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Referenten rejser til debat det spørgsmål, om de nordiske landes lovgivninger hen-
holdsvis advokatorganisationer bør tillade eller omvendt forbyde advokater at
indgå i kompagniskab med udøvere af andre professioner, eksempelvis med stats-
autoriserede revisorer. Fænomenet - og spørgsmålet - er aktuelt på internationalt plan
under betegnelsen «multidisciplinary partnerships».

De berørte professioners interesser i spørgsmålet gennemgås - tillige med den
verserende debat og hidtidige stillingtagen i den vestlige verdens vigtigste lande.
Argumenterne for at tillade MDPs (one-stop-shopping, sikring af klientgrundlag,
bestående juridiske konsulenter i revisionsfirmaerne så vel som grundlæggende
liberalisme) holdes op overfor betænkelighederne herved (risiko for præjudicering af
advokaters uafhængighed og fortrolighedspligt og tendens mod indskrænkning i
praksis af frit rådgivervalg for klienterne mv.).

Referenten giver ikke nogen endelig konklusion, men opstiller de mulige reaktions-
mønstre som alternativt (A) et totalt forbud mod MDPs, (B) et forbud mod udøvelse af
advokatvirksomhed, som ejes og/eller ledes af andre end advokater, men dog tillader
advokatvirksomhed i franchiseform, evt. (C) med ret for franchisegiveren til at be-
stemme advokatvirksomhedens geografiske virkeområde og/eller hvilke klienter,
advokatvirksomheden kan betjene, (D) intet forbud, men autorisering af en ny titel
«uafhængig advokat» e.l. forbeholdt advokater, der ikke indgår i MDP eller (E) passiv
afventen af udviklingen på internationalt plan. Referenten ville personligt foretrække et
forbud (A).

Niels Fisch-Thomsen er født i 1939, blev cand. jur. i 1964 og har drevet advokatvirk-
somhed i København fra 1968. Han var medlem af det danske advokatråd fra 1977-91,
de sidste 7 år som formand, og repræsentant ved EUs advokatorganisation (Conseil
des Barreaux de la Communauté Européenne - CCBE) 1983-94, det sidste år som dets
præsident. Han har publiceret artikler om advokatforhold mv.

1. Indledning

Der er et fænomen - en erhvervsstrukturel udviklingstendens inden for de libe-
rale professioner - som netop i disse år breder sig og truer med hurtigt - næsten
«over night» - at kunne ændre ganske fundamentalt de traditionelle strukturer i
den vestlige verdens advokatsamfund eller toneangivende dele af disse, og som
derfor vil kunne påvirke meget væsentligt advokatens traditionelle position og
virksomhed i vore samfund.
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1.1 Terminologi

Dette fænomen kommer udefra, men har i de allerseneste år præsenteret sig også
i de nordiske lande, herunder navnlig i Norge og Sverige. Fænomenet har ikke
endnu noget alment anerkendt nordisk navn. Derfor benyttes her den angelsak-
siske terminologi «Multidisciplinary Partnerships». Forsøg på at finde et dansk
ord for fænomenet som «Tværliberale samvirker» e.l. er ikke slået an.
Franskmændene har derimod oversat begrebet som «Associations Inter-
professionelles» (eller «Multidisciplinaires»). I mangel af en (fælles)nordisk
term vil i det følgende det angelsaksiske begreb «Multidisciplinary Partnerships»
(ofte forkortet MDP) blive anvendt.

Når fænomenet i den skriftlige beretning til Det danske Advokatsamfunds års-
møde i 1993 blev betegnet som «Multidisciplinary Partnershits» var det udtryk
for en «tankeoverført, tidsforskudt, freudiansk trykfejl», jfr. Mogens Holm:
Milepæle, kilometersten - Et kvart århundrede af Advokatsamfundets historie
(1998).

1.2 Begrebet

For en forståelse af og deltagelse i diskussionen for og imod Multidisciplinary
Partnerships er det afgørende, at man gør sig helt klart, hvad begrebet indebærer
og omfatter.

Nøgleordet i begrebet er ordet «partnership», som viser, at hvad der tænkes på,
er et fælles ejerskab til en erhvervsvirksomhed, et firma, som udbyder og præs-
terer ydelser inden for de liberale professioners traditionelle område, typisk i
form af rådgivning til klienter.

Problemstillingen, som dette diskussionsindlæg påpeger, er netop spørgsmå-
let, om en sådan liberal rådgivningsvirksomhed kan - bør kunne - ejes af inde-
havere, der kommer fra forskellige professioner med forskellig baggrund og
uddannelse, forskellige opgaver og positioner i erhvervs- og samfundslivet og
forskellige lov- eller organisationsfæstede etiske regelsæt og hertil knyttede
disciplinærsystemer («Multidisciplinary»).

Et fælles ejerskab til en virksomhed medfører et meget tæt interessesammen-
fald mellem ejerne - en fælles interesse i det løbende års overskud, en fælles
interesse i virksomhedens konkurrencemæssige og økonomiske konsolidering og
en fælles interesse i at afværge anslag mod virksomheden f.eks. i form af erstat-
ningskrav fra klienter rejst mod virksomheden på grundlag af påstået fejlagtig
rådgivning eller sagsekspedition. Det er dette tætte interessesammenfald mellem
ejerne - trods forskellig baggrund, forskellige opgaver, forskellige etiske nonner
og forskelligt disciplinærsystem - som rejser den nedennævnte problemstilling,
om sådant fælles ejerskab bør være tilladt eller ej eller - subsidiært - om eksis-
tensen af et sådant fælles ejerskab kalder på opstillingen af særlige regler, særli-
ge kauteler til beskyttelse af sådanne virksomheders klienter.



Multidisciplinary Partnerships 879

Af det sagte - at samejet til virksomheden er det helt afgørende - følger, at
løsere former for samvirke mellem liberale professionsudøvere uden egentligt
sameje til virksomheden falder uden for begrebet Multidisciplinary Partnerships.

Udøvere af forskellige liberale professioner - f.eks. advokater og revisorer -
har altid arbejdet tæt sammen i de fælles klienters interesse, men som indbyrdes
uafhængige rådgivere til disse. Et sådant samarbejde, som utvivlsomt under alle
omstændigheder fortsat vil bestå, falder uden for begrebet «Multidisciplinary
Partnerships» og ingen, i sig selv fuldt forståelig, argumentation for et sådant
nært og forventeligt i fremtiden yderligere intensiveret samarbejde bør derfor
kunne tages til indtægt for en anerkendelse af Multidisciplinary Partnerships som
et egentligt sameje mellem f.eks. advokater og revisorer til den virksomhed, hvor-
fra rådgivningen udøves.

Problemstillingen er - kort udtrykt - et spørgsmål om tilladeligheden af et
sameje, ikke om tilladeligheden og ønskeligheden af et samarbejde (samvirke),
hvis fordele, ja nødvendighed, enhver vil kunne forstå.

1.3 Indflydelse på udviklingen

Det er min tro, at mange, herunder mange advokater i Norden, vil betragte det
udefra kommende fænomen Multidisciplinary Partnerships som en truende syg-
dom, en epidemi, en pest, som truer med på sigt at ville undergrave advokatstan-
dens og advokatgerningens integritet, uafhængighed og position - og dermed i
virkeligheden advokaternes hele «raison d'etre» i vore samfund.

Andre kan have den opfattelse, at den strukturelle integration mellem de for-
skellige liberale professioner - herunder navnlig advokaternes og revisorernes -
vil styrke begge professioners placering i samfundet, og navnlig i forhold til
erhvervslivet som en imødekommelse af erhvervsvirksomhedernes hævdede sti-
gende behov for integreret rådgivning i en stadigt mere kompleks og globaliseret
kommerciel verden.

Hvad enten man som nordisk jurist som udgangspunkt måtte være tilhænger
eller modstander af fænomenet Multidisciplinary Partnerships, vil man - med
fuld ret - kunne stille sig det spørgsmål, om juriststanden i de nordiske lande ret
beset i virkelighedens verden vil have nogen mulighed for at påvirke udvikling-
en - at forhindre, fremme eller regulere indførelsen af Multidisciplinary
Partnerships i vore nordiske lande.

Meget stærke kræfter driver udviklingen internationalt, og i en verden med en
allerede betydelig og utvivlsomt i fremtiden stigende internationalisering også på
områder som regnskabsvæsen og juridisk rådgivning kan man fatalistisk stille sig
det spørgsmål, om det har nogen nytte overhovedet at drøfte et internationalt
fænomen som Multidisciplinary Partnerships i et i global sammenhæng så
begrænset forum som et nordisk juristmøde.

Heroverfor kan det - og bør det efter referentens opfattelse - med styrke frem-
hæves, at vi nordiske lande har vor egen gennem århundreder udviklede retskul-
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tur, der så vidt vides nyder fuld anerkendelse i den øvrige vestlige verden, og at
vor mening som nordiske jurister om det nye fænomen Multidisciplinary Partner-
ships derfor også bør have en plads i en international diskussion for og imod til-
ladeligheden af sådan liberal integration - en diskussion, som endnu ikke er
afsluttet, men videreføres med megen styrke på den internationale scene.

Under alle omstændigheder bør det have interesse for nordiske jurister at gøre
sig bekendt med fænomenet Multidisciplinary Partnerships, om ikke andet så for
i tide at drøfte de regler og kauteler, som efter vor opfattelse findes at burde
omgærde sådanne liberale samejer i vore samfund, hvis de skal have lov at vinde
indpas hos os.

1.4 Bibliografi

På grund af emnet Multidisciplinary Partnerships' meget betydelige aktualitet og
de meget stærke meningstilkendegivelser pro et contra, som begrebets introduk-
tion har givet anledning til, findes der en helt uoverskuelig mængde af inter-
nationale artikler, trykte foredrag, referater, resolutioner og resolutionsudkast mv.
om emnet.

Uoverskueligheden af dette materiale - og referentens generelle tidspres som
praktiserende advokat - har umuliggjort det for undertegnede at udarbejde en
oversigt over blot en del af denne litteratur.

På denne baggrund har jeg valgt at afstå fra ethvert forsøg på at opstille en
MDP-bibliografi. Dette diskussionsindlæg står således helt og fuldt for referen-
tens egen regning og er baseret på min personlige beskæftigelse med emnet dels
som dansk advokatrådsformand (1984-91), dels som deltager i det europæiske
advokatorganisationssamarbejde i Conseil des Barreaux de la Communauté
Européenne (CCBE) (1983-94).

2. Baggrund - udvikling

Medens begrebet Multidisciplinary Partnerships sprogligt og begrebsmæssigt
kan omfatte ethvert sameje til en liberal erhvervsvirksomhed mellem personer
med forskellig professionel uddannelse og baggrund er det i praksis sameje mel-
lem to specifikke professioner - advokater og statsautoriserede revisorer - i
Multidisciplinary Partnerships, som navnlig, ja næsten udelukkende, har påkaldt
sig interesse - og diskussion.

I det følgende vil jeg derfor helt samle mig om denne specifikke form for
Multidisciplinary Partnerships - en liberal rådgivningsvirksomhed, ejet og drevet
i sameje mellem advokater og statsautoriserede revisorer.

