ÅRSBERETNING FOR 2012
Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ble, slik det er i dag, opprettet med virkning fra
1. januar 1997.
Tilsynsrådets styre- og varamedlemmer ble ved Justisdepartementets beslutning med
hjemmel i Kgl. res. av 28. januar 2000, jf. domstolloven § 225 annet ledd og
advokatforskriften § 4-1 første og annet ledd oppnevnt fra januar 2011. Styret skal
ledes av en praktiserende advokat. Ett styremedlem skal være statsautorisert revisor.
Det tredje styremedlemmet skal være en person som er opptatt av advokat- og
rettshjelpvirksomhet i et samfunnsmessig perspektiv og som nyter allmenn tillit.
Oppnevnelsen gjelder for to år, med adgang til gjenoppnevnelse hver gang for
ytterligere to år. I 2012 hadde Tilsynsrådets styre følgende sammensetning:
Tilsynsrådets Leder: Advokat Christian Bruusgaard
sammensetning (varamedlem: Advokat Thomas Smedsvig)
i 2012
Statsautorisert revisor Helene Sundelin Johansen
(varamedlem: Statsautorisert revisor Marianne Hamre)
Professor Berte-Elen Reinertsen Konow
(varamedlem: Lagdommer Kari Mjølhus)
Fra 1. januar 2013 er advokat Thomas Smedsvig oppnevnt som ny leder av styret
med advokat Nina Monssen som nytt personlig varamedlem. Som nytt varamedlem
for professor Berte-Elen Reinertsen Konow er oppnevnt sorenskriver Rolf Selfors.
For øvrig er styret gjenoppnevnt.
Tilsynsrådets styre har i løpet av året avholdt ni ordinære styremøter, fem saker ble
behandlet på sirkulasjon.
Godtgjørelsen til Tilsynsrådets styre fastsettes av Justisdepartementet.
Tilsynsrådets
revisor
Sekretariatet

Tilsynsrådets valgte revisor er PricewaterhouseCoopers DA, ved statsaut. revisor
Anders Grini.
Tilsynsrådets daglige virksomhet ivaretas av et eget sekretariat, som i 2012 har
bestått av ti medarbeidere. I tillegg har Tilsynsrådet, gjennom samarbeidsavtale med
Ernst & Young AS og Stiansen & Co AS statsautoriserte revisorer, hatt bistand ved
kontroll av advokaters og rettshjelperes regnskapsførsel og behandling av betrodde
midler. Advokat Hege Bjølseth er daglig leder av sekretariatet. Virksomhetens
forretningslokaler er i Oslo.
Tilsynsrådet har rutiner som sikrer likebehandling av kjønn. Av sekretariatets ti fast
ansatte er tre menn. Av styrets tre medlemmer er to kvinner.

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 kan meddele irettesettelser og advarsler,
jf. domstolloven § 225 tredje ledd, og er også tillagt avgjørelsesmyndigheten ved
behandling av søknader om advokatbevilling etter tidligere tilbakekall.
Dersom en advokats advokatvirksomhet ikke blir forvaltet eller avviklet på annen
betryggende måte, kan Tilsynsrådet, på nærmere vilkår, oppnevne en forvalter for
virksomheten.
Tilsynsrådet har for øvrig innstillingskompetanse til Advokatbevillingsnemnden i
saker om tilbakekall eller suspensjon av advokatbevilling. Vi viser nærmere om den
videre saksbehandlingen av disse sakene til Advokatbevillingsnemndens årsberetning
for 2012.
Forvaltnings- og offentlighetsloven gjelder for Tilsynsrådets virksomhet.
Domstolloven § 225 fjerde ledd angir uttømmende hvilke av Tilsynsrådets vedtak
som kan påklages til Advokatbevillingsnemnden. I tillegg til dette besluttet
Justisdepartementet i 2012 også at eventuelle avslag på innsynsbegjæringer kan
påklages, og at klageorgan i slike tilfeller vil være Justis- og beredskapsdepartementet, jf. offentleglova § 32 og advokatforskriften § 4-2.
Virksomheten i 2012
Kontrollvirksomheten

