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Forord fra faglig veileder
De fleste som dømmes til lengre fengselsstraffer i Norge soner mesteparten av straffen i et
høysikkerhetsfengsel. De innsatte får i liten grad anledning til å forlate fengselet. Langt på vei
mister de muligheten til å ivareta sine interesser utenfor fengselet. Skal de opprettholde kontakten med familie, er de avhengig av at familiemedlemmene vil besøke dem i fengselet. Av hensyn til sikkerheten, er adgangen til å bruke telefon og tilgang til internett svært begrenset. En
lengre frihetsstraff betyr altså en omfattende isolasjon fra omverdenen.
Isolasjonen rammer også fangenes muligheter til å ivareta sine juridiske interesser, og den rammer ulikt – alt etter hva slags nettverk og hvilke ressurser fangene fortsatt har til å ivareta dem.
Ulike former for rettstap som følge av isolasjonen er derfor en vanlig erfaring blant fanger.
Helt siden 1970-tallet har Jussbuss gitt gratis rettshjelp til fanger i norske fengsler – særlig
gjennom vaktordninger hvor fanger med rettshjelpsbehov kan melde seg på.
Sakene fra vaktordningene viser et bredt panorama av juridiske problemer blant brukerne.
Høsten 2018 samlet Jussbuss inn et stort materiale i form av intervjuer og saker fra fanger i et
større høysikkerhetsfengsel for å få bedre kunnskap om det forskningen gjerne kaller det udekkede rettshjelpsbehovet, hvor målet er å finne ut hvor utbredte og alvorlige juridiske problemer
er blant fanger, hva slags rettslige kjennetegn problemene har og hvordan de påvirker velferden
deres.
Undersøkelsen føyer seg inn i en rekke undersøkelser av rettshjelpsbehov blant utsatte grupper
og vanlige folk i Norge siden begynnelsen av 1970-tallet. Jussbuss har engasjert seg i slike
undersøkelser siden starten. Jussbuss undersøkte også rettshjelpsbehovene til fanger på 1970tallet. Undersøkelsen dannet opptakten til studentrettshjelptiltakenes vaktordninger i fengsler
som altså har eksistert i førti år. Jussbuss-undersøkelsen fra den gang utgjør også en del av
bakgrunnen for dagens undersøkelse, hvor den har vært brukt som mønster og inspirasjon.
I tillegg til å kartlegge rettshjelpsbehovet spør undersøkelsen også om hvilke faktorer som påvirket fangenes etterspørsel etter rettshjelp. Undersøkelsen belyser fangenes erfaringer med fri
rettshjelp hos advokat og med veiledningsplikten til offentlig forvaltning. Nærmest automatisk
fører innesperringen til reduserte muligheter for å kontakte hjelpeorganer når man har problemer av økonomisk og velferdsmessig betydning. Det gjelder også offentlige rettshjelpsordninger.
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Undersøkelsen spør videre hvordan ordningene faktisk virker i forhold til behovet som undersøkelsen avdekker, og kartlegger hva som bestemmer om fangene benytter seg av de eksisterende rettshjelpsordningene eller ikke.
Den sosiale bakgrunnen til fangene belyses også. Er de utsatte og eventuelt i hvilken grad? Er
det forskjell på fanger med og uten rettshjelpsbehov? Hva med rettshjelpsbehovene til andre
fanger enn de som var med i utvalget som ble undersøkt? Kaster undersøkelsen lys over rettshjelpsbehovene til innsatte i andre fengsler? Kan den si noe om juridiske problemer hos institusjonsplasserte i andre institusjoner enn fengsler, eller kanskje også om behovet hos utsatte
grupper i sin alminnelighet – uansett om de er berøvet friheten eller ikke?
Det er velkjent at andelen fanger med utenlandsk bakgrunn er langt høyere blant fanger enn i
befolkningen som helhet. Undersøkelsen gir et detaljert bilde av hvordan styrken i tilknytningen
til Norge påvirker rettshjelpsbehovet.
Siden frihetsberøvelse brukes som straff, er det et omdiskutert spørsmål hvor langt negative
konsekvenser av den bør motvirkes. Mesteparten av rapporten gir faktisk informasjon om hva
slags juridiske problemer fanger har. Dette er kunnskap som er viktig uavhengig av om holdningen er at de offentlige rettshjelpsordningene bør være restriktive eller liberale. I begge tilfelle
forteller den om hvilke juridiske problemer fangene bare må avfinne seg med når de ikke fanges
opp av de offentlige hjelpeordningene.
Rapporten avsluttes med en drøftelse av reformer som bør gjennomføres dersom situasjonen
for fangene skal forbedres. Her behandles både små og større endringer i fengselsrettslige regler, inklusive saksbehandlingsregler, og i ordningene med fri rettshjelp. Rapporten tar også opp
den betydelige avmakten fanger opplever i møtet med fengselssystemet, og foreslår tiltak som
kan gi en bedre håndtering av fangenes juridiske problemer.

Oslo, oktober 2019
Jon T. Johnsen
Faglig veileder
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Vårt forord
Jussbuss har for andre gang gjennomført en rettshjelpsundersøkelse blant fanger i Ullersmo
fengsel. Denne rapporten er en komprimert utgave av vår masteravhandling som ble levert våren 2019. Vi har søkt å bedre leservennligheten og i større grad fokusert på de mest sentrale
funnene som kan bidra i rettshjelpsdebatten. Vår masteravhandling finnes offentlig tilgjengelig
i Universitetet i Oslo sitt vitenarkiv, DUO. Tittelen er «Rettshjelp til fanger. En rettshjelpsundersøkelse i Ullersmo fengsel». Her kan du blant annet lese om forskningsmetoden vår, begrepsavklaringer og informasjon om tidligere rettshjelpsundersøkelser, samt se intervjuguiden
som danner grunnlaget for informasjonsinnsamlingen.
Rapporten kunne ikke blitt til uten at de 49 fangene fra Ullersmo fengsel valgte å delta i undersøkelsen. Takk for at dere åpnet dere, viste sårbarhet og delte svært personlig informasjon i
intervjuene. Vi har forsøkt å benytte informasjonen fra dere på en konstruktiv måte i dette prosjektet. Vi håper at rettshjelpen som ble ytet av Jussbuss var nyttig.
En stor takk rettes til Stiftelsen Scheibler og Det juridiske fakultets lovsamlingsfond for finansiering av prosjektet. Takk også til Kriminalomsorgen region øst og Ullersmo fengsel for forskningstillatelse og tilrettelegging av intervjuene.
Det er også på sin plass å takke medarbeiderne i Jussbuss for innsatsen. Vi som prosjektledere
ville ikke alene hatt kapasitet til å gjennomføre såpass mange intervjuer eller behandle alle de
juridiske problemene fangene hadde.
Mange har bidratt med gjennomlesing, interessante diskusjoner, støtte og innspill underveis i
prosjektet – tusen takk til dere.
Vår viktigste veileder på veien har vært Jon T. Johnsen, professor emeritus ved Institutt for
offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Takk for at du har inspirert, motivert og kommet med
gode innspill hele veien.

Oslo, oktober 2019
Tonje Lilaas Larsen og Louise Sandaker Hannon
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1

Jussbuss fikk i 2018 kom fra fanger,6 er bak-

Bakgrunn og formål

grunnen for vår hypotese om at rettshjelpsbehovet i fangebefolkningen fortsatt er
stort.

1.1
Innledning
Å ha rett er ikke det samme som å få rett. I
mange tilfeller kan man være avhengig av
rettshjelp for å få gjennomslag for sine rettigheter. Offentlig betalt rettshjelp kan på
denne måten anses som et grunnleggende
velferdsgode på lik linje med andre velferdstjenester. Rettshjelploven er bygget på
tanken om at nødvendig juridisk bistand

1.2
Undersøkelsens formål
Denne rettshjelpundersøkelsen tar sikte på å
kartlegge om det finnes et udekket rettshjelpsbehov blant fanger, i hvilken grad behovet imøtekommes av det eksisterende
rettshjelpstilbudet og eventuelt hvilke endringer som bør gjøres for å redusere det
udekkede behovet.

skal være tilgjengelig uavhengig av økonomi.1 Likevel viser tidligere rettshjelpsundersøkelser og erfaring fra Jussbuss og
andre rettshjelptiltak at det eksisterer et stort
udekket rettshjelpsbehov i befolkningen.
Behovet har gjentatte ganger vist seg å ha
sammenheng med sosial status.2

Undersøkelsen kartlegger omfanget av det
udekkede rettshjelpsbehovet blant et utvalg
fanger i Ullersmo fengsel høsten 2018. Det
er fangenes egne opplevelser og uttalelser
som danner grunnlaget for denne rapporten.
Vi vurderer også om det er grunnlag for å
hevde at våre funn kan gjelde fanger som
soner i norske høysikkerhetsfengsler mer
generelt.

Fangers rettshjelpsbehov har ikke vært undersøkt siden Jussbuss’ rettshjelpundersøkelse i Ullersmo fengsel i 1979.3 Undersøkelsen viste at fangene hadde et større udekket rettshjelpsbehov enn befolkningen ellers.4 Både Kriminalomsorgen og rettshjelptilbudet har endret seg siden 1979.
Fangebefolkningen er i dag rekruttert fra
alle samfunnslag, men majoriteten har lavere sosial status enn den øvrige befolkningen, hvis man tar i betraktning inntekt,
utdanning og yrke.5 Det, sammenholdt med
at nesten en tredjedel av henvendelsene

1
2

3

Når vi ser på i hvilken grad det eksisterende
rettshjelpstilbudet imøtekommer det udekkede rettshjelpsbehovet som avdekkes i undersøkelsen, vurderes behovet opp mot det
offentlige tilbudet gjennom fri rettshjelpsordningen etter lov om fri rettshjelp, og forvaltningens veiledningsplikt nedfelt i forvaltningsloven § 11. Som en del av forvalt-

4

Rettshjelploven § 1.
Se for eksempel Eskeland (1973) s. 87, Hasle
(2014) s. 90 og Larsen (2018) s. 18.
Undersøkelsen omtales i det følgende som «Ullersmo 1979».
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6

1

Lid (1981) s. 155.
Revold (2015) s. 4.
Tønnessen (2019). Antall registrerte henvendelser i 2018 var totalt 6 303.

ningens veiledningsplikt ser vi også nær-

Utgangspunktet er at gjennomføring av

mere på forvaltningssamarbeidet i straffegjennomføringsloven § 4 og rollen de viktigste ressurspersonene i Ullersmo fengsel
har.

fengselsstraff starter i et høysikkerhetsfengsel.10 I et slikt fengsel er fangene underlagt
et strengt regime, med en rekke sikkerhetstiltak, fysiske hindre og kontinuerlig overvåkning. Fengselsområdet er omkranset av
en høy mur eller inngjerding. Tilnærmet
alle dører er låst, slik at fangene er avhengige av at en eller flere betjenter følger dem
og låser opp dørene hvis de skal ut fra cellen
eller avdelingen. Kommunikasjon med

Til slutt vurderer vi hvilke endringer som
kan bidra til å redusere det udekkede rettshjelpsbehovet blant fanger, herunder behov
for endringer i fengselssystemet og i den offentlige rettshjelpsordningen.

samfunnet utenfor murene er begrenset og
underlagt streng kontroll. Utgangspunktet
er at alle domfelte har en aktivitetsplikt.11
Det innebærer at de må jobbe, gå på skole
eller ta del i andre tiltak som kan motvirke
ny kriminalitet.12 Fritidsaktiviteter skjer under kontroll av betjenter, og den øvrige tiden er fangene i stor grad innelåst på sine
respektive celler.

1.3
Fanger i Norge
1.3.1
Fengselssituasjonen
I Norge sitter i overkant av 3 600 personer
fengslet til enhver tid, fordelt på 59 ulike anstalter. Over to tredjedeler av fengselsplassene er i fengsler med høyt sikkerhetsnivå.7
Anstaltene er spredt rundt i landet, med en
viss konsentrasjon på Østlandet. Fengslene
med høyt sikkerhetsnivå er av varierende

Anstalter med lavere sikkerhetsnivå kan
være inngjerdet, men er ikke nødvendigvis
det. Fangene blir ikke innelåst på cellene
sine, slik at fangene hele døgnet har betydelig større frihet enn i anstalter med høyt sikkerhetsnivå.13 Ettersom sikkerhetstiltakene
generelt er redusert i lavsikkerhetsfengsler,
står fangene friere til å oppnå kontakt med
det øvrige samfunnet gjennom telefon, besøk og utganger fra fengselet.14

størrelse og har i dag fra 15 soningsplasser i
Mosjøen til 258 i Bergen.8
I Norge er det selve frihetsberøvelsen som
er straffen. Andre grunnleggende rettigheter
er i behold under soningen, med de begrensninger som følger av frihetsberøvelsen.9 Det
er dette som omtales som normalitetsprinsippet.

7
8
9

10

11

Kriminalomsorgen (2019b).
Kriminalomsorgen (2019a).
Straffegjennomføringsloven § 4, jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 4 punkt
4.1 og the European Prison Rules art. 2.
Straffegjennomføringsloven § 11 (1) første
punktum.

12

13
14

2

Straffegjennomføringsloven § 3 (3) første
punktum.
Straffegjennomføringsloven § 3 (3) annet
punktum.
Kriminalomsorgen (2019c).
Kriminalomsorgen (2019c).

1.3.2
Romerike fengsel
Romerike fengsel består av en ungdomsenhet, et lavsikkerhetsfengsel og et høysikkerhetsfengsel.15 Ullersmo er avdelingen med
høyt sikkerhetsnivå og har ordinær kapasitet på 214 plasser.16 Målgruppen i Ullersmo
er mannlige fanger med lengre dommer,
utenlandske fanger uten tilknytning til
Norge og personer som sitter i varetekt,
mistenkt for straffbare forhold.17 Det soner
ingen kvinner i Ullersmo.

fengselsrett. I 1987 ble den første Fangehåndboka utgitt av Jussbuss. Fangehåndboka er ment som en veileder til fanger i
norske fengsler og tar for seg sentrale regler
om straffegjennomføring, gjeldshåndtering,
ytelser innenfor trygde- og sosialrett, gjenåpning av straffesaker og utvisning. Fangehåndboka var viktig for fangene da den
kom, fordi den samler informasjon om regler som ellers er spredt i ulike rettskilder.
Den har siden første utgivelse gjennomgått
flere revisjoner, og i 2018 ble syvende utgave lansert. Jussbuss ser fortsatt et stort behov for en helhetlig og lettfattelig fremstilling av reglene som berører fangene under
soning, og målet er at boka skal være tilgjengelig på hver fengselscelle.

Jussbuss’ tilstedeværelse i
fengsler
Jussbuss har regelmessig besøkt og gjennomført saksmottak i norske fengsler siden
1970-tallet, og er særlig godt etablert i
fengslene som ligger i østlandsområdet.
Jussbuss har siden fengselsgruppens oppstart publisert en rekke rapporter, høringsuttalelser og artikler for å belyse fangenes
rettslige situasjon og kommet med forslag
til tiltak som kan bidra til å forbedre tilværelsen i fengsel.18
1.3.3

Jussbuss driver ukentlig oppsøkende virksomhet i fengsler for å yte gratis juridisk
rådgivning. Av ressurshensyn er det primært fengsler på Østlandet som besøkes,
men fanger kan ta kontakt per telefon, faks
eller brev fra alle fengsler. Jussbuss har normalt saksmottak i Ullersmo fengsel fem
ganger per år.

Etter å ha oppsøkt norske fengsler over tid
og samtidig hatt et tett samarbeid med det
kriminalpolitiske nettverket i Norge, er det
opparbeidet bred kompetanse innenfor

15

16

Kriminalomsorgen (2018). Norgerhaven fengsel
i Nederland var i en treårsperiode fra september
2015 organisert som en avdeling under Ullersmo. For ordens skyld presiseres det at ingen
av våre intervjupersoner sonet i den nederlandske anstalten på intervjutidspunktet.

17
18

3

Gran (2019). Ullersmo åpner en nyoppusset avdeling 1. september 2019 og vil da få 286 soningsplasser.
Kriminalomsorgen (2019e).
Se for eksempel Vernelagsgruppa i Juss-Buss
(1980), Hellevik (2001), Hannon (2018) og
Jussbuss (2018).

1.4

Rettshjelpsordningens

ført, og Advokatforeningen satte ned et ut-

utvikling
Ulike variasjoner av fri rettshjelp har forekommet siden antikken.19 Allerede i Magnus Lagabøtes landslov ble det tilrettelagt
for at utsatte grupper skulle gis fri sakførsel.20 Senere ble det etablert rettshjelpsordninger for ubemidlede også utenfor rettergang, og i 1893 ble Kontoret for fri rettshjelp opprettet. Formålet var å gi korte,
muntlige råd til den fattige delen av befolk-

valg som skulle se på behovet for fri rettshjelp og rettshjelpsordningens forbedringspotensial.24 Reformfasen var preget av en
enighet om at det eksisterte store udekkede
rettshjelpsbehov, og at det offentlige måtte
påta seg et større ansvar for å dekke dette.25

ningen.21 Oslo kommune overtok senere
driften av rettshjelpskontoret og mottok
statlig støtte. Det er dette rettshjelptilbudet
som i dag er Fri rettshjelp Oslo kommune,
tidligere Kontoret for fri rettshjelp.22
Jon T. Johnsen har vært en sentral bidragsyter i norsk rettshjelpssammenheng. Han
beskrev i sin doktorgradsavhandling tre faser i rettshjelppolitikken: reformfasen, prioriteringsfasen og innstrammingsfasen.23 I
1970 begynte reformfasen, som var preget
av vilje og interesse for utvikling av rettshjelptilbudet. Rettshjelpspørsmål engasjerte
på denne tiden jusstudenter og ferdigutdannede jurister. Studentdrevne rettshjelptiltak
og Rettspolitisk forening ble opprettet på
begynnelsen av 70-tallet. Videre ble den
første rettshjelpsundersøkelsen gjennom-

1976: 38 og lovforslaget ble fremmet i
Ot.prp. 35 (1979-80). Når det gjaldt organiseringen av det offentlige rettshjelptilbudet,
kom Rettshjelpsutvalget til at bruk av privatpraktiserende advokater var foretrukket
fremfor offentlige advokatkontorer.27 De
ønsket likevel å beholde Kontoret for fri
rettshjelp, men det ble ikke prioritert å opprette andre offentlige rettshjelpskontor, heller ikke i utkantstrøk der advokattilbudet
var begrenset.28 Justisdepartementet anerkjente fangers behov for rettshjelp i forbindelse med sosiale spørsmål, familie- og boligsaker og spørsmål tilknyttet straffegjennomføring. De uttrykte at «[s]akenes karakter tilsier [...] at rettshjelptilbudet burde
være godt utbygget for denne gruppe». Departementet var tilbakeholdne med rettshjelp til fanger. De begrunnet det med at de

19

24

20
21
22

23

Noen år senere startet prioriteringsfasen, og
det offentlige Rettshjelputvalget ble oppnevnt.26 De avga sin innstilling i NOU

Johnsen (1987) s. 51.
Johnsen (1987) s. 53.
Johnsen (1987) s. 73.
Kontoret for fri rettshjelp er en mer etablert betegnelse for rettshjelpkontoret enn Fri rettshjelp
Oslo kommune. Vi vil derfor i det følgende omtale tilbudet med dets tidligere navn.
Johnsen (1987) s. 84-132.

25
26
27
28
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Johnsen (1987) s. 84.
Johnsen (1987) s. 94.
Johnsen (1987) s. 95.
Johnsen (1987) s. 113.
Ot.prp. nr. 35 (1979-1980) s. 6.

avventet resultatene fra Jussbuss’ retts-

gjeldssaker, visse saker på klagestadiet in-

29

hjelpsundersøkelse i Ullersmo. Funnene i
Ullersmo 1979 ble likevel ikke fulgt opp.

nenfor sosial-, helse- og trygderett og flere
typer arbeidsrettssaker. Departementet
mente også at førstelinjetjenesten burde
omfatte visse saker etter straffegjennomføringsloven, og at dette måtte løses gjennom
oppsøkende arbeid, enten via rettshjelptiltak eller førstelinjen selv, eller ved at advokaten fra straffesaken ble gitt anledning til å
gi noen timer rettshjelp i andre saker.34

Lov om fri rettshjelp trådte i kraft 1. januar
1981 uten tilrettelegging for fanger. Innstrammingsfasen begynte få år senere. Det
borgerlige flertallet anså ordningen som en
sikkerhetsventil snarere enn en rettighet for
større befolkningsgrupper, og innsparingshensyn trumfet rettssikkerhets- og likhetshensyn fra og med 1984-budsjettet.30 I lys
av at stadig færre ble omfattet av rettshjelpsordningen, besluttet Stortinget i 1998 at regjeringen skulle gjennomgå hele ordningen.
Dette resulterte i St.meld. nr. 25 (19992000), som anbefalte en rekke utvidelser.
Justiskomiteen tiltrådte flere av forslagene,
men de ble ikke fulgt opp.31

Stortingsmeldingen ble fulgt opp av en prøveordning med førstelinjerettshjelp i 2011
og 2012, som senere ble evaluert av Oxford
Research og Kristian Andenæs.35 Hovedtrekkene i anbefalingene er gjennomgående
nokså like: inntektsgrensen må heves, saksområdene må utvides og det må gjøres nye
forsøk eller etableres en permanent ordning
med førstelinjerettshjelp. Etter prøveordningen med førstelinjerettshjelp ble utgiftene til rettshjelp analysert av Menon
Economics, som slo fast at den store utgiftsøkningen skjer i straffesaker, ikke i saker etter
rettshjelploven.36
Utgiftsøkningen
skyldtes i hovedsak økning i saksmengde.37

I Soria Moria-erklæringen i 2005 slo regjeringen fast at de ønsket å «heve inntektsgrensene for fri rettshjelp», og at rettshjelpsordningen skulle «gjennomgås og forbedres».32 Stortinget ba også regjeringen om en
utredning av gjeldende rettshjelpsordning,
blant annet i lys av den finske rettshjelpsordningen.33 Dette resulterte i St.meld. nr.
26 (2008-2009). I denne ble det foreslått å
innføre en gratis og universell førstelinjetjeneste, øke inntektsgrensen og utvide det
saklige dekningsområdet. Av sakstypene
som ble foreslått inntatt var blant annet
29
30
31
32
33
34

I 2016 bidro Jussbuss til at det ble fremmet
et representantforslag om å endre rettshjelploven i tråd med anbefalingene fra St.meld.
nr. 26 (2008-2009).38 Forslaget ble nedstemt, men Stortinget vedtok at rettshjelpsordningen skulle gjennomgås for å gjøre
35

Ot.prp. nr. 35 (1979-1980) s. 83.
Johnsen (1987) s. 131-132.
Innst. S. nr. 181 (1999-2000).
Stoltenberg (2005) s. 68.
Johnsen (2008).
St.meld. nr. 26 (2008-2009) s. 42.

36
37
38
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Oxford Research (2013).
Skogstrøm (2016) s. 13.
Skogstrøm (2016) s. 3.
Dokument 8:97 S (2015-2016).

den «mest mulig rettferdig, målrettet og ef-

Mandatet krever at minst et av forslagene

39

fektiv». Høsten 2018 ble det nedsatt et
nytt offentlig utvalg som skal utrede ordningen.40 Utvalgets mandat er å gjennomgå
rettshjelpsordningen,41 til tross for at all eksisterende kunnskap på feltet påpeker de
samme svakhetene og endringsforslagene. I
mandatet listes flere av forslagene fra
St.meld. nr. 26 (2008-2009) opp som noe
som skal vurderes.

39
40

som legges frem av utvalget skal kunne
gjennomføres innenfor dagens budsjettramme.42 Dette kan tyde på at styresmaktene er lite villige til å ta innover seg at en
nødvendig reform av den offentlige rettshjelpsordningen vil medføre økte kostnader. Utvalget kommer med sin vurdering innen 1. mai 2020.

Innst. 74 S (2016-2017) s. 2.
Justis- og beredskapsdepartementet (2018a).

41
42
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Justis- og beredskapsdepartementet (2018b).
Justis- og beredskapsdepartementet (2018a).
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Bare et fåtall av sakene kunne anses som ba-

Hovedfunn

gatellmessige.
Undersøkelsen har avdekket et stort udekket rettshjelpsbehov hos fangene vi undersøkte. Vurderingene av utvalgets representativitet og funnenes gyldighet, har vist at
det er grunn til å anta at funnene våre er gyldige for fanger som soner dom i Ullersmo
fengsel generelt. Funnene kan også antas å
ha en viss gyldighet for fanger som soner
dom i andre høysikkerhetsfengsler.43

Faktorer som inntekt, alder, yrkesstatus, utdanning og tilknytning til Norge påvirket
rettshjelpsbehovet. Lav inntekt, lite utdanning og svak tilknytning til arbeidslivet ga
høye saksfrekvenser. Fangene med lav sosial status før soning, hadde høyere saksfrekvens enn fangene med høy sosial status.
Samlet kan vi si at typiske indikatorer for
om en gruppe er utsatt eller ikke, ga utslag i
våre funn. Langt på vei bekrefter undersøkelsen tidligere rettshjelpsundersøkelsers
funn om sammenhengen mellom sosial stilling og udekket behov for rettshjelp.

Det ble registrert 242 juridiske problemer,
og av disse representerte 184 et udekket
rettshjelpsbehov. Hver fange hadde i gjennomsnitt 3,8 saker hver. Dette er en høyere
saksfrekvens enn i samtlige tidligere rettshjelpsundersøkelser. Over en fjerdedel av
det udekkede rettshjelpsbehovet var ikke erkjent av fangene selv.

Domslengde og soningsløp var også faktorer som påvirket rettshjelpsbehovet. Fangenes rettshjelpsbehov var størst like etter innsettelsen og like før løslatelsen. Dette
henger også sammen med at det var fangene
med de korteste dommene som hadde den
høyeste saksfrekvensen. Forskjellen mellom rettshjelpsbehovet til fanger med høy
og lav sosial status før innsettelse, avtok utover i soningen.

Det ble registrert flest saker om fengselsrett,
særlig spørsmål om besøk og telefoni, permisjon og fremstilling, og overføring til
andre fengsler. Det ser ut til at fengselssituasjonen i seg selv genererer et rettshjelpsbehov. Det ble også registrert et betydelig
antall saker om gjeld, og en del saker om
sosial- og helserett, trygd- og pensjonsrett,
straffe- og politirett, og utlendingsrett. De
fleste problemene knyttet seg til den særlige
livssituasjonen fangene befinner seg i under

Ulike avsilingsmekanismer påvirket i hvilken grad fangene oppsøkte rettshjelp. Beregningen av oppfangingsprosenten ved
Jussbuss’ alminnelige virksomhet i Ullersmo fengsel, viser at et oppsøkende tilbud som bidrar i den juridiske problemdiagnosen avdekker et langt større rettshjelpsbehov enn det et avventende tilbud gjør.

soning.
Over ni tiendedeler av sakene hadde middels eller stor velferdsmessig betydning.

43

Se punkt 4.10 og kapittel 7.
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Bare 1 % av sakene oppfylte hovedreglene

imidlertid tilgangen på fri rettshjelp for om-

for å motta fri rettshjelp etter rettshjelploven. Tar vi med rettshjelp etter straffeprosessloven, var det 3 % av sakene som kvalifiserte til fri rettshjelp. Det var de materielle
vilkårene som utgjorde den største begrensningen. Fangene har begrensede inntektsmuligheter under soningen, og bare 4 % av
utvalget hadde for høy inntekt eller formue
til å oppfylle de økonomiske vilkårene i
rettshjelploven. Formuesgrensen avskjærer

trent en femtedel av fangene.
I mange av sakene var det behov for veiledning og råd, og ulike forvaltningsorganer
var motpart i over fire femtedeler av sakene.
Til tross for at Kriminalomsorgen har veiledningsplikt og tilretteleggingsplikt, får
fangene i liten grad dekket sitt rettshjelpsbehov gjennom veiledning fra de ulike forvaltningsorganene.
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3

Vi antok at muligheten for å finne et utvalg

Metode og
gjennomføring

som kan si noe generelt om situasjonen for
fanger i høysikkerhetsfengsler, var størst i
et fengsel med mange soningsplasser. I tillegg fikk det en viss betydning at den forrige rettshjelpsundersøkelsen blant fanger
ble gjennomført i Ullersmo. Vi antok at det
kunne gi noen interessante sammenligninger, selv om mye antakeligvis er endret i
løpet av de nesten 40 årene. Til slutt vektla
vi at det var en relativt kort transportetappe

3.1
Valg av metode
Undersøkelsen er et aksjonsforskningsprosjekt, der datainnsamlingen er organisert
slik at intervjupersonene deltok i en intervjuundersøkelse samtidig som det ble etablert et rettshjelptilbud der intervjupersonene
ble tilbudt gratis juridisk bistand. De tidligere norske rettshjelpsundersøkelsene byg-

mellom Ullersmo på Kløfta og Jussbuss’ lokaler i Oslo sentrum.

ger på tilsvarende metode.44
I analysen benyttes en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode. Målsettingen
med den kvantitative delen er å si noe om
fangenes sosioøkonomiske bakgrunn og soningshistorikk, og å gi et bilde av omfanget
av rettshjelpsbehovet fordelt på sakstyper
og rettsområder. Den kvalitative delen går i
større grad inn på hva rettshjelpsbehovet består i, og omfanget og betydningen av hvert
enkelt problem. I tillegg benyttes begge metodene for å vurdere i hvilken grad det udekkede behovet for rettshjelp dekkes av det
eksisterende tilbudet.

3.2.2
Valg av fanger
Utvalget består av fanger som soner en
rettskraftig dom. Selv om fengselshverdagen for en som soner dom og en som sitter i
varetekt er nokså lik, er det noen sentrale
forskjeller som antas å ha betydning for
rettshjelpsbehovet. Varetektsfengslede har
oppnevnt offentlig forsvarer etter straffeprosessloven og får dermed ivaretatt det
som regnes som det mest prekære rettshjelpsbehovet for dem, nemlig den pågående straffesaken.45 I tillegg er det allment
kjent at en del forsvarere bistår klientene utover det oppnevningen strengt tatt gjelder.
Vi antar derfor at varetektinnsatte har en annen rettshjelpssituasjon enn fanger som soner dom.

3.2
Utvelgelsen
3.2.1
Valg av fengsel
Undersøkelsen ble gjennomført blant fanger
som sonet i høysikkerhetsfengselet Ullersmo.

Per 27. august 2018 var det 146 personer
som sonet dom46. Halvparten av disse ble

Fengselets størrelse hadde betydning for at
vi valgte å gjøre undersøkelsen i Ullersmo.
44
45

46

Johnsen (1987) s. 268-269.
Straffeprosessloven § 100 (1) jf. § 98.
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Inkludert forvaring.

tilfeldig valgt ut. Da satt vi igjen med et ut-

Ullersmo fengsel. Alle fangene ble tilbudt

valg på 71 personer. Alle fangene i utvalget
er menn, ettersom det kun er mannlige
fanger som soner i Ullersmo fengsel.

tolk.
Det første spørsmålet under intervjuene var
om fangene hadde noen problemer de ville
ta opp med oss. Dette var både ment som en
åpen start og som en mulighet til å kartlegge
hvilke problemer som var erkjente. Deretter
gikk vi inn på intervjuguidens temaer og
søkte først å kartlegge fangenes sosioøkonomiske bakgrunn, ettersom tidligere rettshjelpsundersøkelser har vist at det er en

Rekrutteringen til undersøkelsen foregikk
ved at vi oppsøkte fangene i utvalget på deres respektive avdelinger, uten betjenter til
stede. De fikk informasjon om undersøkelsen, og et påmeldingsskjema de kunne levere inn senere.

sammenheng mellom respondentenes sosiale stilling og det udekkede rettshjelpsbehovet. Videre tok vi for oss ulike rettsområder
tematisk. Disse rettsområdene samsvarte
med rettsområdene Jussbuss jobber med til
vanlig.47

3.2.3
Undersøkelsesenhet
Undersøkelsesenheten er den enkelte fange.
Det var fangenes egne juridiske problemer
som ble registrert. Med det mener vi der
fangen selv var rettssubjekt eller hadde de
juridiske posisjonene. Fangene i vårt utvalg
er ikke identifisert med partnere, mindreårige barn eller øvrige familiemedlemmer.

3.3.2
Personvern
Alle intervjupersonene signerte en samtykkeerklæring før intervjuene startet. All informasjon tilknyttet undersøkelsen har vært
innlåst og behandlet i et kryptert datasystem
(TSD, Tjenester for sensitive data).

3.3
Innsamling av materiale
3.3.1
Intervjuene
Intervjuene skulle gjennomføres av 24 medarbeidere i Jussbuss, slik at det var nødvendig å strukturere intervjuguiden noe for å
unngå for uensartede data. Vi utformet en
semistrukturert intervjuguide med en blanding av kvalitativ og kvantitativ metode.

3.4
Svarprosenten
Undersøkelsens svarprosent er 68. Svarprosenten i tidligere rettshjelpsundersøkelser
har variert fra 31 i Rettshjelp 2013 til 93 i
Tromsundersøkelsen.48 Ullersmo 1979
hadde en svarprosent på 83.49

Hvert intervju ble gjennomført av to medarbeidere fra Jussbuss, på besøksavdelingen i

47

48

Larsen (2018) s. 8. Per august 2018 var dette
fengselsrett, utlendingsrett, husleierett, gjeldsrett, trygderett, sosialrett og arbeidsrett. Miljøgruppen ble avviklet i mai 2018.

49
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Hasle (2014) s. 33 og Johnsen (1987) s. 280.
Lid (1981) s. 15.

Det var 23 personer som ikke ønsket å delta.

fikk en lavere oppslutning enn Ullersmo

Selv om vi ikke har persondata om denne
gruppen, har vi noe statistikk om alle som
sonet på dom på det aktuelle tidspunktet.
Denne informasjonen danner grunnlaget for
sammenligningen med Ullersmo som helhet
i kapittel 3, og for vurderingen av funnenes
gyldighet utenfor utvalget i kapittel 6.

1979, er at rettshjelp fra Jussbuss er tilgjengelig og kjent for fanger i Ullersmo nå.
I 1979 var rettshjelpstilbudet til Jussbuss
nytt, og dermed var velferdsgevinsten av å
delta i undersøkelsen større. Denne antakelsen kan underbygges av at nesten alle intervjupersonene i vår undersøkelse oppga at
de allerede kjente til Jussbuss.

Det kan tenkes at en av grunnene til at vi

11

4

bakgrunn av statistikk tilsendt fra Kriminal-

Utvalget

omsorgsdirektoratet.53 Den løpende sammenligningen med hele Ullersmo og høysikkerhet generelt danner et bilde av utvalgets representativitet.

4.1
Innledning
I begynnelsen av hvert intervju kartla vi
ulike bakgrunnsvariabler hos intervjupersonene. Variablene ble valgt ut med sikte på å
vurdere det udekkede rettshjelpsbehovet i
sammenheng med sosioøkonomiske forhold, i likhet med tidligere undersøkelser.
Omtrent de samme sosioøkonomiske variablene ble brukt i Ullersmo 1979. I tillegg

På variablene sivilstand, barn, utdanningsnivå og inntekt, sammenlignes utvalget med
offentlig tilgjengelig statistikk dels om
fanger og dels om befolkningen generelt.
Denne statistikken er hentet fra Statistisk
sentralbyrå.

stilte vi spørsmål tilknyttet dom og soning,
ettersom Ullersmo 1979 fant en sammenheng mellom soningstid og det udekkede
rettshjelpsbehovet.

I punkt 4.2 til 4.8 følger en beskrivelse av
utvalget basert på sosioøkonomiske forhold. Informasjon knyttet til lovbrudd og
soning presenteres i punkt 4.9. Sammenhengen mellom bakgrunnsvariablene og det
udekkede rettshjelpsbehovet vil vi gå nærmere inn på i kapittel 6. Om funnene er gyldige for andre fanger enn de som deltok i
undersøkelsen vurderes i kapittel 7.

Når vi i det følgende refererer til «utvalget»
mener vi de 49 personene vi gjennomførte
intervju med. Der vi har grunnlag for det,
har vi sammenliknet vårt utvalg med hele
Ullersmo.50 Sammenligningen gjøres på
bakgrunn av statistikk tilsendt fra Ullersmo.51 Følgende variabler dannet grunnlaget for sammenligningen: alder, domslengde, antall måneder sonet og antall måneder til løslatelse. Vi vil videre sammenligne vårt utvalg med fanger i høysikkerhetsfengsler på landsbasis der vi har sammenlignbare data.52 Dette gjelder variablene alder, statsborgerskap, domslengde og
type lovbrudd. Sammenligningen gjøres på

50

4.2
Alder, sivilstand og barn
Den yngste fangen i utvalget var 23 år på
intervjutidspunktet, og den eldste var 68 år.
Gjennomsnittsalderen var 40,6 år. I hele Ullersmo var aldersspennet fra 22 år til 79 år,
med en gjennomsnittsalder på 39,9 år. Al-

51

Utvalget består utelukkende av fanger som
hadde en rettskraftig dom, slik at varetektinnsatte er holdt utenfor (se nærmere begrunnelse i
punkt 3.2.2). Varetektinnsatte er derfor også
holdt utenfor i sammenligningen med hele Ullersmo. Med «Ullersmo som helhet» eller «hele
Ullersmo» menes etter dette alle som sonet en
rettskraftig dom i Ullersmo fengsel på det tidspunktet utvalget ble gjort.

52

53
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Gran (2018).
Med «høysikkerhet generelt» eller «hele landet»
menes etter dette alle som sonet i et høysikkerhetsfengsel per 1. september 2018.
Michaelsen (2019). Statistikken gjelder alle som
sonet i høysikkerhetsfengsler per 1. september
2018.

dersspennet var dermed noe bredere i Ul-

andel intervjupersoner i hver av de tre al-

lersmo som helhet enn i vårt utvalg. For
høysikkerhet generelt var gjennomsnittsalderen 38 år. Forskjellen i gjennomsnittsalder mellom utvalget, hele Ullersmo og høysikkerhet var generelt liten.

derskategoriene. Materialet vil derfor gi
grunnlag for å si noe om rettshjelpsbehovet
for alle aldersgruppene.

Vi har gruppert intervjupersonene i tre alderskategorier: ung, middels og eldre. De
som ble kategorisert som unge, var i aldersgruppen fra 22 år til 35 år. I kategorien mid-

Intervjupersonenes familiesituasjon antas å
kunne påvirke rettshjelpsbehovet, for eksempel ved at forskjellige typer problemer
kan oppstå på grunn av familiesituasjonen
og ved at man kan samarbeide om å løse
problemene som oppstår hvis man har en

dels plasserte vi aldersgruppen fra 36 år til
50 år, mens intervjupersonene i aldersgruppen fra 51 år til 79 år ble kategorisert som
eldre. Figur 1 viser hvordan utvalget og hele
Ullersmo fordeler seg etter alderskategoriene.

partner. Ullersmo 1979 kartla fangenes sivilstand, men knyttet ikke denne til det
udekkede rettshjelpsbehovet. I Rettshjelp
2013 var forsørgerbyrde en av faktorene
som hadde størst innvirkning på det udekkede rettshjelpsbehovet.54

Figur 1: Aldersfordeling i utvalget og hele Ullersmo. Prosent.

Figur 2 viser fordelingen av intervjupersonene etter sivilstand. Det er kun tatt hensyn
til formaliserte relasjoner. De som hadde
kjæreste som de ikke bodde sammen med,
er dermed kategorisert som enslig. Dette
gjaldt kun et fåtall.

45%
40%

40%
37%

41%

39%

35%
30%
23%

25%

21%
Figur 2: Utvalgets sivilstatus. Prosent.

20%
15%

2%

10%
5%

39%

0%
22-35 år
Utvalget

36-50 år

51-79 år
53%

Hele Ullermso

Utvalget: N = 49/Hele Ullersmo: N = 146

6%

Utvalget har flest intervjupersoner i aldersgruppen fra 36 år til 50 år, men det er en god
N = 49

54

Hasle (2014) s. 189.
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Gift/samboer

Skilt/separert

Enslig

Enkemann

enslige på intervjutidspunktet. Slik var det
også i Ullersmo 1979.55 Dette er en høy andel sammenlignet med befolkningen i
Norge generelt, hvor omtrent to femtedeler
av husstandene består av aleneboere.56 Nesten to femtedeler av intervjupersonene var
gift eller hadde samboer, mens bare hver
sekstende var skilt eller separert. Én intervjuperson var enkemann. Siden et fåtall av
intervjupersonene var skilt, separert eller

4.3
Utdanningsnivå
Utdanningsnivå er en velferdsfaktor i seg
selv, men har også betydning for andre velferdsfaktorer, som for eksempel yrkessituasjon og inntekt. Formell utdanning kan tenkes å øke egenkompetansen til å håndtere
juridiske problemer, som videre har betydning for det udekkede retthjelpsbehovet. Ullersmo 1979 fant større forskjell mellom
fanger med og uten yrkesutdanning enn
fanger med og uten allmennutdanning.

enkemann, gir materialet noe usikker informasjon om sammenhengen mellom disse sivilstatusene og rettshjelpsbehovet.

Fangene uten yrkesutdanning hadde i gjennomsnitt en sak mer per person enn fangene
med yrkesutdanning.58

Intervjupersonene hadde til sammen 43
barn under 18 år, det vil si 0,8 barn hver i
gjennomsnitt. Dette er lavere enn befolkningen for øvrig, som hadde 1,75 barn per
familie.57 Det var flest barn blant dem som
var gift, hadde samboere eller var enslige.
Vi undersøkte ikke hvor mange barn intervjupersonene hadde over 18 år.

Utdanningsnivået i vårt utvalg strekker seg
fra ikke fullført grunnskole til fullført mastergrad. Figur 3 viser fordelingen av høyeste fullførte utdanningsnivå blant intervjupersonene.

Over halvparten av intervjupersonene var

Figur 3: Utvalgets høyeste fulførte utdanningsnivå. Prosent.

6%
18%

Fordelingen av barn var ujevn blant intervjupersonene. Omtrent to tredjedeler hadde
ikke mindreårige barn. Blant de som hadde
barn, var gjennomsnittet 2,3 barn per intervjuperson. Det var dermed mer vanlig å ha
flere barn enn å bare ha ett.

33%

43%

Ikke fullført grunnskole

Grunnskole

Videregående

Høyere utdanning

N =49
55
56

57

Lid (1981) s. 21.
Bye (2018) s. 4.

58
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Statistisk sentralbyrå (2018b). Sammenligningsenhetene kan være noe ulike, men informasjonen kan likevel danne et inntrykk.
Lid (1981) s. 55.

En tredjedel av intervjupersonene hadde

Figur 4 viser intervjupersonenes yrkesstatus

grunnskole som høyeste fullførte utdanning, mens i overkant av to femtedeler også
hadde fullført videregående. Nesten en femtedel hadde fullført utdanning på høyskoleeller universitetsnivå.

før soning.
Figur 4: Utvalgets yrkesstatus før soning. Prosent.

4% 2%
23%

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse blant fanger fra 2014, viste at fangene
hadde et lavere utdanningsnivå enn referansegruppen. To tredjedeler av fangene hadde

55%
16%

ungdomsskole som høyeste fullførte utdanningsnivå, mens tilsvarende tall for referansegruppen var i overkant av en femtedel.59
Hvis vi ser hen til den norske befolkningen
generelt, hadde en fjerdedel grunnskole som
høyeste fullførte utdanning i 2017, mens en
tredjedel hadde utdanning på universitetsog høyskolenivå.60 Sammenlignet med tall
for befolkningen generelt i 2017, hadde vårt
utvalg et lavt utdanningsnivå. Sammenligner vi med levekårsundersøkelsen blant
fanger i 2014, var det færre i vårt utvalg som
hadde grunnskole som høyeste fullførte utdannelse.

Arbeidsledig

Sykmeldt/trygdet/AAP

Alderspensjonist

Annet

N = 49

Over halvparten av utvalget var arbeidstakere før soning. Av disse var ni tiendedeler
i fulltidsarbeid. Nesten en fjerdedel av utvalget mottok sykepenger, trygd eller arbeidsavklaringspenger, mens en sjettedel
var arbeidsledige. Samlet sett hadde nesten
halvparten av utvalget en løs tilknytning til
arbeidslivet.

4.4
Yrkesstatus
Yrkesstatus er en faktor for sosial stilling
som kan antas å ha betydning for det udekkede rettshjelpsbehovet. Intervjupersonene
ble spurt om yrkesstatus før soning. Her var
vi ute etter tiden umiddelbart før innsettelsen, men det kan tenkes at enkelte for eksempel kan ha oppgitt at de var i arbeid, selv
om de var ute av arbeid rett før innsettelsen.

