ÅRSRAPPORT 2021

GENERELT
OM TILSYNSRÅDET FOR
ADVOKATVIRKSOMHET
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med advokater,
advokatforetak og rettshjelpere.
Tilsynsrådet er et statlig organ tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet som en
uavhengig virksomhet.
Tilsynsrådet har en rekke oppgaver knyttet til utstedelse av tillatelser til å drive som
advokat, advokatfullmektig eller rettshjelper, samt tilsyn og kontroll med at advokat- og
rettshjelpsvirksomhet drives i samsvar med regelverket. Oppgavene og vilkårene er
beskrevet i domstolloven kapittel 11 og i advokatforskriften.
Tilsynsoppgavene utføres blant annet ved at Tilsynsrådet og den revisor som
Tilsynsrådet har engasjert, hvert år gjennomgår regnskaper, egenerklæringer og
revisorberetninger fra alle advokater og rettshjelpere som er underlagt regnskaps- og
revisjonsplikt. Dersom dette dokumentbaserte tilsynet avdekker mangler eller mulige
kritikkverdige forhold, kan Tilsynsrådet kreve ytterligere dokumentasjon eller foreta
stedlige tilsynsbesøk. Tilsynsrådet vil også kunne iverksette tilsynsbesøk etter mottak
av meldinger fra domstol, påtalemyndighet eller andre om mulige kritikkverdige forhold.
I tillegg gjennomfører Tilsynsrådet tilsynsbesøk i utvalgte grupper av foretak, ut fra på
forhånd definerte temaer, og hos tilfeldig utvalgte foretak.
Dersom noen som Tilsynsrådet fører tilsyn med har opptrådt i strid med lov eller
forskrift, kan Tilsynsrådet meddele vedkommende en irettesettelse eller advarsel. I
alvorlige tilfeller kan Tilsynsrådet fremme forslag til Advokatbevillingsnemnden om
tilbakekall av advokatbevilling eller tillatelse til å drive rettshjelp.
Tilsynsrådet kan oppnevne forvalter for en advokatvirksomhet i tilfeller der
virksomheten ikke blir forvaltet eller avviklet på annen betryggende måte. Tilsynsrådet
fører register over alle landets advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere, og
utsteder erklæringer vedrørende prøven for Høyesterett. I tillegg avgir Tilsynsrådet
uttalelser til lovforslag og regelendringer når det er av relevans for Tilsynsrådets
virksomhet.
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Beslutninger om tilsynsbesøk, forvalteroppnevnelse og sanksjoner treffes normalt av
Tilsynsrådets styre. Sekretariatet er delegert kompetanse til å avgjøre saker som
gjelder fristoversittelse ved innlevering av regnskap, egenerklæring og
revisorberetning, manglende sikkerhetsstillelse og/eller unnlatt betaling av bidrag til
Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.
Tilsynsrådets styre
Tilsynsrådets styre består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer som
oppnevnes annet hvert år av Justis- og beredskapsdepartementet, jf. advokatforskriften
§ 4-1 andre ledd. Styrets leder skal være advokat. Et medlem skal være revisor og det
tredje medlem stilles det ikke spesielle krav til i lovteksten, men det er forutsatt at
vedkommende "nyter allmenn tillit".
Tilsynsrådets styre har i 2021 bestått av advokat Trine Buttingsrud Mathiesen
(styreleder), statsautorisert revisor Helene Sundelin Johansen (styremedlem) og
tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe (styremedlem).

TILSYNSRÅDETS SAMMENSETNING I 2021

Leder
Advokat
Trine Buttingsrud Mathisen

Styremedlem
Statsautorisert revisor
Helene Sundelin Johansen

Styremedlem
Tingrettsdommer
Knut Rye-Holmboe

Varamedlem:
Advokat Henrik Garmann

Varamedlem:
Statsautorisert revisor
Eva Hammersland

Varamedlem:
Sorenskriver
Rolf Selfors

Godtgjørelsen til Tilsynsrådets styre fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet
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Revisor
Tilsynsrådets valgte revisor er PricewaterhouseCoopers AS, ved statsautorisert revisor
Bente Norbye Lie.
Sekretariatet
Tilsynsrådets daglige virksomhet ivaretas av et eget sekretariat. Advokat Hege Bjølseth
er sekretariatets direktør. Sekretariatet har i 2021 bestått av 14 medarbeidere, hvorav
8 er jurister. Virksomhetens lokaler er i Oslo. Et team bestående av fire faste
medarbeidere fra revisjonsselskapet Ernst & Young AS bistår Tilsynsrådet med
gjennomføring av stedlige tilsyn og med kontroll av advokaters og rettshjelperes
regnskapsførsel og behandling av klientmidler.
Samarbeidsavtalen med Ernst & Young AS ble etter anbudskonkurranse inngått for fire
år, fra og med 2018. For de tilfeller der Ernst & Young AS er inhabile eller det måtte
foreligge interessekonflikt, har Tilsynsrådet for samme periode inngått samarbeidsavtale med Grant Thornton Revisjon AS.

