Til Advokatforeningens kretsstyrer

Deres ref.:
Vår ref.: 307998

Dato: 29. mars 2021

Høring til Advokatforeningens kretsstyrer
Hovedstyret sender med dette en sak på høring (Anbefaling for advokaters bruk av sosiale medier) og
en forespørsel til kretsstyret (utsettelse av etterutdanningsperioden):
1. Anbefaling for advokaters bruk av sosiale medier
Med hjemmel i Advokatforeningens vedtekter § 4-4, tredje ledd nr. 9 har hovedstyret i samarbeid med
Advokatforeningens etikkutvalg utarbeidet anbefaling for advokaters bruk av sosiale medier. Vi har sett
et økende antall klagesaker som gjelder advokaters opptreden ved bruk av sosiale medier. I tillegg
opplever Advokatforeningen å få flere medlemshenvendelser som relaterer seg til dette temaet. Formålet
med anbefalingene er å bevisstgjøre advokatene ved bruk av Facebook og andre sosiale medier.
2. Utsettelse av krav til etterutdanning pga koronapandemien
Hovedstyret foreslår at inneværende etterutdanningsperiode utvides med ett år, og ber om kretsstyrenes
synspunkt til dette.
Forslaget er begrunnet i de utfordringene pandemien har medført for advokatene og
etterutdanningstilbudet.
Dersom det ikke kommer innsigelser mot forslaget, anser hovedstyret det som unødvendig å behandle
saken i representantskapet. Hovedstyret har konferert med representantskapets arbeidsutvalg om dette.
3. Tilbakemelding
Kretsene bes om å komme med sine synspunkter innen fredag 10. mai 2021 til
kj@advokatforeningen.no.

Med vennlig hilsen
Karin Johansson

Vedlegg:
- Utkast til anbefaling for advokaters bruk av sosiale medier
- Forslag om å utvide inneværende etterutdanningsperiode med ett år på grunn av pandemien
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Vedlegg 1

Anbefaling for advokaters bruk av sosiale medier
1. Generelt
Sosiale medier kan være et godt verktøy for advokater, både i rettspolitisk debatt, for å eksponere
uheldige sider av rettssystemet, for å skape gode nettverk og i markedsføring. Denne anbefalingen tar
sikte på å bidra til at advokater bruker sosiale medier på en etisk god og forsvarlig måte.
Regler for god advokatskikk gjelder for advokaters tilstedeværelse på sosiale medier, som i annen
advokatvirksomhet. Punktene nedenfor skal derfor forstås som anbefalinger for hvordan de alminnelige
prinsippene i Regler for god advokatskikk kan ivaretas i sosiale medier.
2. Uavhengighet
Vær bevisst på dine relasjoner i sosiale medier. Synlige tilknytninger til klienter, dommere og andre
advokater kan påvirke hvorvidt du blir oppfattet som uavhengig. Kommentarer og «poster» i sosiale
medier bør reflektere den samme uavhengighet som du har i ditt virke som advokat.
3. Integritet
Advokater forventes å bevare sin profesjonelle integritet i alle forhold, inkludert i sin aktivitet på sosiale
medier. Tenk over hvilken virkning din bruk av sosiale medier kan ha på ditt omdømme som advokat.
Husk at det som først er lagt ut på nett spres fort og kan bli svært vanskelig å fjerne i ettertid. Også
innhold som opprinnelig ble lagt ut i en privat sammenheng kan skade ditt renommé som advokat.
Selv om advokaten opptrer som privatperson, er det viktig å være oppmerksom på at ytringer og aktivitet
kan påvirke publikums tillit til advokatstanden, og derfor også kan ramme dine kolleger.
4. Ansvarlighet
Husk at det du som advokat uttaler i sosiale medier kan bli ansett som juridiske råd, og at du ikke vet
hvem mottageren av ditt budskap er. Vær oppmerksom på at dine handlinger på nett i mange
sammenhenger kan bli knyttet til deg som advokat og til dine klienter, selv om du har ment å uttale seg
som privatperson.
5. Taushetsplikt og fortrolighet
Det er viktig at publikum har tillit til at advokater kan betros privat og konfidensiell informasjon.
Klientinformasjon eller annen konfidensiell informasjon må ikke deles i sosiale medier med mindre det er
helt avklart at det ikke vil utgjøre et brudd på taushetsplikten eller andre etiske regler. Opptre respektfullt
og diskret, også på nett.
6. Beskytt ditt privatliv
Husk at du aldri er garantert at privat innhold som er lagt ut på nett forblir privat. Gjennomgå regelmessig
de sosiale medier du benytter og fjern upassende innhold. Husk at en motpart kan benytte offentlig
tilgjengelig informasjon om deg. Gjør bevisst bruk av innstillinger (privacy settings) i de ulike sosiale
medier for å beskytte ditt privatliv.
7. Advokatfirmaers bruk av sosiale medier
Advokatfirmaer som benytter sosiale medier bør påse at også firmaets bruk av mediene er i tråd med
Regler for god advokatskikk.
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Forslag om å utvide inneværende etterutdanningsperiode med ett år på
grunn av pandemien
1

INNLEDNING

Hovedstyret foreslår at inneværende etterutdanningsperiode utvides med ett år, og ber om kretsstyrenes
synspunkt til dette.
Forslaget er begrunnet i de utfordringene pandemien har medført for advokatene og
etterutdanningstilbudet.
Dersom det ikke kommer innsigelser mot forslaget, anser hovedstyret det som unødvendig å behandle
saken i representantskapet. Hovedstyret har konferert med representantskapets arbeidsutvalg om dette.