En vurdering af og stillingtagen til fænomenet Multidisciplinary Partnerships
mellem advokater og statsautoriserede revisorer vil nok have fordel af et forsøg
på en analyse af den udvikling, som har fremkaldt interesse overhovedet for tan-
ken om en sådan egentlig sammenslutning af advokat- og revisionsvirksomhed.
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2.1 Revisionsfirmaerne

Det er næppe nogen hemmelighed, at ønsket om muligheden for en integration af
revisions- og advokatvirksomhed i et og samme firma navnlig - måske udeluk-
kende - drives frem fra revisorverdenens side, ganske særligt af de meget store,
internationalt organiserede og drevne revisionsfirmaer («The Big Five»).

Disses ønske om - gennem opkøb af eller fusion med et eller flere større advo-
katfirmaer - at kunne udvide deres rådgivningspotentiale over for deres klientel
er umiddelbart forståeligt. De store revisionsfirmaer har for længst udviklet sig
langt ud over deres traditionelle basis - den lov- eller vedtægtsbestemte revision
- til en rådgivnings- og konsulentvirksomhed, der breder sig over stadigt større
områder. Herved har revisionsvirksomhederne ikke blot nærmet sig, men vitter-
ligt overtaget, rådgivningsområder, som traditionelt har tilhørt advokaterne.
Skatterådgivning og -planlægning er det mest iøjnefaldende eksempel, men her-
til er i stigende grad også kommet generationsskifteplanlægning, børsintroduk-
tion, generel strukturplanlægning, ledelsesrådgivning m.m.m.

På de juridisk prægede områder befinder revisionsfirmaerne sig stadig i et
samarbejde - men også i en vis konkurrence - med det advokatfirma, virksom-
heden benytter.

Kunne revisionsfirmaet imidlertid slå sig sammen med advokatfirmaet, ville
et herved opstået nyt «multidisciplinary partnership» kunne tilbyde virksom-
heden og andre klienter en totalrådgivning. Noget sådant kunne indebære et antal
fordele for revisionsfirmaet:

Den officielt fremhævede fordel ville utvivlsomt være, at et sådant totalråd-
givningstilbud til klienterne ville fremstå som et slagkraftigt konkurrencepara-
meter i den stadigt skarpere konkurrence med andre (måske mindre) revisions-
firmaer, som endnu ikke måtte kunne tilbyde noget sådant.

En udvidelse af den eksisterende rådgivningsservice med også juridisk råd-
givning ville også - vil det utvivlsomt blive hævdet - være udtryk for en natur-
lig organisk udvikling af et dynamisk, konstant ekspanderende multinationalt
revisions- og rådgivningsfirma.

Men hertil kommer de næppe fremhævede - men derfor næppe i revisionsfir-
maet mindre påagtede - fordele for dette, at en sammenslutning med et større
advokatfirma ville nivellere den indbyrdes konkurrence mellem revisionsfirma-
et og advokatfirmaet på de af begge dækkede betydelige grænseområder (skatte-
mæssig planlægning, generationsskifte, børsintroduktion, strukturplanlægning
mv.) og ville give det sammensluttede firma («multidisciplinary partnership») en
reel monopolstilling som rådgiver over for de fælles klienter. Denne monopol-
stilling ville reelt være sikret gennem revisionsfirmaets status som generalfor-
samlingsvalgt revisor, fordi virksomhedens ledelse i almindelighed vil frygte de
betænkeligheder hos aktionærer og/eller kreditorer, et revisorskifte ville kunne
give anledning til.
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Der ville være en yderligere fordel forbundet med revisionsfirmaets fusion
med et advokatfirma - en fordel, som med sikkerhed ikke vil blive omtalt - nem-
lig en eliminering af den juridiske kontrol med revisionsfirmaets rådgivning til
virksomheden, som en effektiv advokatrådgiver for virksomheden ville stå for,
såfremt - nota bene - advokaten fortsat var uafhængig af revisionsvirksomheden
og alene havde ansvar over for klienten og alene havde klientens tarv for øje.

For de meget store revisionsfirmaer («megarevisionsfirmaer»), de som i førs-
te række ønsker at fusionere med advokatfirmaer, vil en tanke herom ikke inde-
bære nogen frygt for deres egen fremtidige selvstændighed. Det er et «fact of
life», at disse revisionsfirmaer - i omsætning, i økonomisk styrke, i personelbe-
manding og i international organisation og integration - så langt overgår selv
store advokatfirmaer. Megarevisionsfirmaerne løber ikke nogen risiko for at
blive «slugt» af det eller de advokatfirmaer, de måtte fusionere med. Det er ikke
dem, der bliver slugt - det vil tværtimod være dem, som sluger. Det vil uden for
enhver tvivl være det store revisionsfirma, som vil dominere et nyt multidiscipli-
nary partnership. Dets goodwill vil blive knyttet til revisionsfirmaets navn, og i
kraft af den officielle status som generalforsamlingsvalgt revisor vil revisionsfir-
maet have den fasteste blivende tilknytning til klienterne. Det vil - kort sagt -
være de ledende revisorer, som ultimativt vil have magten og indflydelsen i et
som et multidisciplinary partnership etableret revisions- og advokatfirma.

Revisionsfirmaerne - de store - har således i egen opfattelse meget at vinde
og intet at tabe ved at indfusionere et advokatfirma og derved gøre sig til et
multidisciplinary partnership.

2.2 Advokatfirmaerne

Hvis redegørelsen under 2.1 for revisionsfirmaernes motiver for at ønske sig
muligheden for etablering af multidisciplinary partnerships med advokater er rig-
tig, tiltrænges en forklaring på, hvorfor advokatfirmaer skulle føle sig tiltrukket
af en sådan mulighed for at indgå i et ægteskab med revisorerne, hvori advoka-
terne efter al forventning vil blive de mindre, de svagere, de afhængige i det ind-
byrdes forhold til revisorerne.

Hvorfor som advokatfirma lade sig opsluge af et større revisionsfirma for der-
efter at drive sin advokatvirksomhed videre i revisionsfirmaets navn og under
opgivelse af sin hidtidige selvstændighed og uafhængighed?

Svaret på dette spørgsmål nødvendiggør en kort oversigt over den udvikling,
vilkårene for udøvelsen af advokatvirksomhed er undergået i de seneste årtier og
fortsat er undergivet.

Traditionelt har advokatvirksomhed været udøvet af den praktiserende advo-
kat som selvstændigt virkende juridisk rådgiver i eget personligt firma eller i
kompagniskab af overskuelig størrelse med andre ligestillede advokater. Og
traditionelt har de fleste advokater været generalister, som med en all round juri-
disk uddannelse og erfaring som baggrund har ført de retssager og ydet den juri-
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diske rådgivning, som advokatens traditionelle klientkreds har givet ham anled-
ning til at beskæftige sig med.

Samfundsudviklingen efter 2. verdenskrig - den kolossalt øgede intensivering
i den lovmæssige regulering af stort set alle samfundsområder, det med erhvervs-
livets virksomheders vækst stigende behov for kontraktsmæssig og strukturmæs-
sig sikring af virksomhedernes drift, konsolidering og udvikling, den markante
globalisering af erhvervslivet og den bl.a. heraf følgende skærpede konkurrence
- har imidlertid gennem de seneste år ganske sprængt rammerne for en advokats
virksomhed som egentlig generalist. Ingen, selv ikke den flittigste og dygtigste,
kan beherske hele feltet. En fremadskridende specialisering har været en simpel
overlevelsesbetingelse for advokaterne og er derfor blevet det første markante
træk ved advokatrollens udvikling i vor tid.

Virksomhederne kræver betjening og rådgivning på mange områder, inden for
mange specialer. Dette behov har nødvendiggjort - og ført til - dannelsen af sta-
digt større advokatfirmaer, som i kraft af deres størrelse og dermed antallet af
specialister kan imødekomme klienternes, virksomhedernes varierende behov for
kvalificeret og specialiseret rådgivning på snart det ene, snart det andet felt. For
en snes år siden var det vel kun i England og Holland, man mødte virkeligt store
advokatfirmaer, men de seneste årtier har set fremkomsten af sådanne også i de
øvrige europæiske lande, herunder i Norden. Dette har været det andet markante
træk ved advokatrollens udvikling i vor tid.

Havde nogen troet, at skabelsen af store advokatfirmaer i sig selv og uden
videre ville sikre disse firmaer en lukrativ og sikret position på markedet for juri-
disk rådgivning i en længere årrække frem, ville de nok have forregnet sig. Meget
tyder på, at de hyppige advokatfirmafusioner kun har været begyndelsen til en
fortsat kamp for at fastholde klientgrundlaget, indtjeningen og dermed firmaets
eksistens.

Alt dette skyldes utvivlsomt konkurrencen i videste forstand - konkurrencen i
erhvervslivet som sådant og konkurrencen mellem de større advokatfirmaer ind-
byrdes. Modsat den traditionelle mindre advokatvirksomhed, som var baseret på
den enkelte advokat og indehavers flid og dygtighed, og som typisk havde en
behersket omkostningsprocent, vil det store nye advokatfirma ofte befinde sig i
samme «klemme» som andre erhvervsvirksomheder, nemlig klemmen mellem et
af den indbyrdes konkurrence trykket indtjeningsniveau og en omkostningsfak-
tor, som er vanskelig at holde nede.

I førstnævnte henseende - konkurrencen om klienterne - spiller det utvivl-
somt en rolle, at de gennem de senere år gennemførte omfattende fusioner og
virksomhedsovertagelser overalt i erhvervslivet har formindsket antallet af større
erhvervsklienter. De fra et advokatsynspunkt attraktive store erhvervsklienter er
blevet større - men færre. Dette har skærpet konkurrencen om netop disse klien-
ter.

Kampen om ikke mindst disse klienter har ført til krav i de større advokatfir-
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maer om en stadig højnelse af kvaliteten og specialiseringen. For en meget gene-
rel betragtning er det næppe forkert at sige, at de større advokatfirmaers kvali-
tetsniveau for efterspørgerne af advokatydelser hos disse dvs. de større erhvervs-
virksomheder fremtræder som højt, men nogenlunde ensartet. Hvis dette sidst-
nævnte er korrekt, markerer det en for de større advokatfirmaer farlig ekspone-
ring i form af risiko for en øget priskonkurrence. Dette træk er vel endnu ikke
dominerende i vore nordiske lande, men efter sigende vinder store erhvervs-
virksomheders trang til at indhente tilbud på advokatydelser hos flere større
advokatfirmaer frem i de større lande. En tendens - eller blot truslen om en ten-
dens - mod en form for uofficiel licitation på advokatydelser vil uvægerligt bety-
de et nedadgående pres på advokatfirmaernes indtjening, og en stigende bekym-
ring for, om advokatfirmaet nu også i længden vil kunne fastholde sine traditio-
nelle store erhvervskunder.

Og med hensyn til den anden side af «klemmen» - omkostningssiden - er det
selvsagt uundgåeligt, at et større advokatfirma må have ganske store faste
omkostninger, som det kan være nok så vanskeligt at holde nede. Advokat-
virksomhed er intellektuel virksomhed, der ikke kan standardiseres og rationali-
seres på samme måde som masseproduktion af varer. Der er grænser for, hvad der
kan indtjenes på stordriftsfordele.

Uanset hvad der måtte kunne siges om omkostningsprocenten i det store advo-
katfirma vil den årlige omkostning i absolutte tal typisk have en sådan størrelse,
at et væsentligt klienttab kan blive fatalt for virksomhedens overlevelse.

