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HØring - forslag til nytt regelverk for advokater og andre som yter rettslig
bistand

Vi viser til departementets h6ringsbrev av L3.05.201 -5

Fylkesmannen i Hedmark avgir bare uttalelse til lovforslagets 5 27 første ledd i relasjon til
advokater og rettshjelpere som yter fri rettshjelp.

Vi erfarer fra tid til annen at advokater unnlater å gi relevante opplysninger i forbindelse med

sØknader om fritt rettsråd under henvisning tiltaushetsplikt overfor klienten. Slik vi leser
utredningen s pkl 75.7.7.6 Advokatens adgang til ô dele informasjon for å oppfylle oppdraget,
oppfatter vi at taushetsplikten ikke vil hindre advokat fra å dele taushetsbelagt informasjon med

salærfastsettende myndighet i rettshjelpsaker. Dette fremgår ikke eksplisitt, men anses viktig.

Vi viser for øvrig til vedlagt korrespondanse i vår sak1 ,4/491 ,6 og anmoder om at forholdet
klargjøres av departementet.

n Ma Dju

u erdire

Vedlegg.

Postodresse:

Postboks 4034
2306 Hamar

Kontoradresse:
Parkgt 36

2317 Hamar

Telefaks: Org.nr.i 974761-645

Banknr. 7694.O5.OL675

Telefon Stotens hus:

Sentralbord:62 55 10 00

I nte rn etti www.fvlkesma nnen. no E-post: fmhepost@fvlkesma n nen. no

62 55 10 31

Side 1



W Advokatforeningen

F¡'lkesma*nen i Hedmark
Postboks 4o34
z6o3 Hamar

Ðêres ref

'' l u ¡ o( L" ' "''¡ ' '
i i , 1. il- ;:i 11,

\ffr. ç

ook nr.: 179695 Såksbehandlêr Torå¡f Wàgh€trn

T +47 22 03 50 5û

1t t7 2014

lnnsyn i saksdokumenter i saker om fri rettshjelp - forholdet til advokaters
taushets- og diskresjonspli kt

Adr,c¡katforeningen er blitt kjent med at Fylkesmannen flere steder i landet l¡er advokater om å

oversende sakens dokumenter i fb¡bindelse med søknaqler om utvidet bevilling i saker om fri
rettshjelp. Dette reiser spørsmåi onr forholdet til advak¿ters t¿rushets- og fortrolighetsplikt,

Advck¿ter har taushetsplikt om alt som advokaten i sitt yrke og süm ledd i et klientforhold
innhenler, kommuniserer eller får tílgang til på vegne av klienlen, se eksempelvis Rt. zoo6
s. !o71 . Det er såle¡les på det renf âT saksdokumenter, herunder brev, e-poster, nû:atcr og andre
doltunrenter i en sak er underlagt adtokaters taushetsplikt. Brudrl på taushetspliliten er
straffbar, jf. straffeloven g r44. Kun i de tilfeller det foreligger hjemmel far u:rntak eller
san':tykke fra klient har adr.okaten adgang til å røpe ellers taushetsbelagt infcrmasjon.

. Advokater har videre plilt til å behandle alle saksopplysninger fortrr:lig, selv *m de ikke
omfattes ar.,tatml:elsplikter, jf. Regler fcr god advok¿tskikk pkt. a.3.2, inntatl i

advsk*tforskriften kap. ra. Dette kan eksempelvls innebære plih til fcrtrolighet av hensSa til
motpålter, selv om klienten skulle gi samtykke til utlevering.

Etter vår oppfatning foreligger ingen þemmel i }or+erket som gir Fylkesn:annen krav på

utlevering av sakens dokumenter ved søknader om utr"i<let bevilting. I rettshjelpfo¡skriften $ 3-s
heter det følgende:

" Hvis faktisk samlet tirreforbr:rk i saken er eller r.il bli or,er det dobbelte av fastsatt

stykkpris r:g elet godtgjøres at det foreligger særlige omstendigheter ved oppdraget s*m
begrun:rer en slik timebruk, kan frlkesmãr!.ncr¡ uti.ide en bevilling til fritt rettsråd. Det

samlede srlæret skal i så tãll fastsettes s$ølnsma:sig av fylkesmannen etter
salærforskriften g 7"

Tilsvarende bjernmel far utv'idet iier"illing ved fri sakfarsel {innes i sanme farskrift $ +-S.

