
Advokatforsikring leveres av

Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie

Advokatforsikring

Ny medlemsfordel i 
Norges Offisersforbund



Forsikringen gjelder for husstanden; 
det vil si medlemmer, medlemmers 
ektefelle/samboer og hjemmeboende 
barn under 20 år. 

Der det er tvist i husstanden 
gjelder forsikringen for den som 
har medlemskap i NOF og er med 
i forsikringsordningen.

Som medlem betaler du ingen 
timepris, advokathjelpen er inkludert 
i medlemskapet ditt. For advokatbistand 
ved tvist påløper en egenandel på 
kr 3.000. Denne har imidlertid 
forbundet besluttet å dekke for sine 
medlemmer.

Se forsikringsvilkårene for nærmere 
detaljer om omfang og begrensninger 
i forsikringsdekningen.

> Advokatbistand innen: 

 > Familierett

 > Arverett

 > Kjøpsrett (varer og tjenester)

 > Fast eiendom

  (ikke kjøp og salg av bolig)

 > Identitetstyveri

 > Førerkortbeslag i trafikksaker    

 utenom arbeidsforhold

> Advokathjelp gjennom 

 hele saken din, fra innledende 

råd, i korrespondanse og 

forhandlinger, til prosessen 

 er avgjort i domstolene, 

 om nødvendig.

> Dekning av juridiske utgifter 

inntil 2 millioner kroner hvis 

saken må løses i rettssystemet.

> Dekning av egne og eventuelt 

idømte sakskostnader.

> 15 timer generell juridisk 

 rådgivning fra advokat per år.

> Hjelp med kontrakter og andre 

juridiske dokumenter.

> Advokathjelp både i Norge og 

 Sverige.

Gjennom medlemskapet 
i Norges Offisersforbund og 
medlemsfordelene i fordels-
programmet LOfavør, er 
tryggheten din godt ivaretatt 
både i arbeidslivet og ellers. 
Men ett viktig område - 
det privatrettslige - har ikke 
vært dekket før nå.

Du kjenner kanskje noen som har
vært nødt til å bruke advokat for å
ordne opp privat? Kanskje det til og
med gjelder deg selv? Da vet du at
advokat kan ”koste skjorta” og mer
til. Kan vi godta at uoverkommelige
advokathonorarer skal hindre oss i 
å søke profesjonell hjelp når vi blir
urettferdig eller feil behandlet som
privatperson? Mitt svar er at NOF
skal være din sikkerhet og garanti
også når det røyner på privat. 

Derfor lanserer vi nå et nytt kollektivt
medlemstilbud: Advokatforsikring.
Advokatforsikring dekker de
viktigste privatrettslige områdene
og omfatter kjøp av varer og
håndverkertjenester, testamenter og
arv, samboeravtaler og ektepakter,
skilsmisse og barnefordeling,
eiendoms- og naboforhold.

Gjennom medlemskapet i NOF har
du alltid hatt muligheten til å få gratis
advokathjelp fra LOs juridiske avdeling 
i arbeidsforholdet ditt. Det har du 
fortsatt. Gjennom avtalen vi har 
inngått med HELP Forsikring, har du 
nå muligheten til å få fri tilgang til 
advokat også privat. Forsikringen 
gjelder for hele husstanden og gir 
trygghet og juridisk bistand for deg  
og din familie. Nå har i alt ti norske og 
ett svensk LO-forbund tegnet kollektiv 
advokatforsikring for sine medlemmer 
(se s. 4). Forsikringen gjelder i begge 
land.

Ved at vi har gjort advokatforsikring til
kollektiv ordning koster den deg bare
60,- i måneden. Ordinær pris for
LO-medlemmer er 149,- pr måned.
Alle medlemmer har anledning til å 
reservere seg mot ordningen. For 
nåværende medlemmer er fristen for 
å reservere seg 30. juni 2015. Nye
medlemmer kan reservere seg ved
innmelding. Men min oppfordring til
deg er at du blir med i ordningen!

Vi ønsker ikke et samfunn hvor
størrelsen på lommeboka bestemmer
om tvistesaker kan løses ved hjelp
av advokat eller ikke. Dette skaper
en ulikhet for loven som vi ikke vil
akseptere.

Advokatforsikring er din garanti for
et samfunn med økt rettssikkerhet.
Denne brosjyren gir deg informasjon
om hva som dekkes og hva du kan
bruke forsikringen til.

Egil André Aas
Forbundsleder

Advokatforsikring sikrer deg rask og profesjonell advokathjelp når du trenger det, enten du 
har behov for gode råd, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. 
Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien. 

