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Du har altså sparet din virksomhed for  7.330 kr. i indkøb.
Med andre ord kan det hurtigt blive en overskudsforretning at være medlem. 
Se alle medlemstilbud på nettet.

Det koster i 2013 kr.6.500 årligt pr. advokat at være medlem af Danske Advokater.

Når du vælger at bruge vore kurser og andre af vore medlemstilbud, 
kan regnestykket se således ud:

Eksempel
Et 2-dagskursus til advokaten  Normalpris kr. 9.200 Medlemmer kr. 5980
Et 1-dagskursus til sekretæren  Normalpris kr. 4.600 Medlemmer kr. 2.990
En annonce på Advojob  Normalpris kr.  5.000 Medlemmer kr. 2.500
Samlet pris                               kr. 18.800                             kr. 11.470

Dit kontingent er hurtigt tjent 
hjem, når du bruger os

HUSK
fuldmægtige  

er gratis

Vi forbinder
advokater
og 
advokaters 
IT-systemer

Så enkelt kan det siges.

Hos Front-data har vi mange års erfaring med IT-outsourcing og 

hosting for danske advokatkontorer. Som jeres IT-partner får I 

tryghed, fleksibilitet og kan sige farvel til uforudsete IT-omkostninger 

og tvivlsom datasikkerhed. Vi skaber en samlet løsning til jer, der  

er skalérbar, hvis jeres organisation ændrer sig, og I slipper for  

bekymringer om drift, servere og software.

“Jeg sover ikke bedre om natten ved at have vores data stående i 

vores eget kosteskab. Det er langt sikrere at placere dem ude af huset, 

hvor tingene er optimerede. Front-data har de rette klassificeringer 

og ved, hvad de taler om. 

Så et godt råd til andre er at tænke på helheden. 

Man skal ikke kun tænke på økonomi. 

Det handler også om at værdisætte egne timer.” 

Kurt Rasmussen, 
Clemens Advokater 

frontdata.dk
 
Peter Ryberg – Sales Manager
8743 2530 / 4090 6030

pry@frontdata.dk
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Leder:

Vi er en branche med 
mange jern i ilden
Som advokater er vi vant til at have mange jern i ilden. Det 
har vi også som branche. Mange af vores aktiviteter beret-
ter vi løbende om på danskeadvokater.dk og i vores nyheds-
breve. Andre dækker vi i de fire årlige numre af Magasinet. 
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I dette nummer kan du blandt andet læse om vores vinkel på nog-
le af de sager, der har verseret i pressen i de seneste måneder om 
SKATs noget for nidkære kontrolindsats. For Danske Advokaters 
bestyrelse kom problemstillingen tæt på i vinter, da et medlem 
berettede, at SKAT ville gøre udlæg i midler på en klientkonto, 
som var indsat til dækning af fremtidige advokatomkostninger. Vi 
valgte at bi-intervenere på vegne af branchen, og vores advokat 
havde allerede gjort sit hjemmearbejde, da SKAT hævede sagen, 
fordi klienten – hvis påståede skattegæld det hele begyndte med 
– valgte at betale SKAT. Det ærgrer mig sådan set, at sagen, når 
det nu var nået dertil, ikke blev fastholdt af SKAT. Vi ville gerne 
have en afklaring af, om midler på en klientkonto er så hellige og 
urørlige, som vi mener, eller om SKAT – eller andre myndigheder 
– har adgang til at gøre udlæg i dem. Det er ikke noget smukt 
retssamfund, hvor myndighederne kan afskære borgerne fra ad-
vokatrepræsentation i civile sager ved at gøre udlæg i de midler, 
som borgeren skulle anvende til at købe netop advokatrepræsen-
tationen. Men den afklaring må vi så  vente på til en anden gang.

Boniteten af vores retssamfund er også på dagsordenen i de to 
udvalg om henholdsvis effektivisering af behandlingen af civile 
sager ved domstolene og udvalget om skifteretterne, som vi fra 
bestyrelsens side har deltaget i igennem det seneste år.  I som-
mer blev nogle del-forslag til effektiviseringer fra Udvalget om 
effektivisering af civile sager sendt i ekstern høring. Det mest 
kontroversielle er ubetinget spørgsmålet om appelbegrænsning i 
civile sager, hvor udvalget foreslår en forhøjelse af appelgrænsen 
fra 10.000 kr. til 50.000 kr. Mange advokater vil formentlig finde 
en sådan forhøjelse af grænsen for at kunne anke og kære meget 
uheldig og retssikkerhedsmæssig betænkelig, fordi den kan op-
fattes som en indskrænkning af det to-instans-princip, som for os 
er helt grundlæggende. Når vi alligevel efter en samlet vurdering 
har valgt at bakke op om en forhøjelse til 50.000, er det fordi, det 
er det bedst opnåelige resultat i en verden, hvor den nuværende 
grænse, som ikke har været reguleret i årevis, står for fald. Når 
man går ind i et udvalgsarbejde, hvor der er punkter, som ikke er 
ens livret, kan man vælge enten at søge indflydelse og begrænse 
skaderne, eller man kan kravle op i det høje idealistiske træ, 
hvor udsigten er god, men hvor der til gengæld ikke er udsigt til 
indflydelse. Vi valgte det første, da jeg mener, at Danske Advoka-
ter skal sidde med ved bordet og præge beslutningerne. Samtidig 
er det væsentligt at holde fast ved, at man i sager om krav under 
50.000 kr. vil kunne søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse 
til anke eller kære, hvis man mener, sagen er principiel mv. og bør 
prøves ved en højere instans. 

Vi har naturligvis også haft fokus på, om den forhøjede grænse 
ville komme til at gælde afgørelser om omkostningsspørgsmål og 
dermed muligheden for at få prøvet det udmålte advokatsalær.  
På det område mener vi, at man skal fastholde den nuværende 
grænse på 10.000 kr., da man ellers kan imødese en syndflod 
af ansøgninger til Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få 
sager behandlet i anden instans – særligt i lyset af, hvor mange 
salærer der rent faktisk ændres, når de kommer for landsretten.
Spørgsmål om retshjælp, retshjælpforsikring og fri proces er ét 
område, som vi har arbejdet med konstant siden stiftelsen af 
Danske Advokater for 5½ år siden – og som vi ikke kommer til at 
slippe foreløbig. Der er ikke fundet en tilfredsstillende løsning på 
det faktum, at statens udgifter til offentlig retshjælp ved advokat 
er faldet til en fjerdedel over de seneste syv år. Vi taler et fald på 
mere end 15 mio. kr. – ikke mange penge på en finanslov, og ikke 
mange penge som andel af advokatbranchens omsætning – men 
ganske mange penge for de uheldige borgere i vores samfund, 
som har brug for en juridisk hjælpende hånd og ikke længere 
kan få det, fordi reglerne for offentlig retshjælp ved advokat er 
snævret væsentligt ind. I dette nummer af Magasinet møder 
vi stor forståelse fra SFs Karina Lorentzen. Vi håber naturligvis, 
at forståelsen rækker videre ud i Folketinget, og at regeringen 
sammen med sine finanslovpartnere finder de – i den sammen-
hæng – håndører, som gør vores retssamfund en lille smule mere 
retfærdigt for dem, der har brug for hjælp.

Fra vores egen verden kan jeg fortælle, at Danske Advokaters 
strukturudvalg her i efteråret vil se nærmere på vores relationer 
til og samarbejde med både specialforeningerne og advokatfor-
eningerne. Målet er sådan set enkelt nok: Hvordan kan vi sikre, 
at vi samlet set repræsenterer og udvikler advokatbranchen med 
mest mulig styrke til gavn for både branchen og samfundet? Jeg 
kender ikke svaret, men jeg ved, at der er sket meget i de sidste 
5-6 år, siden vi stiftede Danske Advokater, og at det altid er klogt 
med mellemrum at se på, om vi sammen kan gøre endnu mere til 
gavn for både vores medlemmer, branchen og samfundet.
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For første gang har Danske Advokater biinterveneret i en ver-
serende sag, der var anlagt mod en advokat i en medlemsvirk-
somhed. I den konkrete sag havde en klient indbetalt et beløb 
på klientkontoen hos sin advokat, der skulle dække advokatens 
salær i forbindelse med en skattesag. Efterfølgende ønskede 
SKAT at foretage udlæg i midlerne på klientkontoen, hvorefter 
advokaten ikke længere ville have sikring for sit salærkrav. Derfor 
nægtede advokaten SKAT adgang til midlerne, hvilket førte til 
sagsanlægget fra SKATs side. Sagen endte dog med, at klienten 
valgte at lukke sagen med SKAT, hvilket fik SKAT til at hæve sagen 
mod advokaten. For Danske Advokaters formand, Lars Svenning 
Andersen, er sagen helt principiel. ”Vi mener, der gælder en særlig 
sikring for midler, der er sat ind på en advokats klientkonto, 
uanset hvem klienten er”, påpeger han og understreger, at det 
ikke blot handler om at sikre advokaternes salærer, men også 
om helt grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper. ”Vi 
mener, der er grund til eftertænksomhed i forhold til den ”vi går 
hele vejen med alle midler”-holdning, som meget hurtigt bliver 
herskende i kontrolmiljøer. Den kan meget hurtigt gå ud over 
retssikkerheden, fordi staten kan forfølge selv en tvivlsom sag 
med uanede ressourcer. Borgeren føler sig hurtigt meget lille 
og modløs i forhold til at matche den styrke, myndighederne 
stiller op med, og opgiver måske helt at forsøge at stå på sin ret. 
Det er et klart problem i forhold til retssikkerheden”, siger han. 
Sagen blev omtalt på forsiden af Jyllands-Posten den 3. maj, og 
her vurderede Dansk Institut for Menneskerettigheder, at SKATS 
metode måske var i strid med Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention. “Det er et væsentligt princip, at man ikke må 

vanskeliggøre borgerens mulighed for at få et effektivt forsvar, og 
hvis man tager de penge, som var beregnet til advokaten, kan det 
være et problem”, forklarede instituttets chefkonsulent, Christof-
fer Badse.  Også lektor i skatteret på Aalborg Universitet Thomas 
Rønfeldt mente, at sagen illustrerer et klart retssikkerhedsmæs-
sigt problem: “Det er en meget snedig måde at forsøge at undgå, 
at skatteborgerne får ført og prøvet deres sager”, udtalte han i 
artiklen. 

Politisk kritik af SKAT
Kritikken er haglet ned over SKAT de seneste måneder i pressen. 
Fællesnævneren i kritikken er manglende retssikkerhed. Først 
var der sagen om den kendte fotomodel Camilla Vest Nielsen 
og hendes mand, der ved byretten i 2011 blev idømt ét år og ni 
måneders fængsel og en millionbøde for senere at blive frikendt 
i landsretten. I medierne har skriverierne gået på, at ægtepar-
ret med al sandsynlighed kun slap for fængselsstraf, fordi den ni 
sider lange frifindelse af Helle Thorning-Schmidt mand, Stephen 
Kinnock, i mellemtiden var blevet offentliggjort, hvilket gjorde, at 
parrets advokat kunne bruge argumentationen fra de efterhån-
den berømte ni sider. Under byretssagen ville SKAT København 
ikke udlevere afgørelsen fra Kinnock-sagen, og hvordan var sagen 
endt, hvis ikke Helle Thorning selv havde valgt at offentliggøre 
afgørelsen? Det spørgsmål har været flittigt omtalt i medierne. 
Venstres tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen var ikke 
i tvivl, da han gæstede TV2’s politiske program 1240 K den 4. maj: 
“Jeg er dybt rystet og chokeret over, at specielt SKAT København 
kan sidde og se på, at to mennesker dømmes ét år og ni 

Af Søren Møller Andersen

I en række sager kritiseres SKAT for at undergrave retssikkerheden. Dan-
ske Advokater har biinterveneret i en konkret sag for at beskytte retssik-
kerheden og klientkontoen. Skatteministeren lover bedre retssikkerhed 
på skatteområdet, men det kræver blandt andet genindførelse af omkost-
ningsgodtgørelsen, lyder det fra Danske Advokater.

Tema

Magasin_3-13.indd   7 9/9/2013   3:12:31 PM



8

Debitor registret giver Danske aDvokaters 
meDlemmer  følgenDe forDele:

• Alt i én løsning til attraktive priser
• Identifikation CPR/CVR validering
•  KreditTjek af både personer og virksomheder 

for betalingsanmærkninger
• Op til 5 års regnskaber inkl. PDF 
•  Kreditmaksimum og andre nøgletal på selskaber
• Indberetning af fordringer til registret
• Ubegrænset antal brugere
•  Individuel tilpasning af systemet via personligt 

login
• Gratis introduktion og igangsætning

Se aftalen på hjemmesiden under rabat-aftaler eller 
kontakt Sisse Larsen på 27 59 29 58 for at høre mere.

”Det er dejligt at se, at vi nu er kommet ud med budskabet 
om, at vi kan mere end være behjælpelig med indberetning af 
dårlige betalere til vores skyldnerregister.
Debitor Registret har meget mere at byde på, og kan være 
med til at spare både tid og penge på den lange bane i 
forbindelse med f.eks. validering, kreditoplysninger og 
datavask” 
siger Sisse Larsen fra Debitor Registret A/S.

Advokat Henrik Drewes Rasmussen mener det er en klar fordel 
at nøjes med ét system, hvor man samlet kan få alle oplysnin-
ger, så man f.eks. er fri for at søge oplysninger hos de 
offentlige myndigheder.
Hos Debitor Registret kan der indhentes vigtig information 
for både den sagsbehandlende advokat og klienten, når der 
lægges strategi for, hvor der skal sættes ind og hvilke 
ressourser, der skal afsættes til en optimal løsning af en 
konkret sag.

AdvokAterne SvejgAArd  gAlSt  QwiSt hAr effektiviSeret dereS proceSSer inden for vAlidering 
Af privAtperSoner og virkSomheder SAmt regnSkAber og kreditoplySninger. dermed SpArer de 
tid ved opStArt Af nye SAger i flere Afdelinger Af huSet.

Advokater effektiviserer processer inden  
for validering og kreditoplysninger

Debitor registret a/s gyngemose Parkvej 50, 8 tel: +45 70 22 04 10 salg@registret.dk
 Dk-2860 søborg  www.registret.dk

På et møde med Debitor registret’s sisse 
larsen, der præsenterede produktet 
kredittjek for vores inkassoafdeling, blev 
vi opmærksomme på, at produktet med 
fordel kunne anvendes af husets jurister  
og advokater.

Debitor registret har inDgået 
særaftale meD Danske aDvokater

antal netaDgange og søgninger 
kan være uoverskuelige

hurtigt og effektiv valiDering inklusiv 
inDsamling af kreDit oPlysninger

advokat henrik Drewes 
rasmussen,

ansvarlig for inkassoafdelingen, 
Advokaterne Svejgaard  Galst  Qwist

“
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måneders fængsel. Og hvis ikke Helle Thorning-Schmidt havde 
offentliggjort sin kendelse, så var de stensikkert også blevet 
dømt i landsretten. Det finder jeg dybt forargeligt i et retssam-
fund”, sagde han. Efterfølgende kom der en voldsom kritik af 
SKAT fra borgerlig side, hvor både Venstres Claus Hjort Frederik-
sen og den konservative skatteordfører, Brian Mikkelsen, i Ber-
lingske krævede en uvildig advokatundersøgelse af hele sagen. 
“Vidste SKAT København, da man påberåbte sig tavshedspligt, at 
det ville føre til justitsmord på Camilla Vest og hendes mand? Det 
er vi nødt til at få kortlagt med en uvildig undersøgelse. Vi er også 
nødt til at få undersøgt, hvor grænserne går for embedsmænds 
tavshedspligt. Har de virkelig tavshedspligt over for kolleger i den 
samme organisation, når man ved, at det medfører justitsmord 
på nogle borgere? Hvis Nordsjællands Politi fanger en mand, og 
Københavns Politi ved, at det ikke er den rigtige, er det så brud 
på tavshedspligten at praje kollegerne,” lød spørgsmålet fra Claus 
Hjort Frederiksen i avisen den 7. maj. I samme artikel kaldte 
skatteminister Holger K. Nielsen (SF) det for “vildt overdrevne 
påstande, når det siges, at retssikkerheden er truet”. Samtidig 
slog han fast, at det skal tages meget alvorligt, “hvis der på nogen 
måder er eller har været uhensigtsmæssige procedurer hos SKAT”. 
Ministeren har igangsat en redegørelse om de retningslinjer, som 
SKAT følger ved håndteringen af større kontrolsager. “Når rede-
gørelsen foreligger, vil jeg derfor på det grundlag vurdere, om der 
er grund til bekymring, og om der er åbenlyse procedurefejl eller 
kritikpunkter, som der skal rettes op på”, lød det fra ministeren.

K vil ikke acceptere SKATs metoder
Den konservative leder, Lars Barfoed, brugte sin store tale på 
Folkemødet på Bornholm til at lancere et nyt konservativt udspil, 
der skal ændre SKATs metoder på syv områder. “Der er efterhån-
den mange - og skræmmende - eksempler på, at skattevæsenet 
opfører sig som en stat i staten. Vi er nået til et punkt, hvor vi helt 
konkret må sikre borgernes retsstilling i forhold til skattemyndig-
hederne”, lød det fra Barfoed fra talerstolen i Allinge på Folkemø-
dets sidste dag. De konservative forslag er: 

1. SKATs ret til at bevæge sig ind på privat grund fjernes.
2. Der bør udarbejdes en samlet plan for god forvaltningsskik.

