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Danske Advokaters årsberetning for 2016-2018
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består af Danske Advokaters sekretariat.
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FOKUS PÅ MEDLEMSSERVICE
OG INTERESSEVARETAGELSE
Af: Lotte Eskesen, formand for Danske Advokater

Der skal lyde en varm tak til alle
medlemmer for jeres opbakning til
branchen. Den har jeg mødt over
alt i landet i min tid som formand.
Det er helt afgørende, at brancheforeningen har solid opbakning, så
vi med den nødvendige kraft kan
interessevaretage over for beslutningstagerne.
Og netop det sidste har – sammen
med medlemsservice – fyldt meget siden sidste generalforsamling.

Kampen for, at branchen reguleres

fornuftigt, og at advokater altid skal

være uafhængige, har vi brugt mange
ressourcer på i forbindelse med den

ver så brugervenlig som muligt. Rig-

tig mange medlemmer har været på

kursus hos Danske Advokater i dette
og mange andre emner. Det er særde-

les positivt. Jeg bliver altid glad, når
medlemmer vælger vores kursustilbud, for det betyder, at ressourcerne
bliver i branchen og kan bruges til at
udvikle branchen.

Vi har også sikret nye medlemsfordele
– bl.a. har vi indgået en unik forsikrings- og pensionsaftale med AON.

ger. Derfor fylder digitaliseringen og

ste legal tech hackathon i Danmark.

brancheglidningen – meget i vores

Danske Advokater har afholdt det førHele den digitale udvikling har fyldt

meget i vores arbejde, da vi har en

klar ambition om at være et relevant
videnscenter for medlemmerne.

tværministerielle arbejdsgruppe, der

Der skal lyde en tak til Advokatsam-

branche. Ligesom vi har haft stor fo-

bejde. Snitfladerne mellem de to or-

stadig kigger på reguleringen af vores
kus på at sikre advokaters konkurren-

cesituation i forbindelse med tilblivelsen af den nye revisorlov, der giver

klarere regler for rådgivning og revision. Vi har også fået sat retssikker-

fundet for et godt løbende samar-

ganisationer er blevet klarere, så vi

ninger mange finder for voldsomme.

Vi har haft stor fokus på den nye persondataforordning på medlemsmøder

rundt om i landet, og vi har bestræbt
os på hele tiden at levere relevant og

nyttig information til medlemsvirk-

somhederne. Det samme gælder de
nye regler om hvidvask. Vi har haft
tæt kontakt til Domstolsstyrelsen for

være et videncenter for ”legal tech” så

vores medlemsvirksomheder – også på

den baggrund – kan få indsigt og inspiration, der kan bruges, når der skal

træffes strategiske forretningsbeslutninger.

lang række af Danske Advokaters ak-

med en vis stolthed kan se tilbage på

elt alternativ til Karnov, hvis prisstig-

Advokater har en klar ambition om at

bedre.

og kæmper stadig for, at partnere ikke

som vi arbejder hårdt for at sikre et re-

nye strategi frem mod 2021. Danske

Jeg vil slutte med at rette en særlig tak

for, at branchens ressourcer udnyttes

Danske Advokater havde 10 års fød-

skal opfattes som lønmodtagere, lige-

branchens rammevilkår – herunder

begrænser dobbeltarbejde og sørger

hedsmæssige fingeraftryk på det nye
familieretlige system. Vi har kæmpet
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at sikre, at den digitale retsproces bli-

selsdag i januar i år, og jeg mener vi
de seneste 10 år. Brancheforeningen
har fået sat nogle klare aftryk, både

på det juridisk-faglige område med

mange relevante input til høringer og
udvalg om alt fra markedsføringslov
til fremtidsfuldmagter, og vi har også
påvirket digitaliseringen af domsto-

lene og reguleringen af revisorernes
rådgivningsydelser.

Der er ingen tvivl om, at vores branche står over for markante forandrin-

til Dreyers Fond, som har støttet en
tiviteter, som man kan læse mere om

i denne beretning. I en tid med sær-

deles stram økonomistyring i Danske

Advokater har fonden muliggjort, at
vi har kunnet løfte vigtige brancheinitiativer.

Alt det og meget mere kan du læse
mere om i denne beretning.

God læselyst og tak for opbakningen
til vores branche.

