsen) 

er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av 

årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den 

øvrige informasjonen.

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

den øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger 

vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet 

eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den til-

synelatende inneholder 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 ansvarlig 

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 ISA-ene, 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 ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 

skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregn-

skapet, 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 kon-

klusjon. 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 utarbeidet av 

ledelsen er rimelige;

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen 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 

revisjons beretningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysninge-

ne i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må 

vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 

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 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 BERETNING

Oslo, 15. mars 2019 
ERNST & YOUNG AS

Kjetil Andersen 
statsautorisert revisor
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