Hva er advokatforsikring?Et nytt kollektivt løft i din favør

Advokathjelp 
tilgjengelig for alle,  
til en pris man har 

råd til. 

AdvokAtforsikring     trygghet og juridisk bistand for deg og din familie  trygghet og juridisk bistand for deg og din familie      AdvokAtforsikring2 3



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FORBUND 
FF

N

NO
RS

K F
ENGSELS- OG FRIOMSORGS 

AdvokAtforsikring     trygghet og juridisk bistand for deg og din familie  trygghet og juridisk bistand for deg og din familie      AdvokAtforsikring4 5

43% Familie 

18%

6%

16%
20%

40%

Ektepakt 

Samboer-
kontrakt

Barne-
fordeling

Skilsmisse/
separasjon

Annet

*Statistikk utarbeidet etter ca 27 000 saker for LO-medlemmer med Advokatforsikring.
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Fornøyde LO-medlemmer i media

Vant arvestrid med advokatforsikring
-Uten advokatforsikring ville jeg blitt totalt overkjørt i striden jeg ble kastet inn i. 
Høyst sannsynlig ville jeg også ha sittet igjen med en uoverkommelig regning, hvis 
jeg ikke hadde hatt fri advokathjelp. Jeg anslår advokatutgiftene til ca 200 000 kroner. 

- Frode Thoresen, LO-medlem

Advokathjelp til samboerkontrakt
Hadde jeg ikke hatt advokatforsikring, ville kostnaden med å sette opp nødvendige 
avtaler måttet vente noen år. Jeg sparte nok ca 8000 kroner på å sette opp  
samboerkontrakt og testamente gjennom advokatforsikringen min. 
- Susanne Bring, LO-medlem 

Sparte 11 000 kroner
Jeg tviler på at jeg hadde kontaktet advokat dersom jeg ikke hadde hatt  
advokatforsikring. Jeg fikk en regning på 11 000 kroner for bilreparasjon, selv om 
jeg hadde bruktbilgaranti. Advokathjelpen jeg har inkludert i medlemskapet mitt, 
førte til at jeg slapp å betale. Men det beste er egentlig å vite at man har tilgang til 
hjelp dersom det skulle dukke opp en situasjon hvor man trenger det.
- Bård-Inge Brøndbo, LO-medlem
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Gull å være medlemFrode Thoresen ble kastet inn i en komplisert arvestrid. Nå takker han advokat-

forsikringen til sin fagforening, IndustriEnergi, for at han kom ut av det med både

økonomi og helse i behold. Medlemsfordelene for fagorganiserte kan være gull verd.
Side 2, 3 og 4

FOTO: OLE MAGNUS RAPP

I dag
flere enn
80 ledige stillinger

Finanstilsynet skal de nærmeste årene gjennomføre flere utviklingsprosjekter innen IKT-området. Som IKT-sjef vil du lede og koordinere arbeidet i IKT-seksjonen slik at

systemene, forvaltningen og driften understøtter virksomheten på en optimal og effektiv måte. Seksjonen består av 15 ansatte, samt innleide konsulenter. Sentrale

arbeidsoppgaver vil også være gevinstrealisering, ferdigstille ny IKT-strategi, sikkerhetsrutiner, forhandlinger, anskaffelser, oppfølging av underleverandører og intern

rådgivning. Deltakelse i internasjonalt samarbeid.
Vi søker kandidat med minimum 5-10 års relevant erfaring fra IKT-driftsmiljø. Rett kandidat har evne til å sette IKT i en strategisk sammenheng,

samtidig som man har en operativ forståelse. Erfaring fra ledelse/prosjektledelse og høyere IKT-faglig utdanning er et krav.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Are K. Skeie på 23 00 31 44 eller Janine Paulshus på 23 00 31 54 hos BackerSkeie AS.

Søknad sendes snarest via www.backerskeie.com

Finanstilsynet har som oppgave å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en

hensiktsmessig og betryggende måte. Finanstilsynet har også ansvar for å følge opp at noterte foretaks finansielle rapportering er i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) og

for kontroll og godkjennelse av prospekter for omsettelige verdipapirer. Finanstilsynet har om lag 270 ansatte, og vi holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Strategi - Gevinstrealisering - Finans

IKT-sjef

Mer om virksomheten: www.finanstilsynet.no

Mer om stillingen: www.backerskeie.com
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«Fortsetter fra forrige side

Vant arvestridmed forsikringC Koster 50 kroner månedenHan bevarte bådeøkonomi og helse i envanskelig arvestrid,takket være en godforsikringsordninggjennom sin egenfagforening,
IndustriEnergi.

