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“ I’m better equipped to 
judge the challenges 
ahead, and set my  
organisation up for  
long-term success.”

Mikkel Krogh, Director Charges, 
Finance, Copenhagen Airports. 
Graduated from the CBS Executive 
MBA in 2018. 

EXECUTIVE MBA

cbs.dk/emba           T: +45 3815 6002              E: mba@cbs.dk

WHAT COULD THE CBS EXECUTIVE MBA DO FOR YOU?
JOIN THE NEXT INFO MEETING: 9 MAY
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STYR PÅ 
KLIENTKONTOEN?
Advokatbogføring har specialiseret sig i at assistere 
advokater med klientkonto, bogføring og den daglige 
administration. Vores kunder vælger at lade os 
varetage bogføringen, så de kan koncentrere sig fuldt 
og fast om deres kerneopgave.

Det velrenommeret Nordsjællandske revisionshus KV Revision står 
bag tiltaget. Derfor kan vi tilbyde hele paletten af ydelser indenfor 
bogholderi, regnskab og revsionserklæringer samt rådgivning.

Få styr på det - læs mere på www.advokatbogføring.dk

post@kv-revision.dk  /  Tlf: 49 21 48 00  /  www.advokatbogføring.dk / Saunte Bygade 44d - 3100 Hornbæk

Samling af dine administrative ydelser
Vi tilbyder årsrapporter, afgivelse af klientkontoerklæringer og 
rådgivning, med andre ord - det hele samlet ét sted.
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100 ÅR MED UAFHÆNGIGHED SOM  
EN GRUNDSTEN I RETSSAMFUNDET

AF PETER FOGH
FORMAND FOR ADVOK ATRÅDET
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I år er det 100 år siden, at Advokatsamfundet blev grundlagt. Det fejrer vi på Advokatmødet her i maj, 
hvor vi også kan fejre retsplejeloven fra 1919, som adskilte den udøvende og dømmende magt, og 
derved skabte den moderne retsstat, som vi kender i dag. 

Det er ikke tilfældigt, at advokaterne blev en central del af 1919-retsplejeloven. Advokater spiller 
nemlig en væsentlig rolle i et moderne retssamfund – en rolle, som kun kan varetages af en 
advokatstand, der er uafhængig af andre interesser end klientens. 

Netop uafhængigheden er en grundsten i advokatens arbejde og samtidig retssamfundets 
adelsmærke. Det er også årsagen til, at Advokatsamfundet er sat i verden med den vigtige 
opgave at værne om advokaternes uafhængighed og integritet. Det betyder blandt 
andet, at det er Advokatsamfundet – og ikke staten – der er ansvarlig for tilsynet og 
disciplinærforfølgningen af advokater.

Jeg håber og tror, at vi også om 100 år har et Advokatsamfund og en uafhængig 
advokatstand. Men det er bestemt ikke noget, som man kan tage for givet. Se på 
udviklingen uden for Danmark. I Tyrkiet, i Polen og i Ungarn har retssamfundet 
utroligt trange kår, fordi der sker angreb på og indgreb i de uafhængige domstole og i 
advokatstanden.

Vi ser desværre også herhjemme tendenser til, at politikerne ikke nødvendigvis respekterer 
eller forstår advokatens rolle og betydning for retssamfundet. Vi oplever politikere, 
som ikke skelner mellem forsvarsadvokater og deres klienter, og som derfor angriber 
forsvarsadvokaternes integritet på trods af, at forsvarsadvokater – om nogen – er dem, der 
hver dag tager den direkte kamp mod staten for at forsvare deres klienter. For mig som 
erhvervsadvokat – og for mange af mine kolleger – er beskyttelsen af integriteten måske 
mere et teoretisk spørgsmål, men for forsvarsadvokaterne er integriteten helt afgørende, da 
de står helt i frontlinjen, når det kommer til borgerens retssikkerhed over for staten. Derfor 
ser jeg det også som en opgave for os alle at støtte op om forsvarsadvokaterne og forklare 
omverdenen, hvad advokaters rolle er.  

Det er blot ét eksempel på, at der ikke alle steder er lige stor forståelse for advokaters rolle i 
retssamfundet og for retssamfundet som sådan. Det kan blot være enkeltstående tilfælde, men 
det kan også være en del af en trend, som vi ser i en række andre lande, hvor retssamfundet 
risikerer at blive nedbrudt.

Derfor er der mere end nogensinde behov for, at vi som advokater ikke blot lader stå til, men 
at vi alle engagerer os i at beskytte retsstatsprincipperne, herunder dem, som omfatter os selv. 

Hvis vi gør det, så er jeg sikker på, at også fremtidige advokatgenerationer om 25, 50 og 100 
år kan ønske hinanden tillykke med jubilæet som en uafhængig advokatstand, der er en 
uundværlig del af et moderne retssamfund.  
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som tiltalt i en straffesag i for eksempel Kina. Man forstår af det, der bliver sagt, kun 
det, som tolken siger til en. Og det, man selv siger, er man overladt til at håbe på, bliver 
korrekt og helst endog meget præcist videreformidlet af tolken. 

Kristian Mølgaard, formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, i debatindlæg i Berlingske om  
vigtigheden af høj kvalitet i tolkning i forbindelse med straffesager.

I 1900 indskrev den første kvindelige jurist sig ved Københavns Universi-
tet – til omverdenens store opstandelse, for en dom havde i 1888 fastslået, 
at kvinder ikke måtte udføre juridiske forretninger. Kvinders retsstilling var 
imidlertid under forandring, og Henny Petersen fik ansættelse som fuld-
mægtig. Tre år senere fik hun sin beskikkelse.

I 2016 afgav en arbejdsgruppe nedsat af Advokatrådet og Danske Advokater en rapport om 
retshjælp, som kommer med en række anbefalinger til en forbedret retshjælpsordning. Det 
førte til, at Advokatrådet og en række andre organisationer i 2017 rettede henvendelse til 
justitsministeren med anmodning om, at der nedsættes et lovforberedende udvalg, som kan 
foretage en grundig analyse af hele området. 

På denne baggrund har justitsministeren nu besluttet at nedsætte et udvalg med det formål at gennemgå  
de gældende ordninger for retshjælp og fri proces, samt ordningernes samspil med de private retshjælps-
forsikringer, og fremkomme med anbefalinger til ændring af ordningerne. 

24. MAJ 2019...

ADVOKATER IGENNEM 100 ÅR

fejrer Advokatsamfundet sit 100 års jubilæum 
med et brag af et Advokatmøde, hvor godt 
600 advokater samles i København til et 
fagligt arrangement og efterfølgen-
de gallamiddag i Operaen. Har du 
tilmeldt dig, kan du følge med på 
Advokatmødet.dk, som hele tiden 
bliver opdateret med nye informa-
tioner om alt fra, hvor du kan par-
kere, hvad du skal have at spise, og 
hvor du klæder om til den store fest.

nye rødder 
starter i Ad-
vok atr ådet 
24. maj, i ste-
det for de 4 

rådsmedlemmer, der nu stop-
per efter flere års frivilligt ar-
bejde. De nye rådsmedlemmer 
er Liv Dyrhauge-Klargaard fra 
Meyn Advokater i Svendborg, 
Nikolaj Linneballe fra Knop 
Advokater i København, Klavs 
Gravesen fra Horten i Køben-
havn og Allan Sørensen fra  
Penta Advokater i Ribe. Du kan 
møde de fire nye medlemmer 
af Advokatrådet i næste num-
mer af Advokaten.

UDVALG SKAL SE PÅ REGLERNE  
OM RETSHJÆLP OG FRI PROCES
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Risikostyring er et af de vigtigste elementer i Formueplejes investeringsstrategi. Det skyldes, at  
vi har en målsætning om altid at gøre det bedre end alternativet – også, hvis det går anderledes,  
end vi forventer. Når vi investerer, optimerer vi sammensæt ningen af aktivklasser i vores porteføljer 
efter, hvordan vi vurderer, at verden kommer til at se ud, samtidig med at vi tager højde for de 
mest sandsynlige risikoscenarier. 

Resultatet er, at du som kunde over en investe r ingsperiode på minimum 36 måneder kan  
forvente lavere risiko for store tab end ved en tilsvarende investering i et ugearet alternativ i 
samme risikokategori.

Læs mere på formuepleje.dk, hvor du også kan bestille en gratis intro pakke. Du er også  
velkommen til at kontakte en rådgiver på 87 46 49 00. 

Investering med 
lavere risiko og højere 

bundlinje 

FORMUEPLEJES LØSNING TIL MIDDEL RISIKO HEDDER SAFE

Afkast ÅTD 2018 1 år 3 år 5 år 7 år

Formuepleje Safe 15,1% -2,4% 13,9% 47,3% 60,8% 117,7%

Middelrisikoindeks 9,7% -2,9% 8,6% 26,4% 41,1% 68,1%

Safe er en investering med middel risiko. Fonden anvender gearing til at opnå det ønskede risikoniveau og samtidig bevare den gode balance  
mellem aktier og obligationer. På treårige horisonter er risikoen for store tab lavere for Safe end for ugearede indeks med samme risikoprofil. 
Risikorammerne for Formuepleje Safe blev sænket markant fra 1. april 2009 og har været uændrede siden. Hele risikovurderingen for fonden 
og beskrivelse af middelrisikoindekset kan findes på formuepleje.dk. Frekvensanalysen for risiko er baseret på månedsafkast siden 01.04.2009. 
Værste måned: Værste afkast i en måned i hele perioden. Værste 12, 24 og 36 måneder: Værste afkast i antal sammen hængende måneder.
 
De angivne afkast er efter omkostninger og opgjort pr. 09.04.2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 
Kilde: Morningstar og Formuepleje. 

Risiko Værste 
måned

Værste  
12 måneder

Værste  
24 måneder

Værste  
36 måneder

Formuepleje Safe -7,3% -8,5% 7,9% 17,5%

Middelrisikoindeks -4,4% -6,0% 3,5% 9,8%
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Skatteministeriet offentliggjorde 25. marts 2019 den første af 
to afrapporteringer fra Skattelovrådet, som har fået til opgave 
at afdække de skatte- og momsmæssige udfordringer for den 
tredje gruppe på arbejdsmarkedet - eksempelvis bloggere, 
platformsbrugere og eSports-udøvere.

Rapporten konkluderer blandt andet, at der kan være udfor-
dringer med hvem, der har ansvaret for at indberette skatte-
indtægter. I forbindelse med opstart af virksomhed oplever 
flere problemer med, hvorvidt aktiviteter kan karakteriseres 
som selvstændig erhvervsvirksomhed eller ej.

Mange af udfordringerne for gruppen er ikke nye – de har ek-
sisteret i al den tid, der har været musikere, oplægsholdere og 
freelance-konsulenter. Helt nye former for beskæftigelse har 
dog gjort problemstillingen bredere. 

Skattelovrådet påbegynder nu næste fase af sit arbejde. I lø-
bet af 2019 skal Skattelovrådet præsentere rådets konkrete 
anbefalinger til, hvordan man kan imødekomme de skatte- og 
momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe.

NY RAPPORT FRA  
SKATTELOVRÅDET

Advokatsamfundet i Paris, Paris BAR, inviterer til ”First International Bars Sports Ga-
mes”, som finder sted i Paris fra den 8. til 12. juli. Her vil der være mulighed for at stille op 
i de Olympiske discipliner – både individuelt og i teams.  Samtidig vil der blive afholdt en 
faglig konference med temaet ”Lawyers in Sports”. Program, tilmelding og praktisk infor-
mation findes på Avocaparis.org

FIRST INTERNATIONAL  
BARS SPORTS GAMES

REJSEFORBEHOLD VED BESKIKKELSE
Dommerne i Østre Landsret og Vestre Landsret har på plenarmøder den 11. januar 2019 
vedtaget nye retningslinjer for rejseforbehold ved beskikkelse af advokater i  
civile sager samt forsvarere og bistandsadvokater i straffesager.  Reglerne for rejse-
forbehold blev ændret med lov nummer 714 af 8. juni 2018, som trådte i kraft 1. juli 
2018, og som nu har givet anledning til, at landsretterne har vedtaget nye retningslinjer. 

“Der er brug for, at vi 
som advokatstand 
står sammen, og at vi 
sammen definerer vores 
berettigelse i samfundet, 
vores fælles høje etik 
og faglige standard 
og hvad det er, som 
gør os advokater og 
advokatfuldmægtige 
til noget særligt og 
nødvendigt. 

Advokatrådets formand, Peter 
Fogh og formanden for DJØF 
Advokater, Mathias Krarup i et 
blogindlæg på K-News.

GDPR-VÆRKTØJ 
- ny medlemsfordel

DANSKE
ADVOKATER

VORES OMDØMME 
VORES FREMTID

Kom til debat om branchens omdømme med Danske 
Advokaters formand Jørgen Kjergaard Madsen og 
administrerende direktør Paul Mollerup.

Vi holder tema-medlemsmøder for alle vores 
medlemmer. Kom og deltag (selvfølgelig gratis):

Aalborg   27. maj kl. 09.00 – 11.00
Aarhus              27. maj kl. 15.00 – 17.00
Odense             28. maj kl. 09.00 – 11.00
København      29. maj kl. 09.00 – 11.00

Læs mere og tilmeld dig på: 
www.danskeadvokater.dk/medlemsmode

For at lette og understøtte vores medlemmers arbejde med at overholde 
persondataforordningen har vi i Danske Advokater indgået rammeaftaler 
med flere forskellige udbydere af GDPR-værktøjer, som alle har til formål at 
hjælpe jer med at overholde Persondataforordningen og strukturere arbejdet 
med dette.  
 
