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Høringssvar – endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig
vandel mv.
Det vises til høringsbrev av 12.08.20 om høring om endring i advokatregelverket – forslag om
innføring av krav til hederlig vandel mv. Finans Norge avgir her merknader.
Finans Norge har følgende hovedsynspunkter:
• Vi støtter krav til hederlig vandel og skikkethet for eiere og ledere av advokatfirma
• Vi mener det bør åpnes for eksterne eiere av advokatfirma
• Forsikringsselskap bør kunne tilby advokattjenester til sine kunder
1. Krav til hederlig vandel og skikkethet
Finans Norge støtter forslaget. Det er sentralt at aktører i rettssystemet er hederlige og skikkete.
Dette er et grunnleggende hensyn for å oppnå god rettssikkerhet for å sikre samfunnets tillit til
rettssystemet. Det er utelukkende positivt for tilliten til advokatbransjen at de samme kravene stilles
til eiere, ledere og ansatte, advokatbevilling eller ikke. Til sammenligning stilles det for finansforetak
egnethetskrav til styremedlemmer, daglig leder eller andre personer som leder virksomheten. Finans
Norge mener det er positivt at tilsvarende krav stilles til advokatbransjen.
2. Eksterne eiere
Finans Norge vil benytte anledningen til å gi innspill utover reglene som nå er på høring. Vi mener det
også bør åpnes for eksterne eiere av advokatfirmaer. Dette vil kunne legge til rette for mer mangfold
og økt konkurranse i advokatbransjen. Gjennom eksterne eiere vil advokatfirmaene kunne få økt
tilgang på kapital og investeringskraft, som igjen vil legge til rette for investering, utvikling og
innovasjon i advokatbransjen.
Advokatlovutvalget anbefalte en videreføring av reguleringen av organisering av advokatvirksomhet,
med henvisning til prinsippene om advokaters uavhengighet, lojalitet til klienten og behovet for
ryddige forhold. I tillegg foreslo Advokatulovtvalget enkelte justeringer, herunder at det åpnes for
internadvokater og organisasjonsadvokater som kan yte advokattjenester til medlemmer eller andre.
Finans Norge mener disse prinsippene også kan ivaretas ved eksterne eiere.
I avveiningen som skal gjøres er det et sentralt moment at juridisk rådgivning i dag fremstår som
utilgjengelig, ikke bare for de fleste borgerne, men også for majoriteten av små og mindre
mellomstore bedrifter. Prisene i advokatbransjen ligger i dag høyt og terskelen for å søke juridisk
bistand vil for mange være høy. Om myndighetene ved å stimulere til økt konkurranse kan redusere
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de økonomiske barrierene som eksisterer og gjøre juridisk rådgivning mer tilgjengelig for bedrifter
flest, vil dette være et svært positivt bidrag for å styrke rettsikkerheten.
Forsikringsbransjen er et eksempel på at eksterne eiere kan bidra til økt konkurranse og muligheter
for å tilby advokattjenester til lavere pris. Eksempelvis vil advokater ansatt et forsikringsforetak kunne
tilby advokattjenester til forsikringsselskapets kunder til vesentlig lavere pris enn hva som er
alminnelig i dagens marked for advokattjenester.
3. Forsikringsselskap bør kunne tilby advokattjenester
Finans Norge mener det er gode grunner for at forsikringsselskap bør kunne tilby advokattjenester til
sine kunder. Forsikringsselskapene er underlagt strenge regulatoriske krav i finansforetaksloven. I
tillegg til de regulatoriske kravene er forsikringsselskapene også underlagt tilsyn av Finanstilsynet. De
regulatoriske kravene omfatter blant annet konsesjonskrav, krav til eiere, krav til egnethetsprøving av
styret og ledere, krav om god kundebehandling, samt krav til forsvarlig organisering av virksomheten
og krav om forsvarlig økonomi.
For en nærmere redegjørelse av disse forholdene vises det til notat utarbeidet av Advokatfirmaet
Selmer (28.09.2015) vedlagt HELP Forsikring AS sitt høringssvar til høringen av NOU 2015: 3
Advokaten i samfunnet – Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand. Av notatet fremgår det
at organisering av advokatbistand/rettshjelp i et forsikringsselskap kan gjennomføres slik at
organiseringen oppfyller de vilkår om uavhengighet som oppstilles i forslaget til ny advokatlov. Det vil
også oppfylle kravene som nå er på høring, om krav til hederlig vandel mv. for ledelsen.
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