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Indtil 2008 havde de danske advokater i 
modsætning til andre sammenlignelige 
professioner ikke en egentlig branchefor-
ening. Det har de nu. 

Historien om Danske Advokater er fortæl-
lingen om en af Danmarks yngste branche-
foreninger, der blev stiftet i begyndelsen 
af 2008, og som for alvor gik i luften i 
efteråret 2008. Tre år senere repræsente-
rer advokaterne i vore medlemsvirksom-
heder 77 pct. af branchen.  Danske Advoka-
ter samler advokatvirksomhederne som 

en branche og giver dem en synlighed og 
en gennemslagskraft, som tidligere har 
manglet. Danske Advokater er, som missio-
nen fastslår, ”den forening, hvor danske 
advokatvirksomheder i fællesskab arbej-
der for at udvikle og styrke advokatbran-
chen og den enkelte virksomhed til gavn 
såvel for branchen som for samfundet”. 
I det følgende gennemgås de resultater, 
Danske Advokater har opnået på de tre år, 
der er gået fra efteråret 2008 til efter-
året 2011.
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Høring og sparring
Ændringer og justeringer af lovforslag/pakker/udspil 
i kraft af høringer: Siden november 2008 har Danske 
Advokater – i et tæt samarbejde med vore 21 fagudvalg 
– afgivet op mod 300 høringssvar, der har kvalificeret 
den politiske beslutningsproces. Vi tilfører det politi-
ske system vigtige input – både som eksperter og som 
praktikere i den virkelige verden.

Vi har sat vore aftryk på en række områder. Vi spil-
lede f.eks. en afgørende rolle i forhold til at få stop-
pet planerne om at give myndighederne adgang til en 
meget vidtgående form for dataspejling. Det samme 
kan siges om vores indsats i relation til at få stoppet 
en række uhensigtsmæssige effekter af den tidligere 
regerings planer om at sløjfe ejendomsvurderingen. I 
forhold til loven om hvidvask blev vore synspunkter 
mht. at reducere de administrative byrder for advo-
kater imødekommet.
Desuden indgår vi løbende som sparringspartner 
med ministerier og styrelser i forhold til en lang 
række lovforberedende initiativer – særligt på det er-
hvervspolitiske område. 

Styrkelse af Public Affairs
For yderligere at styrke advokatbranchens politiske 
indflydelse er vi i fuld gang med at udvikle en egentlig 
- og offensiv - Public Affairs-strategi, som vil profes-
sionalisere og systematisere vores lobbyvirksomhed. 

Fra begyndelsen har det været afgørende for Danske 
Advokater at være med de rigtige steder. Og selv om 
foreningen er ung, har vi allerede fået sæde i Justits-
ministeriets Uddannelsesudvalg, i Erhvervsanke-
nævnet, i Det lovforberedende udvalg vedr. konkur-
rencelovgivningen, Retsvirknings¬lovsudvalget og 
i Voldgiftsinstituttets bestyrelse – for blot at nævne 
nogle af de mere centrale. 

De tre spor i tinglysningsindsatsen
I forbindelse med den kuldsejlede lancering af digi-
tal tinglysning stod det os hurtigt klar, at vi måtte 
forfølge tre spor. Forhandlingssporet, det kom-
munikationsmæssige spor – både internt og eks-
ternt – samt det tekniske spor, som indebar, at vi 
iværksatte en omfattende indsats for at sikre vore 
medlemsvirksom¬heder den hjælp, de ikke kunne få i 

Tinglysningsretten. Takket være denne tre-strengen-
de strategi lykkedes det os - efter en hård start - at 
gøre en klar forskel for medlemmerne.

Viden er magt 
I forhold til at få politisk indflydelse er det af afgøren-
de betydning, at man som politisk aktør udarbejder 
et vidensgrundlag, som man kan bruge aktivt i for-
hold til medier og beslutningstagere - internt og eks-
ternt. Her kan bl.a. som et godt eksempel fremhæves 
den analyse, der – sammen med Advokatsamfundet 
– blev udarbejdet om de forskellige retshjælpsordnin-
ger. Den har vi brugt på tre fronter. For det første har 
den indgået i de overvejelser, der foregår i Retspleje-
rådet om udviklingen i den offentlige retshjælp. For 
det andet er den nyttig ammunition i vore drøftelser 
med Forsikring & Pension vedr. retshjælpsforsikring. 
Endelig er der medierne. Indtil videre er rapporten 
blevet omtalt i Berlingske Tidende, Jyllands-Posten 
og Politiken. Vores interne rapport om brancheglid-
ning har givet vigtige indspil til de videre overvejelser 
på denne front. På samme måde har Danske Advoka-
ters løbende og meget systematiske dokumentation 
af svagheder og problemer på tinglysningsfronten 
været ekstrem instrumentel i forhold til at få rettet 
de pågældende fejl. 