TILSYNSRÅDETS SEKRETARIAT

Direktør
Hege Bjølseth

Assisterende direktør
Dag Eriksen

Tilsynsrådet har rutiner som skal sikre likebehandling av kjønn. Av sekretariatets
14 ansatte er 8 kvinner og 6 menn.
Tilsynsrådets rettslige status
Tilsynsrådet er et uavhengig statlig organ underlagt Justis- og
beredskapsdepartementet, og forutsettes å følge regler for statlige virksomheter.
Tilsynsrådet utøver sin saksbehandling som et selvstendig organ. Forvaltningsloven og
offentleglova gjelder for Tilsynsrådets virksomhet.
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Domstolloven § 225 fjerde ledd angir uttømmende hvilke av Tilsynsrådets vedtak som
kan påklages til Advokatbevillingsnemnden. Klage over vedtak truffet med hjemmel i
annen lov enn domstolloven har særskilte klageregler, for eksempel avslag på
innsynsbegjæringer, som behandles av Justis- og beredskapsdepartementet, jf.
offentleglova § 32 og advokatforskriften § 4-2.
Finansiering
Tilsynsrådets virksomhet finansieres ikke over statsbudsjettet, men ved lovpålagt årlig
bidrag fra landets praktiserende advokater og rettshjelpere. Tilsynsrådets økonomi er
nærmere omtalt i et eget kapittel senere i årsrapporten.
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STYRELEDERS
BERETNING
Pandemien (Covid-19) preget arbeidet i Tilsynsrådet også i 2021.
Ressurssituasjonen har vært noe presset som følge av økt tilsynsaktivitet på
hvitvaskingsområdet og flere pågående rettsprosesser. Tilsynsrådet har
prioritert oppfølging av saker der det foreligger mistanke om at advokaten har
medvirket til økonomisk kriminalitet.
Pandemisituasjonen
Tilsynsrådet har fulgt regjeringens anbefalinger om smitteverntiltak, noe som blant
annet medførte utstrakt bruk av hjemmekontor for Tilsynsrådets ansatte gjennom store
deler av 2021. Styremøter og internmøter har hovedsakelig blitt gjennomført digitalt.
Kontoret har regelmessig vært bemannet med 1-2 personer i perioden. Samtlige av
Tilsynsrådets arbeidsoppgaver har blitt utført under pandemiperioden, men med noe
lengre saksbehandlingstid for enkelte av oppgavene.
Som følge av erfaringer med bruk av hjemmekontor og elektroniske løsninger under
pandemien, vedtok Tilsynsrådets styre nye retningslinjer for kravet om
advokatfullmektigers fysiske tilstedeværelse på prinsipalens kontor.
Prioriterte oppgaver i 2021
I tråd med den overordnede målsetning for justissektoren om effektiv
kriminalitetsbekjempelse har styret rettet tilsynsaktiviteten inn mot saker som kan bidra
til å redusere alvorlig kriminalitet. Tilsynsrådet har blant annet intensivert kontakten
med andre myndigheter for å få tilgang på relevant informasjon om mistenkelige
transaksjoner til og fra advokaters klientkonti. Kontakten har medført konkrete tips fra
Økokrim, noe som igjen har resultert i at det ble iverksatt tilsyn hos flere advokater.
Også saker der det foreligger siktelse eller tiltale mot advokater, og disse er knyttet til
økonomisk kriminalitet, er blitt prioritert. Tilsynsrådet har også i 2021 i flere tilfeller
innstilt på suspensjon av bevillingen på dette stadium av straffesaken.
Det ble opprettholdt en høy tilsynsaktivitet i 2021. Styret besluttet å gjennomføre 74
stedlige tilsyn i 2021 (72 i fjor). Til sammen omfatter de stedlige tilsynsbesøkene 1111
advokater, hvilket utgjør omtrent 13 prosent av det totale antallet praktiserende
advokater for inneværende år (tallet i fjor var 379/ 5 %).
Det ble besluttet å følge opp flere advokatfirmaer etter at det var avdekket ulovlig bruk
av advokattittelen blant ansatte uten advokatbevilling og ansatte som ikke hadde
aktivert sin advokatbevilling.
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Tilsynsrådet har laget nye og mer brukervennlige nettsider med oppdatert register,
innhold og nytt design.
Hvitvasking
Oppfølging av advokatenes og retthjelpernes etterlevelse av antihvitvaskingsregelverket har vært en prioritert oppgave også i 2021. Styret har tidligere
besluttet at advokatene i de største advokatfirmaene i Norge jevnlig skal følges opp når
det gjelder etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket, og det ble i 2021 derfor iverksatt
nye tilsyn innenfor denne gruppen av rapporteringspliktige.
Tilsynsrådets styre besluttet å utsette iverksettelsen av bruken av overtredelsesgebyr
etter hvitvaskingsloven § 49 innenfor Tilsynsrådets ansvarsområder inntil videre.
Bakgrunnen for beslutningen er at bestemmelsen i dag krever at Tilsynsrådet
konstaterer skyld hos den enkelte advokat, noe som gjør den praktiske bruken av
bestemmelsen svært vanskelig og som krever uforholdsmessig store ressurser.
Tilsynsrådet varslet Justis- og beredskapsdepartementet om forholdet.
Tilsynsrådets veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ble revidert, og ny
versjon ble publisert i september 2021 på Tilsynsrådets nettsider.
Møtevirksomhet
Tilsynsrådets styre og ledelse har i 2021 avholdt ett dialogmøte med departementet.
Sekretariatet har også dette året deltatt i møter med departementet i forbindelse med
departementets pågående arbeid med ny lov for advokater, som ble fremmet som
lovforslag i 2021. Sekretariatet har i tillegg hatt jevnlig kontakt med departementet, der
ulike spørsmål vedrørende advokatvirksomhet har blitt tatt opp.
Tilsynsrådets styre og ledelse har hatt ett møte med Advokatforeningens ledelse, hvor
erfaringer og synspunkter har blitt utvekslet. Tilsynsrådets sekretariat har også hatt
jevnlig kontakt med Advokatforeningen i forbindelse med drøfting av ulike
problemstillinger. Sekretariatet har i den forbindelse innhentet Advokatforeningens
kommentarer til utkast til revidert hvitvaskingsveileder.
Tilsynsrådets sekretariat har deltatt i møter i regi av Kontaktforum for bekjempelse av
hvitvasking og terrorfinansiering. Sekretariatet har også hatt møter med blant andre
Finanstilsynet og Økokrim.
Trender
Tilsynsrådet erfarer en økning i saker der det er grunn til å mistenke advokatene for å
være tilretteleggere for grov økonomisk kriminalitet begått av klientene. Tilsynsrådet
har også eksempler på saker der det er grunn til å mistenke at advokaten bevisst
medvirker til kriminaliteten. Felles for disse sakene er at advokatens oppdrag
hovedsakelig består i å drive betalingsformidling via klientbankkonto. Den juridiske
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bistanden knyttet til transaksjonene fremstår som oppkonstruert, men gir advokaten
mulighet til å bevare taushet om formålet med transaksjonen under dekke av den
lovbestemte taushetsplikten. Transaksjonene kjennetegnes ofte av mangelfull
bilagsføring kombinert med fravær av risikovurderinger og undersøkelser etter
hvitvaskingsregelverket. Tilsynsrådet ser på utviklingen som bekymringsfull.
Tilsynsrådet har samtidig erfart mindre grad av samarbeidsvilje fra enkelte advokater i
saker der undersøkelsene omfatter korrespondanse mellom advokat og klient som kan
bidra til å kaste lys over formålet med transaksjonene. Som en konsekvens av en
økning i antallet tilfeller der det er grunn til å mistenke at advokaten bevisst
samarbeider med kriminelle miljøer, har Tilsynsrådet også erfart økt interesse fra andre
myndigheter når det gjelder å få belyst konkrete forhold rundt advokatens klienter.
Dette byr på vanskelige grensedragninger når det gjelder Tilsynsrådets taushetsplikt.
Tilsynsrådet erfarer fortsatt betydelige mangler når det gjelder kvaliteten på
advokatforetakenes virksomhetsinnrettede risikovurdering og tilpasning av antihvitvaskingsrutiner til de ulike foretakenes virksomhet. Tilsynsrådet har derfor i større
grad enn tidligere gitt pålegg om utbedring i medhold av hvitvaskingsloven § 47.
Tilsynsrådet ser fortsatt med bekymring på at personer som har fått tilbakekalt sin
advokatbevilling opptrer i strid med rettsrådsmonopolet, blant annet ved at de fortsetter
å arbeide i advokatforetak og utføre tilsvarende oppgaver som foretakenes advokater
utfører.
Ressurssituasjonen
Antallet ressurskrevende saker har økt. Arbeidspresset forsterkes ytterligere av at
advokatene i større grad enn tidligere angriper beslutninger truffet av Tilsynsrådet,
fremmer omfattende innsynsbegjæringer og rettslige provokasjoner, og tar ut søksmål
for å få prøvd gyldigheten av vedtak fra Advokatbevillingsnemnden. Antallet advokater
har gradvis økt de siste årene, noe som også har medført økt press på de merkantile
stillingene.
Tilsynsrådet har opprettet en ny merkantil stilling i 2021. Tilsynsrådet har også besluttet
å utvide antallet ansatte i sekretariatet med 1 juriststilling.