Med venlig hilsen
Lotte Eskesen

Formand for Danske Advokater

Danske Advokater har kæmpet poli-

varige løsninger, og vi er glade for, at

lægges/fremskaffes. Det bliver en ret-

nye familieretlige system, som Folke-

hos domstolene. Vi er ikke begejstre-

ikke bliver dommerne, der ser barnet,

tisk for at sikre retssikkerheden i det
tingets partier har aftalt. Overordnet

set er vi godt tilfredse med resultatet.
Formand for Danske Advokaters fag-

udvalg for familieret, Anne Broksø,
udtaler:

”Vi er glade for, at der kommer hjælp

til de forældre, der godt selv kan finde

alle meget konfliktede sager forbliver
de for, at forberedelsen af de retssager
kommer til at ligge i Familieretshuse-

ne. Det er i strid med alle de almindelige regler om, at parterne oply-

ser sagen og de særlige regler om, at

dommerne i de her sager også kan be-

VI TALER DIN SAG!

NYT FAMILIERETLIGT SYSTEM
susikker retssagsbehandling, hvis det
og dommerne der er med til at beslutte, hvad der skal frem”.

Læs mere om aftalen og Danske Advokaters synspunkter her.

stemme, hvilke beviser der skal frem-

KÆMPER FOR BEDRE RETSHJÆLP
Advokatrådet og Danske Advokater

hjælpsforsikringer ikke var omfattet

hele retshjælpsområdet, og Justitsmi-

om retshjælp til Justitsministeriet.

lagt op til mindre justeringer inden

en proces, hvor de problemstillinger,

sendte den 9. januar 2017 en rapport
Justitsministeriet indkaldte efterfølgende til en møderække i efteråret

2017 med henblik på at drøfte forbed-

ringer af retshjælpsordningen. Danske Advokater fandt det problematisk,

at problemerne med fri proces og rets-

af møderækken, ligesom der alene var
for de eksisterende bevillingsmæssige

rammer. Danske Advokater og 9 andre
interessenter rettede derfor henven-

delse til Justitsministeren og Folke-

nisteriet er nu i gang med at overveje

som interessenterne har rejst, i videre omfang kan behandles. Læs retshjælps-rapporten her.

tingets Retsudvalg med en appel om,

at der foretages en grundig analyse af

KLARE REGLER FOR
REVISION OG RÅDGIVNING
Danske Advokater har brugt mange

rådgivning”. Så langt vil vi nu ikke

råder, når revisor samtidig reviderer

revisorlov. Økonomisk Ugebrev beteg-

en klarere afgrænsning, der afskærer

høringssvar her.

ressourcer på tilblivelsen af den nye
nede den nye revisorlov som et: ”Gigantisk nederlag til revisorstand om

gå, men vi har været med til at sikre
revisor fra at rådgive en virksomhed

virksomhedens regnskaber. Læs vores

af offentlig interesse på en række om-

REGERINGEN ØGER KONKURRENCEUDSÆTTELSEN AF JURIDISKE YDELSER
Regeringen har besluttet at konkur-

retssager inden for Ankenævnet for

for Ankestyrelsen og Forsvaret. Læs

Konkret drejer det sig om udbudssa-

tværs af landet. Samtidig vil regerin-

kater har udtalt i pressen om kam-

renceudsætte flere juridiske opgaver.

ger inden for Udenrigsministeriet og

Patienterstatningen, som føres på
gen hjemtage en række sager inden

mere her og læs, hvad Danske Advo-

meradvokatordningen.
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PARTNERE ER IKKE LØNMODTAGERE
Og derfor bør de ikke beskattes som

hul i reglerne, som Skatterådet har

S, DF, V, LA, ALT, RV og KF er derfor

kæmpet for på Christiansborg i for-

på en konkret afgørelse fra 2015.

en periode på 3 år fra lovens ikraft-

sådan. Det har Danske Advokater
bindelse med lovforslaget, der om-

handler ”kvalifikation af selvstændig

gjort opmærksom på som opfølgning

Der er under lovforslagets behandling

erhvervsvirksomhed ved deltagelse i

udtrykt bekymring for lovforslagets

(L 194). Det lykkedes os at få vigtige

når det udmøntes i praksis, vil kunne

et skattemæssigt transparent selskab”
pointer indskrevet i betænkningen til
lovforslaget.

”Partierne bemærker, at formålet

med lovforslaget således ikke er en generel begrænsning af partnerselska-

rækkevidde, herunder at lovforslaget,
medføre, at personer, der må anses
som selvstændigt erhvervsdrivende,
fremover vil blive beskattet som lønmodtagere.

enige om, at Skatteministeriet efter
træden foretager en gennemgang af

praksis på området, bl.a. baseret på
Skatterådets afgørelser om bindende
svar, og at Folketingets Skatteudvalg

orienteres om resultatet af gennemgangen.”

