•

OM ÆDLE DRÅBER OG FLASKER

•

E

t demokratisk retssamfund kan kun med held opdyrkes

som skal blive til vores integritet, uafhængighed, faglighed

på de ædleste druer og under anvendelse af afprøvede

og ordentlighed i forhold til samfundets berettigede forvent-

og afbalancerede teknikker. Advokatsamfundet, alle vi 6.500

ninger, vokser frem – den opgave forblev i Advokaternes Hus

bestallingshavende advokater og fuldmægtige, er nøglespillere

i Kronprinsessegade 28.

i det danske retssamfund. Det er vi i kraft af vores uddannelse

Er det så gammel vin på nye flasker eller ny vin på gamle

og baggrund, men også i kraft af vores holdninger og vores

flasker? Ja, ikke mindst de seneste to år viser for mig, at der i

deltagelse i afgørelsen af centrale retssikkerhedsmæssige

alt fald er tale om renere vin på bedre flasker. Min pointe er

spørgsmål. Disse holdninger kanaliserer vi ud til det omgivende

nemlig den, at vi har gennemført et delvist generationsskifte

samfund. Det handler om ordentlighed og tryghed for borgere

uden større falbelader, kombineret med en opstramning af

og virksomheder – indbyrdes og i forhold til staten og andre

organisation og struktur, der endog har kunnet absorbere de

myndigheder, men også i forhold til os selv som rådgivere og

øgede krav til uddannelse, kontrol og tilsyn, alt sammen uden

forsvarere af disse rettigheder.

at skulle plante flere marker til med kostbare nye vinstokke.

Med strukturreformen fra 2007 blev advokaternes branche-

Faktisk har vi holdt vores omkostninger i absolut ro under

politiske interesser siet fra de opgaver, som Advokatsamfundet

processen, men samtidig øget medlemskontakten markant. Kva-

varetager. Den del af vinproduktionen skal fremover tappes på

liteten af sekretariatets ydelser er fastholdt og på centrale om-

nye flasker, der dygtigt er stillet frem af de mange specialfor-

råder styrket. Vores udadvendte flagskibe, hjemmesiden www.

eninger og ikke mindst Danske Advokater.

advokatsamfundet.dk og magasinet Advokaten, er moderniseret

Men plejen af de gode gamle vinstokke, hvorpå de druer,
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“ALENE DET FRIVILLIGE ARBEJDE I

langsomt fået vinens farve og procent en tand yderligere op.

RÅD, NÆVN OG KREDSE ANSLÅR

Denne beretning beskriver i nedslag Advokatrådets og sekre-

VI TIL OVER 10.000 TIMER OVER

sige stor tak til mine gode kolleger i Advokatrådet, Advokat-

DE SENESTE TO ÅR. DET BETYDER,

tariatets opgaver og indsats siden Advokatmødet 2009. Må jeg
nævnet, i diverse udvalg og i kredsene. Og til hver eneste af
jer i sekretariatet i Kronprinsessegade, som med humør, flid

AT GODE KOLLEGER LÆGGER FOR

og stædig dygtighed har holdt næserne i sporet uden på noget

20-25 MILLIONER KRONER KOLLEGI-

i forhold til det “store” samfund og – i særlig grad – i forhold

ALT ARBEJDE I DE RAMMER, SOM
SEKRETARIATET SKABER.”  

tidspunkt at miste vores vitale samfundsopgave af syne. Både
til vores eget lille samfund, som centralt service-, støtte- og
vejledningsorgan for os alle sammen.
Alt i alt kan vi 10. juni i Kolding med sikkerhed konstatere,
at de kollegiale kræfter og sekretariatets uvurderlige indsats
vil sikre, at de gamle vinstokke fortsat kan levere ædle dråber

Søren Jenstrup,
formand for Advokatrådet

••

mange år endnu!
Søren Jenstrup,
formand for Advokatrådet

•

BORGERNES ADGANG TIL RETFÆRDIGHED

•

M

ere end 80 steder rundt omkring i landet er der advoka-

få de advokatfuldmægtiges deltagelse i advokatvagtsarbejdet

ter, der tilbyder gratis rådgivning i advokatvagterne. En

godkendt som obligatorisk efteruddannelse, og målet er ved at

uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats, som ud over at være

skabe synlighed om og yde støtte til advokatvagterne at gøre

til gavn for nær ved 20.000 borgere årligt, på forbilledlig vis

flest mulig interesseret i arbejdet.

synliggør advokaters bidrag til at sikre enhver access to justice.

