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Forord 
 
Undertegnede utarbeidet i 1996 på oppdag for Advokatforeningen et hefte om “Organisering 
av advokatsamarbeid”, Temahefte nr. 64. Heftet inneholder også mønster for samarbeids- og 
selskapsavtaler i advokatvirksomhet. I min ansettelse som advokat i Advokatforeningen fra 
2004 til 20013 har jeg (og andre i foreningen) jevnlig fått henvendelser om råd ved etablering 
av advokatsamarbeid, og det har vært jevn etterspørsel etter Temahefte nr. 64.  
 
De lovmessige rammer for advokatvirksomhet er ikke vesentlig endret siden 1996, bortsett fra 
skattereglene og bestemmelsene om offentlighet for disiplinærbeslutninger. I tillegg har vi fått 
lov om samvirkeforetak som også kan være relevant for advokatvirksomhet. De vesentlige 
endringene er imidlertid innenfor bransjen selv; endring i valg av foretaksform, større 
advokatselskaper, hyppigere endringer i deltakerforhold, mer fokus på inntjening, vesentlig 
større oppmerksomhet mot advokatvirksomhet fra media og allmennheten samt større 
hyppighet i ansvarskrav mot advokater. Det er derfor likevel et behov for en oppdatering av 
heftet fra 1996. 
 
Som kjent har Regjeringen våren 2013 nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere behovet 
for ny lovregulering av advokatbransjen. Utvalget har frist til mars 2015 med å komme med 
sin utredning. Det må derfor påregnes at det fortsatt kan være flere år til eventuell ny 
lovgivning er på plass. Selv om også organisering av advokatvirksomhet vil bli behandlet i 
utvalgets innstilling, må det antas at det fortsatt vil være anledning til å drive 
advokatvirksomhet i vanlige foretaksformer. Det betyr at det også i fremtiden vil være viktig 
med god regulering av de interne forhold når flere advokater driver advokatvirksomhet 
sammen.  
 
De skattemessige problemstillinger i Bilag 1er utformet av Tore Paulshus, Finn Eide og Finn 
Hanssen samt andre medarbeidere i Deloitte AS. Tore Paulshus har også bidratt med forslag 
og kommentarer når det gjelder tekst og avtaler for ansvarlige selskaper og indre selskaper. 
Når det gjelder forhold knyttet til ansvar og forsikring har jeg hatt stor glede av å samarbeide 
med Cato Aamodt og hans medarbeidere i forsikringsmeglingsselskapet Lockton AS. Dag 
Eriksen i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har kommet med kommentarer til enkelte 
forhold som ligger under Tilsynsrådets ansvarsområde. Under arbeidet har jeg også hatt 
bistand fra andre ansatte i sekretariatet.  Likeledes har mange privatpraktiserende advokater 
bistått meg ved å redegjøre for sine avtaleforhold og lese gjennom og kvalitetssikre teksten og 
avtaleforslagene.  
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