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Advokatbranchen står midt i en brydningstid. Den teknologiske udvikling accelererer, ydelser skifter karakter og alt,
hvad der kan digitaliseres bliver digitaliseret. Det betyder nye udfordringer, nye aktører, mere konkurrence, men også
nye muligheder. Nye teknologier ansporer naturligt til innovation og udvikling i advokatbranchen. I strategiperioden
skal branchen investere i ny teknologi for at skabe de bedre og billigere løsninger, som kunderne efterspørger. Vi
skal i den forbindelse sikre, at branchen har virksomheder, medarbejdere og kompetencer, der kan løse morgendagens udfordringer.
Vores omverden bliver mere kompleks - og det i et meget hurtigere tempo end før. Det kalder både på en høj grad
af specialisering, men også et krav om at have en finger på pulsen i forhold til ”alt det nye”. Advokatens kvalitet og
faglighed er et varemærke, som skal fastholdes. Det betyder øget fokus på uddannelse, stigende differentiering
internt og i forhold til konkurrenterne og mere specialiserede og komplekse rådgivningsydelser. Men det betyder
også, at vi skal være med til at sikre, at borgere og virksomheder kan få den hjælp, de har brug for, når de har et
juridisk spørgsmål eller en tvist, eller hvis de er uenige med myndighederne. Der skal være adgang til advokatrådgivning i hele landet – og velfungerende ordninger for de, der ikke selv har råd. Også her har branchen bl.a.
sammen med teknologien potentialet til at skabe nye muligheder.
På den politiske front er der fokus på liberalisering af advokatreguleringen – på trods af, at mulighederne for at
levere juridiske ydelser og reglerne om ejerskab i den danske advokatbranche allerede er blandt de mest liberale i
Europa. Uden at gå på kompromis med uafhængigheden og fagligheden – og med fokus på, at der skal være lige
konkurrencevilkår for alle, vil vi arbejde for at sikre, at vi også fremover har en dynamisk og konkurrencedygtig
advokatbranche.
Mange faktorer påvirker dagens – og morgendagens – advokatvirksomheder. Det gælder f.eks. deres adgang til
gode forsikringer og til juridisk information til rimelige priser, men det gælder også deres mulighed for – forholdsvis enkelt – at kunne sikre sig, at de overholder de mange nye regler om f.eks. hvidvask og persondata. Det gælder
også deres evne til at navigere i de nye digitale løsninger, som retterne har indført, eller som følger af den øvrige
offentlige digitalisering. Vi skal ved at stille viden og værktøjer til rådighed for vores medlemmer være med til at
lette deres dagligdag, så de kan fokusere på klienterne og advokatgerningen.
Danske Advokaters nye strategiplan er opdelt i syv fokusområder, der hver for sig og i samspil angiver retningen for
de kommende års arbejde. Fokus er på, hvordan vi i endnu højere grad kan præge den politiske dagsorden og gøre
det lettere og mere lønsomt at drive advokatvirksomhed – ikke mindst i lyset af den nye teknologiske hverdag.
Vi skal turde have markante holdninger, og vi skal turde flytte os.

Fakta om foreningen
•
•
•

69% af advokaterne i advokatvirksomheder er ansat i virksomheder, der er medlem
af Danske Advokater
40 % af medlemsvirksomhederne er mindre advokatkontorer uden for de store byer
70% vil anbefale et medlemskab af Danske Advokater

DANSKE ADVOKATER VIL I DEN
KOMMENDE STRATEGIPERIODE:
1. Sikre de bedste rammevilkår for advokatbranchen

Fakta om branchen
•
•
•
•

•

25% af alle cand.jur.’er ansættes
i advokatbranchen
Advokatbranchen havde i 2016
en estimeret omsætning på ca.
13,1 mia.kr.
Det samlede marked for juridisk
rådgivning var samme år 37,5
mia.kr.
På fem år er antallet af
advokater uden for advokatbranchen i gennemsnit vokset med 6,3 % årligt, men i
branchen har væksten kun
været på ca. 0,2% årligt.
Antallet af jurister og cand.
merc. jur. uden for branchen
vokser med ca. 3,4% årligt.