3. Det skal præciseres, hvor langt tilbage i tid SKAT kan for-
lange dokumentation.

4. Det skal være slut med, at SKAT kan udskrive dummebøder 
på op til 100.000 kr. til borgere, der burde have vidst, at 
deres afgivne oplysninger var forkerte.

5. Der skal være klare retningslinjer for, hvor meget udenlands-
danskere må arbejde, når de er i Danmark.

6. Kontrollen med forvaltningskulturen i SKAT bør styrkes, 
eventuelt ved at flytte retssikkerhedsfunktionen ud af SKAT 
og etablere en form for ombudsmandsinstitution.

7. Genopretning af mangelfuld omkostningsgodtgørelse.

I Danske Advokaters skattefagudvalg ser man også med bekym-
ring på retstilstanden i SKAT. Derfor har man før sommerferien 
sendt et brev til skatteministeren. ”Vi opfordrer til at foretage 
en revision af skattekontrolloven, der i dag er et uoverskueligt 
kludetæppe”, siger formanden for Danske Advokaters skattefag-
udvalg, Claus Holberg og uddyber: ”Der bør indføres klarere regler 
om omfanget af de oplysninger, virksomheder skal udlevere om 
kunder m.v., herunder også om forholdet til reglerne om tavs-
hedspligt, der gælder for os som advokater, samt om hvor langt 
tilbage i tid SKAT kan anmode skatteyderne om diverse oplys-
ninger, så her er vi helt i tråd med det konservative udspil. Vi ser 
selvfølgelig også gerne, at omkostningsgodtgørelse genindføres i 
alle skattesager”. 

Mediefokus på SKATs metoder
En anden sag, der også har haft mediernes og politikernes be-
vågenhed er skattesagen mod erhvervsmanden Jesper Nielsen, 
der er bedre kendt som Kasi-Jesper. Ifølge BT den 5. maj har SKAT 
truet den danske erhvervsmand Jesper 'Kasi' Nielsen med at gå 
efter hans mor og søster, hvis han ikke frivilligt accepterede et 
større skattesmæk i en sag om sponsormillioner. Historien blev 
skrevet af BT på baggrund af mailudvekslinger mellem SKAT og 
familiens revisor. Til TV2 Nyhederne udtalte SKATs direktør Jesper 
Rønnow blandt andet, at: “Jeg kan kun understrege, at SKATs nye 
ledelse tager retssikkerheden meget alvorligt. Skatteministeren 
har bedt SKAT om en redegørelse for de retningslinjer, SKAT følger 
ved håndtering af kontrolsager, og hvorledes retningslinjerne 
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tilgodeser den enkeltes retssikkerhed. Ministeren har endvidere 
bedt om en vurdering af, om retningslinjerne har været fulgt i de 
i pressen refererede sager”. Også Jyllands-Posten har afdækket, 
hvordan SKAT ifølge avisen prangede om Kasi-Jespers skat. “SKAT 
var klar til at lade familien slippe for betydelige skattekrav mod 
familien, hvis den til gengæld accepterede væsentlige forhøjel-
ser over for selskabet”, skrev avisen den 30. marts. Rækken af 
kritiske artikler om SKATs metoder stopper ikke her. BT. kunne 
således den 20. marts berette, at: “Nye oplysninger afslører, at en 
fremtrædende chef i SKAT, i forbindelse med den højt profilerede 
skattesag mod fotomodellen Camilla Vest, havde et klart ønske 
om at få udpeget en helt bestemt dommer i den retssag, hvor 
Vest og hendes mand var tiltalt for grov skatteunddragelse.Det 
fremgår af en intern mail fra chefen for SKATs afdeling økonomisk 
kriminalitet, Preben Buchholtz Hansen, til den daværende skatte-
direktør i København”. Den 10. juni bød på endnu en afsløring: ”BT 
kan i dag afsløre, hvordan SKAT i december 2011 først fik 52-årige 
Susanne Damsgaard fyret fra sit arbejde som sagsbehandler i 
Ishøj Kommune, og da hun efterfølgende fik arbejde i Hillerød 
Kommune i foråret 2012, forsøgte SKAT igen at få hende fyret. Da 
det ikke lykkedes, nægtede SKAT at samarbejde med kommunen 
om en aktion mod socialt bedrageri, med det resultat, at kommu-
nalchefen ikke kunne gøre andet end at forflytte hende til andre 
opgaver. Alt sammen gjorde SKAT, fordi Susanne Damsgaard i en 
periode var sigtet for skatte- og momssvindel, som hun aldrig 
havde begået, og som hun i år blev fuldstændig frikendt for.”

SKAT strammer op
Klokken 16 den 27. juni præsenterede skatteminister Holger K. 
Nielsen - flankeret af direktør for SKAT, Jesper Rønnow Simonsen - 
så sin længe ventede redegørelse på et velbesøgt pressemøde 
i Skatteministeriet. “Sagerne, der har været omtalt i medierne, 
har været alvorlige (...) Jeg har som skatteminister taget denne 
kritik meget alvorligt”, forklarede Holger K. Nielsen, der som følge 
af kritikken blandt andet nedlægger SKATs afdeling for “Økono-

misk Kriminalitet”, som har behandlet de stærkt omdiskuterede 
sager. Samtidig skal Kammeradvokaten se på, om der er grundlag 
for personalesager mod medarbejdere i SKAT.  ”Jeg beklager de 
kritisable forhold og vil tage skridt til at forbedre kvaliteten i 
sagsbehandlingen, så lignende situationer kan undgås fremover. 
Jeg har sammen med direktionen i SKAT taget en række tiltag for 
at styrke retssikkerheden i håndteringen af kontrolsager,” skriver 
SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen i den 63 siders lange 
redegørelse. Der gik kun to dage efter SKATs pressemøde, før BT 
igen kunne afsløre en ny kontroversiel skattesag. Avisen kunne 
således berette, “hvordan SKAT pludselig kommer og tømmer 
den i dag 46-årige erhvervsdrivende Kim Metniks bankkonto på 
grund af en skattegæld, han fire år forinden havde fået afskrevet 
af SKAT. Men ved en fejl var gælden aldrig blevet journaliseret 
som afsluttet i SKATs såkaldte restancesystem. Alligevel har Kim 
Metnik i årevis måttet kæmpe mod SKAT og brugt en formue på 
advokater for at få SKAT til at rette fejlen, mens SKAT har kvitte-
ret med at blive endnu mere aggressiv og lægge flere renter oveni 
gælden”. Fra SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen, lød svaret 
således i avisen: ”Hvis borgeren ønsker at klage over sagsbe-
handlingen af hans sag, kan han klage til SKAT. Hvis han vil klage 
over de økonomiske følger af en sag, kan sagen indbringes for de 
almindelige klageinstanser. SKAT kan dog ikke udtale sig om den 
konkrete sag grundet vores tavshedspligt”. 

SKAT rejser personalesager
Den 14. august kunne medierne ”breake” nyheden om, at SKAT 
har besluttet, efter indstilling fra Kammeradvokaten, at rejse 
tjenestemandssager mod seks medarbejdere – fire chefer og to 
medarbejdere. De mistænkes for at have svigtet deres ansvar i 
sagsbehandlingen af en række kontroversielle skattesager. De 
pågældende embedsmænd skal nu afhøres af en dommer, der 
blandt andet får mulighed for at indkalde vidner. Undersøgelsen 
vil foregå bag lukkede døre, og når arbejdet er færdigt, vil dom-
meren aflevere en redegørelse til ledelsen i SKAT. I en presse-
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meddelelse fra SKAT lyder det, at Kammeradvokaten ikke har 
fundet grundlag for at indstille, at de omfattede ansatte bliver 
suspenderet under det tjenstlige forhør. Ifølge BT den 15. august 
risikerer de pågældende medarbejdere i SKAT ”alt fra en påtale til 
afskedigelse”. I samme artikel udtaler SKATs direktør, Jesper Røn-
now Simonsen, at: ”Det er min forhåbning, at sagen finder sin 
afslutning inden udgangen af første kvartal 2014”. 

Genindfør omkostningsgodtgørelse i skattesager
Danske Advokaters formand, Lars Svenning Andersen, mener, 
at den retssikkerhedsmæssige debat i forhold til SKATs ageren 
er helt nødvendig. Han mener også, at det bør kalde på poli-
tisk handling. ”Når SKAT er så aggressiv, understreger det bare 
behovet for, at selskaber bør kunne få fuld omkostningsgodtgø-
relse, hvis de vinder en skattesag over staten. Selv hvis et selskab 
ikke får medhold i overvejende grad, bør der være mulighed for 
delvis omkostningsgodtgørelse med 50 pct., ligesom reglerne 
var før Forårspakke 2.0”, siger han. I dag er det nemlig sådan, at 
selskaber selv skal betale alle sagsomkostningerne, hvis de vinder 
en skattesag. Sagsomkostningerne kan dog fradrages skatte-
mæssigt, hvilket betyder, at selskaberne selv afholder 75 pct. af 
udgiften, hvorimod statskassen alene bidrager med 25 pct. med 
den gældende selskabsskatteprocent. En procent, der i øvrigt 
nedsættes gradvist over de kommende år til 22 i 2016. Hvis der 
ikke er indtægter at fradrage udgifterne i, får selskabet her og nu 
ikke statens bidrag på 25 pct., men må selv afholde udgiften fuldt 
ud. Det nuværende regelsæt er uholdbart, mener Lars Svenning 
Andersen: “I en tid, hvor likviditeten er stram, og bankerne er 
tilbageholdende med kreditterne, er det ikke alle selskaber, der 
har råd til at vinde en sag mod SKAT. 

Det rejser naturligvis nogle alvorlige retssikkerhedsmæssige 
spørgsmål – eksempelvis, at selv en vindersag kan blive en øko-
nomisk tabersag. Hvis et selskab vinder en sag i Landsskatteret-
ten, kan staten nemlig bare vælge at anke sagen i det almindelige 

retssystem - og så skal selskabet altså afholde omkostningerne til 
at føre sagen én gang til”, forklarer han og uddyber: “Dertil kom-
mer, at personligt ejede virksomheder, som ikke drives i selskabs-
form, kan få godtgørelse, men selskaber, der jo kan være ganske 
små, kan ikke. Hvor er logikken”, spørger Lars Svenning Andersen. 
Ifølge ham betyder det samtidig, at SKAT kan begå fejl uden, at 
der er den store sandsynlighed for, at de bliver rettet. “Helt funda-
mentalt må det være sådan, at selskaber i skattesager skal kunne 
udfordre staten, hvis de mener, at de er blevet forkert behand-
let, uden at de risikerer økonomiske tømmermænd, hvis sagen 
vindes. Det kan ikke være sådan i et retssamfund som vores, at 
man kun kan få ret, hvis man har råd”, lyder det fra formanden. 
En skattedirektør udtalte til DR.dk i december, at “Vi [SKAT] er 
sikre på, at der i år vil rulle milliarder direkte i statskassen. Det 
er ikke sikkert, at alle de sager, vi fører, bliver vundet, men hvis 
bare halvdelen af dem går vores vej, så er vi tilfredse”. Denne 
holdning er i Lars Svenning Andersens optik betænkelig. “Hvis 
SKAT taber halvdelen af sagerne, må der jo være noget galt med 
fortolkningen af, hvor grænsen går. Uklarheder i skattereglerne 
bør ikke gå ud over borgere og virksomheder i form af langvarige 
og dyre retssager. Så må der bedre lovgivning til med virkning for 
fremtiden”, mener han.
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Claus Hjort Frederiksen: 

Vi befinder os i en 
retssikkerhedsmæssig sump
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Hvordan synes du generelt, at SKAT agerer i forhold til retssikkerheden?
Jeg har altid haft en opfattelse af, at vi i Danmark gjorde meget 
ud af at sikre retssikkerheden, men jeg må jo indrømme, at den 
senere tids sager har fået mig på andre tanker. For jeg oplever 
helt katastrofal overtrædelse af de fundamentale retssikkerheds-
garantier, som befolkningen har. Det, der for mit vedkommende 
specielt springer i øjnene, er, at man kan lave en praksisændring 
på skatteområdet uden at offentliggøre den. I Camilla Vest-
sagen spørges der til, om afgørelsen i Stephen Kinnock-sagen har 
betydning. Man får at vide, at det har den ikke, og at kendelsen 
ikke kan udleveres, da der er tavshedspligt. Jeg kan ikke se, at der 
er noget privatlivsbeskyttelse i at konstatere, at der er ændret 
praksis. Det er uforståeligt for mig, at SKAT København ikke hvi-
sker SKAT Nordsjælland i ørene, at der er sket en praksisændring. 
Redningen for Camilla Vest er, at Helle Thorning-Schmidt føler 
sig presset til at offentliggøre afgørelsen i sin mands skattesag. 
I Østre Landsret bliver hun derefter pure frifundet. Jeg må sige, 
at jeg er noget rystet over SKATs fremfærd, og det bestyrkes 
jo af, at jeg kan læse om en lang række andre sager i aviserne 
– eksempelvis om Kasi-Jesper og om, at SKAT gør udlæg i en 
advokats klientkonto, og at SKAT frejdigt ringer til en kommune 
og gør opmærksom på, at de har en sag mod en medarbejder. Vi 
befinder os i en retssikkerhedsmæssig sump. Det giver næring til 
mistillid til myndighederne, og det kan vi ikke være tjent med i et 
retssamfund.

Hvad vil du gøre ved det?
Vi skal have afdækket, hvad reglerne er omkring praksisændrin-
ger. Er man ikke forpligtet til at offentliggøre det, når man ændrer 
praksis? Jeg vil gerne vide, om man virkelig har tavshedspligt over 
for hinanden i den samme organisation. Det svarer jo til, hvis Po-
litiet i Nordsjælland anholder en mand, som politiet i København 
ved er uskyldig, og at man så ikke ringer og siger, at det er den 
forkerte mand. Der ville vi jo næppe stille os tilfredse med svaret, 
at man har tavshedspligt. Vi må se at få strammet reglerne godt 
og grundigt op, og i den konkrete sag om Camilla Vest mener jeg, 
at der er behov for en uvildig advokatundersøgelse. Jeg har set en 
mailkorrespondance omtalt i BT, hvor SKAT lægger vægt på, at 
det bliver en bestemt dommer, som skal behandle denne her sag, 
og det må siges at være et skråplan ud over alle grænser. Der er 
altså noget der, som vi skal have taget fat i.

I december udtalte en skattedirektør, at det ikke er sikkert, at alle de 
sager, SKAT fører bliver vundet, men hvis bare halvdelen af dem vindes, 
så er SKAT tilfredse. Hvordan ser du på et sådant synspunkt ud fra en 
retssikkerhedsmæssig betragtning?
Tankegangen er forkert. Folk skal naturligvis betale den skat, de 
skal, men man kan ikke have som princip, at man bare skal køre 
en hulens masse sager, der koster borgere og virksomheder dyrt. 
Hvis man kun regner med at vinde halvdelen, så rejser man jo 
nogle tvivlsomme sager. Der skal jo være et objektivitetsprincip. 
Man skal være tilfreds med, hvis man fører sager, der er beret-
tiget.

Er SKAT i din optik blevet mere aggressiv?
Det virker sådan. Jeg vil tro, at det er en bevidst strategi fra SKATs 
side.

Når SKATs ageren i din optik er så aggressiv, bør selskaber så ikke have 
omkostningsgodtgørelse, hvis de vinder en skattesag over staten?
Jo, det mener jeg. Det var en fejl, vi begik, da vi afskaffede 
omkostningsgodtgørelsen for at skaffe finansiering til at sætte 
skatten ned. 

Vil du så love, at omkostningsgodtgørelsen bliver genindført, hvis vi får 
en borgerlig regering efter næste valg?
Jeg kan jo ikke udstede garantier på blå bloks vegne, men jeg kan 
garantere, at jeg vil yde mit bedste for, at vi får gjort denne her 
skade god igen. 

Blev der gjort for lidt for retssikkerheden på skatteområdet under VK-
regeringen?
Det er svært for mig at bedømme. Jeg har jo ikke tidligere været 
nede i substansen på området, men jeg kan sige, at det, vi sidder 
med i dag, er helt utilfredsstillende. Det er vi nødt til at regulere. 
Jeg er også lidt skuffet over, at ombudsmanden ikke af egen drift 
har taget Camilla Vest-sagen op. 

Interview med MF, Claus Hjort Frederiksen (V)

Claus Hjort Frederiksen: 

Vi befinder os i en 
retssikkerhedsmæssig sump

Tema

Af Søren Møller Andersen 
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SKAT er som offentlig myndighed i kontakt med næsten hele 
Danmark. Derfor er det også helt forståeligt, at der til alle tider 
vil være en høj grad af interesse for, hvad vi går og laver – både 
inden for murene og udenfor. Senest har SKAT været i mediernes 
søgelys i en række profilerede sager, hvoraf nogle har strakt sig 
over ganske lang tid og fået nogle journalister til at lave en intens 
dækning.

Som direktør for SKAT har jeg det øverste ansvar for, at SKAT lever 
op til gældende lovgivning og i øvrigt opfører os ordenligt og kor-
rekt, når vi møder borgere og virksomheder i det daglige. 

