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Stadig reduksjon i rettshjelpssektoren 

Byrådet foreslår nok en gang kutt i bevilgningene til rettshjelpstiltakene i Oslo. 

Dette vil få dramatiske konsekvenser for de mest ressurssvake i Oslos befolkning.  

 

Byrådet kutter som i fjor støtten vår med ytterligere  

20 000 kr.  

 

- Er målet en langsom utslettelse av vårt tilbud om 

gratis rettshjep til osloborgerne, spør daglig leder i 

Juss-Buss Marit Lomundal Sæther.   

 

For mindre penger i året må vi ta oss av en stor 

pågang fra klienter som trenger juridisk hjelp. Våre 

klienter har ikke andre alternativer til juridisk bistand.  

 

- Kutt i rettshjelpssektoren setter rettssikkerheten på 

spill, mener Marit Lomundal Sæther. 

 

I revidert budsjett for 2013 ble Juss-Buss bevilget kr. 

150.000. Vi har derfor fått mulighet til å iverksette et 

prosjekt rettet mot fattige tilreisende i Oslo kommune. Vi ser et stort udekket 

rettshjelpsbehov hos denne gruppen og omfattende diskriminering. 

 

- Vi behøver en økning i støtte for å avhjelpe det store udekkede rettshjelpsbehovet i Oslo, 

og ikke en reduksjon, sier Lomundal Sæther. 

 

Et stort antall av våre klienter blir henvist fra kommunale kontorer i Oslo på grunn av 

ressurs- eller kapasitetsmangel.  

 

- Juss-Buss gjør i mange tilfeller en jobb som Oslo kommunes ansatte er ansvarlig for. 

Derfor mener vi at byrådet må ta vårt behov for ressurser på alvor, bemerker Lomundal 

Sæther. 

 

Juss-Buss er avhengig av kommunebevilgningen for å oppsøke utsatte grupper i byen. 

Mange behøver vår hjelp for å kunne hevde sine rettigheter. Kutt i rettshjelpssektoren 

rammer hardest hos særlig utsatte grupper som arbeidsledige, trygdede og innvandrere.  

 

- Vi er en del av svaret på de sosiale utfordringene, men vi må gis økonomisk mulighet til 

dette, uttaler Marit Lomundal Sæther, daglig leder i Juss-Buss.   

 

Størstedelen av arbeidet som gjøres på Juss-Buss er ulønnet. Vi har dessuten svært lave 

utgifter til administrasjon. Juss-Buss sitt arbeid er derfor en kostnadseffektiv vei til 

rettssikkerhet. 

 

- Nå har vi behov for mer penger for og nå frem til dem som har størst behov for hjelp, 

avslutter Lomundal Sæther. 

 

Kontaktperson: Daglig leder Marit Lomundal Sæther på tlf. 92 80 64 54 eller 

leder@jussbuss.no eller Mona Mjøen McKiernan på tlf. 90 97 08 25. 

Om Juss-Buss 
 
Juss-Buss er et frivillig, studentdrevet 
rettshjelpstiltak som retter seg mot 
grupper i samfunnet med store 
udekkede rettshjelpsbehov som faller 
utenfor den offentlige ordningen. Juss-
Buss mottok over 5500 henvendelser i 
2012. 
 
Juss-Buss ble av Byrådet foreslått 
550.000 kr. for 2013 – en reduksjon på 
kr. 20.000 fra 2012. I revidert budsjett 
ble Juss-Buss bevilget kr. 150.000. 
Forslaget for 2014 er på kr. 530.000. 
Reduksjonen kommer i tillegg til at 
verdijustering ikke har funnet sted de 
siste 15 årene. 
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