Trine Buttingsrud Mathiesen
styrets leder
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VIRKSOMHETEN
I 2021
Tilsynsrådets styre har i løpet av året avholdt 9 ordinære styremøter, i tillegg
er 4 saker behandlet på sirkulasjon.
Kontrollvirksomheten
Tilsynsrådets hovedoppgaver er å drive kontrollerende, forebyggende og
skadebegrensende virksomhet. Dette gjøres blant annet ved å veilede og påse at
advokatene etterlever de sentrale rammevilkårene som er nedfelt for deres virksomhet.
Den årlige gjennomgangen av innkomne egenerklæringer med revisoruttalelse er en
sentral oppgave i denne sammenheng.
Tilsynsrådet har som overordnet mål at tilsynsaktiviteten skal være risikobasert, det vil
si at ressursene kanaliseres der behovet for tilsyn antas å være størst. Det er videre et
mål at tilsynet skal være innrettet på en slik måte at det har potensiale til å avdekke
kritikkverdige forhold før skaden inntreffer. Det gjennomføres derfor regelmessige
tilsynsbesøk i enkeltforetak eller i grupper av foretak med en forhøyet virksomhetsrisiko
innenfor ulike områder Tilsynsrådet har prioritert å følge med på.
Våre bokettersynrevisorer utarbeider årlig en rapport hvor deres erfaringer ved
gjennomgang og kontroll av egenerklæringene oppsummeres. Tilsynsrådet avholder
stedlige tilsyn i advokatvirksomheter der vi har mottatt opplysninger som tilsier en mer
inngående kontroll.
I 2021 besluttet Tilsynsrådet å avholde tilsynsbesøk i flere av de store
advokatforetakene. Videre ble det besluttet å avholde tilsynsbesøk hos tilfeldig utvalgte
virksomheter med oppstart i 2018, og et utvalg advokatvirksomheter som også driver
eiendomsmegling. I tillegg til beslutninger om å avholde tilsynsbesøk basert på
konkrete og aktuelle opplysninger, ble det i 2021 besluttet å avholde tilsynsbesøk i et
stort antall advokatforetak drevet av advokater med tidligere kritikkverdige forhold
registrert hos Tilsynsrådet. Den sistnevnte gruppen omfatter blant annet straffedømte
advokater, advokater som har fått tilbakekalt sin advokatbevilling, og advokater som er
meddelt gjentatte reaksjoner.
Tilsynsrådet har prioritert å ferdigstille en oppdatert versjon av hvitvaskingsveileder.
Våre forventninger og krav til et advokatforetaks virksomhetsinnrettede risikovurdering
er behandlet nærmere her. Bruken av pålegg om å utarbeide ny virksomhetsinnrettet
risikovurdering i medhold av hvitvaskingsloven § 47 har vært intensivert i 2021.
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Saker der det har vært mistanke om medvirkning fra advokaters side ved å tilrettelegge
for økonomisk kriminalitet har blitt prioritert. I flere saker er det avdekket at advokater
har bistått med bruk av klientbankkonto til rene betalingsformidlingsoppdrag, kombinert
med fravær av risikovurderinger og/eller forsterkede kundetiltak og nærmere
undersøkelser av mistenkelige transaksjoner. I forbindelse med disse tilsynene har det
vært nødvendig å undersøke klientforholdene nærmere, herunder for eksempel også
korrespondanse mellom advokat og klient. Tilsynsrådet har i den forbindelse blitt møtt
med innsigelser vedrørende tilgang til denne type informasjon under henvisning til
advokatens taushetsplikt.
Tilsynsrådet fører kontroll med at den som driver advokat- eller rettshjelpvirksomhet
har stilt 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. Domstoladministrasjonen og andre får regelmessig ajourførte
opplysninger om praktiserende advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere.
Hvitvasking
Tilsynsrådet har publisert en oppdatert versjon av «Veiledning til etterlevelse av
hvitvaskingsregelverket for advokater og rettshjelpere». Endringene i veilederen
omfatter blant annet beskrivelsen av det generelle risikobildet for advokater og
rettshjelpere, presisering av kravene til en virksomhetsinnrettet risikovurdering i
foretaket (hvitvaskingsloven § 7) og risikovurderinger på saksnivå (hvitvaskingsloven §
9 tredje ledd). Videre er det gjort presiseringer rundt forståelsen av lovens
transaksjonsbegrep for advokater og rettshjelpere (hvitvaskingsloven § 4 annet ledd
bokstav c) og rekkevidden av unntaket fra rapporteringsplikten (hvitvaskingsloven § 26
tredje ledd).
Advokatfirmaenes virksomhetsinnrettede risikovurderinger, tilpasning av antihvitvaskingsrutiner, etterlevelse av egne rutiner og vurdering av behovet for
internkontrollrutiner har stått i sentrum for Tilsynsrådets revisors kontroller og
vurderinger ved stedlige tilsyn i 2021. Tilsynsrådet har erfart til dels store mangler i
presisjonsnivå når det gjelder foretakenes virksomhetsinnrettede risikovurdering.
Tilsynsrådet erfarer også at svært mange kopierer Advokatforeningens rutine-mal, uten
å tilpasse disse rutinene til egen virksomhet.
Tilsynsrådet har gitt mange pålegg om å utbedre virksomhetsinnrettet risikovurdering
og anti-hvitvaskingsrutiner i medhold av hvitvaskingsloven § 47.