Politisk indflydelse
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Liberalisering og salærer
Vi har i sagens natur en udtalt awareness I forhold til 
alle tiltag, der kan få indflydelse på driften af advo-
katvirksomhed. Denne opmærksomhed vil kun blive 
skærpet af vores oprustning mht. Public Affairs.

Selv om vi grundlæggende er positivt stemt over for 
liberaliseringer, må vi blankt afvise tiltag, der kan ud-
vande brugen af advokattitlen. Den står vi vagt om. I 
forhold til den øvrige liberalisering er vi på mærkerne 
i forhold til at sikre, at den måde, hvorpå liberaliserin-
gen tænkes gennemført, tager størst mulig hensyn 
til advokatvirksomhederne.

Som nævnt arbejder vi desuden på flere fronter med 
at forbedre de salærer, advokater får. Vi kan også på 
en række andre områder pege på initiativer, som me-
get direkte er med til at definere rammerne for ad-
vokaters arbejde. Det gælder fx spørgsmålet om en 
aldersgrænse for beneficerede advokater. Det gælder 
også den fremtidige styring og tildeling af bobesty-
rerhverv, hvor en række retskredse opsagde bobesty-
rerne i retskredsen og udbød dem på ny for en nær-
mere fastsat årrække. 

På disse felter arbejder vi som brancheforening for at 
sikre fornuftige ordninger for vore medlemmer - kob-
let med rimelige overgangsbestemmelser, som giver 
de berørte advokater en fornuftig tidshorisont at dis-
ponere efter.

Andre initiativer der påvirker branchen
Samtidig holder vi løbende øje med andre initiativer, 
der har branchens interesse. Det kan dreje sig om 
lovforberedende betænkninger eller redegørelser, 
men det kan også handle om egentlige lovforslag – fx 
loven om huseftersyn og forældreansvarsloven eller 
om ikrafttræden af dele af nyligt vedtagen lovgiv-
ning, som det for vores branche vil være af betydning 
at følge tæt. Det var fx tilfældet med loven om rekon-
struktion og dele af den nye selskabslov. Og så kom-
mer vi ikke uden om EU-kommissionens nye udspil, 
der lægger op til stramninger over for revisions-gi-
ganterne på en måde, der åbner nye forretningsmu-
ligheder for vores branche. Den sag følger vi i sagens 
natur også tæt.

Vi har også været aktive i forbindelse med forringel-
sen af reglerne om omkostningsgodtgørelsen. Her 
har vi arbejdet tæt sammen med en række andre er-
hvervsorganisationer og bl.a. skrevet fælles indlæg i 
Børsen mv.

Derfor bruger vi stadig flere ressourcer på at opbygge 
og vedligeholde netværk på Slotsholmen og i central-
administrationen i øvrigt – samt i andre branchesam-
menslutninger. 

Advokatpolitik
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Uddannelse til hele virksomheden
Det har vist sig at være en entydig gevinst, at vi fra 
første færd lagde vægt på at sikre, at Advokaternes 
Serviceselskab forblev på advokathænder i form af 
Danske Advokater. Her sørger vi for, at der løbende 
sker en produktudvikling af spændende og relevante 
uddannelsestilbud til hele virksomheden – fra advo-
katsekretær til partner, herunder i visse tilfælde sats-
ninger, vi ikke tjener penge på, men som er nødven-
dige for branchen. Og vi er ikke bange for at tænke 
nyt. Vi har netop søsat det første E-learning-kursus. 
Vi er heller ikke bange for at tænke stort. Vi har så-
ledes lanceret branchens første uafhængige leder-
uddannelse, Law Firm Management, der tyder på at 
blive en klar succes. I 2012 introducerer vi branchens 
første uafhængige talentudviklingsprogram, Young 
Talented Lawyers.

Hele tiden aktuelle kurser
Det er afgørende for uddannelsesafdelingens fortsat-
te succes, at vi hele tiden har fingeren på pulsen. At 
vi hele tiden tilbyder virksomhederne det, de umid-
delbart har brug for, men samtidig det, som de ikke 
vidste, at de havde brug for. Derfor valgte vi i 2011 at 
tilbyde medlemmerne gratis kurser i den forretnings-
orienterede brug af LinkedIn. Det blev en fuldtræffer, 
hvor vi hele tiden måtte tilføje nye datoer. Det endte 
med 11 kurser – fordelt over hele landet.