For at finde ud af, hvad der var op og ned i de aktuelle sager, bad 
skatteminister Holger K. Nielsen om en redegørelse for SKATs be-
handling af kontrolsager. Den redegørelse overgav jeg til ministe-
ren i slutningen af juni. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at 
jeg ikke er tilfreds med de kritikpunkter, redegørelsen afdækkede.

Grundlæggende er det min opfattelse, at ansatte i SKAT gør 
et rigtigt godt stykke arbejde. Men der er samtidig grund til at 
stramme op på en række forhold. For SKAT kan ikke leve med, at 
der sættes spørgsmålstegn ved den måde, vi løser vore opgaver 
på. Der må ikke være tvivl om, at vores sagsbehandling foregår 
korrekt og på et solidt retssikkerhedsmæssigt grundlag.

enkelt, effektivt og korrekt
Borgere og virksomheder skal møde et SKAT, der gør sit arbejde 
enkelt, effektivt og korrekt.

Enkelt, fordi det for borgere og virksomheder skal være nemt at 
betale den rigtige skat og finde ud af, hvad det er. Enkelt for os 
selv, fordi vores organisation skal være let at finde rundt i, og det 
er tydeligt for enhver, hvem der har ansvar for hvad.

Effektivt, fordi borgere og virksomheder skal møde en offentlig 
organisation, der er serviceminded, hurtig og klar i mælet på, 
hvad man kan og ikke kan. Effektivt, fordi vi hele tiden optimerer 
vores interne arbejdsprocesser, så vi med færrest mulige ressour-

Af Jesper Rønnow Simonsen, direktør i SKAT

SKAT skal optræde 
ordentligt og korrekt 

Tema

Af Jesper Rønnow Simonsen, direktør i SKAT

Direktør i SKAT, Jesper Rønnow Simonsen
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Hurtig levering 
• Scandinaviens mest solgte arbejdsstol
• Bevægelse og variation til arbejdspladsen
• Brugervenlig
• Lagerføres i tekstilerne: sort Xtreme Plus og 

sort Comfort+ 
• 10 års garanti

Problemer med ryggen?
• Anderledes og bedre arbejdsstol
• Fremmer bevægelse, variation og  

nye siddestillinger
• Sid højt, ideel til hæve/sænkebordet 
• Verdens 1. Svanemærket kontorstol
• 10 års garanti

Til den innovative chef
• Eksklusivitet med unik siddekomfort
• Fuld bevægelse og variation
• Tiltdown™ armlæn
• Balanceret vip
• 10 års garanti

Danske Advokater samarbejder med Movement omkring levering af møbler til advokater på  
fordelagtige vilkår. Aftalen kan også benyttes til private køb.  

Movement tilbyder: Fast komplet sortiment af kontormøbler og design møbler med landsdækkende 
levering. Kontormøbler af høj kvalitet, testet, godkendt og anvendt på mange af vores cases.

Kontakt: jeanet@movement.dk for tilbud, en stol på prøve eller yderligere information.

Danske Advokaters fordelsaftale

Ellekær 12 2730 Herlev 
Tlf.: 38 88 16 20  
info@movement.dk 
www.movement.dkw 

Magasin_3-13.indd   16 9/9/2013   3:12:43 PM



17

cer kan sikre den årlige opkrævning af ca. 900 milliarder kroner 
gennem skatter, afgifter og told.

Korrekt, fordi vi som offentlig myndighed har hjemmel til at inter-
venere i borgernes privatøkonomi og virksomhedernes driftsøko-
nomi - med de vidtrækkende konsekvenser, det kan have for de 
pågældende. Korrekt, fordi vores faglighed skal være høj, og vi 
skal vide, hvad vi må og ikke må.

Klager klarlægger lovgivningen
SKAT administrerer en særdeles kompliceret skattelovgivning i en 
balance mellem tillid og kontrol over for 4,6 millioner skatteydere 
og 600.000 virksomheder. Det er ikke realistisk at forestille sig, 
at vores møde med borgere og virksomheder altid forløber uden, 
at der opstår uenigheder.

Den måde, vi forvalter gældende lov på, hviler på, at det kan 
prøves i de eksisterende klageinstanser. En lovbestemmelse vil 
meget sjældent kunne forudsige alle de varianter af tilfælde, hvor 
den vil blive bragt i anvendelse i praksis. Derfor er det afgørende, 
at der er mulighed for, at afgørelser kan indbringes i det retslige 
system. Det er helt naturligt i et retssamfund, at såvel myndig-
heder som borgere og virksomheder har denne mulighed for at få 
klarlagt, hvad der er gældende ret på et område.

Derfor er der - og vil der altid være - sager ved klageinstanser og 
domstole, hvor SKAT er involveret.

Får SKAT medhold, er vores fortolkning af loven - eller den prak-
sis, vi udøver - blevet stadfæstet. Får vi ikke medhold, indretter vi 
vores lovfortolkning og praksis efter det. Og vi vurderer samtidig, 
om der er sager, der efterfølgende skal genoptages eller frafaldes, 
så afgørelserne er inden for det, vi nu ved, er den præciserede 
lovgivning.

Formanden for Skatterådet har opfordret til, at vi fremover be-
nytter muligheden for at forelægge principielle skattespørgsmål 
for Skatterådet, når vi vurderer, at der kan være fortolkningsmu-
ligheder i forhold til skattelovgivningen. Det er et meget kon-
struktivt forslag og en god mulighed for at få andre øjne på nogle 
af de vanskelige lovfortolkningssituationer, vi somme tider står 
i. Vi ser nu på, hvordan vi kan implementere dette som en del af 
vores sekretariatsarbejde for Skatterådet. Rådets formand og jeg 
har endvidere aftalt, at vi fremover mødes fast halvårligt for at 
drøfte eventuelle tendenser og bekymringer på skatteområdet.

Derudover driver SKAT en række kontaktudvalg om blandt andet 

skat, moms, afgifter og told, hvor vi mødes med branche- og inte-
resseorganisationer, herunder Danske Advokater, for at drøfte 
problemstillinger i forbindelse med ny lovgivning, fortolkninger 
og praksisændringer. Senest har vi taget initiativ til at drøfte 
mulige modeller for et mere fast samarbejde mellem advokat-
branchen og SKAT i lighed med den samarbejdsaftale, vi har med 
revisorerne. 

nye initiativer i hælene på kritikken
Den nævnte redegørelse til skatteministeren indeholdt en række 
konkrete initiativer, der har til formål at genetablere en tillid 
til, at man som borger og virksomhed får en ordentlig og fair 
behandling i SKAT: 

• Vi har omorganiseret den afdeling, der tager sig af sager 
om økonomisk kriminalitet. Vi styrker retningslinjerne for 
indsatsprojekter, så der blandt andet kommer et afsnit om 
retssikkerhedsmæssige problemstillinger i alle drejebøger, 
og at der indføres en årlig gennemsigtighedsrapport. 

• Jeg har bedt samtlige afdelinger i SKAT om at udarbejde 
nedskrevne retningslinjer med særlig fokus på borgernes 
og virksomhedernes retssikkerhed, en ordentlig og korrekt 
kommunikation og en klar intern ansvarsfordeling.

• Vi har også besluttet, at vi fremover skærper fokus på det 
ledelsesmæssige ansvar for netop at sikre ordentlighed og 
korrekthed i sagsbehandlingen, men også for at kunne gribe 
ind ved kritisable forhold. Vi opdaterer vores adfærdskodeks 
med retningslinjer for, hvilke disciplinlære sanktioner der 
kan komme på tale over for medarbejdere og ledere, hvis 
retssikkerheds- eller forvaltningsretlige principper ikke 
overholdes. 

• SKATs nye struktur, der blev en realitet 1. april i år, er bygget 
op på en måde, som skal sikre en ensartet praksis i vores 
afgørelser og sagsbehandling. Samtidig har vi nu en enklere 
ledelsesstruktur, hvor det er helt klart, hvem der har ansvar 
for hvad. 

Målet er klart: Vi vil gerne være og opleves som en professionel 
offentlig virksomhed, der forvalter skattelovgivningen på en rets-
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Hurtig levering 
• Scandinaviens mest solgte arbejdsstol
• Bevægelse og variation til arbejdspladsen
• Brugervenlig
• Lagerføres i tekstilerne: sort Xtreme Plus og 

sort Comfort+ 
• 10 års garanti

Problemer med ryggen?
• Anderledes og bedre arbejdsstol
• Fremmer bevægelse, variation og  

nye siddestillinger
• Sid højt, ideel til hæve/sænkebordet 
• Verdens 1. Svanemærket kontorstol
• 10 års garanti

Til den innovative chef
• Eksklusivitet med unik siddekomfort
• Fuld bevægelse og variation
• Tiltdown™ armlæn
• Balanceret vip
• 10 års garanti

Danske Advokater samarbejder med Movement omkring levering af møbler til advokater på  
fordelagtige vilkår. Aftalen kan også benyttes til private køb.  

Movement tilbyder: Fast komplet sortiment af kontormøbler og design møbler med landsdækkende 
levering. Kontormøbler af høj kvalitet, testet, godkendt og anvendt på mange af vores cases.

Kontakt: jeanet@movement.dk for tilbud, en stol på prøve eller yderligere information.

Danske Advokaters fordelsaftale

Ellekær 12 2730 Herlev 
Tlf.: 38 88 16 20  
info@movement.dk 
www.movement.dkw 
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Vi skal gøre mere for at sikre en bedre adgang til den offentlige retshjælp af hensyn til især 
socialt udsatte og medborgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Det var en af de 
hovedpointer, jeg tog med mig fra den høring om offentlig retshjælp, som vi gennemførte i 
retsudvalget kort inden sommerferien, hvor blandt andet Den Sociale Retshjælp fremsatte 

en række forslag, som kan medvirke til at sikre adgangen til gratis retshjælp.

Der skal ikke herske tvivl om, at det for mig som SF’s retsordfører er retspolitisk hjerteblod, 
at vi hjælper de svageste i vores samfund, når de står over for juridiske udfordringer, de ikke 

kan løse uden hjælp. Disse borgere har meget ringe muligheder for at betale sig fra juridisk 
assistance. Men det bør ikke være størrelsen på pengepungen, der bestemmer mulighe-

den for at modtage hjælp – adgangen til den fornødne juridiske rådgivning bør være en 
grundlæggende ret. Det er afgørende, at retssikkerheden sikres uafhængigt af de res-
sourcer, den enkelte har til rådighed, og den målsætning skal den offentlige retshjælp 
være med til at sikre.

Kendskabet til retshjælp skal udbredes
Som ordningen er skruet sammen i dag, er der desværre for stor ulighed i adgangen 
til retshjælp. Man skal for det første kende sine rettigheder og vide, at man er i en 
situation, hvor man er berettiget til offentlig retshjælp. Derudover skal man vide, 
hvor man kan henvende sig. Det kan i sig selv være store barrierer for svage grupper 
i vores samfund. 

Kendskabet til retshjælpsordningen og dens tilbud til borgerne skal derfor udbre-
des, og relevante myndigheder (fx socialrådgivere, mentorer o. lign.) bør have en 
større viden om området, så de kan blive bedre til at henvise til en udbyder af rets-
hjælp. Samtidig bør ansatte i den offentlige forvaltning være mere opmærksomme 
på at skrive i et sprog, så almindelige mennesker kan forstå det.

Mulighed for at tilknytte socialrådgivere
I mange tilfælde hænger behovet for retshjælp sammen med andre problemer, fx 
hjemløshed eller stofmisbrug, der skal tackles i sammenhæng med retshjælpen. 
Her skal vi blive bedre til at få fx socialrådgivere til at bruge retshjælpen i kombina-

tion med en mere helhedsorienteret social indsats. Desuden bør vi se på, om udby-
derne af retshjælp kan få mulighed for fast at tilknytte socialrådgivere, da mange 

af de sager, retshjælpsorganisationerne behandler, falder inden for deres område. 
Socialrådgiverne har en anden indgangsvinkel til problemstillingerne og uundvær-

Adgangen til gratis 
retshjælp skal sikres

Af MF Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører for SF, fmd. for retsudvalget

MF Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører for SF, fmd. for retsudvalget
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Skud fra Borgen

lige kompetencer, der kan supplere de juridiske medarbejderes 
indsats og betyde et kvalitetsløft i retshjælpsorganisationernes 
arbejde.

Endelig må vi også se nærmere på, om det i dag er for bureaukra-
tisk for advokatfirmaer at vælge at tilbyde retshjælp. Her mener 
jeg, at vi kan tage udgangspunkt i de helt konkrete anbefalin-
ger, som Retsplejerådet er kommet med i forhold til at lette de 
administrative byrder, hvilket ikke mindst vil komme de mindre 
advokatkontorer til gavn.

Jeg mener i alle tilfælde, at vi bør arbejde for at afdække, hvordan 
vi kan fjerne flere af de barrierer, som i dag er med til at fastholde 
en høj ulighed i adgangen til retshjælp.

Større geografisk spredning
Udbydere af retshjælp er som oftest placeret i landets større byer, 
hvor universiteterne og dermed adgangen til frivillige jurastude-
rende findes. Det indebærer, at mulighederne for at få retshjælp 
uden for de større byer kan være endda meget ringe. Ligesom ad-
gangen til retshjælp ikke må afhænge af pengepungens størrelse, 
må den heller ikke være betinget af, at man er bosat i en storby. 
Her kunne vi med fordel tage udgangspunkt i de hollandske 
regler, der siger, at enhver borger maksimalt må have en trans-
porttid på halvanden time med offentlig transport til nærmeste 
mulighed for retshjælp.

For at sikre adgangen til retshjælp og dermed løfte retssikker-

heden bør mulighederne for, at jurastuderende kan få merit for 
praktikophold i en retshjælpsorganisation, forbedres. Ud over at 
sikre arbejdskraft til retshjælpsorganisationerne, hvilket kom-
mer borgerne til gode, giver praktikophold de jurastuderende 
mulighed for at supplere deres teoretiske viden med praktiske 
kompetencer og uvurderlig erfaring. Samtidig kan man stille krav 
om at tilbyde faste besøgstider uden for de største byer, hvor flere 
jurastuderende kan yde retshjælp til nogle af de mennesker, som 
ikke af sig selv aktivt opsøger hjælpen inde i fx København eller 
Aarhus. 

Vi skal heller ikke være blinde for, at vi kan blive bedre til at ud-
nytte de teknologiske muligheder. Når vi kan ”skype” med hinan-
den på tværs af jordkloden, må det også være muligt at etablere 
fx videomøder, således at der kan ydes retshjælp online. Det vil i 
sagens natur give en bedre geografisk spredning af retshjælpen 
overalt i landet.

Der er ingen tvivl om, at de mange fagfolk, som i dag yder gratis 
retshjælp, gør en enorm indsats for de mennesker, som står over 
for juridiske problemstillinger og derfor har brug for hjælp og 
rådgivning. Men vi må stadig blive bedre til at mindske uligheden 
i adgangen til hjælp i systemet, så hjælpen bliver tilgængelig for 
alle, der har behovet. SF vil nu gå i gang med at løse disse udfor-
dringer og arbejde for at sikre retssikkerheden for de svageste 
samfundsborgere og borgere under indtægtsgrænsen for fri 
proces.
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Det er ikke kun den geografiske afstand fra Midtsjælland til Man-
hattan, der er lang. Der er også et stykke vej fra tilværelsen som 
advokat i provinsen til den tilværelse, som New Yorks stjerneadvo-
kater lever. 

”Advokater på Manhattan er nærmest rockstjerner. De bliver 
behandlet som rockstjerner. De bor som rockstjerner, og de bliver 
betalt som rockstjerner. Der er et godt stykke vej fra hverdagen i 
Haslev til hverdagen på Manhattan”, fortæller Charlotte Vinding 
Christensen og Jakob Juul Christensen, der er to af ejerne i Elver-
dam Advokater. 

hverdag med amerikansk ret
Gennem Danske Advokaters samarbejde med 
Fordham University Law School deltog de i uni-
versitetets sommerprogram ’Recent Develop-
ments in U.S. Law’. Sammen med 53 andre 
jurister fra 15 forskellige lande tilbragte de ugen 
med undervisning i amerikansk erhvervsret.

Hos Elverdam Advokater har globaliseringen 
sat sit tydelige aftryk de seneste år. Internatio-

nale transaktioner og rådgivning af multinationale virksomheder 
er en væsentlig del af hverdagen på kontoret.

”Vi har et stigende antal klienter med amerikanske forretninger, 
som har brug for assistance på begge sider af Atlanten. Derfor var 
dette program en unik mulighed for en koncentreret gennem-
gang af nogle af de vigtigste og aktuelle emner”, forklarer Jakob 
Juul Christensen, der suppleres af sin kollega Charlotte Vinding 
Christensen:

”Man kan koncentrere sig om nationale forret-
ninger eller vende blikket ud i verden. Vi har valgt 
en kombination, og derfor er det vigtigt, at vi 
tilegner os den nødvendige viden. Tilbuddet fra 
Fordham var som skræddersyet til os, da mål-
gruppen var etablerede advokater med behov for 
praktisk forståelse”.

Professor Toni Jaeger-Fine fra Fordham University 
har i flere år arrangeret sommerkurser for interna-
tionale advokater og jurister, der har brug for en 
dybere forståelse for det amerikanske retssystem. 

