
BERETNING 
2012



2

Formanden har ordet
Betyrelsen
Bestyrelsens forord

Strategi, mål og mærkesager
Centralisering, digitalisering og liberalisering

Branchepolitik og Public affairs
Fagudvalgene får stigende betydning
Repræsentantskabets rolle
Advokatforeningerne

Etikgruppen
Valencia projektet og Dreyers Fond
historien om Valencia hallen
Markedsføringkampagnens langvarige effekt
Branchestatistik giver markedsindsigt

Innovation og udvikling
Law firm Management: to deltagere har ordet

Spændende initiativer på udannelsesfronten
medlemstilbud: kollegialt netværk og linkedIn
Værktøjskassen: bestyrelsesarbejde og advokatundersøgelser

Den økonomiske udvikling
resultatopgørelse og balance

Repræsentantskabets medlemmer

3
4
5

6
10

12
14
16
17

18
20
22
26
28

30
32

34
36
38

39
40

43

Indholdsfortegnelse



3

Som formand for Danske Advokater er det mig en glæde 
at kunne konstatere, at vi fremdeles er på rette spor. Det 
har været spændende at stå i spidsen for foreningen – fra 
den spæde start, hvor der kun var undertegnede og en 
studentermedhjælper - til i dag, hvor vi godt kan tillade 
os at sige, at vi er en fuldt funktionsdygtig og moderne 
brancheforening med et velfungerende sekretariat.

Det skal på ingen måde forstås således, at vi mener, at vi 
nu er nået i mål. Men vi kan godt tillade os at konkludere, 
at vi nu har et solidt fundament, som vi kan bygge videre 
på - bl.a. på den politiske front.

Politisk indflydelse har fra begyndelsen været et afgø-
rende indsatsområde, der skulle understøtte foreningens 
vision og strategi. Indsatsen skulle gå to veje: På den 
ene side skulle vi som branche forening sikre os, at vores 
fagligt-politiske arbejde tog afsæt i en klar indsigt i gæl-
dende ret og branchens vilkår, så vi kunne tale branchens 
sag med vægt. På den anden side skulle vi målrette vores 
indsats mod politikere, embedsmænd og andre relevante 
aktører for at forbedre af branchens vilkår.

Den faglige-politiske forankring, baseret på fagudvalg på 
alle relevante områder, er for længst kommet på plads. 
Vi oplever da også fra tid til anden, at ændringer, vi har 
foreslået, gennemføres af politikerne.

Derfor er vi nu bedre i stand til at koncentrere os om 
den anden del - den konkrete indsats på Slotsholmen og 
hos andre centrale aktører - herunder ikke mindst me-
dierne – såvel ved vores direkte kontakter som via vores 
netværk. Vi arbejder på at omsætte viden til resultater. 
Den viden, vi har - og hurtigt kan indsamle - bringes nu 
i større omfang i spil i forhold til relevante beslutnings-
tagere med henblik på at styrke de temaer, vi gerne vil 
sætte fokus på, og for at nå de mål, vi har i forhold til 
advokatvirksomhederne.

Vores medlemsservice har også været inde i en positiv 
udvikling. Hvert år har vi mere end 4.000 kursister igen-
nem vore forskellige kurser og uddannelser - mange af 
dem medlemmer af Danske Advokater, som opnår 35-
50 pct. rabat i forhold til de øvrige deltagere. Samtidig 
fortsætter produktudviklingen, både i form af fagdage 
og i form af web-baserede kurser om advokatetik, og 
vi har etableret vores egen lederuddannelse - Law Firm 
Management - som har været gennemført med succes 
to gange.

Også forretningsudviklingen har flyttet hegnspæle. Her 
har vi nu et langt bedre statistisk grundlag for at udtale 
os om vores egen branche - og for at kunne formidle vo-
res branches samfunds mæssige betydning. Samtidig skal 
innovationen hele tiden føde forslag og ideer, som kan 
bidrage til at skubbe branchen fremad. Der er ikke altid 
lige stor forståelse for initiativerne, men det er vigtigt at 
have øjnene rettet mod fremtiden, fordi det marked, vi 
opererer i, hele tiden ændrer sig. Vi må se dele af vores 
forretningsudviklingsarbejde som en velkommen sten i 
skoen, der holder os på tæerne, om jeg så må sige.

Til sidst vil jeg gerne rette en dybtfølt tak til de fem kol-
leger, der har meddelt, at de ikke genopstiller til bestyrel-
sen ved generalforsamlingen i Århus den 21. september. 
Det drejer sig om Henrik Lind, Gorrissen Federspiel, Øj-
vind Hulgaard, Hulgaard Advokater, Poul Flemming Han-
sen, Plesner, og Hans Jørgen Kaptain, Hjulmand Kaptain, 
som alle har været med fra begyn delsen i 2008, og Claes 
Lagerbon Jensen fra Advodan i Køge, som har været med 
siden 2010.

Personligt stiller jeg mig til rådighed som formand for 
Danske Advokater i endnu to år. Til den tid udløber de 
seks år, der er maksimumgrænsen for, hvor længe man 
kan  være formand.

Formanden har ordet

3
4
5

6
10

12
14
16
17

18
20
22
26
28

30
32

34
36
38

39
40

43



4
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Bestyrelsens forord

Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere medlemmer 
og samarbejdspartnere for Danske Advokaters anden 
skriftlige beretning. Den gennemgår en række af de akti-
viteter, foreningen har sat i værk siden den seneste gene-
ralforsamling i juni 2010 – men peger også fremad.

Hvor der i foreningens to første leveår var fokus på at 
opbygge organisationen internt, har de sidste to år været 
koncentreret om at styrke Danske Advokater som bran-
chens talerør over for beslutningstagere og offentlighe-
den generelt. Vores netværk styrkes løbende – og dermed 
vores indflydelse. Vi er nu kendt af alle relevante aktører 
og samarbejdspartnere, og vi er i stigende omfang syn-
lige i offentligheden som sådan. Vi fungerer i dag på linje 
med andre brancheforeninger.

I forhold til vore medlemmer er det en glæde at opleve, 
at medlemstallet bliver ved med at stige, til trods for at 
nyhedens interesse har lagt sig. Det er blevet hverdag 
– forstået på den måde, at enhver medlemsvirksom-
hed nu løbende evaluerer, om det giver værdi at være 
medlem. Det er vi som bestyrelse og som forening fuldt 
bevidste om. Det er faktisk et af vore væsentligste fo-
kusområder, at enhver medlemsvirksomhed til enhver 
tid skal kunne se formålet med at være medlem. Vi kan 
derfor også love, at den målrettede orientering mod 
medlemmernes behov kun vil blive endnu større frem til 
den næste kongres om to år.

Som bestyrelse værdsætter vi det tætte samarbejde med 
repræsentantskabet og de flere hundrede aktive med-
lemmer af arbejdsgrupper og fagudvalg under Danske 
Advokater. Vi er både taknemmelige for – og lidt stolte af 
– at så mange kolleger i en travl hverdag bruger energi på 
at hjælpe med at forbedre vilkårene for at drive advokat-
virksomhed og på at styrke retssikkerheden i samfundet. 

Foreningens økonomi er fornuftig, men det er også nød-
vendigt. En organisation som vores er nødt til at have 
visse reserver at tære på, hvis noget uforudset skulle 
dukke op - og råd til at etablere sit eget samlingspunkt i 
form af vores nye møde- og kursuscenter, Valencia, uden 
at det fører til kontingentstigninger.

På kongressen foreslår vi endog, at der fremover ikke skal 
betales kontingent for fuldmægtige. Vi synes ikke, at det 
skal resultere i en ekstra økonomisk byrde at uddanne 
fremtidens advokater. Det giver både i et brancheper-
spektiv og i et samfundsperspektiv mening at friholde 
vore medlemsvirksomheder for den udgift. Det er vores 
opgave som brancheforening at være med til at sikre, at 
der til stadighed uddannes dygtige advokater på basis af 
den viden, indsigt og erfaring, de opnår i deres periode 
som fuldmægtige hos os. Det er ikke gjort med en uni-
versitetsgrad.

 Bestyrelsen
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Strategi, mål og mærkesager 
- sådan hænger det sammen

TROVÆRDIGHED

SYNLIGHED

VIDENSDELING

UDDANNELSE

SAMARBEJDE

Af Paul Mollerup
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Danske Advokater er på vej ud af sin anden strategiperiode og på vej ind 
i sin tredje. Det kan give grund til at overveje, om vi er på rette spor - og 
om vi rent faktisk får gjort det, vi har sagt, vi vil gøre

I strategiperioden har Danske Advokater udviklet sit 
analyse- og statistikberedskab, så vi i dag langt bedre 
kan beskrive og dokumentere branchens udvikling. Vi 
udsender årligt ”Advokatbranchen i tal”, som retter sig 
til medlemmerne, hvor vi forsøger at sætte branchens 
økonomiske udvikling i perspektiv – fx ift. udviklingen 
i andre rådgivningsbrancher. Vi udgiver også ”Kvartals-
statistik for Advokatbranchen”, hvor vi samler og offent-
liggør aktuelle hovedtal om bl.a. branchens omsætning 
og beskæftigelse med det formål at kunne dokumentere 
branchens samfundsøkonomiske betydning.

Danske Advokater har desuden siden 2010 samarbejdet 
med et mindre antal medlemsvirksomheder om udvik-
ling af et sæt centrale nøgletal på virksomhedsniveau. 
Produktet hedder ”Benchmark Management”, og formå-
let er at give den enkelte advokatvirksomhed mulighed 

for at holde sine egne nøgletal op mod en gruppe af 
tilsvarende advokatvirksomheders tal på en sådan måde, 
at det økonomiske potentiale ved at blive lige så god som 
den bedste tydeligt fremgår, men metodisk på en sådan 
måde, at den totale anonymitet og konkurrencelovens 
regler overholdes. Antallet af medlemsvirksomheder, der 
har valgt at deltage i projektet, har været for lavt, hvilket 
er ærgerligt. Produktets anvendelighed stiger nemlig 
med antallet af deltagende virksomheder, da det mulig-
gør en mere fintmasket opdeling i ”tilsvarende advokat-
virksomheder”. Vi har i branchen en kultur, hvor vi gerne 
vil kende de andres tal, men ikke vil slippe vore egne. Det 
er noget, som vi fortsat skal arbejde med.

Visionen for Danske Advokater er, at vi

•	 samler de advokatvirksomheder, der vil bidrage til branchens og deres egen udvikling
•	 varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen 

og i den sammenhæng er en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt
•	 værner om retssikkerheden og stiller advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen 

og i den retspolitiske debat
•	 bidrager til at sikre en professionel, løbende udvikling af branchen, som gør medlemmerne af Danske 

Advokater til det sikre valg

Med afsæt i Danske Advokaters vision fremlagde bestyrelsen på generalforsamlingen i 2010 en strategi, som skulle 
medvirke til at sikre medlemmerne politisk indflydelse og muligheden for at udvikle deres virksomhed. Strategien 
pegede på en række konkrete opgaver, som Danske Advokater skulle prioritere og give konkret form i forbindelse med 
udarbejdelsen af de årlige handlingsplaner. Nedenfor følger en håndfuld nedslag i eksekveringen af strategien.

Vidensdeling

Danske Advokater vil stille sin viden om den økonomiske udvikling i branchen, herunder relevante 
nøgletal og statistikker, til rådighed for medlemmerne
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I handlingsplan 2010 gjorde vi ”fortællingen om Danske 
Advokater” til en mærkesag. Erkendelsen var, at vi i for 
mange sammenhænge fortsat var ukendte, og at forvir-
ringen omkring sammenhængen mellem Danske Advo-
kater og Advokatsamfundet bestod. Vi satte os af samme 
årsag for at få gjort Danske Advokater kendt – dels via de 
mange direkte møder og kontakter vi havde med forskel-
lige embedsmænd, meningsdannere og beslutnings-
tagere, dels via pressen, hvor ikke mindst den uheldige 
lancering af det digitale tinglysningssystem gav os en 
platform til at udtale os om de enorme vanskeligheder, 
det nye system skabte for vores medlemsvirksomheder.

Samtidig ville vi gerne forbedre samarbejdet med Advo-
katsamfundet. Opgaven var og er – med hver vores roller 
– at fremme og forklare advokaters rolle som centrale 
aktører i et retssamfund og at sikre retssikkerheden og 
det frie advokatvalg ved at forbedre vilkårene for at drive 
advokatvirksomhed i Danmark. Særligt på området ved-
rørende advokatsalærer i civile sager og fri proces-sager 
og sager omfattet af retshjælp eller retshjælpsforsikring 
har vi – med hvert vores udgangspunkt – kunnet stå 
skulder ved skulder i forhold det problematiske i, at ho-

noreringen af advokaterne i disse sager ofte er på et så 
beskedent niveau, at mange gode kolleger helt vælger 
denne type sager fra – til skade for både retssikkerheden 
og branchen. Med bistand fra Dreyers Fond har vi sam-
men i 2011 gennemført en undersøgelse af advokaternes 
syn på disse ordninger (SFI-undersøgelsen) og i 2012 en 
belysning af de negative samfundsmæssige konsekven-
ser af omlægningen af den offentlige retshjælp i 2007 og 
frem (Copenhagen Economics-undersøgelsen ”Retshjælp 
i Nød”).

Advokatrådets beslutning i 2010 om at se på de Advokat-
etiske Regler vakte glæde blandt mange af vore medlem-
mer, som var af den opfattelse, at reglerne trængte til 
en gennemgribende modernisering. Danske Advokaters 
arbejdsgruppe for ”Retssikkerhed for advokater” gik i 
dialog med Advokatrådets arbejdsgruppe vedr. de advo-
katetiske regler og fik mulighed for at kommentere på 
reglerne, navnlig  dem, der vedrører interessekonflikter. 
Vi havde gerne set en mere gennemgribende revision 
af reglerne, men vil samtidig kvittere for det gode sam-
arbejde med Advokatsamfundet gennem hele denne 
proces.

