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1. Innledning
1.1. Bakgrunn
Juss-Buss startet opp i 1971 som et kritisk fagpolitisk tiltak. Det første saksmottaket
fant sted i egen buss på Oppsal den 24. september 1971. Tiltaket har helt siden
oppstarten arbeidet for å sikre og bedre rettsstillingen for ressursfattige
samfunnsgrupper og vanlige lønnsmottakere. Utgangspunktet for virksomheten var
og er at rettssystemet i praksis som oftest tjener de ressurssterke sine interesser.
Den gang som nå var dessuten studiet teoretisk lagt opp. Initiativtakerne til JussBuss ønsket derfor å praktisere jussen der hvor den skapte mest velferdsmessig
nytte. Fra et mer overordnet perspektiv må oppstarten av Juss-Buss også sees i
sammenheng med radikaliseringen av studentmassene på slutten av 60 - tallet og
begynnelsen av 70 - tallet.
Gjennom perioder med arbeidsgrupper som blant annet husokkupasjonsgruppa og
sigøynergruppa, bestod Juss-Buss etter hvert av fire arbeidsgrupper og en
administrasjon. Slik er situasjonen også i dag. Arbeidsgruppene arbeider i dag til
sammen med en rekke rettsområder. For mer informasjon om dette arbeidet, se
kapittel 2 og 5. Felles for områdene er at de ikke er tilstrekkelig dekket av den
offentlige ordningen med lov om fri rettshjelp. I tillegg har ressurssvake grupper store
udekkede rettshjelpsbehov på områdene, slik at deres rettssikkerhet ikke er
tilstrekkelig ivaretatt. Det udekte rettshjelpsbehovet til ressurssvake grupper er
veldokumentert, både gjennom flere rettshjelpsundersøkelser og den store pågangen
til Juss-Buss og andre lavterskel rettshjelpstiltak rundt om i landet.
Juss-Buss er gitt tillatelse til å yte rettshjelp av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
etter domstolloven av 13. august 1915 nr. 5, § 218 andre ledd nr. 3. Tillatelsen
forutsetter at Juss-Buss er faglig tilknyttet det juridiske fakultet. Juss-Buss er i dag
underlagt Institutt for kriminolog og rettssosiologi, det juridiske fakultet ved
Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om organisatoriske forhold finnes i kapittel 2 i denne rapporten, samt
på www.jussbuss.no hvor det finnes oppdaterte nyheter og generell informasjon fra
Juss-Buss.

1.2. Juss-Buss' fire hovedmålsettinger
I 1976 ble det bestemt at Juss-Buss skulle ha følgende målsettinger: rettshjelp,
rettspolitikk, forskning og utdanning.

1.2.1. Rettshjelp
Helt siden oppstarten i 1971 har utgangspunktet for arbeidet vårt vært å gi juridisk
bistand i enkeltsaker. Rettshjelpen ytes i form av muntlig og skriftlig rådgiving, samt
partsrepresentasjon, se punkt 3.4. For å sikre høy kvalitet på arbeidet, er
saksbehandlingen underlagt restriktive kontrollrutiner. Det er viktig for oss at våre
klienter ikke skal lide rettstap fordi de ikke har råd til å gå til advokat. Derfor må vår
bistand ikke være dårligere enn den hjelpen våre klienter ville ha fått hos en advokat.
Juss-Buss mener at rettshjelpen vi yter svarer til denne målsetningen.
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Juss-Buss har en sosial profil. Vi prioriterer å gi rettshjelp til samfunnsgrupper som av
økonomiske eller andre grunner ikke kan få juridisk hjelp andre steder. Vi prioriterer i
tillegg arbeid på rettsområder som har stor velferdsmessig betydning for den enkelte
klient. Se for øvrig kapittel 3, 4 og 5 og statistikken der.

1.2.2. Rettspolitikk
Saksbehandlingen tjener som erfaringsgrunnlag for vårt rettspolitiske arbeid.
Gjennom behandling av enkeltsaker skaffer vi oss kunnskap om hvilke juridiske og
sosiale problemer som kan være felles for ulike samfunnsgrupper. Disse erfaringene
brukes så til påvirkningsarbeid for å endre rettstilstanden eller praktiseringen av
regelverket til fordel for våre klientgrupper. Rettspolitisk arbeid vil oftest hjelpe flere,
og kan derfor fungere mer effektivt enn arbeid med enkeltsaker. Det rettspolitiske
arbeidet kan blant annet bestå i å følge politiske prosesser knyttet til saker som
berører våre klientgrupper (herunder arrangere lobbymøter, skrive høringsuttalelser
osv.), arrangere debatter, skrive brosjyrer, profilere saker i media med mer, se
kapittel 6.