Imidlertid nøjes retsplejeloven ikke med at forvente en pro

Advokatvagterne er en succeshistorie – hvilke andre libe-

bono indsats fra advokater. Det er også forudsat, at borgerne

rale erhverv kan fremvise tilsvarende ordninger mere end 80

gennem retshjælpsordninger kan få økonomisk bistand til

steder i landet? Succesen er så stor, at Folketinget i retsplejelo-

rådgivning og fri proces til retssager. Ordningerne er imidlertid

ven har taget ordningen for givet og forudsat advokatvagternes

så dårlige, at der er behov for at gøre noget, hvis advokaterne

eksistens.

fortsat skal kunne varetage retshjælpssagerne. I den forgange

Advokatrådet har i den forløbne to-årsperiode arbejdet for

rådsperiode har Advokatrådet søgt at lægge pres på regering

at støtte advokatvagtsordningen. En arbejdsgruppe med delta-

og Folketing for at få nedsat den retshjælpskommission, som

gelse af repræsentanter for advokatvagterne og Advokatrådet

rådet anbefalede i sit retssikkerhedsprogram fra 2009, og be-

har fremlagt en række konkrete forslag til initiativer, der kan

stræbelserne har båret frugt: Justitsministeren bad i marts

understøtte advokatvagternes arbejde. Advokatrådet er på bag-

2010 Retsplejerådet om at foretage en grundig gennemgang

grund af rapporten i gang med at implementere initiativerne

af hele ordningen.

og håber blandt andet at kunne opnå bedre rammevilkår for

Men vi stopper ikke her – at skabe politisk vilje til foran-

advokatvagterne, bedre it-udstyr, fælles hjemmeside, kurser og

dringer kræver nemlig, at det faktiske grundlag er i orden.

CSR-mærkning til deltagerne etc. Det er allerede lykkedes at

Advokatrådet har derfor sammen med Dansk Advokater og

A D V O K A T R Å D E T S

8
4

B E R E T N I N G

2 0 1 1

“ADVOKATER LANDET OVER UDFØRER I ADVOKATVAGTERNE ET HELT

med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond gennemført
en undersøgelse hos alle landets advokater, som afdækker en
række problemer i retshjælpsordningerne. Mest markant viser

UNIKT ARBEJDE TIL GAVN FOR TU-

undersøgelsen massiv utilfredshed med ordningernes honore-

SINDVIS AF BORGERE. DET ER EN

betydeligt bureaukrati i flere ordninger. Undersøgelsen kan kun

ring af de advokater, der påtager sig sagerne, ligesom der er et
læses sådan, at hvis advokaterne fortsat skal yde en indsats på

INDSATS, SOM VI KAN VÆRE MEGET
STOLTE AF SOM STAND, OG SOM VI
STØTTER OP OM.”  

retshjælpsområdet, må staten tilsvarende yde sin del i form af
rimelige arbejdsvilkår. Advokatrådet vil fortsat lægge kræfter i
at sikre ordentlige retshjælpsordninger. Først og fremmest af
hensyn til dem, der har brug for ordningerne, men også for at
støtte og yde anerkendelse til det samfundssind, som advokaters
indsats i retshjælpsarbejdet – pro bono eller ej – er udtryk for.

Jeppe Skadhauge,
Advokatrådet

••

“DET ER BEDRE AT FOREBYGGE FEJL, END AT
FORFØLGE DEM EFTER DE ER OPSTÅET.”
Lars Lindhard,
Advokatrådet

••
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•

DET NY TILSYN SOM HÅNDSRÆKNING

•

A

dvokatrådet har siden 2009 gennemført et såkaldt udgå-

og det er derfor ikke ensbetydende med mistanke at blive

ende tilsyn med advokaternes arbejde, hvor vi kommer

udtrukket til kontrol. Besøget gennemføres af medarbejdere

på besøg i den enkelte advokatvirksomhed.