Bestemmelsene gir i:rgen unnlak fra advokaters taushetsplikt. Aclr.okaten har derfor i

utgangspunklet verken rett eller plikt til slik ov'erlevering.

DÉN NORSKc ÂDVOKATFORENING Krisliâl Augtr3ls gâle 9 ç164 Oslo
f +47 22 03 8û 50 pasl@aclvokallorentngen,flo www.advoksiloreningen.no
NO 936 675 668 MVA



Vurderingstema for Fylkesmannen r"ed slike ssknader er on1 advokaten "godÇiør" at det
foreligger særlige omstendigbeter vecl oppdraget som begrunner tiraebruken. Slik redegiørelse
fra advokaten må skje i samråd med klienten og være basen på Hientens samrykke. Vi viser i
denne sammenbeng til Justisdepartementets rundskriv G-fg/g6 om fri rettshjelp kap. XIII
pk.r.

Mange av de saker som faller inn under frì rettshjelpsordningen, er saker av se¡sitiv karakter,
fcr både klient og motpart. Dette medfører one at advokatens redegiorelse må begrenses og ikke
røpe mer enn det som er nød*'endig for $Tkesrnarüen$ vurdering.

Ved rrrrderiïgÊ:r om det foreligger særlige amstendigheter ved oppdraget som gir rett til utç'idet
bevilling, må Fylkesmannen således basere sin wrdering på den redegjørelse san¡ advokaten gir.

Vi anmoder Fþkesmannen om at saksbehandling ved søknader om utvidet bevilling skjer i
samsvar med ovennernte.

Likelydende brev sesdes alle Fylkesmannsembeteae og til Statets sivilrettsfon¡altnilg i kopi

Med hilsen

Merete Smith
generalsekretær

2DE¡¡ NORSI(E ADVOI(ÅTFÛÊE}'¡If.¡Ê
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Fra: Vivi Dan ielsen[Vivi. Danielsen@sivilrett. no]
Dato: 07.08.201 4 12:58:31
Til: Djup, Magne
Tittel: SV: lnnsyn i saksdokumenter i saker om fri rettshjelp - Forholdet til advokaters taushets og
diskresjonsplikt

Hei og takk for innspill. Vi er enige i dine betraktninger og vil sende et brev til fylkesmennene i l@pet av kort
tid, Uttalelsen fra DN A innebærer ingen endring i det som vi anser som alminnelig praksis. Vi har for øvrig
allerede uttalt noe om dette i vedtak 2014-1895 som ble fattet 1.7.201 .4. Tror ikke det er lagt på Lovdata

ennå, så vedlegger det til orientering. Se spesielt siste avsnitt.

Fortsatt god sommer til deg også, har vært en fantastisk sommer. Er min første arbeidsdag i dagl!

Med vennlig hilsen
Vivi Danielsen

Fra: Djup, Magne Imailto : FM H E M DJ@fylkesmannen. no]
Sendt: 22. juli 2014 13:16
Til: Vivi Danielsen
Kopi: Oftedal, Maren; Rounge, Randi; Caspari, Bernhard
Emne: VS: Innsyn i saksdokumenter i saker om fri rettshjelp - Forholdet til advokaters taushets og
diskresjonsplikt

Heil
Viser til mottatt brev fra Advokatforeningen av 10.07.14, som også skal være sendt SRF i kopi. Jeg regner
med at dere vil skrive et svarbrev?

Vi for vår del, ber ytterst sjelden om sakens dokumenter. Det er i så fall snakk om vedtak fra UN E og evt
rettsdokumenter (eks stevning eller tilsvar) der dette er nødvendig for å avklare sakens tvistetema. Jeg er

også enig i at det sjelden vil være relevant å be om korrespondanse og at det er en uting dersom enkelte
embeter regelmessig og ukritisk ber om å få oversendt (alle) saksdokumenter. Men dette er et alternativ
enkelte advokater - som ikke selv tar seg t¡d til å redegjØre for hvorfor saken er mer tidkrevende enn normalt
- uoppford ret benytter.