Danske Advokaters adm. direktør,
Paul Mollerup, fortæller på sin blog
om den politiske indsats og vores fingeraftryk.

ber (P/S), men specifikt at lukke det

SEJR OVER KARNOV I SAG OM ANVENDELSE
AF UFR-NUMRE
Sø- og Handelsretten frifandt på ny

ved, at Schultz anvender referencen

et skridt nærmere”, siger Danske Ad-

lagt af Karnov Group, der forsøgte at

bi-intervenerede sammen med DJØF i

Læs mere her.

Schultz Information i en retssag anforbyde Schultz at bruge UfR-numre
som reference til at fremsøge dom-

me. Østre Landsret havde allerede i
en forbudssag i 2016 slået fast, at UfR

varemærket ikke var blevet krænket

i sine databaser. Danske Advokater
sagen. ”Vi er gået ind i denne sag for

netop at sikre, at der i Danmark bliver
mulighed for at etablere konkurreren-

de produkter på dette marked. Med

denne dom er vi kommet den vision

KLAGE OVER KARNOV
Danske Advokater har klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over
det kapitalfondsejede forlag Karnov

Group Denmark for misbrug af dets

dominerende stilling på det danske
marked for digitale juridiske informationsydelser. Læs mere her. Desværre

har styrelsen valgt ikke at forfølge sa-

gen. Danske Advokater er i gang med
at undersøge muligheden for at etablere et reelt alternativ til Karnov.
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vokaters adm. direktør Paul Mollerup.

Med ”Vækstpakke 2014” blev det be-

sluttet at nedsætte en tværministe-

riel arbejdsgruppe, der har til opgave

3.	
Uddannelseskrav i forhold til at
kunne blive advokat

at opstille forslag til justering af den

Vi har været repræsenteret i en følge-

samt øvrige konkurrencefremmende

med Advokatsamfundet og FSR – Dan-

eksisterende regulering af branchen
tiltag. Arbejdsgruppen har fokus på
tre temaer:

1. Ejerskabsreglerne

2. Konkurs- og bobestyrer-området

gruppe til arbejdsgruppen sammen
ske Revisorer. Vi har født adskillige

rapporter og papirer ind i arbejdsgrup-

pen; dels for at sikre, at embedsmændene kender branchens synspunkter,

VI TALER DIN SAG!

ADVOKATER SKAL VÆRE UAFHÆNGIGE
og dels for at sikre, at eventuelle re-

gelændringer sker på et oplyst grundlag. Danske Advokaters bestyrelse og

direktion har holdt personlige møder

med relevante politikere og embedsmænd. I skrivende stund er arbejdet
i den tværministerielle arbejdsgruppe
sat på pause, så det er ikke muligt at

angive et præcist sluttidspunkt, men
vi følger sagen meget nøje.

RETSSIKKERHEDEN
PÅ SKATTEOMRÅDET STYRKES
Skatteminister Karsten Lauritzen har

nye værktøjer, der skal medvirke til at

Danske Advokater ser ligeledes frem

ke III – Klar og præcis lovgivning, og

Danske Advokater hilser den fjerde

teadvokater – at bidrage til arbejdet

i 2017 præsenteret RetssikkerhedspakFolketinget har vedtaget de lovfor-

slag, der udmønter pakken. Det er ef-

ter Danske Advokaters opfattelse særdeles positivt. Ministeren har senest

præsenteret Retssikkerhedspakke IV

– En hurtigere vej gennem klagesystemet, og området har fået tilført yder-

ligere ressourcer, flere medarbejdere
og et mere effektivt klageforløb samt

nedbringe

sagsbehandlingstiderne.

retssikkerhedspakke velkommen, og

vi glæder os over, at skatteministeren
også i 2018 har haft fokus på retssik-

kerheden i skattesager. Når det er
sagt, er der også i Retssikkerhedspak-

ke IV elementer, som klart vil forringe
retssikkerheden for borgere og virksomheder, hvilket vi naturligvis er i

dialog med Folketingets partier om.

til – sammen med Danmarks Skatmed kommende retssikkerhedspakker. Danske Advokater har også kæm-

pet for, at selskaber og fonde igen

skulle kunne få fuld omkostningsdækning i skattesager. Dette blev en
realitet med virkning fra den 1. januar 2017.

Læs mere om omkostningsgodtgørelse og retssikkerhedspakke III
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TIL KAMP FOR FAIR KONKURRENCE
Danske Advokater og Danske BO-

vendigvis er fuldkommen sammen-

antagelser om boligadvokaters/advo-

gerombudsmanden, fordi en række

der kan findes såvel billigere som dy-

række købermæglere sig af resultat

LIGadvokater har klaget til Forbrukøbermæglere markedsfører sig speci-

fikt på at være væsentlig billigere end
boligadvokater/advokater, hvilket er

vildledende, da ydelserne ikke nød-

lignelige. Der er fri konkurrence, så
rere advokater/boligadvokater. Dertil
kommer, at en række købermæglere

fremhæver eget produkt på baggrund
af urigtige generelle oplysninger og

katers ydelser. Ydermere benytter en
afhængig honorering. Forbrugerombudsmanden har endnu ikke truffet
afgørelse i sagen, som vi naturligvis
følger nøje.

