PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

9 Övrig statlig verksamhet

9.1

Allmänna advokatbyråer

Med utgångspunkt i resultatet för de första sex
månaderna 1997 bedömer regeringen att det ekonomiska målet inte kommer att uppnås åren 1997
och 1998 trots att kostnaderna beräknas fortsätta att
minska. En bidragande orsak till resultatförsämringen är de ändrade reglerna om underhållsbidrag. De
nya reglerna har medfört en väsentlig minskning av
de allmänna advokatbyråernas målvolym. År 1998
kommer den nya rättshjälpslag som träder i kraft i
slutet av innevarande år att minska de allmänna advokatbyråernas intäkter, hur mycket är dock mycket
svårt att bedöma i nuläget.

De allmänna advokatbyråernas främsta uppgift är att
lämna biträde och rådgivning enligt rättshjälpslagen.
Om det kan ske utan hinder för den verksamhet som
bedrivs enligt rättshjälpslagen, skall byråerna även
lämna annat biträde i rättsliga angelägenheter.
Det finns 26 allmänna advokatbyråer varav sju
byråer bedriver social mottagning på 15 mottagningsplatser.

Ekonomiskt mål
Det ekonomiska målet är fr.o.m. år 1997 att varje
byrå skall generera intäkter exklusive finansiella intäkter som motsvarar minst verksamhetens kostnader exklusive finansiella kostnader, dvs. full kostnadstäckning i enlighet med avgiftsförordningen
(1992:191). Om det ekonomiska målet även hade
gällt under budgetåret 1995/96 så hade endast sju av
de allmänna advokatbyråerna uppfyllt målet.

Regeringens bedömning
Det ekonomiska utfallet för budgetåret 1995/96
är för flertalet byråer inte tillfredsställande. De
åtgärder som Domstolsverket tillsammans med
byråerna har vidtagit för att förbättra resultatet
har förbättrat situationen men inte i så hög grad
att det ekonomiska målet förväntas uppnås. Det
är viktigt att Domstolsverket tillsammans med byråerna fortsätter sitt arbete med att vidta åtgärder
i syfte att förbättra det ekonomiska resultatet. De
byråer, som även efter vidtagna åtgärder, inte klarar det ekonomiska målet kan komma att läggas
ned. Domstolsverket har i början av september
1997 i skrivelser till regeringen föreslagit att Allmänna advokatbyrån i Karlstad samt Allmänna
advokatbyrån i Halmstads filialkontor i Varberg
avvecklas. Regeringen kommer att noga följa den
fortsatta utvecklingen.

Resultatutveckling
Resultatet för de allmänna advokatbyråerna har
försämrats och huvudförklaringen är att antalet
ärenden har fortsatt att minska. Under kalenderåret 1996 hade byråerna sammantaget ett resultat
som uppfyllde det nya ekonomiska målet, faktureringsvolymen ökade något och kostnaderna minskade, främst beroende på en minskning av antalet
anställda.

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1997

1998

Intäkter exkl.finansiella intäkter 1

115,9

114,1

101,5

139,8

90,4

90,4

Kostnader exkl. finansiella kostnader 1

110,1

112,6

102,1

143,6

92,8

92,8

Resultat

+ 5,8

+ 1,5

- 0,6

-3,8

-2,4

- 2,4
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