1.2.3. Forskning
Rettsområdene som Juss-Buss jobber med vies i liten grad oppmerksomhet fra det
etablerte juridiske forskningsmiljøet. Problemer som oppdages under behandlingen
av enkeltsaker og rettspolitisk arbeid utdypes derfor ofte av medarbeiderne gjennom
forskning. Dette resulterer gjerne i studentavhandlinger, hvor Institutt for kriminologi
og rettssosiologi som oftest står for veiledningen, se kapittel 7.

1.2.4. Utdanning
Juss-Buss mener det er en stor mangel ved det juridiske embetsstudiet at praktisk
erfaring i svært liten grad er en del av utdannelsen.
Gjennom sitt arbeid på Juss-Buss lærer medarbeiderne juridiske fag og
arbeidsmetoder som ellers ikke er prioritert ved fakultetet. I praksisperioden får
medarbeiderne forberedt seg på å arbeide med saksbehandling på samme måte som
ferdige jurister. I tillegg ønsker vi å gi medarbeiderne nye perspektiver og holdninger
til jussen som de kan ta med seg videre. Utdanningen skjer gjennom både generell
undervisning for alle medarbeiderne og spesiell undervisning innad i
arbeidsgruppene. Den viktigste opplæringen skjer likevel gjennom arbeidet med
enkeltsaker og den ukentlige gruppekontrollen av disse.
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2. Organisasjonsforhold
2.1. Organisatorisk oppbygging
Juss-Buss er organisatorisk underlagt Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved det
juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Faglig leder for Juss-Buss, Olaf Halvorsen
Rønning, er forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
Juss-Buss drives etter et prinsipp om flat struktur. Vår organisasjonsstruktur er som
følger:
 Plenum
Plenum er Juss-Buss’ høyeste organ og består av alle medarbeidere på Juss-Buss.
Juss-Buss drives etter vedtekter vedtatt av Plenum. Vedtektene finnes tilgjengelig på
http://www.jussbuss.no/.
 Styret
Saker vedrørende daglig drift delegeres av Plenum til styret, bestående av daglig
leder og en representant fra hver faggruppe. Faglig leder har møterett.
 Rettspolitisk gruppe
Rettspolitisk gruppe (R) samordner det rettspolitiske arbeidet på Juss-Buss. R
arrangerer også temamøter og seminarer som setter fokus på aktuelle juridiske,
rettspolitiske og andre samfunnsmessige problemstillinger. R består av daglig leder
og en representant fra hver faggruppe. Faglig leder har møterett.
 Daglig leder og administrasjon
Daglig leder står, i samarbeid med styret, ansvarlig for løpende administrasjon og
pengeforvaltning. Daglig leder velges blant tidligere medarbeidere, og ansettes for
halvannet år av gangen. Daglig leder, faggruppene og en kontormedarbeider (med
stillingsbrøk på 25 %), deler ansvaret for kontordrift og sentralbord. Regnskapet føres
av Universitetets regnskapsseksjon.
 Faglig leder
Faglig leder er vitenskapelig ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og
har i denne stillingen blant annet ansvar for oppfølging av Juss-Buss (50 % av
stillingsbrøken). Dette innebefatter blant annet opplæring, veiledning på prosjekter,
oppfølging av det faglige arbeidet på gruppene, og bistand til daglig leder.
 Faggruppene
Medarbeiderne på Juss-Buss er delt inn i faggrupper (saksbehandlingsgrupper).
Spesialiseringen dette innebærer er etter vår mening en garanti for en god og effektiv
saksbehandling. Ansvaret for saksbehandlingen ligger hos gruppa som helhet, ikke
den enkelte medarbeider. Arbeidet som gjøres av den enkelte medarbeider
kontrolleres av gruppa på ukentlige gruppemøter.
I 2011 har Juss-Buss hatt følgende fire faggrupper:
- Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG).
- Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG).
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- Innvandringsrettsgruppa (INNVA).
- Gjelds- og familierettsgruppa (GOF).
 Ad hoc-grupper
Fra tid til annen opprettes også forskjellige ad hoc-grupper på tvers av våre
faggrupper, se punkt 6.2. I 2011 hadde vi følgende ad hoc-grupper:
-

