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Kommissorium for Advokatrådets strukturudvalg 
 
Advokatrådet nedsatte i 2015 et vedtægtsudvalg, som blandt andet havde til 

formål at foretage en fuldstændig og samlet gennemgang af vedtægten for 
Advokatsamfundet med henblik på en ajourføring/modernisering af vedtægten. 

Udvalget skulle blandt andet behandle spørgsmål om Advokatsamfundets 
organer, herunder størrelse, sammensætning og opgaver samt om valghandlinger 

i forbindelse med besættelse af poster i Advokatsamfundet. 
 

Vedtægtsudvalget afgav sin rapport i foråret 2017 og kom med en række 
anbefalinger om f.eks. indførelse af mulighed for digitalt valg m.v., som siden er 

blevet gennemført ved ændring af Advokatsamfundets vedtægt. Derimod kom 
udvalget ikke med forslag, som ændrede grundlæggende på den hidtidige struktur 

i Advokatsamfundet, herunder i forhold til Advokatrådets størrelse og 
sammensætning samt i forhold til kredsbestyrelsernes organisation og rolle. 

 
Advokatrådet har konstateret, at det i årene efter vedtægtsudvalgets rapport er 

blevet vanskeligere at rekruttere advokater til det kollegiale arbejde. Dette 
afspejler sig også i rekrutteringen af advokater til Advokatsamfundets organer: 

Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelserne. 
 

Efter Advokatrådets opfattelse kan noget af baggrunden for dette være, at 
kredsbestyrelserne, som er valgfora for disse organer, ikke spiller den samme rolle 

blandt advokater som tidligere. Med den øgede specialisering af advokatbranchen 
synes der at være en tendens til, at advokater i højere grad har fællesskaber inden 

for deres faglige speciale end inden for deres lokalområde. 
 

Det er afgørende for Advokatsamfundets legitimitet, at alle advokater så vidt 
muligt mener sig repræsenteret i organisationen.  
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Advokatrådet nedsætter med dette kommissorium et strukturudvalg, som 
overordnet har til formål at komme med anbefalinger, der fremadrettet kan sikre 

den fornødne rekruttering af kvalificerede advokater til Advokatsamfundets 
organer samt sikre den bedst mulige repræsentation af landets advokater i disse 

organer.  
 

Herudover har strukturudvalget mulighed for komme med andre anbefalinger, 
som udvalget mener vil styrke Advokatsamfundet i forhold til at opfylde dets 

formål. 
 

Hvis strukturudvalgets anbefalinger giver anledning til ændringer i gældende ret, 
herunder i retsplejeloven eller Advokatsamfundets vedtægt, skal udvalget 
formulere forslag til nye regler. 

 
Strukturudvalget skal afrapportere til Advokatrådet. Strukturudvalget skal 

færdiggøre sit samlede arbejde senest i efteråret 2023, men har mulighed for at 
komme med en delafrapportering i forhold til anbefalinger, som udvalget anser 

det for hensigtsmæssigt at forelægge for Advokatmødet 2023. 
 

Strukturudvalget sammensættes således: 
Advokat Charlotte Krarup (formand), næstformand for Advokatrådet 

Advokat Martin Lavesen, formand for Advokatrådet 
Advokat Birgitte Sølvkær Olesen, medlem af Advokatrådet 

Advokat Nikolaj Linneballe, medlem af Advokatrådet 
Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet 

2 medlemmer udpeget af kredsbestyrelserne 
1 medlem af udpeget blandt Advokatnævnets advokatmedlemmer 

1 medlem udpeget af Danske Virksomhedsjurister 
1 medlem udpeget af Danske Advokater 

1 medlem udpeget af Justitsministeriet 
1 medlem fra universiteterne udpeget af Advokatrådet 

 
Sekretariat: Nicolai Pii, fagdirektør i Advokatsamfundet  
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Følgegruppe 
Strukturudvalget nedsætter en følgegruppe af interessenter og eksperter, som kan 
inddrages i arbejdet efter behov med henblik på kvalificering af arbejdet. 

Strukturudvalget beslutter antallet og sammensætningen af medlemmer i 
følgegruppen, dog således, at de medlemmer af kredsbestyrelserne, som ikke er 

udpeget til strukturudvalget, er obligatoriske medlemmer af følgegruppen. 
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