NYE REGLER FOR SAMLEKLIENTKONTI
Med implementeringen af det 4.

er ”Erhvervs- og Vækstministeriets opfattel-

kommer ganske givet til at ske æn-

ændringer, som bl.a. påvirker for-

påvirke et begrænset antal kundeforhold med

der håndterer klientmidler på, men

hvidvaskdirektiv sker der en række
pligtelsen til at kunne gennemføre

kundekendskabsprocedurer. Det kan

potentielt få betydning for advokaters
anvendelse af samleklientkonti i pengeinstitutter, selv om regeringen ved

vedtagelsen af hvidvaskloven sidste
år i lovbemærkningerne skrev, at det
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se, at denne ændring i retstilstanden alene vil

advokater”. Danske Advokater arbejder

sammen med FinansDanmark, Finanstilsynet og Advokatsamfundet på
at finde frem til praktiske løsninger

på de udfordringer, som de nye regler
stiller både advokatvirksomhederne

og pengeinstitutterne over for. Der

dringer i måden, advokatvirksomhehvordan ændringerne mere præcist
kommer til at se ud, kan vi ikke sige
noget om i skrivende stund.

VI TALER DIN SAG!

VI FLAGER BRANCHENS SYNSPUNKTER
Danske Advokater har over 20 fagud-

der og lovforberedende udvalg samt

med foreningerne. Vi opfatter samar-

faglige

den for en række forskellige områder.

en klar gevinst for branchen, og det

valg, der fungerer som foreningens
rygrad.

Fagudvalgene

har

gennem de senere år over en bred kam

fået opbygget gode relationer til centrale ministerier, styrelser mv. og beslutningstagere i øvrigt. Det sker via
deltagelse i formelle og uformelle mø-

ved løbende at afgive høringssvar inMange fagudvalg er forankrede i en
specialforening, og Danske Advokater

er glad for at kunne sekretariatsbe-

tjene 20 specialforeninger og på den

måde opretholde en god og tæt dialog

bejdet med specialforeningerne som

er vores indtryk og håb, at specialforeningerne har det på samme måde.
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VI ER BRANCHENS STEMME

VI SES PÅ SoME
Danske Advokater og Jurafabrikken er

stagram. Danske Advokater postede

Til sammen følges vi af godt 13.000

de 25 informationsfilm.

massivt til stede på de sociale medier.
på LinkedIn, Facebook, Twitter og In-

knap 1.000 gange i 2017 og producere-

VI ER I PRESSEN
Siden sidste kongres har Danske Advokater optrådt i pressen over 700 gange. Her kan du se mediefordelingen:

Lokale ugeaviser
Fagblade og magasiner
Landsdækkende dagblade
Radioindslag
TV-indslag
Regionale og lokale dagblade
Nyhedsbureauer
Webkilder

Kilde: Infomedia
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Vi har etableret advokatKODEKS, der

lemmerne arbejder aktivt med at få

advokatKODEKS bygger på fem ele-

denen et mere nuanceret indblik i

Flere end 4.300 ansatte i branchen er

• Åbenhed

er en platform, som kan give omver-

advokatbranchen. Det, tror vi, er me-

get vigtigt. Danske Advokater har nu

kodeks til at leve i deres virksomhed.
nu omfattet af ordningen.

VI TAGER SAMFUNDSANSVAR

ADVOKATKODEKS
menter:

• Social ansvarlighed

• Håndtering af etiske dilemmaer

• Fokus på kunder og medarbejdere

udarbejdet den første rapport, der er

• Mangfoldighed og diversitet

med til at illustrere, hvordan med-

2017
RAPPORT

www.advokatkodeks.dk

ADVOKATER GØR EN FORSKEL

Danske Advokater gør meget ud af

Ved seneste kongres vandt Kromann

med ”skoleprojektet” gør en kæmpe

fundsnytte og samfundsansvar. Der-

Pris for deres store samfundsengage-

til at tage en uddannelse på skoler,

at kommunikere advokaters sam-

for har vi lavet et site, hvor man kan
læse portrætter af nogle af ildsjælene.
Mød dem her

Reumert Danske Advokaters Dreyers

ment. Andenpræmien fik Advokatfirmaet Åse Gahner Klemmensen, der
laver et helt unikt socialt arbejde med

kriseramte kvinder i lokalområdet.
Tredjepræmien gik til Plesner, der

indsats for at hjælpe og motivere unge
hvor der er en stor koncentration af
nydanskere.
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VI LEVERER SERVICE OG MEDLEMSFORDELE

