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Justis- og beredskapsdepartementet
Sivilavdelingen
Dato: 24. september 2020
Høringssvar saksnr: 20/3628 – forslag om innføring av vandelskrav for eiere og ledere i
advokatforetak
Vi viser til høringsbrevet, datert 12. august.
HELP Forsikring stiller seg bak forslaget om vandelsattest for eiere og personer uten
advokatbevilling i ledende roller i advokatforetak, slik det fremkommer i høringsnotatet. Det er
utelukkende positivt for tilliten til advokatbransjen at de samme kravene stilles til eiere, ledere
og ansatte, advokatbevilling eller ikke.
Imidlertid mener vi det er nødvendig å gå lengre, og iverksette flere tiltak for å ivareta de hensyn
som følger av advokatlovutvalgets mandat.
Advokatlovutvalget ble i sitt mandat bedt om å se hen til advokatkonkurranseutvalgets utredning
fra 2002 (NOU 2002:18). I flere tiår har det vært et uttalt ønske å stimulere til økt konkurranse
blant tilbyderne av advokattjenester, uten resultat.
Videre er det en utbredt oppfatning at kvalifisert advokathjelp ikke er allment tilgjengelig.
Tilbudet er for dårlig, og altfor mange har ikke råd til å betale timeprisen advokatbransjen
krever. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted uttaler i Advokatbladet 6/2020 s.46, "Det er et
tankekors at private advokater har timetall som grunnleggende insentiv". Etter vår oppfatning
nærmer regjeringsadvokaten seg sakens kjerne her.
Det er kun en svært liten del av befolkningen som omfattes av fri rettshjelp eller
rettsrådsordningene. Mange risikerer å lide urett uten kompetent juridisk bistand. En tilsvarende
bekymring for store gruppers rettssikkerhet deles for eksempel av Advokatforeningens
generalsekretær Merete Smith i Advokatbladet 6/2020 s.49.
To mulige veier til fornyelse
HELP ser to alternativer for advokatbransjens videre utvikling, som begge legger til rette for
innovasjon, og etter vår oppfatning tar hensyn til både publikums behov for kvalitetssikret
juridisk bistand og bransjens krav til streng regulering.
Eksterne eiere Alternativ én er i tråd med hva Høyres Peter Frølich foreslår i Advokatbladet 9.
september: å åpne for eksterne eiere av advokatfirmaer. Dette er etter vår oppfatning den beste
måten å sikre konkurranse, innovasjon og langsiktige investeringer i ny teknologi på.
Samtidig er advokatens uavhengighet et ufravikelig krav. Her oppfordrer vi departementet til å
se til England og studere hvordan kravene til organisering og compliance er nedfelt i the Legal
Services Act av 2007.
I England og Wales, der eksterne eiere er tillatt gjennom såkalte Alternative Business
Structures (ABS), sikres advokatens uavhengighet gjennom et omfattende regelverk. Blant
annet stilles det strenge krav til vanntette skiller mellom selskapets juridiske ansatte og øvrig
virksomhet. Selskapet skal videre være organisert på en slik måte at det oppfyller
tilsynsmyndighetens (SRA) krav til advokatvirksomhet, og eksterne eiere må oppfylle bestemte
egnethetskrav, i tråd med forslaget som er tema for denne høringen.
Det er grunn til å tro at selskaper med eksterne eiere vil leve godt side om side med dagens
selskapsmodeller. Etter 10 år med ABS’er i England er i dag ca 11 prosent av firmaene av
denne typen, med eksterne eiere. Tallet vokser med ca ett prosentpoeng hvert år.
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Forsikringsselskap
Alternativ to er mindre omfattende enn en fullstendig åpning for eksterne eiere i
advokatbransjen, og går ut på at forsikringsselskap underlagt finansforetakslovens strenge
regulatoriske krav, kan tilby advokattjenester til sine kunder. Også her må lovgivningen sette