Det vil - disse faktorer taget i betragtning - være forståeligt, om ikke mindst
lederne af større advokatfirmaer kan have urolige nætter ved tanken om, i hvil-
ket omfang deres firmas overlevelse kan være afhængigt af fastholdelsen af
måske blot nogle få af dets væsentligste klienter som firmaets reelle eksistens-
grundlag.

I denne optik vil man måske nok kunne forstå, om den tanke at acceptere et
fristende tilbud om sammenslutning med et større revisionsfirma f.eks. et af de
multinationale af slagsen ville kunne melde sig i den bekymrede advokatfirma-
leders hjerne.

En sådan sammenslutning ville ganske vist betyde et tab af selvstændighed, en
opgivelse af advokatens hæderkronede uafhængighed og en eliminering af den
for klienten værdifulde, omend næppe fuldt påagtede fordel ved en løbende ind-
byrdes advokat/revisor krydskontrol af disses respektive rådgivning til klienten,
men den ville til gengæld i praksis sikre klientunderlaget. For medens et advokat-
rådgivningsforhold som bekendt kan opsiges til enhver tid uden varsel, så er i
realiten en revisor meget vanskeligere at afsætte for virksomheden.

De fleste virksomheder er fundamentalt afhængige af den tillid, de nyder hos
deres aktionærer og kreditorer, i samfundet og ikke mindst i pressen. Et revisor-
skifte kan og vil ofte blive opfattet som et faresignal for virksomhedens kredit-
værdighed i videste forstand, og virksomhedens ledelse vil derfor gå langt og
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finde sig i ganske meget for at undgå at signalere uenighed med den generalfor-
samlingsvalgte revisor ved at foreslå nyvalg af en anden. Denne de facto beskyt-
telse mod «afskedigelse» har virksomhedens advokat ikke. Omverdenen vil i
almindelighed snarere opfatte et advokatskifte som udtryk for manglende kom-
petence hos advokaten end som et ledelsessvigt hos virksomheden.

Det kan næppe fremstå som noget attråværdigt for en advokat eller et advo-
katfirma at opgive sin selvstændighed og uafhængighed ved at indgå i et multi-
disciplinary partnership med et oftest større og dominerende revisionsfirma, men
det vil efter omstændighederne for måske navnlig et større eller mellemstort
advokatfirma kunne fremtræde som en fremtidssikring af klientgrundlaget at gå
ind under et større revisionsfirmas «beskyttende vinger». At det så i givet fald
officielt vil blive begrundet med ønsket om at sikre klienterne en nemmere og
bedre rådgivning og betjening, bør klienterne ikke lade sig forblænde af, for en
sådan begrundelse er næppe bærekraftig, jfr. nedenfor under 4.

Det her sagte skal på ingen måde forstås som et forsvar for tanken om multi-
disciplinary partnerships mellem advokater og revisorer, snarere tværtimod. Det
her sagte er alene et forsøg på at forklare, hvad der i en given situation ville kunne
motivere den typisk svagere part, advokatfirmaet, til at give sig ind i et - efter
referentens opfattelse ulykkeligt - ægteskab med et større revisionsfirma under
formen multidisciplinary partnership.

3. Forekomst

Det har - så vidt referenten bekendt - i alle os nærtliggende retsordener været
reglen - eller i hvert fald sædvanen - at advokater og revisorer ikke kunne drive
virksomhed i interessentskab eller anden form for sameje. Multidisciplinary part-
nerships er således en ny tanke i hele den vestlige kulturkreds.

I det tidligere Vesttyskland har dog integreret samarbejde mellem advokat og
revisor (i multidisciplinary partnership) - som det eneste land i Vesteuropa - for-
melt været tilladeligt siden 2. verdenskrig. Men uanset den formelle mulighed
herfor har denne samarbejdsform efter det oplyste kun haft en meget beskeden
udbredelse og i alt væsentligt kun for mindre, lokale firmaer. Årsagen hertil ken-
des vel ikke fuldstændigt, men kan have sammenhæng med, at juridisk rådgiv-
ning («Rechtsberatung») ved lov er forbeholdt advokaterne («Rechtsanwälte»)
som et egentligt lovbestemt monopol.

I Storbritannien har multidisciplinary partnerships hidtil ikke været tilladt. De
anses vel af alle som absolut udelukket for så vidt angår barristers (i Skotland:
advocates), da barristers som bekendt er undergivet så strenge uafhængigheds-
krav, at de end ikke må indgå i «partnerships» med hinanden. For så vidt angår
solicitors har der været en mere udbredt tvivl - ikke de lege lata, som udelukker
multidisciplinary partnerships med bl.a. revisorer - men de lege ferenda. Med på
den ene side en dyb respekt for århundredgamle traditioner, ikke mindst på rets-
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livets område, og på den anden side en udpræget tilbøjelighed - i og efter
Margaret Thatcher perioden - til at følge liberalismens naturlov og tilpasse sig
markedsvilkårene har der i diskussionen om reform af advokaternes vilkår i
Storbritannien været en betydelig, men - så vidt vides - endnu uafklaret tvivl
med hensyn til, om man bør åbne op for solicitors' mulighed for - måske på visse
betingelser - at indgå i multidisciplinary partnerships med revisorer. Så vidt refe-
renten har forstået de seneste fuglevarsler, går tendensen i The Law Society for
tiden nærmest mod at opgive modstanden mod multidisciplinary partnerships for
at finde muligheder for at tillade sådanne mod kauteler for advokaternes uaf-
hængighed.

I Holland er spørgsmålet genstand for en - i skrivende stund endnu ikke
afgjort - retstvist, under hvilken det hollandske advokatråd i første instans har
fået medhold i, at advokaters indtræden i multidisciplinary partnership med revi-
sorer ikke er lovlig efter hollandsk ret.

De franske advokatorganisationer var traditionelt stærke modstandere af fusio-
ner med revisorer, som ville kunne anfægte den franske «avocat»'s ubegrænsede
«independence», men en udvikling og retsreform i begyndelsen af 1990'erne
kom til at betyde en introduktion af «associations multidisciplinaires» ad bagdø-
ren: En pågående konkurrence fra juridiske konsulenter med ansættelse bl.a. i de
store revisionsfirmaers franske afdelinger (såkaldte «conseils juridiques»)
imødegik de franske advokatorganisationer gennem en «fusion» mellem «avo-
cats» og «conseils juridiques», hvorved alle blev «avocats». Af denne grund er i
dag Frankrigs største advokatfirmaer i realiteten «associations multidisciplinai-
res» under de store revisionsfirmaers navne. Uagtet den faktiske situation har de
franske «barreaux» hidtil været principielle modstandere af «associations inter-
professionelles» eller «multidisciplinaires», men - formentlig under indtryk af
den faktiske udvikling - drøfter man nu muligheden for i sådanne «associations
multidisciplinaires» gennem regulering ved passende kauteler at sikre advokater-
nes uafhængighed. Man sigter herved til en beskyttelse af advokaternes tavsheds-
og fortrolighedspligt og søger at sikre advokaterne mod afhængighed af reviso-
rernes «netværk». Tankerne går på et krav om, at advokatfirmaet skal have sit
eget selvstændige navn (beskyttelse af dets goodwill), at advokaterne skal have
ejermajoriteten i advokatfirmaet og at dette skal være hierakisk og økonomisk
uafhængigt af revisionsfirmaet - ligesom advokatvirksomhedens klienter skal stå
frit med hensyn til at vælge andre revisorer end dem, hvormed advokaterne del-
tager i «association multidisciplinaire». Aftalegrundlaget mellem advokater og
revisorer skal - er det tanken - anmeldes til advokatmyndighederne, og ikke
anmeldte aftaler skal være ugyldige. Advokatmyndighedernes indseende og kon-
trol med advokatfirmaernes finansielle forhold skal styrkes. De franske tanker
refereres her så indgående, fordi de så tydeligt afspejler betænkelighederne og
bekymringen ved multidisciplinary partnerships - i et land, hvor de de facto fin-
des.
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Forholdene i USA er kendetegnet ved, at ikke blot de store internationale revi-
sionsfirmaer, men også ABA («American Bar Association») indtager en meget
magtfuld position i det amerikanske samfund og dermed over for den amerikan-
ske lovgiver. ABAs etiske regler stiller til de amerikanske advokater meget
strenge krav om uafhængighed og specifikt om at undgå «conflicts of interest».
Multidisciplinary partnerships er ikke tilladt - ifølge ABAs Model Rule 5 (4) d
udtrykkeligt forbudt - i USA, men der er desuagtet - i strid med reglerne - opstå-
et multidisciplinary partnerships, og der pågår netop i disse år en meget intens
debat - herunder og navnlig i ABAs egne organer - om, hvorvidt og i bekræf-
tende fald under hvilke betingelser multidisciplinary partnerships i fremtiden bør
tillades. En principiel afgørelse herom kan blive truffet på ABA's årsmøde i
august måned 1999. Med ABAs - og USAs - førende stilling i den vestlige ver-
den vil denne stillingtagen kunne få afgørende betydning for udviklingen også i
Europa - herunder i EU.

Der findes (endnu) ikke i EU-retten - som ellers på dette område gælder inden
for hele EØS-området - nogen regel som forbyder eller omvendt tillader multi-
disciplinary partnerships mellem advokater og revisorer.

Spørgsmålet har imidlertid gennem en længere årrække (siden 1988) været
genstand for indgående overvejelser og dybtgående behandling i den organisati-
on, som på europæisk fællesskabsplan repræsenterer medlemslandenes advokat-
organisationer over for EUs organer og myndigheder, «Conseil des Barreaux de
la Communauté Européenne» (CCBE). Efter studier, overvejelser og drøftelser i
vekslende arbejdsgrupper og forelæggelse af og debat om disses resultater på ple-
narforsamlinger på Rhodos (1989), i Dublin (1991) og i Manchester (1993) ved-
tog CCBEs plenarforsamling den 26. november 1993 i Bruxelles enstemmigt en
«Declaration» mod en åbning af adgang til dannelse af multidisciplinary part-
nerships mellem advokater og revisorer, med en udførlig begrundelse for det
således indtagne standpunkt. Denne «Declaration» blev ratihaberet af CCBEs
plenarforsamling i Madrid tre år senere (1996).

Deklarationen anbefalede et absolut forbud mod multidisciplinary partner-
ships («multidisciplinary partnerships between lawyers and non-lawyers should
not be permitted»).

I en erkendelse af, at den mellemkommende udvikling kunne give behov for
en måske lidt mindre absolut afvisning af selve tanken om multidisciplinary part-
nerships og følgelig en lidt mere nuanceret stillingtagen hertil har CCBE i
november 1998 behandlet og som «arbejdspapir» tilsluttet sig en redegørelse,
som - efter en beskrivelse af på den ene side det generelt liberalistiske hensyn,
der kan tale for ikke uden videre at stille sig i vejen for nye samarbejdsformer, og
på den anden side de afgørende betænkeligheder, der fortsat kan knytte sig til en
samarbejdsform, som kan præjudicere advokatens uafhængighed, fortroligheds-
pligt og loyalitet over for klienter - anbefaler, at der ved vurderingen af multi-
disciplinary partnerships tilladelighed for advokater gøres en afgørende sondring
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mellem, om et multidisciplinary partnership - i kraft af ejerskab til kapital, det af
samvirket benyttede navn eller på anden måde - faktisk eller juridisk er undergi-
vet kontrol af ikke-advokater eller dette ikke måtte være tilfældet, således at den
afgørende indflydelse fortsat tilhører de deltagende advokater. For de førstnævn-
te tilfælde anbefales fortsat et forbud mod advokaters deltagelse i et sådant multi-
disciplinary partnership - for de sidstnævnte holdes muligheden åben med anbe-
faling af regler og kauteler, som skal sikre advokaternes uafhængighed, fortro-
lighed og loyalitet over for klienterne.