Rammeaftalerne betyder, at I som medlem af Danske Advokater har mulighed 
for at købe adgang til GDRP-værktøjerne til en fordelagtig pris.
 
Du kan læse mere om de forskellige udbydere og vores medlemsfordele her: 
www.danskeadvokater.dk/Medlemsfordele

Advokaten_4.indd   1 04/04/2019   12.20
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Tid til at  
fortælle  
de gode  
historier 

Andrew Hjuler Crichton skal stå i spidsen, når 
Advokatsamfundet tager hul på et nyt århundrede. 
Det bliver med et skarpt fokus på at fortælle de 
gode historier om advokater og på at minde 
omverdenen om den ganske særlige rolle, som 
advokater har i et retssamfund.

TEKST: HANNE HAUERSLEV
FOTO: JEPPE CARLSEN
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Hvad er din baggrund for at blive generalsekretær i Advokatsam-
fundet?
Jeg har selv en baggrund som advokat og har speciale i blandt andet 
selskabsret. Da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2007 nedsatte et sekre-
tariat, der skulle udforme den nye selskabslov, fik jeg mulighed for at 
være med i processen, og det kunne jeg ikke sige nej til. Det var en 
utrolig interessant opgave, og det endte med, at jeg samlet tilbragte 
12 år i centraladministrationen - blandt andet fordi den politiske pro-
ces også interesserer mig meget. Politik bliver jo ikke til i det øjeblik, 
der fremsættes et lovforslag, men langt tidligere. Politik handler om 
at have nogle dagsordner, som man løbende arbejder på samtidig 
med, at man påvirker de nødvendige interessenter og beslutningsta-
gere gennem de rigtige kanaler længe før lovforslaget ligger klar til 
vedtagelse i Folketinget. Det synes jeg er virkelig sjovt – dét at være 
med til at påvirke beslutningsprocesserne i en særlig retning.

I jobbet som generalsekretær for Advokatsamfundet kan jeg trække 
på alle mine erfaringer – både fra jobbet som advokat og de værdi-
er der følger med her – men også fra mit arbejde med at udforme 
ny lovgivning og agere på det politiske niveau. Jobbet handler både 
om at formidle de advokatetiske værdier og om effektivt at drifte det 
maskineri, der skal sikre, at advokater lever op til reglerne – men 
også om at sikre, at politikerne har fokus på alle de advokater, der 
hver dag laver et rigtig godt og kompetent stykke arbejde. Det er 
nu engang sådan, at de få, som træder ved siden af, nemt får mest 
opmærksomhed. Derfor tror jeg, at vi skal blive bedre til at fortælle 
de gode historier og hele tiden minde omverdenen om den ganske 
særlige rolle, som advokater har i et retssamfund og den betydning, 
advokater har for et retssamfund. 

Hvad ser du som Advokatsamfundets styrke?
Den allerstørste styrke ligger i, at vi som advokater 100 procent er 
klientens mand. Vi slås alene for den sag, vi har i opdrag fra vores 
klienter. Vi er og skal være fuldstændigt uafhængige af for eksempel 
statsmagten. Jeg tror, at den borger, der har kæmpet sin ret i en sag 
mod for eksempel skattemyndighederne i årevis for til sidst at få ret, 
ikke er et sekund i tvivl om, hvor vigtigt det er at have en advokat ved 
sin side, som kæmper sagen – og alene er på borgerens side. Uafhæn-
gigheden betyder jo, at staten ikke kan lægge pres på den advokat, 
der kører sagen. Og Advokatsamfundet har på ingen måde interesse 
i eller mulighed for at lægge pres på advokaten. 

Som navnet i sig selv siger, så spejler Advokatsamfundet selve rets-
samfundet, og man kunne kalde os et mikrokosmos. Vi har regler, 
der skal overholdes, et tilsyn og et disciplinærsystem der skal sikre, 

at alle medlemmer agerer indenfor rammerne. Vi er med fra start 
til slut i advokatkarrieren. Vi uddanner nye advokater, sikrer at de 
videreuddanner sig resten af deres arbejdsliv og sørger for, at alle ad-
vokater spiller efter et fælles regel- og værdisæt. På den måde udgør 
vi en vigtig søjle i retssamfundet og magtens tredeling, og hermed 
følger naturligvis et stort ansvar.

Og ja, det er en meget speciel rolle, som du ikke kan sammenligne 
med andre institutioner i samfundet – for vi er hverken en interesse-
organisation eller en brancheorganisation. Vi er heller ikke kun en 
tilsynsmyndighed, vi er noget helt unikt, og det skal vi holde fast i.

Hvordan ser du Advokatsamfundets rolle i samfundet udvikle sig 
ind i et nyt århundrede?
Vi skal helt klart ud og fortælle om den værdi, vi bidrager med til 
samfundet. For blot få år siden var det tilstrækkeligt at være en auto-
ritet for at få omverdenens tillid. Sådan er det ikke mere. I dag er 
man nødt til at forklare baggrunden og komme med de gode be-
grundelser. For hvis man ikke gør det, så forstår omverdenen ikke, 
hvorfor man har en berettigelse. 

Det er lidt som historien med de krumme agurker. Hvorfor måtte vi 
ikke længere få dem? Var det fordi, de var helt tossede nede i EU – 
eller havde det den praktiske forklaring, at de lige agurker nemmere 
kunne pakkes med samme antal i hver kasse? Sagen var jo den, at det 
faktisk var en kæmpe fordel for danske gartnere, men det kom ald-
ring frem, og efterlod EU-systemet i et noget blakket lys. Hvis du ikke 
graver den rigtige forklaring frem og fortæller den igen og igen, så 
risikerer vi, at det er et unuanceret og skævt billede, der står tilbage.

Derfor tror jeg også, at det er tid til tydeligt at genfortælle historien 
om, hvorfor nogen i 1919 fik den idé at regulere advokatbranchen. 
For ideen var faktisk rigtig god. Måske har vi bare glemt at fortælle 
den. Det gælder ikke alene overfor omverdenen – jeg vil gerne have, 
at alle advokater har historien som en del af deres dna, og at alle 
advokater husker på, hvor stort et privilegium det er at være advokat 
på grund af den særlige status, vi har i samfundet.

Hvordan vil du præge Advokatsamfundet?
Jeg vil gerne gøre Advokatsamfundet til et stærkt værdifællesskab. 
Det handler blandt andet om den fælles grundfortælling, som skal 
gøre os stolte netop fordi advokattitlen – i modsætning til mange 
andre brancher - er meget mere end blot det at være rådgiver. Her-
til kommer, at advokater spiller en særlig rolle for borgerne, alene 
af den grund, at vi er med hver dag i situationer, hvor borgerne er 
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allermest sårbare. Det er i den skarpe ende af loven ude i virkelighe-
den, hvor der er meget på spil, at advokaten er den institution, som 
man altid kan regne med - også for den, som ingen ressourcer har. 

Vil du fokusere på særlige områder?
Advokatetikken ligger helt i top på min liste over, hvad jeg vil foku-
sere på. Jeg tror, at der er brug for, at vi hele tiden arbejder for, at vi 
har en solid platform at stå på, men også at vi er stolte over at skulle 
måles efter en høj standard. Som en del af det vil jeg også gerne have, 
at vi sammen tænker forpligtelsen til at tage samfundsansvar ind som 
et fælles mindset. Der ligger et kæmpe potentiale i de mange, mange 
timers pro bono arbejde, som advokater udfører. Jeg kender ingen 
andre brancher, som gør det samme, og som alene gør det for at give 
tilbage til samfundet. Det vil jeg gerne være med til at understøtte 
på forskellig vis.

Et andet område er digitaliseringen og kunstig intelligens. De mæng-
der af viden, som vi allerede har, skal udnyttes i højere grad, sådan 
at de gør gavn, der hvor behovet er. 

Hvad byder du ind med personligt?
Jeg lægger stor vægt på, at man har tillid til hinanden og samfundet. 
Heri ligger også en accept af, at det har konsekvenser, hvis man ikke 
kan leve op til den tillid. Derudover vil jeg meget gerne bidrage til, 
at Advokatsamfundet fremstår åbent overfor medlemmerne og om-
verdenen, og at vi tager vores medansvar alvorligt. For mig er det 
vigtigt, at vi løbende bliver bedre og udvikler os. I den forbindelse 
vil jeg gerne opfordre medlemmer til at kontakte mig med deres 
ideer og holdninger. Min dør og mail er altid åben – og det samme 
gælder min telefon.  

Andrew Hjuler Crichton 

Generalsekretær i Advokatsamfundet, advokat. Kommer fra en stilling som 
erhvervsjuridisk direktør i Erhvervsministeriet, hvor han også har været en 
del af direktionen og koncernledelsen. Før det har han været afdelingschef 
i Beskæftigelsesministeriet og kontorchef i Erhvervsstyrelsen. 

Privat er Andrew gift med Maja, der også er jurist, og har børnene Hadrian 
og Alma. Andrew bor i Holte nord for København, men når der rigtigt skal 
slappes af går turen til ødegården i Småland. 

Det britisk klingende navn skyldes, at Andrew har skotske aner.
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Advokatrådets næstformand, Claus Guldager, er et af de fire medlemmer, 
der takker af efter flere års frivilligt arbejde med retssikkerhed som 
hovedoverskrift. Inden de til Advokatmødet den 23. maj giver stafetten 
videre til nye medlemmer, ser de her tilbage på, hvad der er kommet ud af den 
kollegiale indsats, og hvad der bliver de vigtigste indsatsområder i fremtiden. 

Farvel til 
Rødderne 

TEKST: NANNA MARTENSEN
FOTO: JEPPE CARLSEN



AD V OK AT EN  0 4  |  2 01916

AD V OK AT RÅ DE T

Hvad har du fået ud af det kollegiale arbejde? 
Det er 12 år siden, at jeg som kredsbestyrelsesmedlem begyndte at 
deltage i kollegialt arbejde. Jeg blev fanget af det – og særligt be-
handlingen af klagesager optog mig. Samtidig fik jeg hurtigt et rigtig 
godt netværk. Efter 12 års kollegial indsats er det ikke så underligt, at 
jeg har den holdning, at det giver rigtig meget mening at engagere 
sig kollegialt, for arbejdet er ikke bare spændende for den enkelte, 
men i høj grad nødvendigt og til stor gavn.  Mit eget udbytte af 12 
års indsats kan ikke måles, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg har gjort 
en forskel, og det er i sig selv et fint udbytte for mig.

Hvilke indsatsområder eller hvilken sag har gjort størst indtryk?
Helt klart den største opgave, som er tilsynet med advokater. Det 
er helt afgørende, at tilsynet fungerer ordentligt og fornuftigt. Der 
lægges ufatteligt mange kollegiale timer i netop det arbejde, og det 
gøres dygtigt og omhyggeligt. Jeg har ikke selv deltaget i Regel- og 
tilsynsudvalgets arbejde, men jeg har set kvaliteten af arbejdet på 
hvert eneste rådsmøde. Man kan mene, at der bruges for mange 
ressourcer på at forfølge overholdelse af formalia, men netop advo-
kater skal kunne finde ud af formalia. Kan vi ikke det, forringes vores 
omdømme og det svækker tilliden. 

Advokater kan repræsentere parter i retssager, og det er afgørende 
vigtigt, at det gøres kvalificeret. Derfor har jeg – som led i mit arbej-
de i Procesretsudvalget – været med til at skrive folderen ’Den gode 
proces’, der er en guide til, hvordan man som advokat kan sikre en 
god proces. Den retter sig især til unge, men også til andre, der har 
behov for inspiration til, hvordan man som advokat gebærder sig i 
retssager. Folderen indeholder ikke raketvidenskab, men den er et 
håndgribeligt eksempel på en kollegial indsats.

Det engagement, der lægges for dagen i det kollegiale arbejde, har 
i det hele taget gjort et stort indtryk på mig. Der ydes en jætteind-
sats i rådet og i nævnet, i udvalg og i arbejdsgrupper. Resultaterne 

er ikke altid synlige, men omvendt ville det være meget synligt, hvis 
ingen ydede den indsats.
 
Hvad bliver de vigtigste indsatsområder i fremtiden? 
Når nogle forholdsvis få sager får så stor politisk bevågenhed, som 
det har været tilfældet, er det rigtig ærgerligt. Det er vigtigt at huske 
på, at vi er 6.500 advokater. Det store flertal passer deres opgaver og 
forstår det ansvar, der følger med at have en advokattitel. Jeg tror, at 
det er vigtigt fremover i højere grad at invitere politiske beslutnings-
tagere indenfor, sådan at der bliver skabt en bedre forståelse for, at 
langt de fleste har orden i penalhuset. Det er vigtigt, at enkeltsager 
ikke fører til, at standens rolle i samfundet glemmes.  Fokus må sta-
dig være, at klienten skal kunne stole på advokatens uafhængighed. 
Det er så vigtigt i en moderne retsstat – ikke for advokatens skyld, 
men for klientens. 

Advokatrådet har undersøgt standens omdømme, som faktisk er 
rigtig godt. Men der er plads til forbedring, og det er vigtigt også 
fremover at fokusere på omdømmet. Uden et godt omdømme og en 
integritet helt i top kan vores uafhængighed ikke sikres.  

CLAUS GULDAGER 

Uden et godt omdømme kan vi  
ikke sikre vores uafhængighed

Claus Guldager 

Advokat (H), partner hos Andersen Partners Advokatpartnerselskab. 
Næstformand for Advokatrådet og medlem siden 2013. Formand for Pro-
cesretsudvalget. Tidligere medlem af Uddannelsesudvalget og Justitsmi-
nisteriets kursusudvalg. 
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Hvad har du fået ud af det kollegiale arbejde? 
I Advokatrådet har jeg mødt en række meget engagerede og debat-
lystne kolleger, der med en høj grad af humor har gjort møderne til 
en fornøjelse at deltage i, trods dagsordenens ofte alvorlige karakter.  