Samarbejde

Vi har haft fokus på advokatvirksomhedernes image og 
branding igennem vores markedsføringskampagner. I 
første omgang via den fælles kampagne med Danske 
Boligadvokater, der understregede boligkøberes behov 
for uafhængig rådgivning og betydningen af advokatfor-
beholdet.

Vores anden markedsføringskampagne, som fortsat er i 
gang, fokuserer på rådgivningen af små og mellemstore 
virksomheder og den værdi, advokaten skaber via sin 
løbende rådgivning af virksomhedens ledelse. Mest mar-
kant er kampagnen på TV2 News, hvor en række faktiske 
advokatkunder fortæller om, hvordan deres advokat 
som betroet rådgiver har været med til at skabe værdi 
for dem, bl.a. ved at give dem mulighed for som virksom-

hedsejere og –ledere at koncentrere sig om det, der er 
kernen i deres forretning – og ikke om de mere formelle 
aspekter af virksomhedsdriften. Kampagnen er ledsaget 
af avisannoncer, en særlig hjemmeside og mulighed for 
direkte dialog via Linkedin. Mens der har været massiv 
opbakning til vores introduktionskurser vedr. brugen af 
Linkedin, må vi konstatere, at det er endog meget svært 
at få medlemsvirksomhederne til at følge kampagnen til 
dørs med lokal markedsføring på trods af færdigudviklede 
koncepter, der kun kræver en helt minimal arbejdsindsats 
fra virksomhedens side.

Synlighed

Samarbejdet med Advokatsamfundet vil også fremover få høj prioritet. Udgangspunktet er en klar fælles 
forståelse af den arbejdsdeling, der er opstået efter ændringen af retsplejeloven og dannelsen af 
Danske Advokater

Synligheden i medierne er med til at udvikle og forbedre advokatvirksomhedernes image og fastholde 
forbrugeres og virksomheders forståelse af betydningen af fagligt kvalificeret, uafhængig rådgivning
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I vores handlingsplan for 2010 gjorde vi efteruddannelse 
til en mærkesag og udråbte året til ”store kursusår”. Den 
ekstra fokus på kursusvirksomheden gav pote. Med i alt 
4.950 kursister på vore kurser i 2010 blev målet om en 
stigning i antallet af kursister på 10 pct. mere end nået, 
og da vi samtidig havde flere kursister pr. kursus – og 
færre aflysninger, blev kursusaktiviteten også en god 
forretning i 2010.

I 2011 skruede vi yderligere op for blusset ved at intro-
ducere Danske Advokaters Fagdage. Med mulighed for 
at deltage i seks moduler over to dage var der mulighed 
for at hente kursusbeviser på i alt 18 lektioner og for at 

sammensætte sit eget program ved at kombinere de mo-
duler, man fandt mest interessante eller relevante. Med 
mere end 250 deltagere og højt humør blev fagdagene en 
ubetinget succes, som vil blive gentaget i fuldt omfang, 
dvs. over to dage, igen i 2013. Vi har også gennemført de 
første to hold på vores lederuddannelse - Law Firm Ma-
nagement. Tilfredsheden fra de deltagende advokater og 
ledere af advokatvirksomheder har været stor, og vi ser 
frem til at kunne videreudvikle denne uddannelse, som 
er målrettet ledelse af partnerdrevne virksomheder.

Det var ikke uden en vis skepsis, at vi i forbindelse med 
den aktuelle markedsføringskampagne gik til jer – vore 
medlemmer – for at bede om forslag til interessante virk-
somheder, der ville kunne medvirke i vores markedsfø-
ringsfilm til TV og underbygge budskabet om advokaten 
som en værdiskabende og betroet rådgiver. Det gik også 
trægt i starten, men vi endte med mere end 50 konkrete 
forslag, hvoraf de 11 blev foldet ud i en reklamefilm. Tak 
for den klare opbakning til vores markedsføring.

Eksemplets magt viste også sin styrke i forbindelse med 
vores arbejde med at få omverdenen – og særligt forsik-
ringsselskaberne – til at forstå, at det loft, der ligger over 
deres dækning i forbindelse med retshjælpsforsikringer, 
er et enormt problem for de forsikringstagere, som har 
potentielt meget store krav at gøre gældende – fx i for-
bindelse med personskade og tab af erhvervsevne. Ved 

at få udarbejdet en hvidbog, som indeholdt fire real life-
eksempler på, hvordan almindelige mennesker ikke har 
mulighed for at få deres ret, lykkedes det at sætte dags-
ordenen i aviser, i nyhedsudsendelser og i ”Kontant”

At vi har kunnet skabe resultater til gavn for advokatvirk-
somhederne skyldes først og fremmest det store arbejde, 
der lægges af de ca. 200 repræsentanter for medlems-
virksomhederne, som via deres indsats i bestyrelse, 
repræsentantskab, fagudvalg, udvalg og arbejdsgrupper 
støber kuglerne til vores initiativer. Det er deres – jeres 
– fortjeneste, at vi kan fremføre en velunderbygget ar-
gumentation for vores synspunkter, som der står faglig 
respekt om.

Uddannelse

Troværdighed

Danske Advokater skal være landets førende udbyder af efteruddannelse til advokater og deres 
medarbejdere

Troværdighed underbygges af evnen til at være konkret og præsentere eksempler i medierne
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Der er ofte en række tendenser, der driver samfundsud-
viklingen i en årrække for derefter at fade lidt ud. Men 
disse strømninger har ofte store konsekvenser for hele 
samfundet – også for måden, hvorpå vi driver advokat-
virksomhed. Fra politisk hold er der altid et vist antal 
–inger i spil. Vi kender dem godt alle sammen; deregu-
lering, udlicitering, afbureaukratisering, DJØFisering og 
specialisering for blot at nævne nogle få.

 I de senere år – og i de kommende – kommer vi som 
branche til at skulle holde et særligt vågent øje med 
følgende tre –inger: Centralisering, digitalisering og libe-
ralisering. Hver for sig er de ganske indgribende, men når 
de er i spil på samme tid, kan det ofte have voldsomme 
effekter.  Det så vi fx ved overgangen til digital tinglys-
ning. Her var tale om et projekt, som på én og samme tid 
skulle gennemføre en digitalisering og en centralisering 
som led i en rationalisering. Man gik fra én papirgang 
ude i de enkelte retter, som fungerede, over til et digitalt 
system, som ikke fungerede, betjent af en centraliseret 
tinglysningsret, som heller ikke fungerede. Resultatet var 
som bekendt kaos, ulidelige ventetider og tusindvis af 
timers ekstra arbejde i advokatvirksomhederne for at få 
sagerne igennem systemet.

Husk retssikkerheden
Efter knap tre år fungerer systemet til de flestes til-
fredshed og ses af mange – nu – som en forbedring. Det 
underbygger en central pointe ved –ingerne: Det kan 
godt være, at de fører til forbedringer på lang sigt, men 
på lang sigt er vi som bekendt alle døde, og derfor er det 
supervigtigt at fokusere på det korte sigt, hvor effekten 
af –ingerne for alvor gør sig gældende.

I vores verden er centralisering en klar tendens inden for 
domstolene. Dårligt har vi fået gennemført centraliserin-
gen af tinglysningen, før der går rygter om centralisering 
af bobehand lingen ved skifteretterne. Rygterne om yder-
ligere centraliserings-initiativer har svirret i månedsvis 
– og selv om det nu er et år siden, vi først hørte rygtet, 
ved vi fortsat ikke, hvad der er op og ned i den sag. Når en 
enkelt retspræsident oven i italesætter sit ønske om at 
centralisere de insolvensretlige sager, er kimen til en ny 
runde utryghed lagt rundt om i landet.

 Det er fair nok, at vi alle skal spænde livremmen ind, 
men hvis det alene er økonomer og rationaliserings-
eksperter, der får lov at bestemme - hvem skal så stå vagt 
om retssikkerheden? Det er rigtigt, at vi er et lille land, 
og at det meste i princippet kan centraliseres, men er det 
altid rigtigt at gøre det?

Dårlig synkronisering
Digitaliseringen er også et fænomen, vi møder i mange 
sammenhænge. Her er vores særlige udfordring, at dom-
stolene har og har haft et enormt efterslæb i forhold til 
andre dele af den offentlige administration. Både når det 
gælder teknologien, og når det gælder evnen til at finde 
pragmatiske løsninger. At man for at kunne hjælpe en 
kunde med at tinglyse skulle finde en formular på net-
tet (digitalt), udfylde den og printe den ud, så den kunne 
underskrives (analogt) og sendes  med post til Hobro 
(analogt), hvor personalet så skulle forsøge at scanne 
den ind (digitalt) – uden alt for mange scanningsfejl er et 
eksempel på en proces, hvor regler og teknologi ikke er 
synkroniseret ordentligt. Det kan selvfølgelig gøres bedre 
– og det bliver det også i dag.

Af Paul Mollerup

Hver tid sine –seringer:

Centralisering, digitalisering 
og liberalisering... 
skal anvendes med omtanke
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Når det gælder digital kommunikation med retterne, 
kunne vi – paradoksalt nok – ønske os en højere grad af 
centralisering. For mens vi venter på en samlet langtids-
holdbar beslutning om en fremtidig fælles kommunikati-
onsteknologi (det ligner p.t. en offentlig digital postkas-
seløsning), blomstrer modeller af vidt forskellig art i de 
enkelte retskredse, og risikoen for at skulle arbejde med 
24 forskellige løsninger breder sig.

 Igen er der ingen tvivl om, at digitaliseringen – anvendt 
og indført rigtigt – vil være procesbesparende for alle og 
kunne medvirke til at fremme et mere effektivt retsvæ-
sen. Men hvordan, vi når til den tilstand af Nirvana, er 
ikke uvæsentligt. For hvis det betyder, at vi skal gå tre 
grumme år igennem, hvor vi ikke kender betingelserne 
for at kommunikere digitalt – og hvor det varierer fra 
retskreds til retskreds – er det ikke sikkert, vi har lyst til 
at være med.

Reglerne ikke opstået ved et tilfælde
Den sidste –ing er liberaliseringen, hvor mantraet er, at 
vi som samfund kun kan blive rigere ved at rive regule-
ringen ned og slippe konkurrencen ind i alle erhverv. Det 
er på dette felt, liberalisering og deregulering går hånd i 
hånd. Uanset, hvad man i øvrigt mener om ideen, er det 
oftest selve eksekveringen, der er et problem, fordi den 
oftest gennemføres i en tilstand af historieløshed. Hvad 
nu, hvis de, der i sin tid besluttede at regulere adgangen 
til at drive advokatvirksomhed, rent faktisk havde tænkt 
sig om og gjorde det med vilje. Ikke for at beskytte ad-
vokaterne, så de kunne klare sig endnu bedre, men fordi 
de ønskede at beskytte forbrugere og virksomhedsejere 
mod at blive franarret deres penge som følge af ubrugelig 
rådgivning ydet af fusentaster og vinkelskrivere?

Senest har advokaterne i Danmark været i vælten i for-
hold til eneretten til at blive autoriserede som bobesty-
rere ved skifteretterne. I lande som Storbritannien er det 
imidlertid ejerstrukturen og dermed selve uafhængig-
heden, der er solgt ud af i liberaliseringens hellige navn. 
Lektien fra Storbritannien og andre lande er, at vi til sta-
dighed skal gøre opmærksom på, at man godt kan være 
for liberalisering i mere bred forstand, men at man skal 
tænke sig grundigt om i de konkrete tilfælde for at sikre 
sig, at man ikke sælger ud af væsentlige samfundshen-
syn i processen. Det forlyder, at man i Storbritannien – et 
par år efter, at man havde fjernet kravet om autorisation 
ved servicering af gasfyr – genindførte kravet, efter at 
flere huse – og dertil hørende personer – var sprængt i 
luften. Det er nok så dramatisk – og borgere sprænger 
ikke nødvendigvis i luften på grund af manglende rets-
sikkerhed – men det bør mane til eftertanke, inden man 
liberaliserer i blinde.

Mere fokus på slutbrugerne
Hvad er så læren af alt dette?  De fleste –inger kan føre 
noget godt med sig, hvis anvendt begavet. Omvendt kan 
de føre ulykker med sig, hvis de blot anvendes ukritisk. 
Og de vil ofte føre til store spændinger og problemer i 
længere perioder, når systemer laves om, hvis man ikke 
har planlagt overgangen grundigt og kommunikeret 
klart om den. Den samlede lektie er altid at have fokus på 
de slutbrugere, der skal leve med ændringerne dagligt, 
og at udvikle løsningerne i tæt samarbejde med dem. 
Hvis slutbrugerne peger på konkrete problemer med de 
foreslåede –inger, kan det jo være, at der er noget om 
snakken.

Samfundsudviklingen er underlagt modeluner. Nye strømninger 
i vores måde at indrette samfundet på kommer og går. Nogle er 
gode og fornuftige, andre mere tvivlsomme. Det hele handler om, 
hvordan man anvender dem, og i den proces skal man passe på med 
ikke uforvarende at komme til at øve vold på gamle hæderkronede 
principper. Dette indlæg retter et kritisk søgelys på håndteringen af 
nogle tidens mest fremtrædende strømninger.
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I advokatkredse er det ikke nogen hemmelighed, at rets-
hjælpsforsikringen længe har været fejlbehæftet. Der er i 
dén grad behov for en modernisering. Men i befolkningen 
som sådan og blandt embedsmænd, politikere og i forsik-
ringsselskaberne er det ikke en udbredt erkendelse. Det 
satte vi os for at ændre.

