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Helga Melkorka Óttarsdóttir er framkvæmdastjóri LOGOS. Hún segir að
þær breytingar sem verða í tengslum
við fjórðu iðnbyltinguna vera einhverjar mestu breytingar á verkefnum og
starfsumhverﬁ lögmanna frá aldamótum. #metoo-byltingin leysti úr læðingi
krafta sem verða ekki fjötraðir að nýju.
GUNNAR DOFRI ÓLAFSSON
gunnar@vb.is
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H

elga Melkorka Óttarsdóttir hóf störf
á LOGOS árið 2001,
fyrst
sem
fulltrúi en sem meðeigandi frá árinu
u
2002. Auk þess situr hún í stjórn Eimskipafélags Íslands og í stjórn og framkvæmdastjórn Viðskiptaráðs Íslands.
„Áður bjó ég í Brussel og starfaði hjá
Eftirlitsstofnun EFTA í nærri sex ár
og þar á undan var ég í framhaldsnámi
í Þýskalandi eftir að ég lauk laganámi
frá lagadeild Háskóla Íslands,“ segir
Helga Melkorka og rifjar upp fyrsta
stjórnarfund sinn í nýskipaðri stjórn
þýsk-íslenska Viðskiptaráðsins þarr
sem stjórnarmenn röktu feril sinn.
„Ég var ﬂjót að telja upp hvað hefði
á daga mína driﬁð á meðan aðrir voru
með langan lista af störfum að því er
mér fannst,“ segir Helga Melkorka og
hlær. „Ég kom hingað inn sem fulltrúi
og sá þá ekki fyrir mér að vera lengi í
lögmennsku. Þetta væri eitthvað sem
mig langaði hins vegar að prófa og
ég held að þetta blundi í ansi mörgum sem læra lögfræði að vilja prófa
lögmennsku. Þetta er mjög fjölbreytt
starf og maður hittir margt fólk. Maður veit líka ekki að morgni nákvæmlega hvernig dagurinn mun leggj-

í raun reknar sem regnhlíf utan um
starfsemi einyrkja. Þá er LOGOS eina
íslenska stofan sem er með skrifstofu
í London.
Helmingur vill ekki starﬁð
Lögmannafélagið gerði könnun meðal fulltrúa á lögmannsstofum í byrjun árs þar sem fram kom að níu af
hverjum tíu fulltrúum upplifa streitu
í starﬁ og yﬁr helmingur sér ekki fyrir sér að starfa sem lögmaður í framtíðinni.
Þetta hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir
lögmannastéttina?
„Þetta er það alveg klárlega. Maður
myndi svo gjarnan vilja að allir sem
hafa áhuga og ﬁnna sig í þessu starﬁ

Förum aldrei til baka
Haft hefur verið á orði að konur í viðskiptalíﬁnu haﬁ ekki með beinum hætti stigið
fram í kjölfar #metoo, líkt og sumar aðrar starfstéttir. „Það sem mér ﬁnnst helst
sitja eftir eru þessir kraftar sem leystust úr læðingi með #meetoo byltingunni. Við
verðum aldrei söm. Við förum aldrei til baka. Það ﬁnnst mér vera sterkast í þessu.
Þetta er svo mikið risamál að maður hefur næstum fellt tár við að heyra hvernig
traðkað hefur verið á konum, oftar en ekki í skjóli valds. Maður gengur þess vegna
út frá því að þetta sé meira og minna allstaðar. Það sem er líka merkilegt er að sjá er
kynslóðabilið. En sem betur fer fyrir okkur og komandi kynslóðir þá er búið að koma
þessu upp á yﬁrborðið. Ekki að þar með sé allt orðið frábært og fullkomið, langt því
frá, en meðvitundin um að þetta er ekki í lagi er orðin meira norm heldur en hitt. Þá
er meiri skilningur gagnvart þeim sem hafa í þessu lent. Það gerði þessar sögur líka
svo áhrifamiklar og áþreifanlegar að þær voru nafnlausar. Þetta snerist ekki nema í
stöku tilvikum um ákveðnar persónur eða nöfn heldur er þetta samfélagsmein sem
við þurfum öll saman að uppræta.“

Lögfræðilega eru líka
mjög áhugaverðar
spurningar í
tengslum við fjórðu
iðnbyltinguna. Á til
dæmis að skattleggja
vélmenni?
Helga Melkorka sá ekki fyrir sér að starfa lengi við lögmennsku þegar hún hóf störf en hefur sinnt henni í sautján ár.

