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DOM  

 

Saken gjelder gyldigheten av Advokatbevillingsnemdens avslag på søknad om 

advokatbevilling.  

1  F r a m s t i l l i n g  a v  s a k e n  

 

Nina Sørensen (Sørensen) ble ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet 

PriceWaterhouseCoopers AS (PWC) fra 1. mai 2018. PWC søkte Tilsynsrådet for 

advokatvirksomhet (Tilsynsrådet) om autorisasjon for Sørensen som advokatfullmektig for 

en rekke av firmaets advokater. Advokat Jan Egil Wendelboe Aarø (Aarø), som hadde 

tiltrådt som advokat og partner i PWC i januar 2018, var ikke på listen i søknaden. 

 

I brev av 6. juni 2018 autoriserte Tilsynsrådet Sørensen som advokatfullmektig for alle 

advokatene i PWC som sto på listen i søknaden, men dermed ikke for advokat Aarø. 

 

I perioden fra februar 2019 til desember 2020 gjennomførte Sørensen fire sivile rettssaker, 

to hovedforhandlinger og to rettsmeklinger, som advokatfullmektig for advokatene i PWC. 

I en hovedforhandlingene og en av rettsmeklingene, var advokat Aarø prosessfullmektig. 

Det ble ikke oppdaget at Sørensen ikke var autorisert som fullmektig for ham av 

Tilsynsrådet.  

 

Sørensen søkte 18. desember 2020 Tilsynsrådet om advokatbevilling. Tilsynsrådet avslo 

søknaden i epost datert 11. februar 2021. Begrunnelsen var at Tilsynsrådet konstaterte at 

dokumentasjonen viste at Sørensen ikke var autorisert som fullmektig for advokat Aarø i 

de to aktuelle sakene. Tilsynsrådet uttalte at det: 

 

… ikke har anledning til å godkjenne saken som en del av oppfyllelse av 

prosedyrekravet, jf. domstolloven § 220 annet ledd siste punktum, jf. 

advokatforskriften § 8-1 samt Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G25/97, 

punkt 4.2. Dette da du ikke var autorisert advokatfullmektig for advokat Jan Egill 

Wendelboe Aarø som er oppført som prosessfullmektig på den aktuelle saken slik 

advokatforskriften § 8-1 forutsetter.  

 

Sørensens fremmet begjæring om omgjøring, og vedla blant annet en erklæring fra advokat 

Aarø der han bekreftet at Sørensen: 

 

…… har blitt veiledet under forberedelse av henholdsvis hovedforhandling og 

rettsmekling for Bergen tingrett. Sørensen og undertegnede har arbeidet tett sammen 

i angjeldende saker, og før øvrig også i en rekke andre avsluttede og pågående saker.  
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Advokat Aarø uttalte videre at den manglende formelle autoriseringen av Sørensen 

skyldtes: 

 

… en ren administrativ feil som påhviler advokatfirmaet PWC fullt ut, og 

som ikke på noen måte kan lastes Sørensen.  

 

Tilsynsrådets styre behandlet begjæringen om omgjøring i møte 11. mars 2021. Vedtaket 

ble ikke omgjort, og saken ble deretter oversendt til behandling i 

Advokatbevillingsnemnden.  

 

Advokatbevillingsnemnden opprettholdt i vedtak datert 15. april 2021 Tilsynsrådets 

avslag. Advokatbevillingsnemnden sluttet seg til begrunnelsen og forståelsen av reglene 

som Tilsynsrådet viste til i sine vedtak av 11. februar og 11. mars 2021.  

 

Sørensen tok i stevning datert 25. juni 2021 ut søksmål mot Staten ved 

Advokatbevillingsnemnden, med krav om at Tilsynsrådets og Advokatbevillingsnemndens 

vedtak kjennes ugyldig.   

 

I tilsvar datert 20. september 2021 bestred Staten ved Advokatbevillingsnemnden kravet og 

nedla påstand om frifinnelse.    