Helt tilbage i begyndelsen af 2010 nedsatte vi et salær-
udvalg, der skabte grobunden for det videre arbejde. 
Det første målrettede initiativ bestod i – sammen med 
Advokatsamfundet - at kortlægge de danske advokaters 
holdnin ger til retshjælpsforsikringen og administratio-
nen af den. Det skete i vinteren 2010/11 via en spørge-
skemaundersøgelse, der også omfattede advokaternes 
holdning til den offentlige retshjælp og fri proces.

Undersøgelsen viste, at mange advokater ikke vil tage 
disse sager, fordi betalingen er for dårlig, at dæknings-
maksimum er for lavt, at der er for meget bøvl forbundet 
med dem, og at relevante sager må opgives. Der er med 
andre ord også tale om et samfundsmæssigt retssikker-
hedsproblem. Da rapporten forelå, havde vi held til at få 
den omtalt i flere af landets største dagblade. Samtidig 
tog vi fat på drøftelser med Forsikring & Pension og andre 
relevante aktører.

Hvidbog satte fingeren på pulsen
I den forgangne vinter fulgte så det andet skud i bøssen 
– en hvidbog om retshjælpsforsikringen. Vi fik på 20 sider 
bl.a. fortalt, hvordan ordningen fungerer, hvad fejlene 
er, hvad der kan gøres for at rette op på dem, og hvordan 
den danske advokatbranche oplever ordningen. Der var 
også fire cases på danskere, der er kommet i klemme i 
ordningen. Samtidig indeholdt hvidbogen en dugfrisk 
under søgelse af befolkningens viden om og erfaringer 
med retshjælps forsikringer.

Den viste bl.a., at kun hver tredje er klar over, at de har en 
forsik ring. I virkeligheden har mere end 90 pct. af befolk-

ningen en retshjælpsforsikring. Kun 14 pct. føler, at de har 
tilstrækkelig viden om den. Undersø gel  sen viste også, at 
danskerne rent faktisk gerne vil betale mere i præmie for 
at få en bedre dækning. Et stort flertal ønsker endvidere 
at få mulighed for at forbedre forsikringen via en tillægs-
forsikring og vil gerne have mulighed for at supplere den 
med egenbetaling.

Hvidbogen blev afleveret til bl.a. Retsplejerådet, justits-
ministeren, Forsikring & Pension og Forbrugerrådet. Den 
blev også præsenteret af Danske Advokaters bestyrelse 
på et møde med Folketingets Retsudvalg – og den vil i 
det videre forløb også blive brugt i andre politiske sam-
menhænge.

Emne for ”Kontant”
Da hvidbogen var klar og præsenteret for vore medlems-
virksomheder, gik vi i brechen for at få den videre ud. 
Det førte til, at både TV2 Nyhederne og Radioavisen i DR 
samt DR Update m. fl. omtalte hvidbogen, interviewede 
vores formand og/eller vores ekspert, advokat Karsten 
Høj, og snakkede med nogle af de mennesker, der var 
kommet i klemme i ordningen. Kulminationen på medie-
omtalen indtraf, da forbrugermagasinet ”Kontant” med 
mere end 700.000 seere fandt problematikken så vigtig, 
at en hel udsendelse blev dedikeret til den – afsluttende 
med et kritisk interview med Forsikring & Pension.

Samfundets udsatte svigtes
Det tredje skud fra vores side var en analyse gennemført 
af Copenhagen Economics – i samarbejde med Advo-
katsamfundet med støtte fra Dreyers Fond. Det er den 
første analyse, der forsøger at kortlægge de samlede 
samfunds mæssige konsekvenser af den ændrede offent-
lige retshjælp. Analysen viste, at svage borgere i højere 
grad overlades til sig selv, at uligheden øges, og at der i 
det hele taget er tale om en dårlig forretning for det dan-
ske samfund. Analysen dokumenterer, at retshjælpen, 
der oprindelig er tænkt som en uafhængig juridisk råd-

Forstærket indsats for at 
forbedre branchens vilkår
I Danske Advokater har vi over de sidste par år opgraderet vores til-
gang til strategisk påvirkning af de politiske beslutningsprocesser for 
at styrke den branchepolitiske indsats

Af Frans Rønnov
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givning til svage borgere, ikke længere hjælper målgrup-
pen i tilstrækkeligt omfang.

Analysen, som det lykkedes os at få omtalt i Berlingske 
Tidende, er blevet præsenteret for Retsplejerådet og 
vil også indgå i det videre branchepolitiske arbejde på 
dette felt. En væsentlig pointe fra analysen er, at vi har så 
dårlig et faktuelt og statistisk grundlag at vurdere rets-
hjælpsordningerne på, at det medfører, at de politikere, 
der skal træffe de ”rigtige” beslutninger for hele samfun-
det, så at sige skal gøre det i blinde.

Revisorers rammevilkår også en sag for os
I 2010 udsendte EU-kommissionen en grønbog, hvor 
Kommissionen satte fokus på de store revisionshuses 
betydning for krisens udvikling og dens effekt på samfun-
det. Udgangspunktet var, at finanskrisen havde afdæk-
ket en klar forventningskløft hos store dele af samfundet 
i forhold til, hvad revisorer kan afdække, når de reviderer 
regnskaber og en optagethed af, om revisorer er tilstræk-
keligt uafhængige af de virksomheder, som de reviderer 
på vegne af samfundet, I sommeren 2011 stod det klart, 
at EU-kommissær Michel Barnier, der er ansvarlig for det 
indre marked og tjenesteydelser, ville forsøge at komme 
igennem med et ganske markant oplæg til, hvordan til-
liden til revisionsbranchen kunne genoprettes. 

Danske Advokater fulgte disse initiativer tæt. Vores 
bekymring var - og er - at det er svært for en revisor på 
betryggende vis at være samfundets tillidsrepræsentant 
i forhold til en virksomhed, som man på samme tid sæl-
ger betydelige konsulentydelser til – og som man derfor 
bliver økonomisk afhængig af i større eller mindre grad. 
Dette dilemma har været den altafgørende årsag til, at vi 
har interesseret os for denne sag.

Da Barnier den sidste dag i november 2011 kom med sit 
forslag til en forordning og til et direktiv på området, 
vis-te det sig, at han havde fået EU-kommissionen med 

på størstedelen af sit kontante udspil. Det indeholder 
således en række ganske vidtgående forslag, der, hvis de 
gennemføres i deres nuværende form, vil føre til ændrin-
ger af forretningsmodellen i de store revisionskoncerner. 
Både Jyllands-Posten, Berlingske og Økonomisk Ugebrev 
kunne godt se vores pointer i forhold til rollen som sam-
fundets tillidsrepræsentant og uafhængighed, men også 
at disse ændringer i sagens natur rummer visse potentia-
ler for vores branche, og derfor kommenterede vi natur-
ligvis udspillet, når journalister ringede.

Faren for strategisk prissætning
I den sammenhæng fastslog vi, at det samlede udspil kan 
føre til, at advokatvirksomhederne får en mere fair kon-
kurrencesituation. Selv om det ikke har været et stort 
problem for os, har der været tydelige tendenser til, at re-
visionshusene er gået stadigt længere ind på advokater-
nes og andre professionelle serviceudbyderes områder. 
Vi vil gerne konkurrere på rådgivning. Men det er ikke fair 
konkurrence, hvis revisorer udnytter deres omfattende 
regnskabsmæssige indsigt i de enkelte kundevirksomhe-
der og f. eks. fastsætter prisen på andre former for råd-
givning under den pris, som andre konsulenter, herunder 
advokater, tilbyder – en praksis, der meget naturligt 
betegnes som strategic pricing.

Fra vores sæde i Erhvervs- og Vækstministeriets EU-spe-
cialudvalg for konkurrenceevne, vækst og forbrugerfor-
hold tilkendegiver vi også i denne kreds vores holdning. 
Udvalgets arbejde har til formål at kvalificere de input, 
som embedsmændene skal levere til politikerne i forbin-
delse med fastlæggelsen af den danske position i forhold 
til det direktiv- eller forordningsforslag, som Kommissio-
nen har fremlagt. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi sidder 
med ved bordet, og vi vil også fremadrettet holde øje 
med denne sag.
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Vi har nedsat i alt 21 fagudvalg, som for alvor er kommet 
på landkortet både internt og eksternt siden sidste kon-
gres i 2010. Fagudvalgene baserer sig for størstedelens 
vedkommende på samarbejdsaftaler med specialforenin-
gerne.

Vi anser fagudvalgene som helt centrale for vores evne til 
og mulighed for til stadighed at varetage vores medlems-
virksomheders politiske og kommercielle interesser på 
bedste vis, og vi vil derfor også fremover prioritere fagud-
valgsarbejdet højt.

Fagudvalgene har i dag opbygget solide relationer til en 
række centrale ministerier, styrelser mv. og beslutnings-
tagere. Vi oplever en god og uformel dialog om emner, 
som er oppe i tiden, og som optager os som branche. Det 
være sig med input fra os som interessevaretagere, eks-
perter, praktikere eller som klientens mand. Vi er uhyre 
bevidste om værdien af at blive inddraget så tidligt som 
muligt i de processer, som kører, så vi har en reel mulig-
hed for at præge arbejdet og resultatet.

I fagudvalgene har man arbejdet med handlingsplaner og 
mærkesager med fokus på branchepolitik. Det er vores 
ambition, at vore mærkesager fremover i endnu højere 
grad kan komme til at vokse ud af fagudvalgene med den 
viden og erfaring, de genererer.

Fagudvalgsdag inden årets udgang
Vi har gjort det til en fast, årlig tradition, at vi i slutningen 

af året holder en fagudvalgsdag for repræsentanter for 
samtlige fagudvalg og vores bestyrelse. På disse møder 
har vi mere bredt drøftet spørgsmål som f.eks. det bran-
chepolitiske arbejde: Hvad går det ud på? Hvordan gør 
man det? Hvor sker der brancheglidning? Hvordan kan vi 
modvirke, at det sker? Hvordan arbejder man helt kon-
kret med lobbyisme/interessevaretagelse?

Vi har i år i dialog med fagudvalgene taget hul på en 
drøftelse af samarbejdet mellem sekretariatet og fag-
udvalgene og mellem Danske Advokater og de enkelte 
specialforeninger. Vi har ønsket en åbenhjertig snak om 
fagudvalgsstrukturen - herunder også om relationen 
mellem fagudvalg og specialforeninger og forankringen 
og koordineringen i branchen. Vi synes, det er naturligt 
og rigtigt at se på, hvordan vi i fællesskab kan blive endnu 
bedre til at varetage branchens interesser. 

Møder gav værdifulde input
Hen over foråret har jeg sammen med formanden og den 
administrerende direktør været på rundtur til fagudval-
gene med det mål fordomsfrit at drøfte og høre fagudval-
genes tanker om den fremtidige struktur og opgaveløs-
ning. Det har været uhyre nyttigt og konstruktivt mere 
overordnet at drøfte de erfaringer, vi har høstet indtil nu, 
og drøftelserne har berørt mange forskellige emner.    

Det siger sig selv, at den nuværende struktur med både 
fagudvalg og selvstændige specialforeninger rejser nogle 
spørgsmål, men vi må nok også se i øjnene, at tiden end-

Fagudvalg får stigende betydning
Fagudvalgene er i dag på alle måder en hjørnesten i Danske Advokaters 
branchepolitiske arbejde – både generelt og inden for de enkelte 
advokatspecialer. Men hvordan går det egentlig i fagudvalgene? Vice-
direktør Helle Hübertz Krogsøe gør status, efter at der har været 
afholdt evalueringsmøder med fagudvalgene.

Af Helle Hübertz Krogsøe
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nu ikke er moden til at arbejde for en egentlig enheds-
struktur inden for brancheforeningen.

Der er stor faglighed og stor vilje forankret i fagudval-
gene – selv om det at arbejde branchepolitisk fortsat 
kan opleves som en svær størrelse at få hold på.  Vi vil 
arbejde for, at der til stadighed er betydelig fokus på, at 
der sættes turbo på det branchepolitiske arbejde og den 
PR-mæssige indsats, der knytter sig hertil.

Brancheglidnings-problematikken har også fyldt i arbej-
det i de mange forskellige fagudvalg, og fagudvalgene ser 
det som en naturlig del af deres branchepolitiske arbejde 
at følge udviklingen inden for de respektive fagområder 
og bidrage med tiltag, der kan ”gøre kagen større” for 
branchen.

Certificering på dagsordenen
Rundturen hos fagudvalgene har også givet mulighed 
for nogle indgående drøftelser af specialisering og certi-
ficering, herunder fordele og ulemper ved certificerings-
ordninger. Drøftelserne har taget afsæt i en rapport om 
specialisering og certificering, som en arbejdsgruppe 
afleverede til bestyrelsen i slutningen af 2011. Tilbagemel-
dingerne fra fagudvalgene er noget spredte med hensyn 
til det hensigtsmæssige i sådanne ordninger. Den nye 
bestyrelse vil fortsætte overvejelserne herom i lyset af de 
input, vi har fået fra fagudvalgene.

Spørgsmålet om salær er et af de andre emner, som op-

tager mange fagudvalg. Det samme gælder udbud og de 
mange forskellige spørgsmål, der p.t. knytter sig til an-
vendelsen af udbud, herunder udbud af advokatydelser.

Hovedtemaet for dette års fagudvalgsdag vil netop være 
en opsamling på erfaringerne fra vores rundtur og en 
drøftelse de spørgsmål, der er rejst.