De fleste danskere holdt ferie i uge 29, men ikke to af ejerne i Elverdam Advokater. De var 
i stedet sommerstuderende i New Yorks juli-hedebølge på Fordham University. Turen fra 
Midtsjælland til Manhattan har givet både viden, erfaringer og inspiration. 

Fra Midtsjælland

til Manhattan

Magasin_3-13.indd   20 9/9/2013   3:12:46 PM



21

”Der er ingen, der forventer, at vi bliver eksperter på en uge, men 
den grundige introduktion til det amerikanske retssystem giver 
os en uvurderlig ballast. Det gælder særligt i samarbejdet med 
amerikanske kollegaer, men også i den praktiske hverdag, når 
vores kunder skal rådgives på vejen mod vest”, siger Jakob Juul 
Christensen.

visitkort på japansk
Opholdet har også understreget betydningen og værdien af det 
internationale perspektiv. Det gælder ikke kun i forhold til USA, 
men også i relation til de andre deltagere.

”Når man samler advokater, dommere og professorer fra hele 
verden, opstår en unik mulighed for at skabe et internationalt 
netværk”, pointerer Charlotte Vinding Christensen. Hun fortæller 
samtidig, at dagene på Fordham University var en sjælden anled-
ning til at dele hverdagserfaringer med kollegaer fra hele verden. 
Der blev naturligvis også udvekslet visitkort med spaniere, 
israelere, italienere, kinesere og ikke mindst japanere, der lærte 
kunsten at overrække og modtage et visitkort fra sig. 

foredrag med lokalt twist
Som afslutning på ugen havde universitetet opfordret til, at 
nogle deltagere kunne holde foredrag om emner fra de enkelte 
lande. Haslev-advokaterne og otte andre deltagere takkede ja til 
udfordringen. 

”De øvrige deltagere ved nu alt om den danske aftale- og forhand-
lingstradition og om vores holdning til påvirkningerne fra udlan-
det, der desværre resulterer i længere og længere kontrakter. Vi 
har holdt rigtigt mange foredrag gennem årene, men det er en 
helt særlig oplevelse, når publikum er samlet fra hele verden og 
det i øvrigt foregår på engelsk”, fortæller Jakob Juul Christensen.

Det blev desuden til indlæg om for eksempel det italienske notar-
system, spritkørsel i Japan, rekonstruktion i Brasilien, ejendoms-
forbehold i Tyskland og erhvervslivets udvikling i Mexico.

duften af god forretning
Det tæt pakkede program på Fordham University bød også på en 
gennemgang af både finansregulering, konkurrenceret, immate-
rialret, selskabsret og beskyttelse af personlige oplysninger, der 
for tiden er det helt hotte emne i USA. Også mere grundlæggende 

emner som den amerikanske forfatning, opdelingen mellem det 
statslige og føderale retssystem og gruppesøgsmål (class actions) 
var på dagsordenen. Undervisningen foregik både på universite-
tets campus lige vest for Central Park og ved besøg på nogle af de 
største advokatkontorer i New York.

Af Søren Møller Andersen
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Svejsegangen 3 · 2690 Karlslunde · Tlf. 43 97 10 20
info@grafiskraadgivning.dk · www.grafiskraadgivning

Grafisk produktion med omtanke

Grafisk Rådgivning blev stiftet i efteråret 2003. Vi har specialiseret os i projektledelse og produktion af grafiske produkter og har livslang 
erfaring med branchen. Grafisk Rådgivning er ikke bare et navn – det er også en holdning til samarbejder, der forpligter. 

•  Sikkerhed for kvalitets produkter til 
tiden

• Den optimale løsning

•  Vi tager ansvar og du sparer tid

•  Sikrer din virksomhed en ensartet 
grafisk produktion

•  Miljørigtige tryksager der er CO2  
neutrale

Grafisk Rådgivning er din uafhængige grafiske 
partner. Vi præsenterer dig for mulighederne  
og hjælper dig derefter med at finde den helt 
rigtige løsning. Projektstyringen tager vi os 
også af - og vi slipper først ansvaret, når det 
endelige produkt står pakket og klart hos dig. 

Mil jø ·  K ValiTe T ·  øKOnOMi

Kort sagt – et hav af fordele og absolut ingen risiko. 

Når du køber FSC-mærkede varer, 
fremmer du bæredygtig brug af 
verdens skove. Samtidig er du med 
til at sikre gode vilkår for de dyr og 
mennesker,  som lever i og af 
skovene.

FSC-DEN-0033  
© Forest Stewardship Council A.C. 1996 

Svanem¾rket tryksag XXX-
XX

X

Grøn profil
Hos Grafisk Rådgivning læg-
ger vi stor vægt på, at alle vores 
tryksager bliver produceret  
på Svanemærke og  
FSC-godkendte trykkerier.

Svejsegangen 3 · 2690 Karlslunde · Tlf. 43 97 10 20 · info@grafiskraadgivning.dk · www.grafiskraadgivning
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Vil du deltage næste år?
Danske Advokater indgik i marts måned en aftale med Ford-
ham Law School på Manhattan, der betød, at medlemmer af 
Danske Advokater i juli kunne deltage i 4 dages efteruddan-
nelse og samtidigt besøge en række af de førende advokat-
huse i New York. Det er anden gang, at Fordham Law School 
afholder et særligt kursus for udenlandske advokater, og væl-
ger Fordham at udbyde programmet til næste år, vil Danske 
Advokater naturligvis igen tilbyde kurset med medlemsrabat. 

”Vi er blevet mødt med en imponerende faglighed og en overvæl-
dende gæstfrihed. Besøgene hos vores amerikanske kollegaer var 
i sig selv det hele værd. Ikke på grund af deres kontorer i Chrysler-
bygningen, på Sixth Avenue eller på Times Square, men fordi de 
oser af professionalisme, hårdt arbejde og god forretning”, forkla-
rer Charlotte Vinding Christensen.

”it comes down to communication”
Gang på gang understregede indlægsholderne, at virksomheders 
valg af advokat – og advokaters valg af kollegaer i andre lande 
– ikke handler om eksamensbeviser eller størrelsen og beliggen-
heden af kontoret. Valg af advokat blev udtrykt meget simpelt af 
den tidligere Fordham-studerende, Eric Grossman, der nu er Chief 
Legal Officer hos Morgan Stanley: ”It all comes down to communi-
cation, communication and communication… and of course who 
you know and trust”.

På trods af at vejret mere inviterede til en strandtur end til en tur 
på skolebænken, har det været en fantastisk oplevelse for de to 
midtsjællandske advokater: ”Både fagligt og personligt har det 
været utroligt givende. Vi kan klart anbefale andre advokater at 
tage relevant efteruddannelse i udlandet”, lyder det samstem-
mende. 

7. november 2013 • København

Talentkonference
“Kampen om talenterne er i gang”

Hvorfor og hvordan skal 
dine medarbejdere udvikles?

Bonus:  Præsentation af årets Omdømmeanalyse 
  og  advokatvirksomhedernes ranking

Indlægsholdere
Rasmus Ankersen John Lucy

Synnøve Thornes Mark E. Tuner

Tilmelding på mail: hbi@danskeadvokater.dk • t: 33 43 70 00

6 
kursuslektioner

Pris 1.200 kr.
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Louise Lerche-Gredal er netop tiltrådt som 
ny adm. direktør i Mediationsinstituttet. 
Hun kommer fra en stilling som advokat 
hos Kammeradvokaten og har desuden en 
master i retorik og formidling. Louise er 
uddannet mediator i USA, hvor hun også 
fungerede som retsmægler. Siden 2011 har 
hun været medlem af bestyrelsen i Danske 
Mediatoradvokater. 

5 
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hvorfor sagde du ja til jobbet?

Fordi det er en fantastisk spændende og udfordrende mulighed 
for at kunne gøre en forskel. Siden jeg blev uddannet som media-
tor og arbejdede som retsmægler i Californien, har jeg beskæfti-
get mig en del med mediation herhjemme. Jeg har været meget 
glad for mit arbejde som procesadvokat ved Kammeradvokaten, 
men nu er det tid til at forfølge min personlige interesse for me-
diation. Det er min overbevisning, at mediation rummer et stort 
uudnyttet potentiale, og jeg ser derfor meget frem til at opbygge 
og konsolidere Mediationsinstituttet som et stærkt fundament 
for udbredelsen af mediation.

hvad er dine væsentligste målsætninger?

En af mine overordnede målsætninger er at forankre mediation 
i Danmark. Vi ligger langt efter nogle af de lande, vi normalt 
sammenligner os med, og det er på tide, at vi kommer med på 
mediationsbølgen. Der er fortsat stor uvidenhed om mediation, 
og jeg mener derfor, at Mediationsinstituttet skal spille en aktiv 
rolle i forhold til at udbrede kendskabet til mediation. Det er 
desuden en meget væsentlig målsætning at synliggøre Mediati-
onsinstituttet over for omverdenen. Vores tilknyttede mediatorer 
er blandt landets mest erfarne, og vi vil gøre meget ud af løbende 
at sikre et højt fagligt og etisk niveau. Det er meget vigtigt for 
mig, at vores kunder kan have tillid til instituttet og til den media-
toradvokat, som parterne vælger. 

hvordan vil du sikre, at du når dem?

Rom blev ikke bygget på en dag, og jeg gør mig ingen forhåbning 
om, at efterspørgslen efter mediation eksploderer over nat. Jeg 
vil gerne være med til at nedbryde de barrierer, der tilsyneladende 
ligger i vejen i forhold til at vælge mediation fremfor at anlægge 
en retssag eller vende hinanden ryggen og lade konflikten ligge 
uløst tilbage. Hvad enten det skyldes uvidenhed eller skepsis, så 

vil jeg gerne skabe fokus på de muligheder, som mediation rum-
mer. Jeg vil desuden gerne styrke de gode samarbejder, vi allerede 
har med dansk erhvervsliv samt opsøge nye samarbejder med 
forskellige interessenter. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får nogle 
gode ambassadører og fortalere for mediation uden for Media-
tionsinstituttet, så budskabet kan spredes som ringe i vandet. 
Jeg vil desuden se mod udlandet for at tage ved lære af andres 
erfaringer med udbredelsen og anvendelsen af mediation.
 
hvordan vil du overbevise skeptikere, eks. dine advokatkol-
leger om, at mediation er en god konfliktløsningsmetode?

Jeg tror faktisk, at mange af mine advokatkollegaer allerede ved, 
at mediation i mange tilfælde er en rigtig god idé - ikke mindst de 
kollegaer, som har overværet en mediation som partsrepræsen-
tanter. Mediation handler jo ikke bare om, at man kan spare tid 
og penge i forhold til at indlede en retssag. Det handler også om, 
at mediation giver mulighed for at parterne kan lægge konflikten 
bag sig og komme videre med deres liv eller virksomhed på en 
god måde. Som jeg ser det, bør overvejelser om mediation indgå 
som et naturligt og integreret led i enhver god advokatrådgiv-
ning, hvad enten det drejer sig om udarbejdelse af kontrakter 
eller om konkrete juridiske tvister. Det er ganske enkelt god 
advokatskik at rådgive om mediation.

hvordan vil omverdenen mærke, at Mediationsinstituttet 
har fået en ny adm. direktør? 

Det er min ambition, at Mediationsinstituttet fremadrettet vil 
være langt mere synligt end hidtil - ikke kun inden for advokat-
kredse, men også i den brede offentlighed. Det skal stå klart 
for omverdenen, hvad Mediationsinstituttet står for, og hvilke 
kompetencer, vi råder over. Jeg vil gerne tegne et Mediations-
institut, der er frontløber i forhold til udbredelse og udviklingen 
af mediation og som er kendetegnet ved professionalisme, høj 
kvalitet og et solidt værdigrundlag. 

SKARpe 
Til Louise Lerche-Gredal 5 

Af Søren Møller Andersen Foto: Camilla Hey

Magasin_3-13.indd   25 9/9/2013   3:13:02 PM



26

Antallet af advokater med ikke-vestlig baggrund er firdoblet på 
landets advokatkontorer siden 2003. Det viser en særkørsel, som 
Danske Advokater har lavet på baggrund af nye tal fra Danmarks 
Statistik. Antalsmæssigt er der dog stadig tale om en beskeden 
gruppe.

Udover at være dygtige advokater kan den særlige kulturelle 
indsigt, disse jurister har med sig, rumme særlige fordele for de 
virksomheder, de bliver ansat i. Det mener direktør for Forenin-
gen Nydansker Torben Møller Hansen.

”Før i tiden var dansk jura noget, der handlede om danskere og 
danske virksomheder. I dag er der en meget større berøringsflade 
med udlandet, hvilket betyder, at man er nødt til som juridisk 
rådgivningsvirksomhed at have flere kompetencer end tidligere. 
Samtidig er der også blandt de danske kunder kommet flere 
nydanskere. I forhold til dem kan der være behov for at aflæse 
nogle kulturkoder, selvom der er tale om danske forhold og dansk 
lov”, siger han.

Kulturel mangfoldighed er en kendsgerning
Torben Møller Hansen mener derfor, at jurister med anden etnisk 
baggrund end dansk står stærkt, når jobbene i advokatbranchen 
skal besættes.

”Hvis de bliver rekrutteret på fuldstændig almindelig vis, får man, 
udover en dygtig jurist, også en kulturkompetence, der kan bi-
drage med en indsigt for virksomheder, der opererer på interna-
tionale markeder eller har kunder med udenlandske baggrunde. 
Den mangfoldighed, de medarbejdere repræsenterer, kan derfor 
godt gå hen og være et stærkt kort i nogle sammenhænge”, 
forklarer han.

Ifølge Torben Møller Hansen er danske virksomheder igennem de 
sidste 10 år nået langt i forhold til kulturel mangfoldighed. 
”De har taget de mangfoldighedsbeslutninger, der skal tages og 
fundet sikkerhed for, at både religion og kultur er kompatibelt 
med det danske arbejdsmarked. De ved nu, at mangfoldighed gi-
ver et bredere repertoire, som de nogle gange kan kapitalisere af ”.  

Antallet af studerende med ikke-vestlige kulturbaggrunde er 
stigende på de danske jurastudier. Det begynder nu også 
at afspejle sig i advokatbranchen. 

Af Lene Rosenmeier

Note: Resultaterne af Danske Advokaters undersøgelse kan læses i Danske Advokaters ”Kvartalsstatistik nr. 1 2013” på vores hjemmeside.

Kilde: Specialkørsel baseret på registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik

Tabel 1 - Ansatte jurister som er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande

2003 2007 2012 %-udvikling
Kvinder Mænd … Kvinder Mænd … Kvinder Mænd Kvinder Mænd

Advokatvirksomhed 3 10 … 10 15 … 30 22 900% 120%

Øvrig privat  virksomhed 7 2 … 9 7 … 26 20 271% 900%

Offentlig sektor 13 15 … 33 28 … 84 33 546% 120%

Diversiteten
blomstrer

Innovationsprisen 
2014 har fokus på 

diversitet- mere herom senere
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Mandeep Singh Rathour er advokat hos Kromann Reumert, hvor 
han har fokus på internationale transaktioner og generel er-
hvervsret - særligt relateret til IT og outsourcing. Han er desuden 
ansvarlig for firmaets rådgivning af danske klienter, der ønsker 
at etablere sig i Indien, og indiske virksomheder, der ønsker at 
etablere sig i Danmark – et rådgivningsområde han selv har taget 
initiativ til at etablere. 

Kulturindsigt som kompetence
Rent arbejdsmæssigt ser Mandeep sin etniske baggrund som en 
kompetence, han har fuldt på linje med andre slags kompetencer. 
”Det giver en fordel, at jeg har flere kulturer og helt naturligt kan 
forstå nogle ting, som andre ville være fremmede overfor. Men 
når en person skal lægge sine guldæg i vores kurv, vil han ikke se 
på min etnicitet, men på om jeg er dygtig til mit arbejde”, under-
streger han.

Mandeep Singh Rathour mener derfor ikke, at der er stor forskel 
på ham og hans advokatkolleger med ren dansk baggrund. Det 
handler dybest set om at være i stand til at tale med klienterne, 
forstå deres problemer og løse dem.  ”Selve det, at en person har 
en anden etnisk baggrund, betyder jo ikke, at vedkommende vil 
være i stand til at bruge det erhvervsmæssigt. Der er et poten-
tiale, men om personen kan udnytte det potentiale, afhænger 
af vedkommendes interesser, kulturelle og forretningsmæssige 
indsigt og personlighed i øvrigt”.  

En udenlandsk kulturbaggrund kan ifølge managing partner 
Claus Juel Hansen sagtens give den enkelte advokat ekstra mulig-
heder hos Kromann Reumert, hvis den enkelte formår at bringe 
det i spil rent forretningsmæssigt. ”Man kan lægge et ekstra lag 
på den konkurrencedygtighed, man har som advokat. Men det 
gælder selvfølgelig kun, hvis man samtidig er en dygtig advokat”, 
pointerer han. 

Kommer hurtigere til sagen 
Kromann Reumert ser Indien som et lovende vækstmarked. 

Derfor mener Claus Juel Hansen da også, at det er helt naturligt, 
at Mandeep har kastet sig over netop det indiske segment.  
”At Mandeep har indisk baggrund betyder, at vi kan stille med en 
indsigt i kulturen, som vores konkurrenter ikke har. Og det giver 
os nogle klare fordele”, fortæller han.