 

Hovedforhandling ble gjennomført i Hordaland tingrett 9. desember 2021. Sørensen møtte 

sammen med prosessfullmektig advokat Therese Larsen, som nedla samme påstand som i 

stevningen. Staten ved Advokatbevillingsnemnden møtte ved prosessfullmektig 

advokatfullmektig Sverre Runde, som nedla tilsvarende påstand som i tilsvaret.  

 

Partene var enige om de faktiske forholdene retten skal bygge på, og verken parts- eller 

vitneforklaringer ble ført Det ble dokumentert slik som vist i rettsboken med vedlagte 

dokumentsamling. Hovedforhandlingen ble gjennomført etter «Høyesterettsmodellen», jf. 

tvisteloven § 9-15, tiende ledd. 

 

2  S ø r e n s e n s  p å s t a n d  o g  b e g r u n n e l s e  

 

1.  Advokatbevillingsnemndens vedtak kjennes ugyldig. 

2.  Saksøker tilkjennes sakens omkostninger. 

 

Partene er enige om de faktiske forhold, slik at tvisten er begrenset til spørsmålet om 

lovforståelsen og rettsanvendelsen i Advokatbevillingsnemdens vedtak. 
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Vedtaket er begrunnet med at kravet til prosedyreerfaring ikke er oppfylt fordi Sørensen 

ikke var korrekt registrert som autorisert fullmektig for den advokaten som hadde to av 

prosessoppdragene i saksøkers prosedyreerfaring. 

 

Vedtakets gyldighet beror på en lovtolkning av advokatforskriften § 8-1, jf. domstolloven § 

220 annet ledd bokstav a). Det sentrale spørsmålet i saken er om det er faktisk 

prosedyreerfaring som er avgjørende for om kravet i forskriften er oppfylt, eller om 

formalfeil ved autorisasjonen kan tillegges den virkning at en gjennomført rettssak ikke 

skal regnes som prosedyreerfaring. 

 

Advokat Aarø hadde rett til å ha autorisert fullmektig, jf. domstolloven § 223 første ledd, 

og saksøker oppfylte vilkårene for å være autorisert som fullmektig i hele praksisperioden, 

jf. domstolloven § 223 annet ledd. 

 

Saksøkers syn er at kravet til prosedyreerfaring er oppfylt når fullmektigen faktisk har 

opparbeidet seg prosedyreerfaring, det vil si prosedert det antall saker av angitt omfang 

som forskriften oppstiller. Dette følger av domstolloven § 220 og advokatforskriften § 8-1, 

første ledd.  

 

Videre er Advokatbevillingsnemndens syn er i strid med formålet bak bestemmelsen. 

Sørensen var under veiledning og oppfølgning av advokat Aarø, slik at hun oppnådde den 

kunnskap som er nødvendig for å opptre som advokat.  

 

Formalfeilen hadde uansett ikke hatt innvirkning på prosedyreerfaringen som rent faktisk 

er opparbeidet. 

 

Praksisen som er etablert av Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden er i strid med lov 

og forskrift. Når en fullmektig oppfyller forskriftens vilkår, har fullmektigen et rettskrav på 

advokatbevilling. 

 

Domstollovens system tilsier ikke en annen løsning. Behovet for å reagere mot formalfeil 

ved autorisasjon må rettes mot det rettssubjektet som har begått formalfeilen, nemlig den 

advokat eller firma som har begått feilen, jf. domstolloven § 225 tredje ledd. 

3  S a k s ø k t e s  p å s t a n d  o g  b e g r u n n e l s e   

 

1.  Staten v/Advokatbevillingsnemnden frifinnes. 

2.  Staten v/Advokatbevillingsnemnden tilkjennes sakskostnader. 

  

Staten anfører at vedtaket er gyldig siden det bygger på korrekt lovforståelse og 

rettsanvendelse. Det er heller ikke beheftet med andre innvirkende feil.  
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Staten mener at vilkårene for advokatbevilling ikke var oppfylt da Sørensen søkte om 

bevilling. Det vises til at prosedyreerfaringen som kreves for å få advokatbevilling, ble 

opparbeidet mens hun prosederte på vegne av en advokat hun ikke var autorisert for. Staten 

fastholder at det følger av ordlyden at autorisasjon er et vilkår for å oppnå 

advokatbevilling, jf. domstolloven § 220, annet ledd nr. 2. 