Uvurderlig viden fra kolleger
Der har raden rundt været stor tilfredshed med sekretari-
atsbetjeningen både af fagudvalg og af de specialforenin-
ger, vi administrerer, og den feedback er vi naturligvis 
meget glade for at få.

Ved siden af fagudvalgene har flere udvalg og arbejds-
grupper produceret gennemarbejdede rapporter og op-
læg til bestyrelsen om centrale emner. Det være sig om 
retshjælpsforsikring, fri proces og takster i civile sager, 
brancheglidning, specialisering og certificering, møderet 
for landsret, advokaters retssikkerhed og advokatetiske 
regler, advokatundersøgelser og bestyrelsesarbejde for 
nu at nævne nogle af de mest centrale.  

Vi skylder de mange, mange advokater, som har engage-
ret sig i arbejdet i fagudvalg mv., en stor tak for deres tid 
og værdifulde input og erfaring. Bestyrelsen og sekreta-
riatet ser frem til et fortsat frugtbart og interessant sam-
arbejde med gode kolleger i fagudvalgsregi mv. til gavn 
for branchen og vores medlemsvirksomheder.

Danske Advokater har oprettet 21 fagudvalg

Ansættelsesret  •  Arveret og dødsboskifteret  •  Bank- og finansieringsret  •  Bestyrelsesarbejde  •  
Bolig  •  Energi og forsyning  •  Erhvervsejendomme og entreprise  •  Erstatnings- og forsikringsret •  
Familieret  •  Inkasso  •  Insolvens  •  IP • IT-ret  •  Konkurrenceret  •  Landbrug  • Mediation  •  Miljø  • 
Procedure  •  Selskabsret  •  Skat  •  Strafferet og straffeproces
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Danske Advokaters Repræsentantskab udgør det faste 
bindeled mellem Danske Advokaters ledelse – i form af 
bestyrelse og direktion – og Danske Advokaters med-
lemsvirksomheder. Repræsentantskabet er sammensat 
af repræsentanter valgt af fem valggrupper, der er opdelt 
efter medlemsvirksomhedernes størrelse, og én valg-
gruppe, der repræsenterer kæderne. På den måde er det i 
vedtægterne sikret, at alle størrelser af medlemsvirksom-
heder har en plads ved bordet, når der i repræsentantska-
bet diskuteres problemstillinger af relevans for branchen.

Blandt repræsentantskabets væsentligste opgaver er 
naturligvis valg af bestyrelsesmedlemmer af og blandt 
sine medlemmer (bestyrelsesformanden vælges direkte 
på generalforsamlingen). Repræsentantskabet er også 
forum for drøftelse af væsentlige spørgsmål af betydning 
for foreningen, før de forelægges for generalforsamlingen 

– fx spørgsmål om vedtægtsændringer eller kontingent 
– men det er også stedet, hvor bestyrelsen lægger større 
principielle spørgsmål frem til debat.

Repræsentantskabet diskuterede på en workshop i efter-
året 2010 hvilke elementer, der burde indgå i en fremtidig 
markedsføring af advokatbranchen, og i løbet af det 
seneste år har repræsentantskabet været med til at pege 
på en række områder, som Danske Advokater bør lægge 
vægt på som strategiske pejlemærker for de kommende 
år. Bestyrelsen har også i en række tilfælde valgt at bede 
medlemmer af repræsentantskabet om at deltage i ud-
valg og arbejdsgrupper, der er nedsat til at belyse aktu-
elle problemstillinger – igen fordi repræsentantskabets 
medlemmer er de valgte repræsentanter for Danske 
Advokaters medlemsvirksomheder.

Danske Advokaters Repræsentantskab

Det faste bindeled mellem Danske advokaters ledelse og 
medlemsvirksomhederne
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Danske Advokater har et klart ønske om at opretholde 
og udvikle en nær relation til rigets advokatforeninger 
(med rigets sigtes der til, at vi har en god og nær relation 
til advokatforeningerne på Færøerne og i Grønland). Vi 
ser vores rolle som både informerende, understøttende 
og koordinerende. Vi afholder årligt et fælles møde for 
repræsentanter for alle advokatforeningerne, hvor vi 
gerne sætter et aktuelt tema på dagsordnen. Vi har fx. 
diskuteret forholdet mellem advokaterne og de enkelte 
retter, drøftelse af advokatvagternes tilstand rundt om i 
landet, markedsføring og advokatnævnets arbejde.

Vi ønsker også fra Danske Advokaters side at være med 
til at understøtte arbejdet i den enkelte advokatforening 
- fx ved at bistå med ideer til interessante kurser eller gå 
hjem-møder, som kan afholdes ude lokalt – og vi stil-
ler altid gerne op, hvis en advokatforening inviterer. Vi 

kommer hver gang hjem med væsentlige pointer om, 
hvordan arbejdsvilkårene udvikler sig i advokatvirksom-
hederne rundt om i landet – pointer, som vi enten kan 
omsætte til konkrete ideer til initiativer, som vi som 
forening bør sætte i værk, eller som vi kan bære videre i 
forhold til politikere og øvrige beslutningstagere.

Advokatforeningerne

De nære relationer skal opretholdes og udbygges
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Af Lene Rosenmeier

De advokatetiske regler:

Arbejdsgruppe fik løsnet op 
for unødvendigt snærende 
konfliktregler
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Forinden havde Danske Advokaters bestyrelse overvejet, 
om foreningen skulle operere med sit helt eget sæt etiske 
regler ved siden af Advokatrådets. Konklusionen var hur-
tigt blevet, at branchen bør have ét sæt fælles etikregler, 
som så til gengæld bør være tidssvarende.

Bestyrelsesmedlem hos Danske Advokater og partner 
hos Plesner, Poul Flemming Hansen, blev formand for 
arbejdsgruppen. Og ifølge ham var der især grund til at 
se på, om tiden var løbet fra nogle af de begrænsninger, 
der særligt lå i interessekonfliktreglerne. Det blev derfor 
denne del af regelsættet, som Danske Advokater måtte 
koncentrere sig om.

”Der var tale om nogle meget rigide regler, som vores 
konkurrenter i andre brancher og i udlandet ikke er un-
derlagt på samme måde, og som derfor stiller os ringere 
i konkurrencen. Formålet med interessekonfliktreglerne 
er først og fremmest at sikre advokaters og klienters rets-
sikkerhed, og at advokaterne er uafhængige i deres råd-
givning. Det støtter Danske Advokater fuldt ud. Men det 
er væsentligt med regler, der er klare og let anvendelige. 
Og der var både behov for nogle tydeliggørelser og for, at 
nogle af de meget snærende rammer blev løsnet lidt op,” 
forklarer han.

Væsentlige ændringer
Arbejdsgruppen spurgte i første omgang Advokatrådet, 
om der var mulighed for at gennemføre en større revision 
af de advokatetiske regler. Det var man dog ikke parat til 
endnu fra rådets side. Alligevel skulle det samarbejde, der 
fulgte det næste halvandet år mellem arbejdsgruppen fra 
Danske Advokater og Advokatrådet, resultere i en revi-
sion af det advokatetiske regelsæt.

”De advokatetiske regler er jo i høj grad en kodificering af 
den praksis, som Advokatnævnet og domstolene udstik-

ker, så der er ikke frie tøjler hverken for Advokatrådet 
eller for Danske Advokater,” forklarer Poul Flemming 
Hansen.

Ifølge ham var det et meget positivt samarbejde, der 
førte til nogle væsentlige ændringer af reglerne. Det 
gælder bl.a. det tidsmæssige aspekt omkring interesse-
konflikter mellem flere klienter i relation til sager, der har 
forbindelse med hinanden.

”Tidligere var det underordnet, om sagerne foregik sam-
tidig, eller om de var tidsmæssigt forskudt i forhold til 
hinanden. Det var en meget bøvlet regel, som betød, 
at man i princippet aldrig kunne slippe ud af en interes-
sekonflikt - tidsmæssigt set. Den regel fik vi skubbet til, 
så det nu spiller en rolle, om der er tale om en tidsfor-
skydning,” forklarer Poul Flemming Hansen og fortsæt-
ter: ”Den vigtige forståelse af, hvornår der er tale om et 
såkaldt fast klientforhold, var endnu et punkt, hvor vi 
opnåede en forbedring.”

Udvalg holder øje med etikreglerne
Som resultat af arbejdsgruppens samarbejde med Advo-
katrådet har Advokatrådet udarbejdet et sæt reviderede 
advokatetiske regler, som er blevet anvendt siden okto-
ber 2011.

Arbejdsgruppen er nu nedlagt og i stedet afløst af Danske 
Advokaters stående etikudvalg.

Udvalget skal fremover komme med branchens bud på 
bemærkninger til de advokatetiske regler samt rådgive 
Danske Advokaters bestyrelse, når medlemmer henven-
der sig til Danske Advokater om advokatetiske spørgsmål 
eller bliver involveret i konkrete klagesager i Advokat-
nævnet og ved domstolene.

Mens et stigende konkurrencepres og forandrede strukturer er 
hverdagskost i advokatbranchen, var de advokatetiske regler indtil 
oktober sidste år uændrede og forekom mere og mere ude af trit med 
den nye virkelighed. Det var, sammen med et ønske om at optimere 
behandlingen af klagesager, baggrunden for, at Danske Advokater 
valgte at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne 
for at modernisere de advokatetiske regler. 
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Drømmen er et sted, der lever. Hvor advokater fra alle 
dele af landet mødes, lærer nyt, netværker med hinanden 
og kommer hjem inspirerede og fyldt op. Og fra 2013 kan 
denne drøm blive til virkelighed, når Danske Advokater 
flytter sit domicil til den traditionsrige Valencia-bygning 
på Vesterbro i København.

Da Dreyers Fond i begyndelsen af 2003 købte Valencia-
komplekset på Vesterbrogade, var det uden egentlig at 
vide, hvad de ville bruge det til.

”Fondens primære indtægtsgrundlag kommer fra driften 
af en betydelig ejendomsportefølje, og vi anså Valencia 
som en så spændende og unikt placeret ejendom, at vi 
måtte erhverve den,” fortæller Bo Rygaard, der er besty-
relsesmedlem og forretningsfører i Dreyers Fond. 
Valencia var engang Skandinaviens største varieté og 
dansested, og stedets historie går mere end 150 år til-
bage.

”I første omgang var det vores mål at renovere den for at 
sikre, at den blev en aktiv del af det københavnske bybil-
lede,” siger Bo Rygaard.

Ønsker at det bliver brugt
Det ligger i fondens fundats, at den skal  støtte initiativer 
og projekter, hvis formål det er at fremme advokat- og 
arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. 
”Og efterhånden stod det klart, at vi kunne bringe ejen-
dommen i spil sammen med en af de brancher, der ligger 
os allernærmest. Vi ser hele projektet som et aktivt tiltag, 
hvor vi har mulighed for at gøre noget positivt for en 
central del af København og for en branche, som vi støt-
ter,” siger Bo Rygaard.

En af de ydelser, Danske Advokater tilbyder, er en omfat-
tende kursusvirksomhed.

”Ved at kombinere kursusvirksomheden med sekretaria-
tet kunne der blive plads til det hele. Samtidig sikrer vi, 
at en lang række advokater fra hele landet får en jævnlig 
gang i huset, hvilket er lige præcis det, vi ønsker. At det 
bliver brugt af mange hele tiden,” siger Bo Rygaard.

Tæt samarbejde om renoveringen
Renoveringen af bygningen er foregået i et tæt samar-
bejde mellem Dreyers Fond, Danske Advokater og  Dorte 
Mandrup Arkitekter, så den tilgodeser alles behov.

”Det er planen, at forhusets højloftede stueetage bliver 
transparent med gennemgående glasfacader. Det bety-
der, at facaden fra den gamle øl- og dansepavillon kan 
ses fra Vesterbrogade. Mellem forhuset og den gamle 
Valencia-bygning skabes et lille torv uden overdækning, 
der skal binde de to bygninger sammen,” fortæller Bo 
Rygaard.

Der skal være møde- og konferencecenter i baghuset 
mod Gl. Kongevej og i selve Valencia-salen, mens Dan-
ske Advokaters sekretariat bliver placeret på 1. og 2. sal i 
forhuset.

De store vinduespartier, der er planlagt mod Vesterbro-
gade, er ifølge Bo Rygaard også et stort aktiv.

”Det sikrer foreningen eksponering i et område af Køben-
havn, der er i kraftig vækst,” siger han, der ikke er i tvivl 
om, at fonden med dette projekt har ramt plet.

Af Trine Baadsgaard

Advokaterne tager den næste vals

Det gamle dansested Valencia på Vesterbrogade genopstår med hjælp 
fra Dreyers Fond som kursuscenter og domicil for Danske Advokater.  
Med vores store kursusaktivitet er det håbet, at stedet bliver det nye 
samlingssted for hele branchen. 

VALENCIA
- Danske advokaters mødescenter
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”Visionen for Valencia-komplekset vil styrke advokat-
branchens sammenhold og udviklingsmuligheder, sam-
tidig med at det - via den arkitektoniske indsats - er med 
til at føre en af hovedstadens særegne, gamle bygninger 
ind i en ny tidsalder på en måde, der respekterer husets 
særlige historie,” siger han.

Ingen øgede udgifter
Danske Advokaters bestyrelse har stillet den klare forud-
sætning for at gå med i projektet, at flytningen til Vester-
brogade og driften af eget kursus- og mødecenter ikke 
må føre til øgede udgifter for medlemmerne.