skrankene for uavhengighet og rettssikkerhet slik at økt konkurranse kan sikres innenfor et trygt
rammeverk. Finansforetaksloven trådte i kraft i 2016, året etter advokatlovutvalgets utredning.
Alternativ to er for øvrig identisk med HELPs forslag fra høringsrunden i 2015. Forslaget
beskrives kun kort her, mens en grundigere presentasjon fra advokat Knut Endre i
advokatfirmaet Selmer er vedlagt.
Ved at advokater ansatt i forsikringsselskap kan tilby advokattjenester til forsikringsselskapets
kunder, kan klientene sikres bistand til vesentlig lavere pris enn hva som er alminnelig i dagens
marked for advokattjenester.
Finansforetaksloven stiller strenge krav til foretakenes drift, organisering, kundebehandling,
eiernes og ledelsens skikkethet, og virksomheten kan underlegges Finanstilsynets kontroll.
Lovgiver kan videre pålegge forsikringsselskapet å organisere tilbudet av advokattjenester på
en slik måte at utøvelsen av advokatbistanden skjer uavhengig av selskapets ledelse. I tillegg
stiller forsikringsselskapenes konsesjon krav om klageordninger slik at kundene enkelt skal
kunne etterprøve sin advokats vurdering hvis de er uenige i denne.
Overdreven kostnadsfrykt
Begge løsninger beskrevet ovenfor vil i praksis ha mye til felles med hvordan
advokatvirksomhet kan organiseres i England. Før lovendringen i England trådte i kraft i 2011,
var en vanlig innvending at tilsynet med advokatvirksomhet heretter ville bli svært kostbart.
Erfaringen fra England har tvert i mot vist det motsatte. Advokater betaler en avgift til tilsynet
målt mot omsetning. I England og Wales er avgiften nå 0,25% av bransjens inntekter.
I Norge fører Finanstilsynet kontroll med etterlevelsen av finansforetaksloven. Finanstilsynet er
et tilsyn med store ressurser og driver tett oppfølging av den bransjen den regulerer –en bransje
med ca 60 000 ansatte. Finanstilsynet har ca 360 millioner i utgifter og 280 årsverk.
Advokatbransjen utgjør vesentlig færre årsverk med lavere omsetning og omfatter ca 10 000
advokater og fullmektiger. Forholdsmessig vil et tilsyn for advokatbransjen på linje med
Finanstilsynet koste 60 millioner kroner (tilsvarende 0,3 % av advokatbransjens inntekter). Vår
vurdering er at dette er en høyst akseptabel kostnad, målt opp mot verdien av en velregulert
bransje. En effektiv tilsynsmyndighet vil øke tilliten til leverandørene av juridiske tjenester, og
kan enklere sanksjonere aktører som trår feil.
Ansatte advokater i et forsikringsselskap vil følgelig både være underlagt Finanstilsynets
kontroll og finansforetakslovens krav, i tillegg til at de er bundet av RGA og underlagt
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Med andre ord vil advokattjenester tilbudt gjennom et
forsikringsselskap være underlagt strengere sikkerhet og kontroll enn advokattjenester for øvrig.
I dag tilbys advokattjenester til forsikringsselskapenes kunder på ovennevnte måte allerede av
flere forsikringsselskap. HELP har drevet på denne måten, med høy kundetilfredshet, i 15 år.
Tiden er med andre ord overmoden for at lovgivningen følger etter.
Vern om rettsrådsmonopolet
Vår oppfatning er at kun advokater skal kunne tilby juridisk bistand. Rettsrådsmonopolet bør
bestå. Dette sikrer at tilbyderne av juridiske tjenester fortsatt vil være underlagt det
profesjonsansvaret som trengs for å opprettholde kvalitet og trygghet for kundene. Uten et slikt
rettsrådsmonopol utvannes rettssikkerheten.
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For øvrig viser vi til vedlagte notat fra advokat Knut Endre, datert 28. september 2015, samt til
HELPs høringssvar til NOU 2015:3 "Advokaten i samfunnet".