59

Arbeidstaker

Av de som var i jobb før soning, svarte litt
under halvparten at de regnet med å få tilbake samme jobb etter løslatelsen. Noen av
disse hadde imidlertid flere år igjen å sone,
så det kan tenkes at dette ikke var like realistisk for alle.

60

Revold (2015) s. 4.
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Statistisk sentralbyrå (2018a).

4.5
Boligsituasjon
Boligsituasjonen kan si noe om fangenes
sosiale stilling. Figur 5 viser utvalgets boligsituasjon før soning.

De fleste av disse fikk hjelp fra familien til
å betale boligutgiftene mens de sonet.

4.6
Økonomisk situasjon
4.6.1
Beregningene
Informasjonen vi har om inntekt, formue og
gjeld er basert på intervjupersonenes egne
beregninger og er dermed usikker. Intervjupersonene hadde normalt ikke selvangivelse
og lignende tilgjengelig, og vi har ikke hatt

Figur 5: Utvalgets boligsituasjon før soning. Prosent.

18%
33%
4%
6%

mulighet til å etterkontrollere opplysningene som ble gitt. Vi kan anta at deler av
fangenes økonomi stammer fra kriminalitet
og dermed uansett ikke ville fremgått av
selvangivelsen. Vi vet ikke om svart inntekt, formue og gjeld er medtatt i fangenes
beregninger. Til tross for usikkerhetene har
vi valgt å ta med opplysningene om økonomisk situasjon, fordi vi antar at de fleste har
en viss oversikt over egen økonomi. Vi ønsket å ha med informasjonen om fangenes
økonomiske situasjon, da tidligere undersøkelser har vist en sammenheng mellom økonomisk situasjon og udekket rettshjelpsbehov. Tendensen har vært at de med lav inntekt har hatt det største rettshjelpsbehovet.61

39%
Eiet bolig

Leiet bolig

Kommunal bolig

Uten bopel

Annet

N = 49

En tredjedel bodde i eiet bolig, mens nesten
to femtedeler bodde i leiet bolig. En tiendedel bodde i kommunal bolig eller var uten
fast bopel. Omlag en femtedel oppga at de
hadde en annen boligsituasjon enn de forannevnte. I denne gruppen finner vi ulike situasjoner som ofte er ensbetydende med at
vedkommende er uten fast bopel, men hvor
intervjupersonen hadde ordnet seg en midlertidig løsning og dermed oppga «annet».
Noen bodde hos venner eller familie, andre
hadde lånt seg en hytte, campingvogn eller
lignende.

Vi har informasjon om inntekten før soning
og på intervjutidspunktet, og vi vil presentere begge inntektssituasjonene. Det kan
imidlertid være noe usikkerhet knyttet til
hvilket tidspunkt intervjupersonen har foretatt beregningen, for eksempel hvis inntekten forandret seg det siste året før soningen.
Da vi kartla formue og gjeld, spurte vi om

Bare en tredjedel av utvalget antok at de
skulle bo i samme bolig etter løslatelse.
Blant disse var både huseiere og leietakere.

61

Se for eksempel Hasle (2014) s. 80.
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situasjonen på intervjutidspunktet. For in-

ble det lagt til grunn at høy inntekt var inn-

tervjupersonene som hadde liten oversikt
over sin økonomiske situasjon, kan det være
vanskelig å vite hvordan formuen og gjelden har utviklet seg i løpet av soningen, slik
at tallene antakelig i noen tilfeller gjenspeiler situasjonen før soning.

tekt over 125 % av medianinntekten. Det tilsvarte inntekt over 637 500 kroner. Inntekt
mellom 75 % og 125 % av medianinntekten
ble kategorisert som middels. Det vil si inntekt mellom 382 501 og 637 500 kroner.
Inntekt mellom 60 % og 75 % av medianinntekten tilsvarte mellom 306 000 og 382
500 kroner og ble regnet som lav inntekt.
Som fattig regnet de personer med inntekt
under 60 % av medianinntekten.64 Det var

En del intervjupersoner ga uttrykk for at de
var usikre på sin egen økonomiske situasjon. Der intervjupersonen ikke var i stand
til å resonnere seg frem til et beløp, har vi
registrert «vet ikke». Det er imidlertid langt
flere tilfeller som er usikre, og ingen av beløpene kan anses som presise.

inntekt under 306 000 kroner.
Figur 6 viser hvordan utvalgets inntekt fordeler seg etter denne grupperingen.
Figur 6: Utvalgets inntekt før soning. Prosent.

4.6.2
Inntekt før soning
Intervjupersonenes inntekt før soning strekker seg fra 0 til 800 000 kroner. Utvalgets
gjennomsnittsinntekt var 321 887 kroner,
mens medianinntekten var 400 000 kroner.

6%
10%

49%
31%

Medianinntekten for befolkningen i Norge
var ifølge Statistisk sentralbyrå 510 000
kroner i gjennomsnitt for alle husholdningstyper i 2017.62 Det er denne medianinntekten fra 2017 som er utgangspunktet for den
videre vurderingen i dette avsnittet.

4%
Fattig

Lav inntekt

Middels inntekt

Høy inntekt

Vet ikke

N = 49

Ettersom Ullersmo 1979 ikke hadde inntektsopplysninger, har vi brukt samme prosentkohorter som i Rettshjelp 2013.63 Der

62

Nesten halvparten av fangene plasseres i kategorien fattig. En åttendedel av utvalget

Statistisk sentralbyrå (2018c). Ettersom vi ikke
har informasjon om eventuelle samboere og ektefellers inntekt, har vi benyttet gjennomsnittstallet for alle husholdninger. Statistisk sentralbyrås tall er beregnet ut ifra nettoinntekt, mens våre

63
64
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tall (av hensyn til inntektsgrensen for fri rettshjelp) er beregnet ut ifra bruttoinntekt.
Hasle (2014) s. 43.
Dette samsvarer grovt sett med EUs beregning
av lavinntektsgrensen, se Omholt (2016) s. 13.

oppga at de ikke hadde noen inntekt før so-

at de får dagpenger fem eller syv dager i

ningen. En tolvtedel hadde lav inntekt og
omtrent en tredjedel hadde middels inntekt.
Bare en tiendedel av utvalget hadde høy
inntekt. En liten gruppe kunne ikke anslå
egen inntekt.

uken.
Utvalgets inntekt under soning strekker seg
fra 24 820 kroner per år til 624 820 kroner
per år. Gjennomsnittsinntekten var 45 840
kroner per år. Figur 7 viser hvordan utvalget
fordelte seg på de fire inntektskategoriene.

Det var få personer i gruppen med lav inntekt. Det gjør at funn knyttet til denne delen
av utvalget er usikre. Utenom dette ser det
ut til at vi får belyst gruppene godt nok til å

Figur 7: Utvalgets inntekt under soning. Prosent.

si noe om inntektens betydning for rettshjelpsbehovet.

2%

4.6.3
Inntekt under soning
Fanger i norske fengsler får dagpenger.65 På
intervjutidspunktet var den ordinære dagpengesatsen under soning 68 kroner.66 Avhengig av om fangene jobbet fem eller syv
dager i uken, tilsvarer det en årsinntekt på
henholdsvis 17 680 kroner og 24 820 kroner. Det er rimelig å anta at de fleste fangene i utvalget fikk ordinær dagpengesats, at
enkelte hadde tillitsverv som kvalifiserte til
høyere sats, at noen fikk en lavere sats på
bakgrunn av at de ikke kunne jobbe og dermed heller fikk utbetalt stønadspenger og at
noen ikke fikk dagpenger i det hele tatt på
grunn av arbeidsnekt.67 I beregningene nedenfor har vi lagt til grunn at fangene fikk
dagpenger syv dager i uken, for ikke å underestimere inntekten deres under soning.
Ettersom årsinntekten uansett er såpass lav,
spiller det liten rolle om vi legger til grunn

65

66

98%
Fattig

Lav inntekt

Middels inntekt

Høy inntekt

N = 49

Nesten alle fangene kategoriseres som fattige når vi ser på inntekt under soning. Ingen
hadde lav eller høy inntekt. Nesten ni av ti
fanger hadde bare dagpengene som inntekt,
mens under en av ti hadde annen inntekt i
tillegg til dagpengene. I tillegg mottok to
personer økonomiske bidrag fra familien,
men dette er ikke regnet som inntekt. Inntekten utover dagpenger varierte fra 60 000
kroner til 600 000 kroner per år og stammet

67

Straffegjennomføringsloven § 1 jf. Kriminalomsorgsdirektoratet (2017a) s. 1.
Kriminalomsorgsdirektoratet (2017a) s. 1.
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Straffegjennomføringsloven § 19, forskrift om
straffegjennomføring § 3-13 og Kriminalomsorgsdirektoratet (2017a) s. 1.

fra kapitalinntekt, trygdeytelser og annet.

ner. Alle disse bodde i eiet bolig før innset-

Også blant de som hadde annen inntekt enn
dagpenger, var inntekten lav. Tilnærmet
ingen i utvalget hadde høy nok inntekt til
ikke å bli kategorisert som fattig. Dette
gjaldt kun én person. Ettersom ingen i utvalget hadde lav eller høy inntekt, vil funn
knyttet til betydningen av inntekt under soning være noe usikre.

telsen, og det er naturlig å anta at formuen
var knyttet til boligen.

4.6.4
Formue
Utvalgets formue strekker seg fra 0 til 8 millioner kroner, med et gjennomsnitt på 474
146 kroner. Figur 8 viser utvalgets formue.

seg på gjeldskategoriene.

4.6.5
Gjeld
Intervjupersonene hadde gjeld fra 0 til 24
millioner kroner, med et gjennomsnitt på
1,3 millioner kroner. Enkelte intervjupersoner med høy gjeld trekker gjennomsnittet
opp. Figur 9 viser hvordan utvalget fordelte

Figur 9: Utvalgets gjeldsbelastning. Prosent.

10%
18%

Figur 8: Utvalgets formue. Prosent.

22%

16%

12%
8%
8%

6%
63%

4%
2%

Ingen formue

0-100000

100001-500000

500001-1000000

Mer enn 1000000

Ubesvart/vet ikke

29%

0

1-100000

100001-500000

500001-1000000

Mer enn 1000000

Vet ikke

N = 49

N = 49

Over fire femtedeler av utvalget oppga at de
hadde gjeld. En tiendedel visste ikke om de

Nesten to tredjedeler av utvalget oppga at de
ikke hadde formue, mens en femtedel oppga
at de hadde formue. En sjettedel visste ikke
om de var formuende eller ikke. En trettendedel hadde formue på over 1 million kro-

hadde gjeld eller ikke, mens nesten en femtedel oppga at de ikke hadde gjeld. Omtrent
to tredjedeler hadde under 1 million kroner
i gjeld. Det var flere som hadde under
500 000 kroner i gjeld enn over 500 000
kroner. Omtrent en femtedel av utvalget
hadde mer enn 1 million kroner i gjeld. Ser
19

vi gjeldsbeløpene i sammenheng med type

av utvalget hadde utenlandsk statsborger-

gjeld, er gjeldsbelastningen høy. For de
fleste var gjelden knyttet til forskjellige
uoppgjorte krav, ofte i forbindelse med
straffesaken. Bare omtrent en åttendedel av
utvalget hadde boliglån.

skap. I høysikkerhetsfengsler generelt er andelen utenlandske statsborgere høyere, med
i overkant av en tredjedel.
Nest etter Norge er det andre europeiske
land som er tyngst representert i utvalget,
med nesten en femtedel. Den samme tendensen ser vi i høysikkerhetsfengsler generelt, der nesten en fjerdedel av fangene har
statsborgerskap i andre europeiske land. I

4.7
Tilknytning til Norge
Tidligere undersøkelser har vist en sammenheng mellom innvandrerbakgrunn og
udekket rettshjelpsbehov.68 Vi kartla derfor
ulike faktorer som gir en antydning på intervjupersonenes tilknytning til Norge. Figur 11 viser intervjupersonenes statsborgerskap og fødested gruppert etter verdensdel.

underkant av en tiendedel av utvalget hadde
statsborgerskap i et afrikansk land, og bare
én intervjuperson hadde dobbelt statsborgerskap.69 Ingen av intervjupersonene
hadde statsborgerskap i et land i Asia eller
Amerika.

Figur 10: Utvalgets statsborgerskap og fødested etter verdensdel. Prosent.
80%

Intervjupersonene er født i 18 forskjellige
land i tillegg til Norge. Det betyr at en del
av intervjupersonene som ikke er født i
Norge senere har ervervet norsk statsborgerskap. Ingen i utvalget er født i Amerika.
Litt over halvparten av utvalget er født i
Norge. Omtrent en fjerdedel er født i andre
europeiske land enn Norge, mens i overkant
av en tiendedel er født i Afrika og i underkant av en tiendedel er født i Asia.

71%

70%
60%

55%

50%
40%
30%
20%
10%

25%
18%
12%
8%

8%
0%

0%0%

2%0%

0%

Statsborgerskap

Intervjupersonene som ikke var født i
Norge, er gruppert etter alder ved ankomst
til Norge. Den yngste var 14 år og den eldste
var 39 år ved ankomst til Norge. Kategoriene vi benyttet var mindreårig som var dem
i alderen mellom 14 år og 18 år. Den neste

Fødselsland

N = 49

Utvalget hadde statsborgerskap i 12 andre
land enn Norge. I underkant av en tredjedel

68

69

Se for eksempel Graver (2002) s. 142 og Hasle
(2014) s. 85.
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Norge og et annet europeisk land.

var de mellom 18 år og 30 år, som ble kate-

Videre ble det undersøkt hvilket morsmål

gorisert som ung. Fangene som kom da de
var mellom 31 år og 39 ble kategorisert som
voksen.70 Figur 12 viser hvordan intervjupersonene fordeler seg på de tre aldersgruppene.

intervjupersonene hadde. Figur 13 viser fordelingen mellom norsk og annet morsmål.
Figur 12: Utvalgets morsmål. Prosent.

Figur 11: Alder ved ankomst til Norge. Prosent av intervjupersonene født utenfor Norge.

23%
27%

Norsk (46,9 %)

Annet (53,1 %)

N = 49
50%
14-18 år

18-30 år

Litt over halvparten av utvalget hadde et annet morsmål enn norsk. Det ble registrert 16
ulike morsmål i tillegg til norsk. De vanligste var albansk og arabisk.

31-39 år

N = 22

Halvparten av intervjupersonene som ikke
var født i Norge, kom hit da de var mellom
18 og 30 år. Litt flere kom i aldersgruppen
voksen enn mindreårig, men forskjellen er
minimal. Alle gruppene er belyst godt nok
til at vi kan vurdere denne faktorens betydning for det udekkede rettshjelpsbehovet.

70

4.8
Sosial status før soning
For å danne et tydeligere bilde av utvalgets
tilhørighet i den sosiale lagdelingsstrukturen, har vi foretatt en mer helhetlig vurdering av de ulike sosioøkonomiske variablene og kategorisert fangene inn i gruppene
lav, middels og høy sosial status. Kategoriseringen er skjønnsmessig og først og

Kategoriene avviker fra alderskategoriene i
punkt 4.2 fordi aldersspredningen er annerledes
enn i utvalget som helhet, og fordi vi antok at det
mest sentrale med denne variabelen var å kunne

skille mellom om fangene kom til Norge som
mindreårig eller voksen.

21

fremst ment som et verktøy for å samle trå-

stand til å håndtere den ettersom han hadde

dene fra variablene som er presentert ovenfor. Inntekt, formue, gjeld, utdanningsnivå,
yrkesstatus og oppholdsstatus inngikk i vurderingen. Det ble lagt vekt på den økonomiske situasjonen og hvor stabil den var. I
mange tilfeller innebar dette en vurdering
av muligheten til å forbedre den økonomiske situasjonen dersom den var usikker.
For eksempel kunne en person med lav inntekt, eiet bolig og høyere utdanning anses å

høy inntekt.
Figur 10 viser hvordan utvalget fordeler seg
på de tre kategoriene lav, middels og høy
sosial status.
Figur 13: Utvalgets sosiale status før soning. Prosent.

18%

ha en mer stabil situasjon enn med litt høyere inntekt, mye gjeld og usikker arbeidsog bosituasjon. For å få frem noen nyanser
er vurderingen noe forholdsmessig. Det kan
tenkes at en del av fangene vi har klassifisert med høy sosial status ville blitt ansett å
ha lavere sosial status dersom de ble sammenlignet med befolkningen generelt.

22%

Et eksempel på en fange vi kategoriserte
som en med lav sosial status, var en som var
arbeidsledig og ikke hadde fullført grunnskolen. Han hadde en lav inntekt som stammet fra midlertidige trygdeytelser. Intervjupersonen hadde noe gjeld, og han bodde hos
familie og venner. Et eksempel på en fange
i kategorien middels, var en arbeidstaker
med videregående skole som høyeste fullførte utdanningsnivå. Han hadde middels
inntekt, en del gjeld og bodde i leiet bolig.
En annen fange med videregående skole
som høyeste fullførte utdanningsnivå ble
ansett å ha høy sosial status. Han var arbeidstaker, hadde høy inntekt og eide sin egen
bolig. Han hadde imidlertid en usikker
gjeldssituasjon, men vi antok at han var i
71

59%

Lav

Middels

Høy

N = 49

Nesten tre femtedeler av utvalget hadde lav
sosial status før soning. I underkant av en
femtedel hadde høy status og litt over en
femtedel hadde middels sosial status før soning. Vi kan anta at utvalget hadde lav sosial status sammenlignet med andre befolkningsgrupper. Dette støttes av funnene fra
levekårsundersøkelsen, som fant at fanger
har dårligere levekår enn sammenlignbare
grupper i den øvrige befolkningen.71

Revold (2015) s. 4.
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4.9

Lovbrudd og soning

Utvalget hadde en høy andel personer som

4.9.1
Type lovbrudd
Intervjupersonene sonet for en rekke ulike
lovbrudd, og det forekom at noen var dømt
for flere forhold av ulik art. Der intervjupersonen er dømt for flere ulike forhold, har vi
med utgangspunkt i strafferammen valgt det
mest alvorlige forholdet. Dette blir imidlertid noe skjønnsmessig, ettersom vi sjeldent
vet noe om eventuelle formildende eller
skjerpende omstendigheter i saken.

var dømt for seksuallovbrudd og narkotika,
med over en fjerdedel hver. Andelen som
sonet for narkotikalovbrudd var omtrent
like høy for hele landet, mens andelen seksuallovbrudd var lavere. Vold var også et
hyppig forekommende lovbrudd i utvalget,
med omtrent en femtedel. Også her var andelen markant mindre for hele landet. En
trettendedel av utvalget var dømt for drap,
mens tilsvarende tall for hele landet var en
tiendedel. Andelen vinningsforbrytere er
høyere på landsbasis enn i vårt utvalg. I kategorien «annet», som utgjør en trettendedel, finner vi blant annet lovbrudd som
ulovlig våpenbesittelse, brudd på alkoholloven, svindel og brudd på innreiseforbudet.
Denne kategorien var betydelig større på
landsbasis og omfatter også flere typer lovbrudd som ikke var representert i vårt utvalg. Eksempler på lovbrudd som ikke var
representert var lovbrudd mot offentlig tjenestemann, falsk forklaring og rasediskriminering. Én intervjuperson i vårt utvalg
ønsket ikke å oppgi hva han var dømt for.
Selv om noen lovbrudd er tyngre representert i utvalget enn andre, er alle gruppene representert på en slik måte at materialet gir
grunnlag for å vurdere rettshjelpsbehovets
sammenheng med type lovbrudd intervjupersonen sonet for.

Lovbruddene er gruppert i de samme kategoriene som ble benyttet i Ullersmo 1979.
Da hadde fanger som sonet for volds- og
vinningsforbrytelser et lavere rettshjelpsbehov enn resten av utvalget, mens de som sonet for drap og narkotikalovbrudd hadde
den høyeste saksfrekvensen.72 Figur 14 viser hvordan typene lovbrudd fordeler seg i
utvalget og blant fanger på høysikkerhetsfengsler i Norge generelt.
Figur 14: Type lovbrudd i utvalget og høysikkerhet generelt. Prosent.

4.9.2
Dommens lengde
Vi har benyttet de samme kategoriene for
domslengde som Ullersmo 1979. Fangene
ble gruppert i kategoriene inntil to år, to til

Utvalget: N = 49/Høysikkerhet generelt: N = 2278

72

Lid (1981) s. 63.
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seks år og over seks år. I Ullersmo 1979

Andelen fanger med kortere dommer enn to

hadde fangene med de lengste dommene
høyest saksfrekvens, mens de med kortest
dommer hadde flere saker enn fangene som
skulle sone to til seks år.73 Figur 15 viser
fordelingen mellom de tre kategoriene i vårt
utvalg og hele Ullersmo.

år og dommer mellom to og seks år, er høyere i vårt utvalg enn i hele Ullersmo. Fangene med lengre dommer enn seks år, er noe
underrepresentert i utvalget. Gjennomsnittlig domslengde i utvalget var fem år, mens
den i hele Ullersmo var fem år og ni måneder. Gjennomsnittlig domslengde for hele
landet var fire år og 10 måneder. Landsgjennomsnittet er noe lavere, men forskjellen er
relativt liten.

Figur 15: Dommens lengde i utvalget og hele Ullersmo.
Prosent.
70,00%
59%

60,00%

55%

4.9.3
Soningsløp
Hvor lenge intervjupersonene hadde sonet
på intervjutidspunktet hadde betydning for
det udekkede rettshjelpsbehovet i Ullersmo
1979. De som hadde sonet lengst hadde i
gjennomsnitt dobbelt så mange saker som
de som hadde sonet kortest.74 I tillegg hadde
fangene med lang soningstid foran seg et
klart større rettshjelpsbehov enn dem som
snart skulle løslates.75

50,00%
40,00%
32%
30,00%
20,00%

25%
16%

14%

10,00%
0,00%
Inntil 2 år
Domslengde utvalg

2 t.o.m. 6 år

Over 6 år

Domslengde hele Ullersmo

Utvalget: N = 49/Hele Ullersmo: N = 146

Vi grupperte utvalget i tre kategorier etter
hvor mange måneder av den nåværende
dommen de hadde sonet. Som nyinnsatt
regnet vi intervjupersoner med null til seks
måneder soning bak seg. De som hadde sonet i mellom seks måneder og to år ble kategorisert som middels, mens de med mer
enn to års soningstid bak seg ble plassert i
kategorien sonet lenge. Figur 16 viser hvordan de tre kategoriene fordelte seg i utvalget
og i hele Ullersmo.

Den korteste dommen var på fem måneder,
mens den lengste var på 17 år. En sjettedel
av utvalget sonet dommer på inntil to år.
Den største andelen av utvalget, nesten to
tredjedeler, hadde dommer på mellom to og
seks år. En fjerdedel sonet lengre dommer
enn seks år. Materialet gir grunnlag for å belyse alle gruppene.

73
74

75

Lid (1981) s. 61.
Lid (1981) s. 60.
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Lid (1981) s. 62.

Figur 16: Soningstid på intervjutidspunktet i utvalget og
hele Ullersmo. Prosent.

personer som har sonet mellom seks måneder og to år, det vil si kategorien middels. I
gjennomsnitt hadde fangene i hele Ullersmo
sonet to måneder lengre enn utvalget på intervjutidspunktet.
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50,00%

45%

40,00%

36%
33%

Utvalget ble også kategorisert etter hvor
lenge det var til løslatelse.76 I gruppen kort
tid finner vi intervjupersoner som har et
halvt år eller mindre igjen å sone. Intervjupersoner med mellom et halvt og et helt år

30,00%
20,00%

19%
14%

10,00%

igjen til løslatelse, er kategorisert i gruppen
middels. Alle som har over ett år igjen til
løslatelse er kategorisert i gruppen lenge.

0,00%
Nyinnsatt (0-6
mnd)
Tid sonet utvalget

Middels (6
mnd -2 år)

Sonet lenge
(mer enn 2 år)

Tid sonet hele Ullersmo

Vi har tatt utgangspunkt i at fangenes løslatelsestidspunkt er ved endt tid, selv om det
er mulig å bli prøveløslatt tidligere etter at
halve eller to tredjedeler av straffen er sonet.77 For noen er løslatelsen derfor nærmere i tid enn tallene i figur 17 viser.

Utvalget: N = 49/Hele Ullersmo: N = 146

Over halvparten av utvalget ble plassert i
gruppen middels. Omtrent en syvendedel
ble regnet som nyinnsatte, mens omtrent en
tredjedel hadde sonet i over to år på intervjutidspunktet. Alle gruppene er godt nok representert til at vi kan si noe om sammenhengen mellom soningstid og udekket rettshjelpsbehov. På ytterpunktene finner vi halvannen måned og ni år soningstid. I gjennomsnitt hadde utvalget sonet i 22 måneder,
det vil si i underkant av to år, da undersøkelsen ble gjennomført.
Andelen nyinnsatte og fanger som har sonet
lenge er noe lavere i utvalget enn i Ullersmo
som helhet. Utvalget har en høyere andel

76

Kategoriene avviker fra kategoriene som ble
brukt for tid sonet, fordi vi antar at muligheten
for å planlegge løslatelse når det er over ett år
igjen å sone er nokså liten. Samtidig ville det
vært uforholdsmessig å si at alle som har sonet i

77
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mer enn ett år har sonet lenge, ettersom gjennomsnittlig domslengde var fem år.
Henholdsvis straffegjennomføringsloven § 42
(3) og (1).

Figur 17: Tid til løslatelse på intervjutidspunktet i utvalget
og hele Ullersmo. Prosent.
90%

lang tid igjen å sone, er marginal. Gjennomsnittlig antall måneder til løslatelse i hele
Ullersmo var 45,5. Det vil si omtrent tre år
og ni måneder.

82% 82%

80%
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4.9.4
Soningshistorikk
Intervjupersonenes soningshistorikk antas å
ha betydning for rettshjelpsbehovet. I Ullersmo 1979 hadde gruppen som hadde sonet én til tre ganger tidligere det største

40%
30%
20%

10%

14%

10%

8%

4%

0%
Kort tid (0-6 Middels (6 mnd Lenge (over 1
mnd)
- 1 år)
år)

rettshjelpsbehovet, mens de tungt belastede
gjengangerne hadde lavest saksfrekvens.78
Vårt utvalg ble inndelt i kategoriene førstegangssoner, lettere belastet og gjenganger.
De som hadde sonet en eller to ganger tidligere, ble kategorisert som lettere belastet,
mens de som hadde sonet tre ganger eller
mer før, ble kategorisert som gjengangere.79
Figur 18 viser hvordan utvalget fordelte seg
på de tre kategoriene.

Tid til løslatelse utvalget
Tid til løslatelse hele Ullersmo

Utvalget: N = 49/Hele Ullersmo: N = 146

Utvalget har en klar overvekt av intervjupersoner som har lenge igjen å sone. Dette
henger antakelig sammen med at det er vanlig å starte soningen i et høysikkerhetsfengsel og at Ullersmo er et høysikkerhetsfengsel der en stor andel av de straffedømte soner lange dommer i tråd med fengselets
målgruppe. De fleste har over ett år igjen å
sone, og mange i denne gruppen har langt
mer enn ett år igjen å sone. Gjennomsnittlig
antall måneder til løslatelse i utvalget var
38, det vil si i overkant av tre år.

Figur 18: Utvalgets soningshistorikk. Prosent.

10%

33%

Forskjellene mellom utvalget og Ullersmo
som helhet er små når det gjelder gjenstående soningstid. Utvalget har litt færre personer med kort tid igjen til løslatelse og litt
flere i midtsjiktet. Forskjellen i andelen med

Førstegangssoner

57%

Lettere belastet

Gjenganger

N = 49

78

79

Lid (1981) s. 58.
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Dette samsvarer med begrepsbruken i retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 42,
punkt 42.10 bokstav b.

Nesten tre femtedeler av utvalget var

Når det gjelder soning finner vi de største

førstegangssonere. Omtrent en tredjedel var
lettere belastet, mens hver tiende intervjuperson var gjenganger. I gjennomsnitt
hadde utvalget én til to tidligere dommer
bak seg. Den som hadde flest tidligere dommer hadde sonet 20 ganger før nåværende
dom.

forskjellene mellom utvalget og høysikkerhet generelt når vi sammenligner type lovbrudd. Utvalget har en overrepresentasjon
av fanger som sonet for seksuallovbrudd og
vold og en underrepresentasjon av vinningsforbrytere og andre lovbrudd. Dette er
naturlig med tanke på at Ullersmo har straffedømte som soner for alvorlige lovbrudd
som en av målgruppene. Utvalgets domslengde ligger omtrent midt imellom gjen-

4.10
Utvalgets representativitet
De ulike bakgrunnsvariablene er representert med noe ulik tyngde i utvalget, hele Ullersmo og hele landets høysikkerhetsfengsler. Ingen av forskjellene er spesielt store,
og en del av forskjellene er helt marginale.

nomsnittet for hele Ullersmo og høysikkerhet på landsbasis. Forskjellen ned til hele
landet er to måneder. Opp til hele Ullersmo
er forskjellen ni måneder.
Ser vi på soningstid, var de største forskjellene mellom utvalget og hele Ullersmo andelen fanger som skulle sone i mer enn seks
år80 og andelen som hadde sonet mellom
seks måneder og to år81. Fangene i Ullersmo
som helhet, hadde sonet to måneder mer i
gjennomsnitt på intervjutidspunktet enn
fangene i utvalget. Utvalget har litt færre
personer med kort tid igjen til løslatelse og
litt flere i midtsjiktet sammenlignet med
hele Ullersmo.

Utvalgets gjennomsnittsalder er noe høyere
enn gjennomsnittet for hele Ullersmo og
høysikkerhet generelt, men aldersforskjellen er liten. Forskjellen i andelen utenlandske statsborgere er større, men heller
ikke denne er betydelig. Med tanke på at Ullersmo fengsel retter seg mot utenlandske
statsborgere, er det noe overraskende at andelen utenlandske statsborgere i utvalget er
7 prosentpoeng lavere enn for høysikkerhet
generelt.

80

81

7 prosentpoeng forskjell.
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8 prosentpoeng forskjell.

5

som representerte et udekket rettshjelpsbe-

Rettshjelpsbehovet i
Ullersmo høsten 2018

hov, og vi har derfor ikke tall til sammenligning.

5.1
Innledning
I dette kapittelet presenteres det udekkede
rettshjelpsbehovet som ble avdekket i undersøkelsen. Først vil vi i punkt 5.2 trekke
grensen mellom juridiske problemer og
udekket rettshjelpsbehov, og si litt om det
totale omfanget av juridiske problemer. I
punkt 5.3 går vi nærmere inn på omfanget

Figur 19 viser problemopphopningen i utvalget.
Figur 19: Opphopning av juridiske problemer. Andel
fanger etter antall saker. Prosent.
30%
24%

25%

av sakene som ble avdekket, og i punkt 5.4
ser vi på den rettslige karakteren av det
udekkede rettshjelpsbehovet. I punkt 5.5,
5.6 og 5.7 ser vi på henholdsvis sakenes velferdsmessige betydning, hvem som var
motparter i sakene og hva slags rettshjelp
Jussbuss ga.
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5.2
De juridiske problemene
I undersøkelsen har vi kartlagt intervjupersonenes juridiske problemer med og uten
udekket rettshjelpsbehov. Det er det udekkede rettshjelpsbehovet som er mest interessant å vurdere opp mot den offentlige
rettshjelpsordningen, og det er i hovedsak
dette tidligere rettshjelpsforskning har konsentrert seg om.

1

2

3

4

5

6

7

8

N = 49

Det var bare én intervjuperson som ikke
hadde noen juridiske problemer og ingen
hadde bare ett problem. 98 % av fangene i
utvalget hadde to eller flere juridiske problemer på intervjutidspunktet. På det meste
hadde samme person ni problemer. Den
hyppigst forekommende problemfrekvensen var fire problemer. Omtrent halvparten
av utvalget hadde fem problemer eller flere,

Det ble registrert 242 juridiske problemer
fordelt på 49 intervjupersoner. Det tilsvarer
4,9 juridiske problemer per person.
Problemfrekvensen er høyere enn i de andre
rettshjelpsundersøkelsene, og utvalget var i
stor grad problembelastet. Ullersmo 1979
registrerte bare de juridiske problemene

mens ca. en fjerdedel hadde tre problemer
eller færre.
For å kartlegge det udekkede rettshjelpsbehovet, har vi gjennomgått alle de juridiske
problemene og vurdert hvorvidt de repre28

9

senterte et udekket behov for rettshjelp. Tid-

«uavklart». Figur 20 viser fordelingen av de

ligere undersøkelser har lagt til grunn det
antallet saker som ble registrert av Jussbuss.
Vi foretok derimot en selvstendig vurdering
av materialet. Det resulterte i at 14 av sakene Jussbuss hadde registrert ikke ble regnet som udekket rettshjelpsbehov, og dermed utelatt fra undersøkelsen. I tillegg fant
vi 31 saker som ikke var registrert av Jussbuss hvor vi mente at det forelå et udekket
rettshjelpsbehov. Når vi i det følgende om-

juridiske problemene i de tre kategoriene:
med udekket rettshjelpsbehov, uten udekket
rettshjelpsbehov og uavklart.
Figur 20: Juridiske problemer med og uten udekket rettshjelpsbehov. Prosent.
80%

76%

70%
60%

taler «saker» mener vi de juridiske problemene som etter vår vurdering representerte
et udekket rettshjelpsbehov.

50%
40%

Vi har lagt intervjutidspunktet til grunn for
registreringen av det udekkede rettshjelpsbehovet. Dersom problemet fikk en løsning
i løpet av prosjektperioden, er det likevel
medregnet dersom det representerte et
udekket rettshjelpsbehov på intervjutidspunktet. Henvendelser mottatt fra intervjupersonene på telefon i ettertid er utelatt fra
undersøkelsen.

30%
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20%
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N = 242

Tre fjerdedeler av de juridiske problemene
representerte et udekket rettshjelpsbehov,
mens det i nesten en femtedel av problemene ikke forelå et udekket rettshjelpsbehov. I et fåtall av sakene var det uavklart om
problemene var med eller uten udekket
rettshjelpsbehov.

For noen juridiske problemer, hadde vi ikke
grunnlag for å vurdere om de representerte
et udekket rettshjelpsbehov eller ikke. Dette
kunne være situasjoner der vi mente det var
grunnlag for å ta rettslige skritt, men hvor vi
ikke visste om intervjupersonen var tilbudt
hjelp og dermed ikke om de ønsket å gjøre
noe med problemet. Vi vurderte intervjupersonens situasjon konkret, slik at problemet ble registrert med udekket rettshjelpsbehov dersom det var rimelig grunn til å
anta at intervjupersonen ønsket hjelp til å
løse problemet. Der vi ikke hadde noen holdepunkter, ble problemet kategorisert som
29

5.3

Figur 21: Saksopphopning. Antall saker og prosent av utvalget.

Det udekkede

rettshjelpsbehovet
5.3.1
Saksfrekvens
Av de 242 juridiske problemene ble 184
vurdert som problemer med udekket rettshjelpsbehov. Det innebærer at hver intervjuperson i gjennomsnitt hadde 3,8 saker.
Denne saksfrekvensen er høyere enn i samtlige tidligere undersøkelser, og viser at
fangene i vårt utvalg kvantitativt hadde et
omfattende behov for rettshjelp. I Ullersmo
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18%

Prosent av fangene
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82
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1979 var saksfrekvensen 3,2 per person.
Ser vi på rettshjelpsundersøkelsene som er
gjennomført utenfor fengsel, var saksfrekvensen høyest i Rettshjelp 1971, med 2 saker per husstand83 og lavest i Rettshjelp
2013 med 0,73 per husstand.84
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Over ni tiendedeler av fangene i utvalget
hadde et udekket rettshjelpsbehov på undersøkelsestidspunktet. I Ullersmo 1979 var
det tilsvarende tallet i underkant av ni tiendedeler.85 I likhet med funnene fra 1979, tyder tallene våre på at fangene i utvalget i liten grad var i stand til å løse problemene
sine.
Fire femtedeler av utvalget hadde to saker
eller mer. På det meste hadde samme intervjuperson ni saker. En tolvtedel hadde ingen
saker og en åttendedel hadde én sak hver.
Den hyppigst forekommende saksfrekvensen var to saker. Det var tilfellet for nesten
en femtedel av utvalget.

84

5

N = 49

Figur 21 gir en nærmere oversikt over saksopphopningen i utvalget.

83

4

Antall saker

5.3.2
Saksopphopning
Mens saksfrekvensen uttrykker et gjennomsnitt for utvalget, skal vi nå se på saksopphopningen. Det vil si hvordan det udekkede
rettshjelpsbehovet fordeler seg på intervjupersonene.

82
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Lid (1981) s. 35.
Eskeland (1973) s. 83.
Hasle (2014) s. 51.
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Lid (1981) s. 36
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I Ullersmo 1979 hadde halvparten av utval-

trukket frem noen eksempler. Dette skiller

get tre saker eller mer, mens en fjerdedel
hadde mer enn fem saker.86 Hos oss er tilsvarende tall nesten to tredjedeler med tre
saker eller mer og over en fjerdedel med
mer enn fem saker.

seg fra tidligere rettshjelpsundersøkelser.
Fangebefolkningen i Ullersmo fengsel utgjør en såpass liten gruppe mennesker at
publisering av saksresymeer knyttet til
kjennetegn ved intervjupersonene ville
medført en fare for at fangene ble identifisert. Fremstillingen bygger derfor på hovedtrekk ved det udekkede rettshjelpsbehovets
karakter. Ettersom vi vil konsentrere oss om
hovedtrekk ved sakene, vil vi ikke i alle til-

Tallene over viser at en stor andel av utvalget hadde en sterk opphopning av juridiske
problemer som representerte et udekket
rettshjelpsbehov. I det følgende vil vi konsentrere oss om gjennomsnittsfrekvenser.
Saksfrekvenser er lett generaliserbare og
egnet til å ivareta fremstillingens formål.87
Det er imidlertid verdt å merke seg at en del
av fangene i utvalget har større opphopning
enn gjennomsnittsfrekvensene kan tilsi.

feller beskrive hva som ble gjort i sakene og
hvordan de utviklet seg. Sistnevnte skyldes
også at vi i mange tilfeller ikke har kjennskap til hvordan sakene resulterte.
Vi har sortert sakene i ulike rettsområder,
som omtales som hovedkategorier. Disse
presenteres i punkt 5.4.2. Sakene er sortert
nærmere i underkategorier innenfor den enkelte hovedkategori. Disse beskrives under
de respektive hovedkategoriene i punkt
5.4.3 til 5.4.9.

5.4
Sakenes karakter
5.4.1
Innledning
For å kunne si noe mer om omfanget av det
udekkede rettshjelpsbehovet, skal vi her se
nærmere på sakenes karakter.

5.4.2
Hovedkategorier
Figur 22 under, gir en oversikt over gjennomsnittlig saksfrekvens etter hovedkategori.

Informasjonen om sakene er systematisert
kvalitativt i saksresymeer og klassifisert
kvantitativt. Denne måten å få oversikt over
de juridiske, velferdsmessige og rettspolitiske sidene av rettshjelpsbehovet, er i tråd
med tidligere rettshjelpsforskning.88 Det
udekkede rettshjelpsbehovet anses derfor
godt dokumentert.
Av personvernhensyn vil saksresymeene
ikke bli gjengitt i sin helhet, men det vil bli

86
87

88

Lid (1981) s. 36.
Johnsen (1987) s. 294.
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Se for eksempel Johnsen (1987) s. 299-300.

Figur 22: Saksfrekvens etter hovedkategori. Prosent av antall saker i parentes.
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at fangene som kjente til saksavgrensningen
utelot å ta opp problemer de visste at Jussbuss ikke behandler, som for eksempel
spørsmål innenfor familie- og arverett. Til
tross for at vi spesifiserte både i informasjonsskrivet og i intervjuet at vi ønsket å
høre om alle typer saker, kan forhåndskunnskapen ha hatt betydning for hvilke typer
problemer fangene tok opp i undersøkelsen.

1,9

0,6
0,4
0,2

0,2

0,2

0,3

Fordelingen av sakstyper kan også leses
som et uttrykk for at fengselssituasjonen
distanserer fangene fra hverdagslivet og de
problemene som tilhører livet utenfor soning. Problemer knyttet til arbeid, bosted og
inntekt, kan tenkes å oppleves fjernere enn
problemer knyttet til soningsforhold og
fengselssituasjonen. Det kan tenkes å ha
hatt betydning for hvilke problemer som ble
tatt opp, og kom til uttrykk ved at mange tok
opp problemer knyttet til straffegjennomføringen, mens få tok opp problemer knyttet
til arbeidsrett. Det er naturlig at vi fant få
saker innenfor arbeidsrett, ettersom det ikke
er anledning til å oppfylle en arbeidskontrakt mens man soner i Ullersmo. Dette
kunne stilt seg annerledes i et lavsikkerhetsfengsel, der fangene i større grad gis mulighet til å arbeide utenfor fengselet ved innvilgelse av frigang.89 Frigang kan bare unntaksvis innvilges fra et høysikkerhetsfengsel.90

N = 184

Saksområdene Jussbuss jobber med til vanlig, utgjør langt på vei de rettsområdene det
ble avdekket flest saker innenfor. Dette var
ikke uventet. Det kan dels antas å ha sammenheng med at det ble stilt spesifikke
spørsmål om disse rettsområdene under intervjuene. Dels kan det også antas å ha sammenheng med den alminnelige virksomhet
Jussbuss har i Ullersmo.
Jussbuss er nokså etablert i Ullersmo, og
vårt inntrykk var at flere av intervjupersonene kjente til at ikke alle typer saker tas til
behandling av Jussbuss. Det kan tenkes at
denne oppfatningen er utbredt, uten at vi har
grunnlag for å si det med sikkerhet. Jussbuss trykket opp flere plakater som ble distribuert rundt til fengsler, herunder også Ullersmo, i begynnelsen av 2018. På plakaten
fremgår det hvilke rettsområder Jussbuss
hovedsakelig arbeider med. Det er naturlig
89

Det er etter dette flere mulige årsaker til at
vi avdekket flest saker innenfor de rettsom-

90

Straffegjennomføringsloven § 20.
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Retningslinjene til straffegjennomføringsloven
§ 20 punkt 20.2.

Figur 23: Saksfrekvens etter underkategori i fengselsrett.
Prosent av antall saker i parentes.

rådene Jussbuss primært arbeider med. Årsakene kan ha virket hver for seg eller sammen. Vi skal nå se nærmere på hvilke saker
som tilhørte de ulike hovedkategoriene.
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5.4.3
Fengselsrett
5.4.3.1 Generelt
Nesten halvparten av sakene gjaldt fengselsrett. Det tilsvarer i gjennomsnitt nesten
to saker per person.

0,3

0,3

0,3

0,2
0,1

0,1

0,1
0,02

0,1
0,1

0,1 0,1
0,020,020,02

0,1
0,02

0,040,04

§ 12-soning (4,4 %)
Annet fengselsrett (5,5 %)
Benådning (1,1 %)
Brev, besøk, telefon (26,4 %)
Dagpenger (4,4 %)
Disiplinærreaksjon (3,3 %)
Etterlysning av effekter 3,3 %)
Frigang (1,1 %)
Hjemmesoning (1,1 %)
Løslatelse 1/2-tid (1,1 %)
Løslatelse 2/3-tid (6,6 %)
Overføring mellom anstalter (15,4 %)
Overføring mellom avdelinger (1,1 %)
Permisjon og fremstilling (15,4 %)
Programtilbud under soning (2,2 %)
Soningstidsberegning (2,2 %)
Spørsmål om saksbehandling/praksis (5,5 %)

0

I Ullersmo 1979 fikk ikke Jussbuss lov til å
spørre om interne fengselsforhold i intervjuet. Fengselsstyret begrunnet begrensningen med frykt for at slike spørsmål
kunne skape «uro» i anstalten.91 Til tross for
dette, handlet nesten halvparten av de registrerte sakene om fengselsrett, slik at
fangene i gjennomsnitt hadde i overkant av
én sak hver innenfor dette rettsområdet.92
Det var grunn til å anta at antallet saker om
interne forhold ville vært enda høyere dersom de hadde beveget seg inn på dette området under intervjuet.93 Funnene fra 1979
underbygger antakelsen om at det er forhold
ved fengselssituasjonen som er mest påtrengende for fangene.