”Vi er fuldstændig på det rene med, at vi som branche-
forening skal fokusere på nogle andre spidskompetencer 
end drift af et møde- og kursuscenter. Det er derfor pla-
nen at finde de rigtige samarbejdspartnere til at bistå os 
med driften,” siger direktør for Danske Advokater, Paul 
Mollerup.

Han understreger også, at Danske Advokater stadig vil 
afholde kurser rundt omkring i landet for at sikre, at alle 
har adgang til disse uden alt for lang transport.

”Men med det nye samlingspunkt får vi et fremragende 
mødested for hele branchen, hvor vi både kan holde kur-
ser, udvalgsmøder, specialforeningsmøder, gå hjem-mø-
der og større arrangementer – som f.eks. prisuddelinger 
og konferencer. Det giver en lang række synergi-effekter 
og logistik-gevinster,” siger han.

Projektet sættes i gang i løbet af sommeren 2012, og hvis 
alt går efter planen, flytter Danske Advokater ind i løbet 
af sommeren 2013.

Om Dreyers Fond
Dreyers Fond er stiftet af arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer i 1976 med en gave på kr. 12 
mio. kr. som startkapital. Parret havde skabt sig en formue ved byggeri og administration af en række større bygnin-
ger i København. Efter deres død arvede fonden størstedelen af parrets formue og ejendomme. De fleste af  dem ejes 
fortsat af fonden og danner sammen med senere ejendomsinvesteringer grundlaget for fondens indtægter. Fondens 
formål er at uddele midler til initiativer og projekter, som fremmer advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil 
med samfundet, f.eks. i form af legater. Fonden uddeler også to hæderspriser hvert år til henholdsvis en enestående 
arkitekt og advokat. I 2011 blev hæderspriserne givet til arkitekt Bjarke Ingels og advokat Jens Paulsen.

VALENCIA

Bo Rygaard, Dreyers Fond  - på byggepladsen Valencia Foto: Torben Nielsen
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Nyt samlingssted 
med farverig fortid

Af Maria From
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Københavnerjournalisterne nærmest faldt over hinanden 
for at interviewe og skrive om den mystiske hypnotisør 
og tankelæser, Dr. Waldoza. I sommeren og efteråret 
1932 var Dr. Waldoza et af de store trækplastre på Va-
lencia på Vesterbrogade 32 i København. På scenen i 
Skandinaviens største variete tryllebandt han aften efter 
aften publikum, når han med sine ”magnetiske hænder” 
udførte eksperimenter ”med publikum og dyr”.

Hans optræden vakte så megen opsigt, at Politiinspektør 
Mellerup i august inspicerede forestillingen sammen 
med sine folk. Efter besøget spurgte Ekstrabladet po-
litiinspektøren, om det var hans hensigt at forbyde Dr. 
Waldozas optræden. Det ville inspektøren dog ikke: ” At 
han f.eks. hypnotiserer en Høne, mener jeg ikke kan gøre 
noget, men han vilde jo også meget gerne have lov til at 
gøre sine eksperimenter med mennesker.” Det er forbudt, 
siger inspektøren og understreger. ”..så det er min tunge 
pligt at forhindre det.”

Dyre damer og gigoloer
Ejeren af Valencia kunne næppe have ønsket sig bedre 
reklame. I perioden efter politibesøget lød den korte 
tekst i de daglige annoncer i dagspressen: ”Dr. Waldoza 
arbejder hver aften kl. 10 prc. – Valencia, de bedste artis-
ter og orkestre”.

I årtierne før og efter 30verne valfartede morskabslystne 
københavnere og rejsende med pengepungen i orden til 
Vesterbrogade og Valencia, hvor der var underholdning, 
elegant betjening, god mad – og ikke mindst mulighed 
for kontakt med repræsentanter for det modsatte køn – 
efter sigende også mod betaling. Tilsyneladende var det 
ikke alene dyre damer, der var på dansegulvet. BT noterer 
i en artikel om gigoloer i Paris, at ”I Valencia har der også 
været gigoloer – vist mest af hensyn til dansende pro-
vinsdamer…”

Personalet talte ofte over 80 personer foruden musikere 
og artister. Og kravet til leverandørerne var højt, når det 
gjaldt både underholdningen og råvarerne til køkkenet. 
En fiskehandler erindrer, at køkkenchefen forlangte rejer, 
”der var så friske, at de stadig sprang.”

To orkestre
Underholdningen var i top med et program med inter-
nationalt tilsnit. Foruden Dr. Waldoza bød efterårspro-
grammet i 1932 f.eks. på både ”Kinesertruppen The Royal 
Pekings” og linedansertruppen ”5 Poncherrys”, indehave-
ren af hastighedsrekorden i stepdans, den kulsorte Mr. 
Snowball, slangemennesker, faundansere, indianertrup-
per, illusionister og tryllekunstnere, akrobater og stribe-
vis af sangere og sangerinder som blev akkompagneret 
af Valencias to orkestre ledet af kapelmestrene Aage Juhl 
Thomasen og Richard Johansen.

Radioen var ofte til stede i etablissementet, og i en år-
række blev der ofte transmitteret fra Valencia med tre 
kvarters musik – almindeligvis fra kl. 23.15 til midnat.

En anden af de celebre gæster på scenen i 30erne var den 
tyske fløjtevirtuos Alfred Lichtenstein, der spillede på en 
guldfløjte med den græske konges monogram indsat i 
brillanter og rubiner. Fløjten var en gave fra kongen som 
tak for musikken ved kongens bryllup.

Den grønne dame
Valencia var altid leveringsdygtig i gode historier. Også 
når de var dramatiske og eller tragiske. I begyndelsen af 
30erne bringer en række danske blade fotos af et smi-
lende brudepar. Brudgommen på billederne er trapez-
artisten Alfred Cordona, som har optrådt flere gange i 
Valencia. Teksten fortæller, at den kendte artist nu har 
giftet sig igen. Den 13. februar 1931 optrådte hans tidligere 
hustru, luftartisten Lillian Leitzel, alene i Valencia med 

I 2013 indvier Danske Advokater et nyt møde- og kursuscenter på 
Vesterbrogade 32 i København. Her lå engang Valencia – Skandinaviens 
største varieté og dansested. Stedet, hvis historie går mere end 150 år 
tilbage, var i en årrække Københavns pendant til Moulin Rouge i Paris.
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et show som blev afsluttet med 100 kropssvingninger 
i romerske ringe. Under afslutningsnummeret gik et 
metaløsken imidlertid i stykker, og Leitzel styrtede ned 
for næsen af et chokeret publikum. Selv om hun var ved 
bevidsthed efter faldet, døde hun to dage senere på Kom-
munehospitalet af sine kvæstelser.

Lillian Leitzel blev med årene glemt af offentligheden; 
men ifølge myten blev hun til stadighed husket blandt 
artisterne i Valencia. Tryllekunstneren Heinz Saxburger 
beretter i en erindringsbog fra 2003, at han optrådte på 
Valencia i 60erne: ”Da jeg den anden eller tredje aften 
sad og gjorde mig klar ved sminkebordet, så jeg pludselig 
i spejlet en ung blond dame i en grøn trikot stå og smile 
til mig, lænende sig op af dørkarmen. Selvfølgelig vendte 
jeg mig om for at hilse på hende – og så var hun væk, 
hvilket jeg syntes var en mærkelig adfærd. Bare komme 
ind og smile til mig og så forsvinde uden at sige hverken 
det ene eller det andet! Mellem de optrædende kunne 
jeg heller ikke finde hende. Naturligvis spekulerede jeg 
da noget over dette møde. Derfor nævnede jeg det også 
over for en ældre kollega en dag oppe i Artistforbundet. 
Han reagerede ved at sige: ”Nå, så du har set hende! Det 
skal du være glad for”.Hun (Lillian Leitzel) viste sig af og til 
for de optrædende i dette etablissement iført det samme 
kostume, som da hun faldt ned, og når hun stod og smi-
lede til en, så betød det lykke for den pågældende”.

Den grønne dame viste sig kun i spejlet, og artisterne 
talte sjældent om hende og helst indbyrdes.

Saxgreen mener, at det var samme aften, som han så den 
grønne dame, at en agent fra det amerikanske Ed Sul-
livan Show var inde og se hans optræden. Han fik senere 
kontrakt på at optræde i showet!

Knap så godt gik det for Cordona. Han besluttede alle-
rede ved Lillian Leitzels død, at han aldrig mere ville op-
træde i Valencia. Efter et par år ville den nye kone skilles. 
Ved et mæglingsmøde hos advokaten trak Cordona en 
pistol og skød først hustruen og derefter sig selv.

Oprindeligt en ølhal 
Historien om Valencia begynder helt tilbage i 1858, hvor 
vekselmægler og bryggeriejer Isac Wulff Heymann – en 
bror til Tuborgs grundlægger – købte grunden på Vester-
brogade, hvor der indtil da havde været slagteri og værts-
hus. I 1861 stod et ”nyt og tidssvarende beværtningsloka-
le” tegnet af Tivoliarkitekten H.S. Stilling klar på grunden. 
Stilling er også arkitekten bag blandt andet Folketeatret 
og den bygning på Kgs. Nytorv, der rummer restaurant 
á Porta. I bygningen åbnede Heymann Vesterbros første 
store, stilfulde ølpavillon med navnet ”Thors Ølhal”. Sel-
veste Kong Frederik den VIII stod for indvielsen.

Bygningen lå tilbagetrukket på grunden med en åben 
plads foran ud mod Vesterbrogade. Her kunne damerne 
sidde udendørs, mens herrerne drak øl inde i lokalet.

Både H. C. Lumbye og Balduin Dahl var kapelmestre i 
Thors Ølhal i de første år. Men ølhallen blev aldrig den 
store succes og måtte allerede få år senere lukke. Stedet 
blev ombygget og genopstod kort tid efter – som Figaro.

I 1880 udnyttede den daværende ejer, restauratør 
Schweitz, den værdifulde plads foran bygningen til at 
opføre det eksisterende beboelseshus med facade mod 
Vesterbrogade. Samtidig blev der bygget beboelsesejen-
domme på den nordlige side af dansehallen ud mod Gl. 
Kongevej, og den tidligere fritliggende dansehal blev nu 
omkranset af beboelsesejendomme.



25

I 1918 blev etablissementet omdøbt til Palais de Dance 
og fik stadig mere karakter af varieté med optrædende 
kunstnere. Omkring 1930 åbnede stedet for første gang 
med navnet Valencia, og en ny restauratør fik igen gjort 
stedet populært med et massivt opbud af kunstnere og 
artister og en kraftig markedsføring i pressen.

Provinshandelskammeret
Siden er det gået op og ned for etablissementet med en 
del navneskift undervejs. I 1972 blev stedet åbnet som 
eksklusiv natklub og fik igen navnet Valencia. Her var 
det blandt andet kapelmestrene Otto Lington og Sven 
Nicolaisens orkestre, der spillede op til dans. De dyre 
damer var fortsat en del af miljøet, og i de samme år fik 
Valencia kælenavnet ”Provinshandelskammeret” – en 
kærlig henvisning til den del af kundeklientellet, som 
var handelsrejsende og kom til hovedstaden uden deres 
koner. Valencia var ofte stedet, hvor de afsluttede dagen 
med mere uformelle forretninger.

Rejsekongen Simon Spies var i en årrække ejer af Valen-
cia og drev det som natklub blandt andet under navnet 
”Chat Noir”. Imidlertid var det hotte gået af stedet, og i 
begyndelsen af firserne rindede 
epoken som forlystelsessted 
ud. Et af de sidste store ar-
rangementer i Valencia blev 
afviklingen af DRs Melodi Grand 
Prix 1981, hvor Debbie Cameron 
og Tommy Seebach vandt med 
melodien ”Krøller eller ej”. 
”I TV Byen ville de ikke give plads 
til et studie, og der var heller 
ikke plads til den store koncert-
sal, for der var virkelig en ned-
skæring på budgettet. Så fandt 
vi det gode, gamle Valencia inde 
på Vesterbrogade i København,” 
fortæller Jørgen de Mylius i sine 
Grand Prix-erindringer.
Kort tid efter blev lokalerne 
overtaget af en reklamefoto-
graf, som gennem en årrække 
producerede reklamebilleder 
og film i de tidligere varietelo-
kaler. I en periode fra 70’erne til 
80’erne var der en biograf med 
navnet ”Valencia 1&2” i en del af 
Valencia-komplekset.

Clinton til kaffe
Historien slutter dog ikke dér. I 2001 kastede USA’s præsi-
dent Bill Clinton glans over stedet, da han under sit be-
søg i København pludselig improviserede og fik sig en kop 
kaffe i den kaffebar, der stadig findes i forhuset.

Ejendommen ejes i dag af Dreyers Fond, som i somme-
ren 2012 indledte en total renovering af ejendommen. 
Restaureringen gennemføres med stor respekt for den 
oprindelige arkitektur, samtidig med at lokalerne mo-
derniseres fuldstændig. Arkitekt Dorte Mandrup står for 
arbejdet med den venerationsfyldte ombygning.

I 2013 begynder så en helt ny æra for bygningen, når 
Danske Advokater flytter ind, og den gamle varietebyg-
ning får nyt liv med dynamiske kursus- og konferenceak-
tiviteter.

Forhåbentlig flytter den grønne dame med og sikrer med 
sit nærvær succes for de fremtidige arrangementer.

VALENCIA
- Danske advokaters mødescenter
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Markedsføringskampagnen
skal skabe langvarig effekt

Det er nu et år siden, at Danske Advokaters branche-markedsførings-
kampagne blev lanceret via en bred vifte af kommunikationskanaler: 
Spots på TV2 News, annoncer i Børsen og i Berlingske, banner-annoncer 
på erhvervsavisernes web-udgaver, diskussionsfora på LinkedIn og et 
helt nyt kampagnesite. Målet er langtidsholdbare ændringer i opfat-
telsen af, hvornår og hvordan man skal bruge sin advokat.

