DEN NORSKE ADVOKATBRANSJEN 2016

ADVOKATBRANSJEN

UTGIFTER

KJØNN

Totalmarkedet for advokattjenester var
på kr 15,22 milliarder.

Timeprisen er advokatens næringsinntekt.
I gjennomsnitt går

37,7 % av Advokatforeningens
medlemmer er kvinner.

15 220 000 000
Bransjen beskjeftiger totalt 8 742 personer, hvorav 7 781 er advokater/fullmektiger.

•
•
•

30 % til å dekke kontorlokaler
30 % til å dekke IKT og andre kostnader
40 % til lønns- og personalkostnader
60,4 % av alle advokatfullmektiger
er kvinner.

961
7 781

STORE FORSKJELLER I BRANSJEN
Totalt antall advokatvirksomheter er
1 765, opp med 62 fra 2014.

20,0 % av alle partnere
er kvinner.

Gjennomsnittlig inntekt er mer enn 250 %
høyere for partnere i virksomheter med mer
enn 50 advokater, enn for partnere i mindre
virksomheter.

TIMEPRIS
Er i gjennomsnitt kr 1 471,- for alle
advokater. Tilsvarende timepris for Oslo
er kr 1 695,-.
Er kr 1 301,- i landsgjennomsnitt for
virksomheter som primært arbeider med
private klienter.

Gjennomsnittlig inntekt er 96 % høyere
for advokater i virksomheter som primært
jobber med næringslivsklienter, enn for
advokater i virksomheter som primært
jobber med private klienter.

PRO BONO
Mange advokater jobber gratis (pro bono)
for viktige formål.

Gjennomsnittlig timepris er 84 % høyere i
virksomheter med mer enn 50 advokater, enn
i virksomheter med mindre enn 6 advokater.

56 % av advokater som jobber alene,
jobbet pro bono siste år. I gjennomsnitt
60 timer.

Er kr 1 891,- i landsgjennomsnitt for
virksomheter som primært arbeider med
næringslivsklienter.

INNTEKT OG ARBEIDSTID

1 471 1 301 1 891

57 % av alle virksomheter med 5-50
advokater, jobbet pro bono siste år.
I gjennomsnitt 100 timer.

Gjennomsnittlig inntekt for alle advokater
og fullmektiger i 2015 var 1 291 000,-

OFFENTLIG SALÆRSATS

62,6 % av alle advokater tjente under
1 000 000,-.

Var i 2015 på 65,9 % av gjennomsnittlig
utfakturert timepris.

79,3 % av alle kvinnelige advokater
tjente under 1 000 000,-

92 % av alle virksomheter med mer
enn 50 advokater, jobbet pro bono.
I gjennomsnitt 850 timer.
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