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FATF
I FATF sin femårsoppfølgingsrapport om Norge er det pekt på noen gjenstående
elementer i anbefalingene fra 2014-rapporten, blant annet at Tilsynsrådet må sikre en
felles og oppdatert forståelse av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering mv., samt at
det effektivt reageres på brudd på hvitvaskingslovens bestemmelser, herunder ved
bruk av lovens bestemmelser om sanksjoner.
FATFs anbefaling om å sikre en oppdatert forståelse for hvitvaskingsrisiko er ivaretatt
ved revisjon av hvitvaskingsveilederen. Tilsynsrådet har igangsatt en revisjon av intern
strategi på antihvitvaskingsfeltet, men arbeidet har måttet utsettes som følge av stort
arbeidspress og begrensede ressurser. Tilsynsrådet vil fortsette arbeidet i 2022.
Tilsynsrådet besluttet i 2021 en utsettelse av arbeidet med å implementere bruken av
overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven § 49 inntil videre. Tilsynsrådets mener det
er behov for å endre bestemmelsen slik at overtredelsesgebyret kan ilegges
advokatforetaket som sådan, og ikke bare den enkelte advokat, og har varslet Justisog beredskapsdepartementet om problemet med å etterleve FATFs anbefaling på dette
punkt.
FATF har anbefalt at det under gjennomføringen av tilsyn bør inkluderes en vurdering
av de verktøy som de rapporteringspliktige har for å screene egne kundedatabaser mot
sanksjonslistene. Tilsynsrådet er i tvil om det foreligger hjemmelsgrunnlag for å
pålegge advokatene en slik plikt, og har besluttet å utrede spørsmålet nærmere før
veiledningen og tilsynskravene eventuelt endres på dette punkt.
Skatteetaten innkreving
Tilsynsrådet har i 2021 videreført sin avtale med Skatteetaten innkreving (tidligere
Statens innkrevingssentral) om innkreving av utestående refusjonskrav etter
tilsynsbesøk, bokettersyn og forvalterutgifter. Tilsynsrådet meldte inn 39 nye krav via
Skatteetaten innkreving i 2021.
Innkjøpsstrategi og motvirkning av arbeidslivskriminalitet
Tilsynsrådet har ikke invitert til noen anbudskonkurranser i 2021. Tilsynsrådet er
tilknyttet de statlige fellesavtalene, herunder for mobiltelefontjenester, datautstyr,
mobiltelefoner og nettbrett.
Sikkerhetsstyring
Tilsynsrådet har vurdert egen virksomhet opp mot sikkerhetsloven. Tilsynsrådet har
ikke identifisert objekter eller infrastruktur som faller inn under de grunnleggende
nasjonale funksjonene som Justis- og beredskapsdepartementet har identifisert for
justissektoren.
For å øke sikkerheten rundt tilgangen til Tilsynsrådets systemer og data er det innført
tofaktorautentisering ved pålogging til Tilsynsrådets ASP-løsning. Servere er også
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oppgradert til nytt operativsystem og alle sikkerhetsoppdateringer er installert.
Tilsynsrådet anser datasikkerheten for å være god.
Godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet
Tilsynsrådet jobber kontinuerlig med å gjøre informasjon om godkjenningsordningen
bedre og mer tilgjengelig for brukerne. I 2021 har Tilsynsrådet fått på plass en ny
hjemmeside. Her er alt av informasjon for personer med utenlandsk utdanning og/eller
yrkeskvalifikasjoner utarbeidet på engelsk. Informasjonen på hjemmesiden er
«dynamisk» og det har blitt gjort flere endringer og forbedringer siden publiseringen i
mars 2021. Tilbakemeldingene Tilsynsrådet har mottatt om dette har vært utelukkende
positive. Tilsynsrådet arbeider med å få på plass en ny dataløsning som vil muliggjøre
en mer detaljert statistikkrapportering. Vi får hentet ut sentral data slik systemet er i dag
og denne informasjonen har vi også rapportert inn. Arbeidet må imidlertid gjøres
manuelt og er tidkrevende.
Inkluderingsdugnaden
Inkluderingsdugnaden har som mål at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal ha
nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Tilsynsrådet har i 2021 ansatt 1 person i
nyopprettet merkantil stilling. Ingen av søkerne påberopte seg nedsatt funksjonsevne
eller hadde hull i CV’en. Det har bl.a. på bakgrunn av stort sykefravær og utbredt bruk
av hjemmekontor ikke vært aktuelt å opprette en ytterligere stilling i 2021 med særskilt
henblikk på å innfri målet i inkluderingsdugnaden.
Oppfølgning av FNs bærekraftsmål
Tilsynsrådet har over tid redusert reiseaktiviteten og økt bruken av digitale
møteplattformer.
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Tall i virksomheten fra 2021
Praktiserende advokater og rettshjelpere
Pr. 31. desember 2021 var 8 538 personer registrert som praktiserende advokater,
5228 menn og 3310 kvinner. Tilsvarende tall pr. 31. desember 2020 var 8 306 (5 175
menn og 3 131 kvinner). Tilsynsrådet har pr. 31. desember 2021 registrert til sammen
134 praktiserende rettshjelpere, som driver virksomhet med hjemmel i domstolloven
§ 218 andre ledd nr. 1 og nr. 3 første punktum.

