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1. INNLEDNING 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Tilsynsrådet) fører tilsyn og kontroll med advokater, 

advokatforetak og rettshjelpere etter domstolloven kapittel 11 og advokatforskriften av 20. 

desember 1996 nr. 1161. I tillegg utfører Tilsynsrådet en rekke oppgaver knyttet til 

utstedelse av tillatelser til å drive som advokat, advokatfullmektig eller rettshjelper. 

Tilsynsrådet finansieres gjennom pliktige bidrag etter advokatforskriften § 4-3 fra 

advokater som utøver virksomhet i eget navn og fra rettshjelpere. Bidragets størrelse 

fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet i samråd med Tilsynsrådets styre.  

 

2. REGJERINGENS PRIORITERINGER 

De politiske målene Regjeringen har satt for justissektoren skal nås gjennom en helhetlig 

vektlegging av straffesakskjeden, samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden og 

migrasjonskjeden. Satsingene som er foreslått i Prop. 1 S (2017–018) skal bidra til god 

samhandling mellom alle aktørene i hver kjede.   

 

Det at advokatstanden og øvrige tilbydere av rettshjelp i Norge innbyr til tillit er av stor 

betydning for en velfungerende straffesakskjede og for tillitten til rettspleien for øvrig. 

Tilsynsrådets rolle som tilsyns- og kontrollorgan er i denne sammenhengen viktig.  

 

Tidlig innsats gjennom veiledning for å forebygge hvitvasking og andre former for 

kriminalitet i advokatbransjen sparer samfunnet for belastninger og bygger tillit. Det 

samme gjør en synlig tilstedeværelse som kontrollorgan gjennom tilsynsbesøk og 

bokettersyn som sikrer at virksomhetene drives i samsvar med regelverket. 

Kunnskapsutveksling og andre former for kompetansehevende tiltak for å bedre det 

forebyggende arbeidet og knytte kontakter med andre aktører er viktig for å styrke 

innsatsen mot kriminalitet, skape tillit og få en effektiv straffesakskjede.  

 

3. MÅL FOR 2018 

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende overordnede mål innenfor 

straffesakskjeden som Tilsynsrådet bidrar til å oppfylle: 

   

 Redusere alvorlig kriminalitet 

 Styrke forebyggingen av kriminalitet 

 En mer effektiv straffesakskjede     

 

Departementet forventer av resultatene i 2018 skal være minst like gode som foregående 

år.  
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4. TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHETS TILKNYTNINGSFORM OG 

MÅL 

Tilsynsrådet er et statlig organ tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet som en 

uavhengig virksomhet. Departementet skal ikke gi styringssignaler om Tilsynsrådets 

faglige virksomhetsutøvelse og Tilsynsrådet setter sine egne resultatmål.  

 

5. FELLESFØRINGER FRA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 

Tjenesteutsetting av IKT-tjenester 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet skal ha et bevisst forhold til nødvendig sikkerhet rundt 

kritiske IKT-tjenester. Dersom virksomheten beslutter å tjenesteutsette (outsource) IKT-

tjenester skal det foreligge en dokumenterbar risikovurdering forut for beslutningen, jf. 

departementets brev av 23. november 2017.  

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet skal i årsrapporten for 2018 rapportere om IKT-

tjenester som er tjenesteutsatt med tilhørende risiko- og sårbarhetsvurderinger. 

 

Gjennomføre digitalt førstevalg 

Som det fremgår av digitaliseringsrundskrivet (H-7/17, vedlagt) trenger departementet 

informasjon om hvilke tjenester i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som bør ses i 

sammenheng med andre virksomheters tjenester, og om tjenestene egner seg for utvikling 

av tjenestekjeder. Det fremgår også at det skal utvikles planer og strategier for utvikling av 

tjenestene. 

 

En kartlegging bør blant annet omfatte hvilke tjenester det gjenstår å digitalisere, hvilke 

tjenester som egner seg for digital selvbetjening, straks-avgjørelser og automatisert 

saksbehandling. Kartleggingen må også brukes til å vurdere om eksisterende digitale 

tjenester er brukerorienterte og brukervennlige, eller om de bør re-designes, forenkles 

eller kanskje kan bortfalle. 

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet skal i forbindelse med dialogmøtet vurdere hvilke 

tjenester som bør ses i sammenheng med andre virksomheters tjenester, og om tjenestene 

egner seg for utvikling av tjenestekjeder. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet skal beskrive 

hvordan disse tjenestene kan utvikles. 

 

Oppfølging av EUs forordning om personopplysninger 

Departementet vil understreke viktigheten av at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet følger 

opp EUs nye forordning om behandling av personopplysninger, jf. 

Digitaliseringsrundskrivet (H-7/17) punkt 1.5: «Virksomhetens IKT-systemer skal bygges i 

tråd med prinsippene for innebygd personvern, herunder personvernvennlige 

standardinnstillinger. EUs nye forordning om behandling av personopplysninger (EU 

2016/670) trer i kraft i 2018. Virksomheten skal ta hensyn til det kommende regelverket 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/lage-nye-losninger/innebygd-personvern/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL
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og gjennomføre nødvendige tilpasninger og endringer. Veileder finnes på Datatilsynets 

nettsider. 