N = 91

Innenfor fengselsrettens område var det
flest spørsmål knyttet til reglene om brev,
besøk og telefon, overføring mellom anstalter, permisjon og fremstilling94, prøveløslatelse ved to tredjedelstid, spørsmål om saksbehandling og praksis, dagpenger og
§ 12-soning95. Hovedtrekkene ved de ulike
sakstypene vil bli presentert nærmere i

Figur 23 viser fordelingen av saker i de
ulike underkategoriene av fengselsrett.

punktene 5.4.3.1 til 5.4.3.9.

91
92
93

94

Lid (1981) s. 2.
Lid (1981) s. 43.
Lid (1981) s. 49.

95
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Fremstilling vil si at man forlater fengselet i
følge med en eller flere betjenter.
§ 12-soning vil si at straffegjennomføringen
skjer på en institusjon eller et behandlingssted.

Den største forskjellen mellom Ullersmo

Telefonsituasjonen var en annen i 1979 enn

1979 og 2018 finner vi i økningen av antall
saker om brev, besøk og telefon. Saksfrekvensen var relativt lik når det gjaldt saker
om § 12-soning, annet fengselsrett og
frigang. Vårt utvalg hadde også betydelig
flere saker som gjaldt overføring mellom
anstalter. Ullersmo 1979 hadde flere saker
om benådning, løslatelse ved ½-tid, og permisjon og fremstilling enn vi fant i denne
undersøkelsen.

i 2018. I dagens samfunn kommuniserer befolkningen i stor grad per telefon. Det er
billig, lett tilgjengelig og vanlig i en hverdag der man holder kontakt med familie og
venner i samme by, men vel så gjerne på
tvers av landegrenser. Denne vanen og
behovet for kontakt videreføres trolig inn i
fengselet av mange.
Fangers kommunikasjon med samfunnet
utenfor fengselet er underlagt et strengt
kontrollregime, som begrunnes i hensynet
til sikkerhet. Halvparten av respondentene
opplevde at reglene som regulerer korrespondanse og besøk begrenset muligheten til
å opprettholde kontakten med familie og
venner, og mange ønsket veiledning om telefonreglene. Fangene tok typisk opp at de
syntes de hadde for få ringeminutter i ringekvoten og at det var for dyrt å ringe, særlig
for dem som hadde behov for å ringe utenlands.

Ettersom forrige Ullersmoundersøkelse ble
gjennomført 39 år før denne, kan det tenkes
at det er skjedd visse endringer i fangebefolkningen og straffegjennomføringsregelverket. Dette kan antas å være noe av
årsaken til at det udekkede rettshjelpsbehovet var noe ulikt. Jevnt over er det
imidlertid få betydelige forskjeller innenfor
fengselsrett.

5.4.3.2 Brev, besøk og telefon
Brev, besøk og telefon var den største underkategorien, med 24 saker. Det tilsvarer
en saksfrekvens på 0,5 per person, som vil
si at annenhver intervjuperson hadde en sak
innenfor denne underkategorien. I 1979 var
det betydelig færre saker i tilsvarende kategori, da saksfrekvensen kun var 0,1 per person. Begge undersøkelsene hadde spørsmål
i intervjuguiden om besøk og korrespondanse.96 Vi hadde i tillegg spørsmål om
telefonering.

96

En intervjuperson hadde søkt om å få morsmålstelefoni med sin mor og ventet på svar.
Ettersom moren bodde i utlandet og ikke
kunne besøke sønnen, medførte mangelen
på morsmålstelefoni at han ikke fikk snakket med sin mor i det hele tatt. Fangen ble
pågrepet på den norske grensen og hadde
ikke noe nettverk i Norge. Han mottok derfor aldri besøk i fengselet. Intervjupersonen
opplevde at Kriminalomsorgen trenerte
søknaden hans om morsmålstelefoni ved å

Se Lid s. 174-175 spørsmål 1.4.2 og 1.4.3 og vår
intervjuguide s. 35-36 spørsmål 11.12-11.16.
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flytte ham mellom ulike anstalter. Intervju-

etter å ha vært åpnet. Dette er et brudd med

personen var usikker på om han hadde rett
på morsmålstelefoni, siden det tok så lang
tid å få svar på søknaden. Jussbuss ga ham
muntlig veiledning om regelverket.

konfidensialitetsvernet for advokater, ettersom advokatpost bare unntaksvis kan åpnes
dersom fangen er til stede. Fangen ble informert om dette. Jussbuss henvendte seg til
Ullersmo og opplyste om hendelsene per
brev i etterkant, men mottok aldri svar.98

En annen intervjuperson ønsket hjelp til å
søke om utvidet ringetid. Han hadde familie
han ville opprettholde kontakten med, men
brukte nå mye av ringetiden sin på å ringe
til distriktpsykiatrisk senter (DPS). Han

5.4.3.3 Overføring mellom anstalter
I denne kategorien registrerte vi 14 saker.

lurte på om regelverket åpnet for å ringe
DPS utenom ringekvoten. Jussbuss veiledet
om reglene for ringetid og hvordan han
kunne søke om utvidet ringetid. I etterkant
har vi fått informasjon om at fangene i Ullersmo skal få ringe «offentlige kontorer
etc.» uten å betale og uten at det går av
ringekvoten.97 At denne fangen måtte bruke
av ringekvoten for å snakke med helsepersonell er uheldig. Saken tilsier at betjentene
som har organisert telefonering for vår intervjuperson ikke var godt nok kjent med
rutinene for ringing til velferdsformål.

Det tilsvarer en saksfrekvens på 0,3 per intervjuperson, og innebærer at omtrent hver
tredje fange i utvalget hadde en slik sak. Det
ble registrert både saker om overføring til
fengsler med lavere sikkerhetsnivå og andre
høysikkerhetsfengsler.
En intervjuperson som ønsket å bli overført
til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå fikk
hjelp av en betjent til å skrive søknaden,
men betjenten uttalte samtidig at det var for
tidlig for ham å søke. Intervjupersonen lurte
derfor på om det fantes en minstetid for
hvor lenge man måtte ha sonet før man
kunne søke om overføring til lavsikkerhetsfengsel. Han hadde hørt fra andre innsatte at
man måtte ha sonet i tre måneder først og
fra fengselsansatte at det var en grense på
fire til seks måneder. Jussbuss veiledet om
regelverket. Det skal foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor ulike forhold
vektlegges, men det gjelder ingen fastsatt
grense for hvor lenge fanger som vår interv-

Flere hadde spørsmål om fengselets adgang
til å kontrollere post fra Jussbuss. Det ble
gitt veiledning om at Jussbuss ikke er underlagt det samme konfidensialitetsvernet
som advokater, men at vi sterkt oppfordrer
fengsler til å la være å åpne post fra Jussbuss.
En intervjuperson fortalte at han flere
ganger hadde opplevd å få utlevert post fra
advokaten, hvor konvolutten var teipet igjen

97

98

Johansson (2019a).
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Brevet ble sendt 07.11.2018 og var adressert til
fengselsleder.

juperson måtte ha sonet før søknad om over-

lavsikkerhet, selv om han var utvist. Straf-

føring til lavere sikkerhetsnivå kan tas til
behandling.

En intervjuperson lurte på hvilket lavsikker-

fegjennomføringsregelverket legger snarere
opp til at «[i]nnsatte bør (vår utheving) vurderes for overføring fra fengsel med høyt
sikkerhetsnivå til fengsel med lavere sikkerhetsnivå når det gjenstår mindre enn to år til
forventet løslatelse».99 Dette gjelder uavhengig av oppholdsstatus. Det er usikkert
hvem som hadde frarådet intervjupersonen
å søke. Jussbuss veiledet ham om reglene og
oppfordret ham til å søke.

hetsfengsel det var størst sjanse å få plass i.
Han ville gjerne at overføringen skulle skje
raskt, fordi han antakelig snart skulle overføres til soning i hjemlandet sitt. Jussbuss
kunne ikke gi konkrete tips om sjansene for
å få plass i de ulike fengslene, men oppfordret ham til å spørre kontaktbetjenten om
dette, ettersom Kriminalomsorgen har
bedre oversikt over kapasiteten i de ulike
fengslene. Han fikk veiledning om reglene
for overføring til lavere sikkerhet og fikk tilsendt et veiledningshefte.

5.4.3.4 Permisjon og fremstilling
En annen kategori med et betydelig antall
saker var permisjon og fremstilling.100 Her
ble det registrert 14 saker. Det tilsvarer en
saksfrekvens på 0,3 per intervjuperson.
Over halvparten av sakene handlet om permisjon. I Ullersmo 1979 var saksfrekvensen
noe høyere, med 0,4 per fange. Da gjaldt
nesten tre fjerdedeler av sakene permisjon
og den resterende fjerdedelen fremstilling.

En annen intervjuperson ønsket seg overført
til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå på
grunn av utdanningsmulighetene der. Jussbuss veiledet om reglene og søknadsprosessen, og ga ham et veiledningshefte.

En annen intervjuperson som ønsket seg
overført til et lavsikkerhetsfengsel, hadde
blitt anbefalt ikke å bytte fengsel fordi han
var utvist. På bakgrunn av anbefalingen
ønsket han nærmere veiledning om reglene
for overføring. Han hadde sonet en sjettedel
av dommen og hadde under to år igjen til
endt soning. Det var derfor ingen grunn til
at han ikke skulle søke om overføring til

99

100

Ovennevnte viser at saker om permisjon og
fremstilling fortsatt står sentralt for fangene.
Det kan skyldes at når man er frihetsberøvet, er det av vesentlig betydning å benytte
de få mulighetene man har til et midlertidig
fravær fra fengselet.
En fange lurte på om han kunne få permisjon til tross for han var utenlandsk statsborger. Han hadde hørt at manglende norsk

Straffegjennomføringsloven § 15, jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 15
punkt 15.2.
Permisjon vil si et midlertidig fravær fra fengselet uten følge av fengselsansatte. Når man inn-

vilges fremstilling er det også tale om et midlertidig fravær fra fengselet, men med følge av én
eller flere ansatte fra fengselet., jf. straffegjennomføringsloven § 34, jf. retningslinjene til
straffegjennomføringsloven § 34 punkt 34.3.
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statsborgerskap

kunne

vanskeliggjøre

å til å avslå fremstillinger av kapasitetshen-

denne muligheten. En annen ønsket hjelp til
å søke om fremstilling for å besøke graven
til sin avdøde kone. Hans nære familie
bodde fortsatt i deres opprinnelsesland langt
unna Norge. Ettersom han ikke fikk besøk
av familien, opplevdes det særlig viktig for
intervjupersonen vår å besøke gravstedet.
Han hadde ikke oppnådd permisjonstid, så
fremstilling var den eneste muligheten for å
dra til gravlunden. Begge de to fangene ble

syn. Det er likevel kritikkverdig at sosialkonsulenten, uten fullmakt fra intervjupersonen, sa til familievernkontoret at han ikke
kom til å møte opp, og at intervjupersonen
ikke fikk anledning til å søke fremstilling.
Ettersom det opplevdes tungt for vår intervjuperson å ikke ha sett barna sine på to år,
burde fengselet bistått med å organisere et
nytt møte på et tidspunkt de hadde kapasitet
til å gi ham fremstilling. Det er også kritikk-

muntlig orientert om det respektive regelverket og fikk med seg veiledningshefter.

verdig at denne beskjeden ble formidlet ved
en lapp fra sosialkonsulenten om at de allerede hadde «ordnet opp» overfor familievernkontoret. Saken viser hvordan noen
fanger blir passivisert og fratatt muligheten
til å håndtere viktige situasjoner på egenhånd. Det var åpenbart at vår intervjuperson
følte seg forbigått i denne situasjonen, og
han synes det var frustrerende at han ikke
fikk mulighet til å lage en samværsavtale til
barnas beste.

En tredje fange hadde søkt om permisjon og
fremstilling flere ganger og fått avslag. Han
mistenkte at han fikk avslag fordi han var
utenlandsk statsborger og følte seg derfor
forskjellsbehandlet. Vedtaket var ikke begrunne i annet enn at fengselet mente at det
var «sikkerhetsmessig betenkelig» og at de
ikke hadde tillit til ham. Ingen av vedtakene
hadde aktiv klagefrist på intervjutidspunktet, men intervjupersonen hadde fortsatt behov for veiledning.

5.4.3.5 Prøveløslatelse
Vi registrerte syv saker om prøveløslatelse.
Det inkluderer løslatelse ved halv soningstid og to tredjedelstid. I denne underkategorien var saksfrekvensen over 0,1 per person.
Nesten alle sakene gjaldt løslatelse ved to
tredjedelstid. I Ullersmo 1979 var det til
sammenligning ingen saker om prøveløslatelse etter gjennomført to tredjedelstid,
mens saksfrekvensen var 0,1 per fange når
det gjaldt saker om prøveløslatelse på halvtid.

En intervjuperson tok opp at han under soning i et annet fengsel hadde blitt innkalt til
et meklingsmøte hos familievernkontoret.
Hovedtemaet for meklingen skulle være
samvær med barna. Han hadde mottatt innkallingen sammen med en lapp fra sosialkonsulenten, hvor det stod at fengselet ikke
hadde kapasitet til å fremstille ham til møtet, og at familievernkontoret var orientert
om at han ikke kom til å møte opp. På intervjutidspunktet hadde ikke intervjupersonen sett barna sine på to år, og han var opprørt over situasjonen. Fengselet har adgang

Ordningen med prøveløslatelse etter to tredjedelstid ble inntatt i fengselsloven av 1903
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og senere videreført i fengselsloven av

Tre av fangene hadde fått avslag på søknad

1958. Da forrige Ullersmoundersøkelse ble
gjennomført var det sistnevnte fengselslov
som gjaldt. Loven ble praktisert slik at tilnærmet alle fanger ble innvilget prøveløslatelse etter gjennomført to tredjedelstid.
Praktiseringen ble kritisert fra flere hold,
blant annet i St.meld. nr. 27 (1997-1998).101
I lys av debatten ble praksisen strammet inn.
Straffegjennomføringsloven av 2001 som
gjaldt ved gjennomføringen av denne un-

om prøveløslatelse tidligere, men slet med å
forstå reglene. De opplevde at fengselet ga
minimalt med veiledning. To andre, som
nærmet seg to tredjedelstid, hadde spørsmål
om hvordan man søkte og hva som skulle til
for å få innvilget prøveløslatelse. Én av
disse hadde i tillegg behov for nærmere veiledning om regelverket for juleamnesti.103
Jussbuss informerte om når rundskrivet for
juleamnesti kom året før, og orienterte om

dersøkelsen, videreførte den skjerpede
praksisen, hvor det i større grad foretas en
individuell og konkret vurdering.102 Den
ulike praktiseringen av prøveløslatelsesinstituttet ved to tredjedelstid kan være årsaken til at det i 1979 ikke var noen saker om
prøveløslatelse på to tredjedelstid, mens det
i 2018 var majoriteten av sakene om prøveløslatelse.

innholdet i det. Det ble presisert at innholdet
i rundskrivet kan endres fra år til år. Fangen
fikk også informasjon om muligheten for å
søke om fremskutt løslatelse, og at det kan
innvilges selv om han skulle få avslag på
søknaden om juleamnesti.104
En av intervjupersonene som hadde fått avslag på prøveløslatelse ble kategorisert som
gjenganger. Han hadde sonet et tosifret antall dommer tidligere, og det var soningshistorikken som var bakgrunnen for avslaget.
Under tidligere soninger hadde han dårlig
oppførsel, men denne gangen mente han at
han hadde skjerpet seg og oppførte seg bra.
Han ventet på en fornyet vurdering av prøveløslatelsessaken, og var redd for å få et
nytt avslag. Han ønsket veiledning om reglene og fikk tilsendt informasjon fra Jussbuss.

Muligheten til å løslates på prøve etter å ha
sonet halve eller to tredjedeler av dommen
er av stor betydning for fangenes soningsprogresjon og tilbakeføring til samfunnet.
Mange soner lange dommer, og det er stor
forskjell på om man soner i Ullersmo halve
eller to tredjedeler av dommen, sammenlignet med fulltid. Av den grunn oppleves det
ofte som tungt å få avslag på søknad om
prøveløslatelse.

101
102

103

St.meld. nr. 27 (1997-1998) punkt 4.5.
Straffegjennomføringsloven § 42 og Storvik
(2017) s. 391-392.
Juleamnesti er en form for fremskutt løslatelse
og innebærer at fangene kan løslates noen dager
før opprinnelig løslatelsesdato for å reise hjem

104
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til jul. Kriminalomsorgsdirektoratet fastsetter
årlig på hvilket tidspunkt løslatelsesdatoen må
være for å kunne få juleamnesti og på hvilket
tidspunkt løslatelse vil finne sted, jf. Storvik
(2017) s. 388-389.
Straffegjennomføringsloven § 42 (4).

Den ene intervjupersonen som ønsket infor-

I en annen sak hadde intervjupersonen fått

masjon om løslatelse ved ½-tid, hadde ikke
hørt om det før intervjuerne spurte om det.
Det vekket interesse hos ham. Han ble informert om at tung gjennomføring av helsemessige årsaker er et av momentene som
skal vektlegges i vurderingen. Intervjupersonen slet både psykisk og fysisk, og mente
dette var relatert til soningen. Det var over
ett år til han hadde sonet halve dommen, så
Jussbuss veiledet om regelverket og ga ham

beskjed av kontaktbetjenten sin om at fengselet ikke kunne behandle en klage på at han
hadde blitt overført fra et lavsikkerhetsfengsel til Ullersmo, samtidig som fengselet behandlet søknaden hans om fotlenkesoning.
Jussbuss oppklarte saken etter å ha snakket
med jurist i Ullersmo og det forelå ingen
konfliktsituasjon i saken. Ellers fortalte juristen at det heller ikke var slik at fengselet
kun behandlet én søknad av gangen. En slik

et veiledningshefte.

begrensning er heller ikke å finne i regelverket.

5.4.3.6 Spørsmål om saksbehandling
og praksis
Seks saker gjaldt spørsmål om saksbehandling og praksis. Fangene hadde i gjennomsnitt i overkant av 0,1 sak hver om dette.
Kategorien omfatter saksbehandling og
praksis i Kriminalomsorgen generelt og Ullersmo spesielt. Ullersmo 1979 hadde ingen
tilsvarende kategori.

En intervjuperson tok opp at han mente at
de fikk utdelt toalettartikler for sjeldent.
Han syntes det var problematisk, ettersom
det var dyrt å kjøpe det av egen lomme på
butikken i fengselet. En annen tok opp at
han ikke ble mett, og mente at fangene
burde få mer varmmat og mindre brødmat.
Jussbuss utredet reglene om matmengde og
type mat, og ga intervjupersonen denne informasjonen skriftlig.

En intervjuperson hadde fått innvilget overføring til lavsikkerhet, men vedtaket ble
trukket tilbake på grunn av forhold utenfor
hans kontroll. Denne delen av problemet
fikk han advokathjelp med. Han hadde søkt
seg overført til et annet fengsel etter at vedtaket ble trukket, men fikk da avslag. For å
øke sannsynligheten for å få innvilget overføring og få fortgang på prosessen, ønsket
han å søke overføring til flere lavsikkerhetsfengsler. I forlengelse av dette lurte han på
hvor mange søknader han kunne ha inne
samtidig.

Den siste saken i denne underkategorien
gjaldt en intervjuperson som ønsket informasjon om rettighetene sine blant annet i
forbindelse med boligsituasjonen etter soning. Fangen leverte samtalelapp til både
sosialkonsulent og NAV-konsulent. Han
fikk imidlertid ikke møte noen av dem, men
mottok en lapp hvor det stod at han var utenfor målgruppen og at det bare var fanger under 25 år som fikk møte NAV-konsulent og
sosialkonsulent. Intervjupersonen lurte på
om dette var lovlig. Jussbuss ba om å få se
skrivet fra fengselet. I mellomtiden løste situasjonen seg ved at intervjupersonen fikk
39

hjelp av kontaktbetjenten sin. Juristen i Ul-

ikke intervjupersonen ettersom fengselsle-

lersmo bekreftet overfor oss at praksisen
med 25 års øvre aldersgrense stemte. Dette
kommer vi tilbake til i punkt 9.5.2 og
10.2.7.

gen ikke hadde hjulpet ham med dette.
Fangen ble oppfordret til å kontakte sosialkonsulent for å finne aktiviteter tilpasset sin
situasjon. Her kunne Jussbuss med fordel
forsøkt å avhjelpe den uheldige situasjonen
mer aktivt.

5.4.3.7 Dagpenger
Vi registrerte fire saker om dagpenger. Det
gir en saksfrekvens på 0,1 per person eller
en sak per tolvte fange. Ullersmo 1979

I en annen sak var intervjupersonen satt til
en fysisk krevende jobb, men han mente at
han ikke kunne utføre dette arbeidet på

hadde ingen tilsvarende underkategori. Ettersom de fleste fangene hadde minimalt
med andre midler enn dagpengene de opptjente i fengselet, merkes det godt hvis den
ordinære satsen reduseres, slik tilfellet ofte
er i saker om dagpenger.

grunn av helsen. Han ville gå på skole, men
fikk ikke lov til det fordi fengselet mente at
han var for gammel. Det var ikke slik at intervjupersonen ikke ønsket å oppfylle aktivitetsplikten sin, men han mente at han på
grunn av helsen ikke kunne ha den jobben
han var blitt satt til. Han hadde fått fritak fra
aktivitetsplikten på grunn av helsesituasjonen sin i et annet fengsel, men i Ullersmo
ble han registrert med arbeidsnekt. Like før
vi møtte ham hadde han fått en sykemelding
som han hadde levert til fengselet. Likevel
ble han trukket i dagpenger på grunn av «arbeidsnekt». Fengselet mente at han ikke
kunne bruke en sykemelding hvor det stod
«sykemeldt fra arbeid», når han ikke var i
jobb, men snarere registrert på arbeidsnekt.
Etter straffegjennomføringsregelverket er
arbeidsnekt grunnlag for trekk i dagpenger.105 For å være borte fra arbeid uten å
miste dagpengene sine, skal man først
skaffe dokumentasjon. Intervjupersonen

I en sak lurte intervjupersonen på om han
hadde rett på helligdagstillegg og feriepenger når han jobbet i fengsel. Han hadde
spurt fengselet hvorfor han ikke fikk helligdagstillegg når noen som arbeidet et annet
sted i fengselet fikk det. Dette opplevdes
urettferdig, og fengselet kunne ikke gi ham
noen god forklaring. Jussbuss veiledet om
regelverket.
En intervjuperson mente at han ikke kunne
oppfylle sin aktivitetsplikt ved å jobbe i
fengselet på grunn av sykdom. Han fryktet
samtidig at han ville miste dagpengene sine
hvis han nektet å jobbe. Jussbuss veiledet
om aktivitetsplikten og om visse unntak
hvis man er syk eller ufør. Unntakene krever imidlertid dokumentasjon, og det hadde

105

Forskrift om straffegjennomføring § 3-13 (3) annet punktum.
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burde likevel fått stønadspenger106 etter at

skulle utføre. I et par andre tilfeller ble fang-

sykemeldingen var levert. Jussbuss ba om
innsyn i dokumenter vedrørende intervjupersonens arbeidsnekt og aktivitetstilbud i
Ullersmo. Svaret på anmodningen om innsyn tilsa at det ikke fantes noen dokumenter
i saken. I løpet av de 16 dagene som gikk
fra Jussbuss sendte innsynsbegjæringen til
Ullersmo svarte, hadde intervjupersonen
fått innvilget en søknad om jobb et sted som
var bedre tilrettelagt.

ene registrert på arbeidsnekt ved sykdom.
At fengselsbetjenter uten helsefaglig kompetanse overprøver helsepersonells vurdering på denne måten, må sies å være problematisk. Fangene led økonomiske tap som
følge av dette.

5.4.3.8 § 12-soning
Fire saker ble registrert om § 12-soning. Det
tilsvarer en gjennomsnittlig saksfrekvens på
0,1 per person. I Ullersmo 1979 var saksfrekvensen tilnærmet lik.

En annen fange var uføretrygdet og fikk heller ikke tilrettelagt arbeid. På grunn av helsen arbeidet han ikke i denne perioden, og
fengselet registrerte ham på arbeidsnekt. Ettersom han var ufør og ute av stand til å arbeide, mente fengselet at han måtte levere
inn en sykmelding. Intervjupersonen fikk
tilbakedatert en sykemelding fra fengselslegen. Fengselet godtok imidlertid ikke
denne, ettersom de mente at arbeidet var tilrettelagt. Intervjupersonen ble av denne
grunn registrert på arbeidsnekt i over halvannen måned. Saken løste seg ved at fangen
etter hvert fikk tilrettelagt arbeid.

§ 12-soning innebærer at den straffedømte
soner i en institusjon. Soningsformen kan
innvilges både ved psykisk og somatisk
sykdom, dersom behandling kan bidra til å
forebygge ny kriminalitet.107 Institusjonene
er ikke underlagt Kriminalomsorgen, og
regnes heller ikke som sykehus.108 Det kan
for eksempel være rusbehandlingsinstitusjoner.
Den ene intervjupersonen hadde omfattende
psykiske utfordringer og rusproblemer, og
han fungerte av den grunn dårlig i fengselet.
Ettersom han ikke opplevde at fengselet tilrettela soningen tilstrekkelig for ham, mente
Jussbuss at § 12-soning kunne være aktuelt.
Jussbuss fikk imidlertid ikke få tak i ham i

Flere av fangene fra vårt utvalg var uføretrygdet. Dette ble lite hensyntatt i fengselet
og noen opplevde det som problematisk at
de ble satt i arbeid helsen tilsa at de ikke

106

107

Stønadspenger er en lavere dagpengesats som
gis til fanger som av hensyn til «helbredstilstand
eller arbeidsevne» ikke er egnet til å delta i fengselets ordinære virksomhet, jf. forskrift om straffegjennomføring § 3-13 (4). Stønadspenger gis
for eksempel ved sykdom.

108
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Straffegjennomføringsloven § 12, jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 12
punkt 12.3.
Når domfelte legges inn ved somatiske sykehus
og institusjoner som er godkjent som sykehus i
henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 4-1, er
det ikke tale om § 12-soning, men soning etter
straffegjennomføringsloven § 13.

etterkant av intervjuet for oppfølging av sa-

det han sonet for. Han ønsket å få dette ret-

ken.

tet, fordi han var redd for at det uriktige forholdet kunne få betydning for hans fremtidige yrkeskarriere. Intervjupersonen hadde
vært i kontakt med flere betjenter og fått beskjed om at han kunne få opplysningene rettet dersom han underskrev et dokument som
fritok fengselet for ansvar. Han ønsket ikke
å signere på dette, og ba Jussbuss om hjelp.
Jussbuss etterspurte dokumentene, men fikk
ikke tak i intervjupersonen i etterkant.

En annen intervjuperson ble utredet for alvorlige psykiske lidelser og hadde i tillegg
et alkoholproblem. Han var ikke kjent med
at man kunne sone på institusjon, men ønsket mer veiledning om dette. En tredje intervjuperson hadde også store psykiske utfordringer og ønsket overføring til institusjon. I den fjerde saken var intervjupersonen
misfornøyd med behandlingstilbudet i Ullersmo. Han hadde rusrelaterte utfordringer
og ønsket seg overført etter § 12. Fangene
mottok muntlig veiledning fra Jussbuss.

I en annen sak synes intervjupersonen reglene for bestilling av varer til fengselet var
lite tilgjengelig. Han hadde opplevd problemer med å få inn ulike produkter og hadde
brukt flere tusen kroner på ting som det senere viste seg at ikke var tillatt å oppbevare
på cellen. Han mente det var uheldig at betjentene stadig kom med kontrabeskjeder og
ønsket hjelp til å få kartlagt reglementet.
Jussbuss rådet intervjupersonen til å be
fengselet om å få retningslinjene skriftlig.

At fanger ønsker seg overført til behandlingsinstitusjon på grunn av rus og psykiatri
er ikke noe nytt. I Ullersmo 1979 var det
også slike utfordringer som gjorde at fangene ønsket å sone på behandlingsinstitusjon.109

5.4.3.9 Andre saker om fengselsrett
I denne kategorien samlet vi de fengselssakene som ikke hørte under noen av de mer
spesifikke underkategoriene. Fire saker ble
kategorisert her, noe som gir en gjennomsnittlig saksfrekvens i underkant av 0,1 per
person. Ullersmo 1979 hadde nokså lik
saksfrekvens.

En intervjuperson hadde for en tid tilbake
fått en skriftlig irettesettelse, men han hadde
ikke fått lese vedtaket. Han hadde henvendt
seg til flere betjenter for å få se dokumentet,
men bare fått beskjed om at det tok lang tid.
Det er problematisk at han ikke fikk lese
vedtaket, både av hensyn til klageadgang og
for å se begrunnelsen.

En intervjuperson hadde fått innvilget overføring til et annet fengsel, men i vedtaket
stod det at han var dømt for noe annet enn

Den siste saken i denne underkategorien
gjaldt en fange som ønsket å få montert en
støylist under celledøren, ettersom han ble
plaget av støy fra fellesarealene. Han hadde

109

Lid (1981) s. 88-89.
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sendt fengselet en henvendelse som ennå

Figur 24 viser fordelingen av underkatego-

ikke var besvart da vi møtte ham. Intervjupersonen lurte på om fengselet var forpliktet
til å gjøre noe i saken. Det viste seg at fengselet ikke kom til å gjøre noe i saken og
Jussbuss henviste intervjupersonen til tilsynsrådet110.

rier innenfor gjeldsrett blant våre intervjupersoner.
Figur 24: Saksfrekvens etter underkategori i gjeldsrett.
Prosent av antall saker i parentes.
0,3

0,27

0,25
0,2

5.4.4
Gjeldsrett
30 saker gjaldt spørsmål om gjeld i ulike va-

0,15

riasjoner. Det gir en gjennomsnittlig saksfrekvens på 0,6 per person. Mer enn hver
andre fange hadde en sak om gjeld. Antall
saker om gjeld har økt betydelig siden undersøkelsen i 1979, hvor det bare ble registrert én gjeldssak. 111 Saksfrekvensen var
da kun 0,03 per person.

0,1
0,06
0,05

0,04
0,040,04
0,020,02
0,02

0

Det er noe overraskende at omfanget av
gjeldsspørsmål i de to undersøkelsene var
såpass ulikt, for det var ikke slik at fangene
i 1979 ikke var gjeldsbelastet. Snarere
hadde over halvparten av intervjupersonene
gjeld, og mer enn en tredjedel hadde ikke
fått betalingsutsettelse og hadde derfor liten
eller ingen mulighet til å betale avdragene.112 En mulig årsak til forskjellen, kan
være at det i dagens samfunn er mer snakk
om gjeldsproblemer og at fangene i større
grad ser verdien av å ta tak i slike utfordringer under soning. I Ullersmo 1979 virket
det som om mange av fangene var lite opptatt av gjeldsproblemene.113

110

0,020,02

0,06

N = 30

Den høyeste saksfrekvensen finner vi i kategorien gjeld i fengsel, med en sak for hver
fjerde fange. Sakene i denne underkategorien gjaldt ofte ulik form for gjeldshåndtering under soning, uten at de lot seg plassere
spesifikt i noen annen kategori. Det gjaldt
for eksempel der det forelå en kombinasjon
av spørsmål om gjeldsordning og hvordan
man kunne få oversikt over gjelden. I stedet
for å registrere én sak om gjeldsordning og
én sak om økonomisk rådgivning, ble det

111

Tilsynsrådet skal føre tilsyn med fengsler og friomsorgskontorer for å vurdere behandlingen av
fangene, jf. straffegjennomføringsloven § 9
første punktum.

112
113
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Lid (1981) s. 77.
Lid (1981) s. 42-43.
Lid (1981) s. 43.

heller registrert én om gjeld i fengsel etter-

fengselsoppholdet. Han var klar over at

som de var nært knyttet til hverandre.

gjelden sannsynligvis hadde vokst, men han
hadde ikke oversikt over hvor mye. Han
ønsket hjelp til å få betalingsutsettelse og
rentefrys mens han sonet. Intervjupersonen
hadde sonet over to år og følte at han ikke
hadde noen rettigheter under soning. Dette
kan ha påvirket hvilken tiltro han hadde til
at gjeldssituasjonen kunne forbedres eller
løses. Da han sonet i et annet fengsel hadde
han bedt en betjent om veiledning i forbin-

Videre var det en god del saker i kategoriene forhandling med kreditor og gjeldsordning. Enkelte saker gjaldt bestridelse av
krav, bidragsgjeld, inkasso, panterett, svindel, tvangssalg av bolig og økonomisk rådgivning.
Færre enn halvparten av fangene som hadde
gjeld, svarte at de ikke klarte å håndtere den
under soning, og i underkant av hver syvende fange svarte at de bare delvis klarte
det.114 På bakgrunn av dette, er det ikke
overraskende at mange av sakene gjaldt
håndtering av gjeld under soning og forhandling med kreditor om rentefrys, betalingsutsettelse og nedbetalingsavtale.

delse med gjeldssituasjonen. Betjenten
hadde fortalt at han måtte få seg postgiro,
uten at intervjupersonen syntes å forstå
hvorfor. Det ble ikke fulgt opp noe nærmere, men nå ønsket intervjupersonen å forsøke å løse situasjonen.
En annen hadde tatt opp både forbrukslån
og studielån før soningen og ikke betalt ned
på dette etter at han startet soningen. Han
ønsket hjelp til å få rentefrys og betalingsutsettelse, men også til å bestride deler av
grunnlaget for studielånet. Det er lagt opp
til at kommunikasjonen med Lånekassen
skal skje digitalt gjennom elektronisk ID og
nyttig informasjon finnes på deres nettside.
Det er vanskelig for fanger som soner på
høyt sikkerhetsnivå å tilegne seg informasjon på internett. Jussbuss veiledet intervjupersonen og sendte fangen en kopi av Lånekassens søknadsskjema om betalingsutsettelse og sletting av renter.

En typisk situasjon var at intervjupersonen
ikke hadde oversikt over hvem han skyldte
penger og trengte hjelp til å skaffe slik oversikt. Noen hadde inngått avtaler om rentefrys og betalingsutsettelser med noen kreditorer, men trengte hjelp til å forhandle med
kreditor i andre krav. I sakene der fangene
ikke hadde oversikt, ga Jussbuss muntlig
veiledning og delte ut brosjyrer om gjeldshåndtering. Det ble også gitt eksempler på
hvordan fangene kunne utforme brev der de
ber kreditor om rentefrys og betalingsutsettelse.
En intervjuperson oppga at han skyldte mellom 80 000 og 90 000 kroner før soning, og
han hadde ikke håndtert gjelden underveis i
114

En intervjuperson hadde fått høre av sin mor
at noen hadde kjøpt en telefon i hans navn.

N = 35.
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Han mistenkte derfor at han hadde blitt ut-

det var også en del som ikke hadde hørt om

satt for svindel og identitetstyveri. En annen
hadde sendt inn soningsbekreftelsen sin til
NAV for å få stoppet barnebidraget for den
perioden han sonet. Da han senere under soning jobbet med å få oversikt over gjelden
sin, fant han ut at han hadde bidragsgjeld til
NAV, fordi de ikke hadde stoppet barnebidraget. Han fikk veiledning fra Jussbuss og
sendte en ny soningsbekreftelse til NAV
med forespørsel om å slette bidragsgjelden.

den og som ønsket veiledning om reglene.
Det var flere intervjupersoner som hadde
hørt at man måtte ha fast inntekt for å få
gjeldsordning og at det ikke var aktuelt å
søke så lenge de satt i fengsel. Jussbuss ga
veiledning om vilkårene som gjelder, og
oppfordret til å kontakte namsmannen for
ytterligere veiledning dersom de bestemte
seg for å søke.
Blant fangene som trengte hjelp med å få
oversikt over gjelden eller å få rentefrys og
betalingsutsettelse, var det flere som ga uttrykk for at de hadde gitt opp å håndtere den
vanskelige økonomiske situasjonen. Det var
også en del som hadde stor, og til en viss
grad urealistisk, tro på at det ville gå fint å
ordne opp i gjeldsproblemene etter soningen. I en del tilfeller er nok dette vanskeligere enn intervjupersonen så for seg,
både fordi gjelden vokser raskt når den ikke
håndteres og fordi mange så ut til å ha en
usikker inntektssituasjon foran seg.

Enkelte av intervjupersonene var bekymret
for tvangsinndrivelse av gjelden sin. En intervjuperson manglet oversikt over gjelden
sin, men anslo at den var på flere millioner
kroner. Han var bekymret for om huset hans
ville bli tvangssolgt mens han sonet. En annen hadde et krav mot seg fra Statens innkrevingssentral (SI) på 750 000 kroner. SI
ville inndrive kravet ved å selge huset hans
på tvangssalg. Intervjupersonen ønsket ikke
å selge huset, men hvis det først måtte selges ønsket han å selge det på det ordinære
markedet. Han hadde foreslått en nedbetalingsplan for SI, men de hadde ikke godtatt
denne. Jussbuss veiledet intervjupersonen,
og saken endte med at SI godtok nedbetalingsplanen.

Noen hadde planlagt soningen ved å få
oversikt over gjeldssituasjonen sin før de
ble kalt inn til soning, og andre solgte det de
eide for å betale gjeld. Atter andre hadde
klart å leie ut boligen sin. De få som hadde
klart dette kunne både beholde boligen slik
at de hadde et sted å bo ved løslatelse, og
hadde en inntekt som kunne brukes til å betjene gjelden underveis i soningen. Dette

Under intervjuet ble fangene spurt om de
hadde forsøkt å få gjeldsordning.115 I underkant av hver tiende fange hadde søkt om
dette. En del hadde hørt om ordningen, men

115

Gjeldsordning gir personer med betydelige
gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over
sin egen økonomi. Ordningen skal sikre at
skyldneren innfrir sine forpliktelser så langt det
er mulig, jf. gjeldsordningsloven § 1-1. I praksis

betaler skyldneren så mye som mulig til kreditorene i en bestemt periode. Når denne perioden er
utløpt slettes som hovedregel den resterende
gjelden, jf. gjeldsordningsloven §§ 4-2 og 5-2.

45

stilte seg naturligvis annerledes for dem

Over halvparten av sakene gjaldt helsetje-

som ble pågrepet og satt direkte i varetekt.
Å motta leieinntekter og betjene gjeld undersoning var generelt ikke en reell mulighet for de fleste.

nester. Dette gir en saksfrekvens på 0,2 per
person. I Ullersmo 1979 var saksfrekvensen
innenfor sosial- og helserett også 0,4, men
da omhandlet de fleste sakene stønad til å
kjøpe klær og stønad til tannbehandling.116
Rundt en tredjedel av sakene gjaldt helserett.117

I en del tilfeller var det helt sentralt at fangene fikk bistand fra familie og venner på utsiden. Det var også en del intervjupersoner
som ikke hadde et nettverk utenfor fengselet
som kunne hjelpe til med å stanse abonne-

Fire femtedeler av utvalget oppga at de
hadde problemer med helsen. Blant disse

menter, betale regninger, kontakte kreditorer og lignende. For disse var gjeldssituasjonen vanskeligere å håndtere.

hadde to femtedeler fysiske helseproblemer, en femtedel psykiske problemer og to
femtedeler hadde både fysiske og psykiske
helseutfordringer. Av de som hadde helseproblemer mente rundt halvparten at problemene var ganske eller veldig alvorlige,
mens bare en åttendedel mente at de ikke
var alvorlige. To tredjedeler av dem som
oppga at de hadde helseproblemer, mente at
disse hadde sammenheng med soningsforholdene. Dermed er det ikke overraskende
at en såpass stor andel av sakene gjaldt helsetjenester.

5.4.5
Sosial- og helserett
I kategorien sosial- og helserett ble det registrert 19 saker. Det gir en saksfrekvens på
0,4 per person. Figur 25 viser saksfrekvensen innenfor de ulike underkategoriene.
Figur 25: Saksfrekvens etter underkategori i sosial- og helserett. Prosent av antall saker i parentes.
0,25
0,20

N = 19

En intervjuperson hadde helseplager i forbindelse med knærne sine. Han hadde nå
problemer med det høyre kneet og hadde
tidligere hatt problemer med det venstre
kneet. I journalen hans stod det at det var
høyre kne som var skadet, tidligere undersøkt og behandlet. Når han fikk legetime for
undersøkelse av det høyre kneet, ble det
ikke gitt helsehjelp, ettersom det fulgte av
journalen at kneet allerede var behandlet.
Feilen i journalen gjorde det derfor vanskelig for ham å få riktig helsehjelp. Jussbuss
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Lid (1981) s. 98-101.
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Lid (1981) s. 91-92 og 101-102.

kontaktet fengselets helseavdeling og fikk

I kategorien sosial- og helserett finner vi

beskjed om at dette skulle rettes opp hvis intervjupersonen ordnet seg en ny legetime.
En annen intervjuperson ønsket å klage på
en av fengselslegene og anmelde vedkommende for dokumentfalsk, fordi vedkommende hadde skrevet feil opplysninger i
helsejournalen hans. Jussbuss henviste intervjupersonen til å sende en klage til Fylkesmannen.

også noen saker om bostøtte og andre sosiale stønader. To intervjupersoner hadde
søkt om dekning av utgifter til tannbehandling og fått muntlig beskjed om at det ikke
var fengselets ansvar å dekke dette. En del
av veiledningsplikten er imidlertid å henvise til rett organ hvis man henvender seg
feil.118 Disse intervjupersonene burde blitt
henvist videre til NAV.

En intervjuperson som tidligere hadde fått
medisiner mot ADHD hadde nylig fått beskjed om at han måtte gjennom en ny utredning for å få medisiner. Han hadde ikke fått
noen begrunnelse for at den forrige resepten
ble stoppet, og lurte derfor på om det var
riktig at han måtte gjennom en ny utredning
for å få medisiner. Intervjupersonen skulle
ha et møte med psykiatrisk team i Ullersmo
kort tid etter intervjuet, og det ble avtalt at
han skulle prøve å snakke med disse fagpersonene om medisineringen i første omgang,
og heller ta kontakt med Jussbuss igjen hvis
det ikke løste seg.

En intervjuperson hadde søkt om bostøtte til
å betale rentene på boliglånet mens han sonet, slik at samboeren skulle slippe å betale
rentene alene. Han hadde fått avslag, fordi
samboeren tjente for mye. Han fikk veiledning om reglene for bostøtte fra Husbanken.
En annen intervjuperson hadde sagt opp leiligheten han leide da han skulle inn til soning, fordi han visste at han ikke kom til å
ha råd til å betale leien mens han satt i fengsel. Han søkte NAV om bostøtte til å betale
husleien i oppsigelsestiden, men fikk avslag. Jussbuss fikk tilsendt vedtaket og da
var klagefristen utløpt. Fangen ble rådet til
å søke på nytt og ta kontakt med Jussbuss
dersom han fikk et nytt avslag. Basert på vår
kjennskap til saken, var det lite hensiktsmessig å henvise fangen til å søke på nytt
uten at Jussbuss ga nærmere veiledning om
regelverket ut fra hans situasjon. Saken
kunne vært løst på en bedre måte.

I en annen sak ønsket intervjupersonen
hjelp til å klage på manglende oppfølging
fra helsetjenesten. Han mente at han trengte
en operasjon for å få proteser i hoftene og
knærne. Han hadde en rekke andre helseproblemer også, og mente han ikke fikk tilstrekkelig helsehjelp. Jussbuss fortalte om
pasient- og brukerombudet og sendte ham
en brosjyre om ombudet. Det ble også informert om at pasient- og brukerombudet kan
bidra til å skrive klage ved behov.
118

Noen intervjupersoner var bekymret for om
de klarte å beholde boligen sin gjennom soningen. Noen hadde ektefeller, samboere el-

Forvaltningsloven § 11 (4).

47

ler andre familiemedlemmer som betalte ut-

Majoriteten av sakene gjaldt gjenopptakelse

giftene, mens de som ikke hadde slik støtte
i mindre grad hadde anledning til å beholde
boligen sin. De som hadde familie som
kunne ta vare på boligen mens de sonet, så
ut til å stå mindre på bar bakke etter løslatelsen. Denne problemstillingen synliggjør
hvordan et fengselsopphold påvirker flere
enn dem som soner. Å betale alle boutgiftene alene er en stor økonomisk belastning
for de pårørende utenfor fengsel. Vi så også

av straffesak, med en saksfrekvens på 0,14
per person. Til sammenligning hadde fangene i Ullersmo 1979 0,1 sak hver om gjenopptakelse.119 Noe av årsaken til at vårt utvalg hadde flere spørsmål om gjenopptakelse, kan ha vært at vi spesifikt spurte fangene hva de sonet for, hvor lang dommen var,
hvor lenge de hadde sonet og om de hadde
sittet i fengsel tidligere. I tillegg spurte vi
om de kjente til at gjenopptakelseskommi-

at dette skapte stor bekymring for dem som
sonet.

sjonen har veiledningsplikt.120 At disse
spørsmålene ble stilt under intervjuet, kan
ha bidratt til at fangene opplevde det mer
naturlig å ta opp problemene. I Ullersmo
1979 ble ikke tilsvarende spørsmål stilt.