Det har både fagligt og kollegialt været yderst udbytterigt at møde 
spændende mennesker blandt rådsmedlemmer og eksternt indbud-
te gæster.

Selv om jeg som advokat fra provinsen har måttet bruge meget tid på 
transport til og fra møder i rådet og i Strafferetsudvalget, hvor jeg har 
siddet, har gevinsten fra møderne klart overskygget ulemperne, så 
jeg kan kun anbefale andre at gøre en indsats i det kollegiale arbejde.

Hvilket indsatsområde eller hvilken sag har gjort størst indtryk?
Personligt har jeg ærgret mig meget over den negative omtale i pres-
sen af forsvarerkorpset i Danmark, en omtale der er foranlediget af 
nogle ganske få blandt landets cirka 600 forsvarere. Det er særligt 
uheldigt, når nogle få kolleger træder ved siden af i en tid, hvor fol-
kestemningen begynder at sætte spørgsmålstegn ved nødvendighe-
den af retssikkerhed.

Samme folkestemning har allerede haft stor indflydelse på brede 
dele af Folketinget, der jævnligt har tyndet ud i begrebet.     
 
Hvad bliver de vigtigste indsatsområder i fremtiden?  
På den korte bane forestår der et kæmpe omdømmeprojekt for stan-
den. Her er det igen nogle ganske få kolleger, der forårsager skader 
og ridser i omdømmet, som det vil tage år at genoprette og udbedre. 

Når pressen omtaler sager om urimeligt høje salærer, eller kolleger 
der underslæber, skygger det for den meget store del af branchen, 
der hver dag yder en engageret indsats i frk. Justitias navn.

På den lidt længere bane ser jeg udbredelsen af en kostbar robottek-
nologi, der vil affolke mange mindre advokatkontorer og samtidig 
indebære meget standardiserede løsninger.  

JAN HOLLMÉN OLESEN

Jeg kan kun anbefale andre at gøre en 
indsats i det kollegiale arbejde

Jan Hollmén Olesen

Advokat (H) og partner hos Kielberg Advokater. Medlem af Advokatrådet 
siden 2015. Medlem af Strafferetsudvalget. 
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Iben Winsløw

Advokat (H), indehaver af Winsløw Advokatfirma. Medlem af Advokatrå-
det siden 2013. Formand for Justitsministeriets Kursusudvalg, formand for 
Jubilæumsudvalget, medlem af Responsumudvalget og tidligere formand 
for Uddannelsesudvalget.

Hvad har du fået ud af det kollegiale arbejde? 
Jeg har fået en del nye perspektiver på, hvad advokatens rolle er, og 
personligt har det været berigende for mit liv at sidde i rådet og at 
beskæftige mig med mange spændende projekter. 

Jeg har haft to særlige mærkesager, som jeg har arbejdet for: Den ene 
er, at vi skal have flere unge med i det kollegiale arbejde. Dels fordi 
vi er afhængige af, at der hele tiden er en stærk gruppe af kolleger til 
at udføre det ulønnede arbejde, dels fordi unge advokater tillige er 
vores medlemmer og derfor skal kunne se sig selv i fællesskabet. Og 
så er det også bare sjovt og berigende at have unge med. Den anden 
mærkesag er, at vi på samme vis skal have fokus på diversitet inden 
for køn og etnicitet, også når vi foretager udnævnelser, for også her 
er det vigtigt, at vi afspejler vores medlemmer. 

Hvilket indsatsområde eller hvilken sag har gjort størst indtryk?
Det har været vores projekt om retssikkerhed i Grønland. Projektet, 
hvor vi blandt andet talte med over 60 aktører inden for retsvæsenet 
og forvaltningen i både Danmark og Grønland, startede en vigtig 
debat i medierne om en haltende retssikkerhed i Grønland og om 
det urimelige i, at der i et rigsfællesskab er forskellige standarder. 

Udover at projektet på det personlige plan var spændende for mig 
at være en del af, så fik det også betydning politisk: Projektet afsted-
kom en høring i Folketinget om de ting, vi havde påpeget, og så fik 
Grønland langt om længe en landsforsvarer til blandt andet at stå 
for at uddanne, rådgive og føre tilsyn med forsvarsadvokaterne – en 
stilling, som på daværende tidspunkt endnu ikke var blevet besat, selv 
om  den ti år tidligere var blevet skrevet ind i loven.  

Også vores projekt om retssikkerhed i forvaltningen har været vig-
tigt. Her er det senest med den såkaldte Svømmepigesag lykkedes 
os i medierne at sætte fokus på kommunernes meget høje omgørel-
sesprocenter og det faktum, at kommunerne sparer penge, når de 
træffer forkerte afgørelser i sociale sager, fordi sagerne ved et afslag 

ikke får opsættende virkning, og at det først er ved omgørelsen i 
nævnet at hjælpen udbetales, selvom borgeren reelt har været beret-
tiget til hjælpen lang tid forud for nævnets afgørelse. Derved opnår 
kommunerne en økonomisk gevinst ved at træffe urigtige afgørelser, 
når de sagsbehandler, og det vil vi gerne have stoppet, da det er en 
retstilstand, som ikke giver borgeren sin berettigede retssikkerhed.

Hvilke indsatsområder ser du som vigtige i fremtiden? 
Det er vigtigt, at vi som stand har et godt omdømme, for det er det, 
vores virke er baseret på, og det er til fordel for os alle sammen, at 
vores titel bærer en stor grad af troværdighed. Derfor bliver et af de 
vigtigste indsatsområder at få genoprettet vores omdømme, som det 
seneste år har fået nogle alvorlige ridser i lakken.

Derudover er det vigtigt, at rådet er synligt i offentligheden og har 
en stemme i samfundet, for det er sundt for staten at få noget mod-
spil fra os, der er uafhængige af staten. Jeg synes, at det er lykkedes 
os at blive mere synlige i løbet af de seneste seks år, hvor vi er gået 
fra ikke at ville udtale os i medierne om konkrete sager til nu i høje-
re grad at give udtryk for vores holdninger også i konkrete sager.  

IBEN WINSLØW

Det er min mærkesag, at unge skal  
føle sig som en del af standen

AD V OK AT RÅ DE T
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Hvad har du fået ud af det kollegiale arbejde?
Det har først og fremmest været utrolig inspirerende at deltage i 
Advokatrådets møder og udvalgsarbejde. Dels er der jo en politisk 
vinkel dels helt konkrete fagområder, som jeg ikke kendte meget til 
i forvejen. Det gælder for eksempel udviklingen på skatteområdet og 
hele retssikkerhedsspørgsmålet på det felt. Det har udviklet sig rigtig 
meget på de seks år, jeg har været medlem af rådet.

Jeg har været rigtig glad for at være medlem af Responsumudvalget 
igennem alle seks år, hvor der er mulighed for at tage vidt forskellige 
problemstillinger op. Det kan være alt fra rimeligheden i et advo-
katsalær til interessekonflikter i specielle situationer. Det har på alle 
måder været givende, og derfor vil jeg da også anbefale andre – især 
de unge advokater – at gå ind i det kollegiale arbejde. Selvom man 
har en travl dagligdag, så får man mindst lige så meget igen.

Hvilket indsatsområde eller hvilken sag har gjort størst indtryk?
Mange sager har været rigtig interessante. Det gælder for eksempel 
hele skoleprojektet, hvor Advokatrådet søgte penge til og fik udvik-
let et on-line undervisningsmateriale til gymnasierne om vores rets-
samfund. Det er snart fem år siden, at det blev søsat, og i dag møder 
jeg ofte gymnasielærere, der roser det til skyerne, ligesom jeg også 
møder de skoleklasser, som anvender materialet, når jeg er i retten. 
I det hele taget at formidle, hvad vi arbejder med, har for mig været 
noget af det vigtigste.

Hvilke udfordringer ser du, at advokatstanden står overfor i frem-
tiden?
Det er vigtigt at være opmærksom på, at branchen hele tiden er un-
der pres fra andre faggrupper, som mener, at de da kan løse opga-
verne lige så godt som advokater. Man glemmer bare, at borgerens 
retssikkerhedsgarantier aldrig kan blive de samme – det skyldes, at 
advokater har den særlige integritet og desuden særlige forpligtelser 
i deres rådgivning af klienterne. 

En anden ting er retssikkerhed i forhold til borgere i Danmarks 
yderområder. Det bekymrer mig, at der er en udvikling i gang, som 
affolker yderområder for læger. Det er vigtigt at sikre, at det samme 
ikke kommer til at ske for advokatstanden, for det vil betyde, at nogle 
borgere ikke magter at få den ret, som de faktisk har af den simple 
grund, at der er for langt til den nærmeste advokat.   

HENRIK OEHLENSCHL ÆGER. 

Tilsynet med advokater må ikke 
blive en statslig opgave 

Henrik Oehlenschlæger. 

Advokat (H) og partner hos Rialtoadvokater. Medlem af Advokatrådet si-
den 2013. Formand for Responsumudvalget. Medlem af Justitsministeriets 
kursusudvalg. 
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TEKST: HANNE HAUERSLEV
FOTO: MORTEN HOLTUM

LegalTech stiller nye 
krav til advokatetikken

FOR BLOT FÅ år siden havde mennesket 
overblikket over data, og kunne fortælle com-
puteren, hvad der skulle analyseres og præ-
senteres. Nu er mængden af data overvælden-
de, og ingen ved på forhånd, hvilke mønstre 
eller sammenhænge i data der findes, og kun-
stig intelligens har længe været en realitet. 

Og udviklingen går stærkt. Både når det gæl-
der Artificial Intelligence (AI) og Machine 
Learning. Med samme eksponentielle vækst 
de næste 10 til 15 år forudses det, at AI i 2030 
kan arbejde med begrebet sund fornuft, og 
at en smartphone vil være i stand til at træffe 
de samme beslutninger som sin ejer. 

Digitalisering og adgang til nye teknologier 
er også blevet en del af mange advokaters 
hverdag.

Et eksempel på et digitalt værktøj er Lex Ma-
china, der over de seneste otte år er udviklet 
af en amerikansk virksomhed. Lex Machina 
råder over data fra det amerikanske retssy-
stem og tilbyder analyser, som er mere end 
almindeligt interessante. Lex Machina kan 
nemlig på ultrakort tid udregne, hvorvidt 

dommer X er mere tilbøjelig til at afvise sa-
ger om lægeansvar for knæoperationer end 
gennemsnittet. Eller hvor ofte advokat Y ind-
går forlig i sager om arbejdsgiveransvar for 
personskade. Nye data bliver stort set auto-
matisk inkluderet i algoritmen, som derved 
hele tiden udvikler sig og bliver smartere – 
uden menneskelig involvering.    

- Den forandring, vi står overfor, er måske 
større, end vi kan forestille os. Vi kan nu 
ikke kun få hjælp til analyse, men også til 
at forudsige resultater med høj grad af stati-
stisk sandsynlighed. Robotten bliver på nog-
le måder bedre end advokaten. Det betyder, 
at den måde, vi driver advokatvirksomhed 
på i dag, ikke vil være den samme i mor-
gen, for udviklingen kommer meget hurtigt, 
siger Martin Lavesen, som er formand for 
Advokatrådets LegalTech-udvalg, der i ef-
teråret  2018 – med støtte fra Dreyers Fond 
– var på studietur i San Francisco, for at be-
søge blandt andre universiteter, rådgivere 
og tech-udviklere for at få indblik i, hvilke 
globale megatrends der findes inden for Le-
galTech, og hvordan det vil påvirke advoka-
tetikken i Danmark.

Vi må favne ændringen
- I dag udnytter vi kun én procent af de mu-
ligheder, der findes. Det illustrerer meget 
fint den udvikling, vi står overfor. Det bety-
der, at vi bliver nødt til at prøve at favne den 
ændring, som kommer. Og med udvalgets 
arbejde forsøger vi at identificere trends og 
se så langt frem, at vi retssikkerhedsmæssigt 
kan gå beredt ind i fremtiden, siger Martin 
Lavesen, der erkender, at den største udfor-
dring i forhold til advokatetikken er nødven-
digheden af at forholde sig til problemstil-
linger, som ikke er statiske. 

- Vi er vant til, at vi får præsenteret et givent 
faktum med en advokatetisk vinkel, at vi for-
holder os til dette faktum i den kontekst, 
som vi kender og derpå finder en løsning. 
Når det gælder LegalTech har vi med en hy-
brid at gøre, som udvikler sig konstant, og 
hvor vi ikke er på hjemmebane. Den statiske 
virkelighed, som vi kender, vil helt sikkert 
forandre sig. Et godt eksempel er tavsheds-
pligten, som i fremtiden vil blive voldsomt 
udfordret. For hvor er informationerne i 
skilsmissesagen lagret, hvordan kan “big 
data” bruges, og hvilken viden er omfattet 

Udviklingen inden for LegalTech tager fart. Det gælder både digitale løsninger, der er henvendt 
direkte til klienterne, og løsninger, der kan støtte advokatens arbejde bag skrivebordet. Et udvalg 
under Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg arbejder på at udpege de vigtigste trends og forholde  
sig til, hvilke krav det stiller til de advokatetiske regler.
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af advokatfortroligheden, såfremt vi får et 
mere netværksbaseret arbejdsliv, spørger 
Martin Lavesen. 

