
   

 

 

 

 

DEN NORSKE ADVOKATFORENING Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo  

T +47 22 03 50 50  post@advokatforeningen.no www.advokatforeningen.no 

NO 936 575 668 MVA 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

Postboks 8004 Dep. 

0030 Oslo 

Også sendt pr. e-post: postmottak@fad.dep.no 

Deres ref.:  

12/2275 

Dok. nr.: 142902 Saksbehandler: Trude Molvik 

tm@advokatforeningen.no 

T +47 22035046 

28.09.2012 

 

Høringsuttalelse om NOU 2012:12 Ventetid - et spørsmål om tillit 
 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 24.07.2012 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 

mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 

berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 

mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 

Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for forvaltningsrett. Lovutvalget består av Christian F Galtung (leder), Frode A. 

Innjord, Ida Hjort Kraby og Marianne Olssøn. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Uttalelse 

  

Advokatforeningen støtter forslaget om at de någjeldende retningslinjene blir erstattet av et nytt 

regelverk. Dermed blir hjemmelsspørsmål som i dag kan være noe uklare, avklart. Foreningen er 

videre enig med utvalget i at det er en god lovteknisk løsning at lovverket består både en ny lov 

om ventetid mv. for overgang fra politisk stilling i departementene til andre stillinger, samt – for 
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overgang fra stillinger på administrativt nivå – av nye regler som tas inn i tjenestemannsloven.  

Også i spørsmålet om hva som skal inntas i lov og hva som skal følge av retningslinjer mener 

foreningen at utvalget har funnet en god balanse.  

 

Advokatforeningen har særlig hatt for øye om det er vesentlige rettssikkerhetsmessige svakheter 

knyttet til de reformer utvalget foreslår, men har ikke identifisert slike.   

 

På enkelte punkter inneholder utvalgets forslag dissenser. Foreningen har gjennomgått disse 

punktene spesielt, men kan ikke se at de berører forhold som Advokatforeningen ut fra sin rolle 

bør ha et bestemt syn på. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 