ER
DU
KLAR
TIL
DEN
NYE
DEN DIGITALE RETSPROCES
DIGITALE RETSPROCES?
delse med tilblivelsen af minretssag.

medlemmer har vi lavet en side med

nye
sagsportal
minretssag.dk
hos
hos Danske
Advokater iindføres
den digitale
igennemDomstolsstyrelsens
en årrække været i tæt
dia-

allevante
retter
i disse år.om minretssag.dk
oplysninger

Civile sager anlægges nu digitalt i
hele Danmark. Danske Advokater har

dk. Knap 1.800 har været på kursus

første omgang påi civilområdet.
retsproces. Som en service til vores
log med IDomstolsstyrelsen
forbin-

en informationsfilm og andre rele-

og den digitale retsproces. Se den her.

DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN
Alle byretter, Sø- og Handelsretten, Vestre og Østre Landsret samt Højesteret forventes at gå i gang med
at bruge sagsportalen i løbet af 1. halvår af 2017.

Fremover skal du selv indlæse de dokumenter, som skal anvendes i en retssag på domstolenes sagsportal.
Kravet til dokumentformatet er en PDF-fil med optisk tekstgenkendelse (søgbar).

Databeskyttelsesforordningen

aflø-

vokaters arbejde – både i forhold til kur-

en praktisk gennemgang og et hurtigt

ser
ogtilmedlemsmøder
og i forhold
til at ogoverblik
ser databeskyttelsesdirektivet,
i blive
Konica Minolta kan hjælpe digsom
med at
klar
den digitale retsproces.
Vi har erfaringen
de helt samt en række nyttige skabe-

dokumentløsninger,
kan sammensættes,
de lige præcist
passer til dine behov.
loner og links. Se siden her.
levere deså
nødvendige
informationer
til
dansk retrigtige
er gennemført
ved der
persondataloven. Databeskyttelsesforordnin-

vores medlemsvirksomheder. Danske

Det tema har fyldt meget i Danske Ad-

der bl.a. indeholder en GDPR-guide,

Vi vil kontakte dig og invitere dig til en demonstration, hvor vi viser dig, hvordan du kan blive klar til
Advokater har lavet en medlemsside,
den digitale retsproces.

gen fik virkning fra den 25. maj 2018.

OPTIMERET
TIL NYE REGLER
Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
Lautrupvang 2B • 2750 Ballerup • 72 21 21 21 • www.konicaminolta.dk

12 //

Alle, der udøver advokatvirksomhed,

de nye hvidvask-regler har haft høj

vasklovens regler om risikovurdering

gende foranstaltninger mod hvidvask

for har vi lavet en informationsside,

interne regler, som enhver advokat-

er omfattet af reglerne om forebygaf udbytte og finansiering af terroris-

me (”hvidvaskloven”). Arbejdet med

prioritet hos Danske Advokater. Derhvor du kan finde et notat om advokat-

virksomheders overholdelse af hvid-

VI LEVERER SERVICE OG MEDLEMSFORDELE

GUIDE TIL HVIDVASK-REGLER
og risikostyring samt eksempler på de

virksomhed skal udarbejde for at overholde hvidvaskloven. Se siden her.

MERE BRUGERVENLIG HJEMMESIDE
Danske Advokater har implementeret

for dig, da funktionerne ”Emner”,

www.danskeadvokater.dk bliver me-

”Dato” fungerer som en virtuel tragt,

et nyt IT-system, der sikrer, at det på

get lettere at finde det rigtige kursus

”Geografi”, ”Typer”, ”Jobtyper” og

der passer til din profil og ønsker. Læs
mere her.

så du får præcis det frem på skærmen,

DANSKE ADVOKATER HAR OVERTAGET
NETVÆRKET ”TINGLYSNINGSFORUM”
Tinglysningsforum er et netværk for

firmaer og andre, der beskæftiger sig

get med emner til forbedringskatalo-

tærer, der beskæftiger sig med digi-

organisationer og offentlige myndig-

professionelle brugere, som blev fulgt

advokater, sagsbehandlere og sekretal tinglysning på et højt plan inden

for advokatbranchen, samt banker,
realkreditinstitutter, landinspektør-

med digital tinglysning hos brancheheder. Udover netværksmorgenmø-

der om erfaringsudveksling blandt
medlemmerne har netværket bidra-

get til den digitale tinglysning for de

op med en workshop hos Tinglysningsretten i Hobro. Læs mere her og
få information om møderne.