International Bar Association (IBA) har på sin kongres i Vancouver i septem-
ber 1998 vedtaget en udtalelse om multidisciplinary partnerships, som - i sit for-
søg på at samle alle nationer - er holdt i så overordnede og generelle vendinger, at
den næppe påkalder sig specifik interesse ved de enkelte landes konkrete stilling-
tagen. Den understreger dog vigtigheden, ja nødvendigheden af- hvor multidis-
ciplinary partnerships måtte være eller blive tilladt - gennem regulering heraf at
sikre advokaternes uafhængighed, tavshedspligt og respekt for interessekonflikter.

I Danmark er det ikke advokater tilladt at deltage i multidisciplinary partner-
ships. Advokatvirksomhed må efter retsplejelovens § 124 - som affattet ved en
lovændring i 1990 - «ud over i enkeltmandsvirksomhed eller i et fællesskab af
advokater kun udøves af et advokatselskab, der drives i aktie- eller anpartssel-
skabsform» og hvis aktionærer eller anpartshavere kun må være advokater, rets-
plejelovens § 124 stk. 3. Den danske lovgivningsmagt har således - i 1990 -
spærret for udøvelsen af advokatvirksomhed i fællesskab - eller i selskabsform
- med andre end advokater.

I Norge er problemstillingen aktuel, til undersøgelse og debat. Der er efter det
i «Advokatbladet» nr. 7/1998 oplyste i Norge i årene 1990-1996 etableret advo-
katfirmaer under firmanavne, som tilhører og benyttes af de internationalt vir-
kende megarevisionsfirmaer (Arthur Andersen, KPMG, Deloitte & Touche,
Coopers & Lybrand og Price Waterhouse). Det vides - i skrivende stund - ikke
med sikkerhed, på hvilket grundlag eller måske rettere: med hvilken tilknytning
til de navngivende revisionsfirmaer, disse advokatfirmaer - i «Advokatbladet»
lidt spydigt betegnet som «revisoradvokatfirmaene» - er etableret.

Kritikere af disse revisoradvokatfirmaer - to Oslo advokater, Thor Bendik
Berg og Per Spjelkaviknes - har i «Advokatbladet» nr. 7/1998 stillet spørgsmåls-
tegn ved, om revisoradvokatfirmaerne i deres virksomhed overholder de krav til
praktiserende advokaters uafhængighed, som stilles af den norske domstolslov og
Advokatforeningens regler for god advokatskik. Advokatforeningens formand
oplyser i den forbindelse, at Tilsynsrådet har afkrævet revisoradvokatfirmaerne
oplysninger, formentlig især om disses kontraktsmæssige og/eller strukturmæssi-
ge tilknytning til/afhængighed eller uafhængighed af de internationale revisions-
firmaer, hvis navn de bærer. Spørgsmålet om de norske revisoradvokaters struk-
turelle, organisatoriske og/eller kontraktsmæssige afhængighed resp. uafhængig-
hed er således p.t. genstand for undersøgelser, som tænkeligt har givet resultater,
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når dette emne skal drøftes på Det 35. nordiske juristmøde i Oslo i august måned
1999.

Dette oplæg skal selvsagt ikke gøre noget forsøg på at gå det norske
Tilsynsrådet eller den norske Advokatforeningen i bedene med nogen detektiv-
analyse af de nævnte norske revisoradvokaters grundlag og virksomhed - men
artiklerne herom i «Advokatbladet» nr. 7/1998 kan dog give anledning til to
bemærkninger af mere generel interesse.

Den første af disse knytter sig til den i «Advokatbladet» nr. 7/1998 p. 11 cite-
rede udtalelse fra den norske Advokatforeningens hovedstyreformand hvorefter
«Juridisk virksomhet i samarbeid med flerprofesjonelle foretak ... er trolig en
uunngåelig utvikling.» Hvis «juridisk virksomhet» i denne sammenhæng skal
forstås efter ordlyden som juridisk virksomhed i bred forstand, kan referenten af
dette diskussionsindlæg erklære sig enig med den norske advokatformand. Hvis
derimod «juridisk virksomhet» skal læses som «advokatvirksomhet» - altså juri-
disk rådgivning præsteret under advokattitel - forekommer den norske advokat-
formands indstilling undertegnede at være for opgivende og defaitistisk.
Nordiske jurister bør ikke acceptere multidisciplinary partnerships («flerprofes-
sionelle foretak») med advokatdeltagelse blot fordi sådanne betragtes som led i
en uundgåelig udvikling. Nordiske jurister bør danne sig deres egen opfattelse af,
om det er i retslivets og samfundets interesse at tillade sådanne «flerprofesjonel-
le foretak» eller afgørende hensyn tværtimod taler for at forbyde dem. Nordiske
jurister bør tage selvstændig stilling til denne problematik - derfor dette diskus-
sionsoplæg og derfor programsætningen af en debat herom til Det 35. nordiske
juristmøde.

Den anden bemærkning «Advokatbladet» nr. 7/1998 kan give anledning til er
oplysninger om det formodede indhold af den formodede samarbejdsaftale, de
nævnte revisoradvokatfirmaer antages at have med de revisionsfirmaer, hvis
navn de benytter. Disse formodninger henføres til generalsekretæren i Sveriges
Advokatsamfund, Lars Bentelius analyse og går på følgende vilkår, som advo-
katfirmaet altså skal opfylde som modydelse for den opnåede franchise (retten til
at benytte navn, logo, forretningsidé og -kendetegn mv.):

at advokatfirmaet skal underlægge sig det franchise-givende revisionsfirmas
etikregler,

at advokatfirmaets geografiske virkeområde bestemmes af det franchise-
givende revisionsfirma,

at advokatfirmaet skal betale en omsætningsafhængig afgift for franchisen til
revisionsfirmaet, og

at ansættelser i advokatfirmaet skal godkendes af revisionsfirmaet.
Dette er - uanset om nu analysen måtte vise sig i alle enkeltheder at svare til

kontrakternes indhold - interessant, fordi analyseresultaterne demonstrerer, hvor-
ledes en afhængighed for advokatfirmaet kan etableres uden at revisionsfirmaet
går ind i et egentligt medej erforhold til advokatfirmaet.
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Det fundne må derfor nok føre til en udvidelse af begrebet multidisciplinary
partnerships til at omfatte ikke blot sameje men også samarbejde, under hvilket
den ene part kontraktsmæssigt, typisk ved en franchisekontrakt, i sin virksomhed
er blevet gjort væsentligt afhængig af den anden part, typisk den part i hvis navn
den samlede virksomhed udøves over for offentligheden og som derfor bliver
indehaver af goodwill, som skabes gennem den samlede virksomhed.

I Sverige har problemstillingen om tilladeligheden af multidisciplinary part-
nerships mellem advokater og revisorer været til afgørelse i et konkret tilfælde i
Sveriges Advokatsamfund i 1998. Den konkrete sag - og Sveriges Advokat-
samfunds behandling af endnu en sag - er omtalt i Föreningen Auktoriserade
Revisorer FARs medlemsblad «Balans» nr. 11/1998, som også gengiver en række
udtalelser fra advokater og revisorer for og imod muligheden af et sådant forma-
liseret samarbejde mellem de to grupper af professionelle. I den af Sveriges
Advokatsamfund afgjorte sag havde et svensk advokatbyrå Wahlin Advokatbyrå
indledt samarbejde med revisionsfirmaet KPMG og på grundlag af en udførlig
samarbejdsaftale stiftet et nyt advokatbyrå under navnet KPMG Wahlin. Sveriges
Advokatsamfund krævede sig samarbejdsaftalen forelagt, granskede den og
fandt, at aftalen havde sat advokaterne i det nye byrå i et afhængighedsforhold til
revisionsfirmaet KPMG Wahlins som fandtes «oförenligt med vedertagna prin-
ciper för utövande av advokatverksamhet». Sveriges Advokatsamfund handlede
således «snabbt och kraftfullt» ved på dette grundlag at forbyde advokaterne at
virke som advokater og medlemmer af Sveriges Advokatsamfund i dette multi-
disciplinary partnership. Det skal herved erindres, at advokattitlen i Sverige er
forbeholdt medlemmer af Sveriges Advokatsamfund, som følgelig - hvis ikke
advokaterne havde rettet sig efter afgørelsen, hvad de gjorde - kunne have eks-
kluderet disse af Sveriges Advokatsamfund. De kunne i så fald ligevel have
arbejdet som juridiske konsulenter i revisionsfirmaet - Sverige har intet advo-
katmonopol og ingen advokattvang i retssager - men det ville i så fald have været
uden anvendelse af advokattitlen.

Det fremgår - som meget interessant for debatten - af en i «Balans» nr. 11/98
p. 18 citeret udtalelse fra Sveriges Advokatsamfunds generalsekretær, at det for
Advokatsamfundets reaktion havde været udslaggivende, at man havde fundet,
«att de stora revisionsbyråerna (havde villet) utnyttja det goda renommé en advo-
kattitel innebär. Det räcker tydeligen inte med kompetensen, man vill åt titeln
också».

Advokattitlen garanterer - «Balans» nr. 11/98 p. 22 (interview af de advoka-
ter, afgørelsen gik imod) - kvalitet, uafhængighed, etik og kontrol.

Ikke overraskende har Sveriges Advokatsamfunds afgørelse fremkaldt debat.
Det er næppe forkert at sammenfatte denne derhen, at de fleste advokater - men
ikke alle - bifalder Sveriges Advokatsamfunds undsigelse af (den forelagte form
for) multidisciplinary partnerships, medens repræsentanter for revisionsfirmaer-
ne kritiserer den som udtryk for en forældet laugstankegang, som ikke er i sam-
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klang med klienternes - påståede - behov for og interesse i totalrådgivning
(«one-stop-shopping»).

For Island har Altinget med virkning fra 1.1.1999 ved lov forbudt andre end
advokater at eje eller drive advokatvirksomhed. Under særlige omstændigheder
kan ministeren dispensere efter høring af Islands Advokatforening. Den første
dispensationsansøgning blev afslået.

Der foreligger - i skrivende stund - ikke oplysninger for referenten om, hvil-
ken stillingtagen, som måtte foreligge - om nogen - til problematikken om multi-
disciplinary partnerships i Finland.

4. Argumentation - fordele ved Multidisciplinary Partnerships

I de følgende to afsnit skal - til brug for debatten på juristmødet i august 1999 -
søges kort oplistet de argumenter, som traditionelt har været fremført, henholds-
vis for (afsnit 4) og mod (afsnit 5) en anerkendelse af multidisciplinary partner-
ships mellem advokater og revisorer.

Problemstillingen anskues her fra advokaternes og - navnlig - advokaternes
klienters side. Er det - eller er det ikke - i advokaternes og, navnlig, deres klien-
ters velforståede interesse, at advokaterne accepterer revisionsfirmaers indby-
delse til at indgå i multidisciplinary partnerships med revisorer - eller vil advo-
katerne og, navnlig, deres klienter ret beset være bedre tjent med, at advokaterne
afslår sådanne invitationer, og bør i sidste fald advokatorganisationerne (og/eller
lovgivningsmagten) forbyde sådanne former for formaliseret samarbejde mellem
advokater og revisorer?