Danske advokater skal kæmpe for de bedste betingelser for at
drive advokatvirksomhed i et marked præget af konkurrence og
forandring.

2. Have medlemmerne i centrum

Danske Advokater er en brancheforening med frivilligt
medlemsskab, hvor vi hver eneste dag skal måles på vores
evne til at leve op til medlemmernes behov.

3. Sætte faglighed og ny viden i højsædet

Vi skal sammen sikre, at advokatvirksomhederne fortsat vil
være kendt for uafhængighed, kvalitet og dyb faglighed. Men
branchen skal også være forberedt på fremtidens udfordringer
- hele tiden med øje for kundernes behov for værdiskabende
løsninger.

4. Være videnscenter for Legaltech

Danske Advokater er omdrejningspunktet for branchens viden,
innovation, debat og idéudvikling inden for Legaltech.

5. Sætte den politiske dagsorden

Danske Advokater skal ved hjælp af velunderbyggede og klare
holdninger påvirke den politiske dagsorden og beslutningsproces, så vi som branche, med vores helt særlige viden og
kompetencer, bidrager til at få enklere og bedre regler, både for
advokatbranchen, men også for samfundet som sådan.

6. Skabe adgang til advokatbistand i hele Danmark

Danske Advokater vil kæmpe for en øget “access to justice”. Vi
skal både være offensive på en række retssikkerhedsmæssige
dagsordner og igangsætte en lang række konkrete initiativer,
der kan forbedre borgernes og virksomhedernes retssikkerhed.

7. Fortælle den gode historie

Advokatbranchens omdømme er helt central for alle Danske
Advokaters medlemmer. Danske Advokater skal sikre advokatbranchens legitimitet og relevans ved at vise den samfundsnyttige værdi, branchen skaber. Vi skal bidrage til, bl.a. via
AdvokatKODEKS, at flere i samfundet får en større indsigt i og
forståelse for advokatbranchens forhold og advokaters betydning for samfundet på en nutidig, vedkommende og forståelig
måde.

Vision og værdier
Strategien for 2018 - 21 tager afsæt i Danske Advokaters vision
og værdier om at være:
•
•
•
•
•

uafhængig
samfundsansvarlig
demokratisk og gennemsigtig
tilgængelig og servicerende og
troværdig og værdiskabende for medlemmerne.

Med afsæt heri er det målet, at alle de aktiviteter, vi sætter i
gang udvikler og styrker advokatbranchen ved at:
•

•

•

•

Varetage medlemmernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser. Det gøres ved at sikre branchens rammevilkår, så medlemsvirksomhederne kan yde den bedst
mulige uafhængige rådgivning.
Sikre at advokatens rolle i samfundet fastholdes og
værdsættes. Det omfatter, at advokaternes faglige kompetencer stilles til rådighed i lovgivningsprocessen og den
retspolitiske debat.
Understøtte udvikling af branchen og af medlemsvirksomhederne. Det er vigtigt for at bevare kundernes tillid
og styrke medlemdsvirksomhedernes position i markedet
samt synliggøre advokatydelsen.
Til stadighed forbedre vilkårerne for at drive attraktive og
lønsomme advokatvirksomheder, der kan rekruttere, uddanne og fastholde de bedste kompetencer.

Sådan er strategien blevet til:
Danske Advokaters strategi er blevet til i et forløb, der har
involveret bestyrelsen, repræsentantskabet, ledere og
medarbejdere samt en spørgeskemaundersøgelse
blandt medlemmerne.

Danske Advokater er en brancheforening, der samler og
repræsenterer uafhængige advokatvirksomheder.
Vi ønsker med høj faglighed og troværdighed at sikre en
sund og moderne advokatbranche, der styrker retssikkerheden for borgere og virksomheder.
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