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Høring – Endringer i diskrimineringsombudsloven og
arbeidsmiljøloven

1. Om Jussbuss
Jussbuss er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter. Vi tilbyr gratis rettshjelp i
enkeltsaker som faller utenfor den offentlige rettshjelpsordningen. Utgangspunktet for
våre merknader er ivaretakelsen av rettssikkerheten til denne klientgruppen.
Et av våre primære arbeidsområder er arbeidsrett hvor vi i 2019 tok inn 624 saker. Vi
uttaler oss på bakgrunn av de erfaringene vi har gjort oss gjennom
saksbehandlingen.

2. Merknader
Våre merknader retter seg mot Del 1 Nemndsløsning for varslingssaker etter
arbeidsmiljøloven. Her foreslår Arbeids- og sosialdepartementet å etablere et
lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved
varsling etter arbeidsmiljøloven.
Jussbuss mener et effektivt vern mot gjengjeldelse ved varsling er et essensielt
virkemiddel i arbeidet for å sikre overholdelse av arbeidsmiljøloven, og er enige i at
det er hensiktsmessig å etablere et lavterskeltilbud for gjengeldelsessaker etter
varsling.
Gjennom vårt arbeid erfarer vi hvor utfordrende det kan være for arbeidstakere å få
håndhevet vernet som følger av arbeidsmiljøloven. Manglende juridisk bistand og
langvarige rettslige prosesser avskjærer i realiteten store deler av arbeidstakerne fra
de rettighetene lovgiver har tilskrevet dem.
For mange av våre klienter vil kostnader og risiko knyttet til prosess være et hinder
for å kreve sin rett i forbindelse med brudd på arbeidsmiljølov.
Et lavterskeltilbud for gjengeldelsessaker etter varsling vil styrke vernet mot
gjengjeldelse betraktelig. Vi vil særlig fremheve viktigheten av at saksbehandlingen
er gratis, at det ikke er nødvendig å bruke advokat i prosessen og at man ikke
risikerer å måtte betale motpartens saksomkostninger.
Det er vår oppfatning at disse hensynene vil bli ivaretatt ved en utvidelse av
Diskrimineringsnemndas ansvarsområde til å omfatte brudd på arbeidsmiljøloven § 2
A-4. Vi stiller oss derfor bak forslaget om et lavterskeltilbud.

***
Eventuelle spørsmål kan rettes til Jussbuss på telefon 22 84 29 00 alle hverdager
unntatt torsdag mellom kl. 10.00 og 15.00, eller på e-post til sag@jussbuss.no.
***

Med vennlig hilsen
Jussbuss v/
Zahra Mirzai
Cathrine Reinskau
Truls Hampus Homström
Stig Harlem Harris
Kristine-Petrine Olthuis
Per Silnes Tandberg
Maria Mirijanyan
Ieva Zagzeckaite
Fanny Kolbjørnsen