Af Frans Rønnov
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Hovedelementet i kampagnen, der netop er genoptaget 
efter en sommerferie, er en række spots på TV2 News, 
hvor direktører i en lang række virksomheder fortæller, 
hvordan de bruger deres advokat, uden at der optræder 
advokater i spottene.  Det er altså kunderne, der har or-
det, og det har i sagens natur en meget stærkere effekt, 
at det er dem der fortæller, hvordan advokater tilfører 
værdi gennem deres rådgivning.

Kampagnen er rettet mod det såkaldte SMV-segment 
– de små og mellemstore virksomheder, som er helt 
dominerende i dansk erhvervsliv, og det er ikke mindst 
derfor, at netop TV2 News er valgt. De personer i er-
hvervslivet, der træffer beslutning om at inddrage en 
advokat, ser nemlig mange nyheder og søger dem – i vidt 
omfang – på TV2 News. 

Hyppigt, tidligt og systematisk
Kampagnen skal markedsføre følgende budskaber:

•	 At virksomhederne bør benytte en advokat som rådgi-
ver ved alle større beslutninger og i alle virksomhedens 
livsfaser – fra etablering til rekonstruktion.

•	 At advokaten generelt bør inddrages tidligt i forløbet – 
både som en investering og en forsikring.

•	 At advokaten tilfører kunderne værdi – og at jo tidli-
gere, advokaten kommer ind i en sag eller et projekt, jo 
mere værdi kan han eller huntilføre virksomheden.

Disse budskaber vil være relevante for advokatvirksom-
heder i alle størrelser. Men det er ikke sikkert, og heller 
ikke hensigten, at kampagnen bliver det store samta-
leemne omkring middagsbordene i de danske hjem. Til 
gengæld vil den, fordi vi har valgt et medie, hvor de rig-
tige folk kigger med, i betragteligt omfang blive set af de 
personer, der er med til at træffe virksomhedernes større 
og mere strategiske beslutninger.

Effekten vil blive målt
Når den tredje runde af kampagnen inkl. en ny tre måne-
ders periode med TV-spots er afviklet i november måned, 
tager vi fat på en måling af, hvilken effekt kampagnen 
har haft. Inden vi satte den i gang, gennemførte vi en 
før-måling, hvor vi fik værdifuld viden om, hvordan 
målgruppen ser på advokater i forhold til kampagnens 
hovedskaber. Når efter-målingen er gennemført, kan vi 
derfor fortælle, hvor meget det er lykkedes at flytte hold-
ningerne.

Til sidst vil vi gerne takke de mange medlemsvirksomhe-
der, der ”nominerede” en eller flere af deres kunder til at 
være med i kampagnen. Uden alle disse forslag var kam-
pagnen simpelthen ikke blevet til noget.

Danske Advokater har som et integreret led i kampagnen 
udarbejdet en række kampagnepakker til medlemsvirk-
somhederne. Det skal give dem mulighed for at høste en 
lokal gevinst af den landsdækkende kampagne og såle-
des udnytte det momentum, den skaber. Kampagnepak-
kerne er skruet sådan sammen, at medlemsvirksomhe-
derne kan fastholde deres egen identitet i de forskellige 
marketing-elementer.
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Advokatbranchen er i fremgang, og på mange områder 
udkonkurrerer advokater andre brancher mht. vækst, 
indtjening og antallet af nye, levedygtige virksomheder. 
Dermed har advokatbranchen vist, at den ikke er spe-
cielt følsom over for de økonomiske konjunkturer. Hvor 
mange brancher er mere afhængige af erhvervslivets 
investeringer og privatforbruget, har efterspørgslen efter 
juridisk rådgivning været mere stabil. Mens krisen, der 
satte ind i tredje kvartal i 2008, har haft en meget mærk-
bar betydning for den økonomiske udvikling og påvirket 
efterspørgslen markant på mere forbrugerafhængige 
markeder, har Danske Advokater dokumenteret, at bran-
chen set under ét har klaret sig flot igennem de seneste 
års turbulente markedsvilkår. Kun 2009 udviste et min-
dre fald i advokatbranchens indtjening - men med en 
stigning på 1,2 pct. i omsætningen. De seneste 10 år har 
vist en gennemsnitlig årlig realvækst på 2,5 pct., hvilket 
kun de færreste brancher kan matche.

Advokatbranchens ca. 1.600 virksomheder omsatte 
samlet set for ca. 12,1 mia. kr. i 2011 og beskæftiger godt 
12.500 medarbejdere, svarende til ca. 8.600 fuldtidsan-
satte. Indtjeningen før partnerlønninger og overskuds-
deling estimeres til 3,5 mia.kr., svarende til en overskuds-
grad på ca. 29 pct. Korrigeres tallene for aflønning af 
partnerne, reduceres overskudsgraden i branchen skøns-
mæssigt til det halve.

Erhvervsrådgivningen trækker
Samlet set står rådgivningen til virksomheder og det 
offentlige for ca. 3/4 af branchens omsætning, mens 
privatpersoner og organisationer tegner sig for den 
resterende del. De seneste år har insolvens og inkasso 
oplevet en vækst, der har mere end kompenseret for 
faldet i rådgivningen i forbindelse med virksomheds-
overdragelser. Danske Advokater har via publikationerne 
”Advokatbranchen i tal”, ”Kvartalsstatistikken” og ”Fakta 
om branchen” forsynet vore medlemmer med værdifuld 
indsigt i, hvordan markedet har udviklet sig. De pågæl-
dende markedsdata giver både medlemsvirksomhederne 
indsigt i, hvordan ydelsesområderne overordnet set har 
udviklet sig - og hvordan de enkelte regioner i landet har 
udviklet sig.

I tillæg til konkrete markedsdata har Danske Advokater 
gennemført en række markedsanalyser, der giver indsigt 
i, hvad der påvirker efterspørgslen efter advokatydelser, 
vores konkurrenceevne og image. Det er en viden, der 
giver ledelserne i medlemsvirksomhederne et rigtig godt 
udgangspunkt for at tage bestik af egne præstationer i 
relation til, hvorledes markedet generelt udvikler sig - og 
som kan danne baggrund for en diskussion af hvilken 
fremtidig markedsposition, man ønsker. Egne kundeana-
lyser og tilfredshedsundersøgelser kan sammenstilles 
med de markedsanalyser, vi stiller til rådighed.

Markedsindsigt er det 
strategiske grundlag

Viden er magt – og vejen til vækst.

 Jo mere, den enkelte advokatvirksomhed ved om markedet, om ind-
tjeningspotentialer og om image, jo bedre kan den tilrettelægge sin 
forretningsstrategi og optimere driften. Derfor er Danske Advokater 
optaget af at dokumentere og analysere udviklingen i branchen.

Af Øyvind Fagerstrand
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Driften kan optimeres
Mere end 30 advokatvirksomheder har fået foretaget en 
benchmark-analyse af egne vigtige nøgletal, herunder 
organisatoriske, finansielle, driftsmæssige og produk-
tivitetsmæssige nøgletal, der er blevet sammenstillet 
med sammenlignelige advokatvirksomheder. Der er tale 
om et strategisk ledelsesværktøj, der har givet de delta-
gende virksomheder mulighed for at få indsigt i, hvordan 
dynamikken mellem egen top- og bundlinje er i forhold 
til sammenlignelige advokatvirksomheder. ”Benchmark 
Management”-produktet tilbydes af Danske Advokater, 
der også sikrer fuld anonymitet for de deltagende virk-
somheder. Det koster kun  19.000 kr., hvilket er et meget 
beskedent beløb i forhold til værdien.

Viden fuldstændig essentiel for ledelsen
Danske Advokaters mission på dette område er fuld-
stændig klar. Vi ønsker at kunne tilbyde medlemsvirk-
somheder markedsindsigt, branche- og konkurrentana-
lyser og nøgletalsanalyser, der kan skabe grobund for at 
navigere og tage beslutninger på et oplyst grundlag. Vi 
har forsat en stor og spændende opgave foran os i for-
hold til at fremskaffe yderligere data, som hidtil ikke har 
været tilgængelige. Branchens virksomheder kan helt 
klart øge konkurrenceevnen gennem en bedre indsigt i 
de markeder, de opererer på, og de konkurrencevilkår, de 

er underlagt. De strategiske udfordringer, branchen står 
over for, bliver ikke mindre i fremtiden, og netop derfor 
både vil og skal vi sætte fokus på værdien af at agere 
ledelsesmæssigt - baseret på fakta.

Markedsdata skal indsamles, bearbejdes og analyseres, 
således at de kan danne grundlag for strategiske beslut-
ninger. Danske Advokater ønsker at understøtte denne 
proces, således at hver enkelt medlemsvirksomhed får 
redskaberne til at foretage egne analyser, der giver input 
til egne strategiske valg.

Vi tager vores egen medicin
Danske Advokater har som brancheorganisation netop 
blandt alle medlemsvirksomheder gennemført en større 
undersøgelse af de ansattes behov og ønsker til os som 
brancheforening. Det skal sikre, at vi kan arbejde mere 
målrettet i forhold til de forskellige typer medlemsvirk-
somheder og deres medarbejdere.
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Fremtiden handler 
om fornyelse

Når godt 90 mennesker samles for at arbejde med 
udvikling og forandring, sker der noget. På Dan-
ske Advokaters Udviklingsdag den 4. november 
sidste år gav deltagernes stærke engagement et 
godt udgangspunkt for at annoncere, at bran-
chens innovationspris uddeles for fjerde gang 
på Danske Advokaters kongres i Århus den 20.-21. 
september.

Af Øyvind Fagerstrand
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Fire projekter blev i februar måned prænomineret og 
modtog alle 40.000 kr. i udviklingsstøtte med en klar 
forventning om, at der her var tale om projekter med 
potentiale til at skabe interessante forandringer.

Hylder forandring og åbenhed
Ambitionerne bag innovationsprisen er at inspirere ad-
vokatvirksomheder til at udvikle og nytænke forretnings-
modeller, markedsbearbejdning og andre tiltag, der øger 
konkurrencekraften. Prisen, som uddeles i samarbejde 
med Dreyers Fond, der velvilligt sponsorer projektet, er 
tillige et initiativ, der hylder åbenhed. Det er et mål for 
branchen, at prisen netop via offentliggørelsen af projek-
terne kan inspirere endnu flere advokatvirksomheder til 
at arbejde positivt med forandringer.

Innovation handler om at arbejde vedvarende med 
forandringer og udviklinger. En helt fundamental forud-
sætning for at kaste sig ud i innovationsprojekter er at 
acceptere, at udviklingsprojekter også kan føre til, at de 
senere skrottes, hvis det viser sig, at ideen ikke har til-
strækkeligt potentiale.

Masser af innovation i branchen
Advokatvirksomheder har - måske med rette - en tilbø-
jelighed til at anfægte graden af innovation i egen bran-
che, men billedet er mere nuanceret end som så. Mange 
advokatfirmaer udvikler flittigt og har fokus på at skabe 
forudsætninger for, at organisationen kan øge værdien 
af sine tilbud til markedet. Initiativerne går lige fra etab-
lering af ejendomsmæglerforretning, fastprisaftaler på 
en lang række ydelser, udlejning af advokater, ydelser via 
klippekort, pakkeløsninger, on-line sagsindsigt, udveks-
lingsprogrammer, on-line rådgivning, gratis paradigmer, 
videoer på YouTube til udviklingen af helt nye forret-
ningsområder.

Fire finaleprojekter til årets innovationspris
Den 26. juni indstillede dommerkomiteen de fire meget 
forskellige og spændende projekter til årets innovations-
pris.

Eversheds 
•	 (De sociale medier integreret i en strategisk posi-

tionering)

Lund Elmer Sandager 
•	 (Forretningsoptimeringsmodel baseret på en kon-

kret turn around)

Kirk Larsen & Ascanius
•	  (Nyt forretningsområde med internationale mulig-

heder, nemlig ”tilskudsområdet”)

Kammeradvokaten 
•	 (Præstationsledelse, fordi medarbejdere er det al-

lervigtigste aktiv i vidensrådgivervirksomheder)

Vejen frem til finaleprojekterne er således gået fra Udvik-
lingsdagen i november sidste år, som Danske Advokater 
gentager i 2013. Her kan udviklingsorienterede advokat-
virksomheder finde ny inspiration.  Derudover kan der 
tages afsæt i vore bud på fremtidsscenarier for advokat-
branchen, hvis der ønskes udvikling baseret på en lang-
sigtet strategisk horisont. Fremtidsscenarierapporten er 
tilgængelig for medlemmer på vores hjemmeside..

Vinderen af innovationskonkurrencen bliver afsløret fre-
dag den 21. september ca. kl. 17.00 på kongressen i Århus.
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Law Firm Management:

Deltagerne har ordet

Af Frans Rønnov
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Erik Svanvig, Skov Advokater, Vejle
”Meget af det, der blev sagt på Law Fim Management, 
var kendt stof, men i kraft af de redskaber og ikke mindst 
det fortrolige netværk, vi fik, blev vi bedre rustet til at 
lede og ikke blot administrere – også på strategisk ni-
veau. Bl.a. fik vi ajourført vores forretningsplan og stø-
vede vores værdier af for at sikre en kommerciel adfærd i 
alle dele af virksomheden.

Knap et år efter er planen i det væsentlige implemente-
ret, og vi begynder for alvor at opleve de positive foran-
dringer i både adfærd og selvopfattelse, som langsomt 
integreres i virksomhedskulturen. Og nu kan vi også se, 
at det også slår igennem på bundlinjen. Det er en stor 
tilfredsstillelse.