Strengt tatt er jo dette et forhold mellom klient og advokat hvor det må forutsettes at advokaten når

han/hun påtar seg oppdraget, orienterer klienten om at nødvendige opplysninger (spesifikt

Økonomiopplysninger) kan måtte bringes videre til vedtaksorgan - som selv er underlagt taushetsplikt. Det

synes således søkt at det skulle kreves noe eksplisitt samtykke fra klient når det gjelder advokatens
redegjørelse til oss, jf. side 2 i brevet fra Advokatforeningen. Og konsekvensen av en mer restriktiv linje her
(begrenset redegjørelse), vil jo fort være at vi ikke anser det godtgjort at utvidet tidsbruk har vært
nØdvendig. (Greit nok for oss).

lmøteser ellers kopi av svarbrev til Advokatforeningen. Gi en tilbakemelding dersom dere mener det enkelte
embete selv bør svare på brevet.

Fortsatt god sommer!

Mvh Magne

Fra: Oftedal, Maren
Sendt: 22.luli 2014 10:39
Til: Djup, Magne
Kopi: Rounge, Randi; Caspari, Bernhard
Emne: SV: Innsyn i sakdokumenter i saker om fri rettshjelp - Forholdet til advokaters taushets og
diskresjonspli K
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Hva med forvaltningsloven $ 13b. nr. 5? Når advokaten innvilger fri rettshjelp etter rettshjelploven i fØrste
omgang, er dette å regne som et enkeltvedtak. Advokaten fungerer da i praksis som et forvaltningsorgan, og
er tillagt denne myndigheten gjennom rettshjelpsloven, jf. forskriften. Ëtter min mening har vi da hjemmel
for å be om dokumentasjon ifvl. $ 13b nr. 5. Vi har også en selvstendig plikt etter forvaltningsloven 517. Oe i

siste instans er det 3ersonen_ som søker om utvidet fri rettshjelp, og utvidet bevilling, ikke advokaten. Når
det da bes om ytterligere dokumentasjon så er det jo strengt tatt under forutsetning av at søker har
samtykket til at det utveksles nødvendig informasjon for å behandle søknaden. Emm vil det da være
advokatens oppgave å sØrge for å innhente samtykke fra sin klient. Jør_nødvendige dokumenter
oversendes, all den tid advokaten kun opptrer som søkers fullmektig. Forholdet til taushets- og
fortrolighetsplikt, og spørsmålet om samtykke, liggervel da hos advokaten?

Fra: Djup, Magne
Sendt: 21. juli 20t412:38
Til: Oftedal, Maren
Kopi: Rounge, Randi; Caspari, Bernhard
Emne: Innsyn i sakdokumenter i saker om fri rettshjelp - Forholdet til advokaters taushets og
diskresjonspliK

Videresendes t.o. Det er vel helt unntaksvis at vi ber om å få oversendt sakens dokumenter i
forbindelse med søknad om utvidet bevilling?
Det er vel i så fall rettsdokumenter vi ber om? I den grad advokaten utleverer dette er det vel av egen
fri vilje. Det er vel også for å slippe å gi en nærmere redegjørelse for tidsbruken (les: Løken).
Alternativet er jo at advokaten må skrive mer selv i søknaden til oss - eller at vi konkluderer med at
utvidet tidsbruk ikke er godtgjort!

Tenker å sende kopi av dette til SRF, men avventer evt synspunkter fra dere

Magne
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Til fylkesmannsembetene

Deres dato

STATE N S SIVI LRETTS FORVALTN I N G

Deres referanse Vår referanse
2014t2130VD{

Vår dato
29.08.2014

Fri rettshjelp og advokaters taushetsplikt - innhenting av dokumentasjon

Vi viser til brev av 10. juli 2014 fra Advokatforeningen til fylkesmannsembetene og Statens
sivilrettsforvaltning. Brevet gjelder spørsmål om rett til innsyn i den underliggende sakens
dokumenter i forbindelse med søknader om utvidet fri rettshjelp. Advokatforeningen legger til
grunn at enkelte embeter ber advokatene oversende sakens dokumenter, hvilket er i strid
med advokaters taushets- og foftrolighetsplikt.