Tilsynsrådets hovedoppgaver er å drive kontrollerende, forebyggende og
skadebegrensende virksomhet. Dette gjøres bl. a. ved å påse at advokatene etterlever
de sentrale rammevilkårene som er nedfelt for dem i gjeldende regelverk. Den årlige
gjennomgangen av innkomne egenerklæringer med revisoruttalelse tillegges også
stor vekt. Tilsynsrådet avholder videre bokettersyn for mer inngående kontroll i saker
hvor man har mottatt konkrete opplysninger som tilsier at det bør foretas en
grundigere gjennomgang, og her kan også forhold knyttet til f. eks. organisering av
angjeldende virksomhet nærmere belyses. I tillegg kan det avholdes forenklede
ettersyn på stikkprøvebasis.
Tilsynsrådet påser 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
rettshjelpere. Tilsynsrådet kunngjør månedlig start og opphør av advokat- og rettshjelpvirksomhet i Norsk Lysingsblad. Domstoladministrasjonen disponerer ukentlige
ajourførte opplysninger om praktiserende advokater og advokatfullmektiger fra
Tilsynsrådet.

Tall i
virksomheten

Det ble i 2012 utstedt 449 advokatbevillinger, 228 til kvinner og 221 til menn. Av
disse aktiviserte 227 sin advokatbevilling samme år.
10 søknader om advokatbevilling ble avslått. 3 avslag ble etter klage omgjort av
Tilsynsrådets styre, og 2 avslag ble påklaget til Advokatbevillingsnemnden, som
stadfestet Tilsynsrådets vedtak. Det ble utstedt 68 erklæringer til advokater som
skulle avlegge prøve for Høyesterett. Av disse var 18 kvinner og 50 menn. 22

advokater ble gitt tillatelse til å opptre for Høyesterett. 645 personer ble autorisert
som advokatfullmektig i 2012, 385 kvinner og 260 menn.
9 jurister ble gitt tillatelse til å yte rettshjelpvirksomhet, jf. domstolloven § 218, annet
ledd nr.1. 8 tillatelser ble gitt i medhold av domstolloven § 218 annet ledd nr. 3
(tilfredsstillende utdannelse innenfor spesielle rettsområder), mens 2 søknader ble
avslått. Det ble utstedt 8 tillatelser til utenlandske advokater i medhold av § 218
annet ledd nr. 4, samt at 4 advokater ble registrert som praktiserende EØS-advokater.
Pr. 31. desember 2012 var 6969 personer registrert som praktiserende advokater;
4994 menn og 1975 kvinner. Tilsvarende tall pr. 31. desember 2011 var 6658 (4856
menn og 1802 kvinner). Tilsynsrådet har pr. 31. desember 2012 registrert til sammen
128 rettshjelpere, inklusive advokater fra land utenfor EØS-området ; 71 menn og 57
kvinner. Det er registrert 14 spesielle rettshjelptiltak (bl.a. Gatejuristen som er
etablert i alle de større byene og Juss-Buss). Videre er det registrert 8 personer med
advokatbevilling fra annen EØS-stat, som driver virksomhet i Norge i kraft av denne.
Det ble registrert mottatt til sammen 4401 ordinære egenerklæringer med
revisoruttalelse fra advokater/rettshjelpere. 34 advokater er også avkrevet fornyet
egenerklæring basert på regnskapsoppgjør pr. 30.06.2012. 2933 advokater har vært
registrert med dispensasjon fra revisjonsplikten. Det ble besluttet gjennomført 19
bokettersyn i 2012.
Tilsynsrådet sendte i 2012 til sammen 336 purringer til advokater og rettshjelpere
med krav om betaling av dobbelt bidrag, som følge av oversittelse av fristen for
innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og/eller betaling av bidrag.
Tallene i 2011 var 344.
Tilsynsrådets styre har innberettet 10 advokater til Advokatbevillingsnemnden med
forslag om tilbakekall av advokatbevilling på grunn av ett eller flere av følgende
forhold:
Ikke skikket til å drive advokatvirksomhet, og manglende slik tillit som er nødvendig
i advokatyrket, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1.
Mislighold av plikten til å stille sikkerhet, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 2.
Brudd på advokatforskriftens bestemmelser om advokaters regnskapsføring og
behandling av betrodde midler, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 3.
Ikke gitt tilfredsstillende forklaring til Tilsynsrådet om forhold som vedrører
advokatvirksomheten når vedkommende er bedt om å gi slik forklaring, jf.
domstolloven § 230 første ledd nr. 4.
Dom i straffesak, jf. domstolloven § 230 fjerde ledd.
I tillegg har Tilsynsrådet innberettet 53 advokater til Advokatbevillingsnemnden på
grunn av manglende betaling av bidrag og/eller innsendelse av egenerklæring med
vedlegg. De fleste i denne gruppen besørget forholdene ordnet før Advokatbevillingsnemnden vurderte tilbakekall.
Etter innberetninger fra Tilsynsrådet tilbakekalte Advokatbevillingsnemnden i 2012
19 advokatbevillinger, og nedla forbud for 2 rettshjelpere til å drive rettshjelpvirksomhet.