Problemstillingen anskues således i disse afsnit ikke ud fra revisionsfirmaer-
nes erhvervspolitiske interesse i at ekspandere deres rådgivningstilbud til også at
omfatte advokatrådgivning - at nyttiggøre sig den til advokattitlen knyttede pres-
tige, med generalsekretær Lars Bentelius ord. Denne interesse er forsøgsvis
beskrevet ovenfor under 2.1, men udelades her ud fra den betragtning, at nordis-
kejuristers principielle stillingtagen til fænomenet multidisciplinary partnerships
udelukkende eller i hvert fald fortrinsvis bør være påvirket af retlige og retligt-
etiske overvejelser.

Og hermed til de af tilhængerne fremhævede fordele ved åbning af en adgang
til at danne multidisciplinary partnerships mellem advokater og revisorer:

4.1 One-stop-shopping

Det oftest hørte argument for, at multidisciplinary partnerships mellem advoka-
ter og revisorer bør tillades, er en henvisning til et påstået behov hos advokater-
nes og revisorernes klienter for at kunne få revisionsmæssig, skattemæssig, øko-
nomisk og juridisk rådgivning ved advokat «under samme tag» - i et og samme
firma. Klienten behøver kun at henvende sig ét sted for at få «totalrådgivning» -
med et engelsk slogan betegnet som adgang til «one-stop-shopping».
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Argumentet forekommer referenten overfladisk, grænsende til det letkøbte.
Det sidestiller - med sin slogankarakter - den ledelse af en erhvervsvirksomhed,
som søger seriøs rådgivning om regnskabsmæssige, skattemæssige og juridiske
forhold med den husmoder, som (i regnvejr) ser sin fordel i at kunne foretage sine
samlede indkøb i et supermarked («under samme tag»).

I betragtning af, at advokat og revisor for en klient naturligvis allerede - under
den bestående ordning med indbyrdes uafhængighed disse imellem - samarbej-
der efter omstændighederne nært og intenst til fremme af klientens interesser, må
selve den - påståede - lettelse for klienten, som skulle bestå i, at han fra begyn-
delsen skulle kunne nøjes med én i stedet for to henvendelser med anmodning om
rådgivning, i argumentation for og imod multidisciplinary partnerships i sig selv
bære en overordentlig ringe vægt.

Argumentet one-stop-shopping er - ret beset - kun et tomt slogan uden selv-
stændig vægt.

4.2 Sikring af klientgrundlag

Betydelig mere vægt kan der ligge i et advokatfirmas - måske navnlig et større
advokatfirmas - behov for og interesse i at sikre sit klientunderlag i den tilta-
gende konkurrence advokatfirmaerne imellem. Ovenfor under 2.2 - hvortil hen-
vises - er beskrevet de markedsmæssige og lovgivningsmæssige mekanismer
som - efter referentens opfattelse - sikrer revisorerne et fastere klienttilhørsfor-
hold end det, et advokatfirma i almindelighed kan påregne. Revisionsfirmaets
status som generalforsamlingsvalgt revisor giver dette en magtposition over for
virksomhedsledelsen, som gør det ulige vanskeligere for denne at udskifte revi-
sor end at udskifte advokat. Og - som beskrevet ovenfor under 2.2 - kunne et
advokatfirma med bekymring for fremtiden se sin interesse i at sikre sig et fas-
tere klientunderlag ved at fusionere med et revisionsfirma og således «hægte sig
på» dettes mere betryggende klientunderlag.

Et sådant ønske hos advokatfirmaet kan være økonomisk forståeligt - men
realiseringen heraf kræver, efter referentens opfattelse, en for høj pris. Prisen for
det sikrere klientunderlag vil nemlig være opgivelsen af den fulde uafhængighed,
som er det fundamentale grundlag for udøvelsen af advokatvirksomhed - ikke
primært i advokatens, men først og fremmest i hans klients interesse.

Advokatens formelle og reelle fuldstændige uafhængighed er en forudsætning
for, at han fuldt og helt og udelukkende kan følge klientens interesser ved vare-
tagelsen af sine opdrag for denne. Klienten forventer - og har krav på - denne
uafhængighed, når den han rådspørger tilbyder sin rådgivning som advokat.

Det er på denne baggrund hverken samfundsmæssigt eller retssikkerheds-
mæssigt acceptabelt, om en advokat (et advokatfirma) både vil søge økonomisk
betryggelse for sit fremtidige virke ved at underkaste sig den med firmafælles-
skab med et revisionsfirma følgende afhængighed og samtidig vil fremstå, mar-
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kedsføre sig som og tilbyde rådgivning under anvendelse af titlen advokat - den
titel, som netop signalerer uafhængighed.

4.3 Juridisk konsulent - advokat

Det høres også som et argument for at tillade multidisciplinary partnerships mel-
lem advokater og revisorer, at revisionsfirmaerne - i hvert fald de større blandt
disse - i forvejen har afdelinger, bemandet med rådgivende jurister, traditionelt
med kompetence navnlig inden for skatteretten, men utvivlsomt i stigende grad
med beskæftigelse også inden for andre erhvervsrelevante juridiske områder.

Hvad er så egentlig forskellen på, om et større revisionsfirmas juridiske råd-
givning baserer sig på juridiske konsulenter, ansat i revisionsfirmaet, eller på
advokater, som måtte have fusioneret med revisionsfirmaet gennem dannelsen af
et multidisciplinary partnership? Disse kan jo - i det praktiske livs erfaring - yde
samme juridiske rådgivning til revisionsfirmaets klienter.

Forskellen er advokattitlen, ikke blot den til advokattitlen knyttede almindeli-
ge prestige, men nok så væsentligt den til advokattitlen knyttede almene forud-
sætning om advokatens uafhængige placering som rådgiver over for sine klienter.

Intet vil kunne forhindre advokater, som - måske af de ovenfor under 4.2
nævnte grunde - måtte ønske at indgå under et større revisionsfirmas beskyt-
tende vinger, i at tage ansættelse i revisionsfirmaet som juridiske konsulenter for
i revisionsfirmaets navn at yde juridisk rådgivning til dettes klienter, blot det ikke
sker under anvendelse af advokattitlen.

Men dette vil tilsyneladende ikke være tilfredsstillende for det revisionsfirma,
som ønsker at etablere et multidisciplinary partnership med et advokatfirma. En
overtagelse af advokatfirmaets advokater som juridiske konsulenter med disses
fulde viden, ekspertise og erfaring er ikke tilstrækkeligt. En overtagelse af hele
advokatfirmaet med juridisk og ikke-juridisk personale og firmaets samlede
knowhow vil ikke tilfredsstille revisionsfirmaets ønsker. Det er advokattitlen,
man vil have. Man vil kunne signalere over for sit klientel og over for omverde-
nen i øvrigt, at man nu kan tilbyde advokatrådgivning - et tilbud om «juridisk
rådgivning» er ikke nok.

Men «advokatrådgivning» er begrebsmæssigt uafhængig rådgivning og en
«advokatrådgivning» tilbudt af et multidisciplinary partnership, hvis ledelse er
domineret af andre end advokater vil - i referentens øjne - være en falsk mar-
kedsføring.

Det her sagte skulle dokumentere, at det er advokatens titel - ikke hans fagli-
ge kundskaber og erfaring - kampen står om. Og titlen signalerer - ud over fag-
lig kompetence - en uafhængighed, som et multidisciplinary partnership - i refe-
rentens opfattelse - ikke kan præstere.
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4.4 Grundlæggende liberalisme

Det eneste egentlige argument for en åbning af adgang til etablering af multi-
disciplinary partnerships mellem advokater og revisorer er i virkeligheden det
helt generelle og i sit udgangspunkt ureflekterede liberalistiske grundsynspunkt,
at alt, hvad der i næringslivet ikke er tungtvejende grunde til at forbyde, bør være
tilladt og overladt til markedets aktørers frie initiativ og konkurrence også med
hensyn til organisationen af disses virksomhed. Det er som bekendt vor tids filo-
sofi, at det har en interesse i sig selv at fremme friheden for udøvelsen af øko-
nomisk aktivitet og dermed konkurrencen, herunder mellem udøverne af for-
skellige professioner, også med hensyn til præstation af tjenesteydelser, og at
samfundet er bedst tjent med at overlade økonomisk aktivitet til markedskræfter-
ne, hvor ikke væsentlige samfundsmæssige interesser, herunder hensyn til rets-
sikkerhed, forbrugerbeskyttelse, almen sundhed, miljø e.l. taler for at indføre
eller opretholde restriktioner.

Af dette liberalistiske grundsynspunkt - her udtrykt i sin brede generalitet -
følger, at bevisbyrden for nødvendigheden af restriktioner påhviler fortalerne for
sådanne indskrænkninger i den totale næringsfrihed. Anvendt på vor problem-
stilling påhviler det med andre ord modstanderne af en åbning af adgang til eta-
blering af multidisciplinary partnerships at bevise, at ulemperne ved en sådan
blandet struktur for udøvelse af revisions- og advokatvirksomhed vil være så
væsentlige, at sådanne multidisciplinary partnerships ikke bør tillades for advo-
kater.

Denne bevisbyrdekonstatering fører naturligt til næste afsnit om ulemperne
ved multidisciplinary partnerships mellem advokater og revisorer, ulemper som
- lad det være forudskikket - i referentens øjne så langt opvejer både de svage
fordele og det almene hensyn til næringsfrihed, og som derfor burde kunne
begrunde et (opretholdt) forbud mod sådanne multidisciplinary partnerships med
advokatdeltagelse.

5. Argumentation - ulemper ved Multidisciplinary Partnerships

5.1 Intet behov hos klienterne eller fordele for disse ved Multidisciplinary
Partnerships mellem revisorer og advokater

Det første argument mod multidisciplinary partnerships med advokatdeltagelse
er måske nok - set i lyset af det ovenfor under 4.4 påpegede generelle liberalis-
tiske udgangspunkt - det svageste, men det findes desuagtet naturligt at tage
udgangspunkt heri.

Det går i sin enkelthed på, at revisorernes og advokaternes klienter ikke har
noget behov eller nogen påviselig fordel, men tværtimod, jfr. nærmere nedenfor,
ulemper og risici ved, at se deres advokat og revisor gå sammen i ét og samme
rådgivningsfirma.
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Klienterne har et behov for, at deres rådgivere samarbejder - ikke for, at de
slutter sig sammen med opgivelse af deres indbyrdes uafhængighed.

Samarbejdet mellem en klients revisor og advokat eksisterer naturligvis alle-
rede. Advokater har i årevis samarbejdet intenst med deres klienters revisor i den
fælles klients velforståede interesse. Gennem tæt og effektivt samarbejde med
revisorer - den ene klients revisor den ene dag og den anden klients revisor den
følgende dag - har advokater (og revisorer) i årevis forstået at udnytte disse to
professioners komplementære viden, erfaring og faglige kunnen, og herved har
advokat og revisor været i stand til at optimere deres respektive - og ad hoc til
brug for den enkelte klient fornødne - faglige kompetencer. Klienterne profite-
rer således allerede i dag - uden multidisciplinary partnerships - i allerhøjeste
grad af de forenede faglige kompetencer hos de to separate professionelle grup-
per af rådgivere.

