VÅRE PRISER OG VILKÅR
Vårt salær vil i utgangspunktet - og i det vesentligste - være avhengig av tidsforbruket i den enkelte
sak. Vår veiledende timepris ligger i området kr 1 875,- til kr 2 750,- inkl. mva. avhengig av sakens art
og kompleksitet. Det vil også bli lagt vekt på om advokaten har særskilt kompetanse og erfaring
innenfor fagområdet. I særlige tilfeller forbeholder vi oss rett til å avvike fra nevnte prisintervall. For
næringskunder gjelder egne priser.
Den timesats som vil danne utgangspunkt for salærberegningen i saken avtales ved inngåelsen av
oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.
Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt
salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når
rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er
akseptert.

Fri rettshjelp
Fri rettshjelp er en statlig sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til
personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta sine rettshjelpsbehov som
er av stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte.
For enkelte sakstyper vil det kunne innvilges fri rettshjelp, og det offentlige dekker i så fall dine
utgifter til advokat. I de fleste tilfeller må man imidlertid forvente å måtte innbetale en liten
egenandel.
Fri rettshjelpsordningen forutsetter også at søker i de fleste saker har en inntekt og en formue som
er under de grenser lovgiver har bestemt til enhver tid.
Dersom du mener du har krav på fri rettshjelp bes det om at du ved første møte tar med siste års
selvangivelse, samt dine tre siste lønnslipper, så kan vi bistå med å avklare hvorvidt du har rett til
dekning under ordningen.
For ytterligere informasjon: www.fri-rettshjelp.no

Forsikringsdekning
En del sakstyper kan delvis dekkes av ditt forsikringsselskap under rettshjelpsdekningen. Dette er en
dekning som de fleste har i sin forsikringsordning for bil, bolig, fritidsbolig m.v.
Rettshjelpsdekning i forsikringen gjelder fra det har oppstått en ”tvist” (dvs. at det er reist et krav
som er bestridt). Både den part som mener å ha et krav, og den part som bestrider et krav, har rett til
rettshjelpsdekning fra og med det tidspunkt tvisten har oppstått.
Forsikringen dekker normalt utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner med inntil kr 100 000,-.
Egenandelene varierer fra kr 4 000,- til kr. 10 000,- kroner med tillegg av 20 % av det overskytende
beløpet. Det innebærer at du som forsikringstaker betaler 20 % av hver faktura, og
forsikringsselskapet de resterende 80 %.
Om ønskelig avklarer vi dette med forsikringsselskapet for deg.

Straffesaker
Ved forsvareroppdrag hvor det er tatt ut tiltale dekker domstolene i de fleste saker advokatutgiftene,
og alltid ved varetektsfengsling.
Dersom man også ønsker bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) er utgangspunktet at
siktede må betale for dette selv. Man kan likevel søke om å få oppnevnt forsvarer på det offentliges
bekostning. Dersom straffesaken henlegges, eller man frifinnes, kan en tidligere siktet søke om å få
refundert sine advokatutgifter.
Domstolene dekker også utgifter til bistandsadvokat i saker hvor den fornærmede er utsatt for
alvorlig vold, seksuelle overgrep, familievold eller ved bistand til etterlatte etter straffbare
handlinger. Bistandsadvokat kan oppnevnes av retten på alle stadier i en straffesak.