Kan advokaten fraskrive sig klientforhold? 
- Helt grundlæggende bliver det nødvendigt 
at definere, hvad der er en advokatydelse – 
som advokaten er ansvarlig for – og hvad der 
måtte være noget andet. Men det er også 
vigtigt at se på, om det er muligt for advoka-
ter at stille information til rådighed for om-
verdenen, som advokaten ikke bærer noget 
ansvar for.  Der er efter traditionel opfattelse 
ikke noget klientforhold til personer, som 
læser advokatens hjemmeside eller nyheds-
breve, og som handler på baggrund af det, 
personerne har læst. 

Selvbetjeningsløsninger og advokatens even-
tuelle ansvar for “sin robot” bliver også vigti-
ge områder at forholde sig til, mener Martin 
Lavesen, der i det hele taget ser spørgsmå-
lene i forhold til De Advokatetiske Regler 
stå i kø:

Kan advokaten tilbyde en selvbetjeningsløs-
ning, hvor intet menneske forholder sig til 

de oplysninger, brugeren indtaster, eller det 
produkt, brugeren henter ned? Gør det no-
gen forskel, om tjenesten er gratis eller ko-
ster penge? Opstår der et klientforhold, når 
brugeren henter produktet? Og kan advo-
katen fraskrive sig ansvar og klientforhold? 

Udvalget vil i løbet af foråret have en rap-
port klar, som opridser de trends, som udval-
get ser et behov for at arbejde med i forhold 
til advokatetikken. Rapporten vil lægge op 
til drøftelser i det kommende Advokatråd 
om god skik i en digitaliseret verden. Arbej-
det er derfor så langtfra afsluttet.  

Martin Lavesen

Medlem af Advokatrådets regel- og tilsynsud-
valg. Managing partner i DLA Piper Denmark.
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Historiker Bo Lidegaard har skrevet ti portrætter af advokater, der  
på forskellig måde har præget samfundet i deres tid – og som dermed er  
blevet en del af vores fælles historie. Samtidig afspejler de ti portrætter 
udviklingen i den rolle, advokater har spillet i 100 år. 

 10 historier 
om advokater  
i samfundet

AD V OK AT S AMFUNDE T 100 ÅR
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Du har skrevet bogen ’Lovord – 10 advokater i 100 års danmarkshi-
storie’. Hvordan har bogen formet sig? 
Da jeg gik i gang med projektet sammen med Gyldendal og Ad-
vokatrådet, diskuterede vi, hvordan vi bedst kunne fortælle Advo-
katsamfundets historie. Vi blev hurtigt enige om, at det ikke var ved 
at fortælle, hvordan institutionen har udviklet sig, men i stedet lade 
historien folde sig ud gennem portrætter af ti advokater, der på for-
skellig måde har præget samfundet i deres tid – og som dermed er 
blevet en del af vores fælles historie. Samtidig afspejler de ti portræt-
ter udviklingen i den rolle, advokater har spillet i 100 år. Spændvid-
den, karakteren – og de svære passager for nationen og retsstaten. 

Hvorfor sagde du ja til at skrive bogen? 
Som historiker, embedsmand og redaktør har jeg selv på forskellig 
måde arbejdet med præcis de 100 år gennem det meste af mit liv. 
Det er så at sige min egen epoke. Jeg har interesseret mig for, hvor-
dan de forskellige drivkræfter i samfundet har været med til at forme 
udviklingen. Bogen passer godt ind i mit eget større projekt om at 
kortlægge det 20. århundredes danmarkshistorie. 

Hvilke af de problemstillinger, som du peger på i bogen, vil du frem-
hæve som de vigtigste? 
I den ene ende af spektret rent professionelt er der højesteretspræ-
sidenten, Thomas Rørdam, der tidligere var advokat, men som jo i 
dag har et stort ansvar som præsident for landets øverste domstol, 
som også er vores forfatningsdomstol. Han står midt i spændingsfel-
tet mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt 
og berører blandt andet spørgsmålet om, hvad det er fornuftigt at 
lovgive om, og hvad det er bedre at overlade til domstolene – og for-
holdet mellem dansk retspraksis og de internationale konventioner. 
For os som borgere i et retssamfund er det rasende interessant at 

høre, hvad højesteretspræsidenten tænker om de spørgsmål. 

På samme måde synes jeg også, at det er spændende at høre, hvad en 
yngre advokat som Pernille Backhausen har at sige om den offentli-
ge forvaltning. Hun har aldrig selv været en del af den, men har de 
senere år været dybt involveret i arbejdet med undersøgelseskommis-
sionen og af kontrol med efterretningstjenesten, steder, hvor vi har 
brug for, at uvildige mennesker ser ind i den offentlige forvaltning 
og i den udøvende magt. Hun har erfaringsbaserede indsigter i ting, 
vi diskuterer meget heftigt, såsom offentlighed i forvaltningen, un-
dersøgelseskommissioner og kontrolorganer. 

Hvordan vil du beskrive advokatens rolle i samfundet i dag? 
Den er mangeartet, stor og den berører snart sagt alle dele af sam-
fundslivet. En af bogens pointer er, at advokater ikke bare lige så 
stille olierer samfundsmaskineriets tandhjul og i øvrigt ikke tager 
del i alt det – politiske og holdningsmæssige – der udgør den sam-
fundsmæssige debat. Det er mennesker, som både personligt og qua 
deres profession har betydning, og som har indflydelse og karakter. 
Mange er selv engagerede samfundsborgere, tandhjul, der trækker 
og virker. Det er noget af det, som jeg synes, har været spændende 
at trække op: advokaten som samfundsborger. 

Du beskæftiger dig med advokatens rolle gennem de sidste 100 år. 
Hvad har været det mest bemærkelsesværdige i den udvikling? 
Fra at advokaterne har udgjort en lille og meget eksklusiv kreds – 
hvor alle stort set kendte alle, og hvor der fandtes en loge af højeste-
rets- og landsretssagførere – er jurister og advokater nu i gang i alle 
dele af samfundslivet. Det er et erhverv, der præger, hvem vi er, og 
hvordan vi udvikler os.  

Advokater er en del  
af vores fælles historie

TEKST: HANNE HAUERSLEV
FOTO: JEPPE CARLSEN

AD V OK AT S AMFUNDE T 100 ÅR
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Du sætter også fokus på advokater, som er trådt ud af advokatrollen 
og helt ind i politik? 
Mogens Glistrup fik på godt og ondt stor indflydelse på samfundet 
i 1970’erne og 1980’erne – og har det vel endnu. Hans opgør med 
skattevæsenet og med væksten i den offentlige forvaltning har sat 
dybe præg. 

Samtidig er han et forbløffende aktuelt eksempel på, hvordan popu-
lismen virker og på, hvordan en dreven demagog kan skabe opmærk-
somhed om sin person og sit projekt. Man kan komme langt, hvis 
man er underholdende, sjov og slagfærdig, selvom det, man siger, 
er helt gak-gak. Pressen er indrettet sådan, at hvis man leverer gode 
billeder og taler i overskrifter, kan man få rigtig megen opmærksom-
hed. Og så hjælper det jo, hvis man ovenikøbet har nogle pointer, der 
giver genklang i befolkningen. Glistrup forstod, som alle populister, 
at opmærksomhed er sin vægt værd i stemmer. 

Hvem af de portrætterede advokater gjorde størst indtryk på dig? 
De er jo alle valgt ud fra, at de har haft særlig betydning – og at de-
res indsats har sat sig spor. En af de mest utrolige historier er den 
om Carl Madsen, der som forbenet, autoritær stalinist ender med at 
blive et ikon for hippier. Han er den, der fører Christiania-sager og 
bliver det antiautoritære ungdomsoprørs advokat. Det er historiens 
dybe ironi, at en mand af den karakter kan ende med at sidde hen-
slængt uden for Højesteret og posere sammen med christianitterne, 
og at hans indædte kritik af samarbejdspolitikken under besættelsen 
ender med længe efter hans død at blive adopteret ord til andet af 
en borgerlig statsminister.

Carl Madsen angriber “uretssamfundet” ud af fra en marxistisk ideo-
logi. Han beskylder det borgerlige samfund for ikke at leve op til en 
retssikkerhed, som han ikke selv ville drømme om at leve op til. Men 

netop fordi han er så kompromisløs og så lidt indforstået med præ-
missen om demokratiet og retsstaten, har han et skarpt blik for rets-
samfundets svagheder. Han leder hele tiden efter de svage punkter 
og de steder, hvor der er lidt feber i systemet, eller hvor selvfedmen 
bliver for tyk. Han var i åben krig mod retssamfundet, og dybest set 
har vi brug for den slags uforsonlige kritikere – for retssamfundet er 
ikke ufejlbarligt og kan aldrig være det. 

Det mærkelige paradoks er jo, at Carl Madsen på den måde kommer 
til at blive en, der i praksis er med til at styrke retssamfundet, selv-
om han ideologisk er imod det. Det synes jeg er spændende, fordi vi 
som samfund også har brug for den radikale og usolidariske kritik. 

Hvordan har det været at betragte advokatstanden udefra? 
Det er med advokater som med alle os andre. Hvis man sætter fokus 
på lighederne, er de til at få øje på i sådan en profession. Omvendt 
hvis man ser efter forskellene, individuelt og over tid – så viser det 
sig, at advokaternes historie er lige så mangfoldig, som alle andres. 
Intet menneskeligt er dem fremmed.  Det synes jeg egentlig, er en 
rar tanke.   

Bo Lidegaard 

Historiker og forfatter til mere end ti bøger, der kredser om Danmarks hi-
storie i det 20. århundrede. Han arbejdede mere end 20 år i udenrigstjene-
sten, og var 2005-11 departementsråd i Statsministeriet. 2011-16 var Bo 
Lidegaard chefredaktør for Politiken. Siden har han været knyttet til Macro 
Advisory Partners, London. 
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LOVORD – 10 ADVOKATER I 
100 ÅRS DANMARKSHISTORIE

Bo Lidegaard tegner 10 portrætter af 
advokater, der har spillet – eller som spiller 
– en særlig rolle i samfundet, og hvis navn er 
forbundet med skelsættende begivenheder i 
vores historie. Det er 10 rids af vidt forskellige 
profiler, der har juraen til fælles, og som på 
hver sin måde har sat præg på deres tid og på 
retssamfundet. De har forskellig baggrund, 
ståsted og rolle, så spændvidden og 
udviklingen over tid træder frem.  Afsættet 
er den enkelte advokat, men sigtet er bredt, 
og den røde tråd advokaternes virke i den 
profession og det samfund, de er en del af. 

Forlaget Gyldendal

228 sider

Vejl. pris 299,95

Udkommer 24. maj

En særudgave af bogen uddeles til 
deltagerne på Advokatmødet 24. maj
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C H R I S T I A N S B O R G K L U M M E N

AF TRINE BRAMSEN, MEDLEM AF FOLKETINGETS RETSUDVALG FOR SOCIALDEMOKRATIET

HVIS VI FORTSAT skal 
være et retssamfund, bli-
ver vi nødt til at erkende, 
at det har en betydning, 
at retten afgør sager in-
denfor en overskuelig 
tidsramme efter forseel-
sen. Ellers risikerer vi, at 
retsfølelsen går fløjten – 
og at sagens parter ikke 
får sat det punktum, som 
er så nødvendigt for at 
komme videre. 

For lange sagsbehand-
lingstider i vores retssystem er problematisk - ikke kun for de invol-
verede - men for alle borgeres tiltro til vores retssamfund. 

Fra politisk hold har vi strammet reglerne således, at hvis en forsva-
rer ikke har tid i kalenderen indenfor en overskuelig periode, og 
sagen derved vil blive trukket ud. Så vil der blive beskikket en anden 
forsvarsadvokat. Dele af branchen har været kritiske overfor denne 
skærpelse. Men som folkevalgte, har vi et ansvar for at sikre, at sa-
ger ikke trækkes i langdrag, men derimod kommer hurtigt gennem 
retssystemet.  Og derfor står jeg på mål for kravene til, hvornår en 
advokat kan forventes at kunne finde plads i kalenderen til at møde 
op i retten. 

Jeg mener, at det er en bunden politisk opgave at sikre rammerne 
for, at sager ikke unødvendigt trækkes i langdrag. Det er et politisk 
ansvar – uanset udfaldet af et kommende valg.  

Det gælder ikke kun, når vi taler strafferetslige sager, men også erstat-
ningssager, dødsbo, konkursbo osv. Vi skal fra politisk hold sikre, at 
der er de nødvendige rammer, ressourcer og kompetencer hos myn-
dighederne i forhold til at få sagerne hurtigt og effektivt igennem 
systemet. De kommende år vil vi se et yderligere pres på domstolene, 
som følge af de lovstramninger, der er vedtaget politisk og den styr-
kelse, der har været af politi og en række øvrige kontrolmyndigheder. 
Hvis ikke vi fra politisk side sikrer, at der er sammenhæng, vil det slå 
skår i retsfølelsen – præcis som når retssager ikke kan berammes på 
grund af en forsvarsadvokat.         

Vores retssamfund er i bund og grund velfærdspolitik. Måske ikke i 
den traditionelle forstand. Men det har så afgørende betydning for, 
hvordan vi i vores samfund omgås hinanden, at der er tillid til, at 
domstolene afgør uoverensstemmelser – hurtigt og effektivt. Og det 
er så vigtigt, at man ikke skal bokse med systemet og vente i ugevis, 
sågar månedsvis, når man har mistet en, man havde kær, og arvefor-
holdene skal afklares.

Ugentligt får jeg henvendelser fra borgere, der føler, at de er kom-
met i klemme eller har mistet troen på vores retssystem på grund 
af urimeligt lange sagsbehandlingstider. Det er både ofre, gernings-
mænd, arvinger og alle mulige andre. Fælles for dem er, at sagsbe-
handlingstider betyder noget.     

