Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsrådets Formann: Advokat Harald Arnkværn
sammensetning (varamedlem: Advokat Jon Christophersen)
i 2001:

Statsautorisert revisor Ole F. Kjelstrup,
(varamedlem: Statsautorisert revisor Ole M. Klette)
Advokat Wenche Flavik
(varamedlem: Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen)
Tilsynsrådets styre- og varamedlemmer ble (re)oppnevnt ved Kgl. res. 15. desember
2000, gitt i medhold av domstolloven § 225 annet ledd og advokatforskriften § 4-1
første og annet ledd. Styret skal ledes av en praktiserende advokat. Et styremedlem
skal være statsautorisert revisor. For det tredje styremedlemmet er det ingen
formelle krav. Oppnevnelsen gjelder for to år, med mulighet for forlengelse.
Godtgjørelsen til Tilsynsrådets styre fastsettes av Justisdepartementet.
Tilsynsrådets
revisor

Tilsynsrådets valgte revisor er statsaut. revisor Anders Grini,
PricewaterhouseCoopers DA.

Sekretariatet

Tilsynsrådets daglige virksomhet ivaretas av et eget sekretariat, som i 2001 har
bestått av 9 medarbeidere - 8,5 årsverk. I tillegg har Tilsynsrådet, gjennom
samarbeidsavtale med statsautorisert revisor Kjell Melhus, hatt bistand ved kontroll
av advokaters og rettshjelperes regnskapsførsel og behandling av betrodde midler.
Avtalen er, som forutsatt ved avtaleinngåelsen, brakt til opphør ved årsskiftet, og
Tilsynsrådet har inngått en ny samarbeidsavtale med Stiansen & Co AS,
statsautoriserte revisorer. Advokat Hege Bjølseth er daglig leder av sekretariatet.
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ble opprettet med virkning fra 1. januar 1993.
Tilsynsrådet avløste derved Advokatenes erstatningsfond for så vidt gjelder
tilsynsvirksomheten. Advokatenes erstatningsfond ble avviklet den 31. desember
2001, jf. nedenfor.

Tilsynsrådets
kompetanse

Tilsynsrådet er tillagt avgjørelsesmyndigheten ved behandlingen av søknader om
advokatbevillinger, erklæring til advokater som skal avlegge prøve for Høyesterett,
autorisasjon av advokatfullmektiger samt tillatelser til ulike rettshjelpere og
rettshjelptiltak - herunder også saker hvor grunnlaget for den enkelte søknad er
utenlandsk juridisk utdannelse. Tilsynsrådet har forøvrig innstillingskompetanse til
Advokatbevillingsnemnden i saker om tilbakekall eller suspensjon av
advokatbevilling. Tilsynsrådet har også slik kompetanse i saker om eventuell ny
advokatbevilling etter tidligere tilbakekall; tilsvarende også vedrørende tillatelser til
å utøve rettshjelpvirksomhet. Dersom en advokats advokatvirksomhet ikke blir
forvaltet eller avviklet på annen betryggende måte kan Tilsynsrådet, på nærmere
vilkår, oppnevne en forvalter for virksomheten.
Forvaltnings- og offentlighetsloven gjelder for Tilsynsrådets virksomhet.
Domstolloven § 225 fjerde ledd angir uttømmende hvilke av Tilsynsrådets vedtak
som kan påklages.

Virksomheten i 2001
Kontrollvirksomheten

En av Tilsynsrådets hovedoppgaver er å drive forebyggende og skadebegrensende
virksomhet. I denne forbindelse tillegges den årlige gjennomgang av innkomne
revisorerklæringer stor vekt. Tilsynsrådet avholder også bokettersyn for en mer
inngående kontroll i de saker hvor man har mottatt konkrete opplysninger som
tilsier en slik grundigere gjennomgang. I tillegg avholdes også forenklede ettersyn
på stikkprøvebasis.
Tilsynsrådet påser også at den som driver advokat- og rettshjelpvirksomhet har
stillet lovbestemt sikkerhet for sin virksomhet, og at virksomheten er organisert i
samsvar med gjeldende regler.
Tilsynsrådet har landets eneste ajourførte register over praktiserende advokater og
øvrige rettshjelpere. Tilsynsrådet kunngjør månedlig start og opphør av advokat- og
rettshjelpvirksomhet i Norsk Lysingsblad.