UNIK PENSION- OG FORSIKRING
Danske Advokater og AON har indgået

lemsvirksomhed kan kontakte

sikringsløsning. Løsningen tilbyder

mod et minimums-pensionsbi-

samarbejde om unik pensions- og for-

advokater/partnere og ansatte i Danske Advokaters medlemsvirksomheder en helt unik pensions- og forsik-

ringsløsning, der tilbydes via Nordea
Liv & Pension, Købstædernes Forsikring og Dansk Sundhedssikring.
Det unikke ved ordningen er:

• Tegning kan, som den eneste ordning i Danmark, ske på indi-

vid-niveau. Det betyder for dig,
at du som beskæftiget i en med-

AON og gøre brug af ordningen

ningen indeholder fleksibilitet
vedr. karensperiode.

drag på 5 % af din bruttoløn. Ind-

• Unik ordning for partnere i rela-

og du er sikret gode dækninger

tager højde for den nye ressour-

tegning sker således individuelt,
til en pris, du ikke selv vil kunne
opnå.

• Adgang til at tegne en nøgleper-

sonforsikring for partnere og/eller ansatte, der giver økonomisk
tryghed

ifm.

længerevarende

sygdom. Forsikringen dækker til
og med det fyldte 69. år, og ord-

tion til tab af erhvervsevne, der

ceforløbsydelse ved sygdom, og

hvor indtegning blot kræver et
pensionsbidrag på 5 %.
• Adgang

til

en

sundhedsforsik-

ring med favorable dækninger og
uden krav om helbredsattest.

Læs mere her.
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VI LEVERER SERVICE OG MEDLEMSFORDELE

ANSVARSFORSIKRING
Danske Advokater anbefaler en an-

Forsikringen dækker følgende an-

•	Dækning af mediation, retsmæg-

ners – den såkaldte Solicitor’s Risk

•	Almen

• Garantidækning

svarsforsikring fra Söderberg & Part-

insurance. Den er specielt udviklet

svarsområder:

advokatansvarsdækning

inkl. grov uagtsomhed

til Danske Advokaters medlemmer og

•	Afløbsdækning uden tidsbegræns-

som er særligt knyttet til hvervet som

• Partnerskabshæftelse

lemmerne bruger den allerede.

• Lovpligtige garantiforsikring

giver mulighed for at vælge services,
advokat. Mere end halvdelen af med-

Forsikringen er kendetegnet ved at

ning

• Timedriftstabsdækning

•	
Erhvervsansvarsdækning med lav
selvrisiko

være overskuelig og simpel, samtidig

•	Advokatens virke som rekonstruk-

af markedets bedste priser og dæk-

• Sagsomkostninger u/selvrisiko

med at den er fleksibel og har nogle
ninger.

tør

ling og beskikket tilsyn

• Netbankforsikring
Følgende dækninger kan vælges til efter behov:

• Bestyrelsesansvar

• Dækning for ting i varetægt

• Garanti for ejendomsformidlere
• Kriminalitetsforsikring
• Kautionsforsikring
Læs mere her.

NY STRATEGI STYRKER
BRANCHEUDVIKLINGEN
Med Danske Advokaters nye strategi

lysearbejdet og udvikle nye praktiske

guides og værktøjer, juridiske kurser

et endnu større fokus på medlems-

levere endnu flere medlemsarrange-

er rettet mod de små og mellemstore

styrker vi brancheudviklingen og får

service. Derfor har vi også lavet nogle
omstruktureringer i sekretariatet, så
vi kan sætte flere kræfter ind på ana-
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værktøjer, tilvejebringe ny viden og
menter rundt om i landet. Samtidig

styrker vi det fagligt/praktiske juri-

diske arbejde, fx til udarbejdelse af

og produkter og ydelser, der særligt
medlemsvirksomheder. Læs mere om
den nye strategi her.

VI DELER VIDEN

KURSER I HELE LANDET
Danske Advokater har arbejdet inten-

vi gør meget ud af at sikre det rigtige

Vi har etableret nye uddannelser fx

da vi gerne vil være, hvor vores med-

sere til den rigtige pris. Derfor indgår

nelsen: Masterclass - Erstatning og

sivt på at tilbyde kurser i hele landet,

lemmer er. For os er det helt afgøren-

de, at alles behov tilgodeses, hvad en-

kursusudbud med de rigtige undervivi også hele tiden nye samarbejder.

compliance-uddannelsen og uddanforsikring ved personskade.

ten man er en lille, mellemstor eller

Vi samler desuden branchen om ny

3.000 kursustilmeldinger om året, så

fra sidste fagdag her.

stor advokatvirksomhed. Vi har knap

viden til vores fagdage. Se vores video
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VI SAMLER VIDEN OM LEGALTECH