Den ekstra kompetence, etnicitet nogle gange kan give, handler 
ifølge Mandeep helt banalt om at kunne sætte sig ind i udenland-
ske personers situation – noget, han mener, kan være ganske 
værdifuldt især for internationalt orienterede erhvervsadvokat-
kontorer. ”Det er afgørende for dem, at de er i stand til at sætte 

Når kulturindsigt 
skaber forretning

Indsigt i flere kulturer og sprog kan være et forretningsmæssigt stærkt 
kort at have på hånden sammen med andre centrale advokatkompeten-
cer. Hos Kromann Reumert har det banet vejen for forretning i Indien.

Af Lene Rosenmeier

fakta om Mandeep
Født i Danmark i 1976 af indiske forældre
Ansat hos Kromann Reumert siden 2001 
Advokat med speciale i IT og outsourcing 
Ansvarlig for firmaets indiske forretningsområde
Var i 2009 udstationeret til Indien
Taler punjabi, hindi, engelsk og dansk
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sig ind i de udenlandske virksomheders forhold og tanke-
gang, og derved at man undgår misforståelser, spildtid og 
i værste fald forkert rådgivning. Når jeg tager til Indien, 
bevæger jeg mig frit, taler sproget, og der er ikke noget, 
der er fremmed for mig. Det gør det utvivlsomt lettere at 
skabe en stærkere forbindelse til de personer, jeg møder 
og afkode situationer ikke mindst i en forhandlingssitua-
tion, og som regel gælder det samme, når jeg har at gøre 
med andre ikke-vestlige personer, simpelthen fordi min 
referenceramme er sat anderledes sammen”.

De fleste af Mandeep Singh Rathours klienter er danskere 
med helt almindelig danske baggrunde.  Han mener ikke, 
at hans etnicitet spiller nogen rolle overhovedet i forhold 
til dem. ”Måske tænker de lige fem sekunder over, at jeg 
går med turban eller er indvandrer, men så kommer de 
videre. Det betyder ikke noget. Det gør til gengæld min 
bistand og rådgivning til dem.”

En del af en 
ambitiøs generation
Da Safinaz Altintas blev cand.jur. i 2011, var hun en del af en studieårgang, hvor det at 
have en anden etnisk baggrund end dansk ikke længere er usædvanligt.  

Safinaz Altintas følte sig som dansk-tyrker ikke spor anderledes 
på jurastudiet i København. Der var mange andre studerende, der, 
som hun, havde en anden etnisk baggrund. Hun mener selv, at 
hun er en del af en meget ambitiøs generation af unge efterkom-
mere af indvandrere, der ser uddannelse som den eneste vej frem.

Allerede før jurastudiet havde Safinaz ambitioner om, at hun 
ville være advokat og gerne inden for erstatning- og forsikrings-
ret – hvilket netop er, hvad hun beskæftiger sig med i dag som 
fuldmægtig hos Advokatfirmaet Erritzøe. 

Safinaz’ farfar kom til Danmark fra Tyrkiet i 60erne, og senere 
fulgte resten af familien med. Selv er hun opvokset i Farum nord 
for København med forældre, der gerne så, at de fire børn drev det 
videre, end de selv havde gjort som rengørings- og fabriksansatte. 
”Da jeg blev færdig med studiet, kunne jeg godt mærke, at de tro-
ede, at nu skulle jeg giftes og have børn. Men jeg ønskede at satse 
yderligere på min karriere. Og det forstår de godt, for det er i dag 
mere almindeligt, at man vælger at uddanne sig end at blive gift i 
en tidlig alder”, forklarer hun.

fortsat fra side 25

den mest kvalificerede
Safinaz’ chef Jesper Ravn, der er partner hos Advokatfirmaet Er-
ritzøe, møder oftere og oftere klienter og modparter med anden 
etnisk baggrund end dansk. Samtidig kan han konstatere, at an-
delen af ansøgere med andre kulturbaggrunde til ledige fuldmæg-
tigstillinger også stiger. 

Safinaz Altintas var en af dem, der søgte ind i firmaet og blev 
ansat, simpelthen fordi hun var den mest velkvalificerede blandt 
alle ansøgerne. ”Vi ansætter ikke på etnicitet men på faglig dyg-
tighed”, understreger Jesper Ravn og fortsætter: ”Men når det så 
er sagt, så er det da et plus, at vi kan drage nytte af de kulturelle 
kompetencer, Safinaz har. Vi har en del sager, som involverer 
tyrkiske statsborgere, og her bibringer hun en kulturforståelse og 
sprogkundskaber, vi kan benytte os af direkte”, forklarer han. 

Safinaz var kontorets første medarbejder med muslimsk bag-
grund. Og det krævede da lige lidt forklaring i starten. ”Kollegerne 
skulle lige finde ud af og forstå, hvorfor jeg for eksempel ikke drik-
ker vin, spiser svinekød, eller hvorfor jeg faster under ramadanen. 
Men jeg er meget åben om det, og nu er det bare hverdag for alle.”

fakta om Safinaz
Født i Danmark 1987
Cand.jur og ansat som  fuldmægtig hos Advokatfirmaet Erritzøe 
2011. Arbejder primært med forsikrings- og erstatningsret.
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”Jeg har valgt at blive advokat, da det altid har været min drøm at 
gå i retten”. Den drøm kender mange danske advokatfuldmægti-
ge sikkert fra dem selv.  Ordene er de første, der toner frem på en 
YouTube-video, hvor Sajitha Sureshkanna fortæller om livet som 
fuldmægtig hos Ret&Råd-kæden.  

Under jurastudierne fik hun job i Ret & Råds sekretariatet i 
København, og her fik hun for alvor smag for advokatjobbet. 
Hun er i dag advokat hos Ret & Råd på Vestegnen i nærheden af 
København. 

Det kunne i virkeligheden sagtens være historien om mange 
advokater med ren dansk baggrund. Men Sajitha Sureshkanna 
har dog også en særlig kulturel historie bag sig. Hun er nemlig 
tamil og oprindeligt født på Sri Lanka. Hun har dog tilbragt langt 
det meste af sit liv i Danmark og føler sig faktisk mere dansk end 
tamilsk. 

Det etniske islæt fylder også kun ganske lidt i det daglige arbejde 
med familieret, fast ejendom og generelle retssager. ”Det er kva-
liteten i mit arbejde, der er afgørende - ikke min baggrund. Men 
der er da kunder, der har valgt mig, fordi jeg har en anden etnisk 
baggrund. Også selvom de kommer fra et helt andet sted i verden 
end mig”, forklarer hun. 

bredere horisont
Det er nok oftest i skilsmissesager, at den kulturelle baggrund 
kommer i spil for Sajitha Sureshkanna. ”Her kan der for eksempel 
være forskel på den måde, man opfatter kvinder på forskellige 
steder. Det kan jeg nemt sætte mig ind i og samtidig være med 
til at finde en løsning og få dem til at forstå den danske kultur og 
retssystem og hvilke muligheder, de har”. 
Ret & Råd Glostrup, Ballerup, Greve ligger i et område, hvor der 
bor mange med anden etnisk baggrund end dansk, og det afspej-
ler sig ifølge partner Wivi Larsen også på klientsammensætnin-
gen. Her mener hun, at de som advokatkontor står ret stærkt 
med Sajitha Sureshkanna. ”Der er helt sikkert klienter, der vælger 
Sajitha, fordi hun også har anden etnisk baggrund. De kan Fakta 

måske bedre spejle sig i hende og føler sig mere trygge”, forklarer 
Wivi Larsen. 

Hun understreger dog samtidig, at Sajitha Sureshkannas etniske 
baggrund ikke spillede en rolle ved ansættelsen. ”Vi ansatte 
hende, fordi vi havde fået hende anbefalet som en meget dygtig 
og behagelig person. Det var det, der var afgørende.  Men det 
giver os da helt sikkert en bredere horisont, at hun har den bag-
grund, hun har”.

En helt almindelig 
advokat med en 
ualmindelig baggrund
En helt almindelig, dygtig dansk advokat med en lidt ualmindelig kulturel baggrund, som 
indimellem kan være en fordel i forhold til visse klienter. Sådan kan man beskrive tamilsk 
fødte Sajitha Sureshkanna.

Fakta om Sajitha
Født i 1982
Har boet i Danmark siden 1987
Cand.jur. i 2007
Uddannet advokat i 2011
Ansat i Ret & Råd, Glostrup, Ballerup og Greve, hvor hun blandt andet 
arbejder med familieret, fast ejendom, erstatnings- og forsikringsret og 
retssager. 

Magasin_3-13.indd   31 9/9/2013   3:13:12 PM



32

Krisen rammer for alvor – omsætningen er faldende
Den lave vækst i 2012 forstærkes i 2013. De første 5 måneder i år 
viser en tilbagegang i omsætningen på 610 mio. kr. i forhold til 
samme periode sidste år, svarende til et fald på 14,4 pct. Renset 
for inflation er der tale om et realfald på 531 mio. kr. eller 12,3 pct. 
Dette fald hidrører dog primært januar måned, hvor omsæt-
ningen var markant lavere end sidste år. Nedgangen afspejler æn-
dringerne i efterspørgslen og et generelt højere prispres. Det er 
uvist, om dette fald er blivende, eller om de kommende måneder 
vil vise en forbedring. 

Opdateret d. 31.juli 2013. 

Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2, FIKS33 & PRIS7 (specialkørsel) 

samt egne beregninger.

De markante udsving i omsætningen fra måned til måned, som ovenstå-
ende figur viser, skyldes i vidt omfang advokatvirksomhedernes faktu-
reringspraksis. Bemærk dog, at faktureringspraksissen er stort set den 
samme fra år til år. Således bliver knap 40 pct. af omsætningen hvert år 
faktureret i årets sidste kvartal.
 

Nedenstående figur viser advokatvirksomhedernes omsætning 
i årene 2001-2012 samt fremskrivningen for 2013. Der har været 
positiv vækst i alle år på nær 2001, 2002, 2009, og det ser ud til, 
at 2013 også kan blive et år med negativ vækst. Den gennemsnit-
lige årlige vækstrate fra 2000 til fremskrivningen for 2013 er 4,8 
pct. p.a. svarende til en gennemsnitlig årlig realvækstrate på 2,0 
pct. Fremskrives udviklingen baseret på omsætningstallene fra 
de seneste 12 måneder, forventes omsætning i 2013 at blive 11,5 
mia. kr.

Opdateret d. 31. juli 2013. Anm.: Mindre databrud fra 2010 til 2011. 

Se Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2, FIKS33 & PRIS7 (specialkørsel) 

samt egne beregninger.

Fremskrivningen er alene baseret på omsætningstal for januar 2001 til 
og med maj 2013. Den er således ikke baseret på indikatorer for konjunk-
turudviklingen og skal alene læses som et kvalificeret bud på, hvordan 
resten af 2013 vil forløbe.

Branchen i tal

Af Øyvind Fagerstrand
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Ansættelser og fyringer – reagerer branchen i tide?
Ledigheden blandt jurister har de seneste mange år været lav, 
men alligevel er den blevet påvirket under krisen. Ledigheden var 
på sit laveste punkt op til krisen i juni 2008 på blot 2,2 pct. Ledig-
heden steg da frem til september 2012, hvor den toppede på 5,5 
pct. Denne stigning skete imidlertid i takt med, at omsætningen 
også steg frem til 2012. Ledigheden blandt jurister er siden faldet 
til 4,6 pct. i maj 2013, samtidig med at omsætningen er faldende i 
2013. Ledigheden for de juridiske dimittender følger tendensen for 
alle jurister. Der er naturlige såkaldte ”peaks” omkring juli, hvor 
mange bliver færdige og skal til at søge deres første job. Udvik-
lingen viser, at ledigheden er steget støt gennem krisen både for 
dimittender og jurister til forskel fra udviklingen af ledigheden ge-
nerelt i Danmark, der steg brat fra juli 2008 til februar 2010 som 
følge af finanskrisen (med et lille fald omkring juli 2009). Derefter 
har den generelle ledighed i Danmark siden da fluktueret op og 
ned omkring 6,5 pct., men ser ud til at have en svag nedadgående 
tendens.
 

Kilde: Akademikernes ledighedsstatistik. 
Amn: Bruttoledige er defineret som summen af de registrerede nettole-
dige og de aktiverede, der samtidig vurderes at være jobklar.

flere kvinder og etnicitet i advokatbranchen 
Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om di-
versiteten blandt jurister i Danmark. En særkørsel fra Danmarks 
Statistik ser på, hvor mange mandlige og kvindelige jurister med 
henholdsvis dansk, ikke-vestlig og vestlig baggrund, der er ansat 
i advokatbranchen, den øvrige private sektor og i den offentlige 
sektor. 

Undersøgelsen viser, at kvinderne generelt klarer sig rigtig godt 
i branchen – der er beskæftiget 64 pct. flere kvinder fra 2003 til 
2012 mod kun 19 pct. flere mænd. Den største stigning blandt 
kvinderne er sket i advokatbranchen. Undersøgelsen viser samti-
dig, at de kvindelige jurister klarer sig bedre gennem krisen, end 
deres mandlige kollegaer. 

Ved periodens begyndelse var der samme andel ansatte med 
ikke-vestlig baggrund i det private erhvervsliv og i advokatbran-
chen. Dette er dog ikke tilfældet ved periodens slutning, hvor 
andelen nu er størst i advokatbranchen. En stigning fra 0,3 pct. til 
1,1 pct. af det samlede antal ansatte. Gennem perioden er der den 
største andel ansatte med ikke-vestlig baggrund i det offentlige, 
og denne er steget til 1,5 pct. i 2012.

I artiklen ”Mangfoldigheden blomstrer” på side 24 sætter vi fokus 
på, at der ansættes flere og flere advokater med anden etnisk 
baggrund i advokatbranchen. 

Tabel 1 - Alle ansatte jurister 2003 - 2012

Kilde: Specialkørsel baseret på Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik

i danske Advokater er der:
763 medlemsvirksomheder, som beskæftiger:
3.486 advokater
776 fuldmægtige

nøgletal for den samlede advokatbranche:
Samlet beskæftigelse: 12.679 (2012) 
Omsætning: 12,0 mia. kr. (2012)
Eksport: 730 mio. kr. (2012)
Lønsum: 5,0 mia. kr. (2011)

Kilde: Danmarks Statisk og Medlemsdatabasen (2013)
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34 Af Øyvind Fagerstrand

Tabel 1: værditilvækst fordelt på udvalgte brancher 2000 – 2011  

2000 - priser 2000 2001 2002 2003 … 2007 2008 2009 2010 2011 Vækst

Advokatvirksomhed 539 553 573 552 … 692 678 685 723 818 51,7 %

Revision og bogføring 482 444 450 449 … 508 480 481 492 515 6,8 %

Øvrig videnservice 442 461 423 420 … 457 469 478 463 492 11,2 %

Kilde: Danmarks Statistik, tabel REGN1A. Opdateret d. 31. juli 2013.
Tabel 1. Værditilvækst i 1.000 kr. per årsværk i udvalgte brancher (2000-2011), renset for inflation (forbrugerprisindekset) med udgangs-
punkt i år 2000.

Advokater skaber 
vækst i samfundet 

Den danske advokatbranche er kendetegnet ved et meget højt 
produktivitetsniveau. Faktisk er produktiviteten steget med hele 52 
procent igennem de senest 11 år. Der er fire hovedforklaringer på den 
udvikling:

• Advokatbranchen har øget andelen af højtuddannede. Andelen 
af jurister er steget med hele 33 pct. i perioden 2002-11 mod en 
generel vækst i beskæftigelsen på 11 pct.

• Branchen har undergået en konsolidering mod større enhe-
der, som er ledsaget af en øget specialisering og deraf højere 
værdiskabelse.

• Branchen har haft fokus på øget videndeling internt i virksom-
hederne og inden for branchen.

• Branchen har haft succes med at tilpasse sig konjunkturerne og 
markedssituationen.

Produktivitetsudviklingen målt som reel værditilvækst i perioden 
2000-2011 fremgår af nedenstående 
tabel 1.
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betydningen af regulering i advokatbranchen
Der har på internationalt plan igennem de senere år været en 
ganske udbredt diskussion af betydningen af reguleringen af ad-
vokatbranchen. Således har også EU-Kommissionen iværksat en 
række initiativer, som har til formål at se kritisk på alle regulerede 
erhverv.
Vi er fra branchens side tilhænger af alle initiativer, der kan redu-
cere unødig regulering. Der er imidlertid en række særdeles gode 
argumenter for regulering. Advokatbranchen er en vidensintensiv 
branche, hvor de ydelser, der leveres – særligt i forhold til private 
og ikke-professionelle erhvervskunder – kan være ganske svære 
at gennemskue. I teorien omtales levering af advokatydelser som 
et såkaldt ”credence good”1. Et sådant ”tillidsgode” er kendeteg-
net ved, at forbrugeren af godet – på grund af den asymmetriske 
information – hverken før, under eller efter forbruget af godet er i 
stand til præcist at vurdere, om det leverede var optimalt eller ej.