Rettshjelpsgruppa
Lobbygruppa
Vietnamgruppa
Palestinagruppa
Kroatiagruppa
Skrivegruppa
Jubileumsgruppa
Festskriftgruppa
Grupper for oppsøkende virksomhet

2.2. Medarbeiderne
Det arbeider til enhver tid ca. 30 jusstudenter på Juss-Buss, og vi ansetter vanligvis ti
nye medarbeidere hvert semester. Nye medarbeidere får grundig opplæring basert
på erfaringene fra nesten 40 års virksomhet. Det legges vekt på å gi medarbeiderne
innsikt i de problemer rettssystemet skaper både for vanlige folk og, særlig for,
svakerestilte grupper. Dette er som nevnt problemer det juridiske studium tradisjonelt
har vært lite fokusert på.
Medarbeiderne er tilknyttet organisasjonen i tre semestre. De to første semestrene
arbeider medarbeiderne fulltid, og deltar både i saksbehandling og driften. Det siste
semesteret jobber medarbeiderne deltid. I denne perioden brukes arbeidstiden
spesielt til kvalitativ kontroll og opplæring av nye medarbeidere. Ferdige
medarbeidere utfører en betydelig del av forskingen som gjøres av Juss-Buss, i form
av å gjøre rettssosiologiske undersøkelser og skrive juridiske avhandlinger.
For å få jobb som medarbeider i Juss-Buss må søkeren ha bestått 1. og 2. avdeling
av mastergraden i rettsvitenskap. Ansettelse foretas på bakgrunn av en
helhetsvurdering av søkeren der følgende momenter tillegges vekt (vedtektene § 12):
- Særlige forutsetninger og engasjement innenfor Juss-Buss’ arbeidsområder
- Arbeids- og organisasjonserfaring
- Personlige egenskaper
Karakterer tillegges ikke avgjørende vekt.

2.3. Kontorlokaler
Juss-Buss disponerer i dag egne lokaler i Arbins gate 7. Våre lokaler består av tre
klientrom, en liten resepsjon hvor administrasjonen holder til, et kontor til hver
faggruppe, samt et fellesrom hvor allmøter og lignende blir avholdt. Kontorlokalene er
innredet og tilrettelagt slik at de i minst mulig grad virker fremmedgjørende på våre
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klienter. Like fullt er det et snarlig behov for oppgradering og oppussing, særlig med
tanke på slitasje- og belastningsplager knyttet til kontorutstyret, samt dårlig inneklima.

3. Saksbehandling
Saksbehandlingen er den mest tidkrevende delen av arbeidet på Juss-Buss, men
også en forutsetning for å kunne drive rettspolitikk, forskning og utdanning.
Juss-Buss forsøker å registrere alle innkomne henvendelser. Det skjer bare
unntaksvis at klienter henvises til andre instanser uten at henvendelsen registreres.
Klienter som kun ønsker brosjyremateriell og lignende registreres likevel ikke.
Vi registrer antall saker, ikke antall klienter. Vår erfaring er at et juridisk problem
sjelden kommer alene, derfor kan det være flere saker som er registrert på samme
person. En slik registrering gir et mer korrekt bilde av rettshjelpsbehovet.

3.1. Oversikt over saksmottakene 2011
All erfaring fra rettshjelpsfeltet viser at det er vanskelig å nå ut til de klientgruppene
som har det største rettshjelpsbehovet. Dette skyldes flere forhold. For det første er
det kostbart å betale for kvalifisert juridisk bistand. For det andre er det mange som
ikke er klar over at de har et juridisk problem. For det tredje er det mange som har en
psykisk og/eller sosial sperre for å oppsøke juridisk bistand, den såkalte
advokatsperren.
På grunn av de ovennevnte forholdene har Juss-Buss derfor som mål å i stor grad
drive oppsøkende virksomhet, slik at vi kan møte de menneskene som ellers ikke
ville kommet i kontakt med oss. I 2011 opprettholdt vi satsningen på oppsøkende
virksomhet og foredrag/saksmottak ble avholdt flere nye steder. Økonomiske og
menneskelige ressurser setter imidlertid visse grenser for omfanget av den
oppsøkende virksomheten.
I 2011 har vi hatt saksmottak følgende steder:


Juss-Buss` egne lokaler
Fast saksmottakstid er mandag kl 10-15 og torsdag kl. 17-20. Klientene
møter opp personlig, ringer eller henvender seg til oss gjennom brev
eller faks. Vi svarer som hovedregel ikke på henvendelser pr. e-post.
Brosjyrer og annet materiell kan lastes ned fra våre hjemmesider:
www.jussbuss.no.