Når ny lovgivning med relevans for branchen gen-
nemføres, sætter vi en ære i at være klar med kurser 
om de nye regler, således at vore medlemmer er op-
timalt klædt på, når de nye regler træder i kraft. Det 
var f.eks. tilfældet, da den tidligere regering gennem-
førte en revision af selskabslovgivningen, da der kom 
nye regler om ægtefælleskifte, og da tinglysningen 
blev digital. På det seneste har vi lanceret kurser i de 
nye regler vedr. huseftersynsordning.

Fagdagene
2011 bød på et helt nyt initiativ – ”Fagdagene”, der 
med 234 deltagere var en ubetinget succes. Den bæ-
rende ide bag konceptet er, at advokater over to dage 
kan afvikle helt op til 18 kursuslektioner i et kompri-
meret forløb. Det er både billigt og enkelt. Tilbage-
meldingerne fra deltagerne var da også særdeles po-
sitive. Mange var glade for muligheden for at optjene 
en masse point på én gang, og der var noget for både 
generalister og specialister. 

Værktøjskassen
Værktøjskassen stiller en lang række redskaber gratis 
til rådighed for medlemsvirksomhederne. De er alle 
kendetegnet ved, at de kan gøre driften lidt lettere 
i en travl advokatvirksomhed. Det kan være faglige 
redskaber, guides, oversigter, vejledninger, opslags-
værker, skabeloner eller digitale redskaber. Tre ek-
sempler: Vore bemærkninger til de advokatetiske 
regler, vores ejerskifteguide og skabelonen vedr. op-
dragsbekræftelse. Hertil kan lægges mere lavprakti-
ske, men højt værdsatte, publikationer som Advokat-
håndbogen og opdaterede momsvejledninger.

Et andet tilbud, der kan lette driften i advokatvirk-
somheden, er de produkter, der er specialdesignede 
til vore medlemmer. Det gælder f.eks. de tre slags for-
sikringer til virksomheden, pension og sundhedsfor-
sikring. Ikke mindst på forsikringsdelen er der for de 
fleste virksomheder endog meget store besparelser 
at hente. Helt op til 60 pct.

Rådgivning og rabat
Rådgivning og vejledning af vore medlemsvirksom-
heder er naturligvis et selvstændigt fokusområde. Vi 
vil her fremhæve tre indsatser. For det første den om-
fattende og meget tilbundsgående støtte, vi kunne 
tilbyde vore medlemmer, da den digitale tinglysning 
gik i sort. Frustrationen blandt de ansatte i advo-
katvirksomhederne var så stor, at vi i andet halvår af 
2010 og i hele 2011 har haft en deltids-projektperson 
ansat – alene med det formål at hjælpe vore med-
lemmer med den problematiske tinglysning.  IT-råd-
givning og rådgivning vedr. digital kommunikation er 
andre stærkt efterspurgte kompetencer, vi tilbyder. 
Hertil kan lægges brunch- og gå hjem-møder om 
emner som branchens image, brugen af nøgletal og 
klienthåndtering.

Rabataftaler er en anden gevinst for vore medlem-
mer. Vi kan f.eks. tilbyde gode priser på state of the 
art-dokumentopbevaring, på hoteller og på benzin.

Direkte medlemsfordele
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Innovation og medlemsmøder
Forretningsudvikling er en integreret del af Danske 
Advokaters arbejde på en række områder – og typisk 
i en form, der går på tværs af organisationen. Det 
gælder f.eks. satsningerne Law Firm Management og 
Benchmark Management, der allerede er nævnt. Men 
området tilfører også medlemmerne værdi i form af 
brunch- og gå hjem-møder om de udfordringer og 
muligheder, branchen står over for. Her kan bl.a. næv-
nes projektet ”Fremtidens Advokatfirma”. Det er også 
i forretningsudviklings-regi, at Innovationsprisen ud-
deles – i 2012 for fjerde gang. Her får ideerne lov at 
blomstre, og selv om der er tale om en konkurrence, 
hvor vinderne bliver fejret, er det den samlede bran-
che, der er den virkelige vinder, fordi det er af afgøren-
de betydning for alle advokatvirksomheder, at de får 
mere fokus på at styrke deres innovation.