Dette samarbejde forudsætter på ingen måde, nødvendiggør ikke under nogen
synsvinkel, at de to separate rådgivere - advokat og revisor - tilhørende hver sin
professionelle stand - skulle slutte sig sammen, skulle blive ét rådgivende firma,
der som en rådgivningsmæssig enhed skulle tilbyde sine tjenester til klienten. Der
er ingen grund til at tro, at kvaliteten af den ene eller den andens rådgivning skul-
le blive forbedret ved en sådan sammenslutning. Tværtimod ville de to separate
rådgiveres rådgivning ved en sammenslutning mellem disse og dermed en elimi-
nering af deres hidtidige gensidige uafhængighed miste det for klienten meget
væsentlige element af gensidig kontrol mellem rådgiverne indbyrdes, jfr. nær-
mere herom nedenfor. Og samarbejdet som sådant mellem advokat og revisor,
som det i dag kendes, er allerede så effektivt, at det næppe ville kunne tænkes
styrket gennem en sammenslutning disse imellem i et fælles firma.

Det er derfor referentens opfattelse, at den ofte hørte påstand om, at multi-
disciplinary partnerships vil imødekomme et behov i erhvervslivet herfor, er
urigtig - og i hvert fald ganske udokumenteret. Referenten bekendt foreligger der
ingen empiriske undersøgelser af et sådant påstået behov - ingen enquete af et
repræsentativt udsnit af virksomhedsledere herom. Påstanden - hidrørende i det
væsentlige fra navnlig de store revisionsfirmaer - skal snarere opfattes som et
overfladisk og udokumenteret udsagn, ført frem af kredse, som i fremtiden
ønsker professionel, liberal rådgivning markedsført i «liberale rådgivningssuper-
markeder» og som - uden bæredygtig argumentation for det ønskelige i en sådan
rådgivningsvision - hævder, at det er, hvad samfundet og virksomhederne ønsker
for fremtiden.

Tanken om salg af «rådgivningspakker», totalrådgivning «under ét tag» o.l.
slagord skal snarere opfattes som et ønske - navnlig fra (større) revisionsfirma-
ers side - om i fremtiden at kunne monopolisere den erfaringsmæssigt lukrative
virksomhed med professionel rådgivning, navnlig til erhvervslivet.

Ingen talsmænd for klientgrupper eller organisationer, repræsenterende kli-
entinteresser har ytret sympati for en sådan monopolisering af fremtidens råd-
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givning og ingen har «købt» slagordet om fordelene ved en one-stop-shopping,
hvor talen er om professionel rådgivning i form af revisor- og advokatydelser til
erhvervsliv og befolkning.

De hævdede fordele synes at forsvinde som dug for solen, når de bliver nær-
mere analyseret. I hvert fald må de fremtræde som minimale, når de sammenlig-
nes med de nedennævnte ulemper ved en sammenslutning af revisions- og advo-
katfirmaer i multidisciplinary partnerships.

Sammenfattende må det kunne fastholdes, at alle advokater er villige - og
fortsat vil være villige - til at samarbejde tæt og effektivt med deres klienters
revisorer - i klienternes interesse. Det er imidlertid referentens opfattelse, at fler-
tallet af advokater vil insistere på - og fortsat insistere på - at et sådant samar-
bejde må baseres på en gensidig og indbyrdes uafhængighed mellem advokat og
revisor. Advokaterne vil acceptere et fortsat samarbejde og udveksling af kom-
petence og erfaringer med revisorerne, men de vil - efter referentens opfattelse -
tage afstand fra enhver gensidig afhængighed mellem advokat og revisor og
ethvert fælles ansvar, som - til skade for klienten - ville kunne rejse alvorlige
interessekonflikter, som i virkelighedens verden ofte ville kunne befrygtes at
blive holdt skjult for klienten længst muligt.

5.2 Uafhængigheden

Den professionelle, upræjudicerede uafhængighed i rådgivning og øvrig profes-
sionsudøvelse er - og bør forblive - det fundamentale grundlag for enhver advo-
katrådgivning til en klient. Advokatens opfyldelse af sine pligter over for klien-
ten «require(s) his absolute independence, free from all other influence, especi-
ally such as may arise from his personal interests or external pressure», CCBEs
Common Code of Conduct art. 2.1.1, tiltrådt af alle advokatorganisationer inden
for EØS.

Af pligten til uafhængighed følger, at advokaten ikke må være undergivet
interesser, som han ikke selv helt og fuldt kan beherske. Derfor må et advokat-
firma ikke være underkastet nogen form for bestemmende fremmed indflydelse
eller blot risiko for en sådan. Det er f.eks. i pagt hermed, at den danske
Retsplejelov, som med § 124 i 1990 åbnede op for adgangen til at drive advokat-
virksomhed i selskabsform, betingede dette af, at kun de i advokatselskabet aktivt
fungerende advokater kan eje aktier i advokatselskabet. Ingen fremmed indfly-
delse på advokatfirmaet tolereres. Dette er en regel og et princip, som i Danmark
er lovfæstet - ikke i advokaternes men i deres klienters interesse.

Dette uafhængighedskrav er ikke blot højttravende filosofi. Enhver praktise-
rende advokat ved, at kravet om at opretholde uafhængigheden fri fra enhver
interesse, som kan stride mod klientens, er et nærværende, dagligdags led i ud-
øvelsen af advokatvirksomhed.

Uafhængighedskravet står - for referenten (og for CCBE) - som nøglepunktet
for en stillingtagen til, om multidisciplinary partnerships mellem advokater og
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revisorer bør tillades eller ej, og - i referentens øjne - som en helt afgørende hin-
dring for at tillade advokater at indgå i sådanne multidisciplinary partnerships.

Det forekommer højst nærliggende - j a i realiteten ubestrideligt - at advoka-
ter ved at indgå i et multidisciplinary partnership med et revisionsfirma vil miste
den fuldstændige kontrol over deres advokatfirma, som de indtil fusionen har
haft, og som - efter referentens opfattelse - er en nødvendig forudsætning for en
opretholdelse af deres fulde professionelle uafhængighed.

Det bør i denne forbindelse erindres at de vesteuropæiske landes revisorlov-
givning - inspireret af EUs 6. selskabsdirektiv - kræver absolut uafhængighed
for revisionsfirmaer, som udøver revision efter selskabslovgivningen. Hvordan
skulle to absolutte krav om uafhængighed kunne forenes i ét samlet firma? Dette
må forekomme på forhånd udelukket og konstateringen heraf burde i sig selv for-
hindre multidisciplinary partnerships mellem advokater og revisorer.

Rådgivning - professionel rådgivning - er vanskelig og vil uundgåeligt fra tid
til anden være fejlagtig og føre til tab for klienten, for hvilket rådgiverne bærer
et professionelt erstatningsansvar. Men rådgivningstemaet vil ofte være kompli-
ceret og uoverskueligt for den ikke specielt sagkyndige klient - tænk blot på en
sofistikeret skatteplanlægning, en omfattende fusion eller e.o. et vanskeligt gene-
rationsskifte - og i så fald vil det ofte være vanskeligt for klienten i tilfælde af
fejl at erkende sit tab, at indse, at han ville have været bedre stillet, hvis han ikke
havde fulgt det ret beset fejlagtige råd.

Hvem skal i en sådan situation rådgive den klient, hvis advokat og revisor er
partnere i samme multidisciplinary partnership rådgivningsfirma? Set at f.eks. en
omfattende skatteplanlægning fulgt af klienten efter revisorens råd efterfølgende
viser sig at have været fejlagtig. Skal man i så fald lade det bero på advokatpart-
nerens samvittighed, om han - efter at have opdaget fejlen - vil henlede klientens
opmærksomhed herpå og således rådgive klienten til at søge erstatning hos det
firma, advokaten selv er medejer af - som han naturligvis bør - eller vil man
sidde tilbage med en mistanke om, at advokaten og revisoren måske - i ikke for
oplagte tilfælde - kan komme overens om i fællesskab at forklare klienten, at der
ikke er begået fejl af nogen og at eventuelle ulykkelige tab skyldes et hændeligt
uheld, klienten selv må bære risikoen for?

Det sagte illustrerer den allerede ovenfor antydede væsentlige risiko for klien-
ten ved en sammenslutning af hans advokat og revisor i ét og samme firma, nem-
lig bortfaldet af den gensidige kontrol mellem rådgiverne. Som forholdene er i
dag, nyder klienterne stor gavn af, at deres samarbejdende, men indbyrdes uaf-
hængige rådgivere - så at sige som en sideeffekt af deres rådgivning til klienten
- holder et vågent øje med hinandens rådgivning og varskoer klienten, hvis noget
betænkeligt, forkert eller utilrådeligt konstateres i den anden rådgivers rådgiv-
ning. Den indbyrdes uafhængighed mellem rådgiverne garanterer klienten, at
hver af hans rådgivere altid giver første prioritet til klientens interesser, også når
disse kræver en påpegning af fejl hos den anden rådgiver.
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Denne tilvante krydskontrol mellem uafhængige rådgivere til samme klient er
uendeligt meget mere værdifuld for klienten end den fremhævede administrative
lettelse for denne ved at kunne finde sine rådgivere i samme firma ved en one-
stop-shopping.

Under overskriften «uafhængighed» kan der også peges på, at virksomhed
som advokat og som revisor i formentlig de fleste vestlige retsordener er ufor-
enelige i den forstand, at begge professioner ikke samtidig kan udøves af samme
person. Det kan - med denne lovfæstede uforenelighed in mente - forekomme
som lidt af en anomali, om et multidisciplinary partnership som én retlig enhed
skulle kunne tilbyde regnskabsmæssig rådgivning, advokatrådgivning og revi-
sion som et pakketilbud til virksomhederne «from under the same roof».

5.3 Klientens frie rådgivervalg

Det er et hævdvundet princip for liberal, professionel rådgivning, at klienten altid
bør have helt frit valg af rådgiver, herunder valg af advokat.

Denne valgfrihed bevares bedst med uafhængighed mellem revisorer og advo-
kater. Omvendt vil tendenser mod «pakkeløsninger», rådgivningsmæssige
«supermarkeder» og lignende tendere mod en i praksis mere begrænset valgmu-
lighed. For virksomheden, som har et bestemt revisionsfirma som generalfor-
samlingsvalgt revisor vil det - i tilfælde af at dette måtte være et multidiscipli-
nary partnership med advokatdeltagelse - i praksis kunne være ganske vanske-
ligt at fravælge den med revisionsfirmaet partnerskabsforbundne advokat for i
stedet at vælge en uafhængig advokat.

Klientens valg af advokat bør selvsagt stedse træffes på et fuldt oplyst grund-
lag. Det er næppe forventeligt, at et multidisciplinary partnership før klientens
valg af rådgivere vil informere klienten om de ulemper - bl.a. den manglende
krydskontrol - et valg af rådgivere i multidisciplinary partnership vil være for-
bundet med - hvilket selvsagt er meget betænkeligt.

En sådan udvikling vil kunne føre til, at advokater, som er modstandere af
multidisciplinary partnershipkonceptet, over for konkurrencen fra disse flerpro-
fessionelle firmaer vil føle behov for at markere og markedsføre sig som «uaf-
hængige advokater» - med mulige modtiltag fra advokaterne i multidisciplinary
practices til følge. Noget sådant ville indebære en højst uheldig sløring af advo-
katstandens profil og betydeligt vanskeliggøre klientens advokatvalg.