ast. Það getur alltaf eitthvað komið
upp á í byrjun dags sem setur annað
til hliðar,“ segir Helga Melkorka. „Í
grunninn er þetta auðvitað þjónustustarf þar sem lögmaðurinn þarf að
vera vakinn og soﬁnn í störfum sínum
við að gæta hagsmuna umbjóðenda.“
Helga
Melkorka
er
framkvæmdastjóri LOGOS, auk þess sem
hún sinnir hefðbundinni lögfræðiráðgjöf fyrir viðskiptavini. Hún hefur
gegnt starﬁ framkvæmdastjóra í ﬁmm
ár en meðeigendur stofunnar velja úr
sínum hópi framkvæmdastjóra till
þriggja ára í senn. Hún hefur starfað
í sautján ár hjá LOGOS, stærstu lögmannsstofu á Íslandi – hvort sem litið
er til veltu eða starfsmannafjölda.
Stofan byggir á gömlum merg, en
Sveinn Björnsson, fyrsti forseti lýðveldisins, stofnaði fyrirrennara hennar árið 1907. Stofunni hefur vaxið
ﬁskur um hrygg og velti í fyrra 2,2
milljörðum, sem er 16% samdráttur í
veltu frá fyrra ári en ársverk hjá stofunni voru 69. Tíu lögmenn starfa á
skrifstofu LOGOS í London, þar af
sjö enskir lögmenn sem sinna meðal annars íslenskum viðskiptavinum
með hagsmuni í Bretlandi og víðar.
LOGOS er ein fárra lögmannsstofa á
Íslandi sem er rekin sem ein rekstrareining en margar aðrar stofur eru

fyndu sína fjöl. Ég hef hugsað þetta
mikið gegnum tíðina því ég þekki af
eigin raun hvernig það er að púsla
saman fjölskyldulíﬁ og vinnu, en hef
því miður enga eina lausn. Á stofu
eins og okkar liggur stundum mjög
mikið á og þá þarf að taka langa daga.
Við höfum það umfram ﬂestar aðrar
stofur hér á landi að vera ansi mörg
þannig að það er svigrúm í því hvernig
er hægt að raða þessu. Það er auðvitað
misjafnt hvernig stendur á hjá hverjum og einum. Ég segi fyrir sjálfa mig
að maður lærir að takast á við álagið
þegar upp kemur staða þar sem mikið
liggur við – bara eins og í öðrum störfum,“ segir Helga Melkorka og verður
hugsað til þess að stundum haﬁ lögmenn einhvern bakgrunn í íþróttum
eða tónlist.
Er lögmennskan kannski að einhverju leyti keppnisíþrótt?
„Á vissan hátt, já. Eigendahópurinn
tók til dæmis veturinn í þjálfun þar
sem meðal annars var gerð greining
á styrkleikum og persónuleika hvers
og eins. Það var áhugavert að sjá hvað
það voru margir með einhvers konar
keppniseiginleika. Þú vilt auðvitað ná
árangri, gæta hagsmuna umbjóðenda
og ná í gegn þeim markmiðum sem
umbjóðandi þinn stefnir að.“

Hrunverkefnin að fjara út
Velta LOGOS dróst eins og áður segir saman um 16% milli áranna 2016
og 2017. Á sama tíma dróst velta lögmannsstofunnar BBA Legal saman um
40% og starfsmönnum á lögmannsstofunni LEX fækkaði um 13%. Helga
Melkorka segir ýmsar skýringar á
þessum samdrætti hjá LOGOS. „Einhvern tíma var sagt að það væri sama
hvort það væri hreyﬁng upp eða niður í viðskiptalíﬁnu þá yrðu til verkefni fyrir lögmenn. Við erum auðvitað í mjög fámennu landi. Hagkerﬁð
er lítið og stærstu stofurnar hér hlutfallslega stórar,“ segir Helga Melkorka
og bendir á að hlutfall lögfræðinga og
lögmanna á Íslandi sé hátt miðað við
höfðatölu.
„Helsta skýringin á þessum sveiﬂum er kannski sú hvað Ísland er lítill
markaður og hvað allar sveiﬂur eru
ýktar. Eftir hrun ruku velta og afkoma
upp og starfsmannafjöldi sömuleiðis.
Ég gerði mér ekki grein fyrir að þessi
verkefni myndu vara í svona mörg ár,“
segir Helga Melkorka, en í ár verða tíu
ár liðin frá hruni. „Ég held að þetta
haldist bara í hendur. Hrunverkefnin voru mjög mannfrek og ﬂókin og
miklir hagsmunir undir. Allt í einu
urðu dómsmál mun stærra hlutfall
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verkefna hjá okkur, þung og mannfrek
mál sem tóku mörg ár í rekstri og eru
mörg ekki búin. Ég held að þetta sé
stór þáttur í þessu. Annað sem hefur
líka áhrif er gengi krónunnar. Það eru
miklar sveiﬂur í tekjum af vinnu fyrir
erlenda aðila. Við hjá LOGOS höfum
hins vegar bæði mikla dýpt og breidd.
Við erum með stóran hóp á íslenskan
mælikvarða og sérþekkingu á mörgum sviðum. Þótt mikið af mannskap og
krafti haﬁ farið í hrunmál þá var fullt
af fyrirtækjum sem voru í fullri starfsemi og við héldum áfram að sinna.
Svo sér maður núna að í viðskiptalífinu eru kaup og sölur fyrirtækja orðin
algengari en veltan fór aðeins niður
undanfarin ár en árið í ár fer vel af stað.
Við erum kannski að ná einhvers konar
jafnvægi,“ segir Helga Melkorka.
Hún segir LOGOS vera eftirsóttan vinnustað. „Við höfum búið við
þann munað að það hefur verið auðvelt að manna stöður með öﬂugu
fólki. Á hverjum tíma eru hér nokkrir laganemar við störf en þeir koma
til okkar í sumarvinnu og vinna jafnvel með skóla ef þeim hentar. Þá höfum við kynnst og við séð hvort við
eigum samleið. Það hefur reynst vel
og margir hefja störf hjá okkur eftir útskrift. Og það er töluverð ásókn í
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Sjálfvirknivæðingin hefur áhrif á verkefni og starfsumhverﬁ lögmanna eins og annarra.