fra Advokatsamfundets sekretariat og planlægges sammen

Det er en kerneopgave for Advokatrådet: At føre tilsyn med

med den udtrukne virksomhed. Der er rig mulighed for at få

advokaterne med det formål at sikre advokaternes integritet og

information om de forhold, der vil blive spurgt til. Der er nem

anseelse i samfundet. Advokatrådet lægger vægt på, at det nye

information at hente i en folder, vi har udgivet. I magasinet

tilsyn er udformet, så det er en hjælp til de advokater, som

Advokaten og på hjemmesiden offentliggør vi løbende nyt om

har brug for vejledning i reglerne. Så tilsynet får en præventiv

tilsynets indhold. Fremover vil vi følge op på de enkelte tilsyn

effekt og i sidste ende bliver til gavn for klienterne. Det nye

ved også at undersøge advokaternes tilfredshed med besøgene.

udgående tilsyn er født i finanskrisens tid. En tid, hvor der

Tilsynet omfatter overholdelsen af en række regler, bla.

blev sat spørgsmålstegn ved kvaliteten af virksomhedernes

nogle af de advokatetiske regler. I en profession, som udvikler

rådgivere, og hvor der blev rejst politiske krav om mere håndfast

sig, er det kun naturligt, at de etiske regler ikke er statiske og

kontrol. Advokatstanden skal vise sig moden nok til at honorere

Advokatrådet har i det forgangne år haft det samlede etiske

den tillid, der følger med standens selvjustits. Og faktisk går

regelsæt til debat. Resultatet foreligger nu i form af en gennem-

det rigtig godt. Det generelle billede er, at advokaterne er helt

arbejdet revision af reglerne. Det er Advokatnævnet og domsto-

opmærksomme på de forhold, der føres tilsyn med, ligesom det

lene, der fastlægger, hvad god advokatskik er. Men Advokatrådet

udgående tilsyn har synliggjort sekretariatet og knyttet stær-

har med sin revision af de etiske regler som ambition at vejlede

kere bånd imellem den enkelte advokat og Advokatsamfundet.

alle advokater om indholdet af begrebet god advokatskik både

Vi har en målsætning om at aflægge besøg hos 10 pct. af

der, hvor der af nævn og domstolene er fastlagt en praksis, og

alle advokater hvert år. Udvælgelsen foregår ved lodtrækning,

A D V O K A T R Å D E T S

der, hvor der kan være behov for en rettesnor.
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“KRAVET OM OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE GARANTERER NATURLIGVIS IKKE, AT EN KLIENT ALDRIG KAN STØDE PÅ EN ADVOKAT, SOM BURDE HAVE HAFT EN STØRRE
JURIDISK VIDEN. MEN DET HJÆLPER.”
Henrik Høpner,
Advokatrådet

••

A D V O K A T R Å D E T S

8
8

B E R E T N I N G

2 0 1 1

•

EFTERUDDANNELSE SOM BLÅT STEMPEL

•

D

er er skrevet et nyt kapitel i bogen over standarder, som

rørende obligatorisk efteruddannelse. Vi er ikke blinde for, at

skal sikre klienternes tillid til advokatstanden. Det skete i

der kan rejses kritik af, at kravene til advokater og fuldmægtige

januar i år, hvor den første treårs-periode for kravet om løbende,

er bastante. Der er dispensationsmuligheder for kravet om

obligatorisk efteruddannelse udløb for langt hovedparten af

efteruddannelse, men der er tale om en kattelem – ikke en

landets advokater og advokatfuldmægtige. Advokater og fuld-

ladeport – ellers ville ordningen blive udvandet og lovgivers

mægtige har siden januar 2008 skullet være opmærksomme

krav undermineret.

på tallet 54, der er minimumsgrænsen for det antal lektioner,

For kravet om efteruddannelse er ikke skabt ud af ingen-

der skal samles over tre år.

ting. Formålet er ikke blot et hult krav, et ekko af finanskrisens

Det er en vital opgave for os at sikre uddannelsen af advo-

kritiske indstilling over for rådgivere. Kravet om efteruddannel-

kater – ikke bare nye advokater, men også de bestående. Den

se er nok så meget et ærligt ønske om at sikre både borgere og

kommercielle del – afholdelsen af kurser – indgår ikke længere

virksomheder den bedste adgang til rådgivning af høj kvalitet.

i Advokatsamfundets opgavevaretagelse, men kravet om obliga-

Ved ordningens tilblivelse har Advokatsamfundet forsøgt

torisk efteruddannelse er en del af indholdet af god advokatskik.

at sikre en så fleksibel og ubureaukratisk model som muligt.