Jeg håber, at vi sammen kan få gjort sagsbehandlingstider hos dom-
stolene til et politisk tema, som folk interesserer sig for. Det er og 
bliver helt afgørende for tiltroen til vores retssystem.    

SAGSBEHANDLINGSTIDER  
ER VELFÆRDSPOLITIK
Hver gang sagsbehandlingstiden hos myndighederne stiger, slår det skår i tilliden.  
Derfor er det en bunden politisk opgave at sikre, at sagsbehandlingstider ikke løber løbsk. 



SAGSBEHANDLINGSTIDER  
ER VELFÆRDSPOLITIK

HUSK... 
At du både kan booke gratis mødelokaler  
og konferenceudstyr i Advokatsamfundet.

Book mødelokale mandag til torsdag  
klokken 9-16 og fredag klokken 9-15.

Advokater til varetagelse af sager 
for Ungdomskriminalitetsnævnet

Ifølge § 46 i lovbekendtgørelse nr. 1705 af 27. december 2018 om 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal Ungdomskriminalitetsnævnet 
tilbyde forældremyndighedsindehavere og en ung, der er fyldt 12 år, 
gratis advokatbistand i følgende sager:

I den anledning opfordrer Ungdomskriminalitetsnævnet alle kvalificerede 
advokater uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge om 
optagelse på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste over advokater 
til varetagelse af ovenstående sager.

Det er en forudsætning for optagelse på listen, at ansøger udøver 
advokatvirksomhed i Danmark og ikke er fyldt 70 år.

Optagelse på listen gælder for en 2-årig periode. Ved udløb af perioden vil 
genopslag finde sted.

Behandlingen af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet kan sammenlignes 
med behandlingen af sager i kommunernes Børn- og Ungeudvalg, og 
nævnsmøderne tager udgangspunkt i en dialog med barnet. Erfaring med 
Børn- og Ungeudvalg, børnesager og socialretlige sager i øvrigt, særlig 
uddannelse i advokatrepræsentation og dialog i sager med børn og unge 
samt erfaring som beneficieret advokat vil derfor være en fordel.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan sættes i alle landets politikredse, hvorfor 
sekretariatet opfordrer advokater fra hele landet til at søge om optagelse på 
listen. Udgangspunktet er, at advokaterne giver møde i nævnssager i egen 
retskreds. Beskikkelse sker med transportforbehold. 

Før optagelse på listen finder sted, vil Ungdomskriminalitetsnævnets 
sekretariat indhente en vejledende udtalelse fra Advokatsamfundet 
vedrørende de indkomne ansøgninger, herunder om eventuelle sanktioner i 
Advokatnævnet.

Der gælder de samme regler om salær og godtgørelse for udlæg til advokater 
som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31, jf. 
§ 46, stk. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

FRIST FOR ANSØGNING ER DEN 28. MAJ 2019, KL. 12.00.

Kontaktperson: sekretariatschef Marianne Schmidt, tlf. 2124 3281.

Ansøgningen sendes til Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat:
Polititorvet 14, 1780 København V eller via krypteret og signeret e-mail til 
UKN@politi.dk

Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på 
en institution, indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et 
børnehus.

Anbringelse uden for hjemmet.

Tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse.

Samvær og kontakt i forbindelse med anbringelse uden for 
hjemmet.

Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke.

Ændring af anbringelsessted.
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E U R O PÆ I S K R E T S P O L I T I K

EN EU-ARBEJDSGRUPPE BESKRIVER i en rapport fra 2008 den 
teknologiske udvikling som en digital tsunami, der vil give myndig-
hederne øgede muligheder for at bevise ulovligheder, fordi vi alle 
efterlader os utallige digitale spor hver eneste dag. 

Imidlertid befinder de digitale spor sig ikke altid i det land, hvor 
forbrydelserne blev begået, eller hvor politiet efterforsker og rejser 
tiltale. De digitale spor findes hyppigt hos udbydere af telefon- og 
internettjenester (tjenesteudbydere) i udlandet, for eksempel hos 
Skype, Amazon eller Dropbox. I USA har man taget konsekvensen 
og vedtaget den såkaldte CLOUD Act i marts 2018, som skal lette 
adgangen for ikke-amerikanske myndigheder til data fra amerikansk 
baserede virksomheder. 

Nu er nye EU-regler på vej. I april 2018 fremsatte Kommissionen 
forslag om en forordning om europæiske editions- og sikringsken-
delser om elektronisk bevismateriale i straffesager. Forslaget er ble-
vet forhandlet i slutningen af 2018 og er nu tæt på at blive vedtaget. 
Formålet med forordningen er at skabe hjemmel for en sikker og 
hurtigere udlevering af e-beviser mellem EU-landene. 

Fremmede landes myndigheder kan gå direkte til kilden
Med forordningen indføres to nye instrumenter, der retter sig mod 
tele- og it-tjenesteudbydere i EU: dels en editionskendelse, dels en 
sikringskendelse. 

I forordningens art. 2 defineres, hvad der ligger i begrebet euro-

pæisk editionskendelse, nemlig “en bindende afgørelse truffet af 
en udstedelsesmyndighed i en medlemsstat, der pålægger en tje-
nesteudbyder, der udbyder tjenester i Unionen og er etableret eller 
repræsenteret i en anden medlemsstat, at fremlægge elektronisk be-
vismateriale”. I samme artikel defineres sikringskendelsen, der kan 
betragtes som forløber for en eventuel editionskendelse, idet den 
pålægger tjenesteudbyderne at “bevare” (sikre) elektronisk bevisma-
teriale med henblik på en senere anmodning om edition. 

Som det fremgår, retter de to instrumenter sig alene til grænse-
overskridende sager, hvilket vil sige, at en myndighed ikke kan bru-
ge EU-reglerne til at sikre edition m.v. over for tjenesteudbydere i 
myndighedens eget land. Som det ligeledes fremgår, handler det om 
udlevering og sikring af eksisterende bevismateriale, ikke fremtidigt 
materiale. Reglerne kan derfor (formentlig) ikke bruges til at omgå 
nationale overvågningsregler, for eksempel om aflytning.

Det særlige ved de to nye instrumenter er, at kendelserne rettes di-
rekte mod private virksomheder – det vil sige tjenesteudbyderne – og 
edition m.v. skal således kunne ske med indblanding fra værtslandets 
myndigheder. Det er en opsigtsvækkende ordning i den forstand, at 
traditionelt samarbejde om bevissikring på tværs af landegrænserne 
hidtil er foregået gennem myndighederne i de to lande. Det kan 
være tidskrævende og besværligt at få et andet lands myndigheder 
til at sikre og indhente beviser. De nye regler skal dermed spare tid 
og sikre effektiviteten af efterforskningen.

EU sikrer elektroniske 
beviser på tværs af  
landegrænser
Lovovertrædere af alle slags efterlader sig i stigende grad elektroniske spor, som kan være med til 
at bevise deres skyld eller uskyld. Nye EU-retsakter skal give en hurtig og effektiv sikring og udle-
vering af elektroniske beviser på tværs af grænserne. Der er visse retssikkerhedsmæssige betænke-
ligheder knyttet til de nye regler. Det er imidlertid tydeligt, at EU-lovgiver har bestræbt sig på at 
udforme et system med en rimelig balance mellem effektivitet og retssikkerhed.

AF THOMAS ELHOLM, PROFESSOR I STRAFFERET VED KØBENHAVNS UNIVERSITET
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EU forsøger at sikre borgerne retsbeskyttelse
Efter dansk ret kræver edition rettens kendelse. Det gælder også i 
mange andre lande. Indførelse af de nye EU-regler, der i effektivi-
tetens navn giver for eksempel en anklagemyndighed mulighed for 
at udstede en kendelse og dermed forlange edition, åbner dermed 
også mulighed for omgåelse af vigtige retsbeskyttelsesgarantier. EU 
har forsøgt at løse dette dilemma ved blandt andet at opstille for-
skellige kategorier af indgreb og krav til myndighederne, således at 
for eksempel anklagemyndigheder kun kan forlange visse oplysnin-
ger udleveret.

I forordningen opstilles fire kategorier af beviser: abonnentdata 
(navn etc. på kunde), adgangsdata (for eksempel tidspunkt for log-
in), transaktionsdata (for eksempel afsender og modtager af en 
meddelelse) og indholdsdata (indholdet af beskeder, video m.v.). 
Ifølge forordningen må udlevering af transaktionsdata og indholds-
data anses for de mest indgribende indgreb. Forordningen opstiller 
derfor skærpede krav til brug af editions- og sikringskendelser for 
disse typer af data. Det er således kun mistanke om visse – mere al-
vorlige – typer af forbrydelser, som kan begrunde edition og sikring 
af transaktions- og indholdsdata. 

Opdelingen i de fire kategorier har efter forordningsforslaget end-
videre betydning for, hvilke myndigheder der kan udstede en editi-
ons- eller sikringskendelse. Dommere og domstole har videre adgang 
end anklagemyndigheder. Der er endvidere forskel på editions- og 
sikringskendelser. Således kan en anklagemyndighed udstede sik-

ringskendelse om alle typer af data, men alene en editionskendelse 
om abonnents- og adgangsdata (ikke transaktions- og indholdsdata). 

Herudover er landenes strafferammer afgørende for, hvordan ord-
ningen fungerer. Således kan en kendelse vedrørende transaktions- 
og indholdsdata alene udstedes i forbindelse med lovovertrædelser, 
for hvilke udstederlandet har et strafferammemaksimum på mindst 
tre års fængsel. Der gælder dog enkelte undtagelser for visse typer 
af forbrydelser, for eksempel vedrørende terrorisme. 

Mulighed for omgåelse af retsgarantier 
En generel forudsætning for anvendelse af instrumenterne er, at 
kendelserne skal overholde proportionalitetsprincippet, det vil sige 
en kendelse skal være effektiv, nødvendig og forholdsmæssig i rela-
tion til det, som skal opnås. Proportionalitetskravet for editionsken-
delser adskiller sig derfor også en smule fra proportionalitetskravet 
til sikringskendelser. 

Det specielle med instrumenterne er imidlertid, at de åbner mu-
lighed for en vis omgåelse af visse retsgarantier, blandt andet dom-
stolskontrol med editionskendelser. Det skyldes, at for eksempel en 
anklagemyndighed kan forlange edition hos en virksomhed i et an-
det land – vedrørende visse typer af oplysninger – endog uden at en 
sådan edition normalt ville være mulig i virksomhedens hjemland.

Et retssikkerhedsmæssigt vigtigt element i forordningen går derfor 
ud på, at en myndighed alene må udstede en editionskendelse, hvis 
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der i en sammenlignelig situation er hjemmel til anvendelse af en 
tilsvarende foranstaltning i myndighedens hjemland. Formålet med 
denne regel er at forhindre, at myndighederne omgår nationale 
retssikkerhedsmæssige standarder ved at bruge EU-reglerne. I prin-
cippet må et lands myndigheder således ikke kræve data udleveret 
fra tjenesteudbydere i andre lande, hvis det ikke var muligt at kræve 
de samme data i deres eget land. 

En vis svækkelse af borgernes retsstilling synes dog uundgåelig. For 
det første åbner de nye regler mulighed for edition, selvom dette 
ikke ville være muligt efter reglerne i virksomhedens hjemland. For 
det andet stilles der alene krav om, at edition efter reglerne i myn-
dighedens hjemland skal være mulig i lignende situationer, men ikke 
krav om en fuldstændig identisk iagttagelse af alle hjemlandets regler 
og kriterier. EU-instrumenterne giver dermed et bredere grundlag 
for edition – så længe editionskendelsen rettes til virksomheder i 
andre lande. Endelig, for det tredje, må man vel sige, at rækkevid-
den og klarheden af denne klausul er af en art, som sandsynligvis 
vil fremkalde en række sager om fortolkning af forordningen for 
EU-domstolen.

Danmarks stilling 
Forordningen er omfattet af retsforbeholdet. Danske myndigheder 
får med andre ord ikke adgang til denne udvidede mulighed for edi-
tion og sikring af beviser. På den anden side får andre landes myn-
digheder heller ikke adgang til at bruge instrumenterne i Danmark. 
I hvert fald ikke i første omgang.

Danmark falder dermed tilbage på de generelle instrumenter for 
retshjælp mellem landene, som tidligere er implementeret i Dan-
mark, det vil sige navnlig Europarådets retshjælpskonventionen fra 
1957 (med tilhørende tillægsprotokoller) og EU-retshjælpskonven-

tionen fra 2000. Det er dog muligt, omend det kan vise sig at være 
vanskeligt, at Danmark kan få en særaftale med EU om benyttelse af 
de nye editions- og sikringsinstrumenter.

Det specielle er imidlertid, at Kommissionen samtidig med forord-
ningen har fremsat et forslag til et direktiv, som ikke er omfattet af 
retsforbeholdet. Formålet med direktivet er navnlig at få udpeget 
en repræsentant hos alle tjenesteudbydere, som editions- og sik-
ringskendelserne kan rettes til, og som (udover virksomheden) skal 
kunne straffes eller på anden måde sanktioneres, hvis vedkommen-
de ikke inden en vis frist efterkommer en kendelse. Direktivet gør 
det til medlemslandenes opgave at opstille de nationale rammer for 
et sådant system. 

Da retsforbeholdet imidlertid udelukker anvendelsen af forord-
ningen på dansk grund, får direktivet en noget anden betydning i 
Danmark end i andre EU-lande. Den nærmere rækkevidde heraf er 
i skrivende stund uklar, men direktivet får blandt andet betydning 
for danske virksomheder, der opererer i andre EU-lande, og som der-
med skal have en sådan repræsentant. Desuden kan dele af direktivet 
sandsynligvis kombineres med de øvrige retlige instrumenter om in-
ternational retshjælp, som Danmark er medlem af.  