Hertil kommer, at der ud fra et mere samfundsøkonomisk 
perspektiv er en række yderligere argumenter for, hvorfor en 
velreguleret advokatbranche er værdiskabende – og ikke værdi-
hæmmende. Disse argumenter knytter sig til advokatbranchens 
betydning for sikringen af velordnede og troværdige markeder, 
hvor de økonomiske aktører trygt udveksler varer og tjenester i 
tillid til, at det pågældende marked er et velfungerende retssam-
fund, hvor der ikke er tvivl om ejendomsretten – også til
intellektuelle rettigheder - hvor muligheden for troværdig og 
velordnet tvistløsning i tilfælde af uenighed er til stede, hvor der 
er lav eller ingen korruption osv.

copenhagen economics støtter en fortsat regulering
Produktivitetskommissionen har fået Copenhagen Economics til 
at udarbejde rapporten ”Barriers to productivity growth in busi-
ness services”, der blandt andet ser på serviceerhverv - herunder 
advokatbranchen. Rapporten konkluderer, at produktiviteten 
i advokatbranchen ligger højere end i andre videnserhverv og 
professionelle servicevirksomheder, samtidig med at branchen 
har haft en højere produktivitetsstigning end revisorer og øvrige 
rådgivere.

Rapporten belyser områder, der kan have en positiv betydning for 
en øget produktivitet, herunder om en deregulering, ændring af 
ejerskabsstruktur, lavere adgangskrav til branchen og øget kon-
kurrence kan være fremmende. Konklusionen er, at der ikke er 
empirisk belæg for, at de belyste faktorer alene vil være produkti-

vitetsforbedrende, uden at det også vil have en negativ virkning 
på branchens øvrige vilkår og forudsætninger for at kunne levere 
uvildig og høj kvalitetsrådgivning til gavn for kunderne og deres 
retssikkerhed.

Den danske advokatbranche har, som Danske Advokater tidligere 
har beskrevet, igennem de sidste år haft øget omsætning og be-
skæftigelse, samtidig med at produktiviteten er steget markant i 
forhold til andre brancher. Branchen har i dag et af landets høje-
ste produktivitetsniveauer, og den har selv skabt en produktivi-
tetsfremgang på 52 procent, hvilket er bemærkelsesværdigt højt.
Fremgangen er skabt ved hjælp af konsolideringer, øget spe-
cialisering og videndeling på de enkelte advokatkontorer. Den 
vigtigste enkeltfaktor er imidlertid udnyttelsen af akademikere i 
vidensproduktionen. Analyser lavet af Danske Advokater har på-
vist, at langt den største fremgang i beskæftigelsen alene baseres 
på ansættelsen af jurister, som dermed har løftet produktivite-
ten. Hele 33 procent flere jurister er blevet ansat i perioden 2002-
2011 sammenholdt med kun 1 procent beskæftigelsesfremgang 
blandt øvrige ansatte.

Produktivitetskommissionen har, baseret på rapporten fra 
Copenhagen Economics, diskuteret, hvor meget ejerskabsstruk-
turen hæmmer en øget produktivitet i branchen. Det konklude-
res i den forbindelse, at en sammenligning af ”koncentration” i 
Danmark, baseret på blandt andet størrelserne af advokatvirk-
somheder, ikke vidner om en manglende konsolidering i den 
danske advokatbranche. De fem største advokatvirksomheder i 
Danmark er ikke mindre sammenlignet med for eksempel vores 
nordiske kollegaer. I gennemsnit er der flere ansatte hos de 
fem største virksomheder i Danmark sammenlignet med f.eks. 
Sverige til trods for det mindre marked. Hos Danske Advokater 
mener vi ikke, at en eventuel lempelse af ejerskabsrestriktionerne 
vil medføre en øget konsolidering og derigennem skabe et endnu 
større produktivitetsløft, idet dette blot vil medføre en øget risiko 
for ikke at kunne efterkomme kundernes krav til en uafhængig 
branche og kvalitet i den rådgivning, de modtager. En risiko som 
også fremhæves af rapporten fra Copenhagen Economics.

Sidst men ikke mindst oplever branchen en høj grad af pres på 
priserne, særligt drevet af de største kunder af advokatydel-
ser, hvilket kun øges i takt med, at flere og flere udenlandske 
advokatvirksomheder byder på opgaver i Danmark. Det er derfor 
bemærkelsesværdigt, at branchen til trods for det øgede pres på 

1 Se Frank H. Stephen: “Regulation of the Legal Professions or 
Regulation of Markets for Legal Services”, European Business Law 
Review 2008 pp1129-1139
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priserne har kunnet skabe den kraftige vækst i produktiviteten. 
Netop udviklingen i priserne fremhæver Copenhagen Economics 
i rapporten som en faktor, der kan virke hæmmende for produkti-
vitetsforbedringerne.

internationaliseringsgraden og konkurrencen fra udlandet
Advokatbranchen henter ca. ¼ af sin omsætning fra rådgivning 
til private borgere. Den øvrige del stammer fra rådgivning til 
virksomheder og det offentlige.

Eksportandelen udgør ca. kr. 0,7 mia., svarende til ca. 6 procent 
af den samlede omsætning i 2012, hvilket bl.a. afspejler, at advo-
katvirksomhed er underlagt specifik national lovgivning.

Copenhagen Economics beskæftiger sig også med, hvor in-
ternational branchen er, og hvor udsat den er for konkurrence 
fra udenlandske advokatvirksomheder. Det slås fast, at der 
er internationale advokatvirksomheder, der betjener kunder i 
samarbejde med danske advokatvirksomheder eller gennem 
direkte opgaveløsning for virksomhederne i konkurrence med 
danske advokatvirksomheder. Det er den såkaldte ”fly-in fly-
out”-konkurrence, hvor det i princippet er ligegyldigt, hvor den 
advokatvirksomhed, der konkret udfører en opgave, har hjemme. 
Dette er med til at øge konkurrencen og til at presse priserne på 
advokatydelserne, hvilket alt andet lige lægger et yderligere pres 
på produktiviteten. Branchen har dog indtil videre vist, at den er 
modstandsdygtig og formår at skabe vedvarende produktivitets-
forbedringer til trods for den øgede konkurrence - også fra andre 
rådgivere.

Fakta om advokatbranchen

Brancheforeningen Danske Advokater repræsenterer private ad-
vokatvirksomheder, som beskæftigede knap 9.000 fultidsansat-
te i ca. 1.700 virksomheder ved udgangen af 2012 - heraf ca. 4.700 
advokater og 925 advokatfuldmægtige. Den samlede omsætning 
er kr. 12,0 mia. i 2012 baseret på momsstatistikken. 

Hvert år etableres og forsvinder ca. 100 advokatvirksomheder i 
Danmark.Tallet har over en årrække været forholdsvis stabilt. 

Hvad får man, hvis man sætter en jurist og en retoriker sam-
men? Svaret er i denne sammenhæng opskriften på, hvordan 
god kommunikation giver større juridisk gennemslagskraft. 
Bogen er hverken en traditionel bog om retorik eller en juridisk 
lærebog. Det er kort og godt en bog om kunsten at blive en 
overbevisende jurist. I stedet for at se på jura og kommunika-
tion som to forskellige fagtraditioner, der ikke kombineres, er 
forfatternes budskab, at ”juridisk gennemslagskraft forudsæt-
ter, at man kobler sin juridiske viden med indsigter hentet fra 
fag, der opererer i grænseområderne. Spørger man en jurist, 
om han eller hun vil satse på jura eller retorik i en given sag, vil 
svaret sandsynligvis være jura. Men svaret burde i stedet være: 
Tak, lidt af det hele”. Og det er netop hele bogens grundpointe, 
der både underbygges historisk, praktisk og teoretisk. Cicero 
(106-43 f.Kr.) var en stor jurist i det gamle Rom. Mange af de sa-
ger, han førte ved retten, er gået over i historien som juridiske 
mesterværker. Dertil kommer, at han også var en fremragende 
retoriker, der brugte mange timer på at memorere timelange 
procedurer ved hjælp af retoriske memoteknikker, og det er 
lige præcis denne dimension, som forfatterne zoomer ind på. 

Kommunikation betaler sig
Det er der ifølge bogen en ganske særlig grund til: ”Nogle 
gange kan det faktisk bedre betale sig for juristen at spille et 
andet kort end det juridiske. Nyere forskning peger således 
på, at man ligefrem vinder sager i retten, hvis man forstår at 
appellere bredere end til gældende ret. Frem for kun at tage 
afsæt i lovværk og paragraffer synes det at kunne betale sig 
også at fokusere på ekstra-juridiske forhold såsom retfærdig-
hed og samfundsmæssig nytte (Staffe 2008)”. Hvordan man 
helt praktisk træner og udvikler sine kommunikative færdig-
heder, er der en række forslag til i bogen. Bogen beskriver ikke 
blot de gode eksempler. Den anviser også, hvordan man selv 
når målet med træning, og det er en af bogens mange styrker. 
Forfatterne er helt bevidste om det klassiske dilemma, som 

Boganmeldelse:
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jurister ofte befinder sig i: ”Skal man være tro mod det juridiske 
tankemønster, være saglig og fagligt præcis – og dermed svær at 
forstå? Eller skal man være modtagerorienteret, bruge hverdags-
sprog og sammenligninger – og dermed blive faglig upræcis. 
Mange jurister har en tilbøjelighed til at vælge det første, selvom 
de fleste retorikere prædiker det sidste. Mest effektivt er det dog, 
om man mestrer begge kommunikationsformer og også her 
siger: Tak, begge dele. Det kommer an på, hvem jeg taler med, 
hvor jeg taler, hvornår jeg taler – og hvad jeg vil opnå! Juridisk 
gennemslagskraft handler derfor om at kunne tænke i publikum-
mer – hvem står man rent faktisk overfor, hvad er relationen og 
formålet?” 

Gør sagen stærk
Bogen beskæftiger sig også indgående med det gamle retoriske 
kneb skift vinkel, ikke standpunkt. Aristoteles beskriver i sit 
kendte værk Retorik, hvordan sofisten Protagoras udviklede 
læren om ”at gøre den svagere sag stærkere”. Et klassisk eksem-
pel på, hvad en spindoktor eller journalist ville kalde vinkling, 
er: En lille og en stor mand har været oppe at slås. Hvem er den 
skyldige? Den lille mands forsvar lyder: Det ville da være dumt af 
mig at overfalde én, der er mig fysisk overlegen. Den store mands 
forsvar vil omvendt lyde: Det ville være endnu mere dumt, hvis 
jeg, der er fysisk overlegen, overfaldt en lille mand. Det ville jo 
være oplagt, og alle ville derfor automatisk mistænke mig. Alt 
kan vinkles strategisk, og det er her, at læren om topik kommer 
ind i billedet. Ordet er afledt af det græske ord tepos, der direkte 
oversat betyder sted, men som for forståelsens skyld kan over-
sættes til vinkler. Grundideen i topikken er, at man opregner og 
kategoriserer gængse vinkler, der typisk dukker op i sager. Man 
analyserer simpelthen sine egne sager systematisk. Ganske som 
når en journalist spørger sig selv: Kan der være noget at hente i 
vinkel X,Y eller Z? Et typisk topik-katalog kan eksempelvis bestå af 
disse overordnede emner: Økonomi, miljø, etik, æstetik, kultur, 
religion, tid og velvære. Hver af disse punkter repræsenterer en 

mulig måde at vinkle en sag på til egen fordel. ”Forskellen på at 
”skære sagen til” og lyve sig igennem et sagsforløb er hårfin, men 
grænsen ændrer sig fra kontekst til kontekst, hvilket betyder, at 
man må tilpasse sine forskellige kneb og teknikker”, lyder det fra 
forfatterne.

forskel på skrift og tale
Bogen husker også læseren på, hvor stor forskel der er på mundt-
lig og skriftlig kommunikation ved at gengive et tankevækkende 
eksperiment fra 1950’ernes USA. Her blev en gruppe højtud-
dannede  og en gruppe personer uden uddannelse bedt om et 
betragte fire genstande: En økse, en hammer, et stykke tømmer 
og en sav. Hvilken genstand skiller sig ud? De, der kunne læse 
og skrive, pegede på, at tømmeret skilte sig ud, da der ikke var 
tale om et værktøj. Omvendt pegede de mundtligt orienterede 
personer på hammeren, fordi når man arbejder med tømmer, har 
man mere brug for en økse og en sav. Der er med andre ord stor 
forskel på at være begrebsorienteret og handlingsorienteret. Det 
er en god ”huskekage”, så man undgår at blive for abstrakt i sin 
kommunikation. Konkrete eksempler, cases og historier, der kan 
foldes ud, er de stærkeste virkemidler i den mundtlige kommuni-
kation. Men, men, men: ”Performance gør det imidlertid ikke i sig 
selv. Det er de færreste, der kan levere en god performance uden 
en grundig forberedelse. Det er fordi, man har brugt tid på at gen-
nemtænke og strukturere sine pointer, at man i situationen kan 
gennemføre det klart”. Det er ikke tilfældigt, at det græske ord for 
disposition er taxis, der er beslægtet med ordet taktik. Et grund-
vilkår for alle, der skal kommunikere et budskab, er dog: ”Vi lytter 
kun, hvis vi tror, at den, der taler, har noget relevant at bidrage 
med”. Også i den sammenhæng spiller personlig troværdighed en 
afgørende rolle. Alt det og meget mere kan man læse om i bogen, 
der er både interessant og relevant for alle jurister, der ønsker 
større gennemslagskraft. 

God kommunikation giver 
juridisk gennemslagskraft

Af Søren Møller Andersen

Inger Høedt-Rasmussen & Jonas Gabrielsen: 
Juridisk Gennemslagskraft,
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012, 152 sider.
Pris: 250 kr.
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Hos Hjulmand Kaptain i Aalborg har de rådgivet systematisk om 
CSR i to år. De mener, at området er et vigtigt rådgivningsområ-
de for advokater. ”Der er brug for nogle, som hjælper virksomhe-
derne med at se på, hvad der er truende for dem, så de kan tage 
det med ind i deres strategiske planlægning. Og den ydelse ligger 
jo ikke fjernt for en advokatvirksomhed”, siger partner Niels Vase. 

Firmaet inddrager derfor ofte CSR-vinkler, når de ser på klassiske 
juridiske områder som miljø- og arbejdsmiljøansvar, compli-
ance og på om virksomhederne opfylder konkurrencereglerne.  
”Det foregår typisk på den måde, at vi kigger på virksomhedens 

miljøgodkendelser, og hvordan den har sikret sig, at den opfylder 
reglerne. Vinklen over til CSR er så, at det ofte er et element i en 
CSR-politik, at man sikrer overholdelse af miljøregler.”

vi forebygger mere 
Hjulmand Kaptain identificerer både de risici, der måtte være og 
hjælper så virksomhederne med at tage stilling til, hvilke risici 
de kan acceptere, samt hvordan de fjerner dem, de ikke kan 
leve med. ”Det nye er, at vi nu er meget mere inde og forebygge 
konflikter end at løse dem. Vi er mere opsøgende og bruger vores 
erfaring til at identificere typiske risici”, forklarer Niels Vase.

Ifølge ham er alle firmaets erhvervsadvokater involveret i CSR i 
større eller mindre grad.  ”Det er integreret i den traditionelle råd-
givning. Det har det sådan set altid været, men nu siger vi mere 
åbent, at vi også laver forebyggende rådgivning.” 

De CSR-ydelser, der ligger ud over de juridiske, sætter firmaet 
en ekstern samarbejdspartner til at se på. ”Vi bruger typisk en 
samarbejdspartner i form af et revisionsfirma, hvis det er den 
generelle CSR, der er tale om. Vi kigger med de juridiske briller på, 
mens de dækker de blødere og mere regnskabsmæssige områ-
der”, forklarer Niels Vase. 

Og ifølge ham har Hjulmand Kaptains fokus på CSR vist sig som 
en succes. ”Der er stor interesse for det. Vi har selvfølgelig været 

Masser af 
advokatydelse 
i CSR

Af Lene Rosenmeier

Det er egentlig slet ikke nyt, at advokater rådgiver om corporate social 
responsibility - eller CSR. For det handler i bund og grund om miljøret, 
konkurrenceret, ansættelsesret og andre juridiske kerneydelser. Det 
nye er, at advokaten ser disse juridiske områder i en sammenhæng og 
prøver at forebygge konflikter i stedet for at løse dem.   

 Niels Vase
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igennem en periode, hvor virksomhederne har været meget 
omkostningsbevidste, og det har vi mærket. Men vi har ikke hørt 
nogen sige, at det ikke var relevant for dem”. 

Niels Vase mener dog, at behovet for CSR-rådgivning er størst 
hos de mindre virksomheder. ”De større virksomheder har typisk 
sådanne aktiviteter i gang allerede, mens de mindre ikke er vant 
til at arbejde på den her måde, men har bestyrelsesmedlemmer, 
der er meget interesseret i virksomhedens risici.”

forskel på behov
Hos Forum Advokater i Roskilde rådgiver de også primært mindre 
og mellemstore virksomheder om CSR.  Mange af de rådgivnings-
ydelser, der nu falder ind under betegnelsen CSR, rådgav de om 
i forvejen. ”Vi arbejder med selskabsledelse og bestyrelsesar-
bejde. Og det er jo der, CSR rigtigt rør på sig. Man skaber bare en 
bevidsthed om det ved at kalde det for CSR”, fortæller advokat 
Morten Mark Østergaard.

Hos Forum Advokater begyndte det hele med, at firmaet selv 
vedtog en CSR-politik og tilsluttede sig FN’s Global Compact i 
2009. Den primære tanke var ikke, at det også skulle være en 
rådgivningsydelse. Men i takt med, at firmaet selv gjorde sig 
erfaringer på CSR-området, identificerede de et rådgivningsbe-
hov hos mindre og mellemstore virksomheder som dem selv. ”De 
mærker CSR på en helt anden måde, end de store virksomheder.  
Mens de store er forpligtet af lovgivningen, så kommer det til de 
mindre virksomheder på en helt anden måde, fx i form af krav fra 
de store virksomheder, der køber ind hos dem”,  forklarer Morten 
Mark Østergaard.