2

BAKGRUNN

Medlemmer av Advokatforeningen er pålagt å gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en
femårsperiode. Minst fem av timene skal være advokatetikk. Inneværende etterutdanningsperiode startet
1.1.2019 og avsluttes 31.12.2023. Det gjenstår cirka tre år av etterutdanningsperioden.

ADVOKATFORENINGEN

Advokatforeningen har fått innspill om at etterutdanningskravene bør avpasses koronasituasjonen. Det
har blitt vist til at det har blitt vanskeligere å gjennomføre den pålagte etterutdanningen på grunn av
myndighetenes smitteverntiltak. Tiltakene har ført til at mange kurs og seminarer som gir
etterutdanningspoeng er blitt avlyst eller utsatt på ubestemt tid. Blant annet gjelder dette Advokatenes
fagdager, Forsvarergruppens årlige høstseminar, og en rekke kurs organisert av JUS og andre
kurstilbydere. I tillegg kommer den økonomiske situasjonen mange av våre medlemmer opplever som en
følge av pandemien.

3

BØR ETTERUTDANNINGSPERIODEN UTVIDES?

Det bemerkes at selv om mange kurs har blitt avlyst, har tilbudet av nettbaserte kurs, økt. Dette gjelder
ikke minst for Juristenes utdanningssenter som har lansert en abonnementsløsning for digitale kurs,
inneholdende mer enn 50 kurs. Også Advokatforeningen har under pandemien tilbudt nettbaserte kurs.
Det gjenstår i dag knappe tre år av etterutdanningsperioden. Det er vanskelig å vite hvor lang tid det vil
ta før vi er tilbake i en normalsituasjon. Per nå er vi inne i en periode med de strengeste
smitteverntiltakene siden nedstengningen i mars 2020.
Medlemmene bør kunne legge en plan for hvordan de skal oppfylle etterutdanningskravene i god tid før
perioden utløper. Venter foreningen til slutten av etterutdanningsperioden med å eventuelt avpasse
kravene av hensyn til utfordringene som forelå i 2020-2021, vil det ha negative konsekvenser for
medlemmene.
Hva gjelder det konkrete behov for endringer, nevnes at både JUS og andre kurstilbydere har begynt å
tilby en større del av sin kurskatalog i digitalt format. Denne utviklingen er forventet å fortsette. For
mange medlemmer vil det derfor finnes fullgode alternativer til fysiske kurs. For noen rettsområder, er
dette derimot vanskeligere. For eksempel er det ikke mange digitale tilbud på strafferettsfeltet.
Hovedstyret vurderer det slik at oppfyllelse av etterutdanningskravet på ingen måte er umuliggjort.
Derimot er muligheten til å gå på de kurs som ligger nært eget fagområde, for noen grupper vesentlig
redusert. Hovedstyret har et ønske om at medlemmene i størst mulig grad drar nytte av sin
etterutdanning, og at den oppleves som relevant og hensiktsmessig i den enkeltes virksomhet. En
eventuell beslutning om å lempe på etterutdanningskravet vil etter dette måtte bero på en bredere
vurdering enn en ren årsaksbetraktning.
Foruten etterutdanningstilbudet, mener hovedstyret at det er riktig også å legge vekt på advokatenes
situasjon under pandemien. Mange medlemmer har slitt, og sliter fortsatt med økonomiske problemer
som har årsak i pandemien.
Selv om situasjonen pandemien har skapt oppleves ulikt blant våre medlemmer, mener hovedstyret det
vil være store ulemper knyttet til å operere med ulike løsninger for ulike advokatgrupper. Blant annet ville
det vært en utfordring å gruppere advokatene på en riktig og rettferdig måte. Dersom det skulle være
aktuelt å utvide etterutdanningsperioden, mener hovedstyret at det eneste riktige vil være å la utvidelsen
gjelde for alle medlemmer.
Etter dette foreslår hovedstyret at inneværende etterutdanningsperiode utvides med ett år, slik at den i
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stedet for å utløpe 31.12.2023, utløper 31.12.2024.
Hovedstyret imøteser kretsstyrenes syn på forslaget innen 10. mai 2021. Tilbakemeldinger sendes til
Karin Johansson på e-post: kj@advokatforeningen.no.
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