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Alle advokater 

 

KRONPRINSESSEGADE 28 

1306 KØBENHAVN K 

TLF. 33 96 97 98 

 
DATO: 3. november 2021  

SAGSNR.: 2021 - 2909 

ID NR.:  760262 

Opslag: Advokatmedlemmer til følgegruppe om advokatundersøgelser 

Advokatrådet har ved kommissorium af 3. november 2021 nedsat en arbejdsgruppe 

om advokatundersøgelser.  

 

Arbejdsgruppen har bl.a. til opgave at lave en vejledning til advokater for 

udarbejdelse af advokatundersøgelser. Vejledningen skal bl.a. beskrive de 

advokatetiske rammer for sådanne undersøgelser samt lave anbefalinger om best 

practice på området.  

 

Det følger af kommissoriet, at arbejdsgruppen skal nedsætte en følgegruppe 

bestående af advokater og andre med særlig indsigt i advokatundersøgelser, som kan 

inddrages i arbejdet efter behov i kvalificeringen af de endelige anbefalinger. 

 

Der søges hermed om et antal advokatmedlemmer til følgegruppen. 

  

Mødeaktiviteten i følgegruppen forventes at være 2-4 fysiske møder, som forventes 

afholdt i København. Deltagelse i følgegruppen er ulønnet, men der kan refunderes 

rimelige udgifter til transport.  

 

Interesserede advokater bedes indsende en kort ansøgning vedlagt CV til 

Advokatsamfundet senest onsdag den 17. november 2021. Ansøgningerne bedes 

sendt pr. e-mail til hfe@advokatsamfundet.dk.  

 

Der vil ved udvælgelsen af kandidater blive lagt vægt på ansøgerens faglige 

kompetencer, herunder særligt i relation til advokatundersøgelser, ligesom der ved 

udvælgelsen vil blive lagt vægt på, at følgegruppen har indsigt med forskellige typer 

af advokatundersøgelser. Som led i udvælgelsen vil der endvidere blive indhentet 

oplysninger om eventuelle tidligere og verserende disciplinærsager vedrørende 

ansøgerne. 

 

Udvælgelsen af kandidater foretages af arbejdsgruppen om advokatundersøgelser.  
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Arbejdsgruppen om advokatundersøgelser opfordrer alle advokater uanset køn, alder, 

etnicitet, religion, seksuel orientering eller handicap til at søge om at komme i 

betragtning.  

 

Alle ansøgere modtager besked om den endelige indstilling. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 33 96 97 53 eller på 

npi@advokatsamfundet.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nicolai Pii 

Fagdirektør 