 

Domstollovens system forutsetter at advokatfullmektiger må ha autorisasjon for yte rettslig 

bistand, se domstolloven § 223. Advokatfullmektiger kan derfor ikke prosedere saker for 

advokater som fullmektigen mangler autorisasjon for. Autorisasjonskravet og 

ansvarskoblingen mellom prinsipal og fullmektig er sentrale mekanismer for å beskytte 

klienten, advokatfullmektigen selv og tillitsforholdet mellom advokatstanden og det 

rettssøkende publikum.  

 

Den konsekvente praktiseringen av regelverket bidrar til å ivareta myndighetenes kontroll 

med ansvarsforholdet og prinsipalens sikkerhetsstillelse for fullmektigens arbeid. Derfor 

mener staten at kravet om «prosedyreerfaring» i advokatforskriften § 8-1 må forstås på 

samme måte som vilkårene for advokatfullmektigers rettslige bistand ellers, nemlig under 

autorisasjon av prinsipalen som fullmektigen opptrer på vegne av. Dette er i samsvar med 

rundskriv G-25/97 punkt 4.2, samt fast og langvarig praksis fra Tilsynsrådet og 

Advokatbevillingsnemnden.  

 

Også likebehandlingshensyn støtter derfor statens forståelse av kravet til prosedyreerfaring. 

 

Staten er for øvrig ikke enig i at vedtaket er en «sanksjon». Advokatbevilling er en 

offentligrettslig tillatelsesordning. Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden plikter å 

avslå søknader dersom vilkårene for å få bevilling ikke er oppfylt. 

4  R e t t e n s  v u r d e r i n g  

 

Retten har konkludert med at Sørensen får medhold i søksmålet.  

 

I vedtak datert 15. april 2021, avslo Advokatbevillingsnemnden Sørensens søknad om 

advokatbevilling. Avslaget er begrunnet med at Sørensen ikke var autorisert av 

Tilsynsrådet som fullmektig for advokat Aarø, som var prosessfullmektig i 2 av de 4 

sakene som i søknaden inngikk i kravet til prosedyreerfaring.  

 

Hovedspørsmålet i saken er om vedtaket er gyldig eller ikke.    

 

Det er Sørensen som saksøker som må sannsynliggjøre at vedtaket av 15. april 2021 er 

ugyldig.  
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En advokatbevilling er en tillatelse til å bruke tittelen advokat og drive virksomhet i form 

av rådgivning om rettslige spørsmål og prosedyre for domstolene som advokat, mot 

betaling fra klient/kunde. Det å inneha advokatbevilling er følgelig av stor økonomisk 

betydning for innehaveren.  

 

Partene er enige i at dersom vilkårene for å få advokatbevilling er oppfylt, har Sørensen et 

rettskrav på å få bevilling. Retten deler dette synet.  

 

Det er enighet om at advokat Aarø etter domstolloven § 223, første ledd, hadde rett til å ha 

«autorisert fullmektig til å opptre for seg i rettergang». Sørensen kunne ha vært autorisert 

som fullmektig for ham, idet hun hadde mastergrad i rettsvitenskap og hadde godtgjort ved 

ordinær politiattest at hun har ført en hederlig vandel, jf. domstolloven § 223, andre ledd. 

Vilkårene for autorisasjon av henne var følgelig tilstede. 

 

Sørensen ble i Tilsynsrådets autorisasjonsbrev datert 6. juni 2018 autorisert som fullmektig 

for 26 av PWC sine advokater.  

 

Det er videre et faktum at advokat Aarø var prosessfullmektig for parten i de to omtvistede 

sakene, og at Sørensen opptrådte i disse som fullmektig for han. Det er enighet om at dette 

var i samsvar med avtalen mellom advokat Aarø og hans klient, og at Sørensen var under 

reell ledelse og veiledning av advokat Aarø i de to sakene. 