Udviklingsdagen
I 2011 lancerede Danske Advokater ”Udviklingsda-
gen”, hvor der netop var fokus på at tænke uden for 
boksen og udtænke nye ydelser og services – og i det 
hele taget nye måder at gøre tingene på. De mange 
gode ideer, der udsprang af arrangementet, blev 
skrevet ned, sat pænt op og udsendt til alle medlem-
mer sammen med magasinet. Arrangementet var 
med en med en ny og spændende ramme for innova-
tion i branchen en entydig succes.

Nyttig viden om branchen
I forhold til den strategiske positionering af advo-
katbranchen har det været af enorm værdi, at der er 
blevet gennemført analyser af advokaternes position 
på rådgivermarkedet. En viden, som også har fundet 
anvendelse i tilrettelæggelsen af markedsførings-
kampagnen. Det samme kan siges om den image- og 
omdømmeanalyse, som blev gennemført. Det har 
ligeledes været af strategisk betydning, at virksom-
heder i branchen via projektet Benchmark Manage-
ment får dybere indsigt i egne tal – set i forhold til 
gennemsnittet af konkurrenterne. På samme måde 
giver oversigterne over branchens økonomi, senest i 
form af kvartalsrapporter, et værdifuldt røntgenbil-
lede af branchens aktuelle styrke. 
På Udviklingsdagen 2011 blev der lanceret tre frem-
tidsscenarier for advokatbranchen, og på basis heraf 
udviklede de små 90 deltagere en række nye og inno-
vative satsninger. På den måde blev viden afsæt for 
tilblivelsen af ny viden/nye ideer.

Best practice
Formidling af best practice er et must for enhver 
brancheforening. I Danske Advokater sker det f.eks. 
i Benchmark Managament-projektet, men også i 
HR-netværket og i kommunikationsnetværket. På 
Danske Advokaters kongres i 2010 lancerede et helt 
unikt best practice-projekt i form af ”Den exellente 
partner”, som nævnt ovenfor. Vores stærke fokus på 
innovation er i øvrigt i sig selv et udtryk for et stærkt 
ønske om at formidle best practice.
Endelig bringer magasinet løbende artikler om med-
lemsvirksomheder og enkeltpersoner, der tænker nyt 
og anderledes – eller som har gode erfaringer med at 
prøve noget nyt, f.eks. de sociale medier.

Nye tendenser fra udlandet
Vi lægger ligeledes vægt på at kunne formidle uden-
landske tendenser til branchen hurtigst muligt. Der-
for inviterede vi f.eks. branchekenderen Rob Lees til 
at optræde på et internt møde for medlemmerne. Og 
det er også derfor, at vi har indgået en spændende 
og perspektivrig samarbejdsaftale med det London-
baserede magasin Managing Partner. Aftalen inde-
bærer, at Danske Advokater – primært i vores maga-
sin – men også på vores website løbende kan bringe 
relevante, oversatte artikler fra det yderst velrenom-
merede magasin. Vi har bragt artikler om, hvordan 
man optimerer salærforhandlingen med klienter og 
om, hvad advokatvirksom¬hederne kan gøre for at 
styrke innovationen. Senest har vi bragt en artikel 
om, at advokater med lang arbejdstid, har 67 pct. 
større risiko for hjertesygdom og en om, at fleksible 
arbejdsforhold vinder frem i advokatbranchen i USA-
og Storbritannien.

B E N CHM A R K
MANAGEMENT
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Forretningsudvikling og best practice
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Den første kampagne var rettet 
mod private
Danske Advokater har gjort meget for at markedsfø-
re branchen. I 2009 var vores kampagne rettet mod 
det private segment, mens den kampagne, der blev 
sat i gang i 2011 og fortsætter i 2012, retter sig mod 
små og mellemstore virksomheder. Den første kam-
pagne, som vi gennemførte sammen med Danske 
BOLIGadvokater, satte fokus på advokatforbeholdet 
og det faktum, at man i det hele taget kan stor glæde 
af at have en advokat ved sin side ved en bolighandel 
– men også i forbindelse med andre større beslutnin-
ger, privat eller erhvervsmæssigt.

Den nye kampagne benytter 
virkelighedens kunder
Advokatbranchens nye kampagne formidler, hvor-
dan advokaten kan tilføre klienten værdi. Det sker 
navnlig, hvis man sørger for at benytte advokaten i 
forbindelse med alle større beslutninger i virksomhe-
dens liv. Kampagnens hovedvægt ligger på 11 såkald-
te testimonials, hvor virkelighedens advokatkunder 
på film fortæller, hvordan deres advokat helt konkret 
har hjulpet dem/hjælper dem. Reklamefilmene har 
været bragt på TV2 News i alle tre efterårsmåneder 
og vender tilbage i 2012. Samtidig har vi på Børsens, 
Berlingskes og JP’s websites haft bannere med links 
til vores kampagnesite. Endelig har vi annonceret de 
samme steder i annoncer på print.