að starfa hjá okkur. En svo eru margir
lögfræðingar sem útskrifast á hverju
ári,“ segir Helga Melkorka, sem bendir á að rúmlega 50 lögfræðingar séu
skráðir atvinnulausir hjá Vinnumálastofnun, næstfjölmennasti hópur háskólamenntaðra á þeim lista á eftir
viðskiptafræðingum. „Ég hitti ﬁnnskan lögmann fyrir nokkrum dögum og
ræddi við hann þessar hlutfallstölur
löglærðra miðað við íbúafjölda. Hann
sagði að það væri afar hár þröskuldur úti til að komast inn í námið og
svo væru mjög miklar kröfur gerðar
í náminu, en ég tel reyndar að miklar kröfur séu gerðar í laganámi á Íslandi.“
Ég velti fyrir mér hvort við séum að
mennta of marga lögfræðinga.
„Ég veit ekki alveg af hverju þetta
er. Það hlýtur að vera einhver hætta
á að það sé verið að útskrifa of marga
lögfræðinga þegar litið er til þessara
talna um atvinnuleysi. Það er líka
svo hart að taka ﬁmm ár eða meira
af sínu líﬁ að læra eitthvað og fá
ekki vinnu þar sem menntunin nýtist,“ segir Helga Melkorka, orð sem
enduróma niðurstöður Viðskiptaráðs Íslands um minnkandi ábata af
háskólamenntun og hægari fjölgun
starfa fyrir háskólamenntaða miðað
við fjölda útskrifaðra. Hún segir engu
að síður að tilkoma lagadeildar Háskólans í Reykjavík haﬁ á sínum tíma
verið mikið heillaspor fyrir lagadeild
Háskóla Íslands. „Það er alveg sama
í hverju maður er að það er erﬁtt að
vera einn og hafa engan í samkeppni.
Þá þarf maður ekki að velta fyrir sér á sama hátt hvort maður geti
gert hlutina betur og öðruvísi,“ segir
Helga Melkorka.
Miklar breytingar
á sautján ára ferli
Helga Melkorka segir að töluverðar breytingar haﬁ orðið á lögmannsstörfunum undir lok síðustu ald-
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Óheppilegur órói kringum Landsrétt
Haft var eftir Vilhjálmi H. Vilhjálmssyni lögmanni í kvöldfréttum RÚV á sunnudaginn að hann hygðist krefja skaðabóta yrði umbjóðandi hans sakfelldur fyrir
Landsrétti. Lögmaðurinn styður þessa kröfu þeim rökum að einn dómaranna í
málinu haﬁ ekki verið meðal ﬁmmtán efstu að mati hæfnisnefndar við skipun í
Landsrétt og væri dómarinn því ekki handhaﬁ dómsvalds.
Helga Melkorka segir miður hvernig umræðan um Landsrétt hefur verið því
stofnun millidómsstigs haﬁ verið löngu tímabær í íslensku réttarkerﬁ. „Mér ﬁnnst
afskaplega óheppilegt að þessi órói haﬁ í orðið kringum skipun Landsréttardómara. Stofnun dómstólsins er svo stórt skref en það er vont að það skyldi spilast
svona úr þessu. Þetta rót er mjög óheppilegt,“ segir Helga Melkorka og rifjar í því
samhengi upp að Hæstiréttur ætlar að taka fyrir mál þar sem beiðni um áfrýjun
var sett fram með vísan til þess að meðal dómara í málinu fyrir Landsrétti hefði
verið dómari sem ekki væri með réttu handhaﬁ dómsvalds með því að skipun viðkomandi í embætti hefði ekki verið lögum samkvæm. Málið er það fyrsta sem kemur til meðferðar Hæstaréttar eftir þær breytingar sem tóku gildi í byrjun árs þegar
Landsréttur tók til starfa. „Það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því.“