OLE MAGNUS RAPP (tekst og foto)Sørreisa
Nærmest ved en tilfeldighetkrysset Frode Thoresen av på«advokathjelp», da han fikk til-sendt et skjema fra sin fagfor-ening IndustriEnergi, medoversikt over hvilke medlems-fordeler foreningen tilbyr.Krysset koster ham 50 kroneri måneden, en utgift han i dagermer enn glad for å ha pådrattseg.

– Uten det ville jeg blitt totaltoverkjørt i striden jeg ble kastetinn i. Høyst sannsynlig ville jegogså ha sittet igjen med enuoverkommelig regning, hvisjeg ikke hadde hatt fri advokat-hjelp, sier han og anslår advo-katutgiftene til ca 200 000 kro-ner.

Hard arvestrid. I fjor høstbygget en arvestrid seg opp i fa-milien. Bestemoren, som Tho-resen vokste opp hos, hadde til-godesett ham og et annet bar-nebarn i sitt testamente, noeandre familiemedlemmer be-stred. Store pengesummer ble

flyttet raskt, papirer ble under-skrevet bak ryggen på andre, ogdet hele floket seg raskt til.Så døde bestemoren, og un-der skifteoppgjøret ble Thore-sen og hans søster saksøkt,medkrav om at bestemors testa-mente var ugyldig.
Alene. – Min første tanke varåmøte alene i retten og forklareat jeg ivaretok viljen til både be-stemor og mor, som begge erdøde.

Det forteller 38-åringen, somaldri hadde satt sin fot i enrettssal, langt mindre snakketmed en advokat. Jus og egnerettigheter hadde han også litepeiling på.
– I ettertid er jeg glad for atjeg ikke førte saken selv. Det varmin lokale fagforeningsledersom hjalp meg med å kontaktevårt forsikringsselskap. Og detviste seg at de dekker 100 pro-sent av advokatutgiftene i slike

saker, sier Thoresen, som eroperatør ved smelteverket iFinnfjord. Og han tilføyer:– Det var en lettelse å overlatesaken til en jurist.
Full seier.Endag i Senja ting-rett var nok. Thoresen og søs-teren vant på alle punkter.Motparten ble dømt til å be-tale tilbake store pengesum-mer, overføre en eiendom tilba-ke til dødsboet og betale saks-omkostninger.– For meg var møtet med enadvokat noe helt nytt. Help For-sikring og deres advokat harvært til uvurderlig hjelp, på fle-remåter. Senest i går, firemåne-der etter at dommen falt, ringteadvokaten for å småprate oghøre hvordan det går. Det betyrmye, for saken har også vært enpsykisk belastning, sier FrodeThoresen.
ole.magnus.rapp@aftenposten.no

Frode Thoresen (38) fra Sørreisa ble kastet inn i en komplisert

arvestrid, og takker advokatforsikringen han har gjennom sin

fagforening for han kom greit ut av det.

Dette er advokatforsikringenCa 80 000medlemmer har tegnet advokatforsikring i Help

gjennom sin fagforening,Forsikringen dekker advokatutgifter ved familierett, arverett,

kjøpsrett og fast eiendom, også hvis du taper saken.
Familierett, spesielt barneforedling ved skilsmisse, utgjør

de fleste sakene, deretter arverett.Når saken kommer for retten er egenandelen 3000 kroner,

noe fagforeningen betaler.Advokatforsikring koster ca. 50 kroner i måneden.
Betales sammen med fagforeningskontingenten.

fakta

General Manager– Himal Power Ltd.
SN Power, owned by Statkraftand Norfund, is a fast-growingrenewable energy companywith hydropower projects inAsia, Latin America and Africa.We invest on commercial termsand are committed to social andenvironmental sustainabilitythroughout our business.

Exciting opportunity in Nepal – renewable energy
Himal Power Ltd. (HPL) owns and operates the 60MW/350GWh Khimti 1 hydropower plant in Nepal.

HPL is owned by SN Power with BKK (Norway) and Butwal Power Co. (Nepal) as minority partners.
The General Manager is responsible for safe, efficient and reliable operation of the Comapany’s

asset, and its P&L. The job involves strategic and operational planning and execution, high-level

relationship management with key stakeholders, and reporting to the Board on a regular basis.

Expatriation to Nepal for 3 years with attractive premiums and allowances as part of the

assignment package.

See www.snpower.com/careers/job-opportunities for full details.

– Den kollektive hjemforsikrin-gen tror vi er den beste i marke-det, sier LOs nestleder GerdKristiansen. Hun følger oppinnholdet i den store LOfavør-pakken og gjenspeiler dermedat toppen av landets største ar-beidstagerorganisasjon leggeradskillig vekt på dette med-lemstilbudet.

