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rettsapparatet, over mange år. I de senere år har det vært en utvikling mot at hver sak i 
snitt er blitt mer arbeidskrevende, med stadig flere rettskilder og flere dager i retten. 

Av de 1150 nye sakene i 2016, var 857 rettssaker. Av disse ble 164 saker om trygd og 
utlendingsrett satt ut til eksterne advokater under rammeavtaler, og i tillegg ble 51 
saker overført til Utlendingsnemnda under en ny prøveordning for egenprosedyre. 
Videre ble 99 rettssaker om psykisk helsevern håndtert av Helsedirektoratet ved 
egenprosedyre. De resterende 543 rettssakene ble fordelt på embetets advokater, som 
gir et snitt på ca. 13 nye sivile rettssaker i året per advokat. Når man vet at mange av 
sakene er svært arbeidskrevende, og kan gå i flere instanser, er dette et høyt tall. Dertil 
kommer at mange av embetets advokater også bruker mye tid på juridisk rådgivning. 

I de senere år har Høyesterett sluppet inn færre saker, og konsentrert seg om de 
viktigste. Siden statens saker ofte reiser prinsipielle spørsmål, er en følge av dette at 
Regjeringsadvokatens relative andel av høyesterettssakene har steget betydelig. I 2016 
førte RA til sammen 22 saker for Høyesterett, som er over en tredjedel av de 62 sivile 
sakene som slapp inn til behandling. Embetet var med i alle de tre sivile sakene som 
Høyesterett behandlet med forsterket sammensetning (plenum eller storkammer) i 
2016. De to første gjaldt tomtefeste og vern om eiendomsrett og rett til effektivt 
rettsmiddel etter EMK artikkel 13. Den tredje gjaldt en varslet boikott ved Drammen 
havn vurdert opp mot EØS-avtalens regler om fri etablering. Utviklingen i andelen 
høyesterettssaker bekrefter RAs posisjon som landets fremste prosedyrekontor. 

Regjeringsadvokaten fører ikke statistikk over hvor mange rettssaker staten hvert år 
vinner og taper, og det er flere grunner til at dette ikke nødvendigvis bør være noe 
måltall. Mitt inntrykk fra den løpende gjennomgangen av alle dommer som kommer 
inn, er imidlertid at embetet vinner frem i mellom 2/3 og 3/4. Tatt i betraktning at 
staten bare bør gå i retten for å forsvare vedtak og myndighetshandlinger som man 
med rimelighet kan stå inne for, er dette etter mitt skjønn et om lag riktig nivå. 

I motsetning til rettssakene, er den rådgivning Regjeringsadvokaten yter av intern 
karakter, og omtales sjelden utad. Dette er imidlertid en meget viktig del av embetets 
virksomhet, som dekker alt fra korte muntlige råd til omfattende skriftlige 
utredninger. Det ble registrert 143 nye rådgivningsaker i 2016, som er opp fra 132 i 
2015 og 108 i 2014. Videre ytes det løpende rådgivning på telefon og epost som ikke 
alltid registreres som egen sak. Forvaltningens behov for rettslig rådslagning har i de 
senere år vært økende, og dette er et prioritert satsningsområde for embetet. 

Sett under ett har jubileumsåret 2016 for RA vært preget av prinsippet om å forandre 
for å bevare. Som alle institusjoner er embetet i stadig utvikling, og i 2016 er det tatt 
grep for å gjøre oss i stand til fortsatt å kunne utføre samfunnsoppdraget på en best 
mulig måte i årene som kommer. Denne prosessen vil fortsette i 2017. 

Fredrik Sejersted 
Regjeringsadvokat 
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Vedlegg 
 
1. Note 1 – Innbetalinger 

 
2. Note 2 – Lønn  

 
3. Note 3 – Andre driftsutgifter 

 
4. Note 4 – Finans 

 
5. Note 5 – Utbetalinger 

 
6. Note 6 – Innkrevingsvirksomhet 

 
7. Note 7 – Tilskuddsforvaltning 

 
8. Note 8 – Sammenheng statskassen 






