Tall i
virksomheten

Det er i 2001 utstedt 412 advokatbevillinger, til henholdsvis 153 kvinner og 259
menn. Av disse startet tilsammen 122 advokatvirksomhet samme år. 14 søknader
om advokatbevilling ble avslått, og 9 avslag ble påklaget til
Advokatbevillingsnemnden. Ett av avslagene ble imidlertid omgjort av Tilsynsrådet
før saken ble oversendt nemnden. 3 av avslagene ble omgjort av
Advokatbevillingsnemnden. Det ble utstedt 58 erklæringer til advokater som skulle
avlegge prøve for Høyesterett. Av disse var 9 kvinner og 49 menn. 640 personer ble
autorisert som advokatfullmektig i 2001. Det ble utstedt 13 erklæringer til jurister
som oppfylte kravene til utøvelse av rettshjelpvirksomhet, 10 tillatelser i henhold til
domstolloven § 218 annet ledd nr. 3 og 3 tillatelser i henhold til samme ledds nr. 5.
I løpet av 2001 har 4362 advokater vært registrert som praktiserende. Av disse var
3603 menn og 759 kvinner. Tilsynsrådet har i løpet av året registrert tilsammen 79
rettshjelpere og utenlandske advokater i virksomhet, hvorav 49 menn og 30 kvinner.
Det er registrert 8 spesielle rettshjelptiltak.
Det ble registrert mottatt til sammen 3280 ordinære revisorerklæringer fra
advokater/rettshjelpere. 1155 advokater har vært registrert med dispensasjon fra
plikten til å innsende revisorerklæring. Det ble besluttet 21 ordinære, og 25
forenklede bokettersyn hos advokater i 2001.
Tilsynsrådet sendte i 2001 tilsammen 246 purringer til advokater og rettshjelpere
med krav om betaling av dobbelt bidrag, som følge av oversittelse av fristen for
innsendelse av revisorerklæring og / eller betaling av bidrag.
Tilsynsrådet har innberettet 40 advokater til Advokatbevillingsnemnden på grunn
av et eller flere av de følgende forhold:
•
ikke skikket til å drive advokatvirksomhet, og manglende tillit som er
nødvendig i advokatyrket
•
manglende betaling av bidrag og/eller innsendelse av revisorerklæring

•
•
•
•

manglende medvirkning ved avholdelse av bokettersyn
brudd på advokatforskriftens bestemmelser om advokaters regnskapsføring og
behandling av betrodde midler
brudd på advokatforskriften kap. 12; regler for god advokatskikk
manglende overholdelse av plikten til å gi tilfredsstillende forklaring til
Tilsynsrådet.

Dette innebærer en markant nedgang fra foregående år. Nedgangen antas å skyldes at
Tilsynsrådet har nedlagt større ressurser enn tidligere i oppfølgingsarbeidet i forhold til
advokatenes plikt til å betale bidrag og til å innsende revisorerklæring.
Det ble i 2001 registrert at Advokatbevillingsnemnden
advokatbevillinger etter innberetninger fra Tilsynsrådet.

tilbakekalte

4

Tilsynsrådet har i 2001 meddelt 7 advarsler og 9 irettesettelser til advokater, jf
domstolloven § 225.
Tilsynsrådet har også i løpet av 2001 anmeldt flere advokater for antatt straffbare
forhold knyttet til advokatvirksomheten. Tilsynsrådet har også anmeldt en tidligere
advokat for utøvelse av ulovlig rettshjelpvirksomhet / bruk av advokat tittelen.
1 rettshjelper ble innberettet til Advokatbevillingsnemnden for manglende innbetaling
av bidrag og unnlatelse av innsending av revisorerklæring.
Tilsynsrådets styre har i 2001 avgitt uttalelse i 8 saker vedrørende søknad om ny
advokatbevilling etter tidligere tilbakekall.
Oppnevnelse av Forvalterordningen er ment å dekke de tilfellene hvor det oppstår fare for tap for
forvalter av
klienter, og hvor det ikke foreligger andre muligheter for forsvarlig ivaretakelse
advokatavvikling av advokatvirksomheten.
virksomhet

Tilsynsrådet har i 2001 besluttet oppnevnelse av forvalter i henhold til
domstolloven § 228 i 6 tilfeller. 8 forvalteroppdrag ble avsluttet i løpet av 2001.
Tilsynsrådets økonomi
Tilsynsrådets virksomhet finansieres av årlige bidrag som landets praktiserende
advokater og rettshjelpere plikter å betale. Bidraget fastsettes av Justisdepartementet i
samråd med Tilsynsrådets styre, jf advokatforskriften § 4-3 første ledd i.f. Bidraget til
Tilsynsrådet for 2001 var fastsatt til kr. 1.800. Bidraget er besluttet nedsatt til kr.
1600,- for 2002.
Tilsynsrådet mottok kr. 8.221.114,- i bidrag fra advokater og rettshjelpere i 2001. 241
har betalt dobbelt bidrag som følge av fristoversittelser mht. bidragsbetaling og / eller
innsendelse av revisorerklæring. 204 har betalt halvt bidrag pga. kortere praksisperiode
enn 6 måneder.
Tilsynsrådets styre avgjør plasseringen av Tilsynsrådets midler. Midlene har i år 2001
vært plassert i bank samt i rentefond.