Fengsler på Østlandet
Fengselsgruppa besøker fengsler i østlandsområdet hver mandag. De
mest besøkte fengslene er Ringerike, Ila, Oslo, Halden og Ullersmo.



Universitetet på Blindern
Juss-Buss har i 2011 hatt fast saksmottak utenfor Karrieresenteret på
Blindern annenhver tirsdag mellom kl. 11:30-13:30.
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Samarbeidsavtalen med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) ble inngått
i 1990.


Oppsøkende grupper
De oppsøkende gruppene gjennomførte en rekke saksmottak rundt
omkring i Oslo i løpet av året, blant annet på Slumstasjonen,
voksenopplæringssentra og distriktspsykiatriske sentra. For mer
informasjon, se punkt 6.2.7.

3.2. Antall uker i drift
I 2011 hadde vi som vanlig full drift i 40 uker. I tillegg holdt vi åpent med begrenset
bemanning i seks av åtte uker i sommerperioden mellom uke 24 og uke 31. I denne
perioden var kontoret bemannet med en til to saksbehandlere på hver faggruppe. I
tillegg var en kontormedarbeider og daglig leder til stede i deler av perioden. Til
sammen holdt Juss-Buss åpent 46 uker, det vil si det samme som i 2010, men to
uker mindre enn i 2009. Dette skyldtes i hovedsak at vår økonomiske situasjon
gjorde det vanskelig å holde åpent gjennom hele sommerferien. I 2011 hadde vi i alt
stengt seks uker, tre uker i forbindelse med juleferien, én uke i forbindelse med
påskeferien og to uker i forbindelse med sommerferien. I juli måned tok vi i 2011 imot
178 henvendelser, mot 370 henvendelser samme måned i 2009, da vi hadde åpent
gjennom hele sommeren. Da det er få andre rettshjelpstiltak som holder åpent i de to
ukene vi holdt stengt, kan dette ha ført til at noen av de klientene som ikke kom i
kontakt med Juss-Buss i denne perioden har lidt rettstap. Dette viser viktigheten av at
Juss-Buss har ressurser nok til å holde åpent flest mulige uker.

3.3. Antall saker i året
Vi registrerte 5938 saker i 2011. Dette er en økning på 22 prosent fra 2010.
Sammenliknet med 2006 har vi hatt en økning i sakstilfanget på over 50 prosent. Det
er viktig å være klar over at denne statistikken vil ha feilmarginer, samt at den verken
sier noe om størrelsen og omfanget av sakene, og heller ikke noe om kvaliteten på
det arbeidet som har blitt gjort. Likevel synes det klart at trenden er at sakstilfanget
øker. Juss-Buss mener likevel at man må være forsiktig med å måle suksessen til
rettshjelpsarbeidet vårt med hvor mange saker vi behandlet. Vi mener at det er
viktigere å yte god rettshjelp til få, enn å yte ”annenrangs”- rettshjelp til mange. Per
dags dato føler vi at vi klarer å etterleve dette idealet. I 2011 måtte vi imidlertid ved
flere tilfeller ta grep for å sørge for at sakene vi hadde tatt inn skulle bli behandlet på
en tilfredsstillende måte. Kapasiteten er på nåværende tidspunkt sprengt, og en
videre utvikling i økning i sakstilfang vil være vanskelig uten å utvide antall
medarbeidere.
Det kan være interessant gjøre et forsøk på å komme med noen antakelser om
hvorfor vi opplever økt pågang. Dette er vanskelig å måle, men det er påvist en
sammenheng mellom det økte sakstilfanget og det forhold at vi har hatt flere uker
med drift siden 2008. Videre kan tilfanget skyldes at vi i de senere årene har drevet
oppsøkende virksomhet i større og mer målrettet omfang enn tidligere. Dette kan ha
ført til økt pågang både fordi flere kjenner til oss og fordi vi ved oppsøkende
virksomhet tar inn saker også utenom de ordinære saksmottakstidene våre. For mer
informasjon om hvordan klientene hørte om Juss-Buss, se punkt 4.6.
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Av de 5938 henvendelsene vi mottok i 2011, har vi detaljert statistikk på 5540 av
disse. Årsaken til dette er at den detaljerte statistikken føres manuelt, mens antallet
henvendelser er hentet ut fra vårt saksbehandlingsprogram Advisor. Her har vi
mulighet til å hente ut statistikk på hovedsaksområdene, men ikke innenfor hver
enkelt sakstype. Dette er årsaken til at det kan forekomme noen variasjoner i tallene
og tabellene i denne rapporten.