 

Det er ubestridt at det var PWC og Sørensen sin mening at hun skulle autoriseres som 

advokatfullmektig også for advokat Aarø. Utelatelsen av ham på listen over advokater hun 

skulle autoriseres for, skyldes en forglemmelse på PWC sin hånd som Sørensen ikke kan 

klandres for. 

 

Vilkårene for å få advokatbevilling fremgår av domstolloven § 220. Partene er enige om at 

Sørensen oppfylte alle andre krav til å få advokatbevilling enn vilkåret om 

prosedyreerfaring. Partene er følgelig enige om at Sørensen har mastergrad i jus, hun har 

gjennomført advokatkurset, oppfyller alderskravet på 20 år, og har fremlagt ordinær 

politiattest som viser at hun har ført en hederlig vandel, jf. domstolloven § 220, andre til 

fjerde ledd. Partenes enighet omfatter også at Sørensen har vært under reell ledelse og 

veiledning av de advokater hun var autorisert for i minst 2 år, jf. § 220, andre ledd, bokstav 

a.  

 

Alle disse fakta bygger retten direkte på.  

 

Kravet til prosedyreerfaring for advokatbevilling fremgår av domstolloven § 220, 2. ledd, 

som lyder (kun det for saken relevante medtas i lov sitatet): 
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For å få tillatelse til å være advokat ved andre retter enn Høyesterett må søkeren 

godtgjøre: 

1. at vedkommende har bestått juridisk embetseksamen eller mastergrad i 

rettsvitenskap, og 

2. at vedkommende i til sammen minst to år etter embetseksamen eller 

mastergrad har vært i virksomhet 

a. som autorisert fullmektig hos en advokat som selv utøver 

advokatvirksomhet, 

[  ]. 

Som oppfyllelse av praksiskravet i nr 2 kan departementet ved forskrift eller 

Tilsynsrådet i enkelttilfeller fullt ut eller for en del godkjenne annen juridisk 

virksomhet. Kongen kan ved forskrift gi regler om prosedyreerfaring som 

vilkår for at praksis som nevnt i nr 2 bokstav a skal medregnes. 

 

Ordlyden i nr. 2 over viser til at kravet er at fullmektigen må ha vært i «virksomhet» som 

«autorisert fullmektig». Også i domstolloven § 223, første ledd, brukes ordlyden 

«autorisert fullmektig» når advokatens adgang til å bruke en fullmektig omtales.    

 

Når det gjelder § 220, andre ledd, nr. 2 sin formulering «i virksomhet», synes den mest 

nærliggende tolkningen å være at dette er tenkt å skulle avgrense mot oppdrag 

fullmektigen påtar seg privat, uten at oppdraget er inntatt av prinsipalen eller firmaet som 

fullmektigen er ansatt i. Det er ikke slike oppdrag Sørensen har brukt som grunnlag for 

oppfyllelse av prosedyrekravet.  

 

Ordene «autorisert fullmektig» peker etter rettens vurdering i retning av den autorisasjon 

som gis i et autorisasjonsbrev fra Tilsynsrådet, som et vilkår for godkjenning av tidskravet 

på 2 år. Dette vilkåret er utvilsomt innfridd for Sørensens del.  

 

Som utgangspunkt mener retten at kravet til autorisasjon må gjelde for kravet til 

prosedyreerfaring også. Det vil si at fullmektigen må være autorisert av Tilsynsrådet som 

fullmektig for advokaten som er prosessfullmektig for å få den aktuelle saken godkjent 

som del av prosedyreerfaringen. Dette siden siste setning i domstolloven § 220, andre ledd, 

ved sin henvisning til nr. 2, bokstav a, knytter seg så direkte til ordene «autorisert 

fullmektig». 