Statens sivilrettsforvaltning vil i utgangspunktet bemerke at fylkesmennene, etter det vi
kjenner til, sjelden ber om utlån av den underliggende sakens dokumenter i sin helhet. Vi er
imidlertid kjent med at det ved behov bes om spesifikke dokumenter som kan belyse og
underbygge en søknad om utvidet fritt rettsråd. Vår erfaring er at det i alminnelighet ikke byr
på problemer å få fremlagt slik informasjon. I praksis velger de fleste advokater å legge ved
søknaden et utvalg dokumenter, for å sannsynliggjøre behovet for utvidet rettsråd. Vi er
imidlertid også kjent med at enkelte advokater ikke ønsker å legge fram etterspurt
dokumentasjon, og at embetene har håndtert dette noe forskjellig. På denne bakgrunn vil vi
gi nærmere retningslinjer for hvordan disse tilfellene skal behandles.

Det følger av rettshjelpsforskriften $ 3-5 at fylkesmannen kan utvide en bevilling til fritt
rettsråd dersom faktisk samlet timebruk i saken er eller vil bli over det dobbelte av fastsatt
stykkpris, og det godtgjøres at det foreligger særlige omstendigheter ved oppdraget som
begrunner en slik timebruk. Videre følger det av Justisdepartementets rundskriv G-12105 pkt.
5.6 at det er advokaten som skal godtgjøre at det foreligger slike særlige omstendigheter, og
at Fylkesmannen skalvurdere søknaden på bakgrunn av advokatens redegjørelse.

Fylkesmannen skal alltid foreta en konkret vurdering av den enkelte søknad. I denne
vurderingen skal både advokatens fremstilling av saken, timelisten og den dokumentasjon
som eventuelt er vedlagt, tillegges vekt. Advokatens redegjørelse og timelisten kan i seg selv
gi tilstrekkelig grunnlag for å innvilge en søknad om utvidet bevilling. Det er da en
forutsetning at advokaten gir en så grundig redegjørelse for den aktuelle bistanden at sakens
omfang og kompleksitet blir tilstrekkelig sannsynliggjort. I en rekke tilfeller vil det imidlertid
være krevende å sannsynliggjøre behovet for en utvidet bevilling uten at dette underbygges
av noe dokumentasjon. Det er f.eks. vanskelig å ta stilling til søknader om utvidet bevilling i

utlendingssaker uten tilgang til Utlendingsnemndas vedtak.

Fylkesmannen har likevel ikke hjemmel til å kreve innsyn i sakens underliggende
dokumenter. På grunn av advokatenes taushetsplikt kreves det at klienten samtykker til
dette. Dersom klienten og dennes advokat ikke ønsker å legge frem dokumentasjon som
underbygger søknaden, skal søknaden avgjøres på bakgrunn av den foreliggende

Postadresse
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www.sivilrett.no
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986 186 999

Saksbehandler
V¡vi Danielsen
Direktetelefon
22991312
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vivi.danielsen@sivilrett. no
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22991325
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dokumentasjon. Det er i slike tilfeller ikke adgang til å avvise søknaden som følge av
manglende dokumentasjon.

For øvrig vil det som regel være i søkers egeninteresse at søknaden underbygges med
spesifikk dokumentasjon, f.eks., kopi av vedtak og uttalelser fra offentlige organer,
medisinske opplysninger m.v. Dersom søker ikke samtykker i å gi den informasjon som er
nødvendig for å få saken tilstrekkelig opplyst, skal søknaden om utuidet bevilling avslås. Når
det gjelder kravet til dokumentasjon vises det også til salærforskriften $ 5 med kommentarer
og vedlagte sak REHJ-2014-1895 (vedtak av 1. juli 2014), som vil bliå finne på Lovdata om
kort tid.

Vi gjør i tillegg oppmerksom på at retningslinjene for innhenting av dokumenter i saker som
gjelder utvidet fritt rettsråd, gjelder tilsvarende i andre rettshjelpssaker hvor det er behov for å
innhente deler av den underliggende dokumentasjon, f.eks. i saker hvor det er tvil om saken
faller inn under rettshjelploven $ 11 annet eller tredje ledd. Vi viser for øvrig til vårt brev av
15. juni 2010 (REHJ-2010-1329) som gjelder taushetsplikten i forbindelse med innhenting av
opplysn i nger fra barnevernstjenesten.

