
 

Vejledende lønsatser for advokatfuldmægtige
Med lønregulering pr. 1. april 2017

 
Djøf Advokat er af den opfattelse, at sikring af tilgang af velkvalificerede jurister til advokatstanden er en 
forudsætning for standens fremtid, og at det i den forbindelse er vigtigt, at der tilbydes dygtige, unge kandidater 
ansættelsesvilkår, der er konkurrencedygtige med de vilkår, der tilbydes jurister på det øvrige arbejdsmarked.

Ud fra ønsket om at sikre en tilfredsstillende tilgang af velkvalificerede jurister til advokatgerningen skal Djøf 
Advokat anbefale, at de i overenskomsten mellem staten og Danmarks Jurist- og Økonomforbund vedrørende 
juridiske kandidaters ansættelsesforhold i statens tjeneste angivne lønninger anvendes som vejledende 
minimumslønnin-ger for ansættelsesforholdets begyndelse ved lønfastsættelsen.

Efter den gældende overenskomst mellem staten og Danmarks Jurist- og Økonomforbund, er lønningerne pr. 1.
april 2017 som angivet i nedenstående opstilling.

 
 

 A B C D I alt 

 Bruttoløn Rådighedstil-
læg (brutto) 

Arbejdsgivers 
pensionsbi-
drag 

Puljetillæg  

1. års advokatfuldmægtig 26.191,31 3.283,79 3.016,07 1.646,99 34.138,16

2. års advokatfuldmægtig 27.209,51 3.283,79 3.125,90 1.734,85 35.354,05
3. års advokatfuldmægtig 29.156,29 3.283,79 3.335,87 1.797,28 37.573,24

A. Bruttolønnen er grundlønnen (inklusive eget pensionsbidrag) for en nyuddannet kandidat i staten.

B. Rådighedstillægget er et begreb, der dækker over den forpligtelse, som offentligt ansatte efter
overenskomsten mellem staten og Djøf har til inden for en given tidsramme at stå til rådighed for
den offentlige arbejdsgiver. Rådighedstillægget gives således til alle fuldmægtige ansat i staten
og bygger på en forudsætning om, at det højtuddannede personale i et vist omfang skal stå til rå-
dighed ud over normal arbejdstid.

C. Arbejdsgiverens pensionsbidrag udgør 10,79 % af bruttolønnen og 5,83 % af rådighedstillægget
(brutto). Der er i overenskomsten mellem staten og Djøf aftalt en obligatorisk pensionsordning.
Det samlede pensionsbidrag udgør 17,1 % af nettolønnen og 9,0 % af rådighedstillægget, hvor
1/3 er eget pensionsbidrag og 2/3 er arbejdsgiverpensionsbidrag. Dette svarer til, at arbejdsgive-
ren indbetaler et bidrag på 10,79 % af bruttolønnen og 5,83 % af brutto-rådighedstillægget, mens
den ansatte betaler hhv. 5,39 % og 2,91 %. I denne forbindelse skal man anbefale, at advokat-
fuldmægtige ved ansættelsesforholdets begyndelse etablerer en pensionsordning.

D. Puljetillægget er udtryk for en gennemsnitsberegning af den andel af lønsummen, som en aka-
demisk fuldmægtig ansat i det offentlige kan forvente at opnå efter det nye lønsystem. Det be-
mærkes dog i den forbindelse, at offentligt ansatte jurister ikke har et generelt krav på at modtage
særskilte individuelle tillæg, men de kan have en forventning om med arbejdsgiveren at kunne
forhandle sig til disse tillæg.

 
 
 
 



Arbejdstid og merarbejde
Djøf Advokat anbefaler, at den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer, inkl. ½ times daglig frokostpause. 
Advokat-fuldmægtigen bør selv kunne tilrettelægge sin arbejdstid, der placeres inden for advokatfirmaets 
normale kontortid. Det bør tilstræbes, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke medfører 
merarbejde. Det anbefales, at eventuelt merarbejde honoreres enten med afspadsering eller 
merarbejdsbetaling med tillæg af 50 %. For at begrænse et eventuelt merarbejde kunne der drøftes en 
aftale om flekstid/fikstid.
 
Ferie og fridage
Djøf Advokat anbefaler, at advokatfuldmægtigen optjener 2,5 feriedag pr. måned svarende til 6 ugers 
ferie med løn årligt. Advokatfuldmægtigen kan vælge at få den 6. ferieuge, der ikke er afviklet inden 
ferieårets slutning, konverteret til et kontant beløb svarende til den løn, som den pågældende ville have 
fået udbetalt ved afholdelse af ferien, medmindre arbejdsgiveren med en måneds varsel varsler ferien 
afholdt inden ferieårets udløb. Ved fratræden udbetales i alle tilfælde en kontant godtgørelse for ikke 
afviklede feriedage.
 
