Danske Advokaters handlingsplan 2018
”Med medlemmer i centrum ”
I 2018 kan Danske Advokater fejre sine første 10 år som brancheorganisationen for de danske
advokatvirksomheder. Det frivillige medlemskab betyder, at vi hver dag skal tilbyde vores
medlemmer værdi ved at levere branchepolitisk arbejde og ydelser, der giver konkret udbytte
f.eks. i form af interessevaretagelse eller kontante medlemsfordele. Vi motiveres af ønsket om hver
dag at forbedre vilkårene for at drive advokatvirksomhed i Danmark. Den samme drivkraft gør, at så
mange af vores medlemmer frivilligt bidrager med deres viden og tid i det fagpolitiske arbejde og til
at udvikle nye kurser, analyser, guides og værktøjer mv. Det fælles engagement gennem Danske
Advokater har ikke alene som mål, at vi sammen skaber en bedre advokatbranche, men skal også
gerne medvirke til, at vi gør en positiv forskel for samfundet.

Danske Advokaters hovedprioriteter for 2018
Med afsæt i foreningens nye strategi for 2018 – 21 ”En løsningsorienteret og digital medspiller” har
Danske Advokater fire hovedprioriteter for indsatsen i 2018. Vi vil:
1.
2.
3.
4.

Sætte medlemmerne i centrum
Sætte den politiske dagsorden
Skabe en digitalt parat branche
Sikre adgang til advokatbistand i hele Danmark

1. Sætte medlemmerne i centrum
I 2018 vil Danske Advokater i højere grad differentiere sine ydelser og fokusere indsatsen, der hvor
behovet er størst. Samtidig vil vi sikre relevant interessevaretagelse, viden og værktøjer for alle
medlemmer, uanset størrelse, geografi eller speciale.
Danske Advokaters medlemsvirksomheder er forskellige og stiller forskellige krav til medlemskabet.
Med afsæt i medlemmernes ønsker vil vi i 2018 fokusere vores indsats på færre, men mere
målrettede medlemsydelser.
Der stilles til stadighed nye krav til advokatvirksomhederne. Danske Advokater skal hjælpe
medlemsvirksomhederne med at leve op til de mange regler i forhold til f.eks. hvidvaskning,
persondata mv. Og vi skal gøre det så hurtigt som overhovedet muligt - og på en lettilgængelig måde.
Vi vil i 2018 følge op med flere værktøjer, guides og kurser mv., der kan hjælpe vores medlemmer
med at være ”compliant”, så de kan koncentrere sig om at tilbyde de bedste juridiske løsninger til
deres kunder.
Der er stor aktivitet i branchen, og konkurrencen om de dygtige medarbejdere er intensiveret.
Jobportalen ”Advojob” skal forbedres, så medlemmerne kan købe bistand til at få præcis de
medarbejdere, som de har behov for. Samtidig skal vi sikre, at branchens medarbejdere udvikler sig
til at imødekomme de stigende krav. I 2018 vil vi arbejde videre med at nå mere segmenteret ud til
medlemmerne og med at udvikle nye kurser og uddannelser med udgangspunkt i brugernes behov også uden for København. Danske Advokater er og skal også i fremtiden være en forening for
advokater i hele landet.
Der skal i 2018 være fokus på at søge løsninger, der sikrer vores medlemmer adgang til billigere
juridisk informationssøgning end i dag. Med udgangspunkt i de nye intelligente og digitale
muligheder og i et samarbejde med leverandører, brugere, start-ups, forlag, myndighederne,

brancheorganisationer mv. skal vi finde den løsning, der for alle parter giver den mest holdbare og
fremtidssikrede løsning.
Advokatvirksomheder laver meget værdifuldt og samfundsnyttigt arbejde, som vi kan blive bedre til
at fortælle omverdenen om. Kommunikeres dette samfundsnyttige gode ikke, risikerer det at blive
usynligt. AdvokatKODEKS er en naturlig platform til at synliggøre de gode historier og fortælle om
branchens samfundsansvar. Vi skal sammen med medlemsvirksomhederne sikre os, at
Advokatkodeks bliver et synligt bevis på branchens og den enkelte advokatvirksomheds
samfundsansvar.
Mange af Danske Advokaters medlemsvirksomheder gør en stor indsats for at udvikle deres
medarbejdere og deres virksomhed. Det sker også i regi af Danske Advokater ved at deltage i det
fagpolitiske arbejde, få en indgang og indsigt i ministeriers og styrelsers arbejde og få en synlig profil
på Folkemødet på Bornholm. Men der er også mulighed for at medvirke ved udarbejdelsen af
branchespecifikke markedsanalyser, at markedsføre sin virksomhed til de studerende via
studentersektionen, Jurafabrikken, eller opbygge sit internationale netværk. I 2018 afholder Danske
Advokater bl.a. en Life Science konference sammen med American Bar Association for at få sat de
danske Life Science kompetencer og advokater endnu mere synligt på landkortet – også over for
vores amerikanske kolleger.