3.4. Former for juridisk rådgivning
Saksbehandlingen i Juss-Buss deles i tre hovedkategorier:
 Muntlige saker
Vi definerer ”muntlige saker” som saker hvor vi gir muntlig veiledning til klienten uten
å representere klienten ovenfor en motpart. Disse spørsmålene er juridisk sett ofte
relativt enkle, men ikke alltid. Det vanligste er at folk ønsker å få opplysninger om
rettstilstanden på et avgrenset område for å sikre eller avklare sin rettsstilling.
Eksempler på dette er spørsmål i tilknytning til barnefordeling ved skilsmisse, oversikt
over regler for oppsigelse i husleie- eller arbeidsforhold, rådgivning om vilkår for
familiegjenforening og muntlig hjelp til å fremme søknad om for eksempel
sosialstønad. I mange slike saker kan klienten ofte selv ta hånd om sine problemer
etter en kort muntlig veiledning fra Juss-Buss. Dette blir en form for hjelp til selvhjelp,
en veiledningsform vi tilstreber å benytte der det er hensiktsmessig og forsvarlig.
Muntlige saker kan imidlertid også være av langt mer omfattende karakter, for
eksempel ved at Juss-Buss bistår en klient med muntlige råd. Majoriteten av sakene
faller inn under kategorien ”muntlige saker”. Det eneste fellestrekket ved sakene er at
vi ikke representerer klienten ovenfor en motpart.
 Kort skriftlig informasjon (KSI)
Vi definerer KSI’er som saker hvor det gis skriftlig informasjon til klienten, og hvor
klienten deretter for eksempel løser spørsmålet selv eller selv tar av seg kontakten
med motparten. Denne typen saksbehandling benyttes der muntlig rådgiving ville
virke utilfredsstillende fordi jussen eller faktumet i saken er komplisert eller uklart,
men hvor saken ikke er for vanskelig til at klienten selv kan følge opp saken videre.
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Utarbeidelse av informasjonsbrosjyrer er en måte å effektivisere denne type
rådgivning på. Som nevnt har vi som mål om å bidra til at klienten selv kan ta saken i
egne hender. Dette er den mest effektive måten å løse problemer på. I mange tilfeller
vil det også være konfliktdempende, slik at det på lengre sikt kan føre til at færre
saker bringes inn for et allerede presset domstolsapparat.
 Skriftlige saker (partsrepresentasjon)
Vi definerer ”skriftlige” saker som saker der vi representerer klienten overfor en
motpart, skriftlig eller muntlig. Dette er ofte saker hvor styrkeforholdet mellom partene
er svært skjevt, typisk fordi motparten besitter egen juridisk kompetanse eller er et
offentlig organ. I slike saker vil rettshjelpen kunne bestå av å skrive klager på vedtak
fra det offentlige, skrive anker til trygderetten, representere klienter i forliksrådet,
forhandlingsmøte med arbeidsgiver og i møte med namsmyndighetene. ”Skriftlige”
saker er den mest tidkrevende form for rettshjelp vi yter.

3.5. Mottakssted
Nedenfor følger en oversikt over fordelingen av saker etter hvor og på hvilken måte
saken ble mottatt.
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Rundt 87 % av henvendelsene til Juss-Buss skjer ved at klientene selv kontakter oss,
enten ved personlig oppmøte i våre lokaler, gjennom telefon, brev, e-post eller faks.
Antallet saker som kom inn gjennom oppsøkende virksomhet er trolig ikke
representativ i statistikken for 2011. Noe av årsaken til dette kan være at man ved
oppsøkende virksomhet i større grad enn ellers overfører saker til andre
medarbeidere på Juss-Buss. I tillegg kan det dreie seg om variasjoner som følge av
at man stadig forsøker å nå ut til nye målgrupper. Her erfarer vi variasjoner både når
det gjelder hvor enkelt det er å møte målgruppen, og hvordan mulighetene for å
tilrettelegge for en fortrolig samtale er. De siste årene har vi i tillegg hatt større fokus
på foredragsvirksomhet i det oppsøkende arbeidet. Når vi gir rettsinformasjon har vi
ikke alltid tid eller mulighet til å ta inn enkeltsaker. Klientene får da generell
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informasjon om de ulike rettsområdene Juss-Buss arbeider med, men blir henvist
våre saksmottakstider for konkret saksbehandling. Oppsøkende virksomhet har
således en større effekt enn det som framkommer av statistikken.
Vi mener derfor at det stadig er behov for å opprettholde og utvide disse prosjektene.
De vies mye ressurser, både i form av arbeidstimer og penger. Pengene som brukes
på oppsøkende virksomhet går i stor grad til trykking og oversettelse av brosjyrer.
Målsettingen med økt satsning på oppsøkende arbeid er fremdeles å nå ut til de som
trenger det mest, kombinert med at vi ønsker å undersøke det latente
rettshjelpsbehovet i gruppene vi oppsøker.