Advokatrådet har lagt sig i selen for at informere advoka-

Kurserne kan derfor skræddersys til lige netop de behov, den

terne bedst muligt om det nye krav. Der har været information

enkelte advokat har, og lektionerne kan indberettes elektronisk.

på vores hjemmeside og i magasinet Advokaten, ligesom der

Obligatorisk efteruddannelsen er med til at sikre den høje

i Advokatsamfundet har været afholdt møder med kursusud-

troværdighed og faglige kompetence, som klienterne med rette

byderne om kravene til kursusindhold og -form. Dertil kom-

kan efterspørge hos en advokat – og som en sidegevinst har

mer, at Advokatsamfundets sekretariat har ydet en særdeles

det i mange advokatvirksomheder ført til systematisering af

omfattende skriftlig og telefonisk rådgivning om reglerne ved-

vidensopbygning.

A D V O K A T R Å D E T S
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“VI HAR MED ÅRSFESTEN FOR NYE ADVOKATER HAFT FOR
ØJE, AT DET FAKTISK ER ET STORT PRIVILEGIUM AT BLIVE
ADVOKAT – OG AT ADVOKATRÅDET DERFOR SKAL VÆRE
MED TIL AT UNDERSTREGE DET FESTLIGE OG HØJTIDELIGE
VED AT TRÆDE IND I ADVOKATSTANDEN.”
Pernille Backhausen,
Advokatrådet

••
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•

F O K U S P Å D E N Y E A D V O K AT E R

•

D

et er op til Advokatrådet at sikre advokaternes faglige

retssagsprøve har vi gennemført en evaluering blandt censorer

ballast i form af en moderne og relevant grunduddan-

og dommere, der har deltaget i prøverne. Evalueringen har

nelse. Vi reformerede uddannelsen i 2008 med henblik på at

givet os grund til at rette på en række detaljer, men der er stor

sikre, at alle advokatfuldmægtige fik en mere ensartet ballast.

tilfredshed med selve prøveformen. I 2010 blev der gennemført

Tidligere var grunduddannelsen præget af større valgfrihed og

345 retssagsprøver.

specialisering. I dag er tankegangen, at alle advokater skal have

En særlig diskussion har været de prøver, der blev aflagt

en større fællesmængde af viden som udgangspunkt for deres

i fiktive sager. Denne mulighed foreligger som en undtagelse

senere virke. Det skyldes bl.a., at fuldmægtigene i dag kommer

– hvis en advokatfuldmægtig ikke kan finde en rigtig sag at

med et mere varieret karriereforløb bag sig end tidligere. Vi

benytte som prøve. Andelen af prøver i fiktive sager har et ni-

mener, at det er vigtigt fortsat at sikre en rød tråd i advokaternes

veau, som gør det nødvendigt at fastholde fokus på, at denne

faglige ballast, inden de senere måtte blive mødt med krav om

prøveform stadig er at betragte som undtagelsen.

en specialisering. Vi har derfor lagt mere vægt på advokatetik

Uanset om prøven måtte være en fiktiv sag styrker retssags-

og indført en retssagsprøve.

prøven dog fuldmægtigenes færdigheder, og dermed styrker

De foreløbige erfaringer tyder på, at moderniseringen af

vi klienternes tillid til advokaterne som kompetente juridiske

advokatuddannelsen ser ud til at have været rigtig fornuftig. På

rådgivere og navigatører i retssystemet.

vores møde med advokatkredsene, Fællessamlingen, har vi fået

For at fejre de nye advokater, der får deres beskikkelse, bød

positiv respons på uddannelsen. Og i en række kommentarer

2010 på en ny begivenhed, som vi gerne vil gøre til en tradi-

har advokaterne særlig fremhævet, at fuldmægtigene nu lader

tion: Årsfesten for nye advokater. I juni bød vi nye advokater

til at få bedre kendskab til de advokatetiske regler.