2. Sætte den politiske dagsorden
Danske Advokater vil i 2018 fortsætte med at søge indflydelse på de politiske beslutninger, så
advokatbranchen også i fremtiden kan levere ydelser af høj kvalitet og bidrage til et velfungerende
retssystem og retssamfund. Det kan vi kun med ordentlige rammevilkår for branchen.
Danske Advokater vil i 2018 fortsætte med at dokumentere, at markedet for advokatydelser er
kendetegnet af kraftig konkurrence både på ydelser og pris. De regler, som advokatbranchen er
underlagt, er ikke indført for at beskytte advokaterne, men for at sikre advokaternes uafhængighed
og mulighed for altid utvetydigt at kunne stå på klientens side –også når staten eller andre
magthavere står på den anden side. Den nuværende regulering på området er udtryk for en nøje
afstemt balance imellem en række til dels modsatrettede hensyn, herunder især af
retssikkerhedsmæssig karakter, og der skal derfor udvises betydelig varsomhed med at ændre på
denne balance. Men samtidig skal vi erkende, at verden udvikler sig, og vi må sikre, at vores
rammevilkår ikke stiller os uheldigt i konkurrencen med andre.
Vi vil i 2018 sætte fokus på, hvad den nye teknologi betyder for vores regulering, og om vores regler
for f.eks. samtykke, jobskifte, honorering, fakturering mv, passer til den nuværende
markedssituation og den tid vi lever i.
Forholdet borgerne imellem og mellem borger og stat skal være båret af grundlæggende
retssikkerhedsprincipper, fairness og ordentlighed. Men det skal også kunne betale sig for advokaten
at behandle og føre sagerne – og det kræver, at den økonomi, der er til rådighed, tilgodeser
advokatarbejdet og ikke ædes op af administration. Vi vil i 2018 have fokus på initiativer, der kan
medvirke til at frigøre advokatvirksomhedernes kræfter til det væsentlige – nemlig at rådgive og
repræsentere klienterne i sager af juridisk karakter.
Folketinget har i 2017 vedtaget nye regler for fastlæggelse af den vejledende timetakst i straffesager
mv., og der har været ganske stort fokus på de vejledende takster. Til gengæld er det længe siden, der
har været set på de vejledende takster i civile sager. Danske Advokater vil i 2018 arbejde for en
regulering af de vejledende takster i civile sager, som ikke har været reguleret i næsten ti år.
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Den øgede digitalisering er ikke kun et vilkår for branchen, men også for den offentlige sektor. I 2018
skal vi fortsætte dialogen med Domstolsstyrelsen om at sikre systemer, der også tager hensyn til
advokatbranchens unikke behov i forhold til de civile sager og minretssag.dk samt afvikling af
digitale straffesager.

3. Skabe en digitalt parat branche
Danske Advokater er omdrejningspunktet for branchens viden, innovation, debat og idéudvikling
inden for legaltech.
Den teknologiske udvikling med ”juridiske robotter” og standardprodukter på internettet har gjort sit
indtog i Danmark. Men markedet er stort og broget, og vi skal hjælpe vores medlemmer med at finde
hoved og hale i den teknologiske udvikling.
I 2018 skal vi videreudvikle den legaltech vidensportal, der blev lanceret i 2017, så medlemmerne kan
finde den nyeste viden og inspiration om legaltech – både i forhold til rådgivningen af klienter og i
forhold til drift af advokatvirksomhederne. Nogle medlemsvirksomheder har dette som et centralt
fokusområde, men vi kan være med til at sikre de resterende medlemsvirksomheder adgang til den
nødvendige basisviden om teknologiens indflydelse på og muligheder for branchen. Det er så den
enkelte medlemsvirksomheds eget valg, i hvilket omfang den vil gøre brug af mulighederne.
Danske Advokater skal også medvirke til at sætte rammerne for den fortsatte teknologiske
innovation ved at afholde arrangementer og konferencer, uddanne branchen og generelt sætte fokus
på den digitale udvikling. Det er vigtigt, at vi som brancheforening har et samarbejde med start-up
miljøer, it-udviklere, strategiske designere mv., så branchen på tværs af kompetencer sammen kan
udvikle nye løsninger. Vi skal derfor også være med til at sikre, at udbyderne af advokatsystemer
udvikler deres systemer til at kunne imødekomme branchens fremtidige behov.
Som brancheorganisation skal vi også være med til at sikre, at de kommende medarbejdere har de
nødvendige kompetencer til at løfte morgendagens udfordringer. Her er det f.eks. helt afgørende at få
viden om teknologiens muligheder ind i undervisningen på et så tidligt tidspunkt som muligt. I 2018
vil vi starte et længerevarende arbejde med at sikre, at fremtidens jurister er klædt på til både at
skrive og arbejde med fremtidens lovgivning på en måde, så den er skabt til at fungere i en endnu
mere digitaliseret verden.

4. Adgang til advokatbistand i hele Danmark
Danske Advokater vil i 2018 udarbejde konkrete forslag til forbedringer af borgeres og
virksomheders muligheder for at få ”access to justice”.
Der skal være adgang til advokatbistand i hele landet. I den kommende periode vil vi i Danske
Advokater fordomsfrit gå til opgaven med at se på løsninger, der kan være med til at sikre borgere og
virksomheder adgang til advokatbistand uanset hvor i landet, de befinder sig. Her bør og skal de
mange nye teknologiske muligheder kunne komme i spil.
I arbejdet for at skabe adgang til advokatbistand i hele Danmark ligger også et ønske om at skabe
bedre ”access to justice” ved at arbejde for en bedre og mere effektiv adgang til domstolene, herunder
en forbedret fri proces ordning, forbedret retshjælpsforsikring og en bedre offentlig retshjælp ved
advokat i hele landet. Vi vil gerne være med til at forbedre borgeres og virksomheders retssikkerhed,
bl.a. når de er i berøring med myndighederne.
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