Med hilsen

Wenche Bjørland
avdelingsdirektør Vivi Danielsen

seniorrådgiver
Elektronisk gadkjent

Kopitil:
J ustis- og beredskapsdepartementet,
Advokatforeningen
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Advokat X

Deres dato

Postadresse
Postboks 8027 Dep
0030 Oslo
www.sivilrett.no

Deres referanse Vår referanse
2014t1895 VDA

Unntatt offentlighet,
offl. $ 13, jf. tu|. S 13 (1) nr. I

Vår dato
1.7.2014

Fritt rettsråd - NN

Vi viser til din klage av 5. juni 2014 over Fylkesmannens vedtak av 22. mai 2014 om avslag
på søknad om utvidet bevilling tilfritt rettsråd i sak om felleseieskifte.

Fylkesmannen innvilget 22. mai 2014 stykkpris med 7 timer fritt rettsråd i saken, jf.
rettshjelploven $ 11 annet nr. 1 og stykkprisforskriften $ 5 annet ledd nr. 7 a. Det er søkt om
dekning av totalt 21 ,25 timer bistand i saken.

Vedtak:
Statens sivi I rettsforva ltn i n g stadfester Fyl kes m a n nens vedta k.

Vurdering:
Det er et grunnvilkår for å innvilge fritt rettsråd at bistanden ikke kan dekkes av andre
ordninger eller erstattes på annen måte, jf. rettshjelploven $ 5 om lovens subsidiære
karakter. Videre er det et vilkår for å innvilge fritt rettsråd at søker oppfyller de økonomiske
vilkårene for slik bistand, jf. rettshjelploven $ 11 annet ledd, jf. rettshjelpsforskriften S 1-1.

Statens sivilrettsforvaltning legger til grunn at bistanden i dette tilfellet ikke dekkes av andre
ordninger eller kan erstattes på annen måte, og at søkeren oppfyller de økonomiske
vilkårene for fri rettshjelp.

Statens sivilrettsforvaltning har behandlet søknaden etter rettshjelploven $ 11 annet ledd nr
1 jf. rettshjelpsforskriften $ 3-5. Etter $ 11 annet ledd nr. 1 innvilges fritt rettsråd til den som
fyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp, jf. rettshjelpsforskriften S 'l-1, og som har
behov for juridisk bistand innenfor de saksfeltene som positivt er nevnt i bestemmelsen.

Det følger av rettshjelpsforskriften $ 3-5 at en bevilling til fritt rettsråd kan utvides dersom
faktisk samlet timeforbruk i saken er eller vil bli over det dobbelte av fastsatt stykkpris, og det
godtgjøres at det foreligger særlige omstendigheter ved oppdraget som begrunner en slik
timebruk. Det er advokaten eller søker som skal dokumentere eller sannsynliggjøre at det er
slike særlige omstendigheter i saken. I vurderingen skal det legges vekt på om sakens
omfang og kompleksitet, og søkerens psykiske, fysiske eller sosiale forhold innebærer at det
tar lengre tid enn normalt å yte nødvendig juridisk bistand, jf. Justisdepartementets rundskriv
G-12105 pkt.5.6. ldettetilfelleterfaktisksamlettimeforbruk 21,25 timer, slikatdetdobbelte
av stykkprissatsen på 7 timer er overskredet.