Thomas Elholm
Professor i strafferet ved Københavns Universitet. Forsker og underviser 
bredt i strafferetlige emner, herunder især forholdet mellem dansk straf-
feret og EU-ret. Formand for Dansk Selskab for International Strafferet og 
EU-ret. 

“I april 2018 fremsatte Kommissionen forslag om en 
forordning om europæiske editions- og sikringskendelser 
om elektronisk bevismateriale i straffesager. Forslaget er 
blevet forhandlet i slutningen af 2018 og er nu tæt på 
at blive vedtaget.
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Digital  
sags behandling på vej
Papirgangene forsvinder, når Advokatnævnet inden længe tager den digitale 
sagsbehandling i brug. Det er håbet, at de digitale løsninger vil blive opfattet 
som en lettelse, samt en moderne og bedre service for klagesagens parter.

AD V OK AT N Æ V N E T

DER ER ET stort ønske fra sagens parter om at kunne kommunike-
re elektronisk. Det viser en brugerundersøgelse, som er foretaget 
af Advokatnævnet og omtalt i Advokaten 03/2018. Advokatnævnets 
sekretariat igangsatte på den baggrund et arbejde med udviklingen 
af en selvbetjeningsløsning, sådan at indgivelse af klager – og den 
efterfølgende korrespondance – kan foregå elektronisk.  
 
Arbejdet med at digitalisere klagesagsbehandlingen er på vej ind i 
idriftsættelsesfasen, og her kan læses om den seneste status på projek-
tet. Det vil blive kommunikeret i nyhedsbrev, når idriftsættelsen sæt-
tes i gang. Denne afventer bl.a. spørgsmålet om indførelse af gebyr.
 
Projektet indeholder tre led. Det ene er en selvbetjeningsløsning til 
indgivelse af klager, det andet er elektronisk sagsbehandling i næv-
nets sekretariat (elektronisk sagsforløb), og det sidste er en portal, 
som sagens parter kan tilgå for at svare på høringer og se sagens sta-
tus, dokumenter og afgørelse. 
 
Selvbetjeningen er forsøgt opbygget intuitivt, og samtidig på en 
måde, så klagesagen ”fødes” med alle relevante oplysninger. Som det 
er nu, oplever sekretariatet ofte, at der mangler kontaktoplysninger, 
oplysninger om konkrete klagepunkter, nødvendige fuldmagter mv. 
Man vil blive guidet igennem processen med vejledende tekster, og 
man vil kunne uploade bilag til klagen. 
 
Parterne vil ikke som sådan opleve en ændring i selve sagsbehandlin-
gen, der vil foregå digitalt i sekretariatet, men tanken er, at processen 
bliver papirløs, og sagsforløbet vil understøtte en fuldstændig digital 
håndtering af klagesagerne i sekretariatet med de fordele det giver 
i forhold til ikke at skulle printe, kopiere, scanne og kuvertere mv.

Overblik over sagen i KIG-portalen
For så vidt angår portalen, der i daglig tale kaldes KIG (Kig-i-egen-
sag), vil klager og indklagede (eller den, de har befuldmægtiget 
hertil) modtage adviseringer, når der er nyt i KIG. De vil kunne tilgå 
KIG med en unik sms-kode, der sendes til deres mobiltelefon. KIG 
vil indeholde et overblik over sagen, herunder status, og høringer, 
indlæg fra modparten og sagens afgørelse, vil blive publiceret i KIG. 
Parterne vil modtage besked, når der er nyt i KIG, og hvordan de 
herefter skal forholde sig. KIG forventes opbygget, så der er samtidig-
hed i forhold til publiceringen af klageskrifter, bortset fra den indle-
dende klage. Dokumenterne vil vedblive med at være tilgængelige i 
KIG i en periode efter sagens afslutning. 
 
Det er håbet, at den digitale løsning vil blive opfattet som en lettelse, 
samt en moderne og bedre service for klagesagens parter. Successen 
er i vid udstrækning baseret på, at parterne medvirker til oplysning 
af sagen og bidrager med relevante oplysninger, der er skåret til. I 
henhold til reglerne om databeskyttelse, er det bl.a. vigtigt, at op-
lysninger om bipersoner er begrænset i videst muligt omfang, og 
at der ikke fremgår cpr.numre. Det er ligeledes af stor vigtighed, at 
eventuelle ændringer i mailadresse og telefonnumre indrapporteres. 
 
Systemet er som nævnt forsøgt opbygget så intuitivt som muligt. Der 
er opmærksomhed på, at systemet givet vil kræve tilvænning, og at 
det ikke nødvendigvis vil blive opfattet som en lettelse ved første øje-
kast. Sekretariatet vil bestræbe sig på at yde vejledning i anvendelsen 
og være behjælpelig med besvarelse af diverse spørgsmål.  

AF METTE GREEN VAN DE VEN, SEKRETARIATSCHEF I ADVOK ATNÆVNET
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I JANUAR 2018 indgik samtlige af Folketingets partier en aftale 
om digitaliseringsklar lovgivning (Aftalen). I forlængelse heraf har 
Digitaliseringsstyrelsen i maj 2018 udarbejdet en Vejledning til mi-
nisterierne om digitaliseringsklar lovgivning (Vejledningen). Det 
overordnede formål med Aftalen og Vejledningen er at understøtte 
og fremme digitaliseringsklar lovgivning herunder automatiseret 
sagsbehandling i bred forstand. 

At omfavne de teknologiske muligheder og arbejde mod en digita-
lisering af love og regler, herunder en automatiseret sagsbehand-
ling, giver god mening. Finansministeriet anslår, at der kan spares 
omkring 700 millioner timer årligt. Alene besparelserne vil være så 
store, at Folketinget næsten er forpligtet til at arbejde med områ-
det. Men kan en fuldstændig digitaliseret forvaltning vise sig at være 
en Pyrrhussejr, idet der er noget større på spil end kroner og øre? 
Eksempelvis retssikkerhed. Og vil en digitaliseret og automatiseret 
offentlig forvaltning ikke ændre den måde, som borgere og forvalt-
ning agerer med hinanden på?

Hvis bare ét af ovenstående spørgsmål kan besvares bekræftende, 
bør vi diskutere omfang, tempo og konsekvenser af en digitaliseret 
lovgivning, og særligt den automatiserede sagsbehandling i langt 
større omfang, end vi gør i dag. Fordi man kan automatisere, er det 
jo ikke givet, at man skal automatisere. 

Den automatiserede sagsbehandling
Aftalen indeholder syv principper, som alle lovforslag fremsat efter 
1. juli 2018 skal forholde sig til. Særligt det tredje princip påkalder 
sig umiddelbart opmærksomhed. Heraf fremgår det nemlig, at lov-
reglerne skal formuleres, så de “muliggør automatisk sagsbehandling”.

For at kunne automatisere sagsbehandlingen, kræver det en særlig 

opbygning og formulering af lovteksten, og Aftalens princip nr. et 
hedder da også “enkle og klare regler”. 

Umiddelbart kan lovregler, der muliggør automatiseret sagsbehand-
ling være med til at højne retssikkerheden. Lovreglernes ordlyd vil 
være klar.  Opbygningen af reglerne vil være enkel. Relevante af-
gørelsesparametre vil være kendte, og sagsbehandlingen og afgø-
relsesprocessen vil være objektiviseret. For blot at nævne nogle af 
fordelene. 

Risikomomenter er imidlertid også til stede. Særligt på områder, 
hvor der i dag er indlagt et skønselement i sagsbehandlingen. Om-
råder med høj grad af borgerinddragelse. Sager med mange hensyn, 
der skal afvejes mod hinanden. Dette for blot at nævne nogle af de 
områder, hvor det er svært at forestille sig en automatiseret sagsbe-
handling.

Et paradigmeskifte?
Som udgangspunkt kan et skøn ikke programmeres, og det sætter 
begrænsninger for automatiseringen inden for visse områder. Mulig-
hederne er her enten at fjerne bestemmelser med skønselementer, 
eller helt eller delvis at undlade at automatisere det afgørelsesområ-
de, som skønnet vedrører.

Udover skønsbestemmelserne, så kan offentlig- og forvaltningsretlige 
regler og sagsbehandlingsprincipper besværliggøre en automatise-
ret afgørelsesproces. Dette skyldes, at disse regler i en eller anden 
udstrækning forudsætter en kontakt med borgeren i forhold til op-
lysning af en sag. Det være sig i form af vejledning, udarbejdelse af 
notater, høring, med videre. Disse regler er i princippet teknologi-
neutrale, men det er vanskeligt at forestille sig, at reglernes indhold 
kan håndteres teknologisk. En mulighed kunne være dialog via en 

Der tales om digitalisering, automatisering og effektivisering som aldrig før. Selv lovgivningen er i spil. 
Den skal digitaliseres. Sagsbehandlingen skal automatiseres. Men kan man bare det? Vil forandringerne  
ændre på basale rettigheder? Og vil det påvirke borgernes interageren med det offentlige?

Automatiseret sagsbehandling og retssikkerhed: 
Venner eller fjender?

AF PETER ISTRUP, PH.D.-STIPENDIAT, JURIDISK INSTITUT, A ARHUS UNIVERSITET OG FORMAND FOR DANSKE VIRKSOMHEDSJURISTER
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Chatbot, kunstig intelligens eller lignende, men dette ligger nok 
ikke lige for. 

I Vejledningen er der fokus på retssikkerheden. Det anføres, at auto-
matiseringen skal ske “under hensyntagen til borgernes og virksomhedernes 
retssikkerhed”. Dette ændrer dog ikke på, at man kan frygte, at det på 
en række områder viser sig så bekosteligt at sikre opfyldelse af offent-
lig- og forvaltningsretlige regler, at reglerne med nedenfor anførte 
begrundelse (læs: administrerbarhed) indskrænkes eller afvikles. 

På trods af ovennævnte fokus på retssikkerheden åbnes der samti-
dig op for den mulighed, at “lovgivningen revideres med henblik på ad-
ministrerbarhed i digitale systemer”. Altså, at reglerne på visse områder 
må tilpasse sig teknologien og ikke omvendt. At udarbejde lovregler 
under hensyntagen til det teknologisk mulige – og ikke omvendt – 
er et paradigmeskifte, der kan have ret vidtrækkende konsekvenser. 

Hvis man virkelig vil den automatiserede sagsbehandling, er paradig-
meskiftet formentlig nødvendigt, da man ellers ikke har lovregler, 
der meningsfyldt kan programmeres. Men hvis vægten i afvejningen 
mellem kompleksitet i programmering på den ene side, og lovregler-
nes realhensyn på den anden side, falder ud til fordel for program-
meringen, vil der over tid ske en udhuling af nogle af de bærende 
offentligretlige principper. Dette vil være et retssikkerhedsmæssigt 
problem for de borgere, der berøres.

Spørgsmålet om oplysning
Et forhold, som ikke ser ud til at være adresseret, er det mere gene-
relle forhold omkring oplysning af sagerne, og interaktionen mellem 
borger og administration.

Hvis sagsbehandlingen automatiseres, så det er en algoritme og ikke 

et menneske, der træffer afgørelse i en given sag, ændres interaktio-
nen og samspillet mellem det offentlige og borgeren. Risikoen her-
ved er, at borgerne dels kan føle sig fremmedgjorte, dels at borgerne 
i større omfang end hidtil egenhændigt skal tilvejebringe oplysnings-
grundlaget til brug for behandlingen af sagerne. 

Det bliver således borgerens opgave selvstændigt at oplyse sin sag. 
Altså at sikre, at alt relevant materiale tilvejebringes og forefindes i 
digitaliseret form, samt at indestå for rigtigheden heraf. 

Et alternativt scenarie er, at borgeren fejlagtigt kommer til at afgive 
irrelevante eller måske helt eller delvis urigtige oplysninger. Dette 
via misforståelser, forkert afkrydsning af givne foruddefinerede fel-
ter, ukendskab til relevante parametre for sagen, og så videre. Da 
kommunikationen som anført skal foregå via elektroniske kanaler 
defineret af det offentlige, vil dette forventeligt blive en udfordring 
for samfundets svageste. Måske netop dem, det materielle indhold 
af en given regel oprindeligt var tiltænkt at tilgodese. 

Slangen i paradis
Der kan som anført være oplagte praktiske og økonomiske, men 
faktisk også retssikkerhedsmæssige fordele ved en digitaliseringsklar 
lovgivning og automatiseret sagsbehandling. Der er imidlertid også 
udfordringer. 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at ikke alle retsområder beror på 
de samme bagvedliggende hensyn, hvorfor det kan være for unuan-
ceret at tale om lovgivning som ét samlet begreb. I stedet bør man 
gå frem område for område.

I den forbindelse kan man starte med at spørge, om borgerne over-
hovedet er interesserede i, at det ikke er mennesker, der træffer af-
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gørelse i deres sager, men en maskine/algoritme? Et forsigtigt gæt 
kunne være, at det gør en forskel for den enkelte, om afgørelsen ved-
rører et forhold omkring den pågældendes selvangivelse eller pågæl-
dendes barn. Dette er et retsfilosofisk spørgsmål, men ikke et irrele-
vant forhold at adressere i en retsstat. Samspillet og dialogen mellem 
borger og stat er helt fundamental for forståelsen af vores samfund, 
samt for tilliden til det offentlige/systemet, og den overordnede sam-
fundskontrakt. Denne debat synes helt at være forbigået.

Det retsfilosofiske til side, kan man i tillæg hertil imidlertid også fra 
en mere almen juridisk betragtning frygte, at der umærkeligt sker 
en form for digital stigmatisering af visse borgere, og at der de fac-
to placeres et større ansvar på borgeren til eksempelvis oplysning af 
vedkommendes sag. 