Antall advokater og rettshjelpere 2017–2021

Det er registrert 17 spesielle rettshjelptiltak (deriblant Juss-Buss og Gatejuristen som er
etablert i alle de større byene), jf. domstolloven § 218 andre ledd nr. 3 andre punktum.
Videre er det registrert 30 personer med advokatbevilling fra EU/EØS-stater, som
driver virksomhet i Norge i kraft av denne. Endelig er 4 advokater fra land utenfor
EØS-området registrert hos Tilsynsrådet, med adgang til å yte rettshjelp.
Bevillinger, tillatelser, autorisasjoner og erklæringer
Det ble i 2021 utstedt 568 advokatbevillinger, 334 til kvinner og 234 til menn.
Det ble utstedt 50 erklæringer til advokater som skulle avlegge prøve for Høyesterett,
hvorav 36 til menn og 14 til kvinner. Det er videre notert at 20 advokater ble gitt
tillatelse til å opptre for Høyesterett. Av disse var 11 menn og 9 kvinner.
I 2021 ble 914 personer autorisert som advokatfullmektiger, hvorav 574 kvinner og 340
menn.
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4 jurister ble registrert med rett til å yte rettshjelpvirksomhet med hjemmel i
domstolloven § 218 annet ledd nr. 1. Det ble gitt 12 rettshjelpstillatelser i medhold av
domstolloven § 218 annet ledd nr. 3 første punktum (tilfredsstillende utdannelse
innenfor spesielle rettsområder).
6 EU/EØS-advokater ble registrert med rett til å yte rettshjelp i medhold av § 218 annet
ledd nr. 4. Det ble i medhold av samme bestemmelse utferdiget 4 tillatelser til
advokater med statsborgerskap i land utenfor EU/EØS.
Innsendelse av egenerklæringer med revisoruttalelse og bidragsbetaling
I 2021 mottok Tilsynsrådet egenerklæringer med revisoruttalelse som omfattet 4 772
advokater og rettshjelperes regnskaps- og revisjonspliktige virksomheter. (Noen av
disse har vært registrert med virksomhet fra flere foretak.)
Tilsynsrådet sendte ut til sammen 615 purringer til advokater og rettshjelpere med krav
om betaling av dobbelt bidrag i 2021, som følge av oversittelse av fristen for
innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og/eller betaling av bidrag. Tallet i
2020 var 246. Økningen av utsendte purringer i 2021 sammenliknet med 2020, må ses
i sammenheng med at fristen for innsendelse av egenerklæring med vedlegg og
betaling av bidrag i 2020 var fastsatt til 31. mai, altså én måned senere enn den
alminnelige fristen 30. april.
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Stedlige tilsyn
Det ble besluttet avholdelse av 74 stedlige tilsyn i 2021, som omfattet til sammen
1111 advokater.

Antall stedlige tilsyn 2017-2021

Meddelte reaksjoner
Tilsynsrådet har i 2021 meddelt 145 advarsler (118 advarsler i 2020) og 23
irettesettelser (15 irettesettelser i 2020) til advokater/advokatforetak og rettshjelpere, jf.
domstolloven § 225 tredje ledd.
Av disse reaksjonene er 129 advarsler (108 advarsler i 2019) som følge av
oversittelser av frister knyttet til betaling av bidrag til Tilsynsrådet og
Disiplinærnemnden og/eller levering av egenerklæring med vedlegg, jf. domstolloven
§ 230 første ledd nr. 2 og 3, jf. domstolloven § 225 tredje ledd. De øvrige 16
advarslene gjelder andre og i seg selv mer alvorlige regelbrudd.
Langvarige fristoversittelser knyttet til manglende bidragsbetaling og innsendelse av
egenerklæring med vedlegg kan ofte være en indikator på underliggende
bekymringsfulle forhold knyttet til ajourhold og økonomi. Antallet advarsler som følge
av fristoversittelser har vært sterkt økende de siste årene. (Tilsynsrådet har ikke
meddelt irettesettelser som følge av fristoversittelse siden 2017.)
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I 2021 ble 23 advokatforetak gitt pålegg i medhold av hvitvaskingsloven § 47 første
ledd om å utarbeide ny virksomhetsinnrettet risikovurdering, jf. § 7.