VI GIVER ET HURTIGT OVERBLIK
Nye teknologier er en af de vigtigste

ges i advokatbranchen. Danske Advo-

advokatbranchen. Men hvad er der

samlet en masse viden og inspiration

nøgler til innovation og udvikling i

derude? Få hoved og hale på de nye
teknologier fra kunstig intelligens

til chatbots, crowdsourcing og block-

katers LegalTech arbejdsgruppe har
om emnet. Al viden er delt ind i 6 emner, som du kan se her.

chains – og hør hvordan de kan bru-

DANMARKS FØRSTE
LEGALTECH HACKATON
I weekenden den 15.-17. september

udviklere, IT start-ups og andre, der

Lund Elmer Sandager og blev en stor

arbejde med Rainmaking Loft Dan-

re

Arrangementet blev omtalt i flere me-

2017 afholdt Danske Advokater i sammarks første LegalTech Hackathon

i Valencia-bygningen i København.

Her samlede vi advokatbranchen med
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gerne vil være med til at transformeadvokatbranchen.

Hackathon’et

fandt sted med støtte fra Dreyers Fond
og sponsorater fra Kammeradvokaten, Plesner, Gorrissen Federspiel og

succes hos både hackere og advokater.

dier, bl.a. Berlingske. Se højdepunkterne fra arrangementet her.

Justitia Akademiet er etableret i sam-

som frihedsrettigheder, retssikker-

ridiske tænketank Justitia og Danske

ruste de studerende til aktivt at kun-

arbejde mellem den uafhængige ju-

Advokater. Akademiet skal styrke

jurastuderendes viden om nogle af
retsstatens grundlæggende byggesten

VI FACILITERER NYE BRANCHEINITIATIVER

JUSTITIA AKADEMI
hed og domstolsprøvelse, og det skal
ne tage del i samfundsdebatten. Læs

mere og se en video om projektet med
Danske Advokaters direktør.

LIFE SCIENCE KONFERENCE
Den 10.-12. juni 2018 afholdt Danske

gulering,

med ABA - om Life Science i Køben-

vis en række sociale arrangementer.

Advokater en konference - sammen
havn. Det var to dage pakket med indlæg om den teknologiske udvikling,
AI, jurisdiktionsproblematikker, re-

forretningshemmelighe-

der, product pricing mv – og naturligVi havde inviteret en lang række tale-

bl.a. fra Gorrissen Federspiel, Lundgrens, DLA Piper og Mazanti-Andersen Korsø Jensen og Partners.

re fra ind- og udland og branchen bød

selv ind med Life Science specialister

NETVÆRK FOR YNGRE MEDARBEJDERE
I ADVOKATBRANCHEN
Danske Advokater har oprettet NYMA

fundamentet for netværkets fremtid.

vokatbranchen. NYMA holder til i Jyl-

og socialt samlingssted for branchens

- netværk for yngre medarbejdere i ad-

land og på Sjælland. Vi har samlet to
stærke styregrupper, som skal lægge

Netværket skal fungere som et fagligt

yngre akademiske medarbejdere –

uanset om de har en baggrund som

cand.jur., cand.merc.jur. eller noget
helt tredje. Læs mere.
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BRANCHENS ØKONOMI OG BESKÆFTIGELSE

VÆKST I 2016 OG 2017
Efter en årrække med nulvækst, steg

der kan konstateres et fald i omsæt-

de priser i forhold til 2017, jf. figur 1.

2017 med ca. 13 pct. i løbende priser.

med 2017. Danske Advokaters progno-

fordelt over året, data fra momsstati-

omsætningen i branchen i 2016 og

De seneste tal fra Danske Advokaters
Kvartalsstatistik nr. 2 2018, tyder dog

på, at udviklingen er ved at vende, da

ningen i 1. kvartal 2018 sammenlignet
se for helåret 2018 viser en estimeret

omsætning på 13.630 mio. kr. sva-

Prognosen er baseret på omsætningen
stikken og de seneste års udvikling.

rende til et fald på ca. 2 pct. i løben-

Figur 1: Advokatvirksomhedernes omsætning – årstotaler
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Opdateret d. 15 maj 2018.
Anmærkning: Mindre databrud fra 2010 til 2011. Se Danske Advokaters Kvartalsstatistik nr.1 2011
Anmærkning: Realomsætningen er den nominelle omsætning justeret for prisudviklingen på advokatydelser over tid. Også benævnt som omsætningen ”i faste priser”.
Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2, FIKS33 & PRIS7 (specialkørsel) samt egne beregninger. Helårsestimatet bygger på Danske Advokaters egen prognosefremskrivning, der
indikeres ved den stiplede linje. Den bygger på et estimat vægtet med udviklingen de seneste 2 år.
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Advokatbranchens omsætningsfrem-

målt på omsætning fra 33 pct. i 2008

omsætning til trods for, at antallet af

primært har fundet sted i 10 største

periode har virksomheder med op til

set.