Endelig kan man frygte, at helt grundlæggende rettigheder som 
partshøring, notatpligt, muligheden for at tale sin sag og få sine syns-
punkter ført ad notam udhules område for område og over tid, da 
disse regler vanskeliggør eller fordyrer automatisering. 

Digitalisering og retssikkerhed er således ikke modpoler og kan være 
både “venner” og “fjender” afhængigt af tilgang, tempo, og hvilke syste-
mer, der bygges op. Nærværende artikel er således ikke en kritik af 
digitalisering eller automatisering som sådan, men en opfordring til 
en debat om omfang, tempo og konsekvenser af digitalisering af lov-
givningen, og særligt automatisering af sagsbehandlingen og afgørel-

sesprocesserne. Som anført indledningsvis: Fordi man kan automati-
sere, er det ikke givet, at man skal automatisere. Hvor går grænserne 
for digitaliseringen og særligt automatiseringen?  Og hvor hurtigt 
skal det gå? Det er netop sådanne afvejninger, som jurister og advo-
kater også er sat i verden for at være med til at definere og belyse.  

DIGI TAL ISER ING

Peter Istrup
Ph.d.-stipendiat ved juridisk Institut på Aarhus Universitet med blockchain 
og Smart Contracts som forskningsområde. Formand for Danske Virksom-
hedsjurister og tidligere advokat med møderet for Højesteret.

Og hvor hurtigt skal det gå? Det er netop sådanne afvejninger, 
som jurister og advokater også er sat i verden for at være med til 
at definere og belyse.

 
Find den nyeste juridiske faglitteratur i Advokatsamfundets fysiske bibliotek, hvor  

bibliotekar Hans Christian Kjær Hvillum hjælper med søgning og andre spørgsmål.
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NYE BØGER

DATABESKYTTELSE I ARBEJDS-
RETTEN – fra jura til praksis

Line Budtz Pedersen m.fl. 

Pris: 850 kr.  

Sideantal: 446  

Forlag: Djøf Forlag

Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis inde-

holder en samlet fremstilling af databeskyttelsesretten 

med fokus på arbejdsretten. Bogen indeholder både en 

analyse af de nye databeskyttelsesretlige regler og en 

lang række praktiske anvisninger på, hvordan reglerne 

kan håndteres i praksis – i form af paradigmer, vejlednin-

ger og forslag til forretningsgange.

OMSTRUKTURERING – skatte-
regler i praksis – 3. udgave

René Moody Nielsen m.fl. 

Pris: 495 kr.  

Sideantal: 190  

Forlag: Karnov Group

Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncern 

ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes 

og struktureres, både i forbindelse med løbende drift og 

ved afståelse. Rent praktisk beskrives det, hvordan en 

virksomhed omdannes til et selskab, og de efterfølgende 

muligheder for at etablere og omstrukturere en koncern 

gennemgås.

BJÆRGNINGSRETLIGE  
ASPEKTER I FORBINDELSE  
MED FORURENINGSSKADE  
– Gevinst og risiko

Jens Erik Kundby Nielsen 

Pris: 450 kr.  

Sideantal: 344  

Forlag: Djøf Forlag 

Bogen behandler en række retlige problemstillinger, som 

vedrører bjærgerens mulighed for godtgørelse, når han 

afværger eller begrænser en forureningsskade, og hans 

ansvar, når han forårsager en forureningsskade.
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FLERE TITLER

ENTREPRISE – AB 18 – med kommentarer
Erik Hørlyck 
Pris: 1100 kr.  |  Sideantal: 698  |  Forlag: Djøf Forlag

FOLKETINGSVALGLOVEN – med kommentarer
Nicoline Miller m.fl. 
Pris: 975 kr.  |  Sideantal: 615  |  Forlag: Djøf Forlag

GRUNDLÆGGENDE ERSTATNINGSRET
Andreas Bloch Ehlers 
Pris: 675  kr.  |  Sideantal: 354  |  Forlag: Karnov Group

IT-RET – 4. udgave
Henrik Udsen 
Pris: 795 kr.  |  Sideantal: 784  |  Forlag: Ex Tuto Publishing

MEGET MERE END SPORT – urimelighed og  
retfærdighed i sportens verden
Jens Bertel Rasmussen m.fl. 
Pris: 249 kr.  |  Sideantal: 211  |  Forlag: Forlaget Asborg

REJSEJURA
Anne-Dorte Bruun Nielsen 
Pris: 400  kr.  |  Sideantal: 211  |  Forlag: Djøf Forlag

SKATTERETTEN 2 – 8. udgave
Jane Ferniss m.fl. 
Pris: 1665 kr.  |  Sideantal: 925  |  Forlag: Karnov Group

Priserne er inklusive moms, medmindre andet er angivet.

Ex Tuto publishing
  www.extuto.com

| Aktuel Jura

Udbudsretten
Steen Treumer (red.) mfl.
ISBN: 978-87-420-0019-9 | Udgivet: April 2019 
Sider: 564, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms

IT-ret, 4. udgave
Henrik Udsen
ISBN: 978-87-420-0011-3 | Udgivet: Januar 2019 
Sider: 784, indbundet | Pris: 795 kr. inkl. moms

Aftalelovens § 36
Lennart Lynge Andersen
ISBN: 978-87-420-0012-0 | Udgivet: Januar 2018 
Sider: 512, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms

Få mere viden på www.extuto.dk

Nyhed!

Nyhed!
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Hvorfor har du skiftet job?
Jeg bliver udfordret af at prøve mine værktøjer i en anden industri. 
Jeg var glad for mit job hos Maersk, men så opstod denne mulighed 
hos Carlsberg, hvor jeg fortsat kan arbejde med et område, som jeg 
brænder for, og det gjorde, at jeg sprang ud i det. 

Magasinet Advokatens læsere har tidligere kunnet følge mig i serien 
Årgang 2013, hvor jeg har fortalt om mit arbejde. Grundlæggende er 
jeg passioneret omkring arbejdet med risikoanalyse, og det er over-
ordnet set den samme øvelse, uanset om det er skibe og terminaler 
hos Maersk eller bryggerier og ølproduktion hos Carlsberg. Metoder-
ne til risikovurderingen og forsikringstyperne er de samme, og det 
er sjovt at løse denne type opgaver i en anden kontekst. 

Organisationsstrukturen er relativt flad. Det er attraktivt, at man i 
jobbet er tæt på beslutningstagerne i ledelsen.

Hvad skal du lave i det nye job?
Det er en specialistfunktion, hvor mit fokus er risk management. Jeg 
sidder i koncernens Treasury & Risk Management funktion på ho-
vedkontoret og har blandt andet ansvar for Carlsbergs ansvarsforsik-
ringer worldwide herunder bryggeriets bestyrelsesansvarsforsikring. 

Forsikringer skal revurderes løbende, fordi risikobilledet ændrer sig 
hele tiden, og vi skal være på forkant. Ugentlig er jeg i kontakt med 
kolleger i Asien, Europa og USA for at analysere risici i forbindelse 
med produktionen og vurdere, om det giver anledning til at få til-
passet forsikringerne. Ved at række ud til kolleger ude i verdenen 
kan jeg gøre en forskel for virksomheden.

En stor del af jobbet går ud på at forebygge skader herunder at for-
stå risikoen, dele viden og træne organisationen – såvel centrale som 
lokale funktioner på Carlsbergs bryggerier.

Hvilke udfordringer er der i jobbet?
Det er en helt anden industri, end den jeg kommer fra. Jeg skal op-
bygge min viden om Carlsberg og knytte bånd til operationelle dele 
af forretningen og de medarbejdere, der kender risikobilledet. Der 
er koblet 10-20 rejsedage på jobbet årligt, hvor jeg skal ud og møde 
kolleger og forsikringsmæglere. 

Af natur er jeg tryghedsnarkoman, så jeg brugte en del tanker på at 
overveje mit jobskifte. Jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det. Carls-
berg er noget særligt, fordi alle danskere kender virksomheden og 
dens plads i historien, så den glæder jeg mig til at blive en del af.    

ANJA DELEURANG NØHR, fra advokat og risk advisor hos A.P. Moller - Maersk A/S i København til Group Insurance Manager hos Carlsberg Breweries A/S i København.
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FRA SKIBE  
TIL ØLPRODUKTION

GRATIS MØDEFACILITETER  
Husk at du kan booke gratis mødelokale i Advokaternes Hus.

LÆS MERE PÅ ADVOKATSAMFUNDET.DK

DIT HUS 
KRONPRINSESSEGADE 28 
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N Y T O M N A V N E

NYE ADVOKATER
Peter Alexander Ahlberg, Kammeradvokaten I/S,  
København, tlf. 33152010, 1/3 2019.

Frederik Aldershvile, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 33414141, 4/3 2019.

Claus Heide Andersen, IDEAL Advokatfirma P/S,  
Odense, tlf. 79306080, 5/3 2019.

Christian Andersen-Mølgaard, Dansk Erhverv,  
København, tlf. 33746000, 13/3 2019.

Sandra Bagger, Nexus Advokater ApS,  
København, tlf. 70227237, 5/3 2019.

Rasmus Hjalte Niess Bak, Andersen Partners Advokatpartnerselskab,  
Kolding, tlf. 76222222, 7/3 2019.

Katrine Bonnerup-Larsen, DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, 
København, tlf. 33340000, 13/3 2019.

Nynne Marie Brandt, Kammeradvokaten I/S,  
København, tlf. 33152010, 1/3 2019.

Luise Mai Bøgestad, FDM,  
Kgs. Lyngby, tlf. 70133040, 13/3 2019.

Tim Johan Christensen, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, 
København, tlf. 33414141, 1/3 2019.

Stefan Cyron, Plesner Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 33121133, 1/2 2019.

Narine Sarkisian Dyhr, Focus Advokater P/S,  
Odense, tlf. 63142020, 15/3 2019.

Christian Falck Dysted, Hansen TaxLegal Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 31319698, 1/3 2019.

Anne Katrine Elkjær-Holm, DAHL Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 88919191, 22/3 2019.

Alexander Enevoldsen, Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius, 
Skjern, tlf. 70226660, 13/3 2019.

Bjarke Moe Enevoldsen, DAHL Advokatpartnerselskab,  
Aarhus, tlf. 88919191, 5/3 2019.

Maria Kiersgaard Frisch, Kammeradvokaten I/S,  
København, tlf. 33152010, 25/3 2019.

Nathalie Maria Krohn Fuchs, Kammeradvokaten I/S,  
København, tlf. 33152010, 1/3 2019.

Lisbeth Vadt Gabrielsen, Sirius advokater I/S,  
København, tlf. 88888585, 1/3 2019.

Annette Ortvald Gamtofte, Kammeradvokaten I/S,  
København, tlf. 33152010, 1/3 2019.

Helena Reumert Gjerding, Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod, 
København, tlf. 33445566, 4/3 2019.

Kasper Sylow Hansen, Molt Wengel Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 70224999, 13/3 2019.

Flemming Ege Hauritz, LRP I/S,  
Horsens, tlf. 79253000, 7/3 2019.

Sabrina Leth Iversen, Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius,  
Esbjerg, tlf. 70226660, 1/3 2019.

Esben Ravnsbæk Johannsen, Kammeradvokaten I/S,  
København, tlf. 33152010, 1/3 2019.

Louise Juul, Advokatanpartsselskabet Bang/Brorsen & Fogtdal,  
Nykøbing F, tlf. 88778877, 15/3 2019.

Julie Kolind Kristensen, DreistStorgaard Advokater A/S,  
Køge, tlf. 56634466, 12/3 2019.

Anne Elisabeth Rømer Iosif Lauritsen, Rømer Iosif Advokatfirma,  
Holbæk, tlf. 50305071, 25/3 2019.

Mette Skjøt Lind, Klar Advokater P/S,  
København, tlf. 72289100, 13/3 2019.

Lilja Løvholm, Dahl Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 88919191, 13/3 2019.

Mikael Lindegaard Madsen, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab,  
Aarhus, tlf. 86207500, 8/3 2019.

Sofie Dreyer Mikkelsen, Kammeradvokaten I/S,  
København, tlf. 33152010, 1/3 2019.

Steffie Vilsgaard Mortensen, Kammeradvokaten I/S,  
København, tlf. 33152010, 1/3 2019.

Agnes Cathrine Emdal Navntoft, Kromann Reumert,  
København, tlf. 70121211, 8/3 2019.

Emil Wetendorff Nørgaard, Kammeradvokaten I/S,  
København, tlf. 33152010, 18/3 2019.

Sanne Godthaab Olesen, Klar Advokater P/S,  
København, tlf. 72289100, 26/3 2019.

Tina Olsen, Nexus Advokater ApS,  
København, tlf. 70227237, 26/3 2019.

Mikkel Louekari Randsborg, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, 
København, tlf. 33143536, 13/3 2019.

Daniel Loft Rasmussen, Kromann Reumert,  
København, tlf. 70121211, 1/2 2019.

Morten Rasmussen, Accura Advokatpartnerselskab,  
Hellerup, tlf. 39452800, 7/3 2019.

Irene Sofie Reenberg, Danske Bank A/S,  
København, tlf. 33440000, 1/3 2019.

Jonas Rubien, HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab,  
Frederikshavn, tlf. 70151000, 18/3 2019.

Camilla Skadborg, Kammeradvokaten I/S,  
København, tlf. 33152010, 18/3 2019.

Anna Nørgaard Staun, Boligforeningen AAB,  
København, tlf. 33760100, 13/3 2019.

Ieva Blekte Tackie, Agilent Technologies Denmark ApS,  
Glostrup, tlf. 70137313, 13/3 2019.

Birgitte Frank Uggerhøj, Alm. Brand Forsikring A/S,  
København, tlf. 35474747, 1/3 2019.