3.6. Mottaksmåned
Nedenfor følger en oversikt over antall saker vi mottok per måned, og den
prosentmessige fordelingen av mottatte saker i hver måned.
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Gjennomsnittlig sakstilfang per måned lå på henvendelser 495 i 2011, mot 404 i
2010. Dette tallet er basert på tallene fra vårt saksbehandlingsprogram, mens
tabellen over er basert på den detaljerte statistikken som er ført manuelt.
I 2011 tok vi inn flest saker i månedene januar, mai og september. Dette skiller seg
fra tidligere år, hvor høstmånedene august, oktober og november har hatt størst
sakstilfang. Dette kan skyldes driftsrelaterte variasjoner, som tidspunkt for
gjennomføring av rettspolitisk uke, førtiårsjubileum og helligdager, samt andre
tilfeldige variasjoner.
I sommermånedene er det lavere sakstilfang, men vi ser at det fremdeles er jevn
pågang og et stort behov for et rettshjelpstilbud også i disse månedene. I denne
perioden har vi redusert drift, noe som innebærer at sakstilfanget må håndteres av
færre saksbehandlere. Dette gjør at arbeidsbelastningen er høy i disse månedene.
Med bedre økonomiske forutsetninger ville vi kunne gitt klientene som henvender seg
til oss i denne perioden like omfattende bistand som ellers i året. Den lave andelen
saker mottatt i juli kommer som en følge av at vi holdt stengt halve måneden.
Det lave sakstilfanget i desember skyldes at den økonomiske situasjonen gjør at vi
må holde julestengt i tre uker.

4. Opplysninger om de som søker råd hos Juss-Buss
4.1. Kjønn
Av de 5938 sakene vi registrerte i 2011, har vi registrert informasjon om klientens
kjønn i 5528 av disse. Av disse var 2209 kvinner og 3319 menn. Med andre ord stod
menn for 60 % av henvendelsene. Kvinneandelen er oppe i 40 %, noe som er liten
økning fra 2010, men noe lavere enn tendensen vi så fra 2008 og 2009, da
kvinneandelen stadig økte. I 2009 var andelen kvinner som henvendte seg til JussBuss 46 %.
Begrunnelsen for den tradisjonelt skjeve fordelingen ligger nok først og fremst i at
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) har sine lokaler i samme bygning som oss. I
tillegg besøker JURK kvinnefengslene Bredtveit og Ravneberget, mens Juss-Buss
besøker fengsler med en stor overvekt av menn. JURK håndterer derfor en god del
av de kvinnelige klientene som ellers ville ha kommet til Juss-Buss. For øvrig er det
grunnlag for å slutte at langt flere kvinner enn menn benytter seg at tilbudene til
JURK og Juss-Buss til sammen.
Ellers ser vi at kvinnene som henvender seg til Juss-Buss i gjennomsnitt har høyere
inntekt enn menn.1 Imidlertid ser vi her store variasjoner mellom saksområdene. På
saksområder som ekteskapsrett, arverett og barnerett ser vi at menn har høyest
gjennomsnittsinntekt, mens på saksområder som fengselsrett, husleierett og
utlendingsrett har de mannlige klientene som henvender seg til oss lavere
gjennomsnittsinntekt enn de kvinnelige.

