
Retningslinjer for juridisk rådgivning 

Retningslinjene gir, sammen med regler for god advokatskikk, en oversikt over de rutiner og 

regler som gjelder for juridisk rådgivning til foreningens medlemmer. 

 

❖ Hva kan du få hjelp til 

Vi bistår med juridisk rådgivning i spørsmål i tilknytning til din faglitterære 

virksomhet, og kan blant annet hjelpe deg med opphavsrettslige og kontraktsrettslige 

spørsmål. Vi bistår ikke med skatteplanlegging, men kan i særlige tilfeller bistå i 

enkelte skatterettslige og trygderettslige spørsmål eller i klagesak overfor 

Skatteetaten eller NAV dersom det er relatert til din faglitterære virksomhet. 

 

Vi yter bistand etter norsk rett og jurisdiksjon 

 

❖ I hvilket omfang  

Medlemmer av NFFO har normalt rett til inntil 3 timer gratis rådgivning per sak. I 

enkelte tilfeller tilbyr vi utvidet bistand. Dette vurderes konkret, og avhenger av 

sakens art, advokatenes kapasitet og om det fremstår som en ønskelig prioritering 

for organisasjonen. 

 

Ikke-medlemmer kan ta kontakt for enkle, generelle spørsmål.   

 

I saker hvor det ikke oppnås utenomrettslige løsninger, er det administrasjonen i 

NFFO som avgjør hvorvidt saken skal prøves for domstolene. Avgjørelsen tas av 

generalsekretæren.  Dersom det besluttes at saken skal prøves for domstolene, 

avtales særskilte vilkår for vår bistand med det enkelte medlem.  

 

❖ Kriterier  

Juridisk rådgivning til medlemmer ytes kun dersom medlemmet er à jour med 

medlemskontingenten 

 

❖ Gratis juridisk bistand 

Medlemmer betaler ikke salær for juridisk rådgivning, og skal heller ikke dekke andre 

utgifter NFFO påtar seg på medlemmets vegne.  

 

❖ Kapasitet 

Henvendelser om juridisk rådgivning sendes til juridisk@nffo.no. Henvendelser vil bli 

besvart av den advokaten som har kapasitet. Vår kapasitet vil til enhver tid variere, 

og det må påregnes 5-7 virkedagers svartid.   

 

❖ Informasjon 

For at vi skal kunne bistå på best mulig måte er det viktig at du gir advokaten 

fullstendig informasjon om faktum i saken og hva du ønsker å oppnå.  
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❖ Taushetsplikt/konfidensialitet 

Advokatene i NFFO har taushetsplikt om forhold de blir kjent med gjennom 

rådgivningen/bistanden. For å oppnå best mulig resultat for medlemmet tas det 

forbehold om at NFFOs advokater kan diskutere saken seg imellom. Ved behov kan 

advokatene dele opplysninger med andre ansatte i NFFO, med mindre annet er 

avtalt. De ansatte informasjonen deles med, har i så fall samme taushetsplikt som 

advokatene.  

 

❖ Behandling av personopplysninger 

Vi behandler kun personopplysninger i den grad det er nødvendig for oppdraget. Ser 

NFFO sin personvernerklæring her:  

 

❖ Interessekonflikt 

I saker mellom to eller flere forfattere, vil våre advokater være nøytrale, og vi tar ikke 

på oss saker mellom NFFO-medlemmer. Dersom vi skal bistå i slike tilfeller vil vår 

rolle være i form av en fasilitator, og vi kan legge til rette for et meklingsmøte. En 

forutsetning for slik bistand er at begge/alle parter er innforstått med advokatens 

rolle og at det foreligger enighet om at saken kan behandles på denne måten. 

Advokatene kan gjøre en skjønnsmessig vurdering av om det skal ytes bistand i 

saken. Den som henvender seg til oss for rådgivning, plikter å bidra til avklaringen om 

det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at vi ikke kan bistå med 

rådgivning.  

 

 

 

 


