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Jobb & karriere

– Tette bånd stanset lov
Justisdepartementet har brukt over ti år på ny advokatlov:

Advokat Gunn Kathrine Stangvik, som 
tidligere var ansatt i Justisdeparte-
mentet, kritiserer sin tidligere arbeids-
giver for ikke å ha innført endringer i 
advokatlovgivningen for mange år 
siden. Bakgrunnen for at hun nå tar 
bladet fra munnen er artiklene som 
har stått på trykk i Kapital, som har 
vist forskjellsbehandlingen som advo-
kater utsettes for i disiplinærsystemet 
for advokater. 

– Stikkordene er embedsforsøm-
melse og manglende lojalitet mot jus-
tisministere, Stortinget og forvaltnin-
gens oppgaver i samfunnet, mener 
hun.

Stangvik, som hadde arbeidet som 
advokat i flere år, ble ansatt i sivilavde-
lingen i Justisdepartementet i 2003 
nettopp for å arbeide med forsalg til ny 
advokatlov. Timingen var perfekt, for 
en norsk utredning foretatt av Advo-
katkonkurranseutvalget hadde akku-
rat kommet med sin rapport NOU 
2002: 18 Rett til rett, hvor blant annet 
forslag til endring i regelverket rundt 
advokatvirksomhet ble lansert. Men 
juristen skulle raskt møte motstand i 
sitt arbeid med den nye loven. Hun 
hevder Advokatforeningen, som angi-
velig ikke ønsket skjerpelser av regel-
verket, klarte å forhindre lovarbeidet 
gjennom sine venner i Justisdeparte-
mentet. 

– Det var en intern oppfatning i sivil-
avdelingen i Justisdepartementet at 
det aldri kom til å bli noen advokatlov, 
som følge av dette tette båndet. Advo-
katforeningen hadde i de årene jeg 
arbeidet der, “klippekort“ i sivilavdelin-
gen. De fleste gjorde knefall for gene-
ralsekretæren i Advokatforeningen, 
Merethe Smith. Den unnfallenheten 
som ble vist i avdelingen var merkbar, 
og jeg var jo den som til stadighet for-
søkte å påpeke nettopp dette, sier 
Stangvik.

Hun understreker at hun mener 
Merethe Smith bare har gjort jobben 
sin i denne forbindelse.

– EMBEdSFORSØMMELSE: – Det er Justisdepartementet som har sviktet, og som har opptrådt i lom-
men på Advokatforeningen og Merethe Smith, hevder juristen Gunn K. Stangvik.
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