Det ble avholdt 10 styremøter i 2001. Samlet godtgjørelse til styrets medlemmer var kr.
170.506,-.
Tilsynsrådet er i henhold til regnskapsloven ikke regnskapspliktig, men har likevel valgt
å følge regnskapslovens bestemmelser.
Tilsynsrådets resultat for 2001 viser et overskudd på kr. 1.744.133,10. Overskuddet
tilføres egenkapitalen, som etter dette vil utgjøre kr. 14.425.958,20.
Advokatenes erstatningsfond
Erstatningsfondet er med virkning fra 31. desember 2001 avviklet som eget rettssubjekt.
Tilsynsrådet kan likevel i helt spesielle tilfelle vurdere spørsmål om eventuell
erstatningsutbetaling fra Tilsynsrådet. Dette for så vidt gjelder krav som skriver seg fra
perioden forut for ikrafttredelsen av reglene for tvungen sikkerhetsstillelse (1.1.93).
Fondets midler blir, etter vedtak fra Justisdepartementet, fordelt slik at 1/3 av midlene
benyttes til delfinansiering av den bok som Den Norske Advokatforening skal utgi i
anledning foreningens 100 års jubileum i år 2008, og resten tilfaller Tilsynsrådet til bruk
for Tilsynsrådets daglige drift, og eventuelle fremtidige erstatningsutbetalinger. Boken
vil kostnadsfritt bli tilsendt alle som pr. 1. januar 2008 er registrert som praktiserende
advokater.
Det ble ikke behandlet noen erstatningssaker i 2001. Fondet mottok kr. 157.286,- i
refusjoner fra advokater som tidligere har forårsaket erstatningsutbetalinger.
Siden Erstatningsfondets opprettelse i 1960 er det utbetalt til sammen 25.707.167,23
kroner i erstatninger. Av dette beløpet har Fondet mottatt refusjon fra skadevoldende
advokat med tilsammen kr. 6.552.679,52. Dekningsmuligheten i regresskrav som ikke er
foreldet vurderes som redusert, idet de fleste skadevoldere ikke er søkegode. De samlede
erstatningsutbetalinger relaterer seg tilsammen til 90 forskjellige advokater.
Erstatningsfondets egenkapital utgjorde pr. 31. desember 2001 kr. 11.809.912,14.
Midlene er plassert i rentefond.
Oslo, 6. februar 2002
I styret for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

TILSYNSRÅDET FOR AOVOKATVIRKSOMHET

RESULTATREGNSKAP

2001

2000

Note
Bidrag fra advokater/rettshjelpere
Overført til Advokatbevillingsnemnden
Sum driftsinntekt
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad

8 221 144
-266 249
7 954 895
3 -3 985 354
1 -199 981
2 -3 098 830

7 808 084
-233 483
7 574 602
-3 889 365
-195 821
-2 351 290

670 730

1 138 126

Renteinntekter
Andre finanskostnader

1 094 633
-21 250

796 565
-

Resultat

1 744 113

1 934 691

Driftsresultat

TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET
BALANSE
2001
Note
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Aktiverte EDB-kostnader
190 963
1
Inventar og kontormaskiner
137 146
1
Sum varige driftsmidler
128 109

140 041
188 049
328 090

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

66 940
441 722
508 662

88 542
484 562
573 103

Rentefond

8 510 635

Kontanter og bank

4

2000

-

6 451 302

12 812 043

Sum omløpsmidler

15 535 040

13 320 705

SUM EIENDELER

15 663 149

13 648 795

5 14 425 958
14 425 958

12 681 845
12 681 845

240 326
429 420
567 444
1 237 191

49 059
412 805
505 085
966 950

15 663 149

13 648 795

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandører
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo, 6. februar 2002
I styret for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer
klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter
utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi
avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede
levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000.
Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Løpende
utskiftninger av Pc'er utgiftsføres i det levetiden ikke antas å overstige 3 år.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle
vurderinger av de enkelte fordringene. l tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 1 Anleggsmidler
Aktiverte

Inventar

EDB-kostnader
Anskaffelseskostn. 01.01
Akk. avskrivninger
Bokført pr. 31.12.
Årets avskrivninger
Avskrivningsprosent