Han mener derfor, at man skal blive bedre til at skelne mellem de 
behov, de store børsnoterede virksomheder har, og så de udfor-
dringer, de små og mellemstore virksomheder sidder med.
”Mange CSR-tiltag er rettet mod de store. Men hos virksomheder 
med 50-100 ansatte kan det være svært at lave den store forkro-
mede CSR-rapport eller CSR-politik. Og fremfor alt kan det være 
svært at se, hvordan bundlinjen bliver bedre af det. I forhold til 
dem har vi en stor opgave i at forklare, hvorfor CSR er en god idé, 
og det er ikke altid nemt. ”

Ifølge Morten Mark Østergaard handler CSR hos disse virksom-
heder oftest om, hvorvidt de kan få lov til at levere til de store 
virksomheder. ”Der er masser af advokatydelse i det. Det er typisk 
leverandørkontrakterne og det ansættelsesretlige, vi kan hjælpe 
med.  Og vi åbner så  for andre CSR-emner, når vi så arbejder med 
kontrakter, der indeholder CSR-krav. Her kan vi hjælpe, fordi vi 
selv har prøvet det.” 

oplagte advokatydelser
Også hos Bech Bruun i København var udgangspunktet for deres 
CSR-rådgivning, at de selv som firma begyndte at arbejde med 
området blandt andet ved at tilmelde sig Global Compact. Vi er 
3-4 år tilbage i tiden, hvor revisionsbranchen allerede var løbet 
godt afsted med CSR-bolden som rådgivningsområde. Siden da 
er der sket rigtig meget. ”Det lå lige til højrebenet for revisorerne 
dengang, da CSR handlede meget om rapporteringsstandarder. 
Men CSR indeholder også mange juridiske emner, som helt klart 
er mere oplagte for jurister end revisorer. Og der, hvor det for al-
vor blev interessant for advokater, var da frivillige CSR-initiativer 
begyndte at udviklede sig til ”soft law” og ”hard law” inden for 
eksempelvis antikorruption og menneskerettigheder og i § 99 a 
i årsregnskabsloven”, fortæller Morten Hove Henriksen, der er 
CSR-rådgiver hos Bech Bruun.

Efterspørgslen på juridisk CSR-rådgivning er da også steget ifølge 
ham – om end ikke voldsomt. ”Der er ikke kommet den store 
bølge endnu, men der kommer hele tiden små bølgeskvulp. Bare 
sidste år havde vi betydeligt flere henvendelser end tidligere på 
det her område”, forklarer Morten Hove Henriksen. 

Han peger på, at den stigende efterspørgsel især skyldes, at de 
små og mellemstore virksomheder begynder at tage fat på det 
og modsat de store er ude på nyt vand. ”Vi oplever et stigende 
behov hos disse virksomheder for at få gennemgået eksisterende 
forretningsgange, retningslinjer, aftale- og medarbejdervilkår og 
så videre. Vi ser på, hvad der er vigtigt for den enkelte virksomhed 
og får så CSR integreret og forankret i deres daglige forretning og 
drift”. 

Morten Mark Østergaard

Morten Hove Henriksen
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liC varehuse og Webshop

liC varehusene ved aarhus og Herlev 
byder på de helt store oplevelser i 
madverdenen.

Vores leverandører er nøje udvalgte 
specialister indenfor deres områder, 
der gør en ekstra indsats for at forfine 
deres unikke råvarer. Derfor giver de-
res produkter dig masser af velsmag 
og Gourmetoplevelser ud over det 
sædvanlige. 

På lic.dk finder du et stort udvalg af 
mærkevarer til hjemmet eller kontoret. 
Smukke spisestel fra Royal Copenha-
gen, belysning fra louis Poulsen eller 
lego til børnene er blot et lille udsnit 
af det store udvalg. Du finder også vin 
og konfekture i luksusklassen på liC 
Webshop. 

Nyt samarbejde med  
Danske Advokater

Meld dig ind i LIC og opnå 
unikke fordele og priser

Som medlem af Danske advokater kan 
du nu blive medlem af liC.  

Med liC MasterCard og +Fordele får du 
adgang til rabataftaler med mere end 
3.200 butikker i Danmark og Sverige. alt 
fra nye dæk til bilen til årskort til Tivoli er 
at finde i det store udbud.

Du sparer op til 40% med liC +Fordele 
og besparelserne stopper ikke der. Med 
Mobilic – dit eget telefonselskab og liC 
energi er der taget hånd dine  
månedlige udgifter.

Velkommen i LIC

i samarbejde med  Danske advokater 
kan du tilmelde dig online på 

danskeadvokater.dk

eller  du kan kontakte liC direkte på   på tlf.

44 85 46 00 
- for at give alle dine medarbejdere de              
mange fordele ved et medlemskab 

- booke et besøg af liC vedrørende salg og 
design af mærkevarer til din virksomhed

I Danske Advokater mener vi, at rådgiv-
ning om CSR (Corporate Social Respon-
sibility) er en helt naturlig tillægsydelse 
for advokater. Når en advokat alligevel 
rådgiver om f.eks. en samarbejdskon-
trakt, om salg af en virksomhed eller om 
en ansættelsesretlig problemstilling, så 
er det oplagt at tale om mulighederne og 
risiciene inden for samfundsansvar.

Arbejdet med CSR bygger i realiteten på internationale og 
nationale principper, regler og standarder, og det handler 
om at gøre kunden opmærksom på dette. Og det er slet ikke 
uoverskueligt eller uoverkommeligt. Når kunden opdager, at 
advokaten  sidder inde med relevant og kompetent viden, vil 
advokatens  rolle som CSR-rådgiver blive tydelig. 

CSR kan blive en god forretning, både for dig, som advokat, 
men også for de virksomheder, du rådgiver. Mange virk-
somheder har brug for hjælp til både at komme i gang og 
ikke mindst til at drive deres CSR. Det drejer sig derfor om 
at bringe sig selv i spil, og det er der flere oplagte og gode 
muligheder for – afhængig af virksomhedens udfordringer, 
muligheder og målsætninger.

danske Advokater hjælper dig i gang
For at hjælpe vores medlemmer har Danske Advokater i 
samarbejde med advokat Pia Justesen, Just Advice og Hen-
ning von Hauen, CSR Nordic udviklet en række værktøjer, der 
skulle gøre det overkommeligt at påbegynde  rådgivningen. 
I værktøjerne er der dels en række generelle værktøjer f.eks. 
”Sådan kommer du i gang med rådgivning om CSR”, ”Rådgiv-
ning om FN’s Global Compact”, og ”Rådgivning om ansvarlig 
leverandør- og værdikædehåndtering”. Når du har fået lidt 

Her er dine 

CSR
værktøjer

Af Ulrikke W. Krogbeck
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mere blod på tanden, ligger der også en række mere specialise-
rede værktøjer, f.eks. inden for arbejdet med anti-korruption, 
udarbejdelse af en mangfoldigheds- og sygefraværspolitik eller 
rådgivning om certificering i samfundsansvar. Der ligger således 
i alt 17 værktøjer på hjemmesiden til fri afbenyttelse for alle med-
lemmer af Danske Advokater.

hvad er cSr?
Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksom-
heders samfundsansvar og står for virksomheders arbejde med 
at integrere sociale, miljømæssige og økonomiske hensyn i deres 
forretningsaktiviteter. 

CSR er kendetegnet ved at omfatte:
• Ansvar og aktiviteter, som en virksomhed er direkte pålagt 

ved lov (compliance) 
• Aktiviteter, som en virksomhed frivilligt iværksætter for at 

arbejde proaktivt med samfundsansvar (skabe værdi). 

CSR-aktiviteter kan f.eks. indebære:
• At arbejde systematisk med miljø- og klimaledelse
• At arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejds-

miljø internt i virksomheden
• At udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en 

social eller miljømæssig dimension
• At stille krav til og samarbejde med leverandører om at over-

holde menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

hvem vil have cSr rådgivning?
CSR vedrører i stadig højere grad både store og små virksomhe-
ders hverdag. Det hænger sammen med, at virksomheder verden 
over arbejder mere og tættere sammen på tværs af landegrænser, 
og der ikke altid er den samme opfattelse af, hvad der er rimelige 
arbejdsvilkår og miljøpåvirkninger. Krav til virksomheder om at 
tage et samfundsansvar er således blevet mere almindelige i takt 
med globalisering af markeder. F.eks. har årsregnskabslovens rap-
porteringskrav medført en bevågenhed om CSR, hvilket betyder, 
at langt flere store danske virksomheder har fået CSR på dagsor-
denen - og dette fokus smitter af på de mindre virksomheder.

Samfundsansvar kan være med til at styrke en virksomheds 
konkurrenceevne og indtjening. Der er størst værdi at hente for 
en virksomhed, hvis indsatsen er forretningsdrevet og sup-
plerer virksomhedens kerneforretning. Med forretningsdrevet 

samfundsansvar forstås derfor, at en virksomhed fokuserer sin 
indsats, så den passer ind i virksomhedens strategier, udfordrin-
ger og markedsrelationer.

både pisk og gulerod
Der er flere gode grunde til, at en virksomhed beskæftiger sig 
med CSR, herunder:
• Øget pres fra kunder, interessenter og myndigheder
• Lovgivning og forventninger til virksomheden i internatio-

nale principper
• Styrkelse af omdømmet og dermed rekrutteringsgrundlaget
• Direkte besparelser (energi-/vandforbrug, miljøledelse)
• Innovation og nye produkter der adresserer nye behov

Som så meget andet er motivation en blanding af pisk og gule-
rod. Guleroden repræsenterer her tanken om, at en strategisk 
tilgang til CSR, hvor virksomheden agerer samfundsansvarligt på 
alle niveauer, giver forretningsmæssige fordele og en forbedret 
bundlinje - ikke kun rent finansielt, men også for mennesker og 
miljø. 

Pisken repræsenterer kravet fra interessenterne om, at virksom-
heden skal agere samfundsansvarligt. Det kan eksempelvis være 
kunder eller investorer, som stiller krav om, at visse retningslinjer 
er overholdt, eller at virksomheden selv tilslutter sig FN’s Global 
Compact.

Se alle værktøjerne på Danske Advokaters hjemmeside.

I arbejdet med udvikling af CSR værktøjerne er vi blevet hjulpet af 
en lang række medlemmer og vores fagudvalg for ansættelsesret. 
Vi vil gerne sige en særlig stor tak til:

• Nina Wedsted, Labora Legal
• Christian Clasen og Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding
• Karin Høier, Advodan Lyngby
• Morten Mark Østergaard, Forum Advokater
• Jesper Laage Kjeldsen, Borch Advokater
• Karsten Cronwald, Advokatfirmaet Cronwald
• Morten Schwartz Nielsen, Lund Elmer Sandager
• Finn Bødstrup, Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere
• Dreyers Fond for økonomisk støtte til projektet

Pia Justesen
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Det er en klar fordel, at en advokatfuldmægtig har praktisk erfa-
ring allerede, når vedkommende sætter sig i stolen første arbejds-
dag på et advokatkontor. Det er en af grundene til, at mange 
advokatkontorer laver sommerskoler for jurastuderende. Et til-
bud finder man i Aalborg, hvor Aalborg Advokatforening, Retten 
i Aalborg og Juridisk Institut, AAU, i et særligt tæt samarbejde, 
fører de studerende igennem et benhårdt program på en uge.
Law Firm Education, som sommerskolen i Aalborg hedder, bygger 
på et ønske om at give de studerende indblik i advokatprofes-
sionen og den praktiske del af juraen som fx afholdelse af møder 
med klienter, god advokatadfærd og -etik, udarbejdelse af proces-
skrifter, forberedelse og afvikling af retsmøder. De studerende 
arbejder ud fra en fiktiv case, hvor tidsfrister skal holdes, og 

uforudsete problemstillinger opstår undervejs. På kursets sidste 
dag kommer så den store finale, hvor sagen skal procederes.

Gør branchen attraktiv
For Aalborg Advokatforening handler sommerskolen både om 
at gøre advokatbranchen mere attraktiv for de studerende, 
samtidig med at det kan være et forum, hvor nye talenter spottes 
og rekrutteres. Finn Bødstrup, formand for Aalborg Advokatfor-
ening, uddyber: ”Vi vil ikke have et B-hold i Aalborg. Vi gør vores 
for at dygtiggøre de studerende og give dem en god oplevelse, 
sådan at vi samtidig formår at fastholde dem”. 

Også Retten i Aalborg er medarrangør af Law Firm Education, og 

Sommerskoler tiltrækker 
unge talenter til branchen

Flere advokatkontorer tilbyder sommerskoler for jurastuderende. De studerende 
får dermed styrket deres praktiske færdigheder, inden de skal ud og søge deres 
første job, og advokatkontorerne får mulighed for at tiltrække de unge talenter. 
Danske Advokaters Magasin har besøgt to sommerskoler.

Af Gritt Bjørnshave 

Retten i Aalborg
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det er ikke tilfældigt. Retten er juraens værksted i den virkelige 
verden, påpeger Christian Lundblad, der er retspræsident ved 
Retten i Aalborg, og netop derfor finder han det vigtigt, at rets-
lokalet bliver et vant sted for de studerende at færdes i så tidligt 
som muligt.

Også fra universitetets perspektiv er der klare fordele ved samar-
bejdet. En af idemændene bag kurset er Søren Sandfelt Jakobsen, 
der er professor i formueret ved Aalborg Universitet og formand 
for arbejdsgruppen bag sommerskolekonceptet i Aalborg. Han 
påpeger, at: ”med sommerskolen formår vi på en utraditionel 
måde at ruste og matche de studerende med aftagerne – i dette 
tilfælde advokatbranchen”. 

For Carina Drivsholm, der til daglig går på 9. semester ved 
Aalborg Universitet, har oplevelsen gjort indtryk: ”Det er en god 
mulighed for at prøve advokatfaget af. Jeg er ikke 100 % sikker på, 
hvad det skal ende med, men advokatbranchen har bestemt vist 
sig at være meget mere interessant, end jeg troede”. 

Talenter spottes
Også studerende i København tilbringer varme augustdage på 
sommerskole. Kammeradvokaten har afholdt sommerskole 
siden 2007, og her satses der meget på at få de bedste deltagere. 
Ansøgnings- og udvælgelsesprocessen for at blive optaget er 
svær. Det lægges der heller ikke skjul på, når Danske Advokaters 
Magasin spørger Søren Daugaard Hansen, HR-konsulent hos 
Kammeradvokaten, om, hvorfor Kammeradvokaten fortsætter 
år efter år med tilsyneladende større og større succes. ”Der er 
et stort rekrutteringspotentiale i det for os.  Ud over at give de 
studerende, der deltager, en spændende oplevelse og lov til at 
prøve kræfter med livet som advokat, er det også en mulighed for 
at lære de studerende at kende og give dem indsigt i Kammerad-
vokatens arbejde”. Udover den branding-værdi, sommerskolen 
tilfører Kammeradvokaten, er det også vigtigt for Kammeradvo-
katen at lære fra sig inden for kontorets spidskompetencer samt 
at kunne give de studerende et skub videre – forhåbentligt – mod 
advokatbranchen ved at virke inspirerende og fremstå som et 
spændende eksempel, forklarer Søren Daugaard Hansen.

Også på Kammeradvokatens sommerskole arbejder de studeren-
de med en case-opgave. For at gøre det så virkeligt som muligt, 
fungerer retspræsidenten ved Retten på Frederiksberg, Torben 
Goldin, som dommer. ”Det er både en sjov oplevelse og en god 
mulighed for at følge med i, hvad de studerende kan, og så er der 
naturligvis også en mulighed for at plukke dygtige studerende, 
der vil kunne gøre det godt som dommerfuldmægtige”, fortæller 
han.  

Ifølge Rasmus Thingholm, der går på 7. semester ved Aalborg 
Universitet har sommerskolen været en succes. ”Kammeradvo-
katen har gjort det rigtig godt. Jeg er blevet udfordret fagligt, og 
jeg har skullet samarbejde under tidspres” siger han og tilføjer: 
”Vejlederne har været dygtige, og jeg har virkelig lært meget om, 
hvad det vil sige at arbejde som procedureadvokat. Samtidig har 
de sociale rammer været gode”.  

Også Danske Advokater har stort fokus på talentarbejdet. Derfor 
holdes der den 7. november i år en ”talentkonference”, hvor 
spørgsmål som, hvordan spotter vi talenter, og hvordan forstår vi 
i branchen at fastholde talenterne? - forhåbentlig bliver besvaret. 

17 jurastuderende fra Aalborg Universi-
tet deltog på Law Firm Education.

23 jurastuderende fra hele landet deltog 
på Kammeradvokatens sommerskole.

Retten på Frederiksberg
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Opslagstavlen

Få mere plads

Husk at Danske Advokater har et samarbejde med fir-

maet Recall, som giver medlemmer fordelagtige priser 

på fjernarkivering. Fordelen er klar: Man slipper for at 

benytte dyre kvadratmeter som arkivplads, og man 

skal ikke bekymre sig om vandskader. Se mere på www.

danskeadvokater.dk under rabatter til medlemmer

Nyheder om branchen hver morgen
På www.danskeadvokater.dk kan du hver morgen se 
de vigtigste nyheder for advokatbranchen. Se ”pres-
seoverblik” i bunden af hjemmesiden, klik og hold dig 
løbende orienteret. 