5.4.6
Straffe- og politirett
Vi registrerte 10 saker om straffe- og politirett. Saksfrekvensen var dermed 0,2 per person. Figur 27 viser utvalgets saksfrekvens i
underkategoriene innenfor straffe- og politirett.

Flere i utvalget mente at de var uskyldig
dømt og ønsket informasjon om muligheten
for gjenopptakelse av straffesaken sin. Det
var også noen som ikke hadde hørt om
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker før vi kom inn på det under intervjuet.
De fattet da interesse for å få saken gjenopptatt. En intervjuperson tok for eksempel opp
at han var dømt for noe han mente han ikke
hadde gjort. En annen intervjuperson erkjente skyld, men mente at han hadde fått
altfor lang dom. En tredje mente at fornærmede i saken hans nå ville forklare seg annerledes om hva som hadde skjedd og ville
derfor ha saken gjenopptatt, slik at fornærmede kunne avgi en ny forklaring. Jussbuss
veiledet om regelverket og ga søknadsskjema i disse sakene.

Figur 26: Saksfrekvens etter underkategori i straffe- og politirett. Prosent av antall saker i parentes.
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Lid (1981) s. 77-79.
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Se intervjuguiden s. 8 og 9 spørsmål 3.1-3-4 og
4.1.

To av de tre sakene innenfor strafferett

dermed i underkant av 0,2 per person. I Ul-

gjaldt anmeldelse av straffbare forhold der
intervjupersonen selv var fornærmet. En av
fangene i undersøkelsen fortalte at han var
utsatt for et forsøk på voldtekt og drap i et
annet fengsel tidligere i soningen. Episoden
påvirket ham sterkt psykisk. Han rapporterte hendelsen til fengselet han da sonet i,
men ble ikke trodd. Dette opplevde han som
en ekstra påkjenning. Mannen lurte på om
han burde anmelde forholdet og om han

lersmo 1979 var saksfrekvensen til sammenligning 0,03 per fange. Figur 28 viser
saksfrekvensen for de ulike underkategoriene innenfor trygd- og pensjonsrett.
Figur 27: Saksfrekvens etter underkategori i trygd- og pensjonsrett. Prosent av antall saker i parentes.
0,09
0,08
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0,02
0,01
0

burde rapportere eller anmelde Kriminalomsorgen, fengselet eller noen betjenter for
måten de håndterte saken. Den andre saken
gjaldt en fange som hadde mottatt flere
drapstrusler fra en medfange. Fengselet tok
ikke tak i det etter at han varslet, og han
lurte derfor på om han skulle anmelde forholdet. Den tredje saken gjaldt et forhold intervjupersonen selv var blitt anmeldt for.

0,08

0,04

0,04

0,02

N=9

I Ullersmo 1979 hadde mer enn hver fjerde
fange en sak angående førerkort. Noe av årsaken til at slike problemer var utbredt, kan
ha vært at det ble stilt spørsmål om førerkort
i intervjuguiden.121 Fangene viste seg å ofte
være uvitende om hvordan straffesaken
hadde påvirket muligheten til å kjøre bil. De
var opptatt av å ha førerkort til permisjoner,
og særlig til løslatelse, da dette ville styrke
arbeidsmulighetene.122 Vi registrerte ingen
saker om førerkort i vårt materiale.

Den største andelen av sakene gjaldt uføretrygd, med en saksfrekvens på 0,1 per
fange. Deretter kom saker om arbeidsavklaringspenger og tilbakebetaling av trygdeytelser med en saksfrekvens på 0,04 per
fange. I underkategorien annet trygd og
pensjon var saksfrekvensen 0,02 i gjennomsnitt.
I en sak om arbeidsavklaringspenger, uttalte

5.4.7
Trygd- og pensjonsrett
9 saker gjaldt trygd- og pensjonsrett. Saksfrekvensen innenfor dette rettsområdet var

intervjupersonen at han opplevde at det offentlige som skulle hjelpe ham ga så lite
som mulig. Han ønsket å motta arbeidsavklaringspenger og ta et kurs for å kunne
være i arbeid, men NAV hadde rådet ham til

121

122

Lid (1981) s. 174 spørsmål 1.3.4 nr. 1 a-e.
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Lid (1981) s. 48 og 104-110.

å søke uføretrygd. Det gjorde mannen opp-

Vi registrerte to saker om tilbakebetalings-

rørt at NAV ønsket å «gi ham opp», når han
selv mente at han ikke var ufør. En annen
intervjuperson var en utvist utenlandsk
statsborger, som lurte på om opptjent pensjon i Norge kunne overføres til hjemlandet
etter endt soning.

krav fra NAV. I den ene saken hadde intervjupersonen for en tid tilbake fått et vedtak
om at han måtte betale tilbake feilutbetalte
arbeidsavklaringspenger. Kravet var på omtrent 1 000 000 kroner. Mannen ønsket å få
til en avtale med NAV mens han sonet. Ettersom han var over 25 år fikk han ikke veiledning av NAV-konsulenten i fengselet, og
dette gjorde det vanskelig å få i stand en avtale. I tillegg fikk ikke samboeren hjulpet

En annen fange hadde vært utsatt for en
ulykke som gjorde at han ikke kunne jobbe,
og hadde mottatt arbeidsavklaringspenger
en stund før soningen. Han så for seg at han
ikke ville bli i stand til å komme tilbake i
arbeidslivet og ønsket informasjon om prosessen for å søke uføretrygd. Han fikk ulike
svar fra NAV og andre han hadde henvendt
seg til i fengselet. Videre ville ikke fengselslegen vurdere arbeidsevnen hans. Legen
mente at fangen måtte få arbeidsevnevurderingen av fastlegen sin etter løslatelse. Det
var fortsatt over to år til han skulle løslates,
men han ønsket å planlegge dette. På bakgrunn av de ulike beskjedene, ønsket mannen informasjon om vilkårene for uføretrygd.

ham, fordi hun ikke hadde fullmakt til å
opptre på hans vegne overfor NAV. Kravene fra de første fem månedene av soningen gikk derfor til namsmannen, og intervjupersonen opplevde det som vanskelig
å ordne opp i situasjonen. Jussbuss ga muntlig veiledning i saken.
I den andre saken om tilbakebetalingskrav
hadde intervjupersonen fått feilutbetalt uføretrygd etter at han begynte å sone. NAV
krevde etter hvert tilbake utbetalinger for
fire måneder. Mannen opplevde det som
urimelig at han måtte betale tilbake på bakgrunn av en feil han mente NAV selv hadde
gjort. Det er forståelig at et slikt krav kan ha
store økonomiske konsekvenser for den det
retter seg mot, når pengene er brukt opp og
inntekten er såpass begrenset som når man
sitter i fengsel. Jussbuss forsøkte å få tak i
intervjupersonen i etterkant av intervjuet,
ettersom de trengte vedtaket for å utrede saken nærmere. De fikk ikke tak i ham.

Det samme gjaldt en annen fange som
hadde søkt om uføretrygd og fått avslag. Nå
ønsket han å bli vurdert for uføretrygd på
nytt, men igjen mente fengselslegen at det
var fastlegen utenfor fengselet som hadde
ansvaret for dette. I en annen sak ønsket intervjupersonen veiledning om mulighetene
for å få arbeidsavklaringspenger etter endt
soning. Det var omtrent ett år til han hadde
sonet hele dommen, og han ønsket å planlegge løslatelsen sin.

En mann med forsørgeransvar for to mindreårige barn fikk utbetalingen av uføretrygden sin stanset da han begynte å sone.
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Klagefristen på vedtaket var utløpt, og han

Det var flest saker i kategorien generell og

lurte på om det stemte at NAV kunne stanse
utbetalingene. Jussbuss utredet saken. Det
viste seg at det skulle blitt utbetalt uføretrygd etter lovens alminnelige bestemmelser i innsettelsesmåneden og i den påfølgende måned. Etter det hadde han krav på å
få utbetalt 50 % av den ordinære trygden
under soning på grunn av forsørgerbyrden.

annen forvaltningsrett. I to av disse sakene
ønsket intervjupersonen bistand til å søke
om fri rettshjelp. Begge ønsket å ta ut søksmål mot deler av det offentlige. Den ene intervjupersonen mente at det offentlige sviktet ham da han kom til Norge som mindreårig og at han hadde fått dårlig behandling
under soning. Den andre mente at helsetilbudet han hadde fått under soning var
mangelfullt. De to sakene om «annet for-

5.4.8
Andre saker
I denne kategorien har vi plassert sakstypene det ikke var hensiktsmessig å omtale
separat, på grunn av få saker i hver kategori.
Det er tale om 15 saker, fordelt på syv hovedkategorier. Saksfrekvensen for andre saker er 0,3 per person. Tabell 1 viser hvilke
typer saker dette var.

valtningsrett» gjaldt en fange som ønsket
innsyn i Kompis123 og DocuLive124, og en
som mente at han var utsatt for brudd på
taushetsplikten etter at han var blitt fremstilt
til sykehus iført håndjern. I sistnevnte sak
opplevde fangen at det var stigmatiserende
og nedverdigende å fremstilles på et offentlig sykehus iført håndjern. Han lurte på om
dette var i tråd med reglene.

Tabell 1: Oversikt over hoved- og underkategorier i «andre
saker». Saksfrekvens.

Andre saker
Annet
Annet diverse
Arbeidsrett
Annet arbeidsrett
Barn og foreldre
Farskap og medmorskap
Erstatningsrett
Forsikringsoppgjør
Generell og annen forvaltningsrett
Annet forvaltningsrett
Fri rettshjelp
Klage på saksbehandling
Husleie
Utkastelse
Skatt
Annet skatter og avgifter
N = 15

123

De tre sakene om arbeidsrett var nokså
ulike. I den ene saken ønsket intervjupersonen hjelp med å skaffe attest fra sin tidligere
arbeidsgiver. En annen fange hadde blitt lovet å få jobben tilbake etter endt soning selv
om han hadde sagt opp, men var bekymret
for om dette kom til å la seg gjøre, ettersom
firmaet hadde fått ny daglig leder i mellomtiden. I den tredje saken hadde intervjupersonen mistet lisensen sin som helsepersonell. Han hadde iverksatt ulike tiltak for å
forsøke å få den tilbake, men helsepersonellnemnda mente at tiltakene ikke var til-

Saksfrekvens
0,02
0,02
0,06
0,06
0,02
0,02
0,02
0,02
0,1
0,04
0,04
0,02
0,04
0,04
0,04
0,04

124

Kompis er et landsdekkende internt dataverktøy
og står for Kriminalomsorgens produktivitetsfremmende informasjonssystem, jf. Halvorsen
(2019) s. 17.
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DocuLive er et elektronisk arkivsystem som benyttes i Kriminalomsorgen, jf. Halvorsen (2019)
s. 22.

strekkelig dokumentert. Klagefristen i ved-

var blitt utvist. I den andre saken hadde ikke

taket fra helsepersonellnemnda var utløpt
da Jussbuss ble involvert i saken og det var
ingen videre klageadgang. Jussbuss rådet
derfor intervjupersonen til å søke om autorisasjon på nytt og samtidig legge ved epikrise der det fremgikk hvilke tiltak han
hadde iverksatt for å bedre sin psykiske tilstand. Dersom han fikk avslag igjen, kunne
han kontakte Jussbuss for bistand i klageomgangen.

fangen fått utbetalt skattepenger fra et tidligere skatteoppgjør. Saken i kategorien barn
og foreldre gjaldt en intervjuperson som
trodde han var far til et barn og derfor ønsket å ta en farskapstest. Saken i kategorien
«annet» gjaldt en intervjuperson som ønsket
å klage staten inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og
ønsket et søknadskjema. Jussbuss sendte
skjemaet til intervjupersonen i etterkant og

Innenfor husleierett gjaldt begge sakene utkastelse. Dette var saker der intervjupersonene ikke hadde fått mulighet til å flytte ut
av boligene sine. Begge utleierne kastet alle
tingene deres ved tvangsfullbyrdelsen. I det
ene tilfellet hadde intervjupersonen søkt om
fremstilling fra fengselet for å rydde ut av
leiligheten, men ikke fått det. I den andre saken døde intervjupersonens kone mens han
sonet. Han fikk tre måneder til å rydde ut av
den kommunale boligen de leide sammen,
men ettersom han var i fengsel fikk han bare
hentet noen få personlige eiendeler ved én
fremstilling. Namsmannen kastet resten av
tingene som etter leietakers beregning
hadde en verdi på ca. 100 000 kroner. Jussbuss veiledet om etterlatt løsøre etter husleieloven og tvangsfullbyrdelsesloven. I den
ene saken var utkastelsen skjedd for ikke så
lenge siden. Jussbuss forsøkte derfor å ringe
utleier, men de krevde personnummer for å
kunne si noe om saken. Jussbuss lyktes ikke
i å få tak i intervjupersonen i etterkant og
fikk derfor heller ikke gjort noe mer i saken.

informerte samtidig om at de ikke kunne ta
saken videre for ham.
Erstatningssaken gjaldt en uenighet med
banken i et forsikringsoppgjør. Det var noe
overraskende at vi ikke hadde flere saker
om erstatningsrett, ettersom over en tredjedel av intervjupersonene oppga at de hadde
blitt ilagt et oppreisnings- eller erstatningskrav i forbindelse med straffesaken og 4 %
ikke visste om de var idømt slikt ansvar.

5.4.9
Utlendingsrett
Vi registrerte ti saker om utlendingsrett. Det
gir en saksfrekvens på 0,2 per fange. Figur
26 viser saksfrekvensen innenfor de ulike
underkategoriene i utlendingsrett.

I den ene saken om skatt lurte intervjupersonen på om han kunne få tilbakebetalt skatt
han hadde betalt i Norge, ettersom han nå
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Figur 28: Saksfrekvens etter underkategori i utlen-

norske statsborgerskapet sitt. En annen per-

dingsrett. Prosent av antall saker i parentes.

son, som var EØS-borger, hadde blitt utvist
med varig innreiseforbud i forbindelse med
straffesaken. Vedtaket var endelig avgjort
av Utlendingsnemnda, men han ville gjerne
ha hjelp til å finne ut om det var noe han
kunne gjøre for å endre vedtaket. Jussbuss
fikk innsyn i dokumentene og utredet saken.
Jussbuss vurderte at det ikke var grunnlag
for å omgjøre utvisningsvedtaket, og intervjupersonen ble realitetsorientert om dette.
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Han fikk også informasjon om at det er mulig å søke om opphevelse av innreiseforbudet, men at det er høy terskel for å få dette
innvilget.
N = 10

En EØS-borger var blitt utvist med varig
innreiseforbud. Han hadde varig oppholdsrett i Norge, barn i tidlig barnehagealder og
sterk tilknytning etter å ha bodd her i over ti
år. Samvær med barnet var årsaken til at han
ikke ønsket å utvises til hjemlandet. Jussbuss utredet saken og kom til at det forholdet han var dømt for antakelig var alvorlig
nok til å ilegge ham et varig innreiseforbud,
selv om han hadde barn her. Intervjupersonen fikk tilsendt skriftlig informasjon hvor
det fremgikk hvilke momenter han kunne
trekke frem i en eventuell omgjøringsbegjæring til Utlendingsnemnda.

Utvisning var underkategorien med flest saker. Blant fangene med utenlandsk statsborgerskap, er saksfrekvensen 0,7.125 To tredjedeler av de utenlandske fangene hadde
mottatt forhåndsvarsel eller vedtak om utvisning. De resterende sakene gjaldt familieinnvandring, EØS-tillatelse og statsborgerskap.
I Ullersmo 1979 var saksfrekvensen innenfor utlendingsrett 0,1. Sakene var fordelt i
omtrent de samme underkategoriene. Årsaken til at fangene i vårt utvalg hadde større
andel utlendingssaker kan være at andelen
utenlandske fanger har økt siden 1979.

En annen utenlandsk borger var tidligere utvist og ilagt innreiseforbud. Han sonet nå en
dom for å ha brutt dette innreiseforbudet. I
forbindelse med dommen hadde han fått et
nytt varsel om utvisning, men han hadde i
løpet av soningen blitt statsborger i et EØS-

En intervjuperson hadde spørsmål om dobbelt statsborgerskap. Han ønsket å flytte
utenlands etter soning uten å miste det

125

N = 14.
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land. Utlendingsdirektoratet besluttet der-

Jussbuss oppnådde i saken. Johnsen benyt-

med at det ikke var grunnlag for å utvise
ham på nytt. Nå hadde intervjupersonen
spørsmål om hvordan han og familien lovlig
kunne etablere seg som EØS-borgere i
Norge. Jussbuss informerte intervjupersonen om reglene for EØS-opphold og hvilke
krav som gjelder. Han fikk også informasjon om at han måtte registrere seg hos politiet i Norge.

tet kategoriene bagatellmessige problemer,
alminnelige problemer og alvorlige problemer.126 Ullersmo 1979 beregnet den velferdsmessige betydningen på samme måte,
og anslo både økonomisk og øvrig verdi.
Lid la imidlertid i større grad enn Johnsen
en objektiv vurdering til grunn.127
I mange av sakene vi registrerte var det ikke
forutsetninger for å anslå den økonomiske
verdien. Vi har derfor tatt utgangspunkt i en
skjønnsmessig helhetsvurdering av sakens
velferdsmessige betydning, der den økonomiske verdien inngår som ett av flere momenter. Slik ble det også gjort i rettshjelpsundersøkelsene fra 1991, 2001 og 2013.128
Rettshjelp 2013 definerte velferdsmessig
betydning som «enhver betydning av sosial,
økonomisk, helsemessig, praktisk og følelsesmessig art». Det er denne definisjonen vi
har tatt utgangspunkt i.

5.5

Sakenes velferdsmessige
betydning
5.5.1
Innledning
For å kunne si noe mer om betydningen av
det udekkede rettshjelpsbehovet, er det sentralt å se nærmere på sakenes velferdsmessige betydning for fangene. I det følgende
skal vi gjengi hovedtrekk ved sakenes velferdsmessige betydning for intervjupersonene. Dette er vurdert ulikt i de tidligere
rettshjelpsundersøkelsene.

I likhet med Rettshjelp 2013, har vi lagt intervjupersonenes subjektive oppfatning av
problemets betydning til grunn. Vi har forsøkt å trekke grensen mellom de tre kategoriene liten, middels og stor på samme
måte.129

Johnsen klassifiserte i Tromsundersøkelsen
sitt materiale etter flere ulike variabler for å
si noe om den velferdsmessige betydningen
av sakene som ble avdekket. Det ble gjort
dels ved å anslå den økonomiske verdien av
saken, og dels ved å vurdere andre velferdsmessige elementer. Med unntak av den økonomiske verdien, tar vurderingen utgangspunkt i husholdets situasjon og egen oppfatning av hvor viktig saken var. Det ble ikke
tatt hensyn til sakens prosedabilitet eller hva

126
127

128

Johnsen (1987) s. 346-348.
Lid (1981) s. 114.

129
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Haugen (1992) s. 59, Graver (2002) s. 62 og
Hasle (2014) s. 72.
Hasle (2014) s. 73.

5.5.2

Nærmere om den

hadde tatt med seg passet for å bestille fly-

velferdsmessige betydningen
av sakene
Saker med liten velferdsmessig betydning,
var typisk saker hvor forholdet lå langt frem
i tid, eller ikke hadde annen betydning for
intervjupersonen enn at han syntes det
hadde vært greit med en avklaring.130 Et eksempel på en sak med liten velferdsmessig
betydning, var en fange som lurte på i hvilken grad NAV plikter å hjelpe ham med å

billetter til fangens hjemland i forbindelse
med den nært forestående løslatelsen. Saken
viser hvilken frustrasjon og uro som kan
oppstå når fangen ikke forstår hva eller
hvorfor noe skjer. Hadde han blitt informert
om hva de skulle bruke passet til og at han
kom til å få det tilbake, ville det neppe skapt
stor mistanke hos ham. En annen sak med
middels velferdsmessig betydning, var der
en fange hadde noen hundre tusen kroner i

skaffe bolig etter løslatelsen. Han skulle
sone i omtrent to år til. Et annet eksempel
var en som under intervjuet ble kjent med at
det går an å søke prøveløslatelse etter å ha
sonet halve dommen, og som ønsket mer informasjon om mulighetene for dette. Han
sonet en lang dom og det var på intervjutidspunktet halvannet år til en slik prøveløslatelse ved halvtid kunne være aktuelt for
ham.

gjeld hvor rentene fortsatt løp. Han ønsket
veiledning om hvordan han kunne søke om
rentefrys.
Saker med stor velferdsmessig betydning
var saker om sentrale forhold i livet og hvor
det var knyttet usikkerhet til grunnleggende
behov. Saker om utvisning av utlendinger
med familie i Norge og familieinnvandring
med de nærmeste familiemedlemmene ble
registrert med stor velferdsmessig betydning. Det ble også den tidligere omtalte utkastelsessaken, der Namsmannen kastet alle
tingene utenom noen få personlige eiendeler fangen fikk med seg under en fremstilling.

Saker med middels velferdsmessig betydning, var saker som berørte viktige livsområder, men som samtidig ikke gjaldt de helt
primære behovene. Det ble lagt vekt på hvor
nært i tid velferdsvirkningen var og intervjupersonens ressurssituasjon.131 En sak med
middels velferdsmessig betydning var for
eksempel en utenlandsk statsborger som
hadde fått inndratt passet sitt av fengselet.
Det var store språkproblemer, ettersom intervjupersonen ikke snakket norsk og begrenset engelsk. Han forstod ikke hvorfor
de tok passet eller om han i det hele tatt kom
til å få det tilbake. Det viste seg at politiet

130

Noen saker ville man kanskje ikke i utgangspunktet tenke at har middels eller stor
velferdsmessig betydning. Ettersom vi tar
utgangspunktet i den subjektive opplevelsen til fangene, er det imidlertid viktig å ta
høyde for at problemene kan oppleves
tyngre på grunn av fengselssituasjonen.
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Johnsen (1987) s. 347.
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Figur 29 viser fordelingen av saksfrekven-

Sammenlignet med Ullersmo 1979, hadde

sen i de tre kategoriene.

vår undersøkelse en høyere saksfrekvens i
kategorien middels betydning og lavere frekvens i kategorien liten betydning. Saksfrekvensen i kategorien stor betydning var noe
lavere i 1979, men her er forskjellene små.
Ser vi på saker med stor økonomisk betydning og alvorlige problemer til sammen, blir
saksfrekvensen 1, det vil si noe høyere enn
i vår undersøkelse.133

Figur 29: Sakenes velferdsmessige betydning vist i saksfrekvens. Prosent i parentes.
3
2,6
2,5
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1,5

1

0,5

I begge undersøkelsene var det størst saksfrekvens i kategorien middels velferdsmessig betydning. Det er verdt å merke seg at
dette er saker som intervjupersonen hadde
stor interesse av å få bistand i. Tallene kan
derfor ikke leses på noen annen måte enn at
det store udekkede rettshjelpsbehovet er av
alvorlig karakter.

0,9

0,3

0
Liten (7 %)

Middels (70 %)

Stor (23 %)

N = 184

Nesten en fjerdedel av sakene hadde stor
velferdsmessig betydning. Dette innebærer
at fangene hadde 0,9 slike saker hver, som
vil si nesten én sak per person av stor betydning. En klar overvekt av sakene hadde
middels velferdsmessig betydning, med en
saksfrekvens på 2,6 per person. Hver fjortende sak hadde liten velferdsmessig betydning, noe som gir en gjennomsnittlig saksfrekvens på 0,3 per person.
I Ullersmo 1979 var saksfrekvensen i kategoriene bagatellmessige problemer, alminnelige problemer og alvorlige problemer
henholdsvis 0,7, 1,8 og 0,7.132 Økonomisk
verdi er holdt utenfor denne beregningen.
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Lid (1981) s. 116.
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5.5.3

Vielferdsmessig betydning

Det var ingen saker med liten velferdsmes-

etter rettsområde
Figur 30 viser hvordan den velferdsmessige
betydningen fordeler seg på de ulike rettsområdene.

sig betydning innenfor de øvrige rettsområdene.

5.6
Motparter
Johnsen bruker motpartsanalyser for å
kunne si noe om sammenhengen mellom
det udekkede rettshjelpsbehovet og «bestemte personers, organisasjoners eller institusjoners praksis». Det som ikke kan

Figur 30: Velferdsmessig betydning etter hovedkategorier.
Prosent.

Annet
Straffe- og politirett

knyttes til slik praksis antas å måtte «tilskrives en mer uspesifikk avmakt hos den enkelte».134 Å kartlegge hvem som er motpart
i de ulike sakene er nyttig når vi senere skal
se på hva slags rettshjelp som tilbys i disse
tilfellene.

Utlendingsrett
Trygd- og pensjonsrett
Sosial- og helserett
Gjeldsrett
Fengselsrett
0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 %

Den største andelen av saker med stor velferdsmessig betydning, finner vi innenfor

Johnsen legger til grunn en vid definisjon av
begrepet motpart. Alle saker hvor det forelå
en «reell interessekonflikt mellom husholdet og en person eller instans» ble regnet
som saker med motpart. Det samme ble alle
saker hvor det var tale om et «konkret
krav». De eneste sakene som ble regnet som
saker uten motpart var «saker som gjaldt generell orientering om regelverket, eller hjelp
til å gjennomføre en disposisjon som det
ikke var uenighet om – som oppsett av testament eller skjøte».135 Vi har søkt å avgrense begrepet på samme måte her. Det ble
også gjort i Ullersmo 1979.136

utlendingsrett og straffe- og politirett. Den
største andelen saker med liten velferdsmessig betydning, var innenfor sosial- og
helserett, deretter fengselsrett og gjeldsrett.

Grensedragningene blir noe skjønnsmessige. For eksempel har noen saker flere motparter. Dette er typisk for gjeldssakene, som

134

136

Liten

Middels

Stor

N = 184

Alle rettsområdene utenom straffe- og politirett og utlendingsrett, hadde flest saker
med middels velferdsmessig betydning. Det
ble avdekket saker av stor velferdsmessig
betydning innenfor alle de ovennevnte rettsområdene.

135

Johnsen (1987) s. 334.
Johnsen (1987) s. 334.
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Figur 31: Oversikt over motparter. Prosent.

kan ha både private og offentlige motparter.
I disse tilfellene har vi registrert det vi har
ansett som «hovedmotparten», blant annet
basert på de ulike kravenes størrelse. I en
gjeldssak vil det typisk være den motparten
som er kreditor for den største delen av kravet.

Kriminalomsorgen

Annet forvaltningsorgan

NAV

Utlendingsmyndighetene

Privatperson

Annen privat motpart

Ingen motpart

Ukjent

Annet
3%

3% 2%

4%
3%

Vi benyttet følgende motpartskategorier:
Kriminalomsorgen, utlendingsmyndighetene, NAV, annet forvaltningsorgan, privat-

5%

9%

person, annen privat motpart, annet, ukjent
og ingen motpart. Annet forvaltningsorgan
er for eksempel Statens innkrevingssentral
og Kommisjonen for gjenopptakelse av
straffesaker. Annen privat motpart er typisk
banker.

49%

22%

N = 184

Figur 31 viser hvordan sakene fordelte seg
etter motpart.

Rettshjelpsbehovet kan i majoriteten av sakene knyttes til bestemte motparter, ettersom kun en liten andel av sakene var uten
motpart. Kriminalomsorgen var motpart i
tilnærmet halvparten av sakene. Det vil si at
fangene hadde nesten to saker hver med
Kriminalomsorgen som motpart. Til sammen er ulike forvaltningsorganer motpart i
over fire femtedeler av sakene, som tilsvarer i underkant av én sak per fange. Saksfrekvensen i saker med privatperson og annen
privat motpart er kun 0,3 i gjennomsnitt per
fange. Det er etter dette en klar overvekt av
saker med det offentlige som motpart. Hvis
vi sammenholder alle sakene med det offentlige som motpart får vi en høy saksfrekvens, med hele 3,2 per fange.
I Ullersmo 1979 kunne rettshjelpsbehovet
også primært knyttes til bestemte motparter.
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Privatpersoner eller organisasjoner var bare

bistand forsøkes vurdert ut fra klientens

motpart i én av ti saker. I likhet med våre
funn, var det offentlige motparter i de aller
fleste sakene. Fangene ved forrige undersøkelse hadde det offentlige som motpart i 2,7
saker hver i gjennomsnitt.137

egenkompetanse. Dersom saken enten faller
utenfor Jussbuss’ faglige avgrensning, klienten oppfyller vilkårene for fri rettshjelp,
eller andre instanser med plikt til å hjelpe
ikke har vært forsøkt, blir klienten normalt
henvist til annen relevant instans. Rettshjelpen Jussbuss ga i forbindelse med undersøkelsen, er gruppert i fem kategorier: ingen
bistand, henvisning, muntlig veiledning,
skriftlig informasjon og representasjon.

Type motparter er nokså likt fordelt i vår
undersøkelse og Ullersmo 1979. Det har
sammenheng med at det i begge undersøkelsene var en høy saksfrekvens innenfor
fengselsrett og andre forvaltningsrettslige
områder. Det er interessant med tanke på at
forvaltningen i mange av disse sakene har
veiledningsplikt. Dette kommer vi nærmere
inn på i kapittel 8.

Figur 32 viser hvilken type bistand som ble
gitt i sakene.
Figur 32: Type bistand som ble gitt. Saksfrekvens.
1,8
1,6

1,55

1,4

5.7
Rettshjelpens karakter
En nærmere gjennomgang av bistandsformen, kan belyse hva slags rettshjelp det er
behov for. I en del tilfeller hvor en personen
mangler juridisk kompetanse, vil muntlig
veiledning eller skriftlig informasjon kunne
være tilstrekkelig bistand til at vedkommende kan gå frem videre på egenhånd.
Andre vil imidlertid også ha behov for representasjon. Mangel på egenkompetanse
og tillit til systemet, kan være noe av bakgrunnen for et representasjonsbehov.138

N = 184

Jussbuss jobber ut fra prinsippet om hjelp til
selvhjelp og gir derfor i hovedsak muntlig
veiledning i saker som blir tatt til behandling. I noen saker gis det skriftlig informasjon, og i andre tilfeller representerer Jussbuss klienten overfor motpart. Behovet for

Den største delen av det udekkede rettshjelpsbehovet ble forsøkt løst ved muntlig
veiledning. Dette gjaldt to femtedeler av sakene og tilsvarer mer enn halvannen sak per
fange. Den muntlige veiledningen bestod i
generell veiledning om reglene, men også
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Lid (1981) s. 122.
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juridiske utredninger av saker med redegjø-

ble fangene henvist til forvaltningsorganers

relser for hva som eventuelt kunne gjøres
videre.

veiledningsplikt, som i mange av sakene var
å regne som motpart. Dette var i enkelte tilfeller lite hensiktsmessig for fangene, og
Jussbuss syntes i noen tilfeller å ha en for
optimistisk holdning til hvor godt veiledningsplikten fungerer i praksis.

Skriftlig informasjon ble gitt i et fåtall av sakene, med en saksfrekvens på i litt over 0,1
per fange. Denne bistandsformen ble benyttet som en mellomting mellom muntlig veiledning og representasjon. Det ble for eksempel gitt for å bistå litt ekstra der klienten
selv skulle skrive en søknad og opplevde det

I et høyt antall saker ble det ikke gitt noen
bistand. En av årsakene er at Jussbuss ikke
lyktes i å få tak i intervjupersonen for å

som krevende. Det ble også gitt i en sak der
Jussbuss hadde utredet en utvisningssak.
Fangen fikk tilsendt aktuelle momenter han
kunne bruke i en eventuell omgjøringsbegjæring skriftlig.

følge opp saken i etterkant av intervjuene.
Dette kan skyldes ulike forhold, blant annet
at vedkommende ble overført til et annet
fengsel, løslatt eller uttransportert som følge
av effektuering av et utvisningsvedtak, eller
at de ikke ønsket å ringe Jussbuss på grunn
av mistanke om avlytting eller at de måtte
bruke ringeminutter av ringekvoten. Det er
dessverre en kjent problemstilling for Jussbuss at det kan være vanskelig å følge opp
sakene til klienter som sitter i fengsel. En
annen årsak er at det i de sakene som ikke
ble fanget opp av Jussbuss, men av prosjektlederne i ettertid, ikke ble gitt bistand. Sakene ble ikke registrert av Jussbuss i etterkant.

Jussbuss bistod ved representasjon i noen få
saker. Gjennomsnittlig ble det gitt slik rettshjelp i knappe 0,1 sak per fange. Representasjonen bestod enten i skriftlig eller muntlig opptreden overfor motparten på vegne
av klienten. Eksempelvis representerte
Jussbuss en klient muntlig overfor fengselshelsetjenesten i en sak, og skriftlig overfor
kreditor i en gjeldssak. I begge sakene ble
utfallet positivt, i den forstand at fangenes
ønske om å endre en rettstilstand ble oppfylt.

Sammenlignet med Ullersmo 1979 ble det
gitt mindre omfattende bistand i sakene i
denne undersøkelsen.139 Flere saker ble
henvist uten at det ble gitt noe veiledning og
Jussbuss representerte fangene overfor motpart i langt færre saker enn ved forrige undersøkelse. Ullersmo 1979 understreket
imidlertid at den rettshjelpen som ble ytet
ikke alltid var nødvendig for å avklare eller

Som vi har vært inne på, henviser Jussbuss
klientene til andre organisasjoner eller forvaltningsorganer med veiledningsplikt, der
disse anses bedre egnet til å gi veiledning
eller saken faller utenfor rettsområdene
Jussbuss arbeider med. Denne typen bistand
ble gitt i 0,8 saker per fange. I en del tilfeller
139

Lid (1981) s. 128.
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løse problemene. Fangenes ønske om en be-

fra Ullersmo midlertidig eller permanent.

stemt type bistand dannet utgangspunktet
for hvordan saken ble løst. 140

Det siktes da til permisjon og fremstilling,
hjemmesoning, § 12-soning, overføring til
annet fengsel og prøveløslatelse.

I vår undersøkelse var utgangspunktet en
vurdering av hva det var behov for og hvilke
ressurser Jussbuss hadde tilgjengelig. Ettersom saksbehandlingen inngikk i den vanlige driften til Jussbuss, var dette en del av
prosessen vi hadde begrenset kontroll over.
Etter en nærmere gjennomgang av sakene,

Utvalget var i stor grad gjeldsbelastet, noe
som kan være årsaken til at gjeldsrett var
den kategorien etter fengselsrett med flest
saker. Dette skilte seg betydelig fra forrige
undersøkelse, der over halvparten av fangene oppga at de hadde gjeld, men de avdek-

mener vi at det i en del tilfeller burde vært
gitt mer omfattende bistand enn det som ble
gitt. Det var også tilfeller av henvisning som
åpenbart ikke bidro til å løse problemet. I
disse tilfellene burde det vært gitt mer og
annen type bistand.

ket kun én sak innenfor rettsområdet. En
god del av sakene gjaldt sosial- og helserett,
der flesteparten av sakene falt innenfor helserett.
Det var like mange utlendingsrettslige saker
som det var saker i kategorien straffe- og
politirett. Innenfor utlendingsrett var det
flest saker om utvisning. Disse sakene representerte tre femtedeler av alle på utlendingsrettens område. Innenfor straffe- og
politirett handlet syv av ti saker om gjenopptakelse og de resterende tre av ti om anmeldelser. Nesten halvparten av sakene i
kategorien trygd- og pensjonsrett gjaldt uføretrygd. I kategorien andre saker samlet vi
syv hovedkategorier med forholdsvis få saker i hver. Det var blant annet saker om
skatt, barn og foreldre, arbeidsrett og forvaltningsrett.

Vi har lite informasjon om hvordan sakene
fra vårt utvalg endte, da de færreste sakene
var avsluttet da datainnsamlingen ble avsluttet. Det er også naturlig at vi vet mindre
om utfallet av saken der det ble gitt muntlig
veiledning, enn der Jussbuss opptrådte som
partsrepresentant.

5.8
Oppsummering
Utvalget hadde et stort udekket rettshjelpsbehov. Behovet var utvilsomt størst innenfor fengselsrett, da omtrent halvparten av
alle sakene var innenfor dette rettsområdet.
Tilsvarende var tilfellet i Ullersmo 1979.
Rundt en fjerdedel av fengselssakene var i
kategorien brev, besøk og telefon. Videre
gjaldt over to femtedeler av sakene hvordan
fangene på ulike måter kunne komme seg ut
140

De fleste sakene ble ansett å ha middels velferdsmessig betydning og det var ulike forvaltningsorganer som var motpart i majoriteten av sakene. Videre var det flest saker

Lid (1981) s. 127.
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som ble avsluttet etter at Jussbuss ga muntlig veiledning. Det er likevel rimelig å anta
at en god del hadde behov for representasjon.
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6

Det var intervjupersonene i aldersgruppen

Faktorer som påvirker
rettshjelpsbehovet

middels som hadde høyest saksfrekvens,
med nesten fem saker per fange. Dette er
nesten en hel sak mer enn gjennomsnittet
for hele utvalget. Intervjupersonene i gruppene ung og eldre har i gjennomsnitt tre saker hver, som vil si litt under gjennomsnittet
for utvalget som helhet. Alder ser ut til å ha
betydning for det udekkede rettshjelpsbehovet.

6.1
Innledning
Som vist i punkt 5.3.2 var det udekkede
rettshjelpsbehovet ujevnt fordelt i utvalget.
For å kunne utforme et godt rettshjelpstilbud er det nyttig å identifisere noen fellestrekk hos dem som har et stort udekket rettshjelpsbehov. I det følgende skal vi vurdere
sammenhengene mellom bakgrunnsvariab-

Figur 34 viser sammenhengen mellom sivilstand og saksfrekvens.142

lene presentert i kapittel 4 og det udekkede
rettshjelpsbehovet som ble gjennomgått i
kapittel 5.

Figur 34: Saksfrekvens etter sivilstand.
7
6

6.2
Alder, sivilstand og barn
Figur 33 viser det udekkede behovet for de
tre aldersgruppene i utvalget.141
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Figur 33: Saksfrekvens etter aldersgruppe.
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N = 49
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Den ene enkemannen i utvalget hadde høy
saksfrekvens. Dette kan imidlertid ikke tas
til inntekt for at enkemenn generelt har et
større rettshjelpsbehov, ettersom vi bare
hadde én intervjuperson i denne kategorien.
Intervjupersonene som var skilt eller separert hadde en saksfrekvens som var en del
høyere enn utvalgets gjennomsnitt med 4,3

141
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36-50

51-79

Se punkt 4.2 for mer informasjon om aldersgruppene.
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Se punkt 4.2 for mer informasjon om utvalgets
sivilstand.

saker hver, men også her er materialet be-

at de som hadde flest barn ikke hadde noen

grenset. Enslige, gift/samboer hadde saksfrekvenser henholdsvis rett over og rett under gjennomsnittet for hele utvalget. Materialet viser en sammenheng mellom sivilstand og rettshjelpsbehov, men ettersom det
er få personer i kategoriene som avviker fra
gjennomsnittlig saksfrekvens, kan vi ikke
trekke noen sikre konklusjoner fra dette.

saker, mens de som hadde ett eller to barn
hadde høy saksfrekvens (henholdsvis 4,8 og
4,67 saker hver), slik figuren over viser.
Som vist under punkt 5.4 fant vi kun én sak
i kategorien barn og foreldre. Det er derfor
usikkert om denne faktoren egentlig har hatt
så stor betydning, eller om det er andre forhold som gjør at denne gruppen skiller seg
ut.

Figur 35 viser utvalgets saksfrekvens sammenholdt med hvor mange barn de hadde.
Fem og seks er utelatt fra x-aksen fordi
ingen i utvalget hadde fem eller seks barn.

6.3
Utdanningsnivå
Forholdet mellom det udekkede behovet og
høyeste fullførte utdannelse143 fremgår av
figur 36.

Figur 35: Saksfrekvens etter antall barn.
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Figur 36: Saksfrekvens etter høyeste fullførte utdannelse.
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Det var ingen betydelige forskjeller mellom
saksfrekvensen til intervjupersonene som
N = 49

hadde barn sammenlignet med dem som
ikke hadde barn. Begge gruppene ligger
omtrent på gjennomsnittet for hele utvalget.
Hvis vi ser på antall barn, ser vi imidlertid

143

Figuren viser at gruppen med det laveste utdanningsnivået har den klart høyeste saks-

Se punkt 4.3 for mer informasjon om utvalgets
utdanningsnivå.
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frekvensen, med hele 6,7 saker hver i gjen-

utvalget som var alderspensjonister før so-

nomsnitt. Dette er nesten tre saker mer enn
gjennomsnittlig saksfrekvens for hele utvalget. For de andre gruppene ligger saksfrekvensen rett under gjennomsnittet. Det ser
ut til at det har stor betydning om man har
fullført grunnskolen eller ikke, men at utdanningsnivå ikke har noen særlig betydning utover det.

ning, så tallmaterialet her er begrenset.
Gruppene arbeidsledig og sykmeldt/trygdet/AAP har over én sak mer hver enn arbeidstakerne, og to saker mer enn alderspensjonistene. Det var forventet at arbeidstakerne skulle ha lavere saksfrekvens enn de
arbeidsledige og de som mottok offentlige
ytelser. Behov for offentlige ytelser har
gjerne en sammenheng med behov for veiledning og innimellom hjelp til å skrive søk-

6.4
Yrkesstatus
Figur 37 viser sammenhengen mellom yrkesstatus før soning og udekket rettshjelpsbehov i vårt utvalg.144

nader og klager. Samtidig er saksfrekvensen
ganske høy også blant arbeidstakerne. Noe
av forklaringen kan være at dette tallet også
inkluderer deltidsarbeiderne.

Figur 37: Saksfrekvens etter yrkesstatus før soning.
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6.5
Økonomisk situasjon
6.5.1
Inntekt før soning
Figur 38 viser sammenhengen mellom saksfrekvens og hvilken inntektsgruppe146 intervjupersonene tilhørte før soning.
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Figur 38: Saksfrekvens etter inntekt før soning.
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Den laveste saksfrekvensen finner vi blant
alderspensjonistene. Dette samsvarer med
at det udekkede rettshjelpsbehovet avtok
med alderen.145 Det var imidlertid bare to i

N = 49
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Se punkt 4.4.
Se punkt 6.2.
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Middels
inntekt

Høy
inntekt

Vet ikke

Se punkt 4.6 for mer informasjon om utvalgets
økonomiske situasjon.

Figuren viser en sammenheng mellom lav

som den gjennomsnittlige saksfrekvensen

inntekt før soning og udekket rettshjelpsbehov. Intervjupersonene med lav inntekt
hadde en høy saksfrekvens, med 5 saker
hver i gjennomsnitt. Her hadde vi imidlertid
få personer i utvalget, så gyldigheten av
dette funnet er usikker. Intervjupersonene
som ble kategorisert som fattige hadde også
en høy saksfrekvens, med 4,2 saker hver.
For gruppen med middels inntekt var saksfrekvensen 4,6. Intervjupersonene med høy

for undersøkelsen generelt. Det kan tilsi at
det under soning er andre faktorer enn inntekt som har større betydning for fangenes
udekkede rettshjelpsbehov.

inntekt hadde den laveste saksfrekvensen,
med 2,1 saker hver i gjennomsnitt. Dette var
over to saker mindre enn de andre inntektsgruppene.

Figur 40: Saksfrekvens etter formue.

6.5.3
Formue
Figur 40 viser utvalgets saksfrekvens etter
formue.
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6.5.2
Inntekt under soning
Figur 39 viser sammenhengen mellom
fangenes inntekt under soning og det udekkede rettshjelpsbehovet.
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Figur 39: Saksfrekvens etter inntekt under soning.
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Intervjupersonene med mer enn én million
kroner i formue hadde den laveste saksfrekvensen, med 1,8 saker hver i gjennomsnitt.
Dette er markant lavere enn alle de andre
gruppene. I gruppen 0 til 100 000 kroner var

2
1,5
1
0,5

0

0

det bare én person. Den høye saksfrekvensen i denne gruppen kan derfor være tilfeldig. Figuren tyder likevel på at det er en
sammenheng mellom økonomisk situasjon
og rettshjelpsbehov.
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Middels
inntekt

Høy inntekt

N = 49

De fattige hadde 0,8 saker mer i gjennomsnitt enn fangene med middels inntekt, men
den høyeste saksfrekvensen i figuren er lik
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6.6
Tilknytning til Norge147
Figur 43 viser sammenhengen mellom fødested og det udekkede rettshjelpsbehovet.