1 Gjennomsnittsinntekten til våre kvinnelige klienter er kr 198 571, mens den for mannlige klienter er kr 153
123.
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4.2. Nasjonalitet
Nedenfor følger en tabell som viser oversikt over klientenes nasjonalitet.
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61 % av klientene har norsk statsborgerskap, men mange av disse har et annet
opprinnelsesland. Prosentandelen har de siste syv årene ligget et sted mellom 68-80
%.
Ellers har vi flest klienter fra andre europeiske land enn de nordiske, samt asiatiske
og afrikanske klienter. Flest afrikanske klienter kommer fra Somalia og Eritrea. Blant
de europeiske klientene er Russland og Polen stadig hyppigst forekommende.
De ti enkeltlandene vi har flest klienter fra, bortsett fra Norge, er Irak, Somalia,
Afghanistan, Russland, Polen, Sverige, Iran, Pakistan, Eritrea og Etiopia.
13 klienter var statsløse.
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4.3. Bosted
Nedenfor følger en tabell som viser hvor i landet klientene våre bor.
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Som tidligere viser statistikken at de fleste av våre klienter kommer fra Oslo og
Akershus. Henvendelser fra klienter bosatt i Oslo-området utgjorde 57 % av
henvendelsene i 2011. Antallet klienter fra Oslo-området har tidligere vært i jevn
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vekst i takt med utvidelsen av vår oppsøkende virksomhet i hovedstaden. Dette
understreker det særskilte behovet for rettshjelp i Oslo.
Omtrent 36 % oppgir at de er bosatt i "resten av Norge", det vil si utenfor Oslo og
Akershus. Dette befester at Juss-Buss er et tilbud for hele den norske befolkningen.
Av naturlige grunner er det imidlertid på indre Østlandet vi har vårt største
nedslagsfelt. Buskerud er for øvrig tredje største fylke etter Oslo og Akershus med
om lag 8 % av henvendelsene (413 stk). Det er naturlig at mange klienter fra andre
landsdeler henvender seg til studentrettshjelpstiltakene i Bergen, Tromsø og
Trondheim. Likevel er klientmassen spredd utover hele landet, med Finnmark som
fylket med færrest henvendelser (19 stk).
På grunn av ulik statistikkføring ble fengselsklientene i 2011 delvis ført med
postnummeret til fengselet de sonet i og delvis ved oppføring av ”fengsel”. Antallet
fengselsklienter har derfor også manuelt blitt hentet ut ved andre opplysninger som
tilsier at klienten soner i fengsel, som mottakssted og liknende. Antallet klienter som
sonet i fengsel da de tok kontakt med oss var 770 i 2011. Dette utgjør en andel på 18
% av klientmassen og representerer en økning i andelen på 20 % fra 2009. Dette er
en videreføring av tendensen vi så i 2010, da andelen fengselsklienter økte med 18
% fra 2009. Ut over de jevnlige besøkene i høysikkerhetsfengsler, skyldes nok denne
økningen til en viss grad en bredere satsning på oppsøkende virksomhet rettet mot
innsatte. De tre siste årene har vi i større grad enn tidligere fokusert på foredrag om
gjeldsrett og utlendingsrett, samt besøkt flere overgangsboliger i tillegg til de vi
besøker fast.

