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Fra: Halvor E. Sigurdsen <hes@nho.no>  
Sendt: fredag 24. juni 2022 11:42 
Til: Advokatforeningen <post@advokatforeningen.no> 
Emne: Høring - forslag til reviderte retningslinjer for private granskninger 
 
Her er enkelte kommentarer til forslaget: 
 
Retningslinjene 2.3 
Vi er enig i at omfanget av granskning kan være vanskelig å fastslå på forhånd. Denne risikoen må det være 
opp til partene å fordele. Vi mener det ikke er gitt at usikkerheten tilsier at medgått tid og timepris gir den 
beste risikofordelingen. Annen setning bør utgå, også ettersom den ikke har noen annen betydning enn 
som en ikke nødvendigvis balansert anbefaling til partene. – En fastpris kan i like stor grad fordele risikoen 
mellom oppdragsgiver og gransker. Er gransker ikke villig til å gjøre en forsvarlig granskning innenfor en 
slik ramme, kan han ikke påta seg oppdraget. 
 
Retningslinjene 5.3, 7.1, 4.7 og øvrige "bør"-regler 
Oppdragsgiver utformer mandat, mens gransker bør utarbeide "saksbehandlingsregler". (Det er litt uklart 
hva som er forskjellen mellom "saksbehandlingsregler" og "retningslinjene" i 4.1). 
 
Samtidig er det gitt ganske mange anbefalinger ("bør") om hvordan granskingen skal gjøres. Anbefalingene 
gjelder til dels forhold av stor betydning for de berørte, som ikke nødvendigvis har noen påvirkning på om 
anbefalingene følges eller ikke. – Når retningslinjene dessuten har både "skal" og "bør"-regler, er det 
vanskelig å skjelne mellom hva som er "anbefalinger" (se del I – generelt), og hva man ser for seg at ikke 
skal kunne fravikes. Etter vår vurdering bør "bør" bli til "skal". 
 
Retningslinjene 3.3 og begrunnelsen i vedlegg 2 
Vi er imot forslaget om å fjerne anbefalingen om å stanse granskning ved politietterforskning. Et slikt 
parallelt løp er ofte svært krevende for dem som er omfattet av granskningen. 
 
Vi beklager fristoversittelsen. 
 
 
Vennlig hilsen 
Halvor E. Sigurdsen 
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