6.5.4
Gjeld
Figur 41 viser sammenhengen mellom utvalgets gjeldsbelastning og det udekkede
rettshjelpsbehovet.

Figur 42: Saksfrekvens etter fødested.
Figur 41: Saksfrekvens etter gjeldsbelastning.
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Intervjupersonene født i Asia har den høyeste saksfrekvensen med 4,8 saker hver i

Den høyeste saksfrekvensen finner vi blant

gjennomsnitt. Også de som var født i andre
europeiske land enn Norge hadde en høy
saksfrekvens, med 4,3 saker hver. De som
var født i Norge hadde en saksfrekvens rett
under gjennomsnittet for utvalget som helhet.

fangene med mer enn én million kroner i
gjeld, men de som hadde mellom 100 001
og 500 000 kroner i gjeld ligger rett under.
Med unntak av gjeld mellom en halv og en
million kroner, er tendensen at saksfrekvensen øker i takt med økende gjeld, og stabiliserer seg på ca. 4,5 saker. Det er interessant
at gruppen med mellom en halv million og
en million kroner i gjeld bare har 1,5 saker
hver. Det er ingen påfallende likheter mel-

Saksfrekvensen etter statsborgerskap har en
nokså lik fordeling som saksfrekvensen etter fødested, slik figur 44 viser.

lom disse fire personene annet enn at alle er
i gruppen som soner en dom mellom to og
seks år.

147

Se punkt 4.7 for mer informasjon om utvalgets
tilknytning til Norge.
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Figur 43: Saksfrekvens etter statsborgerskap.
5

Figur 44: Saksfrekvens etter alder ved ankomst til Norge.
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Saksfrekvensen er høyest hos fangene som
kom til Norge i voksen alder. De som kom
til Norge som mindreårige har en relativt lav
saksfrekvens, med to saker per person. De
som kom som ung (18-30 år) eller voksen
(31-39 år), har henholdsvis 4,8 og 4,3 saker
per person. Det er høyt sammenlignet med
gjennomsnittet for hele utvalget. Det ser ut
til at alder ved ankomst til Norge har mer å
si for det udekkede rettshjelpsbehovet enn
det fødested og statsborgerskap har, og at
det mest sentrale er om intervjupersonen var
over eller under 18 år ved ankomst til
Norge. Det kan tenkes at dette henger sammen med at det er lettere å tilegne seg en
forståelse for et nytt samfunnssystem når
man er yngre.

Intervjupersonen med dobbelt statsborgerskap hadde den laveste saksfrekvensen.
Dette gjaldt bare én person, og vi kan dermed se bort fra dette. Ser vi på fanger med
norsk, europeisk og afrikansk statsborgerskap, ser vi det samme mønsteret som ved
fødested.
Hvis vi ser på forskjellene i saksfrekvens
mellom norske statsborgere og utenlandske
statsborgere som én gruppe, har de norske
statsborgerne fortsatt 3,7 saker i gjennomsnitt, mens fangene med utenlandsk statsborgerskap i gjennomsnitt har 4 saker hver.
Det kan se ut til at statsborgerskap ikke har
så mye å si for det udekkede rettshjelpsbehovet.

Figur 46 viser sammenhengen mellom det
udekkede rettshjelpsbehovet og om intervjupersonen hadde norsk eller et annet språk
som morsmål.

Figur 45 viser sammenhengen mellom det
udekkede rettshjelpsbehovet og intervjupersonens alder ved ankomst til Norge.
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Figur 45: Saksfrekvens etter norsk eller annet morsmål.

6.7
Sosial status før soning
For å tydeliggjøre sammenhengen mellom
det udekkede rettshjelpsbehovet og sosioøkonomisk bakgrunn, kan vi se nærmere på
utvalgets saksfrekvens etter sosial status148.
Figur 42 viser sammenhengen.
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Figur 46: Saksfrekvens etter sosial status før soning. Prosent av antall saker i parentes.
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Skiller vi mellom respondentene med norsk
og annet morsmål, ser vi at det er liten forskjell i saksfrekvensen. Intervjupersonene
med annet morsmål enn norsk har i snitt 0,2
saker mer enn respondentene med norsk
som morsmål.
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Dersom vi skiller ut de enkelte morsmålene
får vi et mer fragmentert bilde. Intervjupersonene med polsk som morsmål har den
høyeste saksfrekvensen med hele 6,5 saker
hver. Også intervjupersonene med morsmålene litauisk, engelsk og urdu har høy saksfrekvens sammenlignet med gjennomsnittet

Lav (72,8 %)

Høy (12,5 %)

N = 49

Fangene som hadde lav sosial status hadde
et langt større udekket rettshjelpsbehov enn
fangene med høy sosial status, med nesten
to saker mer i gjennomsnitt. Forskjellen
mellom fangene med høy og middels sosial
status er marginal. Figuren bekrefter helt tydelig tidligere undersøkelsers funn og rettssosiologisk teori om at det udekkede rettshjelpsbehovet øker, jo lenger ned i den sosiale lagdelingsstrukturen vi beveger oss.149

i vårt utvalg, med henholdsvis 6, 6 og 5,7
saker hver. Språk antas generelt å ha stor betydning for muligheten til å ivareta sitt eget
rettshjelpsbehov, men det er vanskelig å
finne klare konklusjoner om betydningen av
morsmål i vårt materiale.

148

Middels (14,7
%)

149

Se punkt 4.8 for mer informasjon om utvalgets
sosiale status før soning.
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Se for eksempel Eskeland (1973) s. 200 og Mathiesen (1975) s. 188.

6.8

6.8.1
Type lovbrudd
Figur 47 viser saksfrekvens etter type lovbrudd150 fangene var domfelt for.

6.8.2
Dommens lengde
Figur 48 viser sammenhengen mellom det
udekkede rettshjelpsbehovet og hvor lang
dom intervjupersonen sonet151.

Figur 47: Saksfrekvens etter type lovbrudd.

Figur 48: Saksfrekvens etter domslengde.
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Rettshjelpsbehovet ser ut til å avta jo lengre
dommen er. I gruppen som sonet dommer

Hvis vi ser bort ifra den ene intervjupersonen som ikke ønsket å si hva han sonet for,
finner vi de høyeste saksfrekvensene blant
fangene som sonet for drap og vold, med
henholdsvis 5,3 og 4,7 saker hver i gjennomsnitt. Også i kategoriene seksuallovbrudd og annet finner vi høyere saksfrekvenser enn gjennomsnittet for utvalget. Intervjupersonene som sonet for narkotikalovbrudd hadde den laveste saksfrekvensen med 2,5 saker hver, det vil si over én sak

på inntil to år, var rettshjelpsbehovet størst
med fem saker hver i gjennomsnitt. For intervjupersonene med dommer på mellom to
og seks år var det udekkede rettshjelpsbehovet også stort, med en saksfrekvens på 3,9
saker. For intervjupersonene med lengre
dommer enn seks år var det udekkede rettshjelpsbehovet betydelig mindre, med en
saksfrekvens på 2,5. At intervjupersonene
som sonet for drap hadde høy saksfrekvens,
er interessant når vi nå har sett at det var
fangene med de korteste dommene som
hadde høyest saksfrekvens.

mindre enn gjennomsnittet i utvalget.

150
151

Se punkt 4.9.1.
Se punkt 4.9.2.
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Figur 50: Saksfrekvens etter tid til løslatelse.

6.8.3
Soningsløp
Figur 49 viser sammenhengen mellom saksfrekvensen og hvor lenge intervjupersonen
hadde sonet152.
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Figur 49: Saksfrekvens etter antall måneder sonet.
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Fangene som hadde kort tid igjen til løslatelse hadde den høyeste saksfrekvensen.
Sammenholdes dette med forrige figur, ser
det ut til at rettshjelpsbehovets sammenheng med soningsløpet danner en u-kurve.
Fangene som har sonet kort tid og fangene
som har kort tid igjen å sone representerer
hver sin topp. Det udekkede rettshjelpsbehovet avtar et stykke ut i soningen, men tar
seg opp igjen når det nærmer seg løslatelse.
Under intervjuperioden fikk vi inntrykk av
at mange ga opp å ta tak i sakene sine utover
i soningen. En del av fangene som hadde
kort soningstid bak seg hadde mye giv til å
ta tak i problemene sine. Flere av dem som

0
Nyinnsatt (0-6 Middels (6 mndmnd)
2 år)

Sonet lenge
(over to år)

N = 49

De nyinnsatte fangene hadde den høyeste
saksfrekvensen, med 4,3 saker per person.
Dette var en hel sak mer enn fangene som
hadde sonet i over to år.
I figur 50 ser vi sammenhengen mellom
saksfrekvens og hvor lenge intervjupersonen hadde igjen av soningen.

hadde sonet en stund, ga uttrykk for at de
følte seg maktesløse og at det uansett ikke
hjalp å prøve å ta tak i problemene. Det kan
skyldes at de mistet både tillit til systemet
og troen på seg selv. Dette fikk vi inntrykk

152

Se punkt 4.9.3.
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av at særlig gjaldt fangene som hadde sonet

hadde høyest saksfrekvens, med fem og syv

lenge, som også hadde lenge igjen til løslatelse. Tallene presentert i de to foregående
figurene bekrefter dette inntrykket.

saker hver. Vi hadde for få fanger som ble
kategorisert som gjengangere i utvalget til å
trekke noen sikre konklusjoner ut fra dette,
men det kan tenkes at hardt belastede fanger
har høyere saksfrekvens enn andre fanger.

6.8.4
Soningshistorikk
Figur 51 viser sammenhengen mellom det
udekkede rettshjelpsbehovet og hvor mange
ganger intervjupersonen hadde sonet tidligere153.

6.9

status
I det følgende skal vi undersøke om fangetilværelsen påvirket forskjellen i rettshjelpsbehovet til fangene med høy og lav sosial
status. Dette skal vi gjøre ved å se på differansen i saksfrekvens mellom de to gruppene. Analysen tar utgangspunkt i to sentrale funn om hvordan det udekkede rettshjelpsbehovet fordeler seg. Det ene er at det
udekkede rettshjelpsbehovet øker jo lenger
ned i den sosiale lagdelingsstrukturen respondenten befinner seg. Fangenes sosiale
status før soning, gir et bilde av hvor i den
sosiale lagdelingsstrukturen fangene befinner seg. Fangene med lav sosial status
hadde i gjennomsnitt 1,9 saker mer enn
fangene med høy sosial status. Forskjellen
var omtrent tilsvarende mellom fanger med
lav sosial status og middels sosial status.

Figur 51: Saksfrekvens etter soningshistorikk.
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Tidligere soning ser ikke ut til å ha noen
særlig innvirkning på rettshjelpsbehovet i
vårt utvalg. Samtlige kategorier har en saksfrekvens som ligger omtrent på gjennom-

Det andre funnet er at fanger har et større
udekket rettshjelpsbehov enn befolkningen
ellers. Utvalgets gjennomsnittlige saksfrekvens er 3,8, som er den høyeste av alle
rettshjelpsundersøkelsene.

snittet for utvalget som helhet.
Ser vi nærmere på gjengangerne, ser vi
imidlertid at de to intervjupersonene som
hadde sonet flest ganger tidligere også

153

Soningens innvirkning på
rettshjelpsbehovets
sammenheng med sosial

Se punkt 4.9.4.

72

Figur 52 viser hvordan differansen i saks-

Figur 53 viser hvordan differansen i saks-

frekvens mellom fanger med høy og lav sosial status utviklet seg etter hvor lenge fangene hadde sonet.

frekvens mellom fanger med høy og lav sosial status utvikler seg etter hvor lang tid
fangene hadde igjen til løslatelse.

Figur 52: Differanse i saksfrekvens mellom høy og lav status etter tid sonet.

Figur 53: Differanse i saksfrekvens mellom høy og lav status etter tid til løslatelse.
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Når det var mer enn ett år til løslatelse,
hadde fangene med lav sosial status to saker
mer enn fangene med høy sosial status. Differansen i saksfrekvens sank jo kortere tid
det var til løslatelse. Ved seks måneder til
løslatelse var differansen under 0,3 saker.154

Rett etter innsettelsen hadde fangene med
lav sosial status 1,8 saker mer enn fangene
med høy sosial status. Differansen er høyere
når det har gått mellom seks måneder og to
år, men synker til 1,2 når fangene har sonet
mer enn to år. Det udekkede rettshjelpsbehovet fordeler seg jevnere blant fangene
mot slutten av soningen.

154

Kort tid til
løslatelse
(under 6 mnd)

De to foregående figurene viser at forskjellen i saksfrekvens mellom fanger med høy
og lav sosial status minker når soningstiden
øker.

Ingen av fangene med kort tid til løslatelse
hadde høy sosial status. Differansen er derfor
regnet mellom fanger med lav og middels sosial
status. Ettersom den gjennomsnittlige saksfrekvensen for fanger med middels sosial status var

tilnærmet lik som for fangene med høy sosial
status, er funnet likevel interessant.
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I punkt 6.8.3 så vi at soningens sammen-

Blant intervjupersonene som ikke var født i

heng med det udekkede rettshjelpsbehovet
var formet som en u-kurve, der rettshjelpsbehovet var størst kort tid etter soning og
kort tid før løslatelse. Analysen ovenfor kan
tilsi at det kort tid etter soning var fangene
med lav sosial status som hadde det største
udekkede rettshjelpsbehovet, mens rettshjelpsbehovet var jevnere fordelt når løslatelsen nærmer seg. Dette kan igjen tilsi at
fengselssituasjonen i seg selv genererer et

Norge, var saksfrekvensen betraktelig høyere for dem som kom til Norge i voksen alder enn for dem som kom som mindreårige.
Denne variabelen har større betydning for
saksfrekvensen enn det fødested, statsborgerskap og morsmål har. Intervjupersonene
med statsborgerskap i andre europeiske
land enn Norge hadde høyere saksfrekvens
enn de andre gruppene. Den samme tendensen gikk igjen da vi så på fødested. Dette har

rettshjelpsbehov, også blant fanger som i utgangspunktet har et lavere udekket rettshjelpsbehov enn gjennomsnittet.

antakelig sammenheng med at de fleste
fangene i disse gruppene kom til Norge i
voksen alder.
Rettshjelpsbehovet var større blant intervjupersoner med korte dommer sammenlignet
med de som hadde lange dommer. Samtidig
var det intervjupersoner som sonet for drap
og vold som hadde den høyeste saksfrekvensen. Da vi sammenholdt saksfrekvensen med hvor lenge de hadde sonet så det ut
til at det udekkede rettshjelpsbehovet avtok
jo lenger fangene hadde sonet. Samtidig
viste sammenhengen mellom rettshjelpsbehov og antall måneder til løslatelse at fangene med kort tid til løslatelse hadde høyere
saksfrekvens enn de som skulle sone mer
enn et halvt år til. Soningsløpet påvirket
rettshjelpsbehovet i en u-kurve, der kort soningstid og kort tid til løslatelse representerte hver sin topp. Soningshistorikk hadde
ikke nevneverdig betydning for saksfrekvensen.

6.10
Oppsummering
Rettshjelpsbehovet ser ut til å ha sammenheng med de ulike bakgrunnsvariablene.
Lav inntekt og lavt utdanningsnivå gir høy
saksfrekvens. Arbeidsledige, sykmeldte og
trygdede hadde flere saker hver enn arbeidstakerne og alderspensjonistene. Dette er typiske indikatorer for utsatte grupper. Undersøkelsen kan dermed langt på vei bekrefte
tidligere undersøkelsers funn om at rettshjelpsbehovet er størst blant utsatte grupper.
Dette kommer særlig tydelig frem når vi ser
på den samlede vurderingen av utvalgets sosiale status før soning, der fangene med lav
sosial status hadde nesten to saker mer enn
fangene med høy sosial status. Disse forskjellene avtok jo lenger fangene hadde sonet. Rettshjelpsbehovet ble likere mellom
de ulike statusgruppene utover i soningen.
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7

gjennomsnitt, altså noe lavere enn den gjen-

Funnenes gyldighet
utenfor utvalget

nomsnittlige saksfrekvensen for utvalget.157
De yngste fangene var noe underrepresentert i vårt materiale sammenlignet med hele
Ullersmo og høysikkerhet generelt.158 Ettersom de yngste hadde litt færre saker enn
gjennomsnittet, kan det tenkes at den gjennomsnittlige saksfrekvensen for hele Ullersmo ville blitt noe lavere enn gjennomsnittet i vårt utvalg.

7.1
Innledning
I det følgende skal vi se nærmere på om det
udekkede rettshjelpsbehovet undersøkelsen
har avdekket kan si noe om fangers rettshjelpsbehov mer generelt. For å gjøre det,
skal vi trekke linjer fra vurderingen av utvalgets representativitet i kapittel tre og
rettshjelpsbehovets sammenheng med bak-

Intervjupersonene som hadde kortere dommer enn to år, hadde en høyere saksfrekvens
enn de andre gruppene og forskjellen var
særlig stor mellom disse og fangene som
hadde lengre dommer enn seks år.159 Fangene i utvalget hadde kortere dommer enn
hele Ullersmo.160 Det er derfor mulig at
denne skjevheten i utvalget gir en noe høyere saksfrekvens enn det er grunnlag for å si
at innsatte på dom i Ullersmo har mer generelt.

grunnsvariablene i kapittel fem.
Med utgangspunkt i sammenligningen mellom utvalget, Ullersmo og høysikkerhet generelt, skal vi vurdere om ulikhetene mellom disse gruppene av fanger kan antas å ha
betydning for det respektive rettshjelpsbehovet, basert på rettshjelpsbehovets sammenheng med bakgrunnsvariablene.155 Variablene alder, statsborgerskap, type lovbrudd, domslengde, tid sonet og tid til løslatelse danner grunnlaget for sammenligningen.

De nyinnsatte fangene hadde den høyeste
saksfrekvensen, og de som hadde sonet
lenge hadde den laveste.161 Utvalget hadde
noe færre nyinnsatte enn Ullersmo som helhet.162 Med utgangspunkt i soningstiden
fangene hadde tilbakelagt, kan det derfor
tenkes at hele Ullersmo ville hatt en noe
høyere saksfrekvens.

7.2
Ullersmo som helhet
Saksfrekvensens sammenheng med alder
viste at det var personene i aldersgruppen
middels som hadde den høyeste saksfrekvensen, med 4,7 saker hver.156 Både de
unge og eldre hadde 3,1 saker hver i
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igjen til løslatelse, viste at det var fangene
med kort tid til løslatelse som hadde den
høyeste saksfrekvensen. De hadde 4,8 saker
hver i gjennomsnitt, mens fangene i midtsjiktet hadde den laveste saksfrekvensen.163
Utvalget hadde en noe lavere andel fanger
med kort tid igjen til løslatelse enn hele Ullersmo.164 Det kan tyde på at Ullersmo som
helhet har et større udekket rettshjelpsbehov
enn vi har avdekket.

sikkerhetsnivå
Ullersmo fengsel er et høysikkerhetsfengsel
og man skulle dermed i utgangspunktet
kunne anta at det ikke vil være vesentlige
forskjeller mellom rettshjelpsbehovet blant
fanger i Ullersmo og fanger som soner dom
i andre høysikkerhetsfengsler. Det kan
imidlertid tenkes at Ullersmo er et
særtilfelle, basert på at fengselets
målgruppe gjør at andelen utenlandske
statsborgere og fanger som skal sone lange
dommer antakelig er høyere her enn i andre
fengsler.165

På noen variabler er faktorer som ga høy
saksfrekvens noe overrepresentert, mens de
er noe underrepresentert på andre variabler.
At vi har færre unge som hadde lavere saksfrekvens enn hele utvalget, tilsier at saksfrekvensen vår er noe høyere enn den ville
vært for hele Ullersmo. Forskjellen mellom
domslengde i hele Ullersmo og utvalget
trekker i samme retning. Forskjellen i soningsløp tilsier derimot at vi kan ha avdekket noe færre saker enn det var grunnlag for,
hvis vi ser hele Ullersmo under ett. Forskjellene på de ulike variablene ser etter
dette stort sett ut til å utjevne hverandre.
Forutsatt at fangesammensetningen i
Ullersmo på tidspunktet utvalget ble gjort
var ordinær, kan vi anta at utvalget og rettshjelpsbehovet vi har avdekket gir et nokså
representativt bilde av situasjonen for alle
som soner dom i Ullersmo over tid.

163
164
165

Fengsler med høyt

Gjennomsnittsalder i utvalget var 40,6 år og
38 år blant fangene i høysikkerhet
generelt.166 Begge gjennomsnittstallene
ville blitt plassert i alderskategorien middels i undersøkelsen, og det var alderskategorien middels som hadde høyest
saksfrekvens. Ulikheten i alder gir ikke
grunnlag for å anta at saksfrekvensen ville
vært annerledes for høysikkerhet generelt
enn i utvalget.
Ettersom det var fangene med korte dommer som hadde høyest saksfrekvens, kan
det tenkes at saksfrekvensen for
høysikkerhet generelt hadde vært noe
høyere enn den var i vårt utvalg, men det
ville antakelig ikke vært store forskjeller.
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Andelen fanger med utenlandsk statsbor-

grunn til å tro at utfordringene med å forstå

gerskap, var lavere i utvalget enn for høysikkerhet generelt.167 Forskjellen i saksfrekvens mellom fanger med norsk og utenlandsk statsborgerskap var imidlertid ikke
særlig stor.168 Det ser ikke ut til at det faktum at Ullersmo har utenlandske fanger som
målgruppe har påvirket våre funn. Dette tyder på at funnene er nokså representative
også for fanger i andre høysikkerhetsfengsler.

regelverket og skrive søknader selv, strekker seg utover fangene som sonet i Ullersmo
høsten 2018. Det er de samme reglene som
gjelder i alle høysikkerhetsfengslene, og vi
kan derfor også anta at en del av de samme
problemene vil oppstå.
Sammenligningen mellom utvalget og
fanger som soner dom i høysikkerhet generelt ser ut til å gi grunnlag for å anta at un-

Typen problemer fangene tok opp, kan også
si noe om gyldigheten av funnene utover
Ullersmo. For eksempel har fangebefolkningen generelt lavt utdanningsnivå og en
lav arbeidsdeltakelse sammenlignet med
den øvrige befolkningen.169 Dermed er det

dersøkelsens funn har en viss gyldighet for
fanger som soner dom i andre høysikkerhetsfengsler. Til tross for at Ullersmos målgruppe er straffedømte med lange dommer
og utenlandske statsborgere, er det ikke
grunnlag for å si at funnene i Ullersmo er
spesielle for disse fangene.
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8

avsilingen som skjer ved Jussbuss’ almin-

Avsilingsmekanismer

nelige virksomhet i Ullersmo, og til sakenes
omløpshastighet.

8.1
Innledning
For å vurdere hvordan tilbudet om rettshjelp
best mulig kan dekke behovet, er det viktig
å ta høyde for at et behov for rettshjelp ikke
nødvendigvis medfører en etterspørsel etter
rettshjelp. Etterspørselen etter rettshjelp avhenger av flere ulike faktorer.170 For å lage
et godt rettshjelpstilbud bør man derfor ta
høyde for at etterspørselen ville vært større

8.2
Problemdiagnose
8.2.1
Kort om begrepet
Det første skrittet for at et udekket rettshjelpsbehov skal medføre etterspørsel etter
rettshjelp, er at probleminnehaveren må
oppfatte problemet som juridisk.173 For å
kunne gjøre en slik juridisk problemdiagnose, er probleminnehaveren avhengig av
en viss juridisk innsikt, både i form av kunnskap om relevante rettsregler og en forståelse av hvilke faktiske forhold som er relevante for den juridiske løsningen på problemet.174 Mangel på juridisk innsikt kalles
også juridisk avmakt.

dersom visse faktorer tenkes bort. Et slikt
grunnlag for å utforme tilbudet stemmer
best overens med ideen om rettshjelp som et
offentlig velferdsgode. De ulike faktorene
som begrenser etterspørselen etter rettshjelp
til tross for et udekket rettshjelpsbehov, kalles avsilingsmekanismer.
Johnsen deler avsilingsmekanismene inn i
to hovedtyper: problemdiagnosen og retts-

Ved et avventende rettshjelpstilbud, lar man
i stor grad problemdiagnosen være opp til
den enkelte probleminnehaveren. Tilgjengelig informasjon om eksisterende rettshjelpstilbud utformes imidlertid noen
ganger på en slik måte at man kan anta at
det bidrar til å identifisere problemer som
juridiske. For eksempel har Jussbuss informasjon om åpningstider og typiske saksområder blant annet på nettsiden, i sosiale medier og på oppslag i fengsler.

hjelpskalkylen.171 Som en del av rettshjelpkalkylen vil tillit til systemet og rettshjelperen også spille en rolle.172 Noen avsilingsmekanismer gjelder ganske generelt, mens
andre knytter seg mer spesifikt til visse klientgrupper og deres situasjon.
Vi skal i det følgende ta for oss faktorer som
knytter seg til problemdiagnosen og rettshjelpskalkylen, og hvordan disse kan ha
slått ut i undersøkelsen. Som en del av
problemdiagnosen vil vi også se på fordelingen mellom erkjente og ikke-erkjente saker. Til slutt knyttes noen kommentarer til

Ved et oppsøkende rettshjelpstilbud, vil
man ofte sende ut mer spesifikk informasjon i forkant av besøket. Dette gir en god
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anledning til å bidra til problemdiagnosen

det de selv var opptatt av. Samtidig skulle

og dermed fange opp flere problemer. Dette
kan også for eksempel gjøres i form av informasjonsforedrag i forkant av saksmottaket, slik Jussbuss ofte gjør.

det bidra til å si noe om i hvilken grad problemene vi avdekket var erkjente eller ikke.
Intervjuguiden var utformet slik at vi tok for
oss et og et rettsområde, og det ble spurt direkte om de hadde mottatt vedtak eller hatt
spørsmål som berørte rettsområdet. Målet
var at denne fremgangsmåten aktivt skulle
bidra til at intervjupersonene underveis kom
på situasjoner som kunne vise seg å være juridiske problemer.

8.2.2
Fangenes problemdiagnose
I undersøkelsen forsøkte vi å bidra til fangenes problemdiagnose på flere måter. I forkant av intervjuene ble det hengt opp et informasjonsskriv i alle avdelingene i Ullersmo, hvor vi informerte kort om Jussbuss’ virksomhet, at vi skulle gjennomføre
en undersøkelse og hva formålet med undersøkelsen var. Videre ga vi noen eksempler på sakstyper Jussbuss kunne bistå med,
samtidig som vi understreket at vi også
gjerne ville snakke med de som ikke mente
at de hadde noen juridiske problemer. Ved
å eksemplifisere sakstyper i sammenheng
med spørsmålet om behov for juridisk bistand, kan vi ha bidratt til å igangsette en
tankeprosess hos fangene for å finne ut om
problemene de hadde var av juridisk karakter.

I noen tilfeller så vi at den juridiske kompetansen til intervjuerne hadde betydning for
om problemene fangene tok opp ble diagnostisert som juridisk eller ikke. For eksempel var det en intervjuperson som tok
opp at han hadde følt seg presset til å ta den
advokaten han hadde fått tildelt, men ikke
var fornøyd. Intervjuerne kjente ikke til retten til fritt advokatvalg, og oppfattet dermed
ikke problemet som juridisk. Dette tydeliggjør behovet for at de som gir rettshjelp til
personer med lav egenkompetanse har en
viss juridisk kompetanse selv.

8.2.3

Erkjente og ikke-erkjente
saker
Vi registrerte både saker fangene selv var
klar over, og saker som ble avdekket under
intervjuet. Skillet mellom erkjent og ikkeerkjent rettshjelpsbehov, sier noe om i hvilken grad probleminnehaveren trenger hjelp
med den juridiske problemdiagnosen. Det
ikke-erkjente behovet kan bare avdekkes
med oppsøkende virksomhet som bidrar til
problemdiagnosen.

Da vi ga muntlig informasjon på avdelingene, begynte fangene å diskutere problemer
som muligens var relevante for oss å høre
om. Vi kan derfor anta at det ble snakket om
undersøkelsen på avdelingene etter at vi
hadde informert om undersøkelsen, og at
dette kan ha hatt en bevisstgjørende effekt.
Under selve intervjuet startet vi med å
spørre om det var noe intervjupersonene
ønsket å ta opp med oss. Dette var ment som
en åpen inngang, der fangene kunne lufte
79

Figur 54 viser hvordan andelen erkjent og

tedeler av sakene tatt opp på eget initia-

ikke-erkjent udekket rettshjelpsbehov fordelte seg i undersøkelsene fra 1974 til
2018.175

tiv.178 I Rettshjelp 2001 var nesten to tredjedeler av sakene erkjente.179 I Rettshjelp
2013 var nesten tre femtedeler av sakene erkjente.

Figur 54: Andel erkjent og ikke-erkjent udekket rettshjelpsbehov 1974 til 2018. Prosent.
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Sammenligningen over viser at fengselsundersøkelsene har den største andelen erkjente saker. Selv om forskjellene er mindre
i 2018 enn i 1979, kan dette antyde at fangene i større grad enn andre befolkningsgrup-
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per oppfatter problemene sine som juridiske. I Ullersmo 1979 skriver Lid at fangene ga «inntrykk av å være meget rettighetsorienterte» og at den juridiske avmakten antakelig ikke bunnet i manglende problemforståelse.180 Dette kjenner vi igjen i våre
intervjupersoner, og andelen erkjente problemer støtter inntrykket. Vi kan anta at
fanger har større «rettslig bevissthet» enn
andre deler av befolkningen, fordi de selv
har vært gjennom en rettslig prosess og
denne preger fortsatt hverdagen deres tydelig.
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Av sakene med udekket rettshjelpsbehov
som ble avdekket i vår undersøkelse, var
nesten tre fjerdedeler erkjente. Den høyeste
andelen erkjente saker finner vi i Ullersmo
1979, der ni tiendedeler av sakene ble lagt
frem av fangen selv på åpningsspørsmålet.176 Tromsundersøkelsen har den laveste
andelen erkjente saker, med i overkant av to
femtedeler.177 I Rettshjelp 1991 ble tre fem-
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8.3
Rettshjelpkalkylen
8.3.1
Kort om begrepet
Rettshjelpskalkylen er begrepet som benyttes om den avveiningen som foretas mellom
fordelene og ulempene ved å oppsøke rettshjelp. Når problemet er diagnostisert som
juridisk, er det rettshjelpkalkylen som avgjør om problemet munner ut i etterspørsel
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etter rettshjelp.181 For å lage et godt retts-

Videre ble det anslått at intervjuet kom til å

hjelpstilbud, bør man derfor forsøke å avbøte de faktorene som gjør at kalkylen slår
ut negativt.

ta mellom en og halvannen time. Å møte oss
innebar et tidstap, men det var også nokså
håndfast hvor stort dette kom til å være. Det
var imidlertid vanskelig å vite nøyaktig
hvilket tidspunkt vi kom til å møte de ulike
intervjupersonene. Dette var ikke avhengig
av planlegging fra intervjupersonens side,
men det kan oppleves slitsomt å ikke vite
når man skal intervjues. Videre må «reiseveien» sies å være kort.

Johnsen beskriver mulige velferdstap og
velferdsgevinster ved å oppsøke rettshjelp.
På tapssiden lister han opp utgifter, tidstap,
psykiske påkjenninger, sosiale sanksjoner,
konfliktopptrapping og tap av alternative
løsningsmuligheter. På gevinstsiden trekker
han frem økt tilførsel av goder, tapsreduksjon, juridisk planlegging, avklaring av juridisk posisjon, bedret egenkompetanse og
sanksjonering av motparten.182 Tromsundersøkelsen avdekket at de bevisste rettshjelpskalkylene som ble gjort, var lite rasjonelle ut fra sakens verdi, prosedabilitet og
probleminnehaverens avmakt, men at det
heller dreide seg om kalkyler av typen «det
nytter ikke likevel» eller «det kan vel ikke
skade å gjøre et forsøk».183

Når det gjelder konfliktopptrapping og tap
av alternative løsningsmuligheter, må det
sies at Jussbuss’ rettshjelp forsøkes tilpasset
den enkeltes situasjon og derfor i liten grad
bidrar til konfliktopptrapping. Det er et mål
å løse saken på et så tidlig stadium som mulig og det er klienten som styrer hvordan
man går frem. Det er imidlertid ikke sikkert
at den enkelte probleminnehaver var klar
over dette, slik at det kan ha spilt inn i rettshjelpskalkylen likevel.

8.3.2
Fangenes rettshjelpskalkyle
I informasjonen om undersøkelsen forsøkte
vi å senke terskelen for å be om rettshjelp i
undersøkelsen ved å avhjelpe flere av de potensielle velferdstapene. For det første ble
det presisert at rettshjelp fra Jussbuss er gratis og at vi skulle komme til fengselet. Potensielle kostnader ved å oppsøke hjelp og
usikkerhet rundt hvordan man skulle
komme i kontakt med oss, ble dermed fjernet.

Under informasjonsrunden ga enkelte uttrykk for at de var redd for at de ikke kunne
være borte fra skole eller jobb uten å få
trekk i dagpengene sine. I andre tilfeller
passet ikke tidspunktet på grunn av handling, time hos tannlegen eller trening. Fengselshverdagen er såpass lite fleksibel at når
man først får tilbud om å gå til tannlegen,
kan man ikke nødvendigvis regne med å få
en ny time når det passer, hvis man takker
nei til en oppsatt time. Hvis man står over
treningstilbudet en dag, er det ikke sikkert
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man får trent den uken. Man kan tenke seg

dette underveis, slik at ikke frykten for ne-

at det ikke er så mye spennende som skjer i
fengsel og at alle derfor burde takke ja til et
tilbud om rettshjelp. Aktiviteter som tilbys
kan imidlertid kollidere med hverandre, slik
at fangene må prioritere mellom flere goder.
I tillegg er fangene avhengige av å bli låst
ut eller følges dit de skal, slik at timeplanen
i løpet av en dag i stor grad avhenger av
andre. Timeplanen er dermed sårbar for forsinkelser og utsettelser. Det kan gjøre det

gative psykiske påkjenninger bekreftes og
dermed skaper et sterkere hinder for å oppsøke hjelp i fremtiden.

krevende å skulle legge inn enda en aktivitet, uten å miste et gode man allerede har.
Vi forsøkte å veie opp for dette ved å være
fleksible på hvilke intervjupersoner som
kom til hvilket tidspunkt og tilbød oss å
komme tilbake senere i de tilfellene intervjuene måtte avbrytes. Selv om vi hadde
satt en påmeldingsfrist og bestemt hvilke
dager vi skulle gjennomføre intervjuene,
avtalte vi nye tidspunkt for de som meldte
seg på etter fristen.

et inngripende tiltak som for mange oppleves krenkende. Viljen til å la seg kroppsvisitere var derfor et relevant moment i rettshjelpskalkylen.

I fengsel er det spesifikke forhold som bidrar til å styrke den psykiske påkjenningen
ved å oppsøke hjelp. I Ullersmo ble alle
fangene som deltok i undersøkelsen kroppsvisitert både før og etter at de hadde møtt
oss i besøksavdelingen. Kroppsvisitering er

En annen psykisk påkjenning, er at man for
å komme til besøksavdelingen i Ullersmo
må gå gjennom en underjordisk gang, en såkalt kulvert. Fangene sendes til ulike deler
av fengselet gjennom kulverten, og kan gå
der uten følge av ansatte. Flere nevnte at
dette var ubehagelig og at de hadde opplevd
vold og trusler fra medfanger i kulverten.
Vissheten om at de må gå gjennom kulverten for å komme til besøksavdelingen, kan
derfor ha spilt negativt inn i avveiningen.

De psykiske påkjenningene ved å oppsøke
rettshjelp, kan utarte seg på ulike måter.
Man kan særlig tenke seg at klientene føler
at de setter seg i en sårbar posisjon ved å
dele sine problemer med ukjente. Det kan
også være en frykt for uheldige reaksjoner
eller dårlig behandling fra rettshjelperene.
Johnsen trekker videre frem mer ubevisste
tanker man kan ha om påkjenninger det kan
føre med seg å oppsøke rettshjelp.184 De
psykiske påkjenningene er det vanskelig å
avhjelpe i forkant av undersøkelsen og det
er nettopp da det har noe å si for oppfangingen. Det er likevel viktig å være bevisst på
184

Flere tok opp at de fryktet uformelle sanksjoner ved å oppsøke rettshjelp. Dette var i
hovedsak knyttet til de ansatte i fengselet.
Det ble for eksempel sagt at «hvis man maser får man ikke permisjon», at man «ikke
kan ha for mange søknader inne på en gang»
og at man «ikke kan skrive for mange klager». Det virket som om dette var oppfatninger som var utberedt blant fangene, og

Johnsen (1987) s. 385.

82

som en del av dem hadde slått seg til ro med.

tap eller velferdsgevinst, vil tilliten ha be-

Det er uheldig, med tanke på fengselets veiledningsplikt. Oppfatningene kan ha bidratt
til negative rettshjelpskalkyler.

tydning for om man anser det verdt å oppsøke hjelp eller ikke.
Når vi diskuterer tiltro til systemet må vi ha
klart for oss hva vi mener med «systemet».
I denne sammenheng er det den overordnede tilliten til rettssystemet som er av interesse, herunder prinsippet om en rettferdig
rettsstat. Videre innebærer en tiltro til systemet også en tillit til de relevante aktørene i

Det kan også tenkes at enkelte fryktet sosiale sanksjoner fra medfanger hvis de oppsøkte rettshjelp, ved at de for eksempel
kunne bli ansett som en kranglete eller svak
person. Dette fikk vi imidlertid ikke noen
klare holdepunkter for å anta.

rettssystemet. Dette omfatter politiet, advokater, dommere, fengselsansatte og justispolitikere. For rettshjelptrengende med begrenset økonomi, omfatter det også andre
rettshjelpere, som for eksempel medarbeidere i Jussbuss.

I omtrent halvparten av de juridiske problemene som ikke representerte et udekket
rettshjelpsbehov, var årsaken at intervjupersonen ikke ønsket hjelp.185 I disse sakene
kan vi anta at rettshjelpskalkylen har slått ut
negativt, selv om probleminnehaveren, enten i forkant av eller underveis i intervjuet,
har vært klar over at problemet er juridisk.

For fanger som har vært gjennom en rettssak før soningen, er det tenkelig at tilliten
allerede her svekkes, særlig for de fangene
som føler seg urettferdig behandlet eller
som mener de har fått en for streng straff.
Antallet saker om gjenopptakelse i vårt materiale, taler for at dette kan gjelde en del av
fangene i vårt utvalg.187 I tillegg kan fangene miste troen på et rettferdig system underveis i soningen, for eksempel på grunn
av strenge reaksjoner som hjemles i
skjønnsmessige bestemmelser i straffegjennomføringsregelverket. Når det gjelder tillit
til rettshjelpere, er tidligere erfaringer med
rettshjelperen av stor betydning. Dette kan
være både egne og andres erfaringer. For
eksempel er Jussbuss virksomhet begrenset
til visse rettsområder, og det er begrenset

8.3.3
Tillit
Ullersmo 1979 omtaler ikke avsilingsmekanismer spesifikt, men diskuterer juridisk avmakt som et hinder for å oppsøke hjelp.186
Komponentene i den juridiske avmakten er
fangenes problemforståelse, juridiske egenkompetanse og tiltro til systemet. Den juridiske egenkompetansen har vi allerede
drøftet under punkt 8.2.2 om problemdiagnose. Tiltro til systemet spiller inn på rettshjelpkalkylen, men er noe mer overordnet
enn en pro et contra-avveining. Selv om tillit ikke kan plasseres direkte under velferds-
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hvor langt de kan gå i hver sak ettersom de

tar naturlig nok utgangspunkt i det norske

ikke kan ta saker til retten. Dette kan påvirke fangenes vilje til å dele sine problemer
med Jussbuss, også i saker der de kunne ha
hjulpet til. I materialet vårt ser vi noen tilfeller av at intervjupersonen hadde en viss
juridisk innsikt, men ikke ville ha hjelp,
fordi de feilaktig antok at dette ikke var noe
Jussbuss kunne bistå med. Om dette resulterte i en etterspørsel etter rettshjelp eller
ikke, var i stor grad avhengig av hvor aktivt

språket og det kan antas å påvirke tiltroen til
systemet for personer som ikke behersker
norsk. For å få utbytte av rettshjelp, er det
avgjørende å få frem det relevante faktum.
Dersom man ikke oppnår det man ønsket, er
det viktig å få forklart reglene for å kunne
slå seg til ro med resultatet. Tillit til kommunikasjonen mellom den rettshjelptrengende og rettssystemets aktører, har derfor
antakelig betydning for om man oppsøker

intervjuerne forsøkte å bidra med informasjon om at dette var noe Jussbuss kunne
hjelpe til med.

rettshjelp eller ikke. Vi forsøkte å avhjelpe
dette ved å oversette informasjons- og påmeldingsskrivene, og ved å tilby tolk.

Et uttrykk for manglende tiltro til systemet
så vi da vi spurte intervjupersonene om de
kjente til Fangehåndboka. De fleste svarte
at de kjente til boken, men en del forklarte
at den «ikke gjelder i Ullersmo», i den forstand at det som fremgår av den ikke følges.
Også i andre sammenhenger var det flere
som ga uttrykk for at det ikke var noen hensikt å klage på vedtak, fordi fengselet uansett gjorde som de ville. Slike tydelige uttrykk for manglende tiltro til fengselssystemet, antas særlig å påvirke etterspørselen etter juridisk veiledning fra fengselsansatte.
Lid antok at tiltro til systemet påvirket
hvilke løsninger som ble søkt og at personer
med lav tiltro til systemet i større grad søker
andre løsninger enn juridiske.188
En annen faktor i diskusjonen om tiltro til
systemet, er språk. Det norske rettssystemet
188
189
190

8.4

Oppfangingsprosent og
sakenes omløpshastighet
8.4.1
Oppfangingsprosent
Begrepet oppfangingsprosent brukes om
andelen av det totale rettshjelpsbehovet som
blir avdekket. Tidligere rettshjelpsundersøkelser har sammenlignet saksfrekvensen de
avdekket under intervjuene med et avventende tilbud, for å si noe nærmere om den
avsilingen som skjer ved et avventende
rettshjelpstilbud.189 På tilsvarende måte kan
vi sammenligne rettshjelpsbehovet avdekket i undersøkelsesperioden med det vanlige sakstilfanget Jussbuss har fra fanger
som soner i Ullersmo.190
Jussbuss’ vanlige virksomhet i Ullersmo er
både avventende og oppsøkende. Sakene
som mottas via telefon, fax eller brev utgjør

Lid (1981) s. 140.
Se blant annet Hasle (2014) s. 107.
Når vi her ser på de juridiske problemene Jussbuss har registrert fra fanger i Ullersmo utover
undersøkelsen, er det ikke skilt mellom fanger

som sitter i varetekt og de som soner en dom,
ettersom Jussbuss’ statistikk ikke registrerer slik
informasjon.
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det avventende tilbudet, og saksmottakene

saker Jussbuss fanger opp ved ordinær virk-

som avholdes i fengselet utgjør det oppsøkende tilbudet.191 Basert på tidligere rettshjelpsforskning antar vi at måten rekrutteringen og intervjuguiden var lagt opp bidro
til at Jussbuss avdekket flere spørsmål i
denne undersøkelsen enn ved vanlig oppsøkende virksomhet. Det skyldes at rettshjelperene aktivt søkte etter flere problemer enn
de problemene intervjupersonen presenterte
på eget initiativ. Det bidras således i langt

somhet 4,3 %. Dette viser at det er av stor
betydning å bidra med problemdiagnosen,
slik vi gjorde før og under intervjuene. To
tredjedeler av sakene Jussbuss registrerte
ved ordinær virksomhet ble tatt inn ved oppsøkende virksomhet på saksmottak i fengselet. Dette gir en oppfangingsprosent på 2,9.
Det rent avventende tilbudet, der saker tas
inn via telefon, fax og brev, tilsvarer en
tredjedel av sakene Jussbuss registrerte i

mindre grad til fangenes problemdiagnose
før og under et vanlig saksmottak, hvor
fangene har forberedt spørsmål, og Jussbuss-medarbeiderne i hovedsak forholder
seg til disse.