gang 2008-2016 viser, at fremgangen
advokatvirksomheder. Disse virksom-

heder har øget deres markedsandel

til 37 pct. i 2016, jf. figur 2. I samme
10 mio. kr. i omsætning haft en fal-

BRANCHENS ØKONOMI OG BESKÆFTIGELSE

DE STORE VIRKSOMHEDER TRÆKKER
BRANCHENS VÆKST
virksomheder i dette segment er vok-

dende andel af den samlede branche-

Figur 2: Omsætningsfordeling i advokatbranchen
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Det er vigtig at holde sig for øje, at der

de ikke mistet omsætning, fordi hele

lingen i advokatbranchen. Selv om

ning i omsætningen på ca. 35 pct. fra

her kun er tale om omsætningsfordemarkedsandelen i de enkelte grupper

som helhed har været faldende, har

advokatbranchen har oplevet en stig2008 til 2016.
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BRANCHENS ØKONOMI OG BESKÆFTIGELSE

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN
I BRANCHEN
Antallet af fuldtidsansatte og løn-

der fra 2011 til 2015 var et mindre fald

været en fremgang i antallet af fuld-

2, hvorefter der fulgte et markant fald

gangen i antallet af fuldtidsansatte

mært båret af en stigning i antallet af

modtagerjob toppede i 2011, jf. tabel

frem mod 2015. Dykker man dybere

ned i tallene, så fremgår det, at antallet af advokater har været nogenlunde

stabilt i perioden 2011 til 2017, mens

i antallet af fuldmægtige. Tilbage-

og lønmodtagerjob skal altså primært
findes i gruppen af øvrige medarbej-

tidsansatte og lønmodtagerjob, prifuldmægtige.

dere, hvor sekretærerne udgør den
største del. Siden 2016 har der igen

Tabel 2: Udviklingen i antal fuldtidsansatte i advokatbranchen – 2000 - 2014F
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Antal
fuldtidsansatte

8.622

8.517

8.823

8.879

8.666

8.303

8.007

7.995

8.019

8.313

Antal
lønmodtagerjob

10.744

10.644

10.871

10.888

10.592

10.187

9.793

9.761

9.761

10.058

Specialkørsel af Danmarks Statistiks LBESK – beregninger af eStatistik
Data er opgjort per 4. kvartal i året
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År

2016

DANSKE ADVOKATERS ØKONOMI

DANSKE ADVOKATERS ØKONOMI
2017

Indtægter		
Kontingenter og abonnementer
Kursusindtægter, netto
Øvrige indtægter
Finans
Indtægter i alt

20.361.500

19.907.600

5.539.324

5.246.382

10.247.234

11.050.932

1.125.973

1.034.660

37.274.031

37.239.574

Omkostninger		
Gager og vederlag

17.543.998

17.442.685

Kongres, bestyrelse og fagudvalg

2.021.590

2.095.486

Projekter

3.051.681

3.193.283

692.368

787.776

Salgsomkostninger

2.267.610

2.314.026

Lokaleomkostninger

4.596.026

4.326.031

3.527.112

3.574.613

33.700.385

33.733.900

1.435.350

1.305.845

Kommunikation til medlemmer, annoncering, hjemmeside etc.

Adm.omkostninger og IT
Omkostninger i alt
Afskrivninger
Resultat før skat
Egenkapital, ultimo

2.138.296

2.199.829

21.863.172

23.574.469

SÅDAN ANVENDER DANSKE
ADVOKATER RESSOURCERNE
Fig. 1 Sådan anvender Danske Advokater indtægterne
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DANSKE ADVOKATERS ØKONOMI

MEDLEMSFAKTA
730 advokatvirksomheder er medlem-

tige. Dermed udgør organisations-

virksomheder er der knap 3.300 advo-

procent af branchen.

mer hos Danske Advokater. Hos disse

kater og knap 900 advokatfuldmæg-

graden hos Danske Advokater ca. 70

BESTYRELSE & REPRÆSENTANTSKAB
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BESTYRELSE & REPRÆSENTANTSKAB

Her ses et udsnit af bestyrelsen og repræsentantskabet.
Se bestyrelsen her.

Se repræsentantskabet her.
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VI SKABER VÆRDI
FOR DIG!
DIN BRANCHEFORENING
DIN POLITISKE INDFLYDELSE
DIN FAGLIGE STYRKE

Danske Advokater • Vesterbrogade 32
1620 København V • T: 33 43 70 00