LOharbrukt tyngden i sin sto-re medlemsmasse, med over860 000 medlemmer, til å skaf-fe medlemmene fordeler. Denviktigste sparringpartneren erSpareBank1-gruppen.– Et grunnleggende mål foross er å gi LO-medlemmene enså stor grad av trygghet i hver-dagen sommulig, sier Kristian-sen.
Denordinæreegenandelenpå3000 kroner i hjemforsikringener lav sammenlignet med andreordninger, mener LO-ledelsen,som har et vedtak fra LO-kon-gressen i 2009 i ryggen når LO-favør stadig utvides.

Miljø og etikk. Fordelspro-grammet skal ikke bare dreieseg om gunstige priser, men og-så gi medlemmene produkterog tjenester av god kvalitet, tahensyn tilmiljøet og være i sam-svar med fagbevegelsens etiskegrunnholdninger.Den politiske ledelsen avgjørhvilke bransjer og fordeler somskal være med i Norges størstepakkemedmedlemsfordeler.

Med i LOfavørUtvalg av leverandører:Choice- og Rica-hotelleneEiendomsmegler 1EnterCard kredittkort)LO Favør FeriereiserGyldendal (gratis frakt påtrykte bøker),
Hertz (leiebil)
HELP (advokatforsikring),NorgesEnergi (strøm),SpareBank1
Telenor

fakta

Kollektiv hjemforsikringuten en øvre beløpsgrenseog en egenandel på 3000kroner er det beste tilbudetinnen LOfavør, som troliger den største fordelspakkeni norsk arbeidsliv.

LO lokker med favører

Statistikk etter ca 32 000 saker* 
viser at familiesaker dominerer. 
I tillegg til familiesaker, er det 
arvesaker og ulike eiendoms-
relaterte saker der behovet er 
størst. 

Forsikringen dekker både 
forebyggende advokathjelp og 
bistand ved konflikt. Statistikken 
viser at behovet for advokathjelp 
i familierett er jevnt fordelt på 
forebyggende tiltak og konflikt-
løsing. 

*Statistikk utarbeidet etter ca 32 000 saker 
for LO-medlemmer med Advokatforsikring. 
Diagrammet viser advokat bistand som er 
benyttet innen hvert område.

HELP Forsikring måler tilfredsheten 
hos alle kunder med avsluttet sak. 
Selskapets mål er å ha de mest 
fornøyde kundene i forsikringsbransjen. 
Blant LO-medlemmene med 
advokatforsikring, svarer 93 % at de 
vil anbefale ordningen til andre. 

Sitater fra kunder med avsluttet sak:

” En forsikring som gjør det enkelt  
   å kunne få hjelp av advokat.”

” En mulighet for vanlige folk til å
   få hjelp hvis en trenger det til en
   billig penge.”

”En mulighet
for vanlige folk til 
å få hjelp hvis en 
trenger det, til en 

billig penge”

Fornøyde medlemmer

Hva brukes forsikringen til?

19% Eiendom 

 7% Annet 

44% Familie 

17% Arv 

*Statistikk utarbeidet etter ca 32 000 saker for LO-medlemmer med Advokatforsikring.

13% Kjøp 
6 ØKONOMI PENGENE DINE

Mandag 9. mai 2011Forsikringen gir henneAdvokater er dyre.Derfor tilbyr nå LO allesine medlemmer privatadvokatforsikring.
WENCHE GERHARDSENSIGNE DONS (foto)
Susanne Bring trengte advokatda hun kjøpte leilighet sammenmed samboeren. Ikke fordi devar blitt uvenner, eller fordi noevar galt. De ville bare være førevar.
– Kjæresten min har barn frafør, så vi fant ut at vi burde ha ensamboerkontrakt og et testa-mente, slik at alt blir riktig der-som en av oss skulle dø, fortellerBring.

Det koster fort noen tusenlap-per å få en advokat til å sette oppslike dokumenter. For Bring bledet adskillige billigere.
LO-forsikring. Bring er for-sikret med en såkalt advokatfor-sikring, somgir rett til begrensetbruk av advokattjenester til engitt premie. LO har nylig innførtadvokatforsikring sommedlem-mene kan bruke privat.Forsikringen dekker advokat-hjelp innen familie- og arverett,forbrukerkjøp av varer og hånd-verkertjenester, rettsforholdknyttet til fast eiendom og id-ty-veri.

Noen LO forbund har prøvdordningen en stund allerede. In-dustri Energi, som SusanneBring ermedlem av, innførte ad-vokatforsikring kollektivt høs-ten 2009.
Bring hadde derfor advokat-forsikring gjennom medlems-kontingenten da hun begynte åtenke på å sette opp kontrakt ogtestamente.