 

Med hjemmel i § 220, andre ledd, siste setning, er det i FOR-1996-12-20-1161, Forskrift til 

domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften), gitt forskrift om vilkår for 

advokatbevilling. § 8-1 om prosedyreerfaring lyder:  

 

For at praksis som nevnt i domstolloven § 220 annet ledd nr. 2 bokstav a skal 

medregnes ved søknad om advokatbevilling, må søkeren godtgjøre 

prosedyreerfaring. Søkeren må ha prosedert under minst tre hovedforhandlinger i 
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sivile saker av et visst omfang. Inntil to av disse kan erstattes av hovedforhandling i 

straffesaker og rettsmeklinger. Hovedforhandling i en større straffesak tilsvarer én 

sivil sak. Hovedforhandling i to straffesaker av et mindre omfang eller to 

rettsmeklinger tilsvarer én sivil sak 

 

Advokatforskriften § 8-1 gjentar ikke ordet «autorisert», men omtaler at søkeren må 

«godtgjøre prosedyreerfaring». Deretter beskrives nærmere kravene til 

prosedyreerfaringen. Advokatforskriften § 8-1 kan som utgangspunkt ikke gjøre vesentlige 

endringer i den lovregel som utgjør dens hjemmelsgrunnlag. Ser man helt isolert på 

advokatforskriften § 8-1, er det åpenbart at Sørensen rent faktisk innfrir kravet. Derfor kan 

ikke retten se at forskriften bringer inn momenter av betydning for hvordan domstolloven § 

220, andre ledd, bokstav a skal forstås. 

 

Advokatbevillingsnemndens avslag viser også til Rundskriv G-1997-25 pkt. 4.2. Der 

fremgår det om prosedyrekravet at sakene «må ha vært prosedert i forbindelse med 

søkerens virksomhet som advokatfullmektig» for å bli godkjent. Retten mener det er mulig 

at også dette utsagnet peker på at autorisasjonen av fullmektigen er et vilkår for senere 

godkjennelse av prosedyrekravet, men det kan like godt innebære en avgrensning mot 

private oppdrag fullmektigen påtar seg uten at advokaten har tatt det inn som et oppdrag, 

jf. tidligere kommentar til domstolloven § 220, andre ledd, nr. 2 a over.   

 

Dette betyr at retten mener at ordlyden i domstolloven tilsier at autorisasjon skal foreligge 

ikke bare knyttet til to års kravet, men også til prosedyrekravet. 

 

Spørsmålet i saken vår er imidlertid om kravet til prosedyreerfaring er oppfylt også der den 

eneste mangelen er at det ikke foreligger formell autorisasjon fra Tilsynsrådet, når den 

skyldes en forglemmelse fra advokat Aarø og/eller PWC.  

 

Til støtte for sine ulike syn, har prosessfullmektigene vist til andre rettskilder. Retten 

drøfter derfor om det finnes rettskilder som tilsier at formell autorisasjon ikke alltid er 

nødvendig, og om de i så fall har en slik tyngde at de skal få gjennomslag fremfor lovens 

ordlyd.   

 

Den rettspraksis prosessfullmektigene har vist til, gjelder ulike sider av advokatens eller 

advokatfirmaenes plikt til å sørge for at autorisasjon for fullmektigene er i orden. Denne 

praksis synes å trekke i retning av å sanksjonere advokatens/prinsipalens brudd på slike 

plikter, eksempelvis Rt. 2009 s. 715 og LB-2008-9287.  I den førstnevnte dommen var 

spørsmålet om kravet til autorisasjon av fullmektiger i domstolsloven § 223 også gjaldt 

fullmektiger som har egen advokatbevilling, men altså jobbet som fullmektig for en annen 

advokat i den aktuelle sak. Høyesterett slo fast at regelen også omfattet fullmektiger med 

advokatbevilling, og at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet kunne meddele 

advokaten/prinsipalen irettesettelse for overtredelse av § 223 uavhengig av om han kunne 
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bebreides for overtredelsen. Retten mener disse avgjørelsene belyser en helt annen side av 

kravet om autorisasjon, advokatens ansvar for å sørge for at det er i orden, og at den ikke er 

direkte overførbar til spørsmål knyttet til en advokatfullmektig sitt rettskrav eventuelle 

rettskrav på advokatbevilling hvis vilkårene er tilstede. Det er etter dette ikke rettspraksis 

som avgjør spørsmålet i saken vår.  