velkommen i standen med rød løber, velvalgte taler, fest og

For at skaffe os et overblik over erfaringerne med den nye

A D V O K A T R Å D E T S

underholdning i Nationalmuseets storslåede rammer.
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“HVIS VI TAGER VORES EGEN PROFESSION ALVORLIGT,
KAN VI IKKE BLOT OVERLADE DET INTERNATIONALE
UDSYN TIL STØRRE LANDE ELLER INTERNATIONALE
ADVOKATKONTORER.”
Søren Lyager,
leder af Advokatrådets CCBE-delegation

••
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•

UD OVER RIGETS GRÆNSER

•

A

dvokatrådet er aktiv i international sammenhæng og

Men også IBAs Bar Leaders’ Conference i maj 2010 i Køben-

har indflydelse på de beslutninger, der træffes i de in-

havn, som Advokatrådet stod for en betydelig del af, viste, at der

ternationale advokat-organisationer CCBE (i Europa) og IBA

er stor interesse for og nytteværdi af det internationale arbejde.

(internationalt).

En konference som denne er ikke bare til gavn for de danske

Fra de forløbne to år er der først og fremmest grund til

advokater, som deltog i møderne og fik udvidet deres horisont

at fremhæve advokat Anne Birgitte Gammeljords præsident-

og netværk. Vi fik understreget Advokatsamfundets og dermed

periode for CCBE i 2009, som på fornemste vis illustrerede, at

de danske advokaters gode renommé i udlandet og påvirket

advokater fra Danmark kan tilføre det internationale arbejde

strømningerne i de øvrige landes retspolitiske debat.

viden og dynamik. CCBE har i den forløbne rådsperiode haft

Advokatrådet prioriterer de sammenhænge, der vedrører

indflydelse på en række sager med betydning for danske ad-

beskyttelsen af advokattitlens kerneværdier. De senere år har

vokater, f.eks:

advokatreguleringen været under pres i en række lande og i

Indførelsen af en “europæisk justitsminister” – en kom-

nogen grad også som følge af EU-initiativer. Gennem det inter-

missær for retsområdet. CCBE anbefalede i et manifest i 2009

nationale samarbejde har vi indflydelse på denne udvikling og

dette særlige “EU-Justitsministerium” oprettet, hvilket skete

får nyttig viden også til brug for det nationale arbejde. Ende-

1. juli 2010.

lig skal vi ikke være blinde for, at vores udenlandske kolleger

Etableringen af den såkaldte E-justice portal i december

også påvirker os. Vi henter nyttig viden fra de internationale

2010, der skal lette arbejdet for både borgere og professionelle,

fora både om udviklingen i andre landes retssystemer og ikke

herunder advokater, som søger juridisk viden inden for EU’s

mindst om fremtidige EU-initiativer både på advokatområdet

grænser. På sigt vil både forbrugere og advokater nemmere

og på en række fagområder med betydning for advokater og

kunne finde frem til relevante advokater i de øvrige lande.

for udviklingen i det danske retssamfund.

A D V O K A T R Å D E T S
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•

LEDESTJERNEN FOR RÅDETS ARBEJDE

•

E

n ledestjerne for Advokatrådets arbejde har været det

Det omdiskuterede forhold mellem retssikkerhed og

retssikkerhedsprogram, som blev præsenteret op til Advo-

ophavsret på internettet satte vi til debat i retssikkerhedspro-

katmødet i 2009. Programmet har vist sit værd med en række

grammet. Advokatrådet fik derefter sæde i et udvalg under

konkrete initiativer, hvoraf flere vil blive videreført i årene

kulturministeren, og udvalget har netop fremlagt en løsnings-

fremover. Mere end 20 initiativer var indeholdt i programmet,

model, som både tilgodeser rettighedshaverne og tager højde

og det er i perioden lykkedes for Advokatrådet at få gennemført

for borgernes retssikkerhed.

rigtig mange af initiativerne:

For at sikre kvalitet i mediernes dækning af retspolitik

Det helt unikke retspolitiske mødeforum, Center for Lov og

og juridiske forhold afholder Advokatrådet i dag workshops

Ret: Her er tale om et banebrydende forsøg med netværkskom-

for journalister.