– Hadde jeg ikke hatt det, villenok den kostnaden ha måttetvente et par år, tror hun.
Flere bruker advokat. I enundersøkelse foretatt blant LO-medlemmer som allerede harprøvd forsikringsordningen, si-er en av tre at de ikke ville ha gåtttil advokat hvis de ikke haddehatt forsikringen. Grunnen er atadvokater er for dyre.Mye tyder på at forsikringenvil bli flittig brukt i andre LO-forbund også. I en undersøkelseforetatt av Opinion på oppdragavHelp forsikring, ble tusen pri-vatpersoner spurt om sitt for-hold til advokater.Ifølge undersøkelsen har en avseks norske husholdninger be-nyttet seg av advokat de siste treårene.

En av syv husholdninger harvurdert å bruke advokattjenes-ter uten faktisk å gjøre det. Fryk-ten for advokatregningen er detstørste hinderet.

Dyrt. Hele ni av ti spurte me-ner at prisen på advokattjenes-ter er svært eller ganske dyr.Seks av ti kvier seg for å kontakteadvokat fordi de tror at advoka-ter tar betalt fra første sekund.Det gjør de ofte også. En førs-tegangskonsultasjon hos advo-katene som ermed i Den NorskeAdvokatforening, ligger på 625

C Flere LO-forbund tilbyr sine medlemmer advokatforsikring
-

Advokat-
forsikring
Forsikringen dekker advo-kathjelp innen familie- ogarverett, forbrukerkjøp avvarer og håndverkertjenes-ter, fast eiendoms rettsfor-hold (som nabokonflikter)og id-tyveri.

Man betaler ingen timeprisi tillegg til forsikringspremi-en, inntil en gitt beløpsgren-se eller et gitt antall timer.Dekker også motpartensomkostninger hvis du taperrettssaken.
Forebyggende rådgivningkan også bli dekket inntil etgitt antall timer.

Hva tror viom dem?
Høy og lav inntekt. De medhøyest og lavest inntekt bru-ker advokat. I begge grup-per har nær 30 % av de spur-te brukt advokat de siste treårene.

Arveoppgjør. Eldre brukeradvokat mer enn yngre, ogarveoppgjør er den vanligs-te grunnen til å gå til advo-kat.
Lurer på det. 1 av 7 hus-holdninger har vurdert å gåtil advokat de siste tre år,uten å gjøre det. Den vik-tigste årsaken er frykten foradvokatregningen.Pris viktigst. 9 av 10 spurtemener at prisen på advokat-tjenester er for høy. Gjen-nomsnittet av de spurte trorat en advokat tar seg betalt1125 kroner pr. time.Avstand. Undersøkelsen vi-ser også at mange er i tvilom de «har en sak» ellerikke, og derfor unnlater å sø-ke hjelp, fremfor å kontakteadvokat for å få dette av-klart.

Kilde: Opinions undersøkelse omadvokattjenester

fakta
kroner for inntil enhalv time. Ti-meprisen forøvrig varierer mye,fra 1000 til 3750 kroner for pri-vatkunder, ifølge advokatforen-ingens siste bransjeundersøkel-se.
– Hvor mye billigere blirdet å få hjelp av advokat nårman er forsikret?– Hvis du sammenligner 110kroner i måneden, som er LOspris for advokatforsikring, meden gjennomsnittlig timepris på1500 kroner, skal det ikkemangeadvokattimer til før du sparermye penger. Saker om fast eien-dom, for eksempel, er ofte veldigtidkrevende arbeid. Typisk er sa-ker om fast bosted og samvær,hvor flere rettsrunder er vanlig.Da er det ikke uvanligmed advo-katkostnader opp mot 100 000kroner, forklarer Dag Are Børre-sen, advokat i HELP forsikring,som står bak LO-forsikringen.

Susanne Bring brukte advokatforsikring til å sette opp samboerkontrakt og testamente.

Det har hun regnet ut at hun sparte ca. 8000 kroner på.

246 000 kroner årlig, eller ekte-feller/samboere som tilsammentjener mindre enn 369 000 kro-ner. Staten dekker da kostnaderved advokatbistand i saker somer spesielt viktige for folks vel-ferd.
Det finnes kommunale tilbudom fri rettshjelp som den enkel-te kommune kan opplyse om.
Studentene hjelper. I Oslo,Bergen, Trondheim og Tromsøfinnes det rettshjelpsorganisa-sjonerdrevet av jusstudenter.Degir gratis hjelp.I Oslo finnes det i tillegg egengratis, juridisk rådgivning forkvinner, som er drevet av stu-denter i organisasjonen JURK.