2018. Det tilsvarer en oppfangingsprosent
på kun 1,4.
En åttendedel av intervjupersonene tok kontakt med Jussbuss for ytterligere juridisk bistand etter undersøkelsesperioden.194 Av
disse var det like mange personer som
hadde én og flere nye saker. Det kan tenkes
at en av årsakene til at undersøkelsen genererte ytterligere henvendelser, var at undersøkelsen bidro til å styrke problembevisstheten hos de som deltok.

I 2018 registrerte Jussbuss 200 saker fra
fanger i Ullersmo fengsel ved ordinær virksomhet.192 Undersøkelsen avdekket 184 saker i løpet av undersøkelsesperioden på to
uker. 193 Fordeles sakene som ble fanget
opp ved Jussbuss’ ordinære virksomhet på
to uker, ville de mottatt omtrent åtte saker
fra Ullersmo over samme periode som undersøkelsen strakk seg over. Hvis vi legger
til grunn at undersøkelsen fanget opp hele
det potensielle rettshjelpsbehovet og at behovet er stabilt, er den prosentvise andelen

191

192

193

Tidligere rettshjelpsforskning har vist at det
er ved oppsøkende rettshjelp at man i størst
grad avdekker rettshjelpsbehovet.195 Forskjellen i oppfangingsprosent viser at vi ved
å oppsøke fangene i Ullersmo, fremfor å av-

Se nærmere om Jussbuss’ tilstedeværelse i fengsel i punkt 1.3.3.
Det opereres her kun med sakene Jussbuss registrerte, ikke de prosjektlederne registrerte i etterkant. Bakgrunnen er at statistikken er hentet
fra saksbehandlingssystemet Jussbuss bruker til
å registrere sakene, og de sakene prosjektlederne
fant i tillegg ble ikke registrert der.
Vi hadde åtte dager med intervjuer, fordelt over
to uker i september. I tillegg hadde vi to interv-

194

195
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juer i oktober og ett i november. Fra vi informerte om undersøkelsen til de første intervjuene
ble gjennomført gikk det ca. en måned. Jussbuss
hadde ingen ordinære saksmottak i Ullersmo i
denne perioden.
I beregningen inngår saker tatt inn før 1. desember 2018.
Se blant annet Eskeland (1973) s. 212-213 og
Hasle (2014) s. 207-208.

vente at de kontakter Jussbuss, har avhjul-

Vi har ikke vurdert omløpshastigheten kon-

pet et hinder som må anses å ha stor betydning for etterspørselen etter rettshjelp. Oppsøkende arbeid bidrar til en bedre juridisk
problemdiagnose, ved at det tilføres informasjon om hva som kan være juridiske problemer og hvordan de kan løses. I tillegg
kan oppsøkende virksomhet bidra til en positiv rettshjelpskalkyle, ved at probleminnehaveren slipper reisevei, ser at rettshjelp er
tilgjengelig og kanskje får skissert noen løs-

kret for hver av de 184 sakene vi registrerte.
Det er imidlertid grunnlag for å presentere
noen hovedtrekk basert på sakenes karakter.
Fangene i vårt utvalg hadde i gjennomsnitt
1,9 saker hver innenfor fengselsrett. Klagefristen i disse sakene er som hovedregel syv
dager og i enkelte tilfeller kun 48 timer.197
Det innebærer at disse sakene avaktualiseres raskt. Dersom fangene er misfornøyde
med avgjørelsen, kan de søke igjen, men ut-

ninger. Dette senker terskelen for å be om
hjelp og se nytten av juridisk bistand.

fordringen med de korte klagefristene vil da
formodentlig dukke opp igjen på et senere
tidspunkt.

8.4.2
Sakenes omløpshastighet
Vi bruker begrepet omløpshastighet om tiden fra et juridisk problem oppstår til det
ikke lenger er et aktuelt juridisk problem.
Rettshjelpsbehovet som avdekkes gjennom
et aksjonsforskningsprosjekt som dette, viser omfanget og karakteren av det udekkede
behovet på et gitt tidspunkt. Rettshjelpsbehovet er imidlertid ikke konstant, men vil
variere over tid. Nye problemer kan dukke
opp, mens andre avaktualiseres, for eksempel på grunn av utløpt klagefrist.

I over en tredjedel av alle sakene var det et
annet forvaltningsorgan enn Kriminalomsorgen som var motpart. 198 I disse sakene er
klagefristene normalt lengre, men fortsatt
ofte begrenset til tre uker.199 Sakene med
andre forvaltningsorganer som motpart må
derfor også sies å ha en høy omløpshastighet.
At omløpshastigheten kan antas å være høy,
innebærer at rettshjelpsbehovet som genereres i løpet av en lenger tidsperiode sannsynligvis er langt større enn det vi har avdekket
i denne undersøkelsen. at en åttendedel av
utvalget kontaktet Jussbuss med nye saker i
ettertid underbygger dette. Vi kan også anta
at saksfrekvensen i undersøkelsen ville vært
høyere hvis det ikke var for at Jussbuss regelmessig oppsøker Ullersmo. Nærmere
vurderinger av sakenes omløpshastighet
fordrer mer avanserte analyser og faller

Funnene i Tromsundersøkelsen, indikerte
en nokså høy omløpshastighet for det udekkede rettshjelpsbehovet.196 Det innebærer at
hvis man hadde kartlagt behovet over tid,
ville rettshjelpsbehovet vært langt større
enn det som ble registrert i en enkelt undersøkelse.

196
197

198

Johnsen (1987) s. 357.
Straffegjennomføringsloven § 7 bokstav e.

199
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Se punkt 5.6.
Forvaltningsloven § 29 (1) første punktum.

utenfor rammene av denne fremstillingen.
Bildet skissert ovenfor kan likevel være nyttig å ha i tankene når man skal vurdere hvordan et rettshjelpstilbud bør utformes.
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9

også mot ulike målgrupper og holder til i

Rettshjelpstilbudet

ulike deler av Norge. Vår problemstilling
tar sikte på det offentlige rettshjelpstilbudet
gjennom lov om fri rettshjelp og forvaltningens veiledningsplikt.201 Redegjørelsen
og analysen i det følgende vil derfor også
konsentreres om dette.

9.1
Innledning
I dette kapittelet skal vi presentere det eksisterende rettshjelpstilbudet, og vurdere i
hvilken grad dette imøtekommer det udekkede rettshjelpsbehovet vi fant i undersøkelsen.

For å vurdere det om det udekkede rettshjelpsbehovet kunne dekkes av det offentlige rettshjelptilbudet, skal vi først se nær-

Rettshjelpstilbud i vid forstand omfatter
både offentlige og private tilbud. Det offent-

mere på rettshjelpstilbudet som følger av
lov om fri rettshjelp, før vi vurderer om sakene i undersøkelsen oppfylte vilkårene i
denne loven. Deretter ser vi på utvalgets
kjennskap til ordningen med fri rettshjelp.
Videre ser vi på veiledningstilbudet som
retter seg mot fanger, før vi til slutt vurderer
i hvilken grad dette kunne dekke fangenes
udekkede rettshjelpsbehov.

lige rettshjelpstilbudet er først og fremst
ordningen med fri rettshjelp gjennom lov
om fri rettshjelp og forvaltningens veiledningsplikt. I tillegg kan man i en del straffesaker få oppnevnt forsvarer eller bistandsadvokat etter straffeprosessloven kapittel 9
og 9 a. Det offentlige bidrar også indirekte
til at andre aktører kan yte rettshjelp gjennom bevilgninger i statsbudsjettet. Det er
tilfellet for de fem studentdrevne rettshjelpstiltakene.200 Det samme gjelder Kontoret for fri rettshjelp, Gatejuristen, Wayback, Stiftelsen rettferd for taperne, Gjeldsofferalliansen, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Selvhjelp for Innvandrere
og Flyktninger (SEIF) med flere. Andre
rettshjelpstilbud er drevet utelukkende i privat regi, som for eksempel Den Norske Advokatforeningens ordning med Advokatvakten.
Det er stor variasjon i ovennevnte tilbud.
Noen krever personlig oppmøte, andre er i
stor grad oppsøkende. Tilbudene retter seg

9.2
Lov om fri rettshjelp
9.2.1
Overordnet
Lov om fri rettshjelp fra 1980 hjemler i
visse saker fri rettshjelp i form av fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr,
jf. henholdsvis kapittel 2, 3 og 4 i loven.
Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, mens fri
sakførsel er rettshjelp i saker som går for
domstolene.202 Fritak for rettsgebyr gis i hovedsak i forbindelse med fri sakførsel.
Fremstillingen videre går ikke nærmere inn
på vilkårene for fritak for rettsgebyr.

200

201

Jussbuss, Juridisk rådgivning for kvinner, Jusshjelpa i Nord-Norge, Jussformidlingen i Bergen,
Jushjelpa i Midt-Norge.

202
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Forvaltningsloven § 11.
Fylkesmannen.

Formålet med lov om fri rettshjelp er «å

kan imidlertid samtykke til at andre enn ad-

sikre nødvendig juridisk bistand til personer
som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning», jf. rettshjelploven. § 1 (1). Loven
tar etter dette ikke sikte på å omfatte folk
flest, men snarere en avgrenset krets personer med et særlig behov og som er uten økonomisk evne til å dekke utgiftene selv.

vokater gir gratis rettshjelp, jf. rettshjelploven § 2 (3). Etter at Rettshjelpskontoret
Indre Finnmark ble besluttet nedlagt i 2015,
er det kun ett offentlig advokatkontor i
Norge, Kontoret for fri rettshjelp i Oslo. 207

Rettshjelploven bygger på subsidiaritetsprinsippet. Dette innebærer at man ikke får
fri rettshjelp etter den offentlige ordningen i
de tilfellene man kan få dekket bistand gjennom blant annet private rettshjelpsforsikringer eller fagforeninger, oppnevning av
forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker eller der forvaltningen har veiledningsplikt.203 Det kan imidlertid søkes dekning
av utgifter utover det som kan dekkes eller
erstattes av andre ordninger.204

den kan tenkes å oppfylle vilkårene, jf. rettshjelploven § 2 (2). Kompetansen til å innvilge fritt rettsråd og fri sakførsel er delt
mellom fylkesmennene, advokat eller annen rettshjelper, og den domstol eller det
forvaltningsorgan som har saken til behandling.208

Den som yter fri rettshjelp etter rettshjelploven har en orienteringsplikt, som innebærer
at vedkommende plikter å orientere klienten
om muligheten for å søke fri rettshjelp der

Fri rettshjelp indikerer at den juridiske bistanden er kostnadsfri. Det er imidlertid
bare tilfellet for de prioriterte sakene uten
behovsprøving, eller hvis søkeren har en lavere årsinntekt enn 100 000 kroner. Den
som mottar fri rettshjelp i behovsprøvde saker og som har en årsinntekt over 100 000
kroner, skal betale en egenandel.209 I saker
med fritt rettsråd er egenandelen 1040 kroner, mens den i saker med fri sakførsel er 25
% av utgiftene, oppad begrenset til 8 320
kroner.210

Fri rettshjelp skal normalt gis til fysiske personer.205 Utlendinger som søker om fri
rettshjelp i Norge skal behandles på lik linje
med personer som bor i Norge.206
Det er i utgangspunktet privatpraktiserende
advokat eller offentlig advokatkontor som
skal yte rettshjelp, jf. rettshjelploven § 2 (1),
og i praksis er det disse som dominerer
rettshjelpsvirksomheten.
Departementet

203
204
205
206
207

208

Rettshjelploven § 5 (1).
Rettshjelploven § 5 (2).
Rettshjelploven § 4 (1).
Statens sivilrettsforvaltning (2016) s. 5 pkt. 2.2.
NRK (2014).

209
210
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Rettshjelploven §§ 13 og 19, jf. rettshjelpforskriften kapittel 3 og 4.
Rettshjelploven § 3 (2).
Rettshjelploven § 9, jf. rettshjelpforskriften § 21 (1) og (2), jf. Justis- og beredskapsdepartementet (2018).

Rettshjelploven har som formål å dekke sa-

meldt), og psykisk helsevernsaker ved un-

ker av stor personlig og velferdsmessig betydning. Visse saker er derfor uttrykkelig
prioriterte i loven. Saker som ikke er opplistet i loven anses som uprioriterte sakstyper.
Skillet mellom prioriterte og uprioriterte
sakstyper omtales i det videre som den materielle avgrensningen. Blant de prioriterte
sakene skilles det mellom saker med og uten
økonomisk behovsprøving. Dette utgjør den
økonomiske avgrensningen. I tillegg regu-

dersøkelse og behandling av pasienter uten
samtykkekompetanse.212

leres omfanget av rettshjelpen som dekkes.

svar og samværsrett etter barnelova, saker
om rett til felles bolig og innbo etter husstandsfellesskapsloven, visse erstatningssaker, oppsigelse i leieforhold etter husleieloven, saker om et arbeidsforhold består eller
om erstatning ved opphør av et arbeidsforhold (for arbeidstaker) og i klagesaker etter
folketrygdloven § 21-12.

Saker med behovsprøving er saker som anses å være av noe mindre betydning sammenlignet med sakene uten behovsprøving,
og kan innvilges til søkere som faller innenfor inntekts- og formuesgrensen. Her omfattes blant annet familiesaker etter ekteskapsloven og skifteloven, saker om foreldrean-

9.2.2
Hovedreglene
9.2.2.1 Den materielle avgrensningen
i saker med fritt rettsråd
De prioriterte saksområdene for fritt rettsråd angis i rettshjelploven § 11 (1) og (2).
Første ledd angir i hvilke saker det kan gis
fritt rettsråd uten behovsprøving, mens
andre ledd angir sakene som er underlagt
behovsprøving.

For saker i utenlandsk domstol eller forvaltningsorgan kan fritt rettsråd innvilges med
behovsprøving når søker er part i sak som er
tatt til behandling av Den europeiske menneskerettighetsdomstol eller har fått sitt
barn ulovlig bortført fra Norge.213 Det finnes visse unntak fra dette utgangspunktet,
men det er ikke hensiktsmessig å gå nærmere inn på dem i denne fremstillingen.

Sakene der søker kan få fritt rettsråd uten
behovsprøving er saker som objektivt sett er
av vesentlig betydning. I hovedsak er det
følgende saker som er omfattet: utvalgte utlendings- og barnevernssaker, saker om
urettmessig straffeforfølgelse, visse saker
om erstatning og vold, bistand til fornærmede i visse straffesaker eller der det er
grunn til å tro at vedkommende er betydelig
skadelidende211, saker om tvangsekteskap
eller forsøk på sådan (hvor saken ikke er an-

211
212

9.2.2.2 Den materielle avgrensningen
i saker med fri sakførsel
Rettshjelplovens prioriterte saksområder
for fri sakførsel, følger av §§ 16 (1) og (2).
Bestemmelsen er bygget opp på samme

213

Straffeprosessloven § 107a (1) bokstav a eller b.
Psykisk helsevernloven § 4-4.

90

Rettshjelploven § 12 (1) nr. 1 og 2.

måte som § 11, slik at første ledd angir sa-

den skadede eller etterlatte i sak om erstat-

kene uten behovsprøving og andre ledd lister opp sakene med behovsprøving.

ning for personskade eller tap av forsørger,
oppsigelse i leieforhold etter husleieloven
og for arbeidstaker i saker etter arbeidsmiljøloven om et arbeidsforhold består eller om
erstatning ved opphør av et arbeidsforhold.
Videre gis det fri sakførsel i saker om foreldreansvar og samværsrett etter barnelova
og til den som har fått sitt barn ulovlig bortført til Norge.216

Fri sakførsel uten behovsprøving, gis i saker
som er nevnt i § 11 (1) nr. 4, 5 og 7 jf. rettshjelploven § 16 (1). Dette omfatter voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen, til vernepliktige i førstegangstjeneste i
de saker som er omfattet av § 11 (2) – der
det i utgangspunktet gis fritt rettsråd med
behovsprøving, og til den som er utsatt for
tvangsekteskap eller forsøk på sådan, der
saken ikke er anmeldt. Videre gis det fri
sakførsel uavhengig av økonomisk stilling
til vernepliktige i saker om fritak for tjeneste i Forsvaret av overbevisningsgrunner214, ved overprøving av administrative
tvangsvedtak, der Sivilombudsmannen har
anbefalt søksmål til en privat part, i visse utlendingssaker, noen saker ved fratakelse av
rettslig handleevne etter vergemålsloven og
til skadelidende eller utsatte barn i saker om
barnefordeling. Overprøving av administrative tvangsvedtak innebærer tvangsvedtak
etter barnevernloven, smittevernloven, psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.215

Fri sakførsel kan også innvilges både med
og uten behovsprøving for visse forvaltningsorganer jf. rettshjelploven § 17. Fri
sakførsel gis uten behovsprøving i visse saker som behandles av fylkesnemndene,
nærmere bestemt saker etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven kapittel 7. Det samme gjelder saker for kontrollkommisjonen om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern og saker
om tvangstiltak overfor smittede personer
etter smittevernloven. Hvis søker faller innenfor inntekts- og formuesgrensene, kan
det gis fri sakførsel i ankesaker til Trygderetten.

Fri sakførsel med behovsprøving, gis i saker
som er nevnt i § 11 (2) nr. 3, 4 og 5 jf. rettshjelploven § 16 (2). Bestemmelsen omfatter

9.2.2.3 Den økonomiske
avgrensningen
Fri rettshjelp med behovsprøving ytes til søkere som oppfyller de økonomiske vilkårene.217 Behovsprøvingen knytter seg til

214

217

215
216

Forsvarsloven kapittel 4.
Tvisteloven § 36-1 (1).
Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction art. 3.
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Rettshjelploven § 11 (2), (3) og § 16 (2), (3).

både inntekt og formue, og grensene fastset-

ene.223 Forarbeidene ser hen til dette og vur-

tes i rettshjelpforskriften.

derer at en regel uten unntak muligens ikke
er i samsvar med privatpersoners rett til «access to court».224 Etter grunnlovsrevisjonen
i 2014, ble retten til en rettferdig rettergang
også fastslått som et generelt og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp i den norske
Grunnloven § 95.225

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er 246 000
kroner for enslige og 369 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen med
felles økonomi. Det er her tale om brutto
skattbar årsinntekt.218 Formuesgrensen er
100 000 kroner, og det er netto formue som
er avgjørende.219

Unntaksbestemmelsene praktiseres strengt,
da det i utgangspunktet ikke skal gis fri
rettshjelp i andre saker enn de prioriterte.226
Nedenfor gis en kort redegjørelse for unntaksadgangen. Det vil ikke bli skilt mellom
saker med fritt rettsråd og fri sakførsel, da
unntaksreglene er samsvarende for begge
typer rettshjelp. 227

9.2.3
Unntaksbestemmelsene
Rettshjelploven skiller tydelig mellom de
prioriterte og uprioriterte sakene, og inntekts- og formuesgrensene er klare. På bestemte vilkår åpnes det imidlertid for å gjøre
unntak fra både den materielle og den økonomiske avgrensningen.220 Bakgrunnen for
denne dispensasjonsadgangen er å hindre at
de strenge hovedreglene gir urimelige utslag i enkelttilfeller.221 Privatpersoners rett
til «access to court» er en del av retten til
rettferdig rettergang etter Den europeiske
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel
6.222 Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i noen konkrete tilfeller innfortolket et krav om fri rettshjelp som en
forutsetning for reell tilgang til domstol-

218

219
220

221
222

9.2.3.1 Unntak fra den materielle
begrensningen
I andre saker enn de prioriterte, kan det
«unntaksvis» innvilges fritt rettsråd eller fri
sakførsel hvis de økonomiske vilkårene er
oppfylt og hvis saken «objektivt sett berører
søker i særlig sterk grad» jf. rettshjelploven
§§ 11 (3) og 16 (3). Videre skal det vektlegges om saken har likhetstrekk med de prioriterte sakene.

223

Rettshjelpforskriften § 1-3, jf. skatteloven §§ 51 og 5-2.
Rettshjelpforskriften § 1-1 og § 1-3.
Rettshjelploven §§ 11 (3) og 16 (3) hjemler unntak fra den materielle begrensningen, og §§ 11
(4) og 16 (4) hjemler unntak fra den økonomiske
begrensningen.
Ot.prp. nr. 91 (2003-2004) s. 35.
Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6.

224
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Airey v. Irland, Kreuz v. Poland og Agalar v.
Norge
Ot.prp. nr. 91 (2003-2004) s. 36.
Grunnloven § 95.
Statens sivilrettsforvaltning (2016) punkt 6.5.1
og Rønning (2008) s. 71.
Rettshjelploven §§ 11 (3) og 16 (3).

Ordlyden er upresis og skjønnsmessig, men

et argument som taler for innvilgelse av fri

indikerer at behovet må være kvalifisert. At
vurderingen skal være objektiv (objektivitetskravet), innebærer at den subjektive,
personlige opplevelsen for søkeren ikke er
det mest sentrale. Dette støttes av forarbeidene, der det stilles krav til at saken mer allment kan antas å berøre folk personlig i særlig sterk grad.228 Videre presiseres det at det
er sakens «støtteverdighet» som skal vurderes.229

sakførsel.232

9.2.3.2 Unntak fra den økonomiske
begrensningen
Det kan gjøres unntak fra inntekts- og formuesgrensene dersom utgiftene til juridisk
bistand blir «betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon».233 Ordlyden
tilsier at det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering. Formuleringen er vag og legger opp til en vid skjønnsadgang.

Lovteksten og forarbeidene gir lite konkrete
føringer for unntaksvurderingen. Statens sivilrettsforvaltning har imidlertid forfattet et
rundskriv som gir klar veiledning ved praktisering av unntakene. Der fremgår det blant
annet at unntaket fra den materielle begrensningen må sees i sammenheng med
nødvendighetskriteriet som fremgår av
rettshjelplovens formålsbestemmelse.230 I
vurderingen er det blant annet relevant å se
på styrkeforholdet mellom partene, søkerens personlige ressurser og den økonomiske verdien som er omtvistet.231

Utgangspunktet for vurderingen av de økonomiske vilkårene i rettshjelploven er at det
er inntekt og formue som skal vurderes.234
Ordlyden i unntaksbestemmelsen tilsier
imidlertid at det også kan ses hen til andre
forhold. Rent språklig er det naturlig å forstå «søkerens økonomiske situasjon» som
en helhetsvurdering der gjeldsbyrde inngår,
da det er dette som vil vise søkerens økonomiske situasjon rent faktisk. Gjeldsbyrde
nevnes ikke i forarbeidene. Dette tilsier at
det er inntekt og formue som skal vektlegges også i unntaksvurderingen. Høyesteretts
ankeutvalg har imidlertid uttalt at en eventuell gjeldsbyrde vil være relevant.235 På
bakgrunn av ankeutvalgets uttalelse må det
være trygt å legge til grunn at gjeldsbyrden
vil ha betydning i unntaksvurderingen.

For vurderingen av om fri sakførsel skal
innvilges har det betydning om det finnes
rettspraksis på området. Både forarbeidene
og rundskrivet presiserer imidlertid at det
ikke skal gjøres en ren vurdering av sakens
prosedabilitet. Hvis saken objektivt sett berører andre enn søkeren i særlig grad, er det
228
229
230
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Ot.prp. nr. 91 (2003-2004) s. 36.
Ot.prp. nr. 91 (2003-2004) s. 36.
Rettshjelploven § 1 (1).
Statens sivilrettsforvaltning (2016) punkt 6.5.1
og 7.5.1.
Statens sivilrettsforvaltning (2016) punkt 7.5.1.

234

235
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Rettshjelploven §§ 11 (4) og 16 (4).
Rettshjelploven §§ 11 (2) og 16 (2). Se punkt
8.2.2.3.
HR-2011-328-U på s. 1.

9.2.3.3 Urimelighetsvurdering i fri

9.2.4

sakførselssaker
I saker med økonomisk behovsprøving innvilges det ikke fri sakførsel dersom det er
«urimelig at det offentlige betaler for bistanden».236 Bestemmelsene regnes som en
sikkerhetsventil og skal brukes med varsomhet.237

dekkes
Når fritt rettsråd innvilges, er utgangspunktet etter loven at man får dekket «nødvendige utgifter til rådgivning og bistand fra advokat» i saken.241 Advokatutgifter til behandling i forliksrådet, jordskifteretten og
voldgiftssaker er omfattet.242 Utgifter til
medisinsk eller annen sakkyndig bistand
kan også innvilges.243

I vurderingen vil blant annet prosessøkonomiske hensyn, herunder tvistegjenstandens
størrelse, være av betydning.238 Videre skal
ikke fri rettshjelpsordningen bidra til at
unødvendige saker blir bragt til domstolen.
Det vil derfor ha betydning om saken har
sitt utspring i forhold som søkeren selv har
ansvar for eller om saken klart bærer preg
av å bunne i høyt konfliktnivå, krangel eller
lignende.239

Hva som anses som «nødvendige utgifter»
er imidlertid nærmere angitt for de ulike
sakstypene i stykkprisforskriften.244 For eksempel får advokaten betalt for tre timer
med offentlig salærsats i en utvisningssak
etter utlendingsloven.245 Den offentlige salærsatsen for advokater i saker om fri rettshjelp som er avsluttet i 2019, er 1 040 kroner ekskludert merverdiavgift.246 Ved fri
sakførsel dekkes i utgangspunktet salær til
prosessfullmektig helt eller delvis.247
Stykkprisforskriften regulerer betalingen i
de sakene som dekkes delvis.248 Det er altså
ikke nødvendigvis slik at alle utgifter i forbindelse med en sak dekkes selv om man får
innvilget fri rettshjelp.

Heller ikke ved urimelighetsvurderingen
skal det foretas en ren prosedabilitetsvurdering, men Høyesteretts ankeutvalg har likevel i flere kjennelser uttalt at prosedabilitet
kan være et moment ved siden av andre relevante momenter i helhetsvurderingen.240

236
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Omfanget av rettshjelpen som

242

Rettshjelploven §§ 12, (4), 16 (5) og 17 (2).
Ot.prp. nr. 91 (2003-2004) s. 56.
Statens sivilrettsforvaltning (2016) punkt 7.6.
Statens sivilrettsforvaltning (2016) punkt 7.6.
Rt. 2006 s. 955 på s. 1 som senere er fulgt opp i
Rt. 2010 s. 505 på s. 1.
Rettshjelploven § 14 (1).
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Rettshjelploven § 10.
Rettshjelploven § 14 (2).
Stykkprisforskriften §§ 5 og 6.
Stykkprisforskriften § 5 (2) 1 a.
Justis- og beredskapsdepartementet (2018).
Rettshjelploven § 22 (1).
Stykkprisforskriften § 6.

9.3

9.3.2.2 Gjeldsrett
Heller ikke gjeldsrett er prioritert i rettshjelploven.250 Ingen av de 30 sakene vi avdekket om gjeld var dekket av fri rettshjelp.

Dekkes rettshjelpsbehovet

av rettshjelploven?
9.3.1
Innledning
I det følgende skal vi se på hvilke av de 184
sakene med udekket rettshjelpsbehov som
oppfylte de materielle vilkårene for fri rettshjelp etter rettshjelploven. Der det er relevant, ser vi også på om sakstypen er dekket
av ordningen med fri sakførsel etter straffeprosessloven. Deretter skal vi se på hvordan
den økonomiske stillingen til de 49 interv-

9.3.2.3 Sosial- og helserett
Sosial- og helserett var den tredje største
sakskategorien i vårt materiale med 19 saker. Innenfor disse rettsområdene gis det fri
sakførsel i saker om tvangsvedtak.251 Ingen

jupersonene forholdt seg til inntekts- og formuesgrensene for fri rettshjelp. Vurderingene tar utgangspunkt i rettshjelplovens
hovedregler.

av sakene vi avdekket innenfor sosial- og
helserett gjaldt overprøving av tvangsvedtak. Sakene dekkes dermed ikke av rettshjelplovens hovedregler.

9.3.2
Det saklige dekningsområdet
9.3.2.1 Fengselsrett
Som vist i kapittel fire, avdekket undersøkelsen flest saker innenfor fengselsrett. Saker etter straffegjennomføringsloven er ikke
blant de prioriterte sakstypene i rettshjelploven.249 Ingen av de 91 sakene om fengselsrett ville gitt krav på fri rettshjelp etter
hovedreglene. Dette gjelder uavhengig av
klientens inntekt og formue.

9.3.2.4 Utlendingsrett
Utvalget hadde til sammen ti saker om utlendingsrett. På utlendingsrettens område
gis det i hovedsak fritt rettsråd i asylsaker
og noen utvisningssaker.252 Det gis også fri
sakførsel i saker der departementet begjærer
et vedtak til gunst for søker omgjort og i saker om internering.253 Andre saker etter utlendingsloven faller utenfor rettshjelplovens prioriterte sakstyper.
Det er imidlertid bare utvisningssaker med
grunnlag i brudd på utlendingsloven som er
omfattet. Saker der utvisningen er begrunnet i et straffbart forhold faller utenfor de

249
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251
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Rettshjelploven § 11 (1) og (2) og § 16 (1) og
(2).
Rettshjelploven § 11 (1) og (2) og § 16 (1) og
(2).
Rettshjelploven §§ 11 (1) nr. 8 og 16 (1) nr. 2.
Rettshjelploven § 11 (1) nr. 1, jf. utlendingsloven § 92 (1), (2) og (3) første punktum, jf. §§ 66

253
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(1) bokstav b og c, 67 (1) bokstav a, b og c, 68
(1) bokstav a og b og 122.
Rettshjelploven § 16 (1) nr. 4, jf. utlendingsloven § 92 (3) andre punktum og (4), jf. §§ 79 (2)
og 106.

prioriterte sakstypene.254 I alle de seks ut-

fritt rettsråd etter rettshjelplovens hovedreg-

visningssakene vi registrerte, var det straffbare forhold som var grunnlaget for utvisningen. Fem saker gjaldt brudd på straffeloven og én gjaldt brudd på innreiseforbudet,
som er straffbart etter utlendingsloven § 108
(2) e.255 Ingen av disse sakene var dekket av
fri rettshjelp. Heller ikke de fire andre utlendingsrettslige sakene vi registrerte oppfylte
de materielle vilkårene for fri rettshjelp.

ler.259
Arbeidstaker kan få fri rettshjelp i saker etter arbeidsmiljøloven i tvist om hvorvidt et
arbeidsforhold består, og i saker om erstatning ved opphør av et arbeidsforhold. To av
sakene om arbeidsrett gjaldt attest og vandelskrav, og ville ikke blitt dekket av fri
rettshjelp.260 I saken som gjaldt spørsmål
om å få tilbake jobben etter endt soning
hadde arbeidstakeren selv sagt opp, slik at
det var utvilsomt at arbeidsforholdet ikke
lenger bestod, og saken ville nok ikke blitt
dekket av fri rettshjelp.

9.3.2.5 Trygd- og pensjonsrett
Klager etter folketrygdloven dekkes av ordningen med fritt rettsråd med behovsprøving. 256 Vi fant ni saker om trygd og pensjonsrett, men ingen av disse hadde en aktiv
klagefrist. Sakene faller dermed ikke innenfor rettshjelplovens hovedregler.

De øvrige sakene gjaldt skatt, forsikring og
generelle forvaltningsrettslige spørsmål
som taushetsplikt og innsyn. Ingen av disse
dekkes av rettshjelplovens hovedregler.

9.3.2.6 Andre saker
Leietaker kan få fritt rettsråd med behovsprøving i sak om utkastelse etter husleieloven § 9-8 og tvangsfullbyrdelse av slik oppsigelse jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2
(3) bokstav c, når saken gjelder bolig som
leietaker bebor.257 Vi fant to oppsigelsessaker i forbindelse med undersøkelsen.258 I
begge tilfellene hadde utleier fullbyrdet
oppsigelsen ved å kaste tingene til intervjupersonen. Disse sakene kunne fått innvilget

254

255
256

9.3.2.7 Straffe- og politirett
Vi avdekket ti saker om straffe- og politirett. Syv av disse gjaldt søknad til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
om å få saken sin prøvd på nytt. Slike saker
er ikke dekket av rettshjelploven.
De øvrige tre sakene om straffe- og politirett
ville heller ikke blitt dekket av rettshjelploven, men kunne kanskje gitt rett til forsvarer

257

Rettshjelploven § 11 (1) nr. 1, jf. utlendingsloven § 92 (1), (2) og (3) første punktum, jf. §§ 66
(1) bokstav b og c, 67 (1) bokstav a, b og c, 68
(1) bokstav a og b og 122.
Se punkt 5.4.6.
Rettshjelploven § 11 (2) nr. 7.
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Rettshjelploven § 11 (2) nr. 4.
Se punkt 5.4.9.
Rettshjelploven § 11 (2) nr. 4.
Se punkt 5.4.9.

eller bistandsadvokat etter straffeprosesslo-

nå og hvor alvorlig det straffbare forholdet

261

ven. To av sakene gjaldt anmeldelse av
straffbare forhold.262 Etter straffeprosessloven § 107a (1) bokstav a og b, har fornærmede i saker om overtredelse av straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd og
i saker der det er «grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig
skade på kropp eller helse», rett til å få oppnevnt bistandsadvokat.263 Det følger av
straffelovens system at retten til bistandsad-

var, men det kan tenkes at saken på sikt vil
utløse krav på forsvarer.266 Fangen ønsket
veiledning om hva som ville skje fremover,
og dette er ikke dekket av verken straffeprosessloven eller rettshjelploven.

vokat også omfatter forsøk.264 I tillegg gis
det fritt rettsråd uten behovsprøving for å
vurdere forhold av betydning for anmeldelse i slike saker.265 Voldtektsforsøket
dekkes av bestemmelsen jf. straffeprosessloven § 107a (1) bokstav a. Det er usikkert
om drapsforsøket ville vært dekket av rettshjelploven § 11 (1) nr. 6 jf. straffeprosessloven § 107a (1) bokstav b, ettersom han
ikke hadde fysiske skader. Det måtte i så fall
blitt innvilget på bakgrunn av at de psykiske
belastningene var å anse som en «betydelig
skade» på fangens «helse». Også i saken om
drapstrusler måtte rettshjelp eventuelt blitt
gitt etter en skjønnsmessig vurdering av om
truslene hadde gitt fangen «betydelig skade
på kropp eller helse» jf. straffeprosessloven
§ 107a (1) bokstav b.

fri rettshjelp for vårt utvalg, har vi først tatt
utgangspunkt i inntekten utvalget oppga at
de hadde før soning. Ettersom vi ikke har
informasjon om eventuelle ektefeller og
samboeres inntekt, har vi behandlet alle
som enslige og sammenlignet inntekten
med inntekts- og formuesgrensene for enslige.

9.3.3
Behovsprøving
For å vurdere i hvilken grad behovsprøvingen utgjør en begrensning i tilgangen til

Inntektsgrensen for en enslig person er
246 000 kroner.267 Over halvparten av utvalget hadde høyere inntekt enn inntektsgrensen før soning, mens omtrent to femtedeler tjente så lite at de kvalifiserte for behovsprøvd fri rettshjelp. Over halvparten av
utvalget ville vært avskåret fra å få fri rettshjelp med behovsprøving, selv om de hadde
en sak som falt innenfor de prioriterte sakstypene, når man tar utgangspunkt i utvalgets
inntekt før soning.

Den siste saken om strafferett gjaldt en
fange som hadde blitt anmeldt for et straffbart forhold under soningen. Vi hadde lite
informasjon om hvor i prosessen saken stod
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Straffeprosessloven kapittel 9 og 9 a.
Se punkt 5.4.7.
Straffeloven § 291.
Skaflem (2016) note 619.

266
267
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Rettshjelploven § 11 (1) nr. 6.
Straffeprosessloven §§ 96-99.
Rettshjelpforskriften § 1-1.

Figur 55 viser sammenhengen mellom

Den som søker om rettshjelp skal dokumen-

udekket rettshjelpsbehov og inntekt over eller under inntektsgrensen før soning.

tere sin inntekt, i utgangspunktet ved forrige
ligningsattest eller selvangivelse.268 Det innebærer at inntekten før soning kan være relevant for vurderingen av om man har inntekt over eller under inntektsgrensen dersom soningen har vart kortere enn et år.
Dersom inntekt eller formue er endret siden
siste ligning må dette dokumenteres.269 For
en fange kan dette tenkes dokumentert ved
en soningsbekreftelse. Dette tilsier at det er

Figur 55: Saksfrekvens etter inntekt over/under inntektsgrensen for behovsprøvd fri rettshjelp. Prosent av utvalget
i parentes.
5
4,5

4,3

4
3,5
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3,4
2,7

den nåværende økonomiske situasjonen
som legges til grunn så lenge den kan dokumenteres. Derfor har vi også vurdert de økonomiske vilkårene mot fangenes økonomiske situasjon under soning.

2,5
2
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0,5
0

Dagpengesatsen utgjør i løpet av et år maksimalt 24 820 kroner.270 Uansett hvilken
dagpengesats man legger til grunn, utgjør
dagpengene et langt lavere beløp enn inntektsgrensen for behovsprøvd fri rettshjelp.
For at inntekten skulle overstige inntektsgrensen for fri rettshjelp, måtte fangene ha
inntekt utover dagpengene. Det var 8 % av
utvalget som hadde en annen inntekt i tillegg til dagpengene de fikk i fengsel.271
Bare 4 % av utvalget tjente mer enn 246 000
kroner på intervjutidspunktet. Inntektsgrensen utgjorde etter dette ikke en betydelig begrensning i fangenes adgang til å motta fri
rettshjelp når vi ser på inntekt under soning.

0-246000 (42,9 246001- (51 %) Vet ikke (6,1 %)
%)

N = 49

Fangene som hadde lavere inntekt enn inntektsgrensen, hadde i gjennomsnitt omtrent
en sak mer enn fangene som hadde for høy
inntekt for fri rettshjelp. Imidlertid hadde
også fangene med inntekt over inntektsgrensen et stort udekket rettshjelpsbehov,
med 3,4 saker hver i gjennomsnitt. Dette utgjorde rett over halvparten av sakene. Hvis
vi tar utgangspunkt i fangenes inntekt før
soning, utgjør inntektsgrensen en reell begrensning av fangenes mulighet til å få fri
rettshjelp.

I utvalget var det 18 % som hadde høyere
formue enn formuesgrensen på 100 000

268
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Statens sivilrettsforvaltning (2016) punkt 4.1.3.
Statens sivilrettsforvaltning (2016) punkt 4.1.3.
Kriminalomsorgsdirektoratet (2017a) s. 1.
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Se punkt 4.6.3.

kroner.272 Av disse hadde én person allerede

bestemmelsene, men gjør likevel noen ge-

for høy inntekt. Totalt var inntektsgrensen
og formuesgrensen et hinder for fri rettshjelp for omtrent en femtedel av utvalget,
når vi tar utgangspunkt i den økonomiske
situasjonen på intervjutidspunktet. Med
tanke på at fangene hadde lav inntekt og relativt høy gjeldsbelastning, må dette må sies
å være en høy andel.

nerelle vurderinger. Ettersom behovsprøvingen ikke var nevneverdig problematisk i
vårt materiale, tar vi i det følgende utgangspunkt i unntak fra den materielle avgrensningen.
Den velferdsmessige betydningen ble kategorisert som stor i 23 % og middels i 70 %
av sakene. Man kunne derfor tenke seg at en
del av sakene oppfylte vilkåret om at saken

Av de fem sakene som kunne oppfylle de
materielle vilkårene for fri rettshjelp etter
rettshjelploven og straffeprosessloven, var
det bare fritt rettsråd i forbindelse med oppsigelse og utkastelse som var underlagt behovsprøving.273 Oppnevning av bistandsadvokat og forsvarer skjer uten behovsprøving. Begge fangene som hadde en sak om
oppsigelse og utkastelse hadde lavere inntekt enn inntektsgrensen før soning. De
hadde verken formue eller annen inntekt
enn dagpenger. Blant de sakene som kunne
være omfattet av rettshjelplovens og straffegjennomføringslovens saklige dekningsområder, var altså ikke inntekts- og formuesgrensene til hinder for at rettshjelp ble
innvilget.

«objektivt berører søker i særlig sterk
grad», slik at det kunne innvilges fri rettshjelp etter unntaksbestemmelsen. Særlig
sett i lys av rettshjelplovens formålsbestemmelse virker dette som en rimelig tolkning.274 Imidlertid legger objektivitetskravet i stor grad opp til en vurdering av søkeren sammenlignet med en normalborger i
stedet for å sammenligne med andre mennesker i tilsvarende situasjon.275 Dette gjør
at for eksempel et gjeldskrav som for en
fange utgjør et høyt beløp, kan vurderes
som mindre betydelig i en objektiv skala.
Videre skal det legges vekt på om saken har
«likhetstrekk» med de prioriterte sakstypene.276 Her kan det tenkes at for eksempel
en sak om omgjøring av et vedtak fra NAV,
kan anses å ha såpass tydelige likhetstrekk
med en klage i samme sak at det kunne blitt
innvilget fri rettshjelp. Samtidig har vi sett
at de fleste sakene i vårt materiale tilhører
sakskategorier som i sin helhet faller utenfor ordningen, slik at det kan være vanskelig

9.3.4
Unntaksadgangen
Om en sak omfattes av unntaksbestemmelsene i rettshjelploven eller ikke, beror på en
konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi
har ikke vurdert hver sak opp mot unntaks-
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Se punkt. 4.6.4.
Rettshjelploven § 11 (2) nr. 4. Se punkt 9.2.2.1.
Rettshjelploven § 1 (1).
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Rønning (2008) s. 109.
Rettshjelploven § 11 (3).

å finne en relevant sakstype å sammenligne

undersøkelsen er blant sakene rettshjelp-

med.

myndighetene oftest anser for å ha stor velferdsmessig betydning.

Tall fra Statens sivilrettsforvaltning viser at
det i 2018 ble søkt om fritt rettsråd etter
unntaksbestemmelsen i § 11 (3) i 1844 saker.277 En tredjedel av disse ble innvilget.
Figur 56 viser hvordan innvilgelsene fordelte seg etter sakstype.

Det er vanskelig å anslå hvor mange av sakene vi registrerte som ville gitt fri rettshjelp etter unntaksbestemmelsene. At omtrent to tredjedeler av søknadene om fritt
rettsråd i 2018 ble avslått underbygger at
unntaksbestemmelsen har et snevert virkeområde og ikke kan veie opp for det store

Figur 56: Innvilgelser § 11 (3) etter sakstype. Antall saker.

udekkede behovet for fri rettshjelp.
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9.3.5

Kjennskap til
rettshjelpsordningen og bruk
av advokat
Kjennskap til rettshjelpsordningen er en
forutsetning for at fanger som ikke har råd
til å betale for rettshjelp likevel skal oppsøke en advokat. I tillegg er det avgjørende
at de oppfatter at det som mulig å komme i
kontakt med en advokat. Fangene ble derfor
spurt om de kjente til at de kunne ha rett til
å få gratis advokathjelp i visse sakstyper.
Med dette spørsmålet tok vi sikte på å finne
ut om de kjente til hovedinnholdet i lov om
fri rettshjelp. Vi har imidlertid ikke kartlagt
hva fangenes kjennskap innebar. Det kan
dermed hende at noen har svart at de kjenner til ordningen, selv om de kanskje bare
hadde hørt om den, uten å vite noe mer om
hva den går ut på. Det ble presisert at vi ikke
siktet til saker der staten betalte forsvarer i
straffesaken.278 Figur 57 viser utvalgets
kjennskap til lov om fri rettshjelp.
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N = 598

Fritt rettsråd ble oftest innvilget i saker om
barnevern, med utlendingssaker rett etter.
De største forskjellene mellom innvilgelsene og vårt materiale er at vi ikke registrerte noen saker om barnevern, mens ingen
av innvilgelsene gjaldt saker om fengselsrett. Ser vi bort ifra fengselsrett og barnevern, ser vi at innvilgelsene i stor grad gjelder sakstyper vi registrerte i undersøkelsen.
Innvilgelsene viser at sakstypene vi fant i
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Danielsen (2019).

100

Straffeprosessloven § 107.

Figur 57: Kjennskap til lov om fri rettshjelp.

kontakte advokat mens de sonet. Figur 58
viser hvordan de svarte.

4%
Figur 58: Hvordan fangene vurderte muligheten til å kontakte advokat.