ar. „Kannski rétt áður en ég kem inn
í lögmennsku. LOGOS verður til eftir
sameiningu tveggja stofa árið 2000.
Um það leyti varð hér á landi til fyrirtækjalögfræði eins og við þekkjum hana í dag. Þá var farið að huga
að ﬂeiri atriðum í viðskiptasamningum – ekki að það haﬁ ekki verið gerðir samningar áður, það var bara farið
að huga að ﬂeiri þáttum. Þjónusta við
viðskiptalíﬁð var áður ekki eins skýrt
skilgreind. Regluverk hefur líka breyst
mikið á undanförnum árum og verður
ﬂóknara og ﬂóknara. Það þarf að huga
að svo mörgu í starfsemi sem maður
hefði kannski haldið að væri ekkert
voðalega ﬂókin. Núna eru hins vegar
að verða miklar breytingar vegna
tækni. Það er mjög margt sem breytist í þessu umhverﬁ, bæði í starfsumhverﬁnu og aðferðafræðinni en líka í
starfsemi fyrirtækjanna sem við vinnum fyrir. Þá eru allskonar álitaefni
sem kannski voru ekki til áður.“
Í þessu samhengi berst talið að því
sem framundan er og þeim áhrifum
sem aukin sjálfvirkni kunni að hafa

á störf lögmanna, bæði viðfangsefni
þeirra og starfsumhverﬁ.
Helga Melkorka er þeirrar skoðunar að störf og starfsumhverﬁ lögmanna gangi nú í gegnum sambærilegar breytingar og aðrarr
greinar með tilkomu aukinnar sjálfvirkni. „Þetta hefur verið kallað því
skemmtilega orði „straumhvörf“ á
íslensku. Tæknin sem maður getur nýtt sér er til dæmis þannig að á
ákveðnum sviðum er hugbúnaður
sem getur gert áreiðanleikakannan þetta fyrir alvöru og verður bara
betra og betra með tímanum því
þetta er „self learning“ hugbúnaður.
Þessu er kannski ekki treyst 100%
ennþá en verður bara betra og betra,“
segir Helga Melkorka.
Eruð þið þá kannski á þeim stað að
vilja ráða til ykkar forritara?
„Það hefur komið til tals. Enn sem
komið er höfum við þó ekki stigið það skref. Tungumálið er líka oft
þröskuldur. En til dæmis væri í ýmsum tilfellum hægt að útbúa drög að
hluthafasamkomulagi
sjálfvirkt..

Þá er þetta gagnagrunnur þar sem
þú slærð inn grunnstærðir eins og
fjölda hluthafa, hvers konar starfsemi félagið er í, hvort það eigi að
vera forkaupsréttur og svo framvegis. Út kemur svo skjal sem hefur að
geyma þau ákvæði sem óskað var eftir miðað við viðkomandi starfsemi.“
Þetta gæti haft í för með sér miklar
breytingar á lögmannsstarﬁnu.
„Maður sér ekki ennþá að þetta haﬁ
beint í för með sér þörf fyrir minni
mannskap en þetta mun hafa ýmis
áhrif. Lögfræðilega eru líka mjög
áhugaverðar spurningar í tengslum
við fjórðu iðnbyltinguna. Á til dæmis að skattleggja vélmenni? Þetta
er næstum því heimspekilegt. Við
erum í miklum samskiptum við
kollega okkar erlendis og fylgjumst
með því sem þar er að gerast. Maður sér að það er hvergi búið að skipta
út lögfræðingum fyrir vélmenni og
hugbúnað. Þetta er íhaldssöm grein
og það eru ákveðin atriði sem, gervigreindin nær ekki ennþá utan um,
hlutir eins og dómgreind og réttlæti.
Það eru spurningar um hvort sjálfkeyrandi bíll á til dæmis frekar að
keyra á gamla manneskju en barnið
og svo margt ﬂeira. Þeir sem hafa
mesta trú á þessu segja að sá dagur komi að það verði búið að forrita
þetta,“ segir Helga Melkorka. „En
í til að mynda samningagerð og við
úrlausn deilumála er svo margt sem
þarf að huga að sem tekur sérstaklega mið af aðstæðum í tilteknu máli.“
Hún segir marga í stétt lögmanna
sjá hver þróunin er en vegna sérstaks
eðlis lögmannsstarfsins, þar sem
margir starfa sem einyrkjar, er erﬁtt
nema fyrir þá allra stærstu að notfæra sér tæknina að svo stöddu. „Við
hins vegar fylgjumst mjög vel með.
Okkur er til dæmis reglulega boðinn
allskonar hugbúnaður sem við setjum okkur inn í því það er mjög mikilvægt að vita hvað er í boði.“