Det finnes mange tilbudom gratis advokathjelpDet finnes alternativer forå få ned advokatregningen,også uten advokat-forsikring.

Når man tror man trenger advo-kat, er det først og fremst lurt åfinne ut om det er noe poeng i åta saken videre. Her er det fleremuligheter for gratis hjelp.
Få gratis svar. Noen advoka-ter svarer på innledende spørs-mål helt gratis. Et eksempel ernettstedet www.gratisadvokat-.no, der man kan sende innspørsmål og få gratis råd omhvordan man bør gå frem før ensak blir en sak.

Man kan også sende inn spørs-mål til advokatforeningens ad-vokater på nettsiden www.advo-katenhjelperdeg.no.
Møt opp på vakten. På advo-katvakten kan manmøte opp ogfå inntil en halv times gratishjelp på alle alminnelige retts-områder. Tilbudet finnes overhele landet.Det erde lokalekret-sene av advokatforeningen somstår bak tilbudet.Hvor ofte advokatvaktene ar-rangeres og hvormange advoka-ter som er tilgjengelige, vil vari-ere fra sted til sted. Vanligvis erdet vakt to timer i uken, eller an-nenhver uke.

Ordningen er rettet mot ensli-ge som tjener mindre enn

Mandag 9. mai 2011

PENGENE DINE ØKONOMI 7advokathjelpC Dekker bistand innen de vanligste feltene

«Flinke og
engasjerte
professorer»
Arun Vohra

Direktør
forretningsutviklingFINN.no AS

www.nhh.no/executive

ExecutiveMBA iøkonomisk styring og ledelse

Sparerne holder pustenUro i Midtøsten og Nord-Afrika, naturkatastrofe iJapan og økende bekymringfor gjeldskrise i Europahar fått norske småsparernetil å holde pusten.
ESPEN BRYNSRUD
De norske investorene har øktsin spareportefølje i verdi i førs-te kvartal. Det sammehar svens-kene,mens finnene og danskenehar sett sine porteføljer falle iverdi i første kvartal, viser detnordiske sparebarometeret fraNordnet Bank.Endel av økningen i verdi skyl-des at de private sparerne i Nor-denhar fylt på rundt 5milliarderfriske kroner på sine Nordnet-kontoer i første kvartal.Men for-delingenmellomaksje- og rente-eksponering har ikke endret seg

særlig. – Etter en veldig positivinngang i januar, ble de mer for-siktig i februar og mars som føl-

ge av uro iMidtøsten, Nord-Afri-ka, naturkatastrofen i Japan ogøkt frykt for gjeldskrisen i Euro-pa, konstaterer daglig leder An-ders Skar i Nordnet Norge.
Avventende. Norske sparerehadde en avventende holdningtil aksjemarkedet i store deler av2010, men risikoviljen og ekspo-nering mot aksjemarkedet øktemot slutten av året. Nå sitter demer stille i båten igjen.– Vi ser hverken at de privateinvestorene rømmereller strøm-mer til aksjemarkedet,men opp-rettholder sin langsiktige spa-ring, sier Skar.Til tross for atdethar værtmyeå bekymre seg for har ikke bør-sen svingt ekstremt mye i år, ogde nordiske børsene har hittil iår relativt flat eller noe positivutvikling.

Mest
populære nåSvenske sparere: SkagenGlobal, Skagen Kontiki ogLannebo Småbolag.

Norske sparere: HolbergNorge, WarrenWicklundNorge og Holberg Norden.Danske sparere: SkagenKontiki, Sydinvest Brikog Jyske Invest Kina.Finske sparere: TempletonAsian Growth, SkagenGlobal og Evli Euro Lividi B.
Kilde: Nordnet

fakta

Privatskole likedyrt som barnehage– Foreløpig er det lite somtilsier at de fagligeresultatene blir bedre av åvelge privat, sier ekspert.
– Hva koster det å sende etbarn på privatskole?– Støttesystemet for privat-skoler er bygget opp slik at detikke skal bli skjev sosial rekrut-tering av barn fra velståendefamilier, og de frittstående sko-lene får derfor en stor andelstatsstøtte. Ifølge tall fra Ut-danningsdirektoratet (UDIR)koster det for en elev rundt20 000–30 000 kroner i året,med noen forskjeller mellomskolene. I praksis betyr det atfrittstående skole koster om-trent likemye som å ha et barni barnehage.– Hvilke foreldre er detsom sender sine barn påprivatskole?– Det er liten forskjell i gjen-nomsnittsinntekt mellom for-eldre som sender sine barn påprivatskole, og foreldre somsender sine barn på offentligskole. Men foreldrene som harbarn i de frittstående skolene,har lengre utdanning. Litt tab-loid sagt er det de underbetalteakademikerne som oftere ennandre velger frittstående sko-ler for sine barn.Det er også in-teressant å merke seg at barnav innvandrerfamilier harvært overrepresentert i privat-statistikken i grunnskolen. Ut-danningsambisjonen i inn-vandrerfamilier er ofte høy, ogbarnas skolegang kan fremståsomendel avhele familiens so-siale mobilitetsprosjekt.– Blir barna faglig flinke-re av å gå på privatskole?– Det har så langt vært liteforskning som tyder på at bar-na gjør det bedre rent faglig påprivatskole enn de samme bar-na ville gjort på offentlige sko-ler, målt gjennom eksempelvisnasjonale prøver. Unntaket sy-nes i Norge å være at elever påprotestantiske privatskoleroppnår noe høyere faglige re-sultater i snitt enn barn medtilsvarende foreldrebakgrunnpå offentlige skoler.