 

Formålet med fullmektigperiodens varighet på to år med et visst innhold hva gjelder kravet 

til prosedyre for domstolene, er å sikre at de som gis advokatbevilling har tilstrekkelig 

gode kunnskaper og erfaring til å opptre som advokat i eget navn. Retten mener at 

Sørensen har ervervet disse kunnskapene gjennom å være i et reelt fullmektigforhold der 

hun har var under reell ledelse av prosessfullmektigen, og fikk den veiledning som var 

nødvendig. Dette mener retten gjelder både med hensyn til tidskravet på to år, og i forhold 

til advokat Aarøs to saker som inngikk i Sørensens prosedyre erfaring.  

 

At fullmektigen har gjennomført prosedyreoppdraget på en tilfredsstillende måte 

kontrollerer dommeren på saken, og hun eller han gir i så fall godkjennelse på eget skjema 

til fullmektigen. Retten mener, jf. tidligere gjennomgang av hvilke faktiske forhold partene 

er enige om, at formålet som begrunner prosedyrekravet er innfridd i Sørensens tilfelle.  

 

At formålet med regelen er innfridd og at Sørensen etter en vurdering av realiteten har den 

påkrevde prosedyreerfaringen, kan tilsi at kravet til formell autorisasjon fra Tilsynsrådet, 

jf. domstolloven § 220, andre ledd, nr. 2, a, ikke er et krav uansett hvordan de 

underliggende forhold ligger an.  

 

I den videre vurderingen tar retten utgangspunkt i den tidligere nevnte dommen fra 

Høyesterett, Rt-2009-715. Der uttales det i avsnitt 47:   

 

Reelle hensyn tilsier også at advokatfullmektiger autoriseres før de opptrer under 

rettergang. Hensynet til det rettssøkende publikum og kontrollen med nødvendig 

sikkerhetsstillelse for alle som opptrer i rettergang, er meget viktig. Det er også 

vesentlig at det foreligger et reelt ansettelsesforhold, ikke skjult virksomhet i egen 

regi uten sikkerhet. Et større antall uregistrerte fullmektiger vil undergrave kontrollen 

med at virksomheten til enhver tid er forsvarlig. 

 

Retten vurderer at det i Sørensens tilfellet ikke er tvilsomt at hun har vært i et reelt 

ansettelsesforhold, og ikke har drevet «skjult virksomhet i egen regi». Dette gjelder både i 

forhold til toårskravet og rettssakene som inngår i prosedyre erfaringen. Når det gjelder 

siste setningen i avsnitt 47, kan det heller ikke legges til grunn at Sørensen var en 

«uregistrert fullmektig», hun var autorisert for advokatene i PWC og det var en 

forglemmelse at ikke Aarøs navn var på listen.  
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Spørsmålet er så om hensynet til det rettssøkende publikum og kontrollen med nødvendig 

sikkerhetsstillelse for alle som opptrer i rettergang tilsier at Tilsynsrådets formelle 

autorisasjon alltid er nødvendig.   

 

Retten finner at det var vanlig åpenhet omkring det faktum at Sørensen var ansatt som 

fullmektig i PWC, og klientene i sakene Aarø var prosessfullmektig i og brukte Sørensen 

som sin fullmektig i, var kjent med dette. Det er følgelig svært vanskelig å tenke seg at den 

manglende autorisasjonen fra Tilsynsrådet som Aarøs fullmektig var egnet til å holde noe 

skjult for «det rettssøkende publikum». Også her må det legges vekt på at partene er enige 

om at manglende autorisasjon skyldes en forglemmelse, og at det ikke eksempelvis er 

snakk om en etterfølgende tilpasning av faktum.  

 

Når det kommer til kontrollbehovene som autorisasjon skal ivareta, viser retten til at 

dommeren i forhold til prosedyrekravet kun kontrollerer at prosessfullmektig /prinsipal er 

oppgitt, og gjør en vurdering av om fullmektigens gjennomføring i retten er 

tilfredsstillende. Formuleringen i skjemat er: «Har saken – etter dommerens oppfatning – 

gitt advokatfullmektigen tilfredsstillende erfaring fra rettergang? (Kommentar kan gis på 

eget ark)». Dommer kontrollerer ikke om fullmektigen har autorisasjon fra Tilsynsrådet. 