Vi har erkendt det vel nok banale, at følgeskab (align-
ment) er afgørende for virksomhedens udvikling. At part-
nerne påtager sig et reelt ledelsesansvar og én gang for 
alle erkender, at man som partner i virksomheden samti-
dig skal være rollemodel for de ansatte. Da vi derudover 
har inddraget kunderne i vores værdiforløb, er vi kommet 
tættere på dem og derved bygget partnerskaber. Det 
skaber merværdi for os og for kunderne. Vi er i færd med 
at transformere os fra sagsbehandlere til rådgivere, og vi 
øver os stadig!

Vi var to mand af sted på uddannelsen, Keld Norup og 
jeg. Det var en fordel, da vi havde samme referencer un-
der vores efterfølgende interne drøftelser og derfor bedre 
kunne konkretisere/relatere drøftelserne på uddannelsen 
til vores egen virksomhed.”

Verner Holm,  ADVODAN, Vejen
”Med 80 medarbejdere var vi blevet så store, at det ikke 
længere gik med en model, hvor to af partnerne samtidig 
fungerede som direktører. Vi var kommet til en skillevej, 
men hvordan skulle vi komme videre?

På Law Firm Management kom deltagerne hurtigt me-
get tæt på hinanden. Jeg tror, at vi alle blev forbavsede 
over hvor stor en åbenhed, der opstod. Pludselig var vi i 
et rum, hvor vi turde dele vores tvivl.

I vores firma nedsatte vi et udvalg, der skulle komme 
med oplæg til ny ledelsesstruktur til partnergruppen. 
Udvalget var på besøg hos to andre firmaer, som havde 
deltagere på Law Firm Management, og som var længere 
mht. etablering af ny ledelsesstruktur. Ved at de fortalte 
om den proces, de selv havde været igennem, inden de 
ansatte en direktør, blev der skabt en forståelse af, at det 
var den vej, vi skulle gå.

Samtidig gav lederudviklingsprogrammet mig nogle red-
skaber, vi kunne bruge i den proces, som efterfølgende 
blev sat i gang, og som strakte sig over et længere forløb.

Det hele endte godt. Den 1. april i år ansatte vi vores 
direktør, der er cand. oceon, og som har haft en karriere i 
it-branchen – og som intet kender til vores branche!”

Vi har bedt to af deltagerne fra det første hold fra 
lederudviklingsprogrammet Law Firm Management om at 
fortælle, hvordan deres deltagelse  i uddannelsen har 
ført til konkrete forandringer i deres virksomheder.

Verner Holm, partner, ADVODAN, Vejen Erik Svanvig, partner og direktør, Skov Advokater, Vejle
Stående     Siddende
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I 2011 blev fokus i vores uddannelsesudvalg ændret til at 
være et uddannelsespolitisk udvalg. Årsagen var, at vi 
gerne ville sætte fokus på de mere politiske problemstil-
linger.

Sekretariatet har rigtig godt styr på udbuddet af kur-
ser og uddannelser, og antallet af udbudte kurser og 
deltagere er stort set på niveau med de tidligere år. Det 
mærkes, at en fast kreds af medlemmer sætter pris på, 
at medlemsskabet af Danske Advokater giver en prisre-
duktion på mellem 35 og 50 pct. for alle virksomhedens 
medarbejdere.

Plads i centralt udvalg
Politisk har vi arbejdet for, at brancheforeningen skulle 
have en plads i det særlige Kursusudvalg vedrørende 
Advokatuddannelsen, som hører under Justitsministe-
riet. Advokatuddannelsen administreres af Advokatsam-
fundet. Uddannelsen er nødvendig og vigtig for alle 
advokatfuldmægtige. For advokatvirksomhederne er 
det en stor udgiftspost. Ved udgangen af 2011 fik endelig 

plads i udvalget, og vi har allerede gjort vores indflydelse 
gældende i et spørgsmål vedrørende størrelsen af den 
kursusafgift, som Advokatsamfundet opkræver deltagere 
på uddannelsen.

Vigtig dialog med universiteterne
Uddannelsespolitisk udvalg har etableret kontakter 
til landets juridiske fakulteter for at bygge bro mellem 
erhvervet og studiet. Her har vi lanceret forslag til kur-
susfag, og vi har udarbejdet sammenligninger mellem 
studieudbuddet på de forskellige fakulteter. Vi har del-
taget på diverse karrieremesser og vil i løbet af efteråret 
starte netværksgrupper mellem studerende og advokat-
branchen med det klare formål at synliggøre branchens 
mangfoldighed og muligheder for de studerende.

Uddannelse:

Fagdage, lederuddannelse og 
E-learning de vigtigste nyskabelser

Der er sket meget på uddannelses-
fronten i Danske Advokater siden 
den sidste kongres i 2010. 

Her gennemgår vi nogle af de 
vigtigste nye initiativer.

Af Helle Ahlenius Pallesen

Foredrag 
eller video ?
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Fagdage fik flot start
Den 5.– 6. oktober 2011 afholdt Danske Advokater for før-
ste gang de såkaldte fagdage. Ideen var på ét og samme 
sted at udbyde et ”overflødighedshorn” af kurser, således 
at vore medlemmer kunne sammensætte deres egne 
efteruddannelsesdage efter interesser og behov. Dagene 
bød på sammenlagt 18 forskellige kurser – alle af tre kur-
suslektioners varighed – og blev afviklet på hotel Crowne 
Plaza tæt ved Kastrup Lufthavn. Det gjorde det nemmere 
for advokater fra hele landet at deltage – og det var der 
rigtig mange, der benyttede sig af. Der var både hård jura 
og lidt blødere emner på programmet. Der blev naturlig-
vis udleveret fyldigt materiale på alle kurserne, og den 
flittige deltager kunne få bevis på i alt 18 kursuslektioner. 
Fagdagene er kommet for at blive, og derfor afholder vi i 
også en fagdag i forbindelse med kongressen.

E-learning kan foregå hvor som helst
I begyndelsen af 2012 fik medlemmerne mulighed for at 
følge vores første E-learningkursus, der omhandlede de 
nye advokat-etiske regler. Danske Advokater har sam-
men med Lars Lindencrone Petersen fra Bech-Bruun 
udviklet en videopræsentation, hvor de nye regler gen-
nemgås systematisk. Deltagerne kan gennemføre kurset 
uanset hvor i verden, de befinder sig, og på det tidspunkt, 
der passer dem. For at sikre, at uddannelsesforløbet også 
skal kunne betragtes som en pointgivende efteruddan-
nelse, er der opstillet nogle dilemmaer, som deltagerne 
skal forholde sig til. Uddannelsen, som fortsat udbydes, 
er gratis for dem, der rent faktisk gennemfører den. Over 
100 har fulgt uddannelsen, og tilbagemeldingerne har 
været særdeles positive. 

Salg af advokatydelser på dagsordnen
På kongressen i 2010 underholdt Jens Ladegård om vig-
tigheden af, at advokater lærer noget om salg. Det har 
været en inspirationskilde for mange virksomheder, og 
siden har mange virksomheder, med udgangspunkt i 
Danske Advokaters oplæg, tilrettelagt interne kursusfor-
løb vedrørende salg.

Epokegørende lederuddannelse
Kongressen i 2010 var også startskuddet til et helt nyt 
uddannelsesforløb om ledelse i advokatbranchen. På 
markedet findes et stort udbud af ledelseskurser, men 
det unikke ved branchens egen uddannelse, Law Firm 
Management, er, at det er et uddannelsesforløb, der er 
skræddersyet til den partnerdrevne virksomhed, der le-
delsesmæssigt byder på helt særlige udfordringer. Delta-
gerne på de to første hold har været meget begejstrede. 
Vi satser på fortsat at kunne udvikle uddannelsen og på 
at kunne tiltrække interesserede fra advokatvirksomhe-
derne.

Markedsføring via Facebook og film
Grund- og efteruddannelse af administrative medarbej-
dere – sekretærer, assistenter m.fl. – ligger Danske Advo-
kater stærkt på sinde. Derfor er den gamle ”advokatse-
kretærskole” blevet relanceret. Det gælder indholdsmæs-
sigt og merkedsføringsmæssigt. Fra og med efteråret 
2012 oprettes ”turbohold”. Markedsføringen er lagt om, 
så uddannelsen præsenteres ved brug af videoklip og 
Facebook, og i det hele taget møder vi nu vore deltagere 
i den verden, hvor de er. På Danske Advokaters hjemme-
side har grundskolen fået sit helt eget univers. 
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Værktøjskassen

Forsikringer

Pension og sundhedsforsikring

Advokathåndbogen

Danmarks Love

Links
Profilanalyser

It-rådgivning - LinkedIn

Det kollegiale rådgivningspanel

Digital kommunikation med byretterne

Digital tinglysning

Debitor Registret

Vejledninger/Bøger

Medlem til medlem - Leverandøranbefalinger

Rabataftaler

omfattende palet af medlemstilbud:

Fra fortrolig rådgivning 
til LinkedIn
Danske Advokater har en lang række tilbud til medlemsvirksom-
hederne. Blandt de mange forskellige services har vi valgt at fokusere 
på to, et rådgivningspanel til kolleger i nød og kurser i, hvordan man 
bruger det sociale medie LinkedIn i forretningsmæssig sammenhæng. 
Begge ydelser er gratis for medlemmer.
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Panel klar med råd til advokat-kolleger 
Danske Advokater etablerede i efteråret 2011 et kollegialt 
rådgivningspanel, hvor advokater i alle medlemsvirk-
somheder - i fuld fortrolighed - kan spørge en kollega til 
råds vedrørende krisehåndtering eller generationsskifte. 
Medlemmerne af det nye panel er klar til at give et godt 
råd, sparre eller tage en kollegial samtale - såvel om 
faglige som om mere personlige spørgsmål.

I forhold til at snakke krisehåndtering er der ikke tale om 
kriseydelser i psykolog-forstand, snarere om muligheden 
for at få et godt råd af en kollega.

Advokat Jeppe Søndergaard fra Ret & Råd i Maribo er en 
af de advokater, der har tilmeldt sig panelet. Om årsagen 
dertil har han sagt: ”Jeg har tilmeldt mig, fordi jeg mener, 
at der er et behov for denne rådgivning. Og da jeg mener 
at have lidt indsigt i de problemer, et mindre advokat-
kontor kan udsættes for, vil det være en god oplevelse at 
kunne hjælpe en kollega i nød.”

Sådan kan advokater bruge LinkedIn 
Danske Advokater tilbød i efteråret 2011 og i foråret 2012 
medlemmerne at være med i en gratis gå hjem-work-
shop. Her kunne deltagerne høre, hvordan LinkedIn kan 
bruges i en professionel sammenhæng. De deltagende 
advokater blev klædt på til selv at oprette en profil og 
lærte, hvordan såvel de selv som deres virksomhed kan få 
glæde af at være på LinkedIn.

Der blev zoomet ind på, hvordan advokater kan bruge 
LinkedIn som andet end et netværksforum. Det er jo en 
kendsgerning, at LinkedIn i dag fungerer som et integre-
ret markedsføringsmedie, hvor klientrelationer styrkes 
og skabes - på linje med andre konventionelle medier.          

På workshoppen mødte deltagerne en ekspert i de 
sociale medier - herunder den kommercielle brug af Lin-
kedIn, Ole Bach Andersen. Han indledte med et inspira-
tionsforedrag om mulighederne på de sociale medier og 
underviste efterfølgende i, hvordan man kommer i gang 
på LinkedIn.

Der blev planlagt en stribe workshops, og tilslutningen 
viste sig at være enorm. Derfor måtte nye workshops 
tilrettelægges, og alt i alt blev det til 13 møder rundt om 
i landet. Dertil kan lægges en håndfuld arrangementer, 
som efterfølgende blev afviklet ude i de enkelte advokat-
virksomheder.

Af Frans Rønnov
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Bestyrelsesarbejde er et centralt element i mange ad-
vokaters arbejde landet over, fordi advokater med deres 
unikke kombination af juridisk viden og forretningsmæs-
sig forståelse kan skabe værdi i virksomhederne.

Men det er samtidig et område med mange faldgruber. 
Derfor har en arbejdsgruppe under Danske Advokater 
under ledelse af Danske Advokaters næstformand Henrik 
Lind, Gorrissen Federspiel, udarbejdet en tjekliste, som 
advokater bør undersøge og tage stilling til i forbindelse 
med at påtage sig - og udføre - bestyrelsesarbejde.

Det siger sig selv, at advokatens undersøgelse vil være 
afhængig af selskabets størrelse og øvrige karakteri-
stika. Derfor er de praktiske råd og vink i tjeklisten blot 
eksempler og skal på ingen måde ses som en udtøm-
mende gennemgang. Tjeklisten er fortrinsvis rettet mod 
bestyrelsesposter i mindre og mellemstore ejerledede 
virksomheder og kun i begrænset omfang mod store hhv. 
aktionærejede og børsnoterede virksomheder.

Guide til advokatundersøgelser 
Der har i offentligheden været debat om brugen af advo-
katundersøgelser og af måden, disse er blevet gennem-
ført på. Derfor har Danske Advokater ønsket at bidrage 
med information om fordelene ved anvendelsen af advo-
katundersøgelser, ligesom vi har ønsket at forsøge nær-
mere at definere advokatundersøgelsesbegrebet.

Helt konkret er det sket ved, at en arbejdsgruppe under 
Danske Advokater har udarbejdet en praktisk vejledning 

i, hvordan man mest hensigtsmæssigt gennemfører en 
advokatundersøgelse. 