– Hvorfor er privatskoleret så politisk kontroversielttema?
– Tanken om privatskolerstrider mot de rådende oppfat-ninger om enhetsskolen, ogmot at offentlige myndigheterskal kunne styre utviklingendirekte. Samtidig er det så storsosial segregering på bolig-markedet, særlig i de store bye-ne, at den offentlige skolen i li-ten grad lykkes med å utjevneslike forskjeller mellom skoler.Det som er interessant, er atdebatten om privat drift harvært konsentrert om grunn-skolen og videregående skoler.Politisk har en aldri stilt desamme spørsmål med noenkraft om barnehager, og denrødgrønne regjeringenhar sat-set alle krefter, også private ut-byggere, for å få barnehage-plass til alle.– Hva er situasjonen iandre land vi kan sammen-ligne ossmed?– Her er det særlig tre landmed relevante erfaringer;Danmark, Sverige og Neder-land. I alle disse land er privat-skolene finansiert av det of-fentlige, og foreldrene betalerlite eller ingenting i skolepen-ger. Nederland har lange tradi-sjoner for privat utdanning, ogca. 75 prosent av alle elever igrunnskolen går på privat sko-le. Sverige har åpnet for en fle-re privatskoler de siste årene,og institusjonene har fått ta ututbytte av driften.

Hvem: Jon LaugloHva: Professor ved Pedagogiskforskningsinstitutt, Universiteteti Oslo
Tema: Frittstående skoler

Ti LO-forbund har allerede Advokatforsikring
Medlemmene i disse LO-forbundene har allerede HELP Advokatforsikring 
inkludert i medlemskapet sitt:

   >  Norsk Transportarbeiderforbund     >  Norsk Sjømannsforbund   

   >  Forbundet for Ledelse og Teknikk   >  Postkom

   >  Norsk Lokomotivmannsforbund      >  Industri Energi

   >  Norsk Arbeidsmandsforbund          >    Skolenes Landsforbund   

   >  Elektrikerna (Sverige)          >  Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
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Fordeler gjennom hele livet

Har du spørsmål vedrørende advokatforsikring eller er det noe du trenger hjelp til? 
Ring 22 99 99 99 mellom klokken 08.30 og 16.30, eller send en e-post til post@help.no. 
Les også om ordningen på www.help.no/nof  

Prioriteringene og behovene våre 
forandrer seg stadig. Tjenestene 
som advokatforsikringen dekker er 
derfor tilpasset de aller fleste juridiske 
hendelser man kan oppleve som  

privatperson, uansett alder og 
livssituasjon. Enten du er yrkesaktiv 
eller pensjonert, vil du ha stor nytte 
av forsikringen. 

I oversikten under finner du typiske 
eksempler på situasjoner hvor det vil 
lønne seg å ha en advokat til rådighet. 
Store eller små problemer – vi hjelper!
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Vi flytter sammen og trenger å få 
satt opp en samboeravtale.

Vi har giftet oss og trenger hjelp 
til å inngå ektepakt.

Hvordan ordner vi det økonomiske 
dersom vi bestemmer oss for å skille 
lag?

Vi har spørsmål om særeie, 
testament og særkullsbarn/felles 
barn.

Jeg trenger råd og hjelp ift avtale 
om samvær med barn og barne-
fordeling.

Vi selger huset og flytter i en mindre 
leilighet. Vi ønsker å gi noe av 
overskuddet i gave til barnebarna. 
Hvordan ordner vi det ift resten av 
arven?

Vi ønsker å overføre hytta til våre tre 
barn. Hvordan går vi frem?

Jeg trenger hjelp med leieavtale på 
bolig og kvalitetssjekk av denne.

Vi ønsker å leie ut sokkelleiligheten. 
Hvordan går vi frem? Hva gjør vi 
dersom leietageren ikke betaler leie? 