Kommunikation & PR
På kommunikationsfronten er det lykkedes at gøre 
Danske Advokater kendt i medierne. Det kan vi bl.a. 
mærke på den måde, vi løbende bliver kontaktet af 
journalister, der har brug for en ekspert – eller som 
vil have en ekspertkommentar - eller en politisk 
kommentar - fra os. Når vi selv vil i medierne, har vi 
heller ikke svært ved det, hvis vi har det rigtige ma-
teriale. Det skyldes, at vi har udviklet et stærkt net-
værk blandt relevante journalister og redaktører på 
TV-kanalerne, i radioen og på aviserne. Senest fik vi 
vores administrerende direktør direkte i TV2 News i 
en debat med FSR om de nye EU-regler vedr. reviso-
rernes uafhængighed. 

I forhold til aviserne er vi også gode til at få vores 
dagsordener lanceret. Således har vi været involve-
ret i de artikler om problemerne retshjælpsområdet, 
som alle de tre store morgenaviser har skrevet om i 
2011. I de tilfælde, hvor vi ikke selv har taget initiati-
vet, yder vi journalisternes en førsteklasses service 
mht. at finde oplysninger, kilder, cases og statistik, 
hvilket er med til at sikre, at vore budskaber kommer 
igennem, ligesom det skaber gode relationer til de 
pågældende medier.

Vi har fået forsidehistorier på en kritik af VK-regerin-
gens lynlovgivning uden eksperter og på vores skat-
teudvalgs barske kritik af forslaget om dataspejling.

Markedsføring og kommunikation
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Website
Vores hjemmeside udvikles løbende, og i 2012 vil vi 
lancere den i en ny og tredje version, der vil være end-
nu mere medlemsorienteret og lettere at overskue 
og bruge for de besøgende. Tanken er, at hjemmesi-
den skal fortsætte sin udvikling i retning af at være en 
egentlig portal for advokatbranchen, hvor man kan 
få alle de oplysninger og al den service, man har brug 
for. Det skal både gælde medlemmer og offentlighe-
den som sådan.

Nyheds- og kursusmails
25 gange om året udsender vi vores nyhedsmail til 
alle medlemmer og andre interesserede. Den bliver 
sendt til små 8.000 modtagere. Samtidig udsender 
vi 10 gange om året en kursusmail til alle advokater 
og fuldmægtige med alle aktuelle tilbud. Med samme 
frekvens udsendes nu også en kursusmail til alle ad-
vokatvirksomhedens administrative medarbejdere. 
Denne mail er på det seneste blevet produktudviklet, 
således at den nu også indeholder nyheder, der er 
specifikt rettet mod de administrative medarbejdere.

Magasin
Danske Advokaters magasin, der er vokset betydeligt 
i volumen, udsendes fire gange om året – ikke kun til 
medlemsvirksomheder, men til hele branchen og skal 
derfor også ses som et medie, hvor vi kommunikerer 
med advokatvirksomheder, der endnu ikke er blevet 
medlemmer. I magasinet kan man læse vigtige infor-
mationer om nye initiativer, f.eks. de nye digitale mu-
ligheder eller de nye advokatetiske regler – eller poli-
tiske initiativer, vi tager. Men naturligvis også om den 
strøm af medlemstilbud og services, som vi udvikler. 
Men man kan også finde portrætter af advokater og 
artikler om nye trends i branchen herhjemme eller i 
udlandet. Og så indeholder magasinet ikke mindst 
en komplet oversigt over vore kursustilbud.

Uddannelser 2010
April -  December

Artikler

Medlemsfordele

Dreyers Fond 
støtter studieophold

Jacob fik meget med hjem 

Se din kursusoversigt 
på nettet

Innovationsprisen 
uddeles for tredje gang

Tinglysning: Sidste udkald 

5 skarpe til Adam Wolf

Peter Rønnow: 
Iværksættere fascinerer mig

MAGASIN FOR  ADVOKATVIRKSOMHEDER

2
Feb

2010

Elverdam satser 
på specialisering

MAGASIN FOR  ADVOKATVIRKSOMHEDER

3
Maj

2010

Uddannelser 2010
Nye kursustilbud 

fra side  28

Artikler
Danske Advokaters 

beretning  2009

CSR: Børn centrale i 
advokatvirksomheders 

pro bono - arbejde
(foto)

