10 grunde til at være medlem af Danske Advokater
Danske Advokaters formål er at forbedre vilkårene for at drive advokatvirksomhed i Danmark.
Det arbejder langt over 100 kollegaer fra medlemsvirksomhederne frivilligt med sammen med
30 medarbejdere hos Danske Advokater.
Indsatsen spænder meget vidt, men her er 10 konkrete nedslag fra 2019 indtil nu:
1. Vi sørger for højere takster i civile sager, så du får ordentlig betaling for dit arbejde.
2. Vi sikrer dig markant bedre og billigere adgang til juridisk informationssøgning ved at sørge for,
at der bliver etableret et alternativ til Karnov.
3. Vi kæmper for, at du ikke møder ulige konkurrence fra fx revisorer og ejendomsmæglere. Andre
skal ikke have lov til at levere de samme ydelser som advokater uden at skulle leve op til de
samme krav.
4. Vi giver dig et bud på, hvad der skal til for at drive en lønsom advokatvirksomhed om ti år? Med
hjælp fra mange af dine kolleger, har vi fået lavet et sæt fremtidsscenarier for de mindre og
mellemstore advokatvirksomheder, som I kan bruge til at drøfte fremtiden for jeres virksomhed.
5. Advokaters omdømme er under pres. Det rammer også dig. Vi kommunikerer aktivt på dine vegne
for at understrege over for politikere og omverden, at de få ”brodne kar” ikke kendetegner den
måde, du og langt de fleste i branchen arbejder på, og vi hjælper dig med gode argumenter.
6. Vi udbyder uddannelser, kurser og netværk, som gør det let for dig og dine kolleger at holde jer
opdaterede og skarpe. Samtidig kan du få opfyldt dit obligatoriske kursusbehov. Noget er gratis.
Andet får du mindst 20 pct. rabat på, og pengene bliver i branchen til gavn for branchen.
7. Vi gør det lettere for dig at bruge Tinglysning, ”Min Retssag” og Selskabsregistreringen ved at
stille krav til myndighederne om brugervenlighed, og ved at få dem til at forstå, hvordan
dagligdagen og arbejdsrutinerne er på et advokatkontor.
8. Vi er hele tiden i dialog med myndighederne – og Advokatsamfundet - om de nye love, regler og
pligter, du som advokat skal overholde. GDPR, hvidvask og efteruddannelse fylder meget, og vi
sikrer dig mere tid til dine klienter ved at stille vejledninger og skabeloner til rådighed for dig.
9. Mange taler om legal tech, men hvad er det egentlig, og hvad betyder det for dig? Vi giver dig et
overblik over udviklingen via materialer og film, som du kan finde på vores hjemmeside, og vi er
i løbende kontakt med leverandører og start-up miljøet.
10. Vi kæmper for dig, når myndighederne bryder reglerne eller er åbenlyst urimelige. Meget
sjældent offentligt og i retssalene. Oftest ved den direkte dialog. En dialog, der plejer at få
myndigheden til at se sagen fra en anden side, fordi det gør indtryk, når din brancheforening taler
din sag.

