Advokatoverganger

BYTTET SIDE: Etter nesten 20 år i det offentlige er Amund Noss klar for «å komme tilbake i skranken» hos Snorre Haukali og Kluge.

Megler-dödaren bytter
I 2009 knuste Amund Noss det ene meglerhuset etter det andre i retten.
Etter 17 år i det offentlige pakker han sakene og begynner i Kluge.
ERLEND WESSEL CARLSEN

erlend.carlsen@finansavisen.no

«Jeg har fått noen henvendelser fra det private, men jeg trives veldig godt her jeg er og
har ingen planer om å slutte».
Det sa Amund Noss til Finansavisen
Jus i februar 2010, da han i Finansavisens
advokatundersøkelse vant kåringen av
årets prestasjon for sin innsats i sakene
om meglerskatt i indre selskaper.
«Man føler jo av og til at man kan bli litt
upopulær blant de private advokatene når
man har slike saker,» sa han videre.
I løpet av seks år har begge parter tydeligvis glemt. For nå har Noss meldt overgang til Kluge, der han tiltrer 1. april.

Knuste meglerhusene

Fra 2001 til 2009 jobbet Amund Noss med
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et av norgeshistoriens mest omfattende
sakskomplekser på skatteområdet. Noss
representerte Skatt øst, som i tur og orden
slo det ene meglerhuset etter det andre i
rettssalen både i tingrett, lagmannsrett og
Høyesterett i sakene som omhandlet inntektsbeskatning ved bruk av indre selskaper. Resultatet ble at 300 meglere måtte dele
en skatteregning på 1,1 milliarder kroner.
– Det var ingen som ikke var imponert over den seiersrekken, sier managing partner Snorre Haukali i Kluge, og
medgir at Noss-overgangen har en viss
stjernefaktor over seg.
– Vi har rekruttert jevnt og trutt fra Regjeringsadvokaten, legger han til.
– Det hadde mye å si for meg. Da jeg
bestemte meg for å gå over til privat advokatvirksomhet, var det Kluge som var det

naturlige førstevalget. Jeg har ikke snakket
med andre firmaer, sier Amund Noss.

Store skattejobber

Nå har riktignok Noss de siste fire årene
vært ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, men i 13 år før det holdt han hus hos
statens advokatkontor.
Selv om forgjengeren hans satt i over 20
år, synes Noss at fire år var nok. På den
tiden har han omorganisert skatte- og tolletatene, jobbet med selskapsskattereform
og ny skatteforvaltningslov og deltatt i mye
OECD-relatert arbeid knyttet til internasjonal beskatning.
Noss sier han gleder seg til å komme
tilbake i skranken.
– Regjeringsadvokaten er kanskje det
mest rendyrkede prosedyrefirmaet i Norge.
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I de fleste av sakene var det allerede tatt ut
søksmål, og det var høy sannsynlighet for
at det ville bli rettssak. Nå får jeg nok muligheten til å komme inn i enkelte tvister på
et tidligere stadium, og det blir spennende.
Haukali trekker inn både prosedyre for
skattekontorene, rådgivning mot offentlig sektor og større prosedyreoppdrag for
private som tiltenkte arbeidsområder når
Noss begynner. For der nye kolleger fra andre firmaer gjerne drar med seg klientene,
kommer Noss med blanke ark.

Off satsing

Kluge har i mange år vært sterke mot det

DEN GANG DA: Thomas Skjelbred har jobbet over 20 år i det
offentlige. Her var han konstituert førstestatsadvokat og på kontoret til daværende justisminister Knut Storberget.  FOTO: NTB SCANPIX

– Tiden var moden
Thomas Skjelbred var 20 år i staten
før han nylig gikk til Wiersholm.
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Det offentlige
tappes for stjerner
offentlige, men ettersom nedgangen er merkbar i
mange andre bransjer, vil flere ha en andel av det
offentlige markedet.
– Firmaer som ikke har vært synlige har entret
bransjen, da er det viktig for oss å svare med å skaffe
oss de riktige personene, sier Haukali, vel viten om at
Kluge fusjonerte inn nisjefirmaet ALT fra 1. januar,
et selskap som spesialiserte seg på konkurranserett,
europarett og offentlige anskaffelser.
I løpet av året har den offentlige gruppen til
Kluge vokst til å utgjøre rundt en fjerdedel av inntektsgrunnlaget.
Frem til 1. april er Noss i karantene.
– Hva gjør du nå?
– Jeg leser litt, prøver å forberede meg best mulig, og så har jeg en del andre prosjekter jeg skal
ferdigstille.

– Forskjellen på «vanlige straffesaker» og økonomiske
straffesaker er at man leter ikke etter hvem som skal
straffes, men om det er gjort noe straffbart. Nå handler
jobben om å hjelpe virksomheter gjennom et vanskelig
juridisk landskap. Selskapene ønsker jo ikke å gjøre noe
feil. Men vurderingene er ofte vanskelige og komplekse.
Etter over 20 år i det offentlige, deriblant Økokrim
og påtalemyndighetene, meldte Thomas Skjelbred flytting til Wiersholm.
– Hvorfor nå?
– Timingen er det ikke så mye å si om, utover at nå
var tidspunktet riktig. Økokrim var ikke min karrieres
siste stoppested, og det er en tid for alt.

Flere avganger

Skjelbred skal jobbe med granskning og compliance,
der Wiersholm har et sterkt team med flere utmerkelser, blant annet i Finansavisens advokatundersøkelse.
– Norske virksomheter forholder seg til mange svært
kompliserte regler, og det er stadig økte krav om gode
rutiner og systemer for overholdelse av disse. Skulle det
gå galt, så ligger trusselen om straff der. Mange opplever
det som krevende, og trenger gode råd både før og etter
uhellet er ute. Jeg har en variert faglig bakgrunn som
jeg nå kan nyttiggjøre meg til dette.
Skjelbred, Amund Noss og Sture Nilsson (les mer
på påfølgende side) er alle meritterte jurister som har
forlatt det offentlige den seneste tiden.
– Er det tilfeldig, eller en trend?
– Det at folk skifter mellom det offentlige og det
private, tror jeg er sunt. Man må ikke glemme at det
rekrutteres også andre veien. Økokrim har de siste
årene rekruttert flere fra blant annet advokatkontorer
og finansbransjen. Det tror jeg er positivt.
Amund Noss istemmer, og tror de vil la seg erstatte.
– Tradisjonelt sett har de rekruttert flinke folk, det er
jo en prestisjejobb å få. Og er man uerfaren, får man saker
tildelt med en gang slik at man raskt kommer inn i gamet.
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