Tanken kan føres videre frem: Hvis multidisciplinary partnerships tillades, og
advokater, som står uden for disse, forventeligt føler behov for at markere dette
- med en understregning af deres uafhængighed - vil det naturligt føre til et pres
i retning af at finde en ny titel - et nyt «varemærke» - for disse uafhængige advo-
kater. Et ønske herom vil næppe i længden kunne afvises og resultatet kan blive
en fremtid med to forskellige advokattyper - MDP-advokaten og den uafhængi-
ge advokat.

I betragtning af, at revisionsfirmaernes stræben går mod at kunne inkludere
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bærere af advokattitlen i fusionerede revisions- og advokatfirmaer (multidisci-
plinary partnerships) vil en slutudvikling med to advokattitler - MDP-advokaten
og den uafhængige advokat - være en nærmest grotesk finale på et i bund og
grund overflødigt drama.

5.4 Fortrolighedspligten

I den internationale, herunder europæiske diskussion for og navnlig mod multi-
disciplinary partnerships med advokatdeltagelse lægges der desuden megen vægt
på forskellene i advokatens og revisorens tavshedspligt - og denne problemstil-
ling skal derfor også kort nævnes her.

Advokatens tavshedspligt med hensyn til klientens betroelser til ham er prin-
cipielt ubetinget og ubegrænset, medens revisor efter bl.a. selskabslovgivningen
har visse pligter med hensyn til information af myndigheder, en efterfølger som
revisor og/eller offentligheden.

Denne forskel i tavshedspligtens omfang kan skabe vanskeligheder, hvis
multidisciplinary partnerships mellem advokater og revisorer ser dagens lys.

Tilhængerne af MDPs henviser til muligheden af at opbygge tavshedsskel
(«Chinese walls») i et multidisciplinary partnership. Modstanderne er skeptiske
over for holdbarheden af sådanne Chinese walls.

5.5 Andre problemer

Tanken om multidisciplinary partnerships mellem advokater og revisorer rejser
mange andre spørgsmål og problemer, som her blot skal nævnes, men i øvrigt
ikke behandles:

Hvilke sæt af etiske normer skal gælde for et multidisciplinary partnership -
specielt hvor de for henholdsvis advokat og revisor normalt gældende normsæt
måtte være indbyrdes modstridende?

Hvem skal have disciplinærkompetencen - advokatmyndighederne eller revi-
sorernes disciplinærmyndighed ?

Hvilken professionel organisation - advokatorganisationen eller revisorernes
organisation - skal have kompetencen til at regulere virksomheden i et multi-
disciplinary partnership?

M.m.m.

6. Intermezzo

Multidisciplinary partnerships er et interessant, ja spændende juridisk problem-
kompleks - men for den ikke specielt interesserede kan en udredning som oven-
stående dog måske forekomme lidt tør, lovligt seriøs og saglig.

I 1990 blev undertegnede bedt om - til et fællesseminar mellem UIA (Union
Internationale des Avocats) og CCBE - at give et indlæg i Inner Temple i London
om «Multidisciplinary Partnerships. The International Perspective».
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Da dagen nærmede sig og forberedelsen stod for døren konstaterede jeg fra
indbydelsen, at jeg skulle tale som nr. 7 på foredragslisten. Da jeg herefter var
overbevist om, at tilhørerne på det tidspunkt, hvor jeg ville få ordet, ville have
hørt alt, hvad der sagligt ville kunne siges henholdsvis for og imod multidisci-
plinary partnerships med advokatdeltagelse, og at en naturlig træthed hos tilhø-
rerne ville have indfundet sig, valgte jeg at give mit indlæg en helt anden form
end formentlig forventet.

Dagen oprandt - den 8. marts 1990 - og hen på eftermiddagen holdt jeg et ind-
læg, som vakte interesse og - navnlig - munterhed.

I det håb, at den trætte læser af foranstående måske vil kunne finde fornøjelse
i at slappe af med denne mere diverterende gennemgang af MDP-problematikken
- før min endelige konklusion i pkt. 7 - gengiver jeg her mit manuskript fra Inner
Temple fra 1990:

«I: Introduction
Having listened to the most interesting and very eloquent pleadings of this morning for
and against the merging of law firms with accountants - 1 might suggest to you to look
at the problem from a, let's say, slightly different angle. Could I invite you to join me
on a hypothetical journey into the future - with the intention of looking back? Let's
enter then, in our imagination, one of those time-machines - well-known from science
fiction films - and let's stop in the year of 2027.

Why the year of 2027? Because in that year we may attend the centenary of the
«Union Internationale des Avocats». Commemorating this anniversary «The European
Institute of the History of the Legal Profession» - an institute by that time having been
set up by the CCBE - has published an impressive work on the «History of the Free
and Independent Lawyer». One chapter of that book bears the title: «The Unhappy
Marriage with Accountants».

Let's have a chat with the author, the renowned female professor Stella Juris.

II: Motivation analyses
A. Unhappy marriages
«Professor Stella Juris - why do you describe the mergers between law firms and firms
of accountants as unhappy marriages?»

«Because they were unhappy. They didn't last. They all vanished within a decade or
two. None of those marriages lived long enough to commemorate their silver weddings.

But more important: They were unhappy marriages, because mostly they turned out,
by and large, to be detrimental to the interests of the clients and thus ultimately to the
integrity and the standing of both professions. So following heartbreaking and fatigue-
ing divorces at the turn of the millenium, they were alle dissolved and disappeared.»

B. Motivation
«But why, then, did they come into being in the nineties? Who were they, who felt such
a desire for marriages between law firms and accountants?»

«Well - this is a somewhat complicated question, but analysing the market of pro-
fessional consultancy in the beginning of the nineties one may give a rather distinct
answer, anyhow.
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1. Clients' desire

Firstly I would like to underline strongly that definitely the clients of the lawyers and
the clients of the accountants had no desire whatsoever for any merger between their
two hitherto distinct professional advisers - but the clients were never asked about their
attitude.

What the clients needed - and need today - is independent advice of each professi-
on. Any client feels himself especially safeguarded by trusting his lawyer to keep a crit-
ical eye on the advice of the accountant and vice versa. He realizes the somewhat jeal-
ous atmosphere of competition between his two advisers while both of them at the
same time endeavouring to cooperate to the benefit of their mutual client. He - the cli-
ent - appreciates highly this mixed atmosphere of cooperation and competition be-
tween his advisers. He knows, rightly, that it will be to his benefit, and he realizes that
in complicated matters, intricate tax problems e.g., the keen crosscontrol of his lawyer
and his accountant will always be his best guarantee for a proper and reasonable result.

He may be thinking of other consulting professions - the architects and the engi-
neers e.g. who years ago advised separately like the lawyers and the accountants but
subsequently merged with building contracters, and now always can agree upon one
thing: If anything turns out wrongly it's neither the fault of the architect nor the fault
of the engineer - it's definitely an act of God, consequently to be paid for by the client.

The clients of the nineties, therefore, did not wish their lawyers and their accoun-
tants to merge. They wanted to preserve the traditional double- or crosscontrol of these
two advisers. They wanted, too, to keep their free choice of advisers and they had no
desire whatsoever for being automatically referred to the lawyer-associate of the
accountant or vice versa.

They were not caught, neither, by the argument that merged advice would be cheap-
er than separate advice. On the contrary they expected the limitation of client's choice
to lead to even higher fees - and experience throughout the nineties showed that they
were right.

But - as I said before. Nobody asked the clients - not even the Government, pre-
tending though to represent the interests of the public.

The multidisciplinary partnerships of the nineties did not correspond to clients'
demand - on the contrary.»

2. Lawyers 'primary attitude

«But, the lawyers of the nineties, then, professor Stella Juris, were they aspiring to enter
multidisciplinary partnerships with the accountants?»

«No - I don't think, you can say so. On the contrary, at the outset they were gener-
ally opposed to the very idea of merging with accountants. They felt, like the clients,
that such merging might be to the detriment of the clients, but above all fundamental-
ly and deeply they felt that merging law firms with accountants would seriously and
irrevocably jeopardize the independence and thus the very soul of the legal profession.
They were brought up with the conviction that excersising as lawyers they were meant
to pursue nothing but the client's justified interests. To associate with an accountant and
thus to take into account the possibly conflicting interests of his associate while advis-
ing his client was a strange and disgusting perspective to the lawyer.
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Lawyers felt themselves as sons and daughters of Pallas Athene, who were suppos-
ed, maybe, to play in between with the sons and daughters of Mercury - but definitely
not to marry them.

Even apart from the insurmountable obstacle of the independence of lawyers to be
preserved, the legal profession envisaged a number of more technical but anyhow
rather sophisticated problems in allowing multidisciplinary partnerships: How to pre-
serve confidentiality of correspondance between lawyers? How to uphold lawyers'
legal privilege (or secret professionnel in French)? How to arrange disciplinary proce-
dure and divide disciplinary competence between two professional organisations?
These problems might eventually be solved - but the obstacle of keeping lawyers' inde-
pendence and thus on a wider scale the integrity of the legal profession to most lawy-
ers and their organisations - the Bars and Law Societies - appeared to be conclusive.
One could only open up for merging with accountants at the price of sacrificing the
soul and integrity of the lawyers and the legal profession as such.»

3. Accountants

«What about the accountants?»
«As far as I can see they were in favour of opening up for merging with law firms

- at any rate the big, some of them huge, accounting firms (The Eight Sisters) saw an
advantage in having the frontiers between the legal profession and the accounting pro-
fession broken down.

Not that they were short of legal advice to their clients or to themselves: They could
always refer a client having no permanent lawyer to one independent lawyer or anoth-
er. This might, however, turn out to be inconvenient or even dangerous to the accoun-
tant, if once in a while a lawyer should take to questioning the previous advice of the
accountant or even to openly criticizing the accountant.

The accounting firm might avoid risks of that kind by using its own inhouse law-
yers - and in the big accounting firms there were many of them - but this was not a
totally satisfactory solution, anyhow. The accounting firm could control, that's true, and
if necessary even suppress critical legal opinions on the accountants' work, but some-
times the clients did not appreciate and maybe did not fully trust the advice of a depen-
dent inhouse lawyer.

Accordingly, inviting the independent lawyers to merge with the accountants would
give the latter a first class possibility of having the accountant's advice approved and
quality-marked by an ostensibly independent lawyer. And the high accountingfirms of
the Western Hemisphere felt themselves - and were - so powerful that merging with
lawyers would not mean to them any risk of losing their identity or any danger of being
dominated by the lawyers.

Accordingly to the big accounting firms - genuine sons and daughters of Mercury
- Multidisciplinary Partnerships appeared to be a rather attractive perspective.»

4. Lawyers - second round

«But there must be two to a marriage! How did the accountant-bridegroom persuade
the lawyer-bride to marry?»

«Well, to understand that, you must realize the totally commanding position of the
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big accounting firms in the Western Societies of those days. The lawyers did realize
that the accountants had a much better grasp of their clientele than the lawyers. - They,
the accountants could base their relationship with their clients on Statutory Law. A
commercial company can decide itself, whether it wants to have a lawyer or not, but it
must have an auditor.

In Company Law of all Western Societies each and every company has to account,
at the least yearly, for its gains and losses, its assets and liabilities, and the accounts
have to be audited, often by a chartered accountant. Most companies rely on external
capital, and everybody knows that the creditors, whether institutional creditors or sup-
pliers, and the shareholders study carefully the accounts and especially the auditor's
certificate of the account. Hence the power of the auditor. Often the managers and the
board of directors depended heavily on the auditor's willingness to give the accounts a
clean certificate. In days of crisis it might be easier for the company to fire the manag-
er than to discharge the auditor. The manager, therefore, was bound to live with the
company's auditor, but could sack the lawyer any time.