Vennlig hilsen,
HELP Forsikring AS

Johan Dolven
administrerende direktør

Tore Strandbakken
viseadministrerende direktør
advokat MNA

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
•

Notat vedr. organisering av advokatvirksomhet i forsikringsforetak av advokat Knut Endre

•

Forslag lovtekst med merknader av advokat Knut Endre
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Forslag til ny §§ 18 og 19 i utkast til ny lov om advokatvirksomhet

Kapittel 4 Organisering av advokatvirksomhet
(Ny) § 18. Advokatvirksomhet i forsikringsselskap
(1) Foretak som er gitt konsesjon etter Lov 2015-04-10 nr. 17 om finansforetak og
finanskonsern § 2-12 første til tredje ledd til å yte rettshjelpdekning kan utøve
advokatvirksomhet for å levere denne tjenesten.
(2) Når en advokat som utøver advokatvirksomhet etter første ledd opptrer utad, skal det
fremgå hvilket forhold advokaten har til forsikringsforetaket.
(3) Advokatvirksomheten i første ledd skal organiseres og utøves i samsvar med reglene i
denne loven.
(Ny) § 19. Organisering av advokatvirksomhet som utøves av forsikringsselskap
(1) Advokatvirksomheten skal organiseres som en egen avdeling atskilt fra forsikrings
foretakets øvrige virksomhet.
(2) Avdelingen skal ledes av en person som oppfyller vilkårene for å inneha
advokatbevilling etter § 5. Lederen skal ha en stedfortreder som oppfyller samme vilkår.
(3) Lederen er ansvarlig for å organisere virksomheten i avdelingen og skal sørge for at det
etableres rutiner som ivaretar advokatenes uavhengighet og sikrer mot at oppdrag kan medføre
interessekonflikter.
(4) Forsikringsselskapet kan ikke pålegge advokater i avdelingen å utføre oppgaver som
kan gå ut over advokatenes uavhengighet.
(5) Advokater i avdelingen skal ikke motta lønn eller annet vederlag fra forsikringsforetaket
eller andre som kan gå ut over advokatens uavhengighet.
(6) Tredje til femte ledd gjelder tilsvarende i forhold til advokatfullmektiger i avdelingen.
(7) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om organisering av
advokatvirksomheten
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Merknader til forslaget
Til § 18 Advokatvirksomhet i forsikringsselskap
Til første ledd
Første ledd åpner for at forsikringsselskap som er gitt tillatelse til å yte rettshjelptjenester i
Norge i henhold til Lov 2015-04-10 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern
(finansforetaksloven) kan organisere virksomheten som advokatvirksomhet.
Til andre ledd
Etter andre ledd skal advokat som utøver rettshjelpsbistand opplyse om at han er ansatt i
forsikringsselskapet når han bistår forsikringstaker (klienten).
Til tredje ledd
Forsikringsselskapet må i sin organisering av sin rettshjelpbistand oppfylle kravene i
finansforetaksloven og advokatloven, se forslaget til ny § 19.