Tilsynsrådet har i 2012 meddelt 6 advarsler og 10 irettesettelser til advokater og
advokatselskaper, jf. domstolloven § 225.
Tilsynsrådet har i løpet av 2012 besluttet å inngi politianmeldelse i 5 saker.
Tilsynsrådets styre har i 2012 behandlet 7 søknader om ny advokatbevilling etter
tidligere tilbakekall; 4 ble innvilget og 3 søknader ble avslått. 2 av avslagene ble
påklaget til Advokatbevillingsnemnden som fastholdt avslaget i en av sakene. En sak
er ikke ferdigbehandlet.
Oppnevnelse
av forvalter
for advokatvirksomhet

Forvalterordningen er ment for de tilfellene hvor det oppstår fare for skade eller tap
for virksomhetens klienter, og det ikke foreligger andre muligheter for forsvarlig
ivaretakelse eller avvikling av advokatvirksomheten.
Tilsynsrådet har i 2012 besluttet oppnevnelse av forvalter i 5 tilfeller, jf.
domstolloven § 228. 8 forvalteroppdrag ble avsluttet i løpet av 2012.
***

Sivilombudsmannen

Stortingets ombudsmann for forvaltningen har uttalt at Tilsynsrådets refusjonskrav
etter avholdt bokettersyn, ikke er et slikt forhold som Tilsynsrådet kan kreve ordnet
(betalt) før ny advokatbevilling gis. Tilsynsrådet har tatt uttalelsen til etterretning.
***
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 2012 var fastsatt til kr. 2 000,-.
Tilsynsrådet mottok kr. 15.131.450,- i bidrag fra advokater og rettshjelpere i 2012.
310 advokater og rettshjelpere har betalt dobbelt bidrag som følge av
fristoversittelser mht. bidragsbetaling og/eller innsendelse av egenerklæring med
revisoruttalelse. 371 advokater og rettshjelpere har betalt halvt bidrag pga. kortere
praksisperiode enn 6 måneder.
Tilsynsrådets styre avgjør plasseringen av Tilsynsrådets midler. Midlene har i 2012
vært plassert i bank samt i ulike fond.
Det ble avholdt ni styremøter i 2012. Samlet godtgjørelse til styrets medlemmer var
kr. 195.600,-.
Tilsynsrådet er i henhold til regnskapsloven ikke regnskapspliktig, men har likevel
valgt å følge regnskapslovens bestemmelser.

Tilsynsrådets resultat for 2012 viser et overskudd på kr. 196.551,-. Egenkapitalen
utgjør dermed kr. 14.337.052,-.
Daglig leder hadde i 2012 en årslønn på kr 1.121.940,-.
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er
lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.
Sykefraværet i virksomheten i 2012 utgjorde 3,92 %. Det har ikke forekommet eller
blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.
Arbeidsmiljøet betraktes som godt.
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 31. januar 2013

I styret for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

TILSYNSRÅDET FOR
ADVOKATVIRKSOMHET

RESULTATREGNSKAP

2012

2011

Note
Bidrag fra advokater/rettshjelpere
Refusjonskrav vedr. bokettersyn
Refusjonskrav vedr. forvalterordning
Sum driftsinntekt

2
2

15 131 450
1 294 016
11 375
16 436 841

12 361 756
518 564
138 691
13 019 010

3

-7 757 883

-6 614 321

1
2

-277 647
-578 172
-8 267 892
-16 881 594

-243 342
-551 908
-8 039 475
-15 449 045

Driftsresultat

-444 753

-2 430 035

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

236 873
469 321
-64 890
641 304

188 217
245 250
-64 730
368 737

Årsresultat

196 551

-2 061 298

Overføres fra annen egenkapital

-196 551

2 061 298

Lønnskostnad
Kostnader vedrørende
Advokatbevillingsnemnden
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnad
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TILSYNSRÅDET FOR
ADVOKATVIRKSOMHET
BALANSE

2012

2011

Note
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Aktiverte EDB-kostnader
Varige driftsmidler
EDB-utstyr
Inventar og kontormaskiner
Sum anleggsmidler