Studiereform forringer  
jurauddannelsen

Hvidvask fylder mest 
ved tilsynsbesøg

Stort rådgivnings-
potentiale i ejer- og 

generationsskifte

Dialogmøderne er 
kommet for at blive

Medlemsfordele
Se de attraktive 
tilbud side 24-25

MAGASIN FOR  ADVOKATVIRKSOMHEDER

4
sep

2010

Uddannelser 
2010/2011

Artikler

Medlemsfordele

Portræt af en kollega: 
Mød Sten Kirk Larsen

• Tre fusioner: Derfor gjorde de det
• Omdømmeanalysen: Det drømmer de unge om
• Styrket bistand til tinglysnings-problemer

MAGASIN FOR  ADVOKATVIRKSOMHEDER

5
dec

2010

Artikler

Kæderne har 
hver deres niche

Advokaterne til 
tinglysningssager klar

Virksomheder hjælper 
kvindelige advokater frem

Blandt nålestribede 
og tværstribede:

Portræt af Jørgen Lange

Advokatbranchen 
markedsføres i 2011

HR-ansvarlige :
Medarbejdere skal 
plejes som planter

Medlemsfordele

Kursustilbud

Færøske advokater  i tæt fællesskab: 

Sammen er vi stærke

MAGASIN FOR  ADVOKATVIRKSOMHEDER
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FIRMAETS MAND

DANSKE ADVOKATER 
PÅ VIRKSOMHEDSBESØG

FAGDAGE: 
18 KURSUSPOINT PÅ 2 dage

HER VIL VI SÆTTE IND I 2011

ADVOKATER SOM IVÆRKSÆTTERE

EJERSKIFTE AF 
ADVOKATVIRKSOMHEDER

Managing partner i Kromann Reumert, 
Søren Johansen, stortrives med sit arbejde, 

men privatlivet forbliver privat

Vi har besøgt to af de medlemsvirksomheder, 
der ikke er i overskrifterne hver anden dag

På Danske Advokaters  fagdage kan man 
sikre sig hele årets efteruddannelse

Kurser 2011
KURSUSKATALOGET FOR ADVOKATER, 

FULDMÆGTIGE OG ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE

Paul Mollerup folder 
Danske Advokaters handlingsplan ud

Advokatbranchen er forbløffende god til at 
etablere virksomheder

Ny guide til ejerskifte

REKRUTTERING

KURSER 
2011

side 28-48
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Vi har brug 
for din gode 

kunde-case
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Historiske LokaLer
BLiver nye
møde- og kursuscenter 
 

s

DANSKE
ADVOKATER

ADVOKATKURSER
JUNI 2011

"DEN GULE" ER BLEVET DIGITAL 
 

Fremover vil du modtage vores månedlige tilbud om aktuelle kurser på e-mail. 

En tiltagende miljøbevidsthed og stigende porto har fået os til at træffe denne kontante beslutning. Vi ved godt, at branchen gennem
20 år har vænnet sig til at modtage “den gule” 10 gange om året. Derfor er det ikke uden en vis spænding, at vi nu sadler om og
satser på e-mail. Indholdet er imidlertid det samme, og kvaliteten er uforandret, så vi håber, at du vil tage godt imod den. 

Skulle du imod forventning ikke ønske at modtage vore kursustilbud, kan du afmelde denne service nederst i denne mail. 

Klik på emnet for at åbne den fulde beskrivelse og/eller bestille online 

Emner Tid og sted 

Personselskaber -  
og særlige selskabsformer
Advokat Jakob Røddik Thøgersen, Gorrissen Federspiel.  
Advokat Morten Rosendahl, Gorrissen Federspiel.

Mandag den 5. september 2011 
kl. 10.00 - 17.00. 
Comwell Kongebrogaarden, Middelfart. 

Psykopatiske træk  
– advarselssignaler og håndtering
Anja Leavens,Cand.psych.aut. 

Mandag den 5. september 2011 
kl. 10.00 – 17.00. 
Ingeniørforeningens Mødecenter, Kbh. 

Nyt
kursus

Børsret
Advokat Klaus Søgaard. 
Advokat Rikke Schiøtt Petersen 
Advokat Margit Rørdam, tidl. Københavns Fondsbørs 
Alle Gorrissen Federspiel

Onsdag den 7. september 2011 
kl. 13.00 – 17.00. 
Ingeniørforeningens Mødecenter, Kbh. 