Af Søren Møller Andersen

strukturudvalg analyserer 

advokatsamfundet

I maj 2013 besluttede Danske Advokater og Advoka-

trådet at nedsætte et strukturudvalg, der skal gen-

nemføre en nærmere analyse af Advokatsamfundets 

struktur og arbejdsopgaver. Udvalget ledes af mana-

ging partner, advokat Søren Johansen, Altor Equity 

Partners A/S, København, som formand. Udvalget 

består desuden af retspræsident Christian Lundblad, 

Aalborg, advokat Finn Bødstrup, Aalborg, advokat 

Helle Larsen, Hadsund, advokat Jakob Lund Poulsen, 

København, advokat Lars Svenning Andersen, Aarhus, 

advokat Poul Flemming Hansen, København, advokat 

Søren Jenstrup, København og advokat Søren Lyager, 

Aarhus. Udvalget har påbegyndt sit arbejde, som skal 

være afsluttet i juni 2014.

Managing partner, advokat Søren Johansen, Altor Equity Partners A/S
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Direktøren blogger

Følg med i Paul Mollerups nye blog på www.danske-

advokater.dk, hvor han løbende skriver om vigtige 

aktuelle emner for branchen. Giv din mening til kende 

og vær med til at styrke debatten. Du kan også følge 

med på LinkedIn i gruppen ”Danske Advokater”. 

Vær med og styrk debatten!

Dit kropssprog – din succes!Brug en halv dag i Aarhus eller København på at få 
viden om personlig fremtoning, nervøsitet, kropssprog 
og få samtidig nogle værktøjer til at læse de bevidste 
og ubevidste signaler, som vi mennesker udsender. 
Efter 4 timer i selskab med Severin & Koch vil du kunne 
mærke en konkret forskel på din nervøsitet, dit krops-
sprog, og hvordan du ser andres kropssprog. Kurset er 
relevant for advokater, fuldmægtige og øvrige medar-
bejdere. Første kursusdag er 25. november. 

Se mere på www.danskeadvokater.dk under kurser

Severin & Koch 

Sådan tackles vir@l chikane

Hvad gør man, hvis man bliver udsat for smædekam-

pagner på nettet eller via e-mails? Danske Advokater har 

samlet en række gode råd til advokater. Dem kan du læse 

på www.danskeadvokater.dk under nyheder. 

Morgenmad på IBA-mødet
Danske Advokater gentager successen med at holde et 
morgenmadsarrangement på IBAs annual meeting. Det 
foregår mandag den 6. oktober kl. 8.00, hvor vi, sammen 
med Law Society of England and Wales, indbyder alle 
medlemmer til morgenmad på hotel Marriott, Copley 
Place, Boston. Temaet er: ”Rate my lawyer.com – do 
public ratings make sense?”. Læs mere om arrangementet 
og tilmelding på www.danskeadvokater.dk under for 
medlemmer – arrangementer – brunchmøder.

Magasin_3-13.indd   45 9/9/2013   3:13:48 PM



46

Effektivisering af udlæg hos Kammeradvokaten:

Slut med at gemme på 
gamle bonner fra udlæg 

Hos Kammeradvokaten er de i fuld gang med at afskaffe ma-
nuelle afregninger af udlæg via et nyt og meget simpelt rejse-
afregnings- og udlægssystem. Det nye system benytter sig af 
kreditkort til at indfange og registrere de udlæg, hver enkelt 
medarbejder har for firmaet. Selvom det tager tid at implemen-
tere det nye system og bruge det optimalt, har det allerede skabt 
en række fordele.

Kammeradvokaten har - som mange andre - i de senere år digi-
taliseret og effektiviseret mange af sine arbejdsprocesser. Som 
led i dette kom turen for tre år siden til de mange udlæg, firmaets 
medarbejdere hidtil havde håndteret manuelt.  Målet var at 
afskaffe de private udlæg med papirbilag, manuel afregning samt 
en udbredt praksis med at få kontanter i hånden inden udlæg.
”Vi måtte erkende, at når man når et vist antal medarbejdere i 
en virksomhed med stor rejseaktivitet, så kan det betale sig at få 
udlæggene automatiseret. Det, at hver medarbejder lavede sine 
egne udlæg i et manuelt ark, var ganske tidskrævende både for 
den enkelte og for vores regnskabsafdeling,” forklarer regnskabs-
chef Susanne Anker-Møller.  

Slut med løse bonner
I dag får alle medarbejdere hos Kammeradvokaten derfor auto-
matisk et kreditkort, så snart de har brug for det. Med kortet 
foregår rejseafregning og andre udlæg automatisk med det 
samme. Alle transaktioner på kortet ryger direkte ind i firmaets 
rejse- og udlægssystem, hvor de behandles elektronisk af den 
enkelte medarbejder eller dennes sekretær, som afregner sine 
udlæg. Herefter overføres udlægget elektronisk til firmaets øko-
nomisystem. Det eneste, medarbejderen skal gøre, er at oplyse, 
i hvilken anledning udlægget er sket samt godkende, at købene 
har fundet sted.

Og med en ny mobilapp bliver arbejdet med udlæg nu endnu 
mere papirløst. Den gør det nemlig muligt at scanne kvitteringer 
ind via telefonen. Bilaget ryger dermed direkte ind i systemet 
og kan tilknyttes transaktionen med det samme. ”Det betyder, 
at den enkelte ikke længere skal gå og huske på, hvilke bonner, 
der passer til hvilket udlæg, og hvilken sag udlægget knytter sig 
til. Det ligger alt sammen i systemet klar til at blive behandlet,” 
fortæller Susanne Anker-Møller.

At medarbejderne på den måde får afregnet hurtigt, har ifølge 
hende den effekt, at en hel række processer bliver meget mere 
effektive hele vejen rundt i organisationen.  Og det er noget, 
firmaet kan mærke på flere områder. ”Den enkelte bruger mindre 
tid på at lave rejseafregninger. Og firmaets likviditet forbedres 
også af, at afsendelsen af fakturaer til klienter ikke skal afvente 
udestående udlæg i tilknytning til sagen. Vi sparer i øvrigt også 
på administration af kassebeholdning, fordi vi har minimeret 
brugen af den,” forklarer områdechef for Økonomi og Service, 
Lars Normann.

Privat hæftelse 
Kreditkortene hos Kammeradvokaten knytter sig alle til en konto 
med privat hæftelse, hvor det kun er udgifter fra udlæg, der 
går ind og ud.  Men det betyder ikke som udgangspunkt, at de 
ansatte kommer til at lægge ud af egen lomme. ”Det, at det er et 
privathæftende kort, gør, at medarbejderne får afregnet hurtigt, 
fordi de har interesse i at få det gjort. Der er typisk en måneds 
kredit på kortet, så hvis man bare får tingene gjort inden for den 
tid, går pengene ind på ens konto lang tid før, de bliver trukket 
på kortet. Man har i princippet derfor kun private udlæg, hvis 
man venter over en måned med at få afregnet, ” fortæller Lars 
Normann.

Af Lene Rosenmeier
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Kræver lidt tilvænning
Det tager altid tid at omstille en organisation til nye syste-
mer, og her er Kammeradvokaten ingen undtagelse. I dag 
har størstedelen af firmaets medarbejdere et kreditkort. ”Det 
har været en udfordring, at nogle medarbejdere syntes, at 
de nu skulle bruge mere tid på det, fordi de tidligere havde 
overladt opgaven til deres sekretær.  Men mange har dog 
alligevel taget det hurtigt til sig og kan godt se, at det faktisk 
er lige så let, også rent tidsmæssigt, selv at lave afregningerne 
sammenlignet med, at de skal ind til sekretæren og forklare, 
hvilke udgifter, der passer til hvad,” siger Susanne Anker-
Møller.
 
Firmaet gennemførte sidste år en spørgeskemaundersøgelse 
blandt medarbejderne om brugen af kreditkortsystemet. Og 
selvom det altså tager tid at få systemet indarbejdet, kunne 
de dog konstatere, at tilbagemeldingerne var positive. 

lars de nully
cfo – founder
ldn@acubiz.com
30 38 39 50

Mark vistoft Sørensen
Account Manager
mark.sorensen@sebkort.dk
20 22 82 08

Lars Normann, områdechef Økonomi og Service
Susanne Anker-Møller, regnskabschef

Kammeradvokaten

Kontakt for nærmere om løsningen:
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Rabat på uddannelser og kurser
Halv pris på AdvoJob annoncer
Adgang til lukket webafsnit

Gratis værktøjer:
• Danske love
• Advokathåndbogen
• Elektronisk APV
• Hvidvask guide
• Opdragsbekræftelse

• Salær guide
• Advokatetiske regler
• Vejledninger
• Takster og tekster
• Linkssamling

Pension og sundhedsforsikringer
• PFA Pension
• SEB Pension
• Mølholm BehandlingsForsikring

Advokatansvarsforsikringer med stor 
rabat (ofte 50%) inkl. netbankdækning
   - Kontorforsikring
   - Kautionsforsikring
   - Lovpligtig arbejdsskade

Foreningsrabat på telefoni
• mobil
• fastnet
• bredbånd

Benzinkort med rabat
• 28 øre rabat pr. liter benzin
• 95 øre rabat pr. liter diesel
• 35% rabat på enkeltvask
• 450 kr. i rabat på 1.000 l. fyringsolie
(rabatten gives på listepriserne)

www.movement.dk 

Kreditkort-Mastercard
• 18% rabat på årsafgiften
• gratis oprettelse
•  indbyggede fordele og rabatter,  

herunder rejseforsikring og leje af bil.

Kontormøbler
•  op til 50% rabat på et meget  

omfattende møbelprogram
• designermøbler 
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This card is issued by PBS International A/S,

pursuant to license by MasterCard international.

Lautrupbjerg 10, P.O.box 36, 2750 Ballerup, Denmark.

Telephone: +45 44 89 27 50

Misuse is a criminal offence.

24-H Customer Service: +45 44 89 27 50

ICA 1303 SETEC 12.02 99034

MONTH/YEAR

®

®

VALID
THRU5471

516941 Eurocard Gold

Paradigmer, formularer og 
Erhvervsguiden
• 20% rabat på kombi-licens

Debitorregistrering
• certificering med 50% rabat
• specialaftale vedr. søgninger

Medlemsfordele

Dokumenthåndtering og arkivering
• Recalls Basic og Flex løsning til 
   favorable priser for medlemmer af 
Danske Advokater.

Hotelaftaler
• Arp Hansen med 30% rabat
Rabatter gives på listepriserne
Aftalen kan anvendes såvel 
erhvervsmæssigt som privat

    
Lærernes IndkøbsCentral – LIC - en af 
landets største indkøbsforeninger.
• Fra 2 – 35 % rabat i over 3.200 butikker
• Personligt kort til firmaets medarbej-
dere til brug for privat handel.

Dansk Indkøb - Indkøbsrådgivning
• Spare tid og penge ved at anvende 
Dansk Indkøbs indkøbsaftaler til de 
generiske indkøb i virksomheden. 
• Gratis Indkøbstjek

    læs mere om aftalerne på www.danskeadvokater.dk
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Annette Lerche

Specialkonsulent

Connie Amsgård

Foreningskoordinator

Helle Bisgaard

Kursuskoordinator

Helle Hübertz Krogsøe

Vicedirektør 

Helle Juel

Kursuskoordinator

Helle Ahlenius pallesen

Vicedirektør

Linda pedersen

Foreningskoordinator

Michael Jensen

Regnskabsassistent

Øyvind Fagerstrand

Forretningsudviklingschef

peter Hansen

Juridisk konsulent

Steen Hermansen

Digitaliseringschef

Christina Stage

Kursuskoordinator   

Ulrikke  W. Krogbeck

Chef for  
direktionssekretariatet

Søren egemar Knudsen

Administrationschef

Anette Berg Nielsen

Receptionist

eva Horskjær

Foreningskoordinator

Jakob Nilausen

IT-koordinator

Jan Olsen

Servicemedarbejder

Stine Rosenkilde

Webredaktør

Tanja Sahl Hansen

Webkoordinator

Kim Gravgaard Skou

Markedschef

paul Mollerup

Administrerende direktør
33 43 70 10 33 43 70 12 33 43 70 11

33 43 70 13

33 43 70 18 33 43 70 16 33 43 70 15 40 56 87 48

33 43 70 24 33 43 70 20 33 43 70 22 33 43 70 23

33 43 70 30 33 43 70 29 33 43 70 28 33 43 70 02 33 43 70 03

33 43 70 07 33 43 70 14 33 43 70 27 33 43 70 26 33 43 70 25

Medarbejderoversigt

Lena Q.  Jansen

Direktionssekretær
33 43 70 06

Gritt Bjørnshave

Juridisk projektmedarbejder
33 43 70 09

Søren Møller Andersen

Kommunikationschef
33 43 70 19
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40 
stillingsannoncer 
- og 60 nye CV’er 

hver måned i 
snit.

AdvoJob 
er advokat-
branchens 
mødested

Oprettet for 
advokatbranchen 

af advokat-
branchen

Kun de 
stillinger, 
branchen 

efterspørger

 mere end 

38.000 
besøgende hver 

måned

Lau@tale.dk | 4056 2080 | www.tale.dk 
Overgaden oven Vandet 42 | 1415 København K

- 200 meter fra Christianshavns Metro

Praktisk retorik for advokater

Kære advokater

Nogle mener, at I kun går op i jura og er ligeglade med sprog. Efter 
undervisning af mange hundrede advokater er jeg uenig. 

Det passer heller ikke, at I bare vil have det hele serveret som en færdig 
forelæsning. I har tværtimod med glæde kastet jer ud i praktiske 
øvelser og dermed effektivt udvidet jeres udtryksmuligheder.

Med respekt for jeres metier tilbyder jeg pointgivende taleundervisning 
og samtaletræning, der gør det til en daglig glæde at forbinde juraen 
med sproget. Som procedør, underviser, dirigent eller rådgiver. 

Jeg håber, vi mødes til enten privatundervisning, på kurset Talens magt 
hos Danske Advokater eller ved intern undervisning på jeres kontor.

Med venlig hilsen

Knud Lindholm Lau

Talelærer og kommunikationsrådgiver siden 1993
Cand. phil. fra Inst. f. Statskundskab, ÅU. Udd. medieretoriker fra DR

Årets underviser i advokatbranchen 2007

Næste ansøgningsfrist er 15. januar 2014
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Fagdage 2013
Fagdagene byder på en bred vifte af 
branchens bedste undervisere, der 
tilbyder dig faglige efteruddannelses-
kurser af højeste kvalitet.

• Du kan frit vælge, hvilke og hvor mange kurser du vil følge 
• Du bliver fagligt opdateret på en række områder
• Du kan få bevis på  18 kursuslektioner på to kursusdage
• Du sparer tid og penge ved det koncentrerede forløb
• Du møder nogle af branchens bedste undervisere
• Du kan netværke med kolleger fra hele landet

Pris
pris pr. kursus kun kr. 1.400,- for medlemmer af Danske Advokater.
Tilmelder du dig seks kurser, får du det ene gratis.
Deltager du i fuldt program, er frokosten inkluderet i prisen.
Advokatfuldmægtige får 50 % i rabat på kursusafgiften.

Sted 
Radisson BLU Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København

Underviserne

Tilmeld dig nu online på danskeadvokater.dk 
eller på mail til service@danskeadvokater.dk 

SuceSSen 
gentageS

København den 30. - 31. oktober
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samler, udvikler og repræsenterer uafhængige advokatvirksomheder

 

www.elvang.dkELVANG & PARTNERE  ·  København  ·  Aarhus  ·  Hillerød  ·  Roskilde  ·  Horsens

Elvang & Partnere skaber vækst inden for områder,  
der typisk ikke er i fokus for erhvervsadvokater.  
Vi tilbyder rådgivning på et højt kvalitets- og service-
niveau til klienter i hele Danmark.

Bjarke Madsen 
Advokatfuldmægtig
bma@elvang.dk
33 75 76 14

Niels N. Rasmussen
Advokat,  
afdelingsleder
nr@elvang.dk
33 75 76 06

Poul Breum Petersen 
Advokatfuldmægtig
pbp@elvang.dk
33 75 76 13

Lars Bastholm
Advokat 
lba@elvang.dk
33 75 76 05

Elvang & Partnere har etableret  
en afdeling, der har særlig fokus  
på sager dækket af retshjælps -
forsikring inden for f.eks.:

•  Fejl og mangler ved fast ejendom
• Byggeri
• Naboret
• Lejeret

Desuden fører vi et bredt spekter af 
øvrige sager med retshjælpsforsikring.
 

Vi har etableret et samarbejde  
med en række advokatkontorer,  
som henviser sager med retshjælps-
forsikring til os.

Ring 33 75 76 77 og få en ind - 
led  ende vurdering af din klients sag  
og muligheden for et samarbejde.

Du er også velkommen til at lade  
din klient kontakte os direkte.

RING PÅ
33 75 76 77 

FÅ hjælP 
tIl at FøRe  
dINe klIeNteRs 
saGeR med 
RetshjælPs-
FoRsIkRING
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