Reaksjoner 2017–2021

Søknader om advokatbevilling og autorisasjon som advokatfullmektig behandles
normalt av Tilsynsrådets sekretariat. Til sammen 17 søknader om advokatbevilling ble
forelagt og vurdert av Tilsynsrådets styre i 2021. Av disse var 6 søknader om
førstegangs advokatbevilling, og 11 søknader om ny advokatbevilling etter tilbakekall.
Samtlige av de 6 søknadene om førstegangs advokatbevilling ble avslått og påklaget,
og alle vedtakene er senere opprettholdt av Advokatbevillingsnemnden.
Av de 11 søknadene om ny advokatbevilling etter tilbakekall som styret behandlet, ble
9 søknader avslått og 2 innvilget. 5 av avslagsvedtakene ble påklaget, og alle av disse
er senere opprettholdt av Advokatbevillingsnemnden.
I 2021 behandlet styret 1 søknad om autorisasjon av advokatfullmektig. Denne
søknaden ble avslått. Vedtaket ble påklaget, og er senere opprettholdt av
Advokatbevillingsnemnden.
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Tilsynsrådet har i løpet av 2021 besluttet å politianmelde 5 advokater og 1
advokatforetak. I 2020 ble 2 advokater politianmeldt.
Innberetninger fra Tilsynsrådet til Advokatbevillingsnemnden
Styret har i 2021 innberettet 2 advokater til Advokatbevillingsnemnden med forslag om
suspensjon av advokatbevilling på grunn av straffbare forhold. I begge sakene har
Advokatbevillingsnemnden fattet vedtak om suspensjon.
Tilsynsrådet har i 2022 innberettet 13 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 tillit som er nødvendig
i advokatyrket, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1.
Mislighold av plikten til å stille sikkerhet og betale bidrag, jf. domstolloven § 230
første ledd nr. 2.
Brudd på advokatforskriftens bestemmelser om advokaters regnskapsføring og
behandling av betrodde midler, herunder manglende innsendelse av egenerklæring
med revisoruttalelse, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 3.
Ikke gitt tilfredsstillende forklaring til Tilsynsrådet, Advokatbevillingsnemnden eller
Disiplinærnemnden om forhold som vedrører advokatvirksomheten når
vedkommende blir bedt om å gi slik forklaring, jf. domstolloven § 230 første ledd
nr. 4.

I 7 av sakene var tilbakekallsforslaget begrunnet i domstolloven § 230 første ledd nr. 1.
I de øvrige sakene var forslaget om tilbakekall hjemlet i domstolloven § 230 første ledd
nr. 2, nr. 3, eller nr. 4, eller i en kombinasjon av disse bestemmelsene.
Advokatbevillingsnemnden har i 2021 tilbakekalt 13 advokatbevillinger. Alle
tilbakekallsvedtakene kom som følge av innberetninger fra Tilsynsrådet. I tillegg
fremmet Tilsynsrådet 1 forslag om tilbakekall for Advokatbevillingsnemnden, som ikke
ble ikke tatt til følge. Vedkommende ble i stedet meddelt en advarsel av nemnden. Til
sammenlikning fattet Advokatbevillingsnemnden 12 tilbakekallsvedtak i 2020, hvorav
11 vedtak ble fattet etter forslag fra Tilsynsrådet.
Tilsynsrådet har innstilt på at det blir nedlagt forbud mot å drive rettshjelpvirksomhet i
8 saker, jf. domstolloven § 219 tredje ledd, jf. domstolloven § 225 tredje ledd.
Advokatbevillingsnemnden har nedlagt forbud i de 7 sakene der det ble fattet vedtak
om tilbakekall.
I 4 saker besluttet Tilsynsrådet å innrapportere advokatforetakets revisorer til
Finanstilsynet, jf. advokatforskriften § 4-8 annet ledd.

TILSYNSRÅDET | Årsrapport 2021

16

Dokumentet er signert digitalt av:
•
•
•
•

HEGE BJØLSETH, 11.03.2022
HELENE SUNDELIN JOHANSEN, 11.03.2022
TRINE BUTTINGSRUD MATHIESEN, 11.03.2022
KNUT RYE-HOLMBOE, 11.03.2022