Nina Charlotte Vestergaard, Plesner Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 33121133, 8/3 2019.

Jimmy Vitenson, Advokatfirmaet Vitenson,  
København, tlf. 31101747, 12/3 2019.

NYT JOB
Safinaz Altintaz fra Birch Advokatfirma, Nivå  
til Kennedys Advokatpartnerselskab, København, tlf. 33737000.

Helle Freundlich Andersen fra Exxit 59 A/S, Vejle  
til Codex Advokater Advokatpartnerselskab, Vejle, tlf. 75724100.

Tine Marie Andersen fra Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius, København  
til FOA – Fag og Arbejde, København, tlf. 46972626.

Jakob S. Arrevad fra Horten Advokatpartnerselskab, Hellerup  
til Arrevad Gottlieb Advokatfirma I/S, København, tlf. 53643360.

Mads Quist Boesen fra Danmarks Idrætsforbund, Brøndby  
til Dansk Boldspil-Union, Brøndby, tlf. 43262222.
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Lene Court-Payen fra Tandlægen.dk – Holding A/S, Lyngby  
til Bird & Bird Advokatpartnerselskab, København, tlf. 72241212.

Jesper Dall fra Tryg Forsikring A/S, Ballerup  
til Birch Advokatfirma, Nivå, tlf. 82307022.

Søren Dupont Dall fra Xellia Pharmaceuticals ApS, København  
til Dansk Industri, København, tlf. 33773377.

Henrik Holst Dietz fra Bach Advokatpartnerselskab, København  
til Hansen TaxLegal Advokatpartnerselskab, København, tlf. 31319698.

Christian Falck Dysted fra Hansen TaxLegal Advokatpartnerselskab, København 
til Maersk Drilling A/S, Kgs. Lyngby, tlf. 63360000. 

Linda Giessing fra Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskab, Aalborg  
til Advokatfirmaet Vingaardshus A/S, Aalborg, tlf. 46929200.

Marlene Hother Gjedde fra FOA, København  
til Tryg Forsikring A/S, Ballerup, tlf. 70112020.

Katrine W. Gottlieb fra Horten Advokatpartnerselskab, Hellerup  
til Arrevad Gottlieb Advokatfirma I/S, København, tlf. 53643360.

Anders Bang Mønsted Hansen fra Kammeradvokaten, København  
til FOA –  Fag og Arbejde, København, tlf. 46972626.

Mads Broe Trustrup Hansen fra Trustpilot A/S, København  
til Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab, København, tlf. 38411441.

Jørgen Holm fra Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Aarhus  
til Dahl Advokatpartnerselskab, Aarhus, tlf. 88919191.

Helen Kibsgaard fra Horten Advokatpartnerselskab, Hellerup  
til Nestlé Danmark A/S, København, tlf. 80307060.

Lise Kirketerp-Møller fra HMN Naturgas I/S, Søborg  
til Force Technology, Brøndby, tlf. 43267000.

Jesper Kragh-Skriver fra Fabritius Tengnagel & Heine, København  
til Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, København, tlf. 33414141.

Christian Madsen fra Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Aarhus  
til Skov Advokater Advokataktieselskab, Vejle, tlf. 76407000.

Charlotte Frederikke Malmqvist fra DLA Piper Denmark, København  
til Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab, København, tlf. 38411441. 
Per Frydenreim Møller fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), København 
til Forsikringsforbundet, København, tlf. 33124242.

Jacob Girke Nordlander fra Kromann Reumert, Aarhus  
til TVC Advokatfirma, Åbyhøj, tlf. 70110800.

Anja Deleurang Nøhr fra Rederiet A.P. Møller A/S, København  
til Carlsberg Breweries A/S, København, tlf. 33273300.

Okan Olgun fra Dreist Storgaard Advokater A/S, Køge 
til Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, København, tlf. 33414141.

Annette Petersen fra Bonnesen Advokater I/S, Odense  
til Ajour Advokater ApS, Odense, tlf. 63114400.

Martin Rothe fra Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab, København 
til Németh Sigetty Advokatpartnerselskab, København, tlf. 33133344.

Peter Philip Schnack fra Nykredit Bank A/S, København  
til Topdanmark Forsikring A/S, Ballerup, tlf. 44683311.

Ali Simiab fra KLAR Advokater P/S, København  
til KPC København A/S, Ballerup, tlf. 70123530. 

Alexander Bastkær Stangerup fra Dansk Industri, København  
til Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, København, tlf. 72270000.

Annacarina Stevelt Staunstrup fra Mazanti-Andersen Korsø Jensen 
Advokatpartnerselskab, København  
til Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, København, tlf. 33300200.

Sune Damsig Sørensen fra Advokatfirmaet Vingaardshus A/S, Aalborg  
til Bladt Industries A/S, Aalborg, tlf. 96353700.

Eli Thorsteinsson fra Betri P/F, Torshavn  
til Advokatanpartsselskabet Faroe Law, Torshavn, tlf. 00298 669901.

Anette Topholt fra Seas-Nve Holding A/S, Svinninge  
til HMN Naturgas I/S, Søborg, tlf. 39547000.

Jacob Staghøj Troelsen fra Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius, 
Herning til Spektrum Advokater ApS, Herning, tlf. 97222050.

Anders Worsøe fra Magnusson Denmark Advokatpartnerselskab, København  
til Njord Advokatpartnerselskab, København, tlf. 33124522.

Anne Louise Wulff fra Drivkraft Danmark, København  
til Advokatfirmaet SJ Law I/S, København, tlf. 33979700.

FLYTNINGER ( firmaer )
Advokat Stig Bigaard fra Høyrups Alle 32, Hellerup  
til Annasvej 9, Hellerup, tlf. 22753328.

Advokat Rasmus Bundgaard fra Bredgade 23A, København  
til Nørrebrogade 8, København, tlf. 28103987.

Advokat Daniella Maria Hedehøj fra Holtegade 13, København  
til Søllerødgade 33, København, tlf. 53541983.

Advokat lofberg v/Charlotte Løfberg fra Nannasgade 28, København  
til H.C. Andersens Boulevard 37, København, tlf. 33131811.

Advokatanpartsselskabet Torben Stenius fra Kronprinsessegade 18, København 
til Esplanaden 7, København, tlf. 70253425.

Grosen & Svith Advokater I/S fra Gammel Kongevej 1, København  
til Bredgade 30, København.

Human Law fra Havneparken 2, Vejle  
til Nørregade 2, Vejle, tlf. 26279966.

Szocska Advokataktieselskab fra Kolding Åpark 1, Kolding  
til Strandvejen 8, Kolding, tlf. 76320010.

Vilsgaard Advokater Advokatanpartsselskab fra Åbogade 15, Aarhus  
til Borggade 1, Aarhus, tlf. 70203163.

UDLEVEREDE BESKIKKELSER
René Krogh Andersen, Sampension,  
Hellerup, tlf. 77331877, besk. af 14/6 2011, udl. 5/3 2019.

Grete Sakina Beck-Heede, AON Denmark A/S,  
København, tlf. 32697000, besk. af 8/8 2007, udl. 8/3 2019.

Heidi Lyskjær Bjaaland, Advokatfirmaet Kahlke I/S,  
København, tlf. 33122550, besk. af 27/2 2015, udl. 26/3 2019.

Gregers Axel Blichfeldt, Dansk Boligforsikring A/S,  
Holbæk, tlf. 59498844, besk. af 26/10 2010, udl. 21/3 2019.

Nils Andrew Hjuler Crichton, Advokatsamfundet,  
København, tlf. 33969798, besk. af 1/3 2005, udl. 21/3 2019.

Jens Vilhelm Lykke Egsgaard, Advokat Pia Egsgaard,  
Bjerringbro, tlf. 86684422, besk. af 15/2 1985, udl. 19/3 2019.

Majken Dybbro Hansen, Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab, 
Kolding, tlf. 75520822, besk. af 19/3 2008, udl. 5/3 2019.

Charlotte Hedegaard, ISS World Services A/S,  
Søborg, tlf. 38170000, besk. af 1/9 2000, udl. 25/3 2019.

Charlotte Gynde Kany, Aasted ApS,  
Farum, tlf. 44348000, besk. af 13/8 2009, udl. 18/3 2019.
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Marie-Louise Michaelsen, Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen 2018 P/S, 
København, besk. af 3/7 2017, udl. 25/3 2019.

Sofie Rosenkrantz Holm Nielsen, Dansk Industri,  
København, tlf. 33773377, besk. af 14/3 2017, udl. 21/3 2019.

Lena Andersen Salin, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 72270000, besk. af 10/5 1995, udl. 13/3 2019.

Nathalie Separlous, Copenhagen Infrastructure Partners P/S,  
København, tlf. 70705151, besk. af 2/9 2013, udl. 1/3 2019.

DEPONERINGER
Anna Andersen, København – 1/3 2019.

Rasmus Houmann Korfits Andersen, Hellerup – 1/3 2019.

Michael Andreasen, København – 11/2 2019.

Christian Traberg Bennetzen, Hellerup – 18/2 2019.

Line Bruun Christiansen, Aarhus – 28/2 2019.

Benny Hansen Collenburg, Nyborg – 6/2 2019.

Tine Fomsgaard-Knudsen, Aarhus – 8/2 2019.

Jens Brøbeck Holst Gregersen, Esbjerg – 1/3 2019.

Andrias Árnason Helmsdal, København – 12/3 2019.

Dorthe Worsøe Horstmann, Viborg – 1/2 2019.

Henrik Gottlieb Kilsgaard, København – 27/2 2019.

Arne Knudsen, København – 1/3 2019.

Morten Ligaard, Klampenborg – 6/2 2019.

Søren Lorentzen, Maribo – 28/2 2019.

Christina Dalsgaard Munch, Silkeborg – 31/3 2019.

Anne Susan Nepper, København – 1/3 2019.

Rikke Pedersen, København – 1/3 2019.

Morten Pihl-Andersen, København – 18/2 2019.

Vilhelm Poulsen, København – 1/4 2019.

Lisaf Qurashi, København – 5/3 2019.

Anders Sten Rasmussen, Bjerringbro – 28/2 2019.

Lars Top Rud-Petersen, København – 1/3 2019.

Mark Stølting, Gråsten – 1/3 2019.

Preben Jøker Thorsen, London – 18/2 2019.

Anette Tofteng, Holbæk – 20/2 2019.

Frej Campen Wolthers, Aarhus – 11/2 2019.

MØDERET FOR LANDSRET
Safinaz Altintas, København – 13/3 2019.

Nynne Marie Brandt, København – 1/3 2019.

Jens Lillelund Hammer, Aarhus – 28/3 2019.

Peter Kragh, København – 5/3 2019.

Christian Roepstorff Rasmussen, København – 7/3 2019.

Lars Rieck Sørensen, Skødstrup – 27/2 2019.

MØDERET FOR HØJESTERET
Søren Laursen Vasegaard Andreasen, Auning – 21/3 2019.

Morten Bach Frydensberg, København – 5/3 2019.

Lars Sundtoft Madsen, Aarhus – 12/3 2019.

Mohammed Arbab Perveez, København – 22/3 2019.

Thomas Rysgaard Rasmussen, København – 15/3 2019.

FRAKENDELSER
Advokat Niels Gabriel Kristensen er ved kendelse af 30. november 2018  
frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

UDENLANDSKE ADVOKATER  
REGISTRERET I DET DANSKE ADVOKATSAMFUND  
Alexander Stuart Chisholm, Assuranceforeningen SKULD,  
Hellerup, tlf. 33433400, reg. pr. 8/3 2019.

Sophia Solyanyk, Kromann Reumert,  
København, tlf. 70121211, reg. pr. 26/3 2019.

Emma Marie Vango-Brown, CONFIGIT A/S,  
København, tlf. 70226700, reg. pr. 22/3 2019.
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•   Salg af konkursboaktiver  
på netauktion over 14 dage

•   Over 40.000 potentielle køberemner

•   Advokatfaglig baggrund med  
12 års erfaring

•   Vi står for hele salgsprocessen

•   Afregning via vores klientkonto

Auktioner ApS      •      Tlf. 39 29 19 00      •      info@konkurser.dk

at du både kan booke gratis mødelokaler og konference-  
udstyr i Advokatsamfundet. Ring til TINE HERFORTH, som 
sidder klar ved telefonen mandag til torsdag klokken 9-16  
og fredag klokken 9-15. Tlf. 33 96 97 98.

HUSK... 

Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf. 35 36 35 63 (tirs og tors 9-13)  
Giro 655 00 29, www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk

Vi støtter forskning, der sigter på at

• finde årsager til kræftsygdomme
• skabe bedre behandlingsmuligheder
• mindske bivirkningerne ved kræftbehandling
• udvikle forebyggende behandlingsmetoder.

Støt Dansk
 Kræftforsknings- 

fond

Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf. 35 36 35 63 (tirs og tors 9-13)  
Giro 655 00 29, www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk

Vi støtter forskning, der sigter på at

• finde årsager til kræftsygdomme
• skabe bedre behandlingsmuligheder
• mindske bivirkningerne ved kræftbehandling
• udvikle forebyggende behandlingsmetoder.

Støt Dansk
 Kræftforsknings 

fond

Dansk Kræftforskningsfond, c/o Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø 
Tlf. 33 12 11 33. Giro 655 00 29, Danske Bank, reg. 3946, konto 394 63 63 618

www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk



ORDENTLIG OG ENGAGERET TELEFONPASNING

Frigør ressourcer på kontoret. Minimer de 
faste personaleudgifter. Få dedikeret tele- 
fonpasning mere end 44 timer om ugen.
Utallige fordele med positiv effekt på bundlinjen!

www.responsum.dk eller ring 8832 9100