Dette viser at autorisasjonsbrevets selvstendige betydning er beskjeden holdt opp mot 

kontrollen av realiteten i fullmektigens gjennomføring av det aktuell prosedyreoppdraget.  

 

I lys av ikke minst de tidligere nevnte dommene fra Høyesterett og lagmannsretten, er 

retten enig med staten i at advokaten eller advokatfirmaet er nærmere til å kontrollere om 

de har sørget for autorisasjon for alle sine fullmektiger på korrekt måte, enn at Tilsynsrådet 

skal gjøre det. Dette må være korrekt som utgangspunkt. Men det skal ikke nødvendigvis 

lede til at Advokatbevillingsnemndens kan nekte advokatbevilling der formell autorisasjon 

mangler. Kontrollbehovet kan ivaretas ved at Tilsynsrådet sanksjonerte advokaten som har 

brukt fullmektig uten formell autorisasjon. På denne måten vil det ikke gå ut over en 

fullmektig som har vært i god tro med hensyn til sin autorisasjon. 

 

Retten kan heller ikke se at dagens praktisering i Advokatbevillingsnemnden om avslag i 

slike tilfeller er egnet til disiplinere advokatene og fullmektigene i en eventuell useriøs del 

av bransjen. For å forhindre slikt må realiteten i saken være avgjørende, og retten kan ikke 

se at kontrollhensynet går så langt at søknader som i realiteten innfrir alle krav også skal 

avslås for å fange opp noen - etter alt å dømme få - tilfeller av forsøk på juks. Det er i vår 

sak helt åpenbart at Sørensen ville blitt autorisert som fullmektig for Aarø om han hadde 

stått på PWC sin liste i søknaden. Da hadde hun også fått advokatbevilling når hun søkte 

høsten 2020.   

 

Partene har videre vært inne på kontrollbehovet i forhold til kravet til sikkerhetsstillelse, jf. 

domstolloven § 222. Advokat i advokatvirksomhet skal for eventuelt ansvar under 

utførelsen av sine oppdrag, stille en sikkerhet på minst kroner 5 mill. Hvis advokaten 
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bruker en eller flere fullmektiger, skal det i tillegg stilles minst kroner 3 mill i sikkerhet, jf. 

advokatforskriften § 2-5. Vanligvis tegnes det forsikring for dette ansvaret.  

 

Staten har gjort gjeldende at forsikringsdekningen kan bestrides dersom fullmektigen ikke 

er autorisert av Tilsynsrådet. Sørensen på sin side argumenterer med at realiteten i 

fullmektigforholdet må være avgjørende for forsikringsordningen.  

 

Det er ikke fremlagt materiale som bekrefter noen av partenes syn, og spørsmålet kan 

heller ikke ses å være omhandlet i rettspraksis. Partene er enige om at sikkerhet er stilt i vår 

sak. Siden ansvar ikke er gjort gjeldende mot advokat Aarø her, er spørsmålet om ansvar 

hypotetisk. Avgjørende må derfor igjen bli sakens realitet, det vil si at Sørensen helt sikkert 

ville blitt autorisert var det ikke for forglemmelsen. Det er heller ikke slik at advokat Aarøs 

klient ville vært uten dekningsmulighet for eventuelt ansvarsbetingende handlinger 

Sørensen begikk. Retten tenker da først og fremst på regelen i skadeserstatningsloven § 2-

1, arbeidsgiveransvaret, som sier at arbeidsgiver skal dekke «skade som voldes forsettlig 

eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren».  

 

Retten vurderer etter dette at flere sterke hensyn taler for at kravet til formell autorisasjon 

kan fravikes i noen tilfeller.  

 

Retten har merket seg at Advokatbevillingsnemnden har ført en fast praksis og avslått 

søknader der formell autorisasjon mangler, uansett grunn. Retten finner at praksisen ikke 

kan ses å være i strid med lovens ordlyd, og slik sett har den stor vekt. Den er imidlertid 

ikke alene av denne grunn avgjørende.   Momentet må avveies i forhold til de øvrige 

momentene som foreligger.  