Skilsmissesagen fra start til slut
Advokat Lone Brandenborg, Advokatfirmaet Niels Kahlke 
Advokat Rita Skovgaard Simonsen, Kielberg Advokater.

Tirsdag den 13. september 2011 
kl. 10.00 – 17.00. 
Radisson BLU Royal Hotel, Kbh. 

Udlændingeret - en praktisk tilgang
Advokat Nicholas Symes, Nordic Law Group ApS 
Advokat Thomas Trier Hansen, Nordic Law Group ApS

Onsdag den 14. september 2011 
kl. 10.00 – 17.00. 
Radisson BLU Royal Hotel, Kbh. 

Nyt
kursus

Ægtefælleskifte – nye regler 
– bliv klar til bobestyrerrollen
Advokat Maryla Rytte Wroblemski, Nyborg & Rørdam 
Advokat Sys Rovsing, Bech-Bruun

Onsdag den 14. september 2011 
kl. 10.00 – 17.00.  
Comwell Kongebrogaarden, Middelfart 

Onsdag den 28. september 2011 
kl. 10.00 - 17.00. 
Ingeniørforeningens Mødecenter, Kbh.  

Nye
regler

Panterettigheder  
- efter den digitale tinglysning
Advokat Jens Jacob Dühr, Bonnesen Advokater

Torsdag den 15. september 2011 
kl. 13.00 – 17.00. 
Ingeniørforeningens Mødecenter, Kbh. 

Nyt
kursus

Civilretlige forbrugerbegreb i relation til juridiske 
personer

Fredag den 30. september 2011 
kl. 09.00 – 13.00. 

Nyt
kursus
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Succesfuld kongres
I 2010 afviklede vi Danske Advokaters første kongres. 
Alt gik op i en højere enhed. Der var stor tilstrømning, 
der var spændende seminarer med inspirerende tale-
re, der var god stemning – og en god fest. På den eks-
terne front var kongressen også vellykket. På dagen 
blev projektet ”den exellente partner” omtalt i Børsen 
Executive, TV2 dækkede overrækkelsen af Innovati-
onsprisen og havde vindervirksomheden i studiet til 
et live-interview. Planlægningen af 2012-kongressen 
er allerede i fuld gang. Den vil blive afholdt i Århus fra 
20-22. september.

Rekruttering
Rekruttering er et andet vigtigt indsatsområde for 
Danske Advokater. Advokatbranchens interesser er 
f.eks. repræsenteret i de såkaldte aftagerpaneler på 
de universiteter, hvor man kan uddanne sig til jurist.

Vi følger også rekrutteringsproblematikken via vo-
res HR-netværk og har i analyser kortlagt de stude-
rendes syn på branchen. Desuden har vi nedsat et 
udvalg, der fokuserer på, hvad der kendetegner den 
attraktive arbejdsplads, ligesom det uddannelsespo-
litiske udvalg er stærkt optaget af at sikre den bedst 
mulige rekruttering. Her er opmærksomheden rettet 
mod at påvirke uddannelsernes indhold i retninger, 
som fremmer det fundament, dimittender bør have 
for at blive advokater. Universiteterne skal ikke nøjes 
med at uddanne jurister, men også fokusere på at ud-
danne kommende advokater.

Endvidere vil vi i 2012 udvikle en strategi til fastholdel-

se af kvinder i advokatbranchen, ligesom vi lancerer 
det nævnte talentudviklingsprogram. Danske Advo-
katers magasin sætter også løbende fokus på rekrut-
tering og talentudvikling, og det vil fortsætte i 2012.

Med på iværksætterfronten
Vi er også stærkt engagerede på iværksætterfronten 
og i forhold til SMV-segmentet, hvor vi er optagede 
af, at advokaten kommer med som rådgiver så tidligt 
som muligt – således at iværksættere vænner sig til, 
at de skal bruge en advokat som rådgiver på en lang 
række ydelsesområder.

Danske Advokater er med i ”Styregruppen for Ejer-
skifte Danmark” sammen med en række andre er-
hvervsorganisationer. Målet er bl.a. at skabe fokus på 
et øget samarbejde mellem rådgivere og virksomhe-
derne, således at flest mulige virksomheder kommer 
i gang i ordentlig tid med en optimal ejerskifteproces. 
Her er vi dybt engageret i en række arrangementer.

På iværksætterområdet er vi med i et projekt med 
DI Videnrådgiverne, Erhvervs- og Byggestyrelsen, 
Finansrådet, FSR, og Dansk Erhverv. Her var vi bl.a. 
medarrangører af en stor konference i Århus med 
mere end 500 deltagere. 

