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Baggrund om kammeradvokatordningen 
Kammeradvokatordningen har eksisteret siden 1936 og bygger på en aftale mel-
lem staten og en privatpraktiserende advokat (kammeradvokaten) om varetagelse 
af retssager og andre advokatopgaver for statens institutioner. Den nuværende 
kammeradvokataftale er indgået i 2004 med advokat Karsten Hagel-Sørensen, der 
er partner i Advokatfirmaet Poul Schmith. Læs mere om ordningen her. 

Forhandlinger om en ny kammeradvokataftale 

 

I beretning om beslutningsforslag B 14 (Forslag til folketingsbeslutning om udbud 
af statens advokatarbejde) finder et flertal i Retsudvalget, at den nuværende kam-
meradvokatordning, hvor statens advokatopgaver som udgangspunkt løses af ét 
privat advokatfirma, grundlæggende er en fordel for staten.  

Et flertal i udvalget vurderer i forlængelse heraf, at kammeradvokatordningen bør 
opretholdes, men indstiller samtidig, at det er afgørende, at en ny aftale er øko-
nomisk fordelagtig for staten, og at aftalen moderniseres på en række punkter.  

Inden for rammerne af denne beretning har Finansministeriet siden foråret 2013 
genforhandlet kammeradvokataftalen med Advokatfirmaet Poul Schmith. I for-
handlingerne er der nu opnået enighed om følgende hovedpunkter:  

• Timepriser, som - ud fra et prisbenchmark, Finansministeriet har fået udarbej-
det - ligger 11 pct. under, hvad store virksomheder i gennemsnit betaler på lig-
nende aftaler  

• Kammeradvokaten skal afregne efter faste timepriser for faste personalekate-
gorier og skal oplyse timeforbrug, sats og medarbejdernes navne i fakturaerne 

• Aftalens økonomiske fordelagtighed skal kontrolleres løbende med et eksternt 
prisbenchmark, hvor priserne holdes op mod priserne i lignende aftaler som 
grundlag for en drøftelse og eventuel ændring af priserne i aftalen 

• Kammeradvokaten skal hvert kvartal sende en rapport over statens brug af 
Kammeradvokaten til Finansministeriet 

• Kammeradvokaten skal for alle større sager give et overslag over, hvad sagen 
vil koste i salær, og sende en månedlig status for de største af sagerne 

• Ministerierne kan efter aftale med Finansministeriet bruge andre advokater, 
hvis det samlet set er mere hensigtsmæssigt 

• Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015. Aftalen har ingen aftalt løbetid, men 
hver part kan opsige den med et varsel på løbende år + ét år.  
 

Finansministeriet vil i forbindelse med den nye aftales ikrafttræden nedsætte en ju-
ridisk enhed i Finansministeriet, som skal analysere statens anvendelse af Kam-
meradvokaten og bistå de statslige institutioner, når de køber advokatbistand. 

 

http://www.modst.dk/Regnskab/Kammeradvokaten
http://www.ft.dk/samling/20121/beslutningsforslag/B14/beretning.htm
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