 

Retten mener at det må ha stor betydning at advokatbevilling er en rettighet for Sørensen 

dersom vilkårene er oppfylt. Dersom advokat Aarøs navn hadde stått på listen Tilsynsrådet 

fikk sammen med søknaden om autorisasjon, ville hun blitt autorisert som fullmektig for 

ham. Til dette kommer at Sørensen i realiteten innfrir kravet om godkjent fullmektig 

periode på 2 år, og hun har 4 prøvesaker for retten som etter sin utførelse innfrir 

prosedyrekravet (2 av dem også det formelle kravet om Tilsynsrådets autorisasjon). Selv 

om både advokat Aarø og Sørensen selv i prinsippet var i stand til å oppdage den 

manglende autorisasjonen, mener retten at Sørensen ikke kan klandres for dette.   

 

Retten forstår det slik at Advokatbevillingsnemnden vanligvis kun sjekker bekreftelsene 

som foreligger i forhold til vilkårene for advokatbevilling i domstolloven § 220, andre 

ledd, bokstav a. Hvis retten i denne dommen kommer til at godkjenning i noen tilfeller skal 

gis også der det mangler formell autorisasjon, tvinges nemnden i disse – etter alt å dømme 

få – sakene, til å gå inn i sakens realitet. Retten kan ikke se at dette skulle medføre 

uforholdsmessige byrder for nemnden. En slik regel bør også være til å leve med der 

nemnden behandler søknader fra en eventuell useriøs del av advokatbransjen, i den grad  
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man tenker seg at slike i ettertid kan tenkes «å dikte opp» og søke å fremlegge 

dokumentasjon for i et ikke reelt fullmektigforhold.  

 

Rettens samlede avveining blir at den faktiske realitet i denne saken må veie tyngst. Den er 

at Sørensen har vært i et reelt fullmektigforhold, som har gitt henne den kunnskapen loven 

forutsetter fullmektigen skal oppnå for å få advokatbevilling. Når da manglende 

autorisasjon skyldes en forglemmelse som fullmektigen ikke kan klandres for, mener retten 

at Sørensen har krav på advokatbevilling. 

 

Retten avsier derfor dom for at Advokatbevillingsnemndens vedtak av 15. april 2021 er 

ugyldig.  

 

Retten trenger følgelig ikke å drøfte anførslene knyttet til analogien fra saksbehandlingsfeil 

eller at avslaget anføres å ha preg av sanksjonering mot Sørensen.  

 

5  S a k s k o s t n a d e r   

 

Sørensen har vunnet saken og skal derfor som utgangspunkt tilkjennes erstatning for sine 

sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2, første og andre ledd.  

 

Retten mener at det ikke er tungtveiende grunner for å frita staten for erstatningsansvaret, 

jf. tvisteloven § 20-2, tredje ledd. 

 

Advokat Larsen har fremlagt sakskostnadsoppgave med krav om dekning av et salær på 

kroner 111 462,50,- tillagt mva med kroner 27 865,50,-, til sammen kroner 139 328,-. I 

tillegg er krevd rettsgebyr med kroner 5 995,-. Det samlede kravet er kroner 145 323,-. 

Advokatfullmektig Runde har ikke protestert på oppgaven og tallene legges til grunn av 

retten som rimelige og nødvendige sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-5, første ledd.  

 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er dommerens arbeid med straffesaker 

i domsskrivingsperioden, samt sykdom. Partene er holdt løpende orientert om disse 

forholdene.  
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6  D o m s s l u t n i n g      

 

1. Advokatbevillingsnemndens vedtak av 15. april 2021 er ugyldig.  

2. Staten v/Advokatbevillingsnemnden betaler kroner 145 323,- i sakskostnader til 

Nina Sørensen. Beløpet forfaller til betaling 2 uker etter dommen er forkynt.   

    

Retten hevet 

 

 

  Jarle Ringheim   

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 

 

 

 

Dokument i samsvar med original 

Ann Christin Stålem 

saksbehandler
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling dersom anken ikke 

reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. 

Anken kan også nektes fremmet dersom den reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