The base of power of the accountants accordingly was the pure function of auditing.
But from this base throughout the 20th century they had extended their activities to
giving advice in practically any field, not restricting themselves to areas related to
accounting such as economical and financial problems, but going far into tax law, com-
pany law, contracts and other fields within the legal area.

And in advising they had kept their position of power, substantially based upon their
auditing functions. As advisers they were as undismissable as they were as auditors.

When, therefore, unfortunate governments and parliaments abolished the traditional
ban on multidisciplinary partnerships, the lawyers saw no way of declining the accoun-
tant's invitation to join them. This applied, evidently, mostly to large law firms deeply
involved in giving legal advice to business, to big commercial companies. They real-
ized, quickly and rightly, that turning down a proposal of an accounting firm could
easily mean a certain good bye to important clients and to all or a considerable part of
the turn-over of the law firm. So - if they wanted to keep themselves worshipping mer-
rily the Golden Calf- they had to accept and eventually to merge with the accounting
firm, even if in reality it meant being swallowed up by the accounting firm and losing
the traditional lawyer's independence.»

5. Governments' approach

«But the governments, then - why did they change the traditional rules such as to per-
mit such unhappy marriages?»

«I really don't know. Perhaps they didn't understand fully the implications of what
they did. Surely, they didn't want to jeopardize the interests of the clients - but you
must understand that in 1990 and the years before the Western European governments
were dominated by a nearly religious belief in liberalism. Do away with all restrictions
whatsoever, and everybody will flourish, they said. They had not yet realized that all
«isms» - liberalism included - when fanatically followed - will lead to abuse.
Liberalism to a certain extent is good - but exaggerated it will inevitably lead to abuse.
But that was for reaction some years later to prove.»
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II: Marriage
«How, then, was married life within a multidisciplinary partnership - for the accoun-
tants and, especially, for the lawyers?»

«Well, you can't apply the same yardstick to everybody, and there may have been
lawyers who found themselves rather satisfied to work as associates of accountants.
Apart from their status of being non-dismissable and the lucrative feesharing with the
accountants they felt more or less as in-house lawyers of commercial or financial com-
panies.

But the real lawyers - those who had kept the memory of how it felt to be genuine-
ly independent, to advise your client on one's very best conviction while being an-
swerable to nobody but God and the Penal Code - those lawyers did not feel at ease in
the multidisciplinary partnerships. Many of them got into trouble and compunction.

Take Mr Brown, e.g., a renowned and skilful solicitor. One day, revising a recon-
struction plan for a client company, which plan had been drafted by one of his asso-
ciate accountants, he found it imperfect. A much better and more justified result could
be found by changing the plan. Holding this out to his partners he was told that the ori-
ginal plan had been conceived years ago by the most senior accountant and had been
applied on several occasions. Should the firm now shift to the alternative, unquestion-
ably superior, plan and risk to be sued for damages by all the clients to whom the ori-
ginal plan had been applied, he was asked. He gave in, resigned himself and advised
the client to follow the original plan, imperfect one must admit, and neither the client
nor anyone else outside the partnership ever learned, that the client could have done
infinitely better having been candidly advised. Mr Brown bowed his head and felt badly
about it whenever recalling the incident.

Mr White, another skilful lawyer of a multidisciplinary partnership showed more
professional nobility. When going through the files of a client, who had previously
been advised in tax matters by an associate-accountant of Mr White, he found out that
the client had suffered irreparable losses caused by the advice of the accountant. The
client had not discovered anything. He had paid his taxes not knowing that he might
have come through much cheaper. Notwithstanding the fact that Mr White only inci-
dentally found out about it - he was to advise the client in a quite different matter - he
did not bury the case. On the contrary he saw to it that the client had independent ad-
vice from an external lawyer, this eventually obliging Mr White's partnership to pay
substantial damages. - No partner of Mr White openly criticized him, but you cannot
imagine the cold air surrounding him for years at the partners' joint lunch table.

Unfortunately, few partners, even lawyers, have the standard of Mr White, and it is
beyond doubt that in the odd twenty years when multidisciplinary partnerships were in
function, many clients suffered losses caused by the lacking cross control of lawyer and
accountant. The only comfort is that they never knew. The funerals of the lawyers' and
the accountants' mistakes were strictly private under the baldachin of the multidisciplin-
ary partnerships.»

Ill: Dissolution
«How did it come about that the unhappy marriages - the Multidisciplinary
Partnerships - were dissolved?»

«Well - clients turned out to be more able to see through the realities than original-
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ly expected. Realizing the interdependance of the lawyers and the accountants in a
Multidisciplinary Partnership, gradually, managers got around to demanding the assis-
tance of external, independent lawyers - first and foremost in litigation, and later on
extending this demand to cover substantial legal advice in general. Consequently the
multidisciplinary partnerships gradually lost ground. Clients' genuine demand eventu-
ally penetrated the market.

Alongside this development the accounting firms came under pressure and eventu-
ally lost their predominant position in the market of professional consultance. This hap-
pened when at long last Society realized the double function of accountants - advising
and controlling at the same time - to be socially intolerable. It goes without saying that
the mixed functions of the accountants of the eighties and nineties were illogical and
inadequate: First by advising the managers the accountant had a decisive influence on
the management of the company and then he - the same person or the same accoun-
ting firm, at any rate - declared to the board, the shareholders and the public that he
had controlled everything and found it all proper and in good order.

So in the late nineties legislation forced the accounting firms to choose whether
they would be auditors or advisers. Those functions could no more be combined.

Accordingly those accountants who chose to become pure auditors kept the power-
ful position as such but without the possibility of extending their activities to the prof-
itable areas of advising the client on a broader scale.

And those accountants who chose to give up the auditing instantly lost their tradi-
tional base of power and suddenly found themselves compelled to compete as to giving
advice on equal terms with lawyers and other advisers.

And realizing that the accountants had lost their magic attraction, most lawyers pre-
ferred to be on their own again. So following fatigueing divorce-proceedings the
unhappy marriages - the multidisciplinary partnerships - gradually vanished during
the first years of the third millenium.»

IV: Conclusion - and advice
«Thank you, ever so much, Mrs Stella Juris, you have been most helpful and informa-
tive. But, finally, tell me - if, metaphysically, you could transmit some pieces of good
advice up through the decades to the lawyers, the Bars and Law Societies of 1990, what
would be your advice?»

«Well - that's pretty clear to me:
First of all - as to multidisciplinary partnerships - my advice is quite simple: Don't

allow them to come into existence.
And then, generally, I should like to add: Take care not to be too commercialised,

not to let the light of the Golden Calf overshadow the fundamental commandments of
your profession's Tables of the Law.

Your profession's raison d'etre is based upon the three pillars of Skill, Independence
and Professional Ethics. By venerating and cultivating those ideals more than chasing
clients and a marginal increase of your turnover you will not only be satisfied with
yourself and safeguard the survival of your profession, but ultimately you will prosper,
too.»

With those clever words in our ears, my dear friends and colleagues, let's express
our gratitude to Mrs Stella Juris and return to the present time.

Thank you for your attention.»
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(Det må erkendes, at nogle af forudsigelserne i mit engelske indlæg ikke «have
come true» - i hvert fald ikke inden for den forventede tidsramme. Om det vil
ske senere, vil eftertiden vise.)

7. Konklusion - spørgsmål

Mit emne er ikke egnet til at opstille teser. Dette er forbeholdt de troende - som
Martin Luther i Wittenberg. Men det kan give anledning til at pege på nogle
spørgsmål om mulige reaktioner fra nordiske juristers side over for det udefra
kommende nye fænomen «Multidisciplinary Partnerships».

Selv den ikke særligt opmærksomme læser af mit diskussionsoplæg vil have
fornemmet min personlige holdning til fænomenet multidisciplinary partner-
ships: At vi som nordiske jurister bør holde stand over for dette fremmede fæno-
men og i fællesskab gøre, hvad der står i vor magt for at forhindre dets ind-
trængen i vor profession og bekæmpe det, hvor det har vundet indpas.

Men efter denne trosbekendelse erkender jeg, at meget stærke kræfter står bag
fænomenet multidisciplinary partnerships og at det følgelig er tvivlsomt, om vi
vil kunne afværge dets indtrængen på de nordiske markeder for advokatvirksom-
heden.

Min hensigt med i sin tid at foreslå dette emne for Det 35. nordiske juristmø-
de har derfor været at vække opmærksomhed om fænomenet - ikke blot hos
advokater, men hos alle jurister i vore lande - og at pege på mulige reaktions-
mønstre herpå fra vore nordiske landes side.

De i dette afsluttende afsnit påpegede reaktionsmønstre er kun angivet med
overskrifter. Hverken min forberedelse eller drøftelserne på Det 35. nordiske
juristmøde vil efter mit skøn rumme mulighed for konkret stillingtagen til en
mere detaljeret regulering af multidisciplinary partnerships med advokatdelta-
gelse, hvis de skulle komme. Det interessante må efter mit skøn også snarere
være en drøftelse af overordnede principper end af mulige detailregier.

Med disse forbehold kan de mulige reaktionsmønstre muligvis oplistes som
følger:

A. Et totalt forbud mod udøvelse af advokatvirksomhed i en virksomhedsform,
som har andre som ejere og/eller ledere eller som kontraktsmæssigt eller på
anden måde gennem regulering af udnyttelsen af virksomhedens navn, gennem
regler om virksomhedens afgrænsning med hensyn til geografisk område og/eller
klientkategori, gennem regler om klienttilgang eller -afgang, gennem omsæt-
ningsafgift eller på anden måde giver afgørende indflydelse på advokatvirksom-
heden til andre end netop de i advokatvirksomheden praktiserende advokater i.e.
et forbud mod advokaters deltagelse i multidisciplinary partnerships.
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B: Et forbud mod udøvelse af advokatvirksomhed i en virksomhedsform, som
har andre som ejere og/eller ledere end netop de i advokatvirksomheden prakti-
serende advokater, men som tillader udøvelse af advokatvirksomhed baseret på
en franchise-kontrakt med ikke-advokater (f.eks. revisionsfirmaer), indebærende

1. drift af advokatvirksomheden i franchisegivers navn - men i øvrigt uaf-
hængigt af franchisegivers ledelse.

2. betaling af en franchiseafgift til franchisegiver for benyttelsen af navnet,
men ikke yderligere bindinger.

C: Et forbud som nævnt under B, men som tillader udøvelse af advokatvirk-
somhed, baseret på en franchise-kontrakt med de yderligere vilkår

3. at franchisegiveren bindende for advokatvirksomheden fastlægger dennes
geografiske virkeområde og/eller

4. at franchisegiveren har bestemmende indflydelse på, hvilke klienter advo-
katvirksomheden kan betjene.

D: Intet forbud, men autorisering af en ny titel «uafhængig advokat» e.L, hvis
anvendelse skal være forbeholdt advokater, som udøver advokatvirksomhed i et
udelukkende af dem ejet og ledet advokatfirma uden franchisekontrakt med
andre og således uden nogen tilknytning til et multidisciplinary partnership.

E: Passiv - men opmærksom - afventen af, om den ude fra kommende udvik-
ling vil betyde (yderligere) etablering af multidisciplinary partnerships i de nor-
diske lande.


