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HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE GRANSKNINGER 

Innledning 

Vi viser til Advokatforeningens brev til utvalgte høringsinstanser av 23. mars d.å. vedrørende forslag til reviderte 

retningslinjer for private granskninger. Vi vil i dette brevet gi uttrykk for vårt syn på forslaget og arbeidet som har 

ledet frem til forslaget. 

På bakgrunn av retningslinjenes store praktiske betydning og de store konsekvenser som gjennomføringen av 

granskinger nesten alltid vil ha for de involverte virksomheter og personer, må det kunne stilles høye krav til 

utvalgets arbeid når Advokatforeningen har besluttet at retningslinjene skal revideres og tilpasses 

samfunnsutviklingen. Våre merknader må leses i lys av dette. Våre merknader må også leses i lys av at vi - i 

tillegg til å utføre granskningsoppdrag for virksomheter - i større grad enn mange av de øvrige 

forretningsadvokatfirmaene også bistår personer som på ulikt vis er «berørte» av granskninger. Våre erfaringer 

bygger derfor på et samlet inntrykk fra rådgivning til parter med ulike interesser og behov i denne typen saker. 

Generelle merknader 

Vi mener det er en svakhet ved prosessen at Advokatforeningen har nedsatt et utvalg som kun er sammensatt av 

advokater fra store private advokatfirmaer som har granskning som et sentralt forretningsområde. Utvalget er 

dermed sammensatt av advokater med nøyaktig samme referanseramme og interessebilde; advokater med 

næringsinteresser i å bistå virksomheter i granskningsoppdrag. Utvalget har ingen medlemmer fra 

arbeidstakersiden, hverken fagforeningsadvokater eller privatpraktiserende advokater, og heller ingen 

medlemmer fra arbeidsgiversiden (internadvokater). Det skaper etter vårt syn et for smalt interessespekter i 

utvalget, noe som også synes å ha preget resultatet av arbeidet. Viktige spørsmål av stor betydning for de 

involverte (som vitner, varslere eller «mistenkte») er ikke berørt eller kun berørt overfladisk. 

Vi mener forslaget til nye retningslinjer (med kommentarer) ikke svarer ut mandatet for utvalget på en tilstrekkelig 

måte og at forslaget ikke skaper mer klarhet eller sikrer en mer betryggende og effektiv prosess i større grad enn 

etter dagens regler. Etter vår oppfatning skaper forslaget på flere punkter mer uklarhet og reduserer også 

berørtes rettigheter på sentrale områder sammenlignet med dagens regler. 

På enkelte temaer er også endringer vanskelige å fange opp fordi det ikke finnes et «speil» eller endringsmarkerte 

forslag som viser de gjeldende formuleringer sammenlignet med nye forslag. Sammen med en nokså kortfattet 

beskrivelse i «Overordnet redegjørelse» (Vedlegg 2), etterlater dette et inntrykk av at endringer 
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hovedregel bør ikke knyttes til om den berørte «bidrar i kraft av sitt ansettelsesforhold». For det første er det uklart 

hva som menes med dette. For det andre vil ansatte som er beskyldt for lovbrudd eller andre kritikkverdige 

forhold ofte ikke ha plikt til å forklare seg for granskerne i kraft av sitt ansettelsesforhold. 

Sammenfatning og innspill til videre oppfølging av arbeidet med revisjon av retningslinjene 

Gjennom våre merknader ovenfor mener vi å ha påvist en rekke svakheter ved forslaget til reviderte retningslinjer 

for private granskninger, og som i sum innebærer at de reviderte retningslinjene ikke bør vedtas. Forslaget som er 

sendt ut på høring besvarer etter vår vurdering ikke mandatet på en god måte. Vi kan heller ikke se at utvalgets 

overordnede redegjørelse utgjør et forsvarlig eller tilstrekkelig grunnlag for å gjøre de nødvendige justeringer 

basert utelukkende på innspill i høringsrunden. 

Vår oppfordring vil derfor være at arbeidet med revisjon av retningslinjene ikke sluttføres nå, men videreføres med 

de presiseringer av forventninger som Advokatforeningen finner grunn til i lys av høringsrunden, herunder hvilke 

forventninger Advokatforeningen har mht. innhenting av erfarings- og faktagrunnlag og begrunnelse for endringer. 

Tore Lerheim 

advokat(H) 

Med vennlig hilsen 
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