Djøf Advokat anbefaler, at Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt 
Grundlovsdag er fridage med fuld løn.
 
Advokatuddannelse 
Advokatfirmaet skal sikre, at advokatfuldmægtigen opnår en bred uddannelse og et godt kendskab til ad-
vokatgerningen. Advokatfuldmægtigen skal under uddannelsen deltage i retssagsbehandling, herunder 
mundtlig domsforhandling, under fornøden vejledning af principalen. Under uddannelsen skal advokat-
fuldmægtigen oplæres i og varetage selvstændig klientkontakt. 
 
Advokatfirmaet og advokatfuldmægtigen sikrer løbende sammenhæng mellem advokatuddannelsens 
kurser og advokatfuldmægtigens daglige, praktiske arbejde. Advokatfirmaet tilmelder advokatfuldmægti-
gen Advokatsamfundets efteruddannelse for advokatfuldmægtige og afholder alle udgifter forbundet her-
med. Advokatfuldmægtigen har ret til frihed med løn til deltagelse i de obligatoriske kurser. Advokatfirmaet 
sørger for, gennem arbejdets tilrettelæggelse, at advokatfuldmægtigen under deltagelsen i Advokatsam-
fundets efteruddannelse for advokatfuldmægtige ikke skal stå til rådighed for advokatfirmaet. 
 
Djøf Advokat anbefaler, at advokatfuldmægtigen bør have ret til minimum 5 dages frihed med løn til 
forberedelse til retssagsprøven.
 
Kompetenceudvikling 
Advokatfuldmægtigen er berettiget til kompetenceudvikling, herunder efteruddannelse efter aftale med og 
for advokatfirmaets regning. Der bør én gang årligt holdes en medarbejderudviklingssamtale mellem ad-
vokatfuldmægtigen og principalen. Medarbejderudviklingssamtalen skal sikre en målrettet og systematisk 
udvikling af advokatfuldmægtigens faglige og personlige kompetencer. Tilrettelæggelsen af advokatfuld-
mægtigens kompetence- og udviklingsforløb sker såvel i det daglige som i den årlige medarbejdsudvik-
lingssamtale. Udviklingsforløbet bør i videst muligt omfang tilgodese såvel advokatfirmaets kompetence-
behov som advokatfuldmægtigens egne udviklingsønsker. Ved medarbejderudviklingssamtalen bør der 
opstilles og følges op på en skriftlig individuel udviklingsplan, hvor der formuleres udviklingsmål og -
aktiviteter for advokatfuldmægtigen. Udviklingsaktiviteterne kan omfatte såvel ”læring-på-jobbet-metoder” 
som uddannelse, efteruddannelse, kurser mm. 
 
Graviditet, barsel og adoption
Djøf Advokat anbefaler, at advokatfirmaet yder fuld løn til kvindelige advokatfuldmægtige i følgende 
perioder: Graviditetsorlov i 8 uger før forventet fødsel og barselsorlov i 26 uger efter fødslen. 
Advokatfirmaet bør ligeledes betale fuld løn til mandlige advokatfuldmægtige i følgende perioder: 
Fædreorlov i 2 uger i løbet af de 14 første uger efter fødslen og forældreorlov i 12 uger med fuld løn. De 
12 uger kan frit placeres inden for de 46 uger, der følger umiddelbart efter fødslen.
 
Advokatfuldmægtigen har ret til fuld pension i perioder uden fuld løn. Ovennævnte finder endvidere fuldt 
ud anvendelse i tilfælde af adoption, dog således at fuld løn under de 8 uger før forventet modtagelse af 
barnet ydes, såfremt det er et krav fra adoptionsmyndighederne, at barnet skal hentes i udlandet. 



 
Barns sygdom og omsorgsdage
Djøf Advokat anbefaler, at advokatfuldmægtigen har ret til 2 dags frihed med løn ved barns sygdom.
Djøf Advokat anbefaler ligeledes, at advokatfuldmægtigen har ret til 2 omsorgsdage med løn om året. 
Advokatfuldmægtige med børn har herudover ret til 2 børneomsorgsdage med løn pr. barn pr. kalenderår 
til og med det kalenderår, hvori barnet fylder 15 år. Retten til omsorgsdage gælder fra 
ansættelsestidspunktet. Hvis advokatfuldmægtigen ikke inden årets udgang eller ved fratræden har 
anvendt omsorgsdagene, forfalder de til kontant udbetaling ved årets udgang.

 