4.4. Inntekt
Nedenfor følger en oversikt over klientenes inntekt.
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Juss-Buss’ klienter i 2011 hadde en gjennomsnittlig brutto årsinntekt på 171 160
kroner, ned fra 195 312 kroner i 2010. Dette ligger betraktelig under gjennomsnittet
for befolkningen for øvrig. Dette skyldes selvsagt at vi har et uttalt ønske om å utfylle
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det udekkede rettshjelpsbehovet, og får derfor henvendelser fra personer som enten
ikke har råd til å oppsøke advokat, eller faller utenfor det offentlige rettshjelpstilbudet.
En stor andel av våre klienter mottar sosialstønad, har gjeldsproblemer, eller er
innsatte i fengsler. Mange har dessuten innvandrerbakgrunn og disse har betraktelig
lavere inntekt enn majoriteten av befolkningen.2
I 2011 tjente over 50 % av våre klienter under 150 000 kroner/år brutto. Dette
representerer en videreføring av fordelingen i inntektsgrupper blant våre klienter de
siste årene. Konsekvent og målrettet fokus på rettshjelp til fattige forklarer noe av
utviklingen. Det generelt store og vedvarende behovet for rettshjelp i denne
befolkningsgruppen forklarer den forholdsmessig store andelen.
24 % av våre klienter tjente over 300 000 kroner/år brutto i 2011. Familie og arverett
forklarer nok mye av dette. Utgiftene til rettshjelp i slike saker blir så store at man ikke
har råd til å dekke dem, selv om klientene i utgangspunktet har god årsinntekt. I
tillegg er det viktig å påpeke at vi alltid foretar en helhetlig vurdering av klientens
situasjon når vi avgjør hva vi skal bistå med i det konkrete tilfellet. Inntekt er en av
faktorene her. Alle som kontakter Juss-Buss med en sak eller et spørsmål blir
registrert, men vi registrerer ikke i hvilken grad vi faktisk bistår klienten. En klient med
høy inntekt og gode muligheter for selv å gjøre noe med sitt juridiske problem vil
typisk få generell veiledning eller en brosjyre, mens en klient med sammensatte
problemer og få ressurser vil kunne få svært omfattende hjelp. I praksis vil dette si at
en fengselsklient vi har bistått aktivt gjennom flere år, og en sak om arverett som vi
omgående har henvist videre, begge blir registrerte som én sak hos oss.
Andelen som tjener under kr 100 000 er på 42 %. Sammenliknet med tidligere år har
andelen med lavest inntekt økt med åtte prosentpoeng. I tillegg til klientene som er
registrert i kategorien ”under 100 000”, er det gode grunner til å anta at mange av
klientene vi ikke har registrert inntekten til også tjener under 100 0003.
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Inntekt for innsatte, basert på ordinær sats for dagpenger, er kr 18 980 per år. Se Rundskriv KSF 3/2006.
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4.5. Advokatbruk
868 av klientene som henvendte seg til Juss-Buss opplyste at de hadde vært i
kontakt med advokat først. Dette utgjør omtrent 16 % av vår klientmasse. Dette er
den samme andelen som i 2010, men representerer en økning fra 2009.
Vi ser at de som har vært i kontakt med advokat tidligere har betydelig lavere
gjennomsnittsinntekt enn dem som ikke har kontaktet advokat.4
Én mulig forklaring på økningen kan være Juss-Buss’ økende tilstedeværelse i
fengsler de siste par årene. Det er ikke lenger bare fengselsgruppa som har
saksmottak i fengsel. Også de andre tre gruppene har hatt saksmottak i fengsel i
2011.
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Spesielt fengsels- og utlendingsrettsklientene utgjør en relativt stor andel av dem
vært i kontakt med en advokat i sakens forbindelse før de kontakter oss. Dette kan
ses som en naturlig følge av at disse gruppene i mange tilfeller har fått dekket
advokatbistand på et tidligere stadium i saken eller i andre tilknyttede saker. At så
mange i disse gruppene kontakter oss etter å ha vært i kontakt med advokat, tyder
på at advokater ikke kan gi klientene tilstrekkelig bistand i saken. Dette kan skyldes
flere årsaker.
Den mest nærliggende, spesielt sett i sammenheng med den lave
gjennomsnittsinntekten til klientene som ikke har hatt kontakt med advokat, er at
advokatbruk er for dyrt for klientene, og at rettshjelp i disse tilfellene heller ikke
dekkes igjennom den offentlige rettshjelpsordningen. En annen årsak kan være at få
advokater arbeider innen disse feltene, og at Juss-Buss har opparbeidet seg en
posisjon som anerkjent annenlinjeaktør innen fengsels- og utlendingsrett. Dette
styrkes av statistikken over henvisninger. Vi ser at det er innen blant annet
utlendings- og fengselsretten at andelen henvisninger fra advokat er høyest.
4

Gjennomsnittsinntekt for dem som tidligere har hatt kontakt med advokat er på 132 462 kr, mens for dem som
ikke har hatt advokat er gjennomsnittsinntekten 176 954 kr.
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På andre områder, som husleie- og samboerrett, ser vi derimot at det er kun en liten
andel som tidligere har hatt kontakt med advokat i saken. På disse områdene
fungerer Juss-Buss spesielt som et førstelinjetiltak.
190 klienter (3,4 %) oppgir at de har vært i kontakt med Fri rettshjelp Oslo i løpet av
2011. Andelen indikerer at Juss-Buss i liten grad konkurrerer med offentlige
rettshjelpstilbydere som retter seg inn mot de samme gruppene som vi gjør. Det er
videre etablert gode henvisningsrutiner fra Juss-Buss til Fri Rettshjelp Oslo i saker
som faller inn under lov om fri rettshjelp.
De fleste klienter som kommer i kontakt med Juss-Buss, oppsøker oss som
førstelinjehjelp. Vi har grunn til å tro at vi ofte er det eneste reelle alternativet for
mange av våre klienter. Dette er et argument for å ha et spesialisert rettshjelpstilbud
tilpasset behovene til de svakeste i samfunnet, med lavterskeltilbydere som blant
andre Juss-Buss, Gatejuristen og NOAS. Disse tiltakene når imidlertid kun ut til en
liten brøkdel av dem som trenger juridisk bistand. Således