Forseglet av

Posten Norge

Forvalter
Tilsynsrådet har i 2021 besluttet å oppnevne forvalter i 8 tilfeller, mot 3 tilfeller i 2020.
Domstolsbehandling
Det har blitt reist to søksmål mot Tilsynsrådet i 2021.
Ved Oslo tingretts dom av 4. februar 2022 ble Tilsynsrådets fire siste avslag på en
tidligere advokats søknad om ny bevilling etter et tilbakekall funnet ugyldige, og
Tilsynsrådet ble idømt erstatningsansvar. Dommen er anket av Tilsynsrådet.
Tilbakekallet og tre tidligere avslagsvedtak er tidligere funnet gyldige og rettskraftig
avgjort ved Borgarting lagmannsretts dom av 10. februar 2020 i et søksmål rettet mot
Advokatbevillingsnemnden.
Ved publisering av årsrapporten har det ikke kommet dom i den andre pågående
rettssaken. Denne saken gjelder vedtak om å kreve refusjon av utgifter til forvalter og
bokettersyn, og vedtak om ikke å gi saksøker anledning til å benytte advokatbevilling
trass i konkurs.
De aller fleste søksmål som gjelder tilsynsvirksomheten retter seg mot
Advokatbevillingsnemnden, som treffer endelige beslutninger i bevillingssaker og
klagesaker. Det vises derfor til Advokatbevillingsnemndens årsberetning for ytterligere
informasjon.
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TILSYNSRÅDETS
ØKONOMI
Tilsynsrådets virksomhet finansieres av årlige bidrag som landets praktiserende
advokater og rettshjelpere plikter å betale. Bidraget fastsettes av Justis- og
beredskapsdepartementet i samråd med Tilsynsrådets styre, jf.
advokatforskriften § 4-3 første ledd. Bidraget til Tilsynsrådet for 2021 var fastsatt
til kr 3 000.
Tilsynsrådet mottok kr 28 960 420 i bidrag fra advokater og rettshjelpere i 2021.
615 advokater og rettshjelpere har betalt dobbelt bidrag som følge av fristoversittelser
ved bidragsbetaling og/eller innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse.
470 advokater og rettshjelpere har betalt halvt bidrag på grunn av kortere
praksisperiode enn seks måneder. Tilsynsrådets styre avgjør plasseringen av
Tilsynsrådets midler. Midlene har i 2021 vært plassert i bank.
Samlet godtgjørelse til styrets medlemmer var kr 355 338.
Tilsynsrådet er i henhold til regnskapsloven ikke regnskapspliktig, men har likevel valgt
å følge regnskapslovens bestemmelser.
Tilsynsrådets resultat for 2021 viser et overskudd på kr 3 029 645. Egenkapitalen
utgjør ved årsskiftet kr 23 903 730. Ved vurdering av likviditeten må det tas hensyn til
periodiseringen som følge av at driftskapitalen innbetales i april/mai.
Sykefraværet i virksomheten i 2021 utgjorde 14,4 %, som innebærer en oppgang fra
2020 da sykefraværet utgjorde 4,0 %.
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VURDERING AV
FREMTIDSUTSIKTER OG MÅL
Tilsynsrådets skal føre tilsyn og kontroll med advokater, advokatforetak og rettshjelpere.
Regelverket på området er under revisjon, idet nytt lovverk (advokatloven) er til behandling i
Stortinget. Det hefter derfor en viss usikkerhet rundt regelverkets utforming og
ikrafttredelse.
Årlig tilvekst av antall praktiserende advokater har de senere år vært ca. 250. Ved en
eventuell oppmykning av rettsrådsmonopolet som foreslått er det grunn til å anta at veksten
i antall praktiserende advokater kan avta eller synke. Økte profesjonskrav vil sannsynligvis
også forsterke denne utviklingen. Advokatvirksomhet drives i økende grad fra mellomstore
og store virksomheter. Flere av de større advokatforetakene har etablert mindre
avdelingskontorer rundt i landet. Det er grunn til å anta at denne utviklingen vil fortsette.
Nye generelle virksomhetskrav og særskilte krav til advokatvirksomheter vil sannsynligvis
på noe sikt innebære at små advokatvirksomheter forsvinner eller velger å inngå samarbeid
med andre advokatforetak. Det er grunn til å anta at den teknologiske utviklingen og
erfaringene med hjemmekontor under pandemien vil kunne forsterke denne trenden.
Advokater med lokal tilknytning og kundetilfang vil også sannsynligvis se seg tjent med en
slik organisering på sikt. Tilsynsrådets vurdering er at det i et femårig perspektiv neppe vil
bli flere praktiserende advokater og advokatforetak.
Tilsynsrådet anser det ikke sannsynlig at en innføring av kunstig intelligens (legal tech) vil
minke etterspørselen etter advokater i et femårig perspektiv. Det er for øvrig heller ikke
registrert noen utstrakt bruk av denne teknologien nå.
Utviklingstrekkene over vil innebære at antall tilsynsobjekter (advokater og advokatforetak) i
et femårig perspektiv antas å kunne stabilisere seg på dagens nivå.
Tilsynsrådets tilsynsaktivitet overfor tilsynsobjektene vil fortløpende bli vurdert med
bakgrunn i konkret informasjon og utfra en risikobasert tilnærming. Samfunnsoppdraget og
regelverket gir Tilsynsrådet et stort mulighetsrom i dette arbeidet.
Utfordringer og muligheter:
-

Kriminalitetsbekjempelse
Tilsynsrådet mottar stadig mer informasjon fra politiet, skatteetaten og andre
tilsynsorganer om advokater som mistenkes for å være direkte involvert i straffbare
handlinger eller tilrettelegger for at klienter kan begå slike handlinger. Oppfølging av
slike saker er komplisert og ressurskrevende, både faktisk og rettslig. Tilsynsrådet
prioriterer tilsynsaktiviteten overfor denne gruppen advokater. Tilsynsrådet ønsker å
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videreutvikle samarbeidet med politiet og andre for best mulig måloppnåelse på dette
området.
-

Rettslige prosesser
Rettssikkerhet og rettighetstenkning står sterkt i Norge, spesielt blant advokater. I den
grad advokater blir gjenstand for tilsyn og sanksjoner er det en utvikling i retning av økt
motstand mot Tilsynsrådets arbeid. Tilsynsrådet nedlegger i dag store ressurser i
forbindelse med rettslige prosesser. Sakene er komplekse og kompleksiteten og
antallet saker antas å ville øke ved økt tilsynsaktivitet.

-

Hvitvaskingsloven
Lov om tiltak mot hvitvasking har gitt Tilsynsrådet både nye utfordringer og muligheter.
Tilsynsaktiviteten og intensiteten er stor, og Tilsynsrådet bruker stadig mer av sine
ressurser på dette området. Regelverket benyttes aktivt av Tilsynsrådet for å avdekke
kritikkverdig adferd. Regelverket har også gitt Tilsynsrådet et viktig verktøy for å kunne
reagere overfor advokater som tilrettelegger for kriminell økonomisk aktivitet. Rettslige
utfordringer vedrørende rekkevidden av regelverket, herunder konsekvensene av
advokaters taushetsplikt, er en stadig tilbakevendende utfordring for Tilsynsrådet.

-

Store advokatforetak.
Tilsynsrådet erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin
virksomhet i henhold til gjeldende rett. Dette nødvendiggjør økt tilsynsaktivitet overfor
denne gruppen også i fremtiden. Både faktiske og rettslige problemstillinger vedrørende
hvem som skal holdes ansvarlig i de større advokatforetakene og spørsmål om
hvitvaskingslovens og taushetspliktens rekkevidde, gjør at slike tilsyn er utfordrende og
ressurskrevende.