49%
47%

25%

47%

Ja

Nei

12%

Vet ikke

N = 49
16%

Omtrent halvparten kjente til ordningen, og
omtrent like mange kjente ikke til den. De
to intervjupersonene som hadde saker som
falt innenfor rettshjelplovens dekningsområde, kjente til ordningen.279 Ettersom loven
dekker rettsområder av stor velferdsmessig

God

Dårlig

Ubesvart

N = 49

Nesten halvparten av fangene vurderte muligheten for å komme i kontakt med en ad-

betydning, og omfatter saker store deler av
befolkningen berøres av i løpet av livet, er
det noe overraskende at ikke flere hadde
kjennskap til ordningen.

vokat som god. Blant de som vurderte muligheten som middels eller dårlig var det
flere som tok opp at det tok lang tid å få lagt
inn telefonnummeret til advokaten på ringelisten, at det er vanskelig finne ut hvilken
advokat man bør kontakte, og at det er dyrt.
Litt over en femtedel oppga at de hadde råd
til å betale for advokat. Ser vi på fangenes
inntekt under soning, var det nok i realiteten
enda færre som hadde råd til å betale advo-

«Advokatterskelen» er et velkjent fenomen,
som betegner situasjonen der man kvier seg
for å oppsøke advokat, selv om man har et
udekket rettshjelpsbehov.280 Årsakene til at
en del opplever en slik terskel, kan være
manglende tilgjengelighet, en antagelse om
at det er for kostbart eller at problemet ikke
oppfattes som alvorlig nok.281 Fangene ble
spurt hvordan de vurderte muligheten til å

279

Middels

katutgifter. Det ser ut til at inntekt og tilrettelegging fra fengselet var større hindringer
enn at fangene kviet seg for å kontakte advokat. Dette kan ha sammenheng med at

280

Se punkt 9.3.2.6 for mer informasjon om disse
sakene.

281
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Se for eksempel NOU 2002: 18 s. 37.
NOU 2002: 18 s. 37.

alle har vært i kontakt med advokat i forbin-

best mulig i konkrete saker.284 Veilednings-

delse med straffesaken.

plikten må tilpasses ut fra organets situasjon
og kapasitet, og organet skal av eget tiltak
vurdere partenes behov for veiledning.285
Tanken er ikke at forvaltningsorganene skal
drive generelt opplysningsarbeid, men heller ikke at de skal være passive inntil noen
henvender seg med konkrete spørsmål.286

Det var flest som oppga at de hadde kontaktet advokat i forbindelse med vedtak fra Kriminalomsorgen. Det var også en del som
hadde kontaktet advokat i forbindelse med
spørsmål om gjeld og vedtak fra Utlendingsdirektoratet.

Den alminnelige veiledningsplikten gjelder
for alle som er ansatt i Kriminalomsorgen,
9.4

Veiledningsplikten og

og den gjelder både overfor de som til enhver tid er innsatt i fengselet, og for besøkende og pårørende.287

forvaltningssamarbeid
9.4.1
Den alminnelige
veiledningsplikten
Det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt er en av ordningene som kan avskjære fri rettshjelp etter rettshjelploven på
bakgrunn av subsidiaritetsprinsippet.282

9.4.2
Forvaltningssamarbeid
9.4.2.1 Generelt
For å tilrettelegge for at fanger skal kunne
motta veiledning fra offentlige instanser og
etater, er det inntatt en bestemmelse om forvaltningssamarbeid i straffegjennomføringsloven § 4. Forvaltningssamarbeidet er
en lovfestet plikt for Kriminalomsorgen til
å samarbeide med andre offentlige instanser
for å tilrettelegge for at domfelte får de tjenester lovgivningen gir dem krav på. Denne
plikten omtales som tilretteleggingsplikten.
Samarbeidet skal bidra til å dekke fangenes
behov og fremme deres tilpasning til samfunnet.288

Den alminnelige veiledningsplikten følger
av forvaltningsloven § 11 (1). Veiledningspliktens begrunnelse er at forvaltningsrettslige regler er mange og kan være kompliserte. Reglene endres stadig og nye lover
vedtas. Det kan oppleves utfordrende å ha
oversikt over hvilke rettigheter og plikter
man har til enhver tid. Forvaltningen skal
opptre i samsvar med «god forvaltningsskikk», og skal gi veiledning innenfor sitt
felt til klienter som har behov for det.283
Veiledningspliktens formål er å gjøre parter
og andre i stand til å ivareta sine interesser
282
283
284
285
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Rettshjelploven § 5 (1).
Smith (2014) s. 200.
Forvaltningsloven § 11 (1) annet punktum.
Forvaltningsloven § 11 (1) tredje punktum og
(2) første punktum.
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Smith (2014) s. 200.
Forvaltningsloven § 11.
Straffegjennomføringsloven § 4.

9.4.2.2 Kontaktbetjent
Kontaktbetjentordningen går ut på at alle
fanger, uavhengig av om de soner en dom
eller sitter i varetekt, skal tilbys særlig oppfølging av en eller flere fengselsbetjenter.292
Noen av hovedoppgavene til kontaktbetjenten er å «ha ansvar for at den innsatte får informasjon om fengselet, samt rettigheter og
plikter», «medvirke i framtidsplanleggingsprosessen», «gjennomføre kartlegging av
problemer, behov og ressurser snarest mulig

En følge av forvaltningssamarbeidet er at
tjenester i fengsler er organisert etter importmodellen, som innebærer at visse offentlige etater leverer tjenester til fengslene
på samme måte som de leverer tjenester til
samfunnet ellers. Slik har det ikke alltid
vært. Frem til 1970 var fengselsanstaltene
organisert etter «selvforsyningsmodellen».
Kriminalomsorgen var da selv ansvarlig for
alle tjenestene og tilbudene innenfor murene. Erfaringene fra denne modellen var at
Kriminalomsorgen ikke var i stand til å tilby
tjenester av like god kvalitet som de offentlige instansene med særskilt kompetanse og
nødvendige ressurser.289 Kriminologen Nils
Christie tok til orde for at servicetilbudet
utenfor murene måtte inn i fengslene. Importmodellen ble i stadig større grad implementert i fengslene på 1970-tallet og norsk
kriminalomsorg er fremdeles organisert etter denne ordningen.290 For å sikre at tjenesteyterne har en uavhengig rolle, har de sin
organisatoriske plassering utenfor Kriminalomsorgen.291 Tjenester som importeres
er blant annet skole- og helsetjenester,
NAV, bibliotek og prest.

etter innsettelsen» og «bistå ved henvendelser utad, for eksempel til sosialkontor, arbeidskontor og skolemyndigheter».293 Kontaktbetjenten har etter dette en sentral rolle
for å ivareta fangenes mulighet til å få veiledning fra instanser innenfor og utenfor
fengselet. Rollen som kontaktbetjent fordrer inngående kunnskap om fengselssystemet og aktuelt regelverk. For at betjenten
skal kunne bidra med å ivareta fangenes
ulike behov, er det nødvendig med kjennskap til hvilke tilbud som finnes og hvilke
av disse som kan passe den aktuelle fangen.

9.4.2.3 Sosialkonsulent
I Romerike fengsel er det fire sosialkonsulenter. Disse er ansatt av Kriminalomsorgen, og fordelt slik at tre av stillingene tilhører Ullersmo og én tilhører lavsikkerhetsavdelingen Kroksrud.294 Sosialkonsulentene er i utgangspunktet til stede daglig. De-

Flere ressurspersoner i fengslene skal bidra
til at forvaltningssamarbeidet blir mest mulig hensiksmessig. Vi skal i det følgende beskrive rollene til noen av de viktigste.

289
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Blant annet St.meld. nr. 27 (1997-1998) punkt
7.8.4.
Christie (1970) s. 75-77.
Storvik (2017) s. 50.

293

294
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Retningslinjer til straffegjennomføringsloven §
3 punkt 3.2, jf. straffegjennomføringsloven § 3.
Kriminalomsorgens
sentrale
forvaltning
(2002b) s. 2.
Johansson (2019a).

res hovedoppgave er å veilede kontaktbe-

lavsikkerhetsavdelingen Kroksrud ca. fire

tjentene i å bistå fangene i prosessen rundt
løslatelse, herunder med kontakt med NAV,
hjelp til å finne sysselsetting og hjelp til å
søke om økonomisk bistand. Dersom fangene har behov for bistand utover det som er
kontaktbetjentenes arbeidsområde, kan sosialkonsulenten bistå fangene. Det gjelder
for eksempel søknad om kommunal bolig.
Sosialkonsulentene jobber på individnivå,
men har først og fremst som oppgave å vei-

dager i uken. Denne fordelingen er begrunnet i at NAV-konsulenten har vurdert at det
er flest kandidater til eventuelle tiltak i
Kroksrud, der flere fanger er i slutten av soningen. Ettersom NAV-konsulenten har lite
tid i Ullersmo, har vedkommende valgt å
prioritere fanger under 25 år.297

9.4.2.5 Tilbakeføringskoordinator
Tilbakeføringsgarantien ble lansert i Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008), og skulle
bygge bro over den såkalte «glippsonen»,
det vil si de første timene og dagene etter at
man løslates, hvor risikoen for tilbakefall er
størst.298 Målet med tilbakeføringsgarantien
var å hindre tilbakefall ved å bistå straffedømte i å få effektuert sine rettigheter til bolig, utdanning, sosiale tjenester og helsetjenester.299 Det er velkjent at fangebefolkningen gjennomgående har dårligere levekår enn den øvrige befolkningen, og mange
har derfor behov for bistand for å få på plass
slike grunnleggende behov.300 Tilbakeføringskoordinatorene skal sørge for at disse
behovene er dekket før løslatelse.

lede kontaktbetjentene. Fangene kan likevel
be om å møte sosialkonsulenten, som da
vurderer om det fangen ønsker hjelp med er
et tema som noen andre skal bistå med, eller
om det er sosialkonsulenten selv som skal
bistå.295

9.4.2.4 NAV-konsulent
Kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten inngikk i 2014 en samarbeidsavtale
for å styrke tilknytningen til arbeidsmarkedet og forbedre tilgangen til NAV-tjenester
for fanger.296 Etter dette har flere fengsler
innført ordninger med NAV-konsulent.
Ordningen innebærer at en NAV-veileder er
til stede i fengselet for å tilby veiledning.
Tjenesten er en del av importmodellen, slik
at NAV-konsulenten er ansatt i kommunen.

I Romerike fengsel er det en tilbakeføringskoordinator i 100 % stilling.301 Vi har ikke
informasjon om hvilken fordeling koordinatoren har mellom de ulike avdelingene i Romerike fengsel, men vedkommende samar-

NAV Ullensaker har en 100 % stilling som
skal dekke Romerike fengsel. NAV-konsulenten er i Ullersmo ca. én dag i uken og i

295
296
297
298

299

Johansson (2019a).
Kriminalomsorgen (2014).
Johansson (2019a).
St.meld. nr. 37 (2007-2008) s. 173.
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Storvik (2017) s. 52.
Blant annet Revold (2015).
Johansson (2019a).

beider tett med sosialkonsulentene. Tilba-

berører dem under soning. Figur 59 viser

keføringskoordinatoren jobber på systemnivå, og har en mer overordnet rolle enn sosialkonsulentene.

hvordan de svarte.
Figur 59: Intervjupersonenes kjennskap til rettigheter og
regler under soning. Prosent.

6%

9.5

Dekkes rettshjelpsbehovet
av veiledningsplikt og
forvaltningssamarbeid?
9.5.1
Veiledning
I sakene med privat motpart er ikke veiled-

18%
18%

ning et tilgjengelig rettshjelpstilbud. Dette
gjaldt imidlertid bare i 6,5 % av sakene. I de
aller fleste sakene var det ulike forvaltningsorganer som var motpart.302 Mange av
sakene vi avdekket gjaldt spørsmål om
hvordan fangene kunne søke på en ytelse,
hva de hadde krav på ved løslatelse, hva
som var vilkårene for overføring til et annet
fengsel og lignende. På bakgrunn av at den
juridiske bistanden må være «nødvendig»
for å kunne dekkes av fri rettshjelpsordningen, stilles det krav om at saken gjelder
en konkret eller aktuell tvist eller krav.303
Mange av sakene var ikke munnet ut i en
aktuell tvist, men vi så likevel et betydelig
behov for generell veiledning og vurdering
av mulig forestående problemstillinger.
Dette er i stor grad saker hvor forvaltningen
har veiledningsplikt, og hvor det som følge
av subsidiaritetsprinsippet ikke gis fri rettshjelp.

22%

God

Middels

35%

Dårlig

Ingen kjennskap

Ubesvart

N = 49

To femtedeler av utvalget oppga at de hadde
dårlig eller ingen kjennskap til rettighetene
og reglene som berører dem under soning.
Omtrent en femtedel oppga at de hadde god
kjennskap. Med tanke på at alle som jobber
i fengselet har veiledningsplikt, er dette få.
Det viser at behovet for veiledning er stort.
Fangene ble spurt om de kjente til ulike forvaltningsorganers veiledningsplikt. Figur
60 viser hvordan de svarte. Svarene gir ikke
nærmere informasjon om hva kjennskapen
bestod i.

Fangene ble bedt om å vurdere i hvilken
grad de kjenner til rettigheter og regler som

302

303

Se punkt 5.6.
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Statens sivilrettsforvaltning (2016) s. 5, jf. rettshjelploven §§ 1 og 14 (1).

Figur 60: Kjennskap til ulike instansers veiledningsplikt.
Prosent.
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glemt, at ting tok for lang tid, at få betjenter
hjalp til, at kontaktbetjenten ikke hadde nok
tid, at de fikk ulike svar fra forskjellige betjenter, inntrykk av at de ansatte ikke hadde
nok kunnskap, og at det opplevdes som vilkårlig hvor mye hjelp man fikk av kontaktbetjenten.

23%
63%
82%

67%

80%

78%
37%
19%

Ja

33%

20%

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet
fant etter sine besøk på Ullersmo i 2017 at
mange av fangene ikke kjente til eller hadde
en forbindelse med sin kontaktbetjent.304
Av de vi intervjuet hadde alle utenom én
person kontaktbetjent. Det tilsier at Ullersmo har en god ordning på tildeling av
kontaktbetjent. Vi undersøkte ikke i hvilken
grad fangene var kjent med kontaktbetjentens hovedoppgaver og hvordan de opplevde at kontaktbetjenten utførte disse. Det
var likevel flere som tok opp at det var et
problem at de ofte fikk ny kontaktbetjent, at
kontaktbetjenten ofte ikke var på jobb eller
at de ikke syns de fikk den hjelpen de
trengte. Selv om alle unntatt én hadde kontaktbetjent var det altså varierende om fangene fikk tilstrekkelig oppfølging av kontaktbetjenten.

Nei

N = 49

For alle de andre forvaltningsorganene enn
fengselet svarer mindre enn halvparten at de
kjenner til veiledningsplikten. Det er flest
som kjenner til NAVs veiledningsplikt, med
litt over en tredjedel. Til tross for at 29 % av
utvalget hadde utenlandsk statsborgerskap
og dermed kan antas å ha hatt kontakt med
utlendingsmyndighetene, var det bare 19 %
som kjente til Utlendingsdirektoratets veiledningsplikt.
I overkant av tre fjerdedeler oppga at de
kjente til fengselets veiledningsplikt, men
bare halvparten hadde forsøkt å få veiledning fra noen i fengselet i forbindelse med
juridiske spørsmål. Av de som hadde for-

Flere fanger tok opp at de ikke fikk noen generell tilgang på informasjon om rettighetene sine og at fengselet var avvisende ved
slike henvendelser. En intervjuperson ga uttrykk for frustrasjonen på følgende måte:

søkt var det omtrent en åttendedel som var
fornøyd med bistanden fra fengselet, mens
omtrent to tredjedeler ikke var fornøyde.
Årsakene til misnøyen handlet blant annet
om at henvendelser ble videresendt og

304

Sivilombudsmannen (2018) s. 33.
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«Jeg får aldri svar. Jeg skriver klager og prøver å forklare, får beskjed om å snakke med kontaktbe-

fangenes mulighet til å motta veiledning fra

tjenten, får ikke tak i kontaktbetjenten, får beskjed om å skrive
lapp, skriver lapp, lappen kommer
aldri frem. Jeg føler meg maktesløs.»

Intervjupersonene ble bedt om å vurdere
mulighetene til å kontakte et offentlig organ
utenfor fengselet. Figur 61 viser hvordan de
svarte.

andre forvaltningsorganer.

Figur 61: Hvordan fangene vurderte muligheten til å kontakte offentlige instanser og etater utenfor fengsel. Prosent.

En annen tok opp at hjelpen han fikk ikke
var relevant. Han hadde bedt om hjelp til å
skrive en anmeldelse, men fått hjelp til rett-

16%

skriving.
27%

De som ikke hadde forsøkt å spørre fengselet om veiledning ble bedt om å forklare
hvorfor. Noen svarte at de ikke hadde hatt
behov, eller at problemet ikke var stort nok,
men det hyppigste svaret var at de ikke
visste hvor de kunne få hjelp. Det var også
noen som svarte at de trodde det var for liten
sjanse til å vinne frem.

25%

33%

God

Fangenes beskrivelser av sine erfaringer
med veiledning fra fengselet tyder på at veiledningen av flere årsaker ikke er egnet til å
ivareta det store behovet. I flere av sakene
vi registrerte hadde fangene fått feilaktig informasjon om regelverket som gjaldt dem.
Dette underbygger fangenes opplevelse av
at veiledningen ikke fungerer godt nok.

Middels

Dårlig

Vet ikke

N = 49

Dobbelt så mange mente at muligheten til å
kontakte offentlige instanser og etater utenfor fengselet var dårlig som god. En fjerdedel vurderte muligheten som middels, og ytterligere en fjerdedel svarte «vet ikke».
Dette er en høy andel ubesvart. Det er uvisst
hva som er årsaken til at så mange ikke besvarte dette spørsmålet, men det kan tenkes
at kunnskapen om veiledning og tilrettelegging var mangelfull, og at mange rett og
slett ikke hadde forsøkt å kontakte offentlige instanser utenfor fengselet. Andelen
som svarte at muligheten var god var betydelig lavere for veiledningstjenester enn for

9.5.2
Tilretteleggingsplikten
Ettersom fangene er avhengige av ansatte i
fengselet for å komme i kontakt med instanser utenfor fengselet, kan mangelfull veiledning fra fengselet også få betydning for

107

advokater.305 Dette kan indikere at fangenes

Bare omtrent en femtedel av utvalget hadde

tillit til advokater var større enn tilliten til
offentlige etater og instanser, og kanskje at
fengselet i større grad tilrettelegger for at
fangene kan ringe advokat.

forsøkt å få veiledning fra offentlige instanser utenfor fengselet. Av disse var like
mange fornøyd som misfornøyd med hjelpen. Blant de som ikke hadde forsøkt, var
den hyppigste årsaken at de ikke visste hvor
de kunne få hjelp.

Videre ble intervjupersonene bedt om å forklare hva som gjorde det vanskelig å kontakte offentlige instanser utenfor fengselet.
Svarene er kategorisert i figur 62.

Frihetsberøvelsen vanskeliggjør muligheten til å motta veiledning og tjenester fangene har krav på. Til tross for bestemmelsen

Figur 62: Hindringer i kontakten med offentlige instanser
og etater utenfor fengselet. Prosent.

om forvaltningssamarbeid, gir fengselsoppholdet begrensede muligheter til å ringe eller på annen måte oppnå kontakt med offentlige tilbud utenfor fengselet. Tilgangen
til internett er enda mer begrenset enn tilgangen til telefon. Hovedregelen er at fangene ikke skal kunne disponere datautstyr
som er koblet til eksternt datanettverk, eksternt datautstyr eller lignende. Dette kan
bare skje dersom det er «særlig grunn til det
og når det finnes sikkerhetsmessig ubetenkelig».306 Fangene har i utgangspunktet
bare tilgang på datautstyr i forbindelse med
arbeid og undervisning.307 Ullersmo fengsel
bekreftet på e-post at fangene bare gis tilgang til internett i forbindelse med skole.308
Den høye terskelen for å få internettilgang
gjør det utfordrende å kontakte eksterne offentlige etater, særlig i lys av at forvaltningen stadig digitaliseres. Fangene får i liten eller ingen grad benyttet seg av praktiske og brukervennlige løsninger i høysikkerhetsfengsler.

6%
6%
6%

33%

24%

24%

Fengselet tilrettelegger for lite
Mangler informasjon
Begrenset tilgang på telefon og PC
Det tar lang tid
Annet
Ubesvart/vet ikke

N = 33

De viktigste årsakene som ble tatt opp var at
fengselet tilrettelegger for lite, at de mangler informasjon og at de har begrenset tilgang på telefon og pc. Fangenes tilbakemeldinger tyder på at selve fengselssituasjonen
er et hinder for å kunne motta veiledning.

305
306

307

Se punkt 9.3.5.
Forskrift om straffegjennomføring § 3-20 (3).

308
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Forskrift om straffegjennomføring § 3-20 (1).
Johansson (2019a).

Når muligheten til å komme i kontakt med

skal få mulighet til å benytte legen til tjenes-

instanser utenfor fengselet er begrenset, er
det desto viktigere at den delen av forvaltningssamarbeidet som går ut på å importere
tjenester utenfra til fengselet fungerer godt.
Imidlertid tyder funnene våre på at heller
ikke dette fungerer godt nok. Særlig gjaldt
dette muligheten til å motta veiledning fra
NAV-konsulenten. Både i utvalget og i hele
Ullersmo var det bare 10 % av fangene som
var under 25 år på utvalgstidspunktet. Det

ter som knytter seg til velferdsforvaltningen. Når fengselshelsetjenesten henviser
til fastlegen i disse tilfellene, mister fangene
muligheten til å motta de samme tjenestene
som mennesker utenfor fengsel. Dette er i
strid med forvaltningssamarbeidet i straffegjennomføringsloven § 4, og vanskeliggjør
planleggingen av livet etter soning. Dette,
sammenholdt med den dårlige tilgangen på
veiledning fra NAV, gjør det vanskelig å

betyr at NAV-konsulentens tilbud kun
gjaldt for 10 % av fangene. Samtidig hadde
over 22 % av utvalget saker innenfor NAVkonsulentens arbeidsområde. Alle som
hadde slike saker var over 25 år. De som får
tilbud om bistand fra NAV-konsulenten
hadde altså ikke et udekket rettshjelpsbehov
innenfor NAV-konsulentens arbeidsområde. Dette kan være fordi de ikke hadde
slike problemer, eller fordi veiledningen fra
NAV-konsulenten fungerer godt. For alle
over 25 år er imidlertid muligheten for veiledning tilnærmet illusorisk.

motta veiledning i forbindelse med velferdstjenester mens man soner en fengselsdom. En god tilbakeføring til samfunnet, tilsier at en økonomisk trygghet bør være på
plass i god tid før løslatelse. Saksbehandlingstiden for uføresøknader varierte fra fire
til åtte måneder i de 18 ulike fylkene, med
et gjennomsnitt på syv måneder.309 At fengselslegen henviste til fastlegen for arbeidsevnevurdering, innebærer dermed at denne
prosessen først kan settes i gang etter løslatelse, og at fangene risikerer å gå i flere måneder uten annen inntekt enn sosialstønad.

Flere fanger tok opp at de ønsket bistand fra
fengselslegen i forbindelse med arbeidsevnevurdering eller tilrettelegging av arbeid,
men ble møtt med at dette er noe fastlegen
utenfor skal hjelpe til med. Fastleger har
oppgaver som knytter seg til velferdsforvaltningen, i tillegg til vanlige legeoppgaver. Arbeidsevnevurderinger er et godt eksempel på en slik oppgave. Ettersom fengselshelsetjenesten bygger på importmodellen, må det være meningen at også fangene

9.6
Oppsummering
Kun to av sakene som ble kartlagt i undersøkelsen oppfylte rettshjelplovens hovedregler. Dette utgjør 1 % av sakene. I tillegg
fant vi én sak som med sikkerhet faller innenfor ordningen med fri sakførsel etter
straffeprosessloven, mens ytterligere to saker kunne tenkes å falle innenfor denne ordningen. Dersom vi legger til grunn at alle
disse fikk innvilget fri rettshjelp, ville fem

309

NAV (2014). Tall basert på saksbehandlingstiden i februar 2019.
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av 184 saker vært dekket. Dette er en dek-

få fri rettshjelp var blant fangene som kjente

ning på 3 %.

til ordningen med fri rettshjelp. Nesten
halvparten mente at muligheten til å kontakte en advokat var god, men under en fjerdedel antok at de hadde råd til å betale for
advokat.

I omtrent halvparten av sakene hadde fangene for høy inntekt til å kvalifisere til fri
rettshjelp før soning. Når vi så på inntekten
under soning gjaldt dette bare 4 %. Kombinasjonen av de materielle og økonomiske
vilkårene ble ingen ytterligere begrensning
i tilgangen til fri rettshjelp, ettersom de to
intervjupersonene som kunne få innvilget

Forvaltningens veiledningsplikt fungerer
dårlig overfor fangene. Dette gjelder både
veiledning fra fengselet og andre offentlige
instanser. Fangene ga uttrykk for motløshet

rettshjelp etter rettshjelploven hadde lavere
inntekt enn inntektsgrensen. Sakene som
kunne kvalifisere for fri rettshjelp etter
straffeprosessloven var ikke underlagt behovsprøving.

og manglende tillit til at de kunne få veiledning, og mente at fengselet tilrettela for lite
for at de kunne kontakte instanser og etater
utenfor fengselet. Begrenset tilgang på telefon og internett gjør det vanskelig å komme
i kontakt med andre forvaltningsorganer. I
tillegg gjorde ressursmangler at muligheten
for å snakke med NAV-konsulent bare
gjaldt et fåtall av fangene.

Omtrent halvparten av utvalget kjente til at
de i visse tilfeller kunne ha krav på advokat
betalt av staten. Begge som muligens kunne
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10

inneholder en rekke vage og upresise be-

Forslag til endringer

stemmelser, og Kriminalomsorgen på lokalt
og regionalt nivå gis en stor grad av skjønn.
En del av fangene i utvalget uttrykte at det
var vanskelig å forstå innholdet i reglene, og
utformingen kunne for eksempel gjøre det
vanskelig å vite hvorfor de hadde fått avslag
på en søknad.

10.1
Innledning
Et av formålene med undersøkelsen var å
komme med forslag til endringer som bør
gjøres for i større grad å imøtekomme fangenes udekkede rettshjelpsbehov. Vi foreslår
endringer både i fengselssystemet og i rettshjelploven. Noen av endringene krever endring i praksis, noen krever endring i lov, og
noen krever nye samfunnsøkonomiske prio-

Flere trengte hjelp til å forstå regelverket de
var underlagt under straffegjennomføringen, og en del oppga at de hadde lese- og
skrivevansker. Mange tok opp at de ønsket
hjelp til å utforme søknader om for eksempel overføring til lavsikkerhet, permisjon eller prøveløslatelse. Utvalget hadde relativ
lavt utdanningsnivå og løs tilknytning til arbeidslivet.310 Noen hadde også store psykiske utfordringer. Å skulle sette seg inn i
ukjent lovverk og utforme formelle søknader opplevdes som krevende for mange.

riteringer.
I punkt 10.2 trekker vi frem noen forhold
ved fengselssystemet og det underliggende
regelverket i sakene som kunne vært utformet på en mer hensiktsmessig måte, og slik
at det ikke oppstår et så stort udekket rettshjelpsbehov hos fangene. Dette er ikke en
uttømmende gjengivelse av utfordringene
vi fant; snarere et lite utvalg.

Vi ble i undersøkelsesperioden gjort oppmerksomme på at det verserte oppfatninger
om «vilkår» som ikke er å gjenfinne i straffegjennomføringsregelverket. Det var for
eksempel en fange som hadde blitt informert om at han måtte ha sonet 22 måneder
av straffen før han kunne søke om overføring til lavsikkerhet.311 En annen, som
hadde sonet noen måneder av en dom på i
underkant av to år, fikk beskjed av en betjent om at det var for tidlig å søke om over-

I punkt 10.3 vil vi på bakgrunn av funnene i
undersøkelsen vurdere hvilke endringer
som trengs i rettshjelploven.

10.2

Nødvendige endringer i
fengselssystemet
10.2.1 Kunnskap om
straffegjennomføringsregelver
ket
Straffegjennomføringsloven med tilhørende forskrift, rundskriv og retningslinjer

310
311

Se punkt 4.3 og 4.4.
Overføring skal som utgangspunkt ikke skje når
fangen har mer enn fem år igjen til utholdt 2/3
straffetid, jf. straffegjennomføringsloven § 15,

jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 15 punkt 15.2, men denne intervjupersonen hadde mindre enn fem år igjen.
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10.2.2

føring til lavsikkerhet og at det fantes en ka312

fengselsrett
Utgangspunktet er at forvaltningslovens
saksbehandlingsregler gjelder for Kriminalomsorgen.315 Det åpnes for unntak i visse
tilfeller. Saksbehandlingen kan for eksempel være muntlig hvis «tidsmessige grunner
gjør det nødvendig»316, det kan gjøres visse
unntak fra begrunnelsesplikten317 og klagefristen er som utgangspunkt redusert betraktelig.318

rantenetid. En tredje hadde blitt frarådet
å søke om overføring til lavsikkerhet, fordi
han var utvist.
Uavhengig av hvem det er som har gitt
fangene denne feilinformasjonen, er dette et
problem som Kriminalomsorgen må ta tak
i. Hvis en betjent ikke er kjent med regelverket eller er usikker på tolkningen, bør
vedkommende være ærlig om det og la være
å uttale seg før forholdet er undersøkt nærmere. Vårt materiale tilsier at både betjenter
og fanger i Ullersmo har behov for informasjon om hva som vektlegges i flere av de
skjønnsmessige vurderingene i straffegjennomføringsloven, for eksempel hva som
ligger i at «sikkerhetsmessige grunner» ikke
kan tale mot,313 eller hva som må til for at
noe ikke anses som «utilrådelig»314. Slik informasjon bør komme fra ansatte med kompetanse om regelverket. På denne måten kan
man unngå at det verserer feiloppfatninger
som i verste fall kan føre til rettighetstap for
fangene.

312

313

Saksbehandlingsregler i

Noen fanger hadde opplevd at ansatte i
fengselet hadde gitt muntlige avslag, uten at
de fikk mulighet til å fremme formelle søknader. En intervjuperson hadde for eksempel behov for økonomisk sosialhjelp for å
dekke utgifter til en ny tann, og en annen
trengte støtte til en tannlegebehandling.
Begge fikk muntlig avslag, uten begrunnelse. Det er forståelig at det kan være vanskelig å forsone seg med en slik tilbakemelding for fangene. Hvis det er slik at en person ikke er i målgruppen for en ytelse, må
det forklares hvorfor. Alle har rett til å søke
på offentlige ytelser og har krav på en begrunnelse hvis man ikke tildeles godet. Det
er avgjørelsesorganet selv som må sørge for
at saken er så godt opplyst som mulig, slik
at de kan fatte en forsvarlig avgjørelse.319

314

Det følger av straffegjennomføringsloven § 15,
jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 15 punkt 15.2 at «[i]nnsatte bør vurderes
for overføring fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå til fengsel med lavere sikkerhetsnivå når det
gjenstår mindre enn to år til forventet løslatelse»
og at slik vurdering skal skje «når ett år gjenstår».
Straffegjennomføringsloven §§ 15 (2) og 33 (1).

315
316
317
318
319
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Straffegjennomføringsloven § 42 (5).
Straffegjennomføringsloven § 7.
Straffegjennomføringsloven § 7 (1) bokstav b.
Straffegjennomføringsloven § 7 (1) bokstav d.
Straffegjennomføringsloven § 7 (1) bokstav e.
Forvaltningsloven § 17 (1).

Det er dette som gjerne kalles «offisialprin-

som hadde mottatt avslag de ønsket å på-

320

sippet». Praksisen med avslag uten begrunnelse er ulovlig og må opphøre straks.

klage, men hvor klagefristene var utløpt
uten at de rakk å områ seg.

Den enkelte sak skal ha en «tilstrekkelig individuell og konkret» begrunnelse.321 Det
skal nevnes hvilke faktiske forhold som er
lagt til grunn for vedtaket, slik at den vedtaket retter seg mot forstår at vilkårene for å
treffe et vedtak er oppfylt, eller slik at han
gis rimelig grunnlag for å forstå hva

En del fanger sår tvil ved om fengselet fatter
riktige vedtak. Da kan det være betryggende
at et overordnet organ foretar en ny realitetsavgjørelse i klageomgangen. Den korte
klagefristen gjør imidlertid at fangene må
handle raskt hvis de ønsker bistand fra en
rettshjelper. I mange tilfeller er Jussbuss av-

skjønnsutøvelsen bygger på. Flere av fangene vi intervjuet savnet begrunnelser for
hvorfor de mottok avslag etter avslag, og
noen tok opp at de mottok identiske vedtak
dersom de søkte på det samme godet på et
senere tidspunkt. Dette kan tyde på at begrunnelsene ikke er konkrete nok.

hengig av at fengselet innvilger utsatt klagefrist325 for å rekke å representere en klient
i klageomgangen i en straffegjennomføringssak. Vår erfaring er at en del fanger
ikke var kjent med at man kan be om utsatt
frist eller at det kan gis tillatelse til å få behandlet en klage selv om klagefristen blir
oversittet.326 En del situasjoner kunne derfor blitt avhjulpet ved at betjentene ble
bedre skolert i hvilke muligheter som finnes, slik at de for eksempel kunne bidratt
med å utarbeide fristavbrytende klager.
Noen fortalte at de sendte en ny søknad hvis
de ikke rakk å klage. Det er lite hensiktsmessig hvis ikke forholdene har endret seg.
Dersom det ble lagt til rette for at flere fikk
benyttet seg av klageretten og mottok godt
begrunnede vedtak, ville sannsynligvis flere
fanger slått seg til ro med avgjørelsene og
følt at de ble behandlet på en rettferdig måte
i tråd med lovgivningen. For å ivareta retts-

Klagefristen i straffegjennomføringssaker
er kortere enn i alminnelige forvaltningssaker. Etter forvaltningsloven er klagefristen
som hovedregel tre uker,322 mens den etter
straffegjennomføringsloven er syv dager,
og kun 48 timer ved reaksjon på brudd.323
Kort klagefrist kan begrunnes i behovet for
rask iverksetting. Samtidig kan reaksjoner
på visse brudd iverksettes umiddelbart uten
at vedtak er fattet.324 De korte fristene gjør
det vanskelig å oppsøke hjelp for å klage i
tide. Det var flere av våre intervjupersoner

320
321

322
323

324

Smith (2014) s. 264.
Straffegjennomføringsloven § 7 og Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (2001) punkt
4.3.
Forvaltningsloven § 29.
Straffegjennomføringsloven § 7 (1) bokstav e.

325
326
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Straffegjennomføringsloven § 39, jf. § 40 (2)
bokstavene c, d og e.
Forvaltningsloven § 29 (4).
Forvaltningsloven § 31.

sikkerheten til fanger bør klagefristen utvi-

det kan gjøres unntak hvis «sikkerhetsmes-

des slik at utgangspunktet er det samme som
etter forvaltningsloven.

sige grunner ikke taler mot det».328 Ordlyden tilsier at fengselet kan gjøre unntak hvis
det ikke foreligger noen mistanke om at
kommunikasjonskanalen vil bli misbrukt.

Flere fanger tok opp at de hadde søknader
til behandling som de ikke hadde fått svar
på og at det var lang saksbehandlingstid. Ullersmo har bekreftet at de på grunn av kapasitetsproblemer prioriterer søknader om
prøveløslatelse og permisjon.327 Den lange
saksbehandlingstiden gjør det vanskelig å

Kommunikasjonskontrollen skjer på forskjellige måter avhengig av om det er brev
eller telefonsamtaler som skal kontrolleres.
Kontroll av post kan skje ved åpning og
gjennomlesning, eller ved undersøkelse ved
bruk av teknisk utstyr eller hund.329 Telefonsamtaler kan kontrolleres ved avlytting,
pålegg om en bestemt språkform ved avlytting, undersøkelse av samtalepartens identitet eller lydbåndopptak.330

planlegge en god progresjon i soningen,
særlig for fanger med korte dommer. Det
kan i verste fall medføre at fanger ikke rekker innom de ulike trinnene i soningsprogresjonen og dermed løslates rett fra høysikkerhet. Dette er uheldig, ettersom en
gradvis tilbakeføring til samfunnet er det
mest ideelle. Det bør derfor settes inn ekstra
ressurser for å holde saksbehandlingstiden
på et forsvarlig nivå.

«Advokat og offentlig myndighetsrepresentant» nyter et særlig vern mot kommunikasjonskontroll.331 Brev til eller fra advokat
og offentlig myndighetsrepresentant kan
kun undersøkes med teknisk utstyr eller
hund. Hvis sendingen må åpnes, skal det
skje i fangens nærvær.332 Kontroll av telefonsamtaler med advokat eller offentlig
myndighetsrepresentant kan kun skje før
samtalen påbegynnes. Avlytting og opptak
er aldri lov. Det skilles ikke mellom advokat
i straffesaken og andre saker.333

10.2.3 Kommunikasjonskontroll
10.2.3.1 Brev og telefon
Flere av intervjupersonene lurte på om
fengselet hadde adgang til å kontrollere
kommunikasjonen med Jussbuss gjennom å
åpne post eller avlytte telefonen. Utgangspunktet er at post og telefonsamtaler skal
kontrolleres i høysikkerhetsfengsler, men
327
328

329

330
331
332

Hegna (2019).
Straffegjennomføringsloven §§ 30 (2) annet
punktum og 32 (2) annet punktum.
Straffegjennomføringsloven § 30 (3) første
punktum, jf. § 27 (1).
Straffegjennomføringsloven § 32 (3), (5) og (6).
Straffegjennomføringsloven §§ 30 (6) og 32 (6).
Straffegjennomføringsloven § 30 (6) andre og
tredje punktum, jf. § 27 (3) og retningslinjene til

333
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straffegjennomføringsloven § 30 punkt 30.9
bokstav a
Ved endringslov av 29. juni 2007 ble «offentlig
forsvarer» byttet ut med «advokat» for at regelverket om kommunikasjonskontroll skulle være
i overensstemmelse med EMK art. 8, se Ot. prp.
nr. 31 (2006-2007).

10.2.3.2 Rutinemessig visitasjon
Kriminalomsorgen kan undersøke fangene
ved kroppsvisitasjon.336 Ullersmo praktiserte rutinemessig kroppsvisitasjon av alle
fanger før og etter besøk. Kroppsvisitasjon
innebærer i denne sammenheng avkledning
og besiktigelse av naken kropp.337 I Ullersmo er praksis at det er to betjenter til
stede under visitasjonen og at fangen må
sette seg ned på huk.338 Praksisen med rutinemessig kroppsvisitasjon gjelder også ved

Andre rettshjelpere omfattes ikke av advokaters vern mot kommunikasjonskontroll.
Det innebærer at fanger som ikke har råd til
å betale for advokat stilles dårligere enn
dem som har råd til advokat. Utvalget vårt
hadde i liten grad råd til å betale for advokat
under soningen, og var langt på vei overlatt
til å søke hjelp fra andre aktører som ikke er
omfattet av konfidensialitetsvernet. Dette
begrenser betydningen av at konfidensialitetsvernet også gjelder advokat i andre saker
enn straffesaken. De hensyn som taler for
konfidensialitet gjør seg gjeldende uavhengig av om rettshjelperen er advokat eller
ikke. Det er uheldig at fengselet kan avlytte
telefonsamtaler og lese brev om fangenes
rettslige problemer før de er tatt opp formelt. Det kan blant annet sette fengselet i
stand til å imøtegå argumenter som ennå
ikke er fremmet. Denne skjevheten er alvorlig sett i lys av at Kriminalomsorgen var
motpart i omtrent halvparten av sakene vi
fant i undersøkelsen.334 For å unngå forskjellsbehandling mellom fanger som er
ulikt økonomisk stilt, bør anerkjente rettshjelpere omfattes av den samme konfidensialiteten som advokater når det gjelder
unntak fra kommunikasjonskontroll. Kriminalomsorgsdirektoratet har selv bekreftet at
de ikke har noen generell mistillit til rettshjelpere som ikke har advokatbevilling.335

besøk fra advokat.

334

337

335
336

Den rutinemessige kroppsvisitasjonen kan
bidra til å heve terskelen for å oppsøke rettshjelp når Jussbuss kommer på besøk. Det er
uheldig, ettersom besøk er den eneste formen for ukontrollert kommunikasjon fangene kan ha med rettshjelpere som ikke er advokater. Kroppsvisitasjon som kontrolltiltak er inngripende, og flere av fangene i undersøkelsen sa at det opplevdes ubehagelig
og nedverdigende. Jussbuss registrerte
ingen juridiske problemer med udekket
rettshjelpsbehov spesifikt tilknyttet praksisen. Det kan imidlertid ikke tolkes som et
signal om at praksisen bør vedvare slik den
gjennomføres i dag, ettersom flere bemerket
at de opplevde den som ydmykende.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har uttalt at kroppsvisitasjon
med full avkledning kan utgjøre en risiko

Se punkt 5.6.
Kriminalomsorgsdirektoratet (2017b).
Straffegjennomføringsloven § 28.

338
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Straffegjennomføringsloven § 28, jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 28
punkt 28.3.
Sivilombudsmannen (2018) s. 30.

for menneskerettighetsbrudd.339 Det strider

uavhengig av oppsparte midler, hvor fami-

med Mandelareglene at det ikke foretas en
individuell vurdering før kroppsvisitasjon
besluttes.340 Praksisen med rutinemessig
kroppsvisitasjon bør opphøre, og full
kroppsvisitasjon bør bare foretas der det etter en konkret vurdering anses som nødvendig.

lien bor eller offentlige etaters åpningstider.

10.2.4.2 Ringekvoten
I høysikkerhetsfengsler er utgangspunktet
at fangene gis adgang til å telefonere i 20
minutter per uke, hvis ikke «kapasitetsmessige forhold» er til hinder for det.341 I Ullersmo får fangene i utgangspunktet ringe i
22 minutter per uke.342 Adgangen til å tele-

10.2.4 Tilgang på telefon
10.2.4.1 Generelt
Mange av fangene opplevde at reglene om
telefoni hindret eller begrenset kontakten
med familie og venner som de gjerne ville
opprettholde kontakten med. De fleste
mente at det skyldtes at de fikk få ringeminutter og at det var for dyrt å ringe. Det var
også en del som var usikre på hvilke regler
som regulerte bruken av telefon.

fonere avhenger blant annet av om fengselet
har tilgjengelige ressurser til å kontrollere
samtalen.343 Det er adgang til å få innvilget
utvidet ringetid hvis det foreligger «særlige
grunner» og igjen må det vurderes om det er
tilgjengelige ressurser til det.344 Ordlyden
tilsier at det må foreligge et særlig behov for
utvidet ringetid. Retningslinjene nevner
som eksempler at fangen ikke får permisjoner eller sjelden mottar besøk, at soningen
gjennomføres på en særlig tyngende måte
eller at formålet med utvidet ringetid er å
opprettholde kontakt med egne barn.345 Det
er behov for kontakt med barn under 18 år
som vektlegges.346 I vårt utvalg var det omtrent tre femtedeler som ikke hadde barn under 18 år.347 De fleste hadde derfor ikke anledning til å få innvilget utvidet ringetid på

Bruken av telefon er regulert på detaljnivå,
og det er mange forhold som begrenser
fangenes telefonering. Mengden regler som
skal forstås og følges er stor for fangene, og
det virker lite hensiktsmessig at det skal
være så mye å sette seg inn i for å kunne
bruke telefonen. Bruk av telefon bør heller
reguleres ut fra en rettferdig fordeling av
ressurser slik at fangene i størst mulig grad
kan følge opp forpliktelser og relasjoner,
339

340
341

342
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Blant annet Valasinas v. Lithuania, Lorse and others v. The Netherlands og Van der Ven v. The
Netherlands.
The Mandela Rules art. 52 (1).
Forskrift om straffegjennomføring § 3-29 (2)
første punktum.
Johansson (2019b).
Straffegjennomføringsloven § 32 (2) andre
punktum.
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Forskrift om straffegjennomføring § 3-29 (3).
Straffegjennomføringsloven § 32, jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 32
punkt 32.7.
Johansson (2019b).
Se punkt 4.2.

dette grunnlaget, men hadde ofte andre per-

av murene og forberede seg til løslatelse.

soner som det var viktig for dem å opprettholde kontakten med.

Også private aktører som kreditorer, utleiere og potensielle arbeidsgivere kan være
sentrale for dette formålet, og bør kunne
kontaktes utenom ringekvoten. Telefonsamtalene bør være kostnadsfrie, slik at
terskelen for å gjennomføre dem senkes. I
det lange løp kan det resultere i en tryggere
løslatelse.