Statens sivilrettsforvaltning finner, på bakgrunn av den dokumentasjon som er lagt frem, ikke
at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at det er slike særlige omstendigheter ved oppdraget
som kan begrunne en utvidelse av bevillingen tilfritt rettsråd, jf. rettshjelpsforskriften S 3-5. Vi
har merket oss at saken bl.a. har omfattet spørsmål om utleggsrett til bolig og
skjevdelingskrav. Videre har vi merket oss at saken har pågått over lengre tid. Vi mener
likevel at disse forholdene ikke i seg selv er av en slik karakter at de kan begrunne
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innvilgelse av ytterligere fritt rettsråd. I utgangspunktet vil det timetallet som følger av
stykkprisforskriften som hovedregel dekke rimelig og nødvendig bistand i en gjennomsnittlig
skiftesak av normalt omfang og kompleksitet. Vi kan ikke se at det er lagt fram informasjon
som sannsynliggjør at denne saken skiller seg fra en gjennomsnittlig sak. Det vises blant
annet til at spørsmål om skjevdeling og utlegg av bolig regelmessig er tema i skiftesaker og
at det ikke i seg selv anses som en særlig omstendighet. Videre vil vi gjøre oppmerksom på
at bistand med salg og kontakt med megler ikke omfattes av det som dekkes av stykkprisen
etter rettshjelploven $ 11 annet ledd nr. 1, men faller inn under $ 11 tredje ledd. Det vil
dermed i dette tilfellet ikke være nødvendig, jf. rettshjelploven g 1, med juridisk bistand
utover stykkprisen. Vi finner etter dette at søkerens grunnleggende rettsikkerhetsbehov i

tilstrekkelig grad er ivaretatt ved det timetallet som er innvilget av Fylkesmannen.

Vi har for øvrig merket oss at det er uenighet mellom Fylkesmannen og deg om kravet til
dokumentasjon. Av salærforskriften $ 5 annet ledd følger at salærfastsettende myndighet
kan kreve fremlagt slik dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere sakens omfang,
herunder i følge praksis også dens innhold. Det følger videre av kommentarene til
bestemmelsen i pkt. 5.2. at arbeidsoppgaven skalvære så utførlig at den instans som
fastsetter salæret kan bedømme rimeligheten og nødvendigheten av den tid som er oppgitt.
Arbeidsoppgaver hvor det f.eks. kun er benyttet stikkordsmessige
standarduttrykk/summariske timelister uten nærmere klargjørende kommentarer, vil således
ikke kunne gi grunnlag for honorering.

Statens sivilrettsforvaltning vil bemerke at det i enhver sak skal foretas en konkret vurdering.
I denne vurderingen vil både advokatens fremstilling av saken, den vedlagte dokumentasjon
og timelistene tillegges vekt. Når det gjelder timelistene kreves i praksis at det legges frem
lister som kort gir opplysninger om hvilket arbeidet som ble utført den enkelte dato. Din
timeliste i denne saken er noe knapp, men gir tilstrekkelig grunnlag for å behandle saken når
den sammenholdes med de øvrige dokumentene i saken. I saker som gjelder søknad om
utvidet fritt rettsråd vil det ofte være nødvendig med noe dokumentasjon for å underbygge
sakens omfang og kompleksitet. Det stilles imidlertid ikke krav om, og det er heller ikke
hjemmelfor å be om innsyn i alle sakens dokumenter. Det er klienten som i samråd med sin
advokat må ta stilling til hvilke dokumenter en finner grunn til å legge ved søknaden. I

mangel på dokumentasjon vil imidlertid fylkesmennene og Statens sivilrettsforvaltning være
avhengig av en grundig redegjørelse som sannsynliggjør sakens omfang og kompleksitet, I

praksis velger imidlertid de fleste advokater å legge ved et utvalg av sakens dokumenter,
f.eks. vedtak eller korrespondanse, for å belyse saken nærmere.

Til orientering publiseres et representativt utvalg av Statens sivilrettsforvaltnings vedtak om
fri rettshjelp og salær på Lovdata. I den forbindelse giØrvi oppmerksom på at dette vedtaket
vil bli publisert i anonymisert form.

Fylkesmannen er underrettet ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Anne-Line Hovland
fagdirektør Vivi Danielsen

seniorrådgiver
EÍektranisk godkjent

Kopitil:
Fylkesmannen i Aust-Agder
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Fylkesmennene

Deres referanse Deres dato Vår referanse

2010-01329 VD
Vår dato

15.6.2010

Fritt rettsråd - lnnhent¡ng av opplysn¡nger i barnevernsaker

Statens sivilrettsforvaltning er kjent med at Fylkesmennene i enkelte fritt rettsrådssaker anser
det nødvendig å innhente opplysninger fra barneverntjenesten. Dette både for å kunne ta
stilling til om barnevernsaken er prioritert etter rettshjelploven $ 11 første ledd nr. 2, og for å

få tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om vilkårene i lovens $ 11 tredje ledd er oppfylt.