Kontor-

EDB-utstyr

Sum

maskiner

2 116 299
2 025 336
90 963

628 643
628 642
1

314 410
314 409
1

369 804
332 660
37 144

3 429 156
3 301 047
128 109

49 078

94 079

38 255

18 569

199 981

33,33

20

20

33,33

Note 2 Andre driftskostnader
Bokettersynskostnader
2001

2000

Brutto bokettersynskostrad

321 249

267 026

Innkrevde refusjoner

198 414

135 432

Nettokostnad bokettersyn

122 835

131 594

Forvalterkostnader
2001
Brutto kostn. forvalterordning
Innkrevde refusjoner
Nettokostnad forvalterordning

2000
313 315
290 339
22976

224 386
163 325
-6 061

Godtgjørelse til revisor
2001
Revisjonshonorar

2000
32 200

32 500

2001
2 879 771
495 386
290 689
170 506
149 002
3 985 354

2000
2 853 885
483 178
278 062
122 995
151 245
3 889 365

2001

2000

Note 3 Lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Styrehonorar
Andre ytelser

Note 4 Kontanter og bank
Kontanter
Bankinnskudd
Skattetrekkskonto

2 003
6 199 907
249 392
6 451 302

3 230
12 565 842
242 971
12 812 043

2001
12 681 845
1 744 113
14 425 958

2000
10 747 154
1 934 691
12 681 845

Note 5 Egenkapital
Egenkapital pr. 01.01
Årets overskudd
Egenkapital pr. 31.12
Antall ansatte i 2001: 9 stk.

PricewaterhouseCoopers DA
N-0245 Oslo
Telefon 23 16 00 00
Telefaks 23 16 10 00

Til styret i Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Revisjonsberetning for 2001
Vi har revidert årsregnskapet for Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet for regnskapsåret 2001, som
viser et overskudd på kr 1.744.113. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og
noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av Tilsynsrådets styre. Vår oppgave er å
uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk
krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og
vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den
grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets
formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et
forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.
Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for Tilsynsrådets
Økonomiske stilling 3 1. desember 2001 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med
norsk god regnskapsskikk
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon
av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk

ADVOKATENES
ERSTATNINGSFOND
RESULTATREGNSKAP

2001

2000

Inntekter
Ref. av tidl. utbetalte erstatninger

kr

157 286

kr

7 108

Sum inntekter

kr

157 286

kr

7 108

Driftskostnader
Utbetalte erstatninger

kr

-

kr

890 439

Honorarer vedr. erstatningssaker

kr

-

kr

3 600

Administrasjonshonorar Tilsynsrådet

kr

50 000

kr

100 000

Diverse kostnader

kr

4 924

kr

9 856

Sum driftskostnader

kr

54 924

kr

1 003 895

Driftsresultat

kr

102 363

kr

-996 787

Renteinntekter

kr

805 653

kr

669 373

Sum finansposter

kr

805 653

kr

669 373

Resultat

kr

908 016

kr

-327 414

Finansinntekter/kostnader

ADVOKATENES ERSTATNINGSFOND

BALANSE PR. 31.12.

2001

2000

Eiendeler
Omløpsmidler
Fordringer
Fordring Tilsynsrådet

kr

102413

Sum fordringer

kr

102413

Rentefond

kr

11707500

Bankinnskudd

kr

Sum omløpsmidler

kr

Sum eiendeler

kr

-

kr

-

kr

11009672

11809912

kr

11009672

kr

11809912

kr

11009672

Annen egenkapital

kr

11809912

kr

10901896

Egenkapital 31.12.

kr

11809912

kr

10901896

-

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital

Gjeld
Gjeld til Tilsynsrådet

kr

-

kr

107776

Sum gjeld

kr

-

kr

107776

Sum gjeld og egenkapital

kr

kr

11009672

11809912

Note I
Meldte krav som p.t. ikke er realitetsbehandlet kr 36.332,-.

Oslo, 6. februar 2002
I styret for Advokatenes erstatningsfond

PricewaterhouseCoopers DA
N-0245 Oslo
Telefon 23 16 00 00
Telefaks 23 16 10 00

Til styret i Advokatenes Erstatningsfond

Revisjonsberetning for 2001
Vi har revidert årsregnskapet for Advokatenes Erstatningsfond for regnskapsåret 2000, som viser et
overskudd på kr 908.016. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Årsregnskapet og
årsberetningen er avgitt av Erstatningsfondets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og
Øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk
krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av grunnlagsmaterialet som
underbygger informasjonen i årsregnskapet, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av
årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av
selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir
et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.
Vi mener at
• årsregnskapet gir et uttrykk for Erstatningsfondets økonomiske stilling 31. desember 2001 og for
resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon
av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk
Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet ovenfor, vil vi presisere at Advokatenes
Erstatningsfond er besluttet avviklet pr 31.12.01. Vi viser til omtale i årsberetningen.