I tillegg til familie og venner kan det være
viktig å oppnå kontakt med for eksempel
forsvarere, ulike offentlige etater, representanter fra trossamfunn eller kreditorer. Telefonsamtaler til advokater og offentlige
myndighetsrepresentanter skal etter gjeldende regelverk gå utenom ringekvoten.348

10.2.4.3 Kostnader
Utgangspunktet er at fangene selv må dekke
kostnadene til telefonsamtaler, og at det er
dagpengene de får av fengselet som skal
brukes til å betale.353 Det åpnes for at «nødvendige samtaler» med offentlig oppnevnt
forsvarer, diplomatisk eller konsulær representant og pårørende, kan dekkes av egne
midler, det vil si oppsparte midler som ikke
er dagpenger fra Kriminalomsorgen.354
Ordlyden tilsier at det må være av en viss
viktighet å få videreformidlet et budskap,
uten at det fremgår eksempler på hva som
regnes som «nødvendige» samtaler.

Samtaler med personer som i kraft av sin
stilling skal kommunisere med fangene, kan
etter en konkret vurdering tas utenom ringekvoten.349 Det fordrer imidlertid at «telefonsamtalen anses særlig viktig og lokale forhold og bemanningsmessige forhold ikke
taler mot».350 Ullersmo har opplyst at de lar
fangene få ringe «Nav, bank/forsikring og
offentlige kontorer etc.» uten å betale og
utenfor fangenes ringekvote.351 Funnene
våre viser imidlertid at det er varierende i
hvilken grad denne praksisen følges. Saken
til fangen som brukte mye av ringekvoten
på å ringe DPS illustrerer dette.352
Samtaler til offentlige organer bør falle
utenfor ringekvoten i alle tilfeller. Slike
samtaler kan bidra til å gjøre det lettere for
fangene å løse sine problemer fra innsiden
348

349

350

Straffegjennomføringsloven § 32, jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 32
punkt 32.6 bokstav a.
For eksempel lege, psykolog, prest eller tilsvarende fra godkjent trossamfunn og ansatte i politi, påtalemyndighet eller Kriminalomsorgen,
jf. straffegjennomføringsloven § 32, jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 32
punkt 32.6 bokstav b.
Straffegjennomføringsloven § 32, jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 32
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punkt 32.6 bokstav b. Tilsvarende gjelder fanger
uten advokat som bistås av rettshjelptiltak som
Jussbuss, se punkt 32.6 bokstav b.
Johansson (2019a).
Se punkt 5.4.3.2.
Forskrift om straffegjennomføring § 3-29 (4)
første punktum.
Forskrift om straffegjennomføring § 3-29 (4) annet punktum.

Ullersmo fengsel benytter Wind Communi-

gjelder norske fanger med de nærmeste på-

cations AS som leverandør av teletjenester.355 Prisene varierer avhengig av om man
ringer fasttelefon eller mobil, og om samtalen går til en telefon i Norge eller i utlandet.356 Det koster 1,29 kroner per minutt å
ringe en mobiltelefon i Norge, mens å ringe
til en mobiltelefon i for eksempel Albania
koster 5,74 kroner. Eritrea er ett av flere
land i den dyreste kategorien, der ringeprisen er 15,52 kroner per minutt. I utvalget er

rørende i utlandet. Det er imidlertid ingen
selvfølge at alle har oppsparte midler. Flere
av fangene med venner og familie i utlandet
opplevde at kontakten med dem ble begrenset på grunn av de høye ringeprisene utenlands. Fangene som hadde familie og venner i Norge reagerte også på de høye ringeprisene innenlands.

det fanger med statsborgerskap i begge
disse landene. Utenfor fengsel er det vanlig
å ha abonnementer som inkluderer fri ringetid til en fast månedspris. I abonnementer
uten fri ringetid koster et ringeminutt for eksempel 0,39 kroner357, 0,69 kroner358 og
0,99 kroner.359 Telefonsamtaler til telefoner
i EØS-området har samme vilkår som telefonsamtaler i Norge. Samtaler til andre deler av verden tilbys rimelig via mobiloperatører som spesialiserer seg på dette.360

tanse til nettverket på utsiden enn å ivareta
betydningsfulle relasjoner. Det kan verken
sies å være i tråd med formålet om rehabilitering eller normalitetsprinsippet. Dessuten
er det uheldig at det er så store forskjeller i
ringeutgifter mellom fangene. Med tanke på
at målgruppen for Ullersmo er straffedømte
med lange dommer og utenlandske fanger
uten tilknytning til Norge, er det av særlig
betydning at fengselet tilrettelegger for at
fangene kan opprettholde kontakten med
nettverket de har på utsiden. Dette gjelder
særlig kontakten med de nærmeste pårørende. De europeiske fengselsreglene har
fremhevet dette som betydningsfullt.362 Det
bør derfor tilstrebes at fanger i alle fengsler
kan ringe sine nærmeste pårørende for en lavere pris, og aller helst kostnadsfritt.

Ringeprisene bidrar snarere til å skape dis-

Ovennevnte viser at ringeprisene i Ullersmo
er vesentlig høyere enn vanlige ringepriser
utenfor fengsel. Sett i sammenheng med
den lave dagpengesatsen, blir kostnadene til
ringing store for den enkelte fange. Utenlandske fanger gis mulighet til å bruke egne
midler til å ringe de nærmeste pårørende.361
Hensynet bak regelen tilsier at dette også

355
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Johansson (2019a).
Hansen (2019).
Talkmore.
Chili mobil (2019).
Telenor (2019).
Mycall tilbyr for eksempel samtaler til Albania
for 3,29 kroner per minutt og samtaler til Eritrea
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som del av en rimelig abonnementspakke, se
Mycall (2019).
Straffegjennomføringsloven § 32, jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 32
punkt 32.9.
The European Prison Rules art. 24.1 og 24.5.

10.2.4.4 Ringetidspunkt
Fengselslederen kan på bakgrunn av lokale
forhold bestemme tidspunkt for når fangene
kan bruke telefonen.363 Det følger av Ullersmos telefonrutiner at telefonsamtaler
som hovedregel skal skje etter arbeidstid,
det vil si etter klokken 15.00.364 Samtaler til
«offentlige kontorer etc.» kan imidlertid etter søknad skje på dagtid.365 I særlige tilfeller kan også andre telefonsamtaler gjennomføres på dagtid.366 De fleste offentlige

telefonsamtaler kan tas på dagtid uten at

kontorer har telefontid i tradisjonell arbeidstid og kun i ukedager. NAV har for eksempel telefontid på hverdager mellom kl.
08.00 og 15.30,367 og Utlendingsdirektoratets veiledningstjeneste på telefon er åpen
på hverdager mellom kl. 09.00 og 14.30.368
Namsfogdens telefontid varierer mellom de
tolv ulike kontorene, men har kun åpent på
hverdager. I Oslo, Asker og Bærum er telefontiden mellom kl. 08.30 og 14.00 mandag
til torsdag og 08:30-12 på fredag.369 Det er
altså vanskelig å nå flere av disse forvaltningsorganene for veiledning i fengselets
ordinære telefontider. Det vil derfor i mange
tilfeller være nødvendig å søke om å gjennomføre en telefonsamtale på dagtid. Hvis
man er demotivert, gruer seg, har telefonangst eller problemer med å skrive norsk,
kan det oppleves som byrdefullt å gå inn i
en søknadsprosess for å få tatt en slik telefon. Det bør derfor tilrettelegges for at slike

fanger hadde fått innvilget morsmålstelefoni med noen, men ønsket å kommunisere
med flere familiemedlemmer eller venner
på morsmålet sitt. Kontakt med venner og
familie er av betydning for tilbakeføringen
til samfunnet. Dette gjelder ikke bare de
nærmeste pårørende. Det bør derfor kunne
innvilges morsmålstelefoni til flere enn de
aller nærmeste.

363

368

364
365
366
367

fangen må sende en søknad i forkant.

10.2.4.5 Språk
Hvis fangen selv eller den han ønsker å
ringe ikke snakker norsk eller engelsk, kan
det innvilges morsmålstelefoni. Det gis primært for kommunikasjon med de nærmeste
pårørende.370 Over halvparten av utvalget
hadde et annet morsmål enn norsk. Flere

10.2.4.6 Skype
Ullersmo er et av fengslene som har innført
adgang til å kommunisere med familie og
venner via Skype. Tjenesten gjør det mulig
å kommunisere gratis gjennom lyd- og videosamtaler. Fangene må imidlertid søke
om å benytte Skype, og Sivilombudsmannens besøksrapport fra 2017 viste at bare
fem fanger hadde fått det innvilget.371 I tillegg var det mange, både fanger og ansatte,

Straffegjennomføringsloven § 32, jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 32
punkt 32.7.
Johansson (2019a).
Johansson (2019a).
Johansson (2019a).
NAV (2013).
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Utlendingsdirektoratet.
Politiet.
Straffegjennomføringsloven § 32, jf. retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 32
punkt 32.3 bokstav b.
Sivilombudsmannen (2018) s. 47.

som ikke visste at Skype var en mulighet.372

menter spiller inn i vurderingen. Et fengsel-

Skype burde kunne benyttes av alle, men
bør som et minimum tilbys alle fanger som
får lite besøk.

sopphold regnes normalt som en forbigående situasjon, slik at fengselsoppholdet i
seg selv ikke er nok til å oppfylle vilkåret. I
tillegg er gjerne inntektssituasjonen etter
soning uavklart, slik at det som regel først
er når den er avklart at man kan si noe om
muligheten til å oppfylle gjeldsforpliktelsene.

10.2.5 Gjeldshåndtering
Økonomisk rådgivning og bistand ved
gjeldsproblemer anses som ett av de seks
viktigste elementene i tilbakeføringsgarantien.373 En fjerdedel av sakene vi fant om

Videre er det et vilkår for gjeldsordning at

gjeldsrett hadde stor velferdsmessig betydning. Det indikerer at flere av fangene
hadde en kritisk økonomisk situasjon, med
en gjeldsbyrde som ble opplevd uhåndterlig.

det ikke virker støtende for andre skyldnere
eller samfunnet for øvrig å innfri gjelden.375
I vurderingen av om det vil virke støtende å
innfri gjelden, skal det særlig vektlegges om
en «ikke ubetydelig del av gjelden stammer
fra straffbare forhold som er avgjort ved
dom eller forelegg mindre enn tre år før søknad leveres».376 Fangene i vårt utvalg hadde
gjeld som stammet fra ulike kreditorer, men
mange hadde pådratt seg gjeld fra straffbare
forhold i form av inndragnings- og erstatningskrav. I disse tilfellene er det vanskelig
for fanger å få innvilget gjeldsordning.

Hvis man under soning har en stor gjeldsbyrde man ikke klarer å håndtere, er det som
regel forhandling med kreditor om rentefrys, betalingsutsettelse og nedbetalingsavtale som er de mest tilgjengelige løsningene. Slike løsninger forskyver gjeldsproblemene til livet etter soning. De bidrar ikke til
å løse problemene på lengre sikt, og gjelden
kan fortsatt vanskeliggjøre en god tilbakeføring.

Det åpnes imidlertid for å se bort fra treårsregelen hvis skyldneren «klart er i en rehabiliteringssituasjon».377 Forarbeidene presiserer at «igangsetting av en gjeldsordningsprosess kan antas å være et viktig ledd i rehabiliteringen av en tidligere lovbryter».378
Regelen ble oppmyket i 2013 og tok sikte
på å omfatte for eksempel en løslatt person

Gjeldsordning er en aktuell mulighet for
personer som er «varig ute av stand» til å
oppfylle sine gjeldsforpliktelser.374 «Varig
ute av stand» er et grunnvilkår, der flere mo-

372
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Sivilombudsmannen (2018) s. 47.
St.meld. 37 (2007-2008) s. 176. Tilbakeføringsgarantien kommer delvis til uttrykk i straffegjennomføringsloven § 4 om forvaltningssamarbeid.
Gjeldsordningsloven § 1-3.
Gjeldsordningsloven § 1-4 (2).
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Gjeldsordningsloven § 1-4 (2) bokstav b første
punktum.
Gjeldsordningsloven § 1-4 (2) bokstav b annet
punktum.
Prop. 155 L (2012-2013).

med en uhåndterlig gjeldssituasjon som

stor pågang av denne typen saker, og flere

ønsket å ta avstand fra sitt tidligere kriminelle liv og komme seg inn på bolig- eller
arbeidsmarkedet.379 Fangenes gjeldsproblemer i denne undersøkelsen tyder på at det er
viktig at slike resosialiseringshensyn vektlegges i spørsmålet om gjeldsordning.
Mange i utvalget hadde imidlertid en klar
oppfatning om at gjeldsordning ikke var aktuelt så lenge de satt i fengsel. Dette kan
tyde på at oppmykningen ikke har gått langt

tilfeller har blitt avgjort i domstolene den
siste tiden.380

nok. At eksempelet i forarbeidene retter seg
mot løslatte personer må ikke tolkes så
strengt at dette hindrer å igangsette en god
rehabiliteringsprosess i løpet av soningen.

ningen. Å løse gjeldsproblemer er helt avhengig av at fangene selv ønsker å ta tak i
situasjonen. Viljen til å ta tak i problemene
i begynnelsen av soningen burde derfor utnyttes på en mer fornuftig måte. Ideelt sett
burde avdrag og renter fryses automatisk
når en person skal inn til soning. Et minstekrav må være at informasjon om disse ordningene gjøres mer tilgjengelige, og at fangene får praktisk bistand til å ordne dette i
begynnelsen av soningen. Våre erfaringer
fra undersøkelsen tilsier at dette krever endringer både i selve straffegjennomføringen
og i reglene om gjeldshåndtering.

Det er problematisk at håndtering av gjeld
utsettes til etter soningen. For å sikre en best
mulig løslatelse, bør det satses tydeligere på
å løse gjeldsproblemer i løpet av soningen.
Som vist i punkt 6.8.3 hadde fangene en tendens til i større grad å ta opp problemer i begynnelsen av soningen og mot slutten av so-

At vi avdekket et såpass stort udekket rettshjelpsbehov innen gjeldsrett, tilsier at den
økonomiske rådgivningen og bistanden til å
ta tak i gjeldsproblemer var mangelfull.
Dette til tross for at slik rådgivning er en
sentral del av tilbakeføringsgarantien. Begrenset tilgang på telefon og pc forsterker
dette inntrykket. Å skulle ordne opp i sin
egen økonomi uten anledning til å bruke
nettbank synes nærmest umulig i 2019, særlig når telefontilgangen også er minimal.

10.2.6
Det er heller ikke slik at fangene kan anbefales å overlate økonomistyringen i nettbanken til nærstående uten videre. Regelverket
gir i liten grad beskyttelse til ofrene som blir
utsatt for lånesvindel med bruk av BankID,
særlig der offeret selv har gitt fra seg tilgang
til personlig BankID. Jussbuss opplever en

Straffegjennomføring for
utenlandske statsborgere
Nesten en tredjedel av intervjupersonene
våre hadde utenlandsk statsborgerskap.381
Utenlandske statsborgere kan utvises som
følge av et straffbart forhold.382 Utvisning
er formelt ikke ansett som en straffereaksjon, men flere av fangene i utvalget fortalte

379

381

380

Prop. 155 L (2012-2013).
Se blant annet Frostating lagmannsretts dom av
31.01.2019.

382
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Se punkt 4.7.
Utlendingsloven §§ 66-68.

at de opplevde utvisningen som en tilleggs-

utvisning, vektlegges dette i fangens dis-

straff.

favør ved søknader om utgang fra fengselet.
Det er forståelig at faren for unndragelse
øker jo mindre tilknytning vedkommende
har til Norge. Vi har imidlertid sett at det
nærmest automatisk vurderes at det foreligger unndragelsesfare dersom en utvisningsprosess har begynt. Videre bar flere av vedtakene preg av å være en standardisert tekst,
nærmest uten vurdering av individuelle momenter. Dette er ikke i tråd med at skjønnet

Til tross for at straffegjennomføringsloven
ikke skiller mellom fanger som skal tilbakeføres til det norske samfunnet og ikke, opplevde flere av de utenlandske fangene i utvalget at de ble forskjellsbehandlet ved at de
ikke fikk samme progresjon i soningen som
fangene med norsk statsborgerskap. For eksempel var det flere utenlandske fanger som
opplevde at de ble forskjellsbehandlet når
de søkte om permisjon, overføring til lavsikkerhet og prøveløslatelse. Noen nevnte
også at de ikke trodde det var noen vits i å
søke om utganger fra fengselet, fordi de
ikke var norske.

skal vurderes individuelt og konkret, og det
er tvilsomt om slike vedtak oppfyller forvaltningslovens krav til begrunnelse.
For å unngå forskjellsbehandling må det
vurderes konkret hvor sterk eller svak tilknytning den enkelte fangen har til Norge
før en søknad om for eksempel permisjon
avslås. Det kan gjøres ved å undersøke familierelasjoner i inn- og utland, arbeidstilknytning, bolig og tiden vedkommende har
oppholdt seg i Norge.386 Det er forståelig at
fangene har problemer med å slå seg til ro
med avgjørelsen, når vedtakene ikke begrunnes i konkrete forhold hos fangen selv.

Sikkerhetsvurderinger står helt sentralt i
straffegjennomføringen.383 Disse vurderingene er særlig relevante ved behandling
av søknader om utganger fra fengselet. Permisjon og overføring til friere soningsformer, som lavsikkerhet og hjemmesoning
med elektronisk kontroll, er eksempler på
det. Sikkerhetsvurderingen skal foretas
konkret og skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle.384 Faren for unndragelse er normalt et
sentralt moment.385

Flere av de utviste fangene hadde spørsmål
knyttet til innreiseforbudet de var ilagt, og
noen lurte på når de kunne returnere til
Norge, til tross for at de var varig utvist.
Vedtak om utvisning skal forkynnes på et
språk den vedtaket retter seg mot forstår. Vi

Vår erfaring er at straks en fange har mottatt
et forhåndsvarsel eller endelig vedtak om

383
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Straffegjennomføringsloven § 3 (1), jf. retningslinjer til straffegjennomføringsloven, alminnelige prinsipper for sikkerhetsvurdering.
Straffegjennomføringsloven § 3 (1), jf. retningslinjer til straffegjennomføringsloven, alminnelige prinsipper for sikkerhetsvurdering.
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Se for eksempel straffegjennomføringsloven §§
15 (2) og 33 (3).
Storvik (2017) s. 49.

så imidlertid eksempler på at fangene ikke

og begynne «på nytt». I tillegg jobber be-

hadde forstått innholdet, selv om vedtaket
var forkynt med tolk. Å forstå innholdet av
vedtaket er ikke det samme som å forstå
språket det formidles på. Varsel og vedtak
om utvisning skapte mye usikkerhet blant
de utenlandske statsborgerne i utvalget. I ett
tilfelle skapte det også stor usikkerhet for en
norsk statsborger med utenlandsk bakgrunn. Han var redd for at fengselsstraffen
skulle forårsake tilbakekall av statsborger-

tjentene i turnus, slik at det kan ta lang tid
før fangen får snakket med sin kontaktbetjent. Flere intervjupersoner ga uttrykk for
at manglende kontinuitet i kontaktbetjentarbeidet var problematisk. Kontaktbetjentenes tydelige dobbeltrolle som maktutøver
og omsorgsperson er også egnet til å svekke
tilliten til veiledningen fra kontaktbetjentene. I det ene øyeblikket låser betjenten
fangen inn og ut av cellen, foretar kroppsvi-

skapet hans slik at han kunne bli utvist.
Dette viser at det er behov for god og tilgjengelig informasjon om disse reglene.

sitasjon og gir instrukser, og i det andre øyeblikket skal betjenten hjelpe fangen med å
planlegge fremtiden og bistå med å skrive
permisjonssøknad.

10.2.7 Veiledningstilbudet
For fangene er det primært fengselsbetjentene som skal oppsøkes for veiledning, uavhengig av hvilket saksområde de trenger
veiledning innenfor. Det er helt avgjørende
at betjenten forstår og tar på alvor at det aktuelle spørsmålet er noe fangen har krav på
veiledning om, og tilrettelegger for at slik
veiledning kan gis; enten av betjenten selv
eller av andre.

Mange av intervjupersonene hadde spørsmål om helsetjenester og ulike velferdstjenester fra NAV. Det er velkjent at fangebefolkningen har et omfattende behov for arbeids- og velferdstjenester, og som gruppe
har de flere psykiske lidelser og rusmiddelutfordringer enn den øvrige befolkningen.387
Fafo publiserte i 2017 en rapport etter å ha
evaluert fangers tilgang til NAV-tjenester.
Studien viste at NAV i fengsel bedret tilgangen til tjenester og særlig tilgangen til
arbeidsrettet bistand.388 At en NAV-konsulent var til stede i fengselet styrket «det
samlede tilbakeføringsarbeidet mot større
overgang til arbeid og aktivitet».389 Forskerne fant flere eksempler på at NAV-konsulenten kunne bidra med andre tjenester

Kontaktbetjentordningen skal tilrettelegge
for at fangene får god veiledning. Det er
imidlertid flere utfordringer knyttet til ordningen. Fangene flyttes stadig mellom celler og avdelinger. Dette kan medføre at det
blir lite kontinuitet i det viktige arbeidet, og
fangene må stadig åpne seg for en ny betjent

387
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St.meld. nr. 9 (2006-2007) s. 91, Cramer (2014)
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enn fengselet kunne. De kunne blant annet

eller annen aktivitet etter løslatelse, og tre

foreta arbeidsevnevurderinger og undersøke behov for bistand fra NAV før løslatelse og i samråd med fangenes lokale
NAV-kontor.390

femtedeler så for seg at de ville ha behov for
økonomiske ytelser fra NAV. Halvparten av
intervjupersonene hadde ikke lengre den
boligen de eide eller leide før soning, og to
femtedeler trodde de kom til å trenge hjelp
fra NAV til å skaffe bolig. En av NAV-veiledernes oppgaver er å bidra til en planlagt
og godt koordinert løslatelse, herunder sikre
at det er søkt om nødvendig livsoppholdsytelser og at planlagte løp i den arbeidsret-

Våre funn tyder også på at tilbudet fra
NAV-konsulenten var nyttig for det fåtallet
som kunne benytte seg av det. Veilederstillingen er imidlertid sårbar for ressursmangel og kapasitetsproblemer, noe som
viste seg tydelig i undersøkelsen. Det må
settes inn nok ressurser til at alle som har
behov for det kan få et likeverdig tilbud om
samtaler med en NAV-konsulent. Også
fangene over 25 år må kunne motta slik veiledning. En lignende aldersbegrensning
som den NAV Ullensaker har innført, gjelder ikke hvis man ønsker veiledning fra
NAV utenfor fengsel. Praksisen synes å
stride med «Retningslinjer for ansvar og
oppgaver for NAV-veileder i fengsel», ettersom «alle innsatte som ønsker kontakt
med NAV» skal få en mottakssamtale med
NAV-veileder i fengsel.391 Veiledningsplikten392 og tilretteleggingsplikten393 fordrer
imidlertid at veiledning gis ved behov, ikke
bare som en mottakssamtale.

tede oppfølgningen er kjent for NAV-kontoret i hjemkommunen. I tillegg skal NAVkonsulenten delta i planlegging av eventuelle tiltak etter løslatelse.394 Denne typen
planlegging og veiledning er utelukket for
fangene over 25 år i Ullersmo. I tillegg ble
en del fanger bedt om å vente med å planlegge løslatelsen til de kom til et fengsel
med lavere sikkerhetsnivå fordi veiledningstilbudet er bedre der. En slik utsettelse
forutsetter at alle fangene sluses ut fra straffegjennomføringen via et lavsikkerhetsfengsel, noe som ikke er tilfellet. En del
fanger løslates direkte fra høysikkerhetsfengsler. Det er sannsynlig at flere av fangene i utvalget vil løslates direkte fra Ullersmo og noen av disse vil antakelig løslates uten bopel. Å løslate mennesker fra
fengsel uten et sted å bo, er uheldig og noe
som i aller høyeste grad bør unngås. Disse
problemstillingene er ikke nye. Straffanstaltkommisjonen uttrykte følgende allerede i 1841:

Fangenes vurderinger av egen fremtid når
det gjaldt arbeid, inntekt og bosted indikerer
at store deler anså det som sannsynlig at de
hadde behov for bistand fra NAV. Nærmere
to femtedeler av de vi intervjuet antok at de
kom til å trenge hjelp til å komme i arbeid

390
391
392
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«[e]n Mængde Fanger have ved
deres Løsladelse af Fængslet intet
Tilhold og intet at ernære sig ved

siser. De tilfellene hvor fangene fikk feil informasjon og veiledning, var kanskje et
tegn på at det ble gitt svar i forbifarten, i stedet for å undersøke hva som var riktig. Etter
selv å ha beveget oss rundt på alle anstaltens
avdelinger, så vi at betjentene hadde flere
oppgaver de måtte utøve på samme tid.
Visse oppgaver måtte prioriteres bort for å
rekke de helt grunnleggende oppgavene
som inn- og utlåsing og lignende. For å bøte
på dette, bør de ansatte i fengslene være be-

… Skulle derfor de gavnlige virkninger af Behandlingen i fænglset
ikke tabe sig, men blive av Varighed, maa man ikke forlade Fangen
i det kritiske Øieblik, han derfra
løslades».

Sitatet oppsummerer vårt budskap om verdien av en planlagt og godt koordinert løslatelse. Det er problematisk at samfunnet
fortsatt ikke klarer å håndtere glippsonen på
en bedre måte. Dette er i utgangspunktet en
av de sentrale arbeidsoppgavene til en
NAV-konsulent i fengsel, men dessverre er
det få av fangene i Ullersmo fengsel som gis
mulighet til å motta slik veiledning.

hjelpelige i kontakten mellom fangen og
rettshjelperen utenfor fengselet, for eksempel med å skaffe og videresende dokumenter, og følge opp ringeforespørsler og tilgang på telefon. I en del tilfeller hadde det
vært til stor hjelp om betjentene bistod fangene med å sende fristavbrytende klager, slik
at de får tid til å oppsøke rettshjelper ved
behov.

Det er til liten nytte for fangene formelt sett
å ha like rettigheter som befolkningen for
øvrig, hvis realiteten er at fengselssituasjonen vanskeliggjør håndheving av rettighetene. Den manglende veiledningen er ikke
bare et rettssikkerhetsproblem, men også
egnet til å undergrave formålet med straffegjennomføringen. Tilbakeføringsarbeidet er
en viktig del av Kriminalomsorgens oppgaver, og å fremme domfeltes tilpasning til
samfunnet er et sentralt formål ved straffegjennomføringen.395

Imidlertid ser vi at det kan ha verdi å tenke
mer overordnet på hvordan veiledningstilbudet til fanger er organisert. Vår oppfatning er at kontaktbetjentordningen er en god
idé som ikke fungerer så godt i praksis. Det
kan tenkes at fangenes behov for veiledning
hadde vært bedre ivaretatt om sosialkonsulentene hadde en større del av kontaktbetjentenes oppgaver. Dersom betjentenes
oppgaver i større grad var avgrenset til å
ivareta sikkerheten, kunne man frigjort ressurser til å ansette flere sosialkonsulenter.
Sosialkonsulentene har god kompetanse til
å veilede fangene, jobber ikke turnus, og er
ikke knyttet til spesifikke avdelinger på
samme måte som kontaktbetjentene er. De

Utfordringene undersøkelsen fant knyttet
veiledningsplikten, handler i stor grad om
ressurser, kunnskap og noen uheldige prak-

395
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trenger heller ikke å ta hensyn til de andre

mellom prioriterte og uprioriterte saker ikke

arbeidsoppgavene betjentene har. I tillegg
ville man i større grad unngått den uheldige
dobbeltrollen som kontaktbetjentene nå har.
Å gjennomføre dette krever en større omlegging av fengselssystemet.

fungerer etter hensikten. Det er ingen grunn
til å skille mellom ulike sakstyper dersom
den velferdsmessige betydningen for
probleminnehaveren er lik. Vurderingen av
om rettshjelp skal innvilges, bør konsentrere seg om søkerens behov for fri rettshjelp
i den aktuelle saken. Skillet mellom prioriterte og uprioriterte saker bør derfor oppheves.

10.3

Nødvendige endringer i
rettshjelploven
10.3.1 Innledning
Undersøkelsens funn har vist at fangers
rettshjelpsbehov i liten grad ivaretas av den
offentlige fri rettshjelpsordningen. Kun 1 %
av de 184 sakene med udekket rettshjelpsbehov kunne fått innvilget fri rettshjelp etter
rettshjelploven. Samtidig mener vi at mange
av sakene faller innenfor rettshjelplovens
formålsbestemmelse om å sikre «nødvendig
juridisk bistand» i saker «av stor personlig
og velferdsmessig betydning».396 Våre funn
viser at loven slik den er utformet ikke er
egnet til å ivareta en gruppe som i utgangspunktet er innenfor lovens målgruppe.

Dersom skillet mellom prioriterte og uprioriterte saker opprettholdes, må flere rettsområder inntas som prioriterte saker. Forarbeidene til rettshjelploven anerkjente straffegjennomføringsaker som saker med stor
velferdsmessig betydning, og uttalte at
«[o]gså når det gjelder spørsmål som vedrører fengselslovgivningen, kan det være behov for juridisk bistand. Fengselsmyndighetene kan treffe beslutninger som innebærer vidtrekkende inngrep overfor de innsatte, f.eks. langvarig isolasjon og forlenget
straff».398 Likevel er ikke saker etter straffegjennomføringsloven prioriterte etter
rettshjelploven. Basert på funnene i undersøkelsen, må et minstekrav være at saker
om straffegjennomføring omfattes av rettshjelplovens dekningsområde. Andre rettsområder som bør inkluderes er gjeldsrett,
utvisning uavhengig av utvisningsgrunnlag,
og sosialrett.

10.3.2 Det saklige dekningsområdet
Rettshjelplovens skille mellom prioriterte
og uprioriterte saker, skal gjenspeile den antatte velferdsmessige betydningen av sakene, og dermed betydningen av å få bistand til å løse disse. Ni tiendedeler av sakene vi fant hadde middels eller stor velferdsmessig betydning.397 Likevel var et fåtall av disse blant de prioriterte sakene i
rettshjelploven. Det viser at lovens skille

396
397

I tillegg bør det åpnes for å innvilge fri rettshjelp til omgjøringsbegjæringer der det kan
føre til omgjøring av uriktige vedtak. Saken
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Rettshjelploven § 1 (1).
Se punkt 5.5.2.

126

Ot.prp. nr. 35 (1979-1980) s. 83.

om intervjupersonen som urettmessig hadde

Behovsprøvingen bør som hovedregel se

fått stoppet uføretrygden sin etter innsettelsen illustrerer dette behovet. For saker etter
folketrygdloven, er det uttrykkelig presisert
i rettshjelploven at det er på klagestadiet det
gis fri rettshjelp. I den aktuelle saken hadde
klagefristen løpt ut på intervjutidspunktet.
Vedtaket var uriktig og kunne blitt omgjort
ved en omgjøringsbegjæring. Vanskelige
kommunikasjonsforhold kan gjøre at klagefrister utløper før fangen får tak i bistand til

hen til søkerens totale økonomiske situasjon. I dag gjøres dette kun som et ledd i
unntaksvurderingen.

å klage. Også her bør sakens individuelle
velferdsmessige betydning være det sentrale.

fanger opp behovet for rettshjelp i saker
med betydelig velferdsmessig behov, er det
et problem at unntaksbestemmelsene tar utgangspunkt i om saken ligner på en prioritert sakstype. Dette legger opp til en snever
praktisering av unntaksadgangen og tar ikke
høyde for at også andre saker enn de prioriterte sakstypene kan være av stor velferdsmessig betydning.

10.3.4 Unntaksbestemmelsene
Dersom skillet mellom prioriterte og uprioriterte saker opprettholdes, er det behov for
en ny utforming av unntaksbestemmelsene.
På bakgrunn av at de prioriterte sakene ikke

10.3.3 Behovsprøvingen
På intervjutidspunktet var omtrent en femtedel av utvalget avskåret fra å få fri rettshjelp på grunn av de økonomiske vilkårene.399 I hovedsak var det formuesgrensen
som var problematisk. Mange i utvalget
hadde en vanskelig økonomisk situasjon.
Omtrent halvparten ble kategorisert som
fattige før soning, og under soning gjaldt
dette tilnærmet alle fangene. En betydelig
andel av fangene har gjeldsbyrder som ikke
er mulig å håndtere med såpass lav inntekt.
At en femtedel av utvalget likevel ikke oppfyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp, viser at behovsprøvingen ikke er særlig treffende. Formuesgrensen ble satt til
100 000 kroner i 1984400 og har ikke vært
justert siden. Etter å ha inflasjonsjustert beløpet, utgjorde det 258 711 kroner i 2018.401

399
400

Videre er objektivitetskravet i unntaksbestemmelsen problematisk.402 En gjennomgang av vedtak tilknyttet unntaksbestemmelsene, viste at Fylkesmannen i stor grad
sammenlignet søkeren med folk flest, fremfor å sammenligne med andre i tilsvarende
situasjon.403 Det er uheldig, fordi det som er
tyngende problemer for utsatte grupper kan
dreie seg om små økonomiske beløp eller
andre forhold som gjør at saken ikke «når
opp» etter en objektiv standard. For fanger
kan dette være særlig problematisk. Majoriteten har tilnærmet ingen inntekt utover
dagpengene fra fengselet, slik at det skal lite

401

Se punkt 9.3.3.
Forskrift om inntekts- og formuesgrensene for
rett til fri rettshjelp punkt 1.
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10.3.5 Subsidiaritetsprinsippet
Rettshjelplovens subsidiære karakter bygger på en forutsetning om at de primære
rettshjelps- og veiledningstilbudene ivaretar
behovet slik det er tilsiktet. I vår undersøkelse var forvaltningen motpart i over fire
femtedeler av sakene undersøkelsen avdekket. I mange av sakene vi registrerte var det
behov for veiledning og råd i forbindelse
med en sak hos forvaltningen. At det er et
såpass stort behov for rettshjelp innenfor

til for at et beløp man skylder eller har krav
på oppleves stort i deres situasjon. Skal man
vurdere dette ut fra en normalinntekt vil for
eksempel fangenes gjeldssaker anses som
bagatellmessige, med mindre det objektivt
sett er en uhåndterlig gjeldsbyrde. Det kan
ha mye å si at man kun får telefonere i 20
eller 30 minutter, når kontakten med venner
og familie ellers er begrenset. Det kan imidlertid lett oppfattes som en bagatell for utenforstående. Objektivitetskravet bør derfor
vurderes ut fra om andre også ville synes saken berørte dem i særlig sterk grad hvis de
var i samme situasjon, ikke om andre i sin
sedvanlige situasjon ville blitt berørt i særlig grad.

forvaltningens virkeområde, viser at veiledningsplikten ikke fungerer etter sin hensikt.
Da er det følgelig vanskelig å se for seg at
subsidiaritetsprinsippet fungerer som tiltenkt. Fengselssituasjonen har vist seg å
gjøre det vanskelig for fangene å oppsøke
veiledning utenfor fengselet, og forvaltningen lykkes ikke i å nå ut med veiledning
til denne gruppen. Dette til tross for bestemmelsen om forvaltningssamarbeid.404

Fortolkningen av objektivitetskravet kan få
uheldige resultater for utsatte grupper, som
er i livssituasjoner som er nokså avvikende
fra befolkningen for øvrig. Det er etter vårt
syn urimelig at våre intervjupersoner, som
sitter frihetsberøvet, skal bli sammenlignet
med situasjonen til folk flest. Unntaksbestemmelsene bør få en mer generell utforming, sett i lys av formålet med rettshjelploven. Det sentrale vurderingstemaet bør
være om det er behov for fri rettshjelp i en
sak ut fra søkerens individuelle situasjon.
Dersom de prioriterte sakene omfatter flere
sakstyper, vil færre saker måtte søkes dekket etter unntaksbestemmelsene, og det vil
være lettere å skille ut de sakene som bør
omfattes av hensyn til den velferdsmessige
betydningen. Dette krever endring både i
vilkårene og praktiseringen av bestemmelsen.
404

En utvidelse av det saklige dekningsområdet til rettshjelploven, hjelper ikke hvis fri
rettshjelp likevel kan avslås på bakgrunn av
subsidiaritetsprinsippet. Subsidiaritetsprinsippet bør ikke være absolutt. Fri rettshjelp
bør kunne innvilges der veiledning har vært
forsøkt uten hell. Rettshjelp 2013 tok til
orde for at en slik moderering av subsidiaritetsprinsippet kan bidra til økt tillit til forvaltningen og være ressursbesparende ved
at forvaltningen får en renere veiledningsrolle.405 Vi støtter dette synet.
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Se punkt 9.4.2.
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Evalueringsrapporten fra forsøksprosjektet

kunne løses ved relativt lite rettshjelp. Be-

med førstelinjerettshjelp som ble utført i perioden 2011 til 2012, viste at førstelinjetjenesten fylte et behov for en mellomting mellom veiledning fra forvaltningen og advokatbistand.406 Klientene hadde et behov for
praktisk bistand og «ansikt-til-ansikt»-veiledning, som ikke i tilstrekkelig grad ble
møtt av forvaltningens veiledning.407 For
fanger er det vanskelig å møte representanter fra andre forvaltningsorganer enn Krimi-

stemmelsene i rettshjelploven bør ikke være
så kompliserte at det er en like omfattende
prosess å finne ut om en sak dekkes av fri
rettshjelp, som å løse den underliggende saken. Behovet for forutsigbarhet, taler for at
rettshjelploven bør få et bredere generelt
virkeområde, i stedet for å legge opp til at
de fleste sakstyper må søkes dekket etter
unntaksbestemmelsene slik det er i dag.

nalomsorgen for å motta veiledning. Forvaltningssamarbeidet og helheten i veilednings- og rettshjelpsystemet, er derfor særlig viktig. Dette underbygger behovet for å
moderere subsidiaritetsprinsippet.

10.3.7 Oppsøkende rettshjelp
Rettshjelpsordningen fanger i liten grad opp
intervjupersonenes udekkede rettshjelpsbehov. Som vist i punkt 8.4.1 fanger et rent
avventende tilbud bare opp 1,4 % av det
udekkede rettshjelpsbehovet. Dette samsvarer med funnene fra samtlige rettshjelpundersøkelser, som alle har vist at oppsøkende
virksomhet er avgjørende for å nå ut til deler
av befolkningen som har et stort udekket
rettshjelpsbehov.

10.3.6 Lovens utforming
For at rettshjelploven skal fungere som en
velferdsordning for dem som har et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning, bør loven utformes slik
at befolkningen evner å forstå sine rettigheter. I dag retter loven seg mot rettshjelpere,
i stedet for å rette seg mot det rettssøkende
publikum slik at de kan forstå hvilke saker
de kan få fri rettshjelp i.

Frihetsberøvelsen fangene er underlagt, begrenser muligheten til å oppsøke veiledning
og rettshjelp. Rettshjelpsordningens avvendende tilbud forutsetter imidlertid at klienten selv identifiserer sine problemer som
rettslige og har god kjennskap til rettshjelploven. Som vi har sett tidligere i denne
fremstillingen, krever dette en juridisk innsikt som mange fanger ikke har. Det gjør at
noen problemer ikke oppfattes som juridiske av probleminnehaveren. Ikke-erkjente
saker skaper naturlig nok ikke etterspørsel
etter rettshjelp. Dersom ordningen skal

For at den offentlige rettshjelpsordningen
skal ha en reell funksjon, er det sentralt at
de som har et udekket rettshjelpsbehov kan
oppsøke en advokat uten å være redd for at
de må betale høye salærer for å finne ut om
de oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, eller
ikke. En del av sakene i vår undersøkelse
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virke som en rettssikkerhetsgaranti, må

lite fleksibel. Utvalget oppga i større grad at

rettshjelpstilbudet tilpasses gruppen det er
tenkt å bistå.
Ullersmo 1979 anbefalte at det ble etablert
en fast vaktordning i fengsler. Sammenligningen av oppfangingsprosenten i vår undersøkelse og Jussbuss’ alminnelige virksomhet, viser at det fortsatt er grunnlag for
å anbefale en slik ordning.408 Samtidig er
det tenkelig at en vaktordning oppleves som

de synes det var gode muligheter for å kontakte advokat fremfor offentlige instanser
utenfor fengselet.409 Samtidig oppga de
pris, informasjon om advokater og tilrettelegging fra fengselet som de største hindrene for å oppsøke advokat. Dette taler for
at forslaget om å la advokaten fra straffesaken bistå fangene i andre saker som en del
av rettshjelpsordningen kan være en god
løsning.410

408
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Rettshjelpstilbudet må tilpasses situasjonen

Konklusjon

Fangene i Ullersmo høsten 2018 hadde et
stort udekket rettshjelpsbehov. Funnene kan
antas å ha en viss gyldighet for fanger i
norske høysikkerhetsfengsler mer generelt.
Behovet imøtekommes i liten grad av det
eksisterende rettshjelpstilbudet.

til dem tilbudet er ment for. Ulike måter å
avhjelpe avsilingsmekanismene må inkorporeres i rettshjelptilbudet. Særlig er oppsøkende virksomhet som bidrar aktivt med
den juridiske problemdiagnosen av stor betydning. Dette støttes av erfaringer fra Jussbuss’ ordinære virksomhet og tall fra denne
undersøkelsen.

Vi har påvist særlig to hovedproblemer som
gjorde at sakene vi avdekket ikke var om-

Til tross for at vi har tatt til orde for at tilgangen på fri rettshjelp må bedres betraktelig for fanger, mener vi også at fangene i
større grad må få mulighet til å ta hånd om
sine egne problemer i samarbeid med forvaltningen. Bedre tilrettelagt kommunikasjon med instanser utenfor fengselet synes å
være av sentral betydning. For å få til dette
må tilgangen på telefon bedres.

fattet av rettshjelploven. For det første er det
saklige dekningsområdet til rettshjelploven
for snevert. Hovedreglene i rettshjelploven
om materielle avgrensninger uthuler lovens
formål. Dette forsterkes av unntaksbestemmelsens utforming, der det vektlegges om
saken har likhetstrekk med de prioriterte
sakstypene. Loven må få et bredere virkeområde for å opprettholde sin funksjon som
en sosial støtteordning.

Det er nødvendig å se straffedømtes sosiale
bakgrunn i sammenheng med hva de løslates til. Lavt utdanningsnivå, usikker boligsituasjon, svak tilknytning til arbeidsmarkedet, gjeld som vokser i løpet av fengselsoppholdet og psykiske påkjenninger som
følge av soningsforholdene er faktorer som
kan tenkes å påvirke tilbakefallsraten. Det
bør derfor tas tak i utfordringene før løslatelsen. Å sikre rettshjelp og veiledning for å
ta tak i problemene vil være et skritt i riktig
retning.

For det andre gjaldt mange av sakene rettsområder der ulike forvaltningsorganer har
veiledningsplikt. Fangene har imidlertid begrenset tilgang på veiledning fra fengselet
og andre forvaltningsorganer. Dersom fangenes saker hadde vært blant de prioriterte
sakstypene i rettshjelploven, ville subsidiaritetsprinsippet likevel avskåret muligheten
til å motta fri rettshjelp. Når veiledningen da
er mangelfull, sitter fangene igjen uten rettshjelp og veiledning. Dette viser nødvendigheten av å se fri rettshjelpsordningen i sammenheng med det øvrige rettshjelps- og veiledningstilbudet. For å lage et godt rettshjelptilbud er det ikke tilstrekkelig å utbedre
bare én del av systemet.

Rettshjelpsordningen slik den er i dag legger opp til at rettshjelpere jobber gratis. Forsvarere bidrar utover det de får dekket i oppdraget sitt og gratis rettshjelptiltak bygger i
stor grad på medarbeidernes frivillige arbeid. Tilgang på rettshjelp er avgjørende for
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fangenes rettssikkerhet. I tillegg til å være et

og utredninger som dokumenterer behov for

grunnleggende prinsipp i en demokratisk
rettsstat, har rettssikkerheten sider til helt
sentrale deler av fangenes liv, både under og
etter soningen. Kunnskapen om det store
udekkede rettshjelpsbehovet er ikke ny,
men føyer seg inn i rekken av undersøkelser

endringer i rettshjelpsordningen. Vi håper at
undersøkelsen kan bidra til at det denne
gangen gjøres en reell reform av rettshjelpsordningen, der fangers særlige situasjon blir
tatt på alvor.
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