1

597 739

1 028 760

1
1

52 953
19 303
669 995

53 597
1 082 357

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Forskuddsbetalt kostnad
Sum fordringer

624 822
737 666
9 535
1 372 024

474 611
1 290 703
5 610
1 770 924

Midler i fond
Norske Pengemarked / Bank
Norske Aksjer
Utenlandske aksjer
Norske obligasjoner
Totalt midler i fond

5

3 510 723
151 890
759 021
3 240 098
7 661 732

5 249 206
171 474
1 154 856
4 616 875
11 192 411

Kontanter og bank

4

6 398 036

2 692 261

Sum omløpsmidler

15 431 792

15 655 596

SUM EIENDELER

16 101 787

16 737 953

14 337 052
14 337 052

14 140 501
14 140 501

325 696
665 436
773 604
1 764 735

1 218 839
505 276
873 337
2 597 452

16 101 787

16 737 953

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
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TILSYNSRÅDET FOR
ADVOKATVIRKSOMHET
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring
Bidrag inntektføres ved betaling
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.
Investeringer i fond er klassifisert som omløpsmidler og vurderes til markedsverdi.
Endring i markedsverdi inntektsføres som finansinntekt eller kostnadsføres som finanskostnad.
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.
Immatererielle eiendeler
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel
knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig.
I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over
økonomisk levetid.
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 (samtlige knyttet til bokettersyn og forvalteroppdrag)
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.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Ingen av fordringene forfaller om mer enn ett år.
Pensjoner
Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning balanseføres ikke.

Note 1 Anleggsmidler
Aktiverte

EDB-utstyr

Kontor-

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

Sum

maskiner

5 592 493

625 190

404 999

6 622 681

109 447

27 408

28 955

165 810

5 701 940

652 598

433 954

6 788 491

-5 104 201

-599 645

-414 651

-6 118 496

597 739

52 953

19 303

669 995

-540 468

-28 053

-9 652

-578 172

33,33 og 20

33

33

Note 2 Andre driftskostnader
Bokettersynskostnader
2012
Brutto bokettersynskostnad
Innkrevde refusjoner
Nettokostnad bokettersyn

2011

1 484 878

1 394 445

-1 294 016

518 564

190 861

875 881

Forenklede bokettersyn
2012

2011

Brutto kostn. forenkl.bokettersyn.

26 126

47 160

Nettokostnad forenkl.bokettersyn

26 126

47 160

Forvalterkostnader
2012
Brutto kostn. forvalterordning
Innkrevde refusjoner
Nettokostnad forvalterordning

2011

1 690 242

2 034 842

-11 375

138 691

1 678 867

1 896 151

Godtgjørelse til revisor
2012
Revisjonshonorar

74 375

2011
71 250

Note 3 Lønnskostnader
Antall ansatte i 2012: 10 stk som tilsvarer 9,8 årsverk
Ytelsesbasert pensjonsordning omfatter alle ansatte og tilfredsstiller lovens krav til tjenestepensjonsordning
2012
Lønn

2011

5 938 058

5 387 295

Arbeidsgiveravgift

941 818

800 080

Pensjonskostnader

737 210

191 518

Styrehonorar

195 600

168 466

Andre ytelser

-54 804

66 963

7 757 883

6 614 321

Ytelser til daglig leder
2012
Lønn

2011

1 121 940

1 084 000

Pensjonskostnader

280 736

201 107

Annen godtgjørelse

11 298

12 694

1 413 974

1 297 801

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Note 4 Kontanter og bank
2012
Kontanter
Bankinnskudd
Skattetrekkskonto

2011
3 064

-1 547

6 025 013

3 627 904

369 960

79 419

6 398 036

3 705 776

Note 5 Finansinntekt/finanskostnad
Kost Pris 2012:
Norske Pengemarked / Bank

3 516 406

Norske Aksjer

198 017

Utenlandske aksjer

687 305

Norske obligasjoner
Total Beholdning

3 260 828
7 662 556

2012

2011

Avkastning i 2012:
Norske Pengemarked / Bank
Norske Aksjer

126 892

134 376

22 258

-45 254

Utenlandske aksjer

113 890

-58 178

Norske obligasjoner

221 944

207 143

Utenlandske obligasjoner
Megler honorar

7 163
-15 645
469 339

245 250

Note 6 Egenkapital
2012
Egenkapital pr. 01.01
Årets overskudd/underskudd
Egenkapital pr. 31.12

2011

14 140 501

16 201 926

196 551

-2 061 425

14 337 052

14 140 501