Den aktuelle praksis reiser spørsmål både når det gjelder Fylkesmennenes og
barneverntjenestens taushetsplikt. Det vises til at det forhold at en person har søkt om fri
rettshjelp anses som et personlig forhold som er underlagt taushetsplikt etter
forvaltningsloven $ 13. Videre vil opplysningene i selve barnevernsaken regelmessig være
underlagt taushetsplikt.

For å sikre ivaretakelsen av taushetsplikten både hos Fylkesmennene og
barneverntjenesten, ber vi om at Fylkesmennene for fremtiden endrer praksis når det gjelder
innhenting av opplysninger fra barneverntjenesten i fritt rettsrådssaker. Dersom det er behov
for å innhente slike opplysninger skal det på forhånd bes om fullmakt fra søker eller dennes
advokat. Alternativt kan det bes om at advokaten skaffer tilveie den informasjon som er
nødvendig for Fylkesmannens saksbehandling. Det vises til at Fylkesmannen har plikt til å

sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven $ 17.

Dersom Fylkesmennene ikke får fullmakt eller den informasjonen som blir etterspurt, skal
søknaden avgjøres på bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon. Det bør itilfelle fremgå
uttrykkelig av vedtaket at Fylkesmannen har fattet avgjørelsen på bakgrunn av den
foreliggende dokumentasjon, fordi man ikke har mottatt den informasjon som er etterspurt i

saken.

Etter rettshjelploven $ 11 tredje ledd jf. Justisdepartementets rundskriv G-12105 pkt. 5.5.2 er
det et vilkår at det foreligger en konfliktsituasjon mellom søker og barnevernet før det anses
nødvendig med advokatbistand. Dersom Fylkesmannen ikke gis fullmakt til å innhente
nødvendige opplysninger fra barneverntjenesten for å avklare om en slik konflikt foreligger,
bør det kreves at advokaten i tilstrekkelig grad dokumenterer eller sannsynliggjør forholdet,
for at dette skal legges til grunn.

Den aktuelle problemstillingen vil bli nærmere omtalt på rettshjelpssamlingen for
fylkesmennene i november 2010.

Postadresse
Postboks 8027 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Teatergt. 5
Org. nr.
986 186 999

Telefon*
22 99 13 25
Telefaks
22 99 13 26

Saksbehandler
Vivi Danielsen

www.sivilrett. no



Kopi av brevet er sendt Justisdepartementet til orientering

Med hilsen

Wenche Bjørland
avdelingsdirektør

Vivi Danielsen
seniorrådgiver

Side 2



DET KON GETIGE
JUSTI S. OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Høringsinstansene, jf. vedlagte adresseliste

Deres ref. Vår ref.
15/3004

Dato
13.05.2015

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2OL5z 3 Advokaten i samfunnet

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Advokatlovutvalgets
utredning med forslag til nytt regelverk for advokater og andre som yter rettslig
bistand. Det vises til utredningens side 20 - 30 for et sammendrag av utvalgets
vurderinger.

Høringsfristen er L. ianuar 2016.

Høringsuttalelser bør forfinnsvis avgis digitalt på www.reqierinEen.nplid2411841
under .. Send inn høringssvar>>. Høringsnotatet er tilgjengelig fra samme adresse.

En liste over høringsinstanser ÛøIger vedlagt. Vi vil understreke at i en offentlig høring
kan alie avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentieglova og
blir publisert sammen med øwige høringsuttalelser. Vi ber om at høringsinstansene
selv vurderer om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende etater.

Med vennlig hilsen

Jostein Haug Solberg e.f.

avdelingsdirel<tør

Ingeborg Gjø1stad

seniorrådgiver

Postadresse Kontoradresse
Postboks 8005 Dep GullhaugTorg 4a
0030 Oslo 0484 Oslo

Telefon - sentralbord Sivüavdelingen
22249090 Telefaks
Ors.nr.: 972 417 B3I 22 24 27 22

Sal<sbehandler
Ingeborg Gjølstad
22245423
ingeborg.gjolstad@jd.dep.no