Vi skal pusse opp badet og 
ønsker å sette opp en avtale med 
håndverkerne. 

Vi har kjøpt hvitevarer og inventar 
til huset. Hva gjør vi ved eventuell 
klage eller service? 

Bilen må på service. Hvordan sikre 
at det ikke blir dyrere enn det skal?

Vi har arvet en hytte sammen med 
flere andre. Hvordan gå fram for å 
lage en avtale for utgiftsfordeling, 
bruk osv?

Vi trenger hjelp til å få satt opp et 
testament.

Vi har en krangel med naboen om 
tomtegrenser, og trenger hjelp til å 
løse saken.  

Vi ønsker å bygge garasje på 
eiendommen vår, men får ikke 
tillatelse fra kommunen. Kan vi 
klage?

Vi skal kjøpe båt og trenger 
hjelp til å sikre at alt det juridiske 
er i orden. 

Vi krangler med rørleggeren som 
aldri fullførte jobben han startet på.

Hvilke rettigheter har vi i et 
arveopp gjør? Hvordan kan vi 
best forsøke å unngå konflikter?

Vi står foran omfattende oppussing 
av hele huset. Hvordan sikrer vi 
oss at håndverkerne gjør jobben 
skikkelig? Kan vi holde tilbake 
penger dersom jobben ikke blir 
gjort i tide eller er mangelfullt utført?
  

Vi trenger hjelp til klagehåndtering 
i forbindelse med mangler på 
campingvognen vi har kjøpt. 

Jeg har arvet et betydelig beløp 
etter mine foreldre. Kan jeg avslå 
arven til fordel for barna mine?

Vi ønsker å tilgodese barna 
økonomisk. Bør vi vente til de blir 
myndige med å gi dem pengegaver?

Ett av barna ønsker å overta huset 
vårt. Hvordan sikrer vi at de andre 
barna også får det de har krav på?

Den nesten nye bilen vår har flere 
feil vi ikke fikk vite om.

Ektefellen min har gått bort. 
Lønner det seg å sitte i uskifte med 
barna, eller gjennomføre skiftet nå?

Kan foreldrene mine gi bort den 
kommende arven min til Røde Kors?

Faren min sitter i uskiftet bo, og skal 
nå gifte seg på ny. Kan jeg kreve 
arven etter min avdøde mor?

Hva gjør jeg når PC, mobil eller iPad 
blir ødelagt og butikken ikke vil gi 
meg nytt produkt?

Familie Hjem Arv Forbrukerkjøp

Kontakt oss! 

Norges Offisersforbund 
Svarsending 0408
0090 OSLO

For privatpersoner koster en 
advokattime i gjennomsnitt ca 1600 
kroner. Da er det ikke så rart at de 
fleste vegrer seg for å kontakte 
advokat før de absolutt må. 

Som medlem i NOF vil du få 
HELP Advokatforsikring inkludert 
i medlemskapet ditt fra 1. august. 
Du får advokathjelp i store og små 
spørsmål og saker, uten å måtte 
tenke på kostnadene.   

Fra 1. august vil forsikringspremien 
din øke med 60 kroner i måneden. 
Utover det betaler du ingenting for 
advokathjelpen.

Ordinær pris for LO-medlemmer i 2015:
149,-/mnd eller 1788,-/år.

Advokathjelp inkludert i medlemskapet ditt

Ønsker du ikke denne fordelen?
Hvis du ikke ønsker advokatforsikring 
som del av medlemskapet ditt, må du 
reservere deg mot ordningen  
innen 30. juni 2015. 

Dersom du ikke reserverer deg, vil du 
være omfattet av forsikringsordningen 
fra 1. august 2015.

Medlemspris:
60,-/mnd eller 

720,-/år



HELP Forsikring er et norsk 
forsikringsselskap som har spesialisert 
seg på å tilby advokattjenester til 
privatpersoner i form av forsikring.

Selskapet er størst i Norge på 
advokathjelp til privatpersoner og 
advokatene i HELP er spesialister 
på privatrett. 

Postadresse:
HELP Forsikring AS
Postboks 1870 VIKA
0124 OSLO

Kundeservice: 22 99 99 99
post@help.no
www.help.no

Besøksadresse:
Holbergsgate 21
0166 Oslo  

Les mer på www.help.no/nof
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Riv her

An ARAG company

Reservasjonsslipp
Sendes kun inn dersom du ikke ønsker
advokatforsikring som en del av medlemskapet ditt

Fyll ut og send inn:

Jeg ønsker ikke advokatforsikring som en del av mitt medlemskap i NOF.

Svarslippen er ferdig frankert.

Dato/signatur


