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Høringsuttalelse om forslag til endringer i tvisteloven mv. Ankesiling, rettsmekling mv.
1. Om Jussbuss
Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak tilknyttet Universitetet i Oslo. Vi har 49
års erfaring med rettshjelp i enkeltsaker og oppsøkende virksomhet.
Vi gir primært rettshjelp i saker om fengsels-, utlendings-, husleie-, gjelds-, sosial-,
arbeids- og trygderett. I 2019 mottok vi 5892 henvendelser fra personer som trengte
rettslig bistand. På bakgrunn av våre erfaringer ønsker vi å knytte en merknad til et
av forslagene.

2. Merknad
Til punkt 5 – Forslag om Sivilombudsmannen som partshjelper.
Jussbuss støtter den forslåtte endringen av tvisteloven § 15-7. Jussbuss mener at
Sivilombudsmannens kontroll med forvaltningen vil styrkes dersom hen kan opptre
som partshjelper i saker der de har anbefalt søksmål. Vi tror at forslaget vil bidra til at
domstolene får et bedre opplyst faktum og rettskildebilde. Som partshjelper kan
ombudsmannen redegjøre nærmere for de vurderinger de har tatt og hvorfor de har
landet på den lovforståelsen de har, samt sette saken i en større sammenheng
grunnet alle de andre sakene ombudsmannen behandler ukentlig. Vi mener forslaget
om at ombudsmannen kan være partshjelper vil bidra til en økt rettslig avklaring på
viktige områder, også for våre klienter.
Vi ser ikke at et slikt forslag vil rokke ved Sivilombudsmannens uavhengighet i en
grad av betydning. For det første vil vi påpeke av vi tror ombudsmannen selv vil klare
å ivareta denne uavhengigheten når hen opptrer som partshjelper i en sak. Vi tror
også ombudsmannen vil ta gode vurderinger av om det kan rokke ved denne
uavhengighet før hen beslutter å være partshjelper i en sak der dette er aktuelt. I
tillegg tror vi at det vil være ytterst få som vil stille spørsmålstegn ved

uavhengigheten på bakgrunn av dette forslaget. Vi tror at det faktum at
ombudsmannen allerede i dag kan «anbefale søksmål» gjør at de fleste vil finne det
naturlig at ombudsmannen også skal kunne «hjelpe» i det samme søksmålet.
Vi vil avslutningsvis bemerke at vi mener denne endringen medfører at
Sivilombudsmannen bør få økte ressurser til å kunne utføre oppgaven som
partshjelper. Det å kunne opptre som partshjelper bør ikke gå utover
ombudsmannens andre oppgaver, eksempelvis klagebehandlingen.
***
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.
***
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