Vi deltager hvert år i UGE 46-kampagnen, Global En-
trepreneurship, der via kampagnen POWER sætter 
fokus på iværksættere, ligesom vi sammen med an-
dre erhvervsorganisationer er med i ”Det rådgivende 
forum for Væksthusene”.

Øvrige initiativer og indsatsområder
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Det internationale samarbejde
Danske Advokater udbygger løbende sit internatio-
nale netværk. Særligt via arbejdet i IBA (International 
Bar Association) får vi adgang til nyttig viden om ud-
viklingen i advokatreguleringen i andre lande og om 
de nyeste tendenser inden for forretningsudvikling, 
herunder rammebetingelserne for at drive advokat-
virksomhed. 

For at styrke den danske indsats i den fælleseuropæi-
ske advokatorganisation CCBE har Advokatsamfun-
det og Danske Advokater indgået et samarbejde, der 
betyder, at Danske Advokater inddrages i de opgaver, 
der relaterer sig til de branchepolitiske sager, der be-
handles i det europæiske advokatsamarbejde. For 
at fremme samarbejdet og vidensdelingen mellem 
organisationerne og de implicerede aktører mødes 
alle repræsentanter fra CCBEs danske delegation og 
Danske Advokaters internationale udvalg løbende til 
en drøftelse af principielle eller tværgående emner af 
relevans for det europæiske advokatsamarbejde.

Endelig har Danske Advokater lavet en aftale med 
ABA (American Bar Association), der betyder at vore 
medlemmer kan tage en del af deres efteruddannelse 
i udlandet ved at deltage i ABAs internationale afde-
lings arrangementer, som var de selv medlem af ABA. 

Digitalisering i øvrigt
På digitaliseringsfronten er tinglysning ikke det ene-
ste tema. Danske Advokater har således brugt en del 
ressourcer på at være med til at kvalitetssikre sikker 
mail-kommunikation med retterne. Siden det i andet 
halvår af 2011 begyndte at tage fart med den sikre 

mail i kommunikationen mellem retterne og advo-
katvirksomhederne, har vi fået en lang række med-
lemshenvendelser af mere praktisk, teknisk karakter. 

Det har ført til, at vi i et tæt samarbejde med en ræk-
ke advokatvirksomheder har afdækket, hvilke behov 
virksomhederne har – og hvilke tekniske muligheder, 
der er. På den måde er vi med til at gøre brugen af sik-
ker mail lettere til daglig.

Tidligere har vi været dybt involveret i formidlingen af 
omfattende mængder af information om brugen af 
digital signatur på advokatkontorerne.

Hele branchens målrettede jobbørs
Vores jobservice, Advojob, er advokatbranchens mø-
dested, når det gælder ansættelser og job. Hver må-
ned er der ca. 40.000 visninger på sitet. Det er derfor 
her, at advokatvirksomheden finder nye medarbej-
dere – på alle niveauer, men det er også her, at den 
enkelte kan placere sit CV og finde ny beskæftigelse. 
Advojob er oprettet af advokatbranchen for advokat-
branchen. Det er bl.a. derfor, at priserne er så fornuf-
tige. I 2012 lancerer vi en ny og opdateret udgave af 
Advojob.

AdvoJob
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Find din advokat

”Find din advokat” i ny version 
Danske Advokater har i november 2011 lanceret en 
forbedret udgave af hjemmesidens søgefunktion 
blandt medlemmer. Det nye er, at søgefunktionen er 
baseret på Googles søgemaskineteknologi – men så-
ledes at der kun søges blandt vore medlemsvirksom-
heder. Der er tale om en helt ny form for søgning, der 
bygger på, at vi - på baggrund af vore medlemmers 
oplysninger på deres website - benytter den såkald-
te Google Site Search til at sortere indholdet på alle 
medlemsvirksomhedernes websites. Det betyder, at 
søge¬resultatet nu er baseret på det indhold og den 
prioriterede vægtning af det, som Google er nået 
frem til – på basis af, hvad vi har bedt Google søge 
efter. Men i modsætning til Google præsenterer vi 
søgeresultatet i en liste med virksomhedsdata, hvor 
brugerne kan vælge at klikke videre og komme frem 
til en virksomheds¬profil, der detaljeret viser, hvorfor 
søgeresultatet er fundet - med direkte links til de re-
levante sider på medlemsvirksomhedernes websites. 



- fordi viden forpligter
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