
MOMENTLISTE FOR BEREGNING AV HONORAR BFJR

1. Generell tidsbruk:

Ganske selvforklarende. Her kan saksbehandlerne forsøke å ha en viss oversikt, uten at man
skal loggføre tiden som er brukt.

2. Omfang og kompleksitet

Mange og komplekse tvistepunkter = høyere salær. Henger også sammen med pkt. 1.

3. Styrkeforholdet mellom partene/hvem som skal betale

Det vil i enkelte tilfeller være naturlig å differensiere utfra hvem som får medhold. En
«svakere» part som ikke får medhold vil kanskje ikke måtte betale like mye som dersom det
var den «sterkere» part som tar regningen. Men dette må nødvendigvis også bero på
partenes opptreden underveis. Dersom den «svakere» parten har opptrådt på en måte som
har gjort tvisten mer omfangsrik og/eller uoversiktlig, eller har fremmet et håpløst krav, vil
ikke dette nødvendigvis slå igjennom.

4. Arbeidsmengde for sekretærfunksjonen

Elias fører tid for den enkelte sak for å beholde oversikten. Mitt forslag er at denne summen
legges på toppen av salæret til Rådet, slik at man på den måten kan føre kostnaden direkte
over til partene.

5. Partenes forberedelser og presentasjon for Rådet

Ved gjennomarbeidede, velformulerte og spissede innlegg vil det være lettere å ta stilling til
sakens problemstillinger og det vil redusere tidsbruken for Rådet. Henger tett sammen med
pkt. 1.

6. Omfanget av saksdokumentene

Det er selvfølgelig mulig å gi en oversiktlig og spisset fremstilling av en sak med omfattende
dokumentmengder, men erfaringsmessig vil det være behov for å gå igjennom en god del av
det som er mottatt slik at det blir mer tidsbruk i slike saker.

7. Tvistesum

I mange tilfeller vil større tvistesum bety et større saksomfang, og det vil føre til at saken kan
belastes med et høyere salær fra Rådet. Samtidig kan det også oppstå kompliserte og/eller
prinsipielle spørsmål i forbindelse mindre tvister.

8. Antall møter saken har vært behandlet på

Kan være en god predikator for blant annet tidsbruk, omfang og kompleksitet jf. ovenfor.



9. Behov for øvrig ekstraarbeid og avklaringer

Eksempelvis behov for supplerende informasjon og avklaringer fra partene.

10. Om partene er representert ved advokat

At partene ikke er representert ved advokat vil ofte tale for et høyere salær snarere enn et
lavere. De vil ha spart mye penger på å være selvprosederende, og erfaringsmessig vil dette
også medføre en mindre spisset fremstilling som igjen vil føre økt tidsbruk.

Forslag til skjema som kan fylles ut/benyttes som hjelpemiddel av saksbehandler før sluttbehandling
av en sak.
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