-

Generelle samfunnsendringer
Endringer i samfunnets demografiske sammensetning, økt internasjonal påvirkning og
arbeid på tvers av landegrenser etc. vil kunne få betydning for hvordan advokatene og
andre innretter seg mot typisk tillitsbaserte ordninger i Norge.
Punktene over antas å innebære økt behov for ressurser i den neste femårsperioden.
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Oslo, 11. mars 2022

I styret for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Helene Sundelin Johansen
styremedlem

Trine Buttingsrud Mathiesen
leder

Knut Rye-Holmboe
styremedlem

Hege Bjølseth
direktør
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TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter og driftskostnader

2021

2020

1
1

28 960 420
1 496 803
95 532
30 552 755

27 182 686
783 131
799 747
28 765 564

2,3
4

-13 981 187
-1 001 318

-13 676 874
-931 826

1,3

-12 569 406
-27 551 911

-11 890 682
-26 499 381

3 000 844

2 266 182

28 804
28 804

76 088
76 088

Årsresultat

3 029 645

2 342 271

Overføres til annen egenkapital

3 029 645

2 342 271

Note
Mottatte bidrag fra advokater/rettshjelpere
Refusjonskrav vedr. bokettersyn
Refusjonskrav vedr. forvalterordning
Sum driftsinntekt
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnad
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Resultat av finansposter
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TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET
BALANSE

Note

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

4
4
4

2021
1 472 676

2020
2 224 362

157 253
49 284
1 679 213

204 020
15 558
2 443 940

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

5

632 169
1 165 148
1 797 317

206 179
1 059 608
1 265 787

Kontanter og bank

6

25 187 359

21 671 095

Sum omløpsmidler

26 984 676

22 936 882

SUM EIENDELER

28 663 889

25 380 822

23 903 730
23 903 730

20 874 086
20 874 086

208 854
1 322 897
3 228 408
4 760 159

633 740
1 235 507
2 637 489
4 506 737

28 663 889

25 380 822

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

7

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandører
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo, 11. mars 2022

Helene Sundelin Johansen
Styremedlem

Trine Buttingsrud Mathiesen

Leder

Knut Rye-Holmboe

Styremedlem

Hege Bjølseth
Direktør

Dokumentet er signert digitalt av:
•
•
•
•

HEGE BJØLSETH, 11.03.2022
HELENE SUNDELIN JOHANSEN, 11.03.2022
TRINE BUTTINGSRUD MATHIESEN, 11.03.2022
KNUT RYE-HOLMBOE, 11.03.2022

Forseglet av

Posten Norge

TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring
Inntektsføring skjer innenfor den regnskapsperioden som inntekten er opptjent.
Inntekter vurderes til virkelig verdi av vederlaget.
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 verdi 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.
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. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt
med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved
kjøpet av driftsmidlet.
Fordringer
Kundefordringer og andre kortsiktige 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.

Pensjoner
Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning balanseføres ikke.
Årets pensjonspremie kostnadsføres.
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Note 1 Driftsinntekter og andre driftskostnader
Forenklede og vanlig bokettersynskostnader
Brutto kostnader
Innkrevde refusjoner
Nettokostnad

2021
2 780 505
-1 496 803
1 283 702

2020
1 895 484
-783 131
1 112 353

2021
2 700 116
-95 532
2 604 584

2020
3 619 932
-799 747
2 820 185

2021
129 671

2020
98 460

Forvalterkostnader
Brutto kostn. forvalterordning
Innkrevde refusjoner
Nettokostnad forvalterordning
Godtgjørelse til revisor
Revisjonshonorar
Husleie
Husleiekostnaden for 2021 var kr. 2.392.504. Leiekontrakten er inngått for fem år og går ut i mai 2023.
Note 2 Lønnskostnader
Antall ansatte i 2021: 15 stk som tilsvarer 15,11 årsverk
Ytelsesbasert pensjonsordning omfatter alle ansatte og tilfredsstiller lovens krav til tjenestepensjonsordning
Tilsynsrådet har kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
2021
11 455 975
-1 241 300
1 679 334
1 324 722
355 338
219 123
187 995
13 981 187

Lønn
Trygderefusjon
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Styrehonorar TR
Styrehonorar ABN inkl. arb.avgift
Andre ytelser

2020
10 169 985
-303 863
1 589 519
1 412 662
377 299
274 245
157 027
13 676 874

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til direktør, styrets leder eller andre nærstående parter.
Note 3 Advokatbevillingsnemnden
Styrehonorar og arb.avgift
Andre kostnader
Totalt

2021

2020

219 123
17 811

274 245
65 270

236 935

339 515

Note 4 Anleggsmidler

Anskaffelseskostn. 01.01
Tilgang i perioden
Anskaffelseskostn. 31.12
Akk. avskrivninger
Bokført pr. 31.12.

Kontormøbler/
Inventar

Aktiverte
EDB-kostnader

EDB-utstyr

Kontormaskiner

Sum

1 336 670
19 340
1 356 010
-1 333 393
22 617

12 098 838
129 375
12 228 213
-10 755 538
1 472 676

1 063 962
47 876
1 111 838
-954 585
157 253

433 954
40 000
473 954
-447 287
26 667

14 933 424
236 591
15 170 015
-13 490 802
1 679 213

Dokumentet er signert digitalt av:
•
•
•
•

HEGE BJØLSETH, 11.03.2022
HELENE SUNDELIN JOHANSEN, 11.03.2022
TRINE BUTTINGSRUD MATHIESEN, 11.03.2022
KNUT RYE-HOLMBOE, 11.03.2022

Forseglet av

Posten Norge

Årets avskrivninger
Avskrivningsprosent

12 281

881 061

94 643

13 333

33

20

33

33

1 001 318

Note 5 Fordringer
Ingen av fordringene forfaller med mer enn ett år.
Note 6 Kontanter og bank
Kontanter
Bankinnskudd
Skattetrekkskonto

2021
2 673
24 452 240
732 446
25 187 359

2020
2 673
21 039 489
628 933
21 671 095

2021
20 874 086
3 029 645
23 903 731

2020
18 531 815
2 342 271
20 874 085

Note 7 Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01
Årets overskudd
Egenkapital pr. 31.12
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Til styret i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Uavhengig revisors beretning
Konklusjon
Vi har revidert Tilsynsrådet for advokatvirksomhets årsregnskap som består av balanse per 31.
desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
•

oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

•

gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021,
og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet
nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av
selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar
med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Styret og direktør (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med
årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og
den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig
informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller
hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik
internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

Uavhengig revisors beretning - Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
Oslo, 11. mars 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Bente Norbye Lie
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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