Vejledningen lægger vægt på, at der findes flere forskel-
lige typer advokatundersøgelser, som har forskellige 
karakteristika. Det har været vigtigt at understrege, at 
den almindelige advokatundersøgelse er en undersøgelse 
bestilt af en part i en sag; at den ofte udføres af partens 
faste advokat, og at den oftest alene baserer sig på skrift-
ligt materiale stillet til rådighed af parten. Den er med 
andre ord ikke uvildig. Den anden type advokatundersø-
gelse er den uvildige, hvor en advokat uden forbindelse 
til nogen af parterne bliver bedt om at belyse de faktuelle 
forhold i en sag, og hvor parterne får mulighed for at 
kommentere undersøgelsen, inden den afleveres.

I forhold til den offentlige diskussion om misbrug af 
advokatundersøgelser har det også været vigtigt at un-
derstrege, at en advokatundersøgelse alene er undersø-
gende og ikke dømmende, og at man som advokat derfor 
også bør være opmærksom på, hvordan rekvirenten af 
undersøgelsen kan tænkes at anvende den og dens kon-
klusioner, herunder i forhold til offentliggørelse etc.

Danske Advokater har med dette redskab fået et nyt-
tigt dokument, som vi kan bruge i offentligheden, når vi 
bliver bedt om at kvalificere debatten om advokatunder-
søgelser. Med guiden har vi en rettesnor for, hvad vi kan 
melde ud om dette emne, som i perioder fylder meget i 
medierne.

Værktøjskassen er fuld 
af nyttige redskaber

Danske Advokater udvikler løbende en lang række redskaber, 
som medlemmer kan have glæde af i det daglige. Her har vi valgt at 
fokusere på to – en tjekliste til bestyrelses arbejde og en guide til 
advokatundersøgelser. Begge kan findes i værktøjskassen på vores 
hjemmeside.

Af Frans Rønnov
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Resultatet for 2010 udviser et overskud efter skat på 4,1 mio. kr. og for 2011 et overskud på 4,3 mio. kr. Ledelsen anser 
resultaterne som tilfredsstillende, særligt henset til omkostningerne i forbindelse med branding- og markedsførings-
aktiviteterne, der for begge år har udgjort 3,1 mio. kr.

Der er fortsat ydet store rabatter til medlemsvirksomhederne i forbindelse med ansattes deltagelse i brancheforenin-
gens tilbud i relation til den obligatoriske efteruddannelse.

Dreyers Fond har i 2010 og 2011 ydet støtte til flere af brancheforeningens samfundsnyttige projekter med i alt 0,9 
mio. kr. Dreyers Fond har bl.a. støttet arbejdet med at udarbejde omdømmeanalyse og fremtidsscenarier for advokat-
branchen samt med udvikling af efteruddannelse baseret på E-learning.

De forholdsvis store overskud skal ses i lyset af en større avance på kursus- og efteruddannelsesaktiviteterne, primært 
som følge af større salg til ikke-medlemmer. Som en nyere brancheforening har det også være formålet at foretage en 
konsolidering. Ved udgangen af 2011 har foreningen således en egenkapital på 19,0 mio. kr.

Foreningen oplever fortsat tilgang af nye medlemmer. Udviklingen i medlemstallet har set således ud:

2009   2010   2011

Medlemsvirksomheder (kontoradresser) 697 752 765

Advokater  3.191  3.372 3.463

Advokatfuldmægtige 794 775 807

I 2012 forventes et mindre overskud på 0,5 mio. kr. Indtægterne forventes at stige i forhold til den vedtagne kontin-
gentforhøjelse på generalforsamlingen i 2010. Udgifterne til branding- og markedsføringsaktiviteterne forventes at 
stige til 2,8 mio. kr., samtidig med at afsættes flere midler til projektorienteret arbejde med et samfunds- og/eller 
branchenyttigt sigte.

Den økonomiske 
udvikling

Danske Advokaters resultat for 2010 og 2011 er tilfredsstillende. 
Der ydes fortsat store rabatter til medlemsvirksomhederne på 
uddannelsesområdet. Konsolideringen fortsætter.

Af Søren Egemar Knudsen
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Resultatopgørelse 
     

      
   

2011 
 

2010 
Indtægter 

  
(kr.) 

 
(kr.) 

      Kontingenter og abonnementer 
  

23.523.150  
 

21.156.063  
Kursusomsætning, netto 

  
6.290.027  

 
6.913.967  

IT-aktiviteter 
  

1.627.219  
 

1.968.978  
Admininistrationsvederlag 

  
1.973.216  

 
1.845.865  

Øvrige indtægter 
  

911.039  
 

1.028.229  

      Indtægter i alt 
  

34.324.651  
 

32.913.102  

            Omkostninger 
     

      Salgsomkostninger 
  

        430.061  
 

           464.822  
Gager og vederlag 

  
15.956.171  

 
14.266.618  

Bestyrelse og fagudvalg 
  

2.053.294  
 

2.120.539  
Kongres, netto 

  
0  

 
711.066  

Faglige projekter 
  

1.622.950  
 

2.692.680  
Branding og markedsføringsaktiviteter 

  
      2.451.168  

 
611.982  

Kommunikation, hjemmeside, PR m.m. 
  

1.189.623  
 

1.029.875  
Lokaleomkostninger 

  
2.049.020  

 
1.988.778  

Administrationsomkostninger og IT 
  

3.097.737  
 

3.092.377  
Afskrivninger 

  
902.516  

 
816.129  

      Omkostninger i alt 
  

29.752.540  
 

27.794.866  

      Resultat før finansielle poster og skat 
  

4.572.111  
 

5.118.236  

      Resultat af tilknyttet virksomhed 
  

279.063  
 

163.247  
Finansielle indtægter 

  
845.909  

 
286.530  

Finansielle udgifter 
  

-33.319  
 

-167.388  

      Resultat før skat 
  

5.663.764  
 

5.400.625  

      Skat af årets resultat 
  

-1.386.535  
 

-1.342.570  

      Årets resultat 
  

4.277.229  
 

4.058.055  

      Forslag til resultatdisponering 
     Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret 
     således: 
     Henlagt til reserve for nettoopskrivning af 
     kapitalandele 
  

279.063  
 

163.247  
Overført til næste år 

  
3.998.166  

 
3.894.808  

      Disponeret i alt 
  

4.277.229  
 

4.058.055  
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Balance pr. 31. december 
     

      
   

2011 
 

2010 

Aktiver 
  

(kr.) 
 

(kr.) 

      Goodwill 
  

1.564.744  
 

1.955.930  
Software 

  
1.260.851  

 
939.063  

      Immaterielle anlægsaktiver 
  

2.825.595  
 

2.894.993  

      Indretning af lejede lokaler 
  

133.127  
 

198.319  
Driftsmidler og inventar 

  
398.826  

 
468.379  

Kunst 
  

333.336  
 

333.336  

      Materielle anlægsaktiver 
  

865.289  
 

1.000.034  

      Kapitalandele i tilknyttet virksomhed 
  

6.657.861  
 

6.378.798  
Deposita 

  
669.910  

 
671.099  

      Finansielle anlægsaktiver 
  

7.327.771  
 

7.049.897  

      Anlægsaktiver i alt 
  

11.018.655  
 

10.944.924  

      Tilgodehavender fra salg af varer  
        og tjenesteydelser 
  

2.022.261  
 

3.243.814  
Tilgodehavende tilknyttede virksomheder 

  
1.448  

 
0  

Andre tilgodehavender 
  

961.313  
 

665.846  
Forudbetalte omkostninger 

  
66.823  

 
0  

Periodeafgrænsningsposter 
  

119.025  
 

2.108.602  

      Tilgodehavender  
  

3.170.870  
 

6.018.262  

      Værdipapirer 
  

10.163.697  
 

5.807.196  

      Likvide beholdninger 
  

2.235.049  
 

3.313.843  

      Omsætningsaktiver i alt 
  

15.569.616  
 

15.139.301  

      Aktiver i alt 
  

26.588.271  
 

26.084.225  
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Balance pr. 31. december 
     

      
   

2011 
 

2010 

Passiver 
  

(kr.) 
 

(kr.) 

      Kapitalkonto 
  

17.451.856 
 

13.453.690 
Reserve for nettoopskrivning af 
kapitalandele 

 
1.555.274 

 
1.276.211 

      Egenkapital i alt 
  

19.007.130 
 

14.729.901 

      Hensat moms vedrørende kursusvirksomhed 
 

470.000 
 

250.000 

Hensat til vedligeholdelsesopgaver, lejede lokaler 200.000  
 

100.000  
Udskudte skatteforpligtelser 

  
272.000 

 
289.000  

      
 

Hensatte forpligtelser i alt 
  

942.000 
 

639.000  

      
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 
  

2.298.723 
 

5.145.635  
Selskabsskat 

  
600.803 

 
431.751  

Anden gæld 
  

2.303.267 
 

2.038.651  
Periodeafgrænsningsposter 

  
1.436.348 

 
3.099.287  

      
 

Kortfristede gældsforpligtelser 
  

6.639.141 
 

10.715.324  

      
 

Gældsforpligtelser i alt 
  

6.639.141 
 

10.715.324  

      
 

Passiver i alt  
  

26.588.271 
 

26.084.225  
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Marcus Rey 
Sønderborg Advokaterne
mr@s-advokaterne.dk
 
Helle Larsen 
Advokathuset Mariager Fjord A/S
hl@advokathusetfjorden.dk

Henning Moritzen 
Advokatfa. Henning Moritzen
hpm@moritzen-law.dk

Pia Deleuran 
Advokatfirmaet Deleuran
pd@deleuran.dk

Karsten Cronwald Jensen 
Advokatfirmaet Cronwald
kc@cronwald.dk

Niels Ulrik Ottesen
Advokatfa. Stendahl Ottesen
nuo@lawmsp.dk  

Suppleant: 
Kurt Liliengren

Gruppe 1 (Advokatvirksomheder med 1-3 advokater og advokatfuldmægtige tilknyttet)

Charlotte Szocska 
Szocska A/S
cs@szocska.dk

Keld Nomanni 
Advokatfa. Isaksen & Nomanni
kn@isaksennomanni.dk

Jens R. Andersen 
Andersen & Thoregaard 
Advokater
advokat@j-andersen.dk   

Jørgen Thomsen
Advokatfirmaet Drachmann
jt@drachmann.com

Gruppe 2 (Advokatvirksomheder med 4-7 advokater og advokatfuldmægtige tilknyttet)   

Karen Margrethe Schebye 
Advokatfirmaet SJ Law
kms@sjlaw.dk

Jens Jepsen 
Compass Advokatfirma 
jrj@compasslaw.dk

Allan Ohms 
Forum Advokater A/S 
ao@forumadvokater.dk

Kristian Dalsgaard 
Advokatfirmaet Smith Knudsen
kd@smithknudsen.dk

Jacob Ploug 
Advokatfirmaet Drachmann
jp@drachmann.com 

Henrik S. Schütze 
Lassen Ricard 
hss@lassenricard.dk                          

Øjvind Hulgaard
Hulgaard Advokater
hu@hulgaardadvokater.dk 

Suppleant:
Finn Bødstrup 

Gruppe 3 (Advokatvirksomheder med 8-24 advokater og advokatfuldmægtige tilknyttet)

Marlene W. Plas 
Lett Advokatfirma
mwp@lett.dk                                 

Hans Jørgen Kaptain 
Advokatfa. HjulmandKaptain
hjk@70151000.dk
  

Jesper Fabricius 
Accura Advokatanpartsselskab
jesper.fabricius@accura.dk

Klavs Gravesen 
Advokataktieselskabet Horten 
kvg@horten.dk                      
                         

Hanne Magnussen 
Mazanti-Andersen, Korsø Jensen 
& Partnere, hm@mazanti.dk

Søren Lehmann Nielsen 
Bruun & Hjejle
sln@bruunhjejle.dk

Suppleant: 
Flemming Hartvig Pedersen

Gruppe 4 (Advokatvirksomheder med 25-100 advokater og advokatfuldmægtige tilknyttet)

Poul Flemming Hansen 
Plesner 
pfh@plesner.com

Thomas Holst Laursen 
Plesner
thl@plesner.com
  
Henning von Lillienskjold 
Dahl
hvl@dahllaw.dk

Jørgen Boe 
Kromann Reumert 
jb@kromannreumert.com
  
Henrik Lind 
Gorrissen Federspiel 
hl@gfklaw.dk

Henriette Gernaa 
Gorrissen Federspiel 
hge@gfklaw.dk
  

Thomas Bang 
Lett Advokatfirma
tba@lett.dk

Peter Biering  
Kammeradvokaten 
bie@kammeradvokaten.dk  
 
Jørgen Kjergaard Madsen 
Kromann Reumert 
jkm@kromannreumert.com

Randi Bach Poulsen 
Bech-Bruun Advokatfirma 
rbp@bechbruun.com

Suppleanter: 
Jacob Christensen og 
Michael Budtz

Gruppe 5 (Advokatvirksomheder med mere end 100 advokater og advokatfuldmægtige tilknyttet)

Anne Broksø 
Ret & Råd, Hillerød
ab@scheibel.dk     

Casper Hauberg Grønnegaard 
Ret & Råd Innovation/
Sekretariatet
chg@ret-raad.dk

Claes Lagerbon Jensen 
Advodan, Køge
clj@koege.advodan.dk

Suppleant:
Louise Lecanda

Gruppe 6 (Advokatvirksomheder, der er tilknyttet advokatsamarbejder (kæder))

Repræsentantskabet

Suppleant: Tine Blach Ladefoged Christensen



BERETNING 
2012

Danske Advokater • H.C. Andersens Boulevard 45 
1553 København V • T: 33 43 70 00 


