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Innspill til samtaler om regjeringssamarbeid
Advokatforeningen ønsker å gratulere Venstre 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.
Rettsstaten har en stabiliserende effekt på populistisk politikk, ikke minst ved å gi et effektivt rettslig
sikkerhetsnett for utsatte og svake grupper. Vi opplever en tid, nasjonalt og internasjonalt, som tydelig viser
betydningen av dette
Mange av våre medlemmer har notert seg Venstres omfattende og helhetlige justispolitikk, spesielt på fri
rettshjelp. Venstres programformulering om å «styrke rettshjelpsordningen ved å utvide ordningens
saksfelt og personkrets» og «lage en førstelinjetjeneste i rettshjelpsordningen» har blitt svært godt
mottatt. Vi håper dere får anledning til å følge opp dette i den kommende stortingsperioden, særlig da dette
er felter som det virker til å være tverrpolitisk enighet om. Advokatforeningen håper dere vil bidra til å:



Utvide saksområdene som er omfattet av fri rettshjelp, slik at de passer i vår tid
Etablere en førstelinjetjeneste for fri rettshjelp

Venstres alternative statsbudsjettet for 2017 foreslo å reversere halveringen av salærsatsen for
reisefravær for advokater som yter fri rettshjelp. Dette er selvfølgelig noe våre medlemmer setter stor pris
på. Det gjelder også denne merknaden til statsbudsjettet i 2017: «etter komiteens oppfatning bør staten
vurdere ulike metoder for årlige drøftinger mellom staten og Advokatforeningen ved fastsettelsen
av den offentlige salærsatsen». Vi håper Venstre får anledning til å videreføre dette arbeidet i
stortingsperioden som kommer, og vil:



Etablere en modell for årlige forhandlinger mellom staten og Advokatforeningen om fastsettelsen
av den offentlige salærsatsen
Reversere halveringen av salærsatsen for reisefravær for advokater som yter fri rettshjelp

Vi har også med glede observert at Venstre i sitt program peker på viktigheten av tilliten til det
samfunnsoppdrag som advokater utfører, og at dere «vil senke terskelen for å tilbakekalle
advokatbevilling og utvide suspensjonsmulighetene». Vi ser dette som en viktig oppgave for å sikre
klientenes rettsikkerhet – og tilliten til advokatstanden. Advokatforeningen håper at Venstre i den
kommende stortingsperioden vil bidra til å:



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

Advokatforeningen ønsker lykke til i de fire kommende årene håper på et godt samarbeid.
Med vennlig hilsen

Jens Johan Hjort, Leder
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