Til § 19 Advokatvirksomhet i forsikringsselskap
Til første ledd
Første ledd fastsetter at advokatvirksomheten skal organiseres i en egen avdeling atskilt fra
forsikringsselskapets øvrige virksomhet. For spesialiserte forsikringsselskaper som kun yter
rettshjelp reiser ikke kravet til organisering av bistanden særskilte krav. For
forsikringsselskap som også har konsesjon til å tilby skadeforsikring i andre
forsikringsklasser, må de advokater som skal yte rettshjelpsbistand organiseres i en egen
atskilt avdeling. Forsikringsselskapet må også påse at ingen av de advokater som yter
rettshjelp samtidig yter advokatbistand i en annen av de andre forsikringsklassene som
foretakets virksomhet omfatter, se direktiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve
forsikringsvirksomhet og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II), artikkel 200, punkt 2 som
regulerer rettshjelp i de tilfeller hvor et er forsikringsforetakets egne advokater som utfører
bistanden.
Til andre ledd
Etter andre ledd, skal den som leder advokatvirksomheten ha advokatbevilling og oppfylle
de krav som følger av advokat- og forsikringslovgivningen, jf. bl.a. kravet til egnethet i
finansforetaksloven § 3-5. For å sikre at ansvarskravene i advokat- og forsikringsloven til en
hver tid er oppfylt, skal den som leder advokatvirksomheten ha en nestleder som oppfyller
de samme vilkårene. Den som utpekes som stedfortreder skal også egnethetsvurderes etter
finansforetaksloven § 3-5.
Til tredje ledd
Etter tredje ledd er den som leder advokatvirksomheten ansvarlig for å organisere
advokatbistanden slik at kravene i advokat - og forsikringslovgivningen er oppfylt. Lederen
skal således påse at både advokatlovens – og finansforetakslovens bestemmelser er oppfylt,
se f.eks. utkastet til advokatlov kapittel 5 om grunnleggende krav til advokater, kapittel 6
om regler for advokatbistand til eksterne klienter og finansforetakslovens krav til
kundehåndtering, interne rutiner, rapporteringer og internkontroll i §§ 13-5 og 16-1.
De interne regler og rutiner som etableres skal ivareta hensynet til klare styrings og
ansvarsforhold, og sikre advokatenes uavhengighet og lojalitet til forsikringstaker (klienten).
Etter § 33 i utkastet til advokatlov skal advokatene være medlem av Advokatsamfunnets
kollektive forsikringsordning. Ut i fra de krav til soliditet og likviditet som
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forsikringsforetak er underlagt, kan det reises spørsmål om forsikringsselskapet kan stå som
selvassurandør i forhold til egen advokatvirksomhet. Vi har i lovutkastet ikke tatt stilling til
dette spørsmålet. Når det gjelder andre bestemmelser i advokat- og forsikringslovgivningen
som overlapper hverandre, f.eks. bestemmelsene om taushetsplikt, legger vi til grunn at
advokatene i et forsikringsforetak må oppfylle både bestemmelsene i utkastet til advokatlov
§ 27 flg. og finansforetaksloven §§ 9-6 til 9-8.
Til fjerde ledd
Bestemmelsen er rettet mot forsikringsforetaket og er et konkret uttrykk for hovedregelen i
advokatlovutkastets § 21 som skal verne om advokatenes uavhengighet. Bestemmelsen må
også ses i sammenheng med direktiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve
forsikringsvirksomhet og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II), artikkel 200, punkt 2.
Til femte ledd
Bestemmelsen skal sikre mot økonomiske bindinger som kan påvirke advokatenes
uavhengighet når de yter rettshjelp. Advokatlovutvalget har foreslått en tilsvarende
bestemmelse for organisasjonsadvokater.
Til sjette ledd
De bestemmelser som skal sikre uavhengighet for advokater som yter rettshjelp, skal gjelde
tilsvarende for advokatfullmektiger. Advokatlovutvalget har foreslått tilvarende
bestemmelse for internadvokater og organisasjonsadvokater, se også kapittel 3 om
advokatfullmektiger i utkastet til ny advokatlov.
Til sjuende ledd
Bestemmelsen gir departementet fullmakt til å gi utfyllende regler om retten til å yte
advokatbistand i forsikringsforetak som yter rettshjelp. Advokatlovgivningen ligger under
Justisdepartementet og forskriftshjemmelen gir Justisdepartementet adgang til å fastsette
bestemmelser om uavhengighet ut over det som følger av utkastet til advokatlov og
finansforetaksloven. En slik regulering kan f.eks. være rettet mot å gi lederen av
advokatavdelingen og dennes stedfortreder adgang til å møte og delta i styremøtene i
forsikringsforetaket. En slik adgang vil komme i tillegg til den rett til styre representasjon for
ansatte som følger av finansforetaksloven § 8-4.
Justisdepartementet har ansvaret for advokatlovgivingen og Finansdepartementet har
ansvaret for lovgivningen om forsikringsforetak. I de tilfeller hvor kompetansen etter
advokatloven og finansforetaksloven overlapper hverandre, må departementene samordne
sin virksomhet.
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