munikation blandt retspolitiske aktører – fra ministerier og

Domstolene har indført de såkaldte mediedommere,

myndigheder over domstole til private organisationer. Centret

som i kontakt med pressen skal sikre en nuanceret og præcis

lever i fuldt vigør og forventes i efteråret 2011 at afholde møde

mediedækning af retssager. Og Domstolsstyrelsen er langt i

med Folketingets Retsudvalg.

arbejdet med en domsdatabase, der skal gøre langt flere domme

En international prisopgave om forholdet mellem hensy-

tilgængelige.

net til statens sikkerhed og individuelle frihedsrettigheder blev

En fælles vejledning for god skik for forsvarsadvokater,

udskrevet, og priskomiteen med tidligere højesteretspræsident

politi og presse er et initiativ, som foreløbigt har budt på fælles

Niels Pontoppidan som formand udpegede tre vindende pris-

regler for advokater og anklagemyndighed. Vejledningen blev

opgaver, som kan læses på Advokatsamfundets hjemmeside.

skabt i fællesskab med Landsforeningen af forsvarsadvokater.

A D V O K A T R Å D E T S
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Advokatrådet har med succes fået sat fokus på proble-

“MED RETSSIKKERHEDSPROGRAM-

merne med retshjælp og fri proces. Justitsministeren har bedt

MET HAR VI VÆRET MED TIL AT

Advokater har med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond

PRÆGE DEN RETSPOLITISKE DEBAT
BÅDE I OFFENTLIGHEDEN OG I DET
JURIDISKE MILJØ.”

Retsplejerådet overveje ordningen. Advokatrådet og Danske
fået udarbejdet en rapport om advokaternes erfaringer med
retshjælp og fri proces. Rapporten indgår som dokumentation
både for Retsplejerådet og i Advokatrådets drøftelser med retsordførerne for Folketingets partier.
Vi er på vej med et undervisningsmateriale rettet mod gymnasie- og HF-klasser, udarbejdet i samarbejde med domstolene
og anklagemyndigheden. Vi vil bl.a. give eleverne mulighed for

Søren Jenstrup,
formand for Advokatrådet

••

at få besøg af lokale advokater, anklagere og dommere. Formålet
er at udstyre de unge med større viden om retssystemet og
grundlæggende retsprincipper.

•

S E K R E T A R I AT E T : A D V O K AT S A M F U N D E T S M A S K I N R U M

•

A

dvokatsamfundets sekretariat er den daglige motor i

hed efter hvidvaskloven og har i 2010 modtaget omkring 30

Advokatrådets og Advokatnævnets arbejde.

henvendelser om hvidvaskloven, herunder tre egentlige ind-

Personalestaben består af knap 40 medarbejdere, hvoraf

beretninger om mistanke om hvidvask. Endvidere føres tilsyn

11 medarbejdere varetager sekretariatsbetjeningen af Advo-

med de ca. 750 advokatselskabers overholdelse af de særlige

katnævnet. Advokatsamfundet fik i 2010 ny generalsekretær,

regler på området. Ca. seks gange årligt træffes beslutning om

ligesom Advokatnævnet fik ny sekretariatschef og souschef.

udsendelse af revisor til gennemgang af regnskab og bogholderi

Blandt sekretariatets mere synlige opgaver kan nævnes

hos advokater, ligesom sekretariatet i 2010 medvirkede til i

advokatuddannelsen for årligt ca. 400 tilmeldte advokatfuld-

alt ni kollegiale samtaler. Siden maj 2009 har sekretariatet

mægtige, hvor der i 2010 har været afholdt eksamen fire gange

varetaget det udgående tilsyn hos advokaterne og i 2010 blev

med 95-150 deltagere pr. eksamen. Dertil kommer afviklingen

der gennemført 121 tilsynsbesøg i advokatvirksomheder og

af 283 retssagsprøver ved retterne, gennemførelse af i alt 62

18 tilsynsbesøg hos virksomheds- og organisationsansatte ad-

retssagsprøver i fiktive sager samt sekretariatsbetjening for

vokater. Tilsynsopgaverne suppleres af en omfattende, men

Justitsministeriets Kursusudvalg, der håndterer klager over

måske mindre synlig, telefonisk vejledning og bistand om de

eksamen mv.