 

6. FELLESFØRINGER FRA REGJERINGEN 

Motvirke arbeidslivskriminalitet 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å 

motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i 

arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet skal ved 

tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører 

følger lover og regler. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet skal i årsrapporten redegjøre for 

resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er 

innrettet for å gjennomføre dette hensynet. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i nær fremtid, i samarbeid med Arbeids- 

og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, sende ut et rundskriv med 

utdypende forklaring på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan virksomhetenes 

resultater skal gjengis i årsrapportene. 

 
7. INNKJØPSSTRATEGI 

Justis- og beredskapsdepartementet forutsetter at virksomhetene har etablert målsettinger, 

strategier og planer for sine innkjøp. For nærmere informasjon om etablering av 

innkjøpsstrategier vises det til www.anskaffelser.no. 

 

Vi minner for øvrig om § 4 i Reglement for økonomistyring i staten om effektiv bruk av 

ressurser. 

 

8. LØNNSFORHANDLING 

Tilsynsrådet er omfattet av Hovedavtalen og hovedtariffavtalene i staten, og 

lønnsregulering for samtlige ansatte kan bare skje i henhold til hovedtariffavtalenes 

bestemmelser om dette. Justis- og beredskapsdepartementet er forhandlingssted og fører 

lokale lønnsforhandlinger for Tilsynsrådet. Det gjelder også lønn til leder og neste 

ledernivå. Departementet legger opp til tett dialog med Tilsynsrådet under forberedelsene 

og gjennomføringen av lønnsforhandlingene. Tilsynsrådet kan selv regulere lønn i de 

tilfeller som omfattes av hovedtariffavtalenes punkt 2.5.5 samt ved nytilsetting.  

 

9. PERSONALPOLITIKK 

Det er et overordnet mål å sikre at Justis- og beredskapsdepartementet og 

underliggende/tilknyttede virksomheter til enhver tid har riktig bemanning og 

kompetanse slik at oppgavene blir utført best mulig. Videre er det et mål å ha et 

inkluderende arbeidsliv der medarbeiderne skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og 

ha en variert erfaringsbakgrunn med hensyn til kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne og 

etnisk bakgrunn.  

http://www.anskaffelser.no/
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Tilsynsrådet skal i årsrapporten rapportere om nivå på sykefravær, hva sykefraværet 

koster for virksomheten per år, hvor mye virksomheten får refundert fra NAV som følge av 

sykefravær og hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere sykefraværet. 

 

10. NY LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOV  

Stortinget har i 2017 vedtatt ny likestillings- og diskrimineringslov med virkning fra 1. 

januar 2018. Etter dette tidspunkt er det ikke lenger pålegg om å rapportere om likestilling.  

 

Departementet forutsetter at Tilsynsrådet innretter aktiviteten i virksomheten etter de krav 

som følger av ny likestillings- og diskrimineringslov.  

 

11. OPPFØLGING AV FATFS RAPPORT 

Regjeringen har besluttet at anbefalingene fra The Financial Action Task Force (FATF) til 

Norge skal implementeres, og at det skal lages en plan for gjennomføringen. Rapportering 

skal være i august 2018 og fjerde oppfølgingsrapport om Norge skal diskuteres på FATFs 

plenumsmøte i februar 2019. 

 

Tilsynsrådet skal videreutvikle tiltak mot hvitvasking i tråd med tidligere rapportering og 

frister. For 2018 antas det at sentrale tiltak å redegjøre for vil være ferdigstillelsen og 

anvendelsen av Strategidokumentet, Beste-praksis-dokumentet for tilsynssubjektene, samt 

risikoklassifiseringsmodellen for utvelgelse av tilsynsobjekter. Videre bør det redegjøres 

kort for tilsynspraksis på hvitvaskingsområdet siden forrige rapportering. 

 

Tilsynsrådet redegjør til departementet for de nevnte, og eventuelt andre, tiltaks 

gjennomføring og effekt. Effekten av tiltakene skal, så langt det er mulig, måles og 

beskrives. Det ansees særlig relevant å vurdere effekter og erfaringer med tilsynsbesøk 

samt temabaserte tilsyn med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, i lys av 

opptrappingen og utviklingen som er beskrevet i Tilsynsrådets tidligere rapporteringer. 

 

Frist for rapporteringen er 10. august 2018. Redegjørelsen skal også utformes på engelsk 

for inkorporering i Norges samlede rapportering til FATF. 

 

12. DIALOG OG RAPPORTERING I 2018 

Dialogen 

Det er etablert regelmessige dialogmøter mellom departementet og Tilsynsrådet. Formålet 

er informasjons- og erfaringsutveksling, gjennomgang av Tilsynsrådets rapporter og 

statistikk. 

 

Det skal avholdes ett dialogmøte våren 2018.   
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Årsrapportering 

Det er innført felles standard for presentasjon av årsrapport og årsregnskap i staten. 

Tilsynsrådets årsrapport (årsberetning) skal så vidt det er mulig følge dette oppsettet. Jf. 

Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 1.5.1 og pkt. 3.4. Nivå på rapporteringen må 

vurderes ut fra hva som anses som relevant for departementet å være informert om.   

 

Vedlegg: 

Digitaliseringsrundskrivet (H-7-17) 

Mal for rapportering på utviklingsprosjekter (IKT) 

Mal for rapportering på drift og forvaltning (IKT) 

 


