Privatjuridisk bistand
Ledernes medlemmer tilbys privatjuridisk bistand hos advokatfirmaet Norman
& Co. Ordningen gjelder ikke for studentmedlemmer.
Det gis råd og bistand innen de fleste rettsområder – for eksempel arverett, familierett, kjøpsrett,
identitetstyveri, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag m.m.
Medlemmet og dennes nærstående (se nedenfor) har krav på inntil 15 timer gratis juridisk bistand innen
alle saksområder hvor vedkommende som privatperson er part i saken, unntatt:
- Arbeidsrett (juridisk bistand etter egne retningslinjer)
- Oppdrag som offentlig forsvarer
- Saker knyttet til næringsvirksomhet (næringsbeskatning)
Som «nærstående» regnes medlemmets ektefelle/registrert partner/samboer. Samboer må ha vært
registrert på samme adresse i folkeregisteret som medlemmet i minst 2 år eller ha felles barn. Utover
dette dekkes saker hvor barn av et medlem er part, forutsatt at barnet er under 18 år.
Ordningen forutsetter:
- at medlemmet har vært medlem av Lederne i de siste 6 – seks – månedene før advokat
kontaktes, og
- at tvisten saken gjelder har oppstått i medlemstiden.
Spørsmål og henvendelser rettes til advokatfirmaet Norman & Co på e-post: lederne@norman-co.no.
Dersom svar ikke er mottatt innen to virkedager, kan Norman & Co kontaktes på tlf. 22 12 11 80.
Øvrige vilkår:
- Ordningen forutsetter bruk av dette advokatfirmaet, slik at enhver annen bruk av advokat ikke kan
søkes dekket av Lederne i ettertid for eksempel grunnet manglende kunnskap om ordningen, eller for
bruk av annen advokat av praktiske årsaker eller ønske.
- Det er videre en forutsetning for dekning at saken reguleres av norsk rett og går for norske domstoler.
- Dersom saken ikke lar seg løse uten rettslig prosess, kan medlemmet – og kun hvor medlemmet er en
av eller den eneste part, ikke ”nærstående”, søke dekning av eventuelle egne omkostninger i prosess.
- Dersom Advokatfirmaet Norman & Co. ANS som følge av interessekonflikt etter advokatforeningens
disiplinærregler ikke kan yte bistand i den konkrete sak, eksempelvis tvist mellom to tidligere
ektefeller som er medlem av Lederne, kan det medlemmet som ikke kan få bistand, søke dekning av
annen juridisk bistand direkte til Lederne i forkant av at slik bistand søkes.
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Inntil 15 timer juridisk bistand gis primært skriftlig eller pr. telefon, eller
møter ved advokatfirmaets kontor. Anvendt tid følger ordinære regler for timeføring for advokater.
Dersom det er strengt nødvendig, foretas reiser av advokat under ordningen. Reiser som ansees
unødvendige, men ønskelig
av medlemmet, dekkes av medlemmet selv. Mengden tid brukt pr. sak, må stå i samsvar med det
økonomiske kravet i saken. Juridisk bistand etter ordinær timesats for Ledernes eksterne advokater
skal ikke overstige kravet tvisten refererer seg til. For saker som løper utover 15 timer i løpet av et år,
har medlemmet og medlemmets nærstående rett til bistand fra Advokatfirmaet Norman & Co. ANS
med til enhver tid gjeldende satser for Lederne hos Advokatfirmaet Norman & Co. ANS.

-

Muligheter for dekning av egne omkostninger ved prosess
Dersom saken ikke lar seg løse uten prosess, kan medlemmet – og kun hvor medlemmet er en av eller
den eneste part, ikke ”nærstående”, søke dekning av eventuelle egne omkostninger i prosess.
Som prosess regnes ethvert rettslig skritt, dog ikke forliksklager som løses innenfor 15 timer eller
skiftesamling hvor videre rettsprosess avgjøres. Med dekning for egne omkostninger i prosess betyr
dekning av blant annet men ikke begrenset til egne saksomkostninger til advokat, eventuelt
sakkyndige, vitner og gebyrer. Eventuelle idømte omkostninger dekkes av medlemmet selv.
Avgjørelsen av om egne omkostninger i prosess dekkes, avgjøres av Lederne etter skjønn.
Lederne har nedsatt en nemnd som behandler avgjørelse om prosess. Skjønnet bygger blant annet på,
men er ikke begrenset til:
o Ansiennitet i Lederne
o Sjansene for å vinne frem eller tape o Alternative løsninger/forelagte
forliksløsninger o Hvor stor betydning saken har for medlemmet
o Prinsipiell betydning av saken for andre medlemmer eller Lederne o Kostnader
o Sosiale hensyn / medlemmets økonomiske situasjon
Dersom en sak vinnes i første instans, og motpart anker saken, må ny søknad om prosessdekning
fremsettes for behandling av saken i ankeinstans. Avgjørelsen av prosessdekning i ankeinstans er
underlagt samme skjønnsmessige avgjørelse, som for saker i førsteinstans. Dersom en sak tapes i
første instans, og medlemmet ønsker anke, skal det fremsettes ny søknad. Innvilgelse av dekning for
saksomkostninger for behandling av tapt sak i første instans skal normalt avlås, men kan unntaksvis
innvilges. Innvilget dekning av egne omkostninger i prosess, er pr. instans oppad begrenset til 3 x
folketrygdens grunnbeløp (G). Når denne rammen nås vil medlemmet bli fakturert direkte.

-

Dekning i andre ordninger
Alle saker skal søkes dekket av andre ordninger, herunder men ikke begrenset til fri rettshjelp,
rettshjelpsdekning og hos motpart.
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Innsyn
Ved å bruke ordningen, har medlemmet og/eller dennes nærstående akseptert at Lederne har
nødvendig innsyn i den aktuelle sak. Innsynet skal begrenses til det nødvendige og til et nødvendig
antall personer, eksempelvis for å sjekke at medlemmet er medlem og i tilstrekkelig tid, og av
statistiske hensyn, eksempelvis for å vurdere sakstyper, mengde bruk osv. Ved å fremsette søknad om
prosessdekning, samtykker medlemmet i at nemnden får innsyn i hele sakskomplekset dersom
nemnden finner dette nødvendig.

-

Endringer
Lederne står fritt til å endre innholdet i ordningen, etter endringer i økonomiske rammebetingelser
eller lignende. Dog slik at endringer skjer i samsvar med Ledernes eget regelverk.
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