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Innspill til regjeringserklæringen
Advokatforeningen ønsker å gratulere Høyre med valgresultatet. Vi tillater oss i samme anledning å komme
med noen viktige innspill til politiske prioriteringer som er egnet til å styrke rettsstaten i tiden som kommer.
Høyres ønske om å «Styrke rettssikkerheten gjennom et bedre og mer målrettet offentlig
rettshjelpstilbud og ivareta de alternative rettshjelpstilbudene», viser at dere ser betydningen av å sikre
rettssikkerhet gjennom rettshjelp. Dette har selvsagt blitt godt mottatt hos våre medlemmer. Deres
programformulering om at «alle borgere skal ha lik behandling i rettsvesenet» treffer kjernen i
Advokatforeningens virksomhet. Vi håper derfor at den nye regjeringen vil:


Utvide saksområdene som er omfattet av fri rettshjelp, slik at de bedre passer vår tid.

Staten er i all hovedsak motpart i de sakene som faller inn under rettshjelpsordningene. Vi ser med
bekymring at det er økende økonomiske forskjeller mellom den advokathjelpen som staten selv har til sin
rådighet i disse sakene, og på satsene for den advokathjelpen som rettshjelpsordningene gir borgeren rett
på. Denne forskjellen skaper en reell og voksende rettssikkerhetsrisiko.
Mange av våre medlemmer noterte seg at dere i statsbudsjettet for 2017 tok til orde for en tydeligere
forhandling av den offentlige salærsatsen gjennom denne klare merknaden: «etter komiteens oppfatning
bør staten vurdere ulike metoder for årlige drøftinger mellom staten og Advokatforeningen ved
fastsettelsen av den offentlige salærsatsen». Vi håper Høyre får anledning til å videreføre dette arbeidet i
regjering og vil:


Etablere en modell for årlige forhandlinger mellom staten og Advokatforeningen om fastsettelsen av
den offentlige salærsatsen.

Vi har med glede observert at Høyre i sitt program peker på viktigheten av at grundig og effektiv
domstolsbehandling vil bidra til å sikre tilliten til rettsstaten. I forlengelse av dette ser vi det som en
vesentlig oppgave å sikre klientenes rettsikkerhet gjennom god juridisk rådgivning. Advokatforeningen håper
derfor at Norges nye regjering vil:



Forenkle og effektivisere tilsynet med advokater
Stille krav om obligatorisk etterutdanning for alle advokater

Advokatforeningen ønsker lykke til i forhandlingene mellom regjeringspartiene!

Med vennlig hilsen

Jens Johan Hjort, Leder
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