regler, der regulerer advokaters forhold, ligesom sekretariatet

Tilsynsopgaverne omfatter et stort registreringsarbejde

udarbejder skriftlige vejledninger om f.eks. hvidvaskreglerne

vedrørende landets ca. 6.500 advokater og advokatfuldmæg-

og advokaters bestyrelsesarbejde.

tige, herunder oplysninger om forsikringsforhold, møderet,

Mange opgaver i Advokatsamfundet varetages ulønnet af

ansættelsessted, flytninger, deponeringer etc. Vi indhenter

advokater. Ud over Advokatrådet og de tre fagudvalg Strafferets-

klientkontoerklæringer fra alle advokater samt registrerer den

udvalget, Procesretsudvalget og Skatteudvalget, drives Uddan-

obligatoriske efteruddannelse. Advokatrådet er tilsynsmyndig-

nelsesudvalget, Regel- og Tilsynsudvalget, Responsumudvalget,

A D V O K A T R Å D E T S
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Organisationsudvalget og en række fonde under Advokatrådet
på dette grundlag, og det er naturligvis en vigtig opgave for

“I DEN KOMMENDE TID VIL VI FORT-

sekretariatet at levere den nødvendige bistand til dette omfat-

SAT FOKUSERE MÅLRETTET PÅ AT

eksperter, som sætter Advokatsamfundet i stand til at levere ca.

LEVERE EN SERVICEORIENTERET
OG ÅBEN BETJENING AF ORGANI-

tende, kollegiale arbejde. Det samme gælder betjeningen af de
400 høringssvar hvert år på grundlag af mere end 60 advokaters
frivillige arbejde.
I år har Advokatsamfundet takket være en bevilling fra
Margot og Thorvald Dreyers Fond fået en ny hjemmeside med

SATIONENS MEDLEMMER PÅ HØJT

fælles indgang til både Advokatrådet og Advokatnævnet. Med

KVALITETSMÆSSIGT NIVEAU.”

onsvirksomheden rettet mod advokater og samtidig gøre det

den nye hjemmeside kan vi fremover markant øge informatilettere for advokaterne at indberette elektroniske oplysninger
til Advokatsamfundet, herunder om klientkonto og efterud-

Torben Jensen,
generalsekretær i Advokatrådet

••

dannelse.
Advokatsamfundets sekretariat stiller gerne sin viden til
rådighed, ligesom vi meget gerne vil trække på advokater, der
har lyst til at deltage i det kollegiale arbejde. I sekretariatet er
vi optaget af at yde alle advokater god og professionel service,
ikke mindst der, hvor vi også løser en tilsynsopgave.

•
REGNSKAB

•

Kun nøgletal for Advokatsamfundet er medtaget i denne oversigt.
Det fulde materiale kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

ADVOKATSAMFUNDETS REGNSKAB
HOVEDTAL

2010 (t.kr.)

2009 (t.kr.)

Medlemsbidrag

25.088

29.338

Andre indtægter

1.599

2.140

Indtægter i alt

26.687

31.505

Mødeudgifter Advokatrådet, udvalg, Advokatnævnet mv.

5.778

6.451

Gager m.m.

17.203

17.854

Øvrige omkostninger

10.354

10.486

Omkostninger i alt

33.335

34.791

Resultat før skat

-6.648

-3.286

Skat af årets indkomst

-26

-53

Resultat

-6.674

-3.339
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Mødeudgifter o.l., Advokatrådet, Advokatnævnet, kredsbestyrelser, diverse udvalg samt internationalt samarbejde 2010

Sekretariatet 2010

Advokatrådet (20%)
31%

21%

Juridisk afdeling
42%

20%

Advokatnævnet

5%

Projekter og konferencer (5%)

5%
6%

Administrations
afdelingen

27%

Advokatrådets udvalg (21%)

5%

Advokatnævnet (5%)

7%

Ekstern bistand
til Advoktnævnet

29%

1%

(7%)

Kredsbestyrelserne (29%)
Ordinære advokatmøde (1%)

Juridisk afdeling 2010

Ekstern konsulentbistand (5%)
Internationalt samarbejde (6%)

Tilsyn

19%

26%

Uddannelse
12%
43%

Medlemsservice
Udgiver
Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Lovforberedende arbejde,
int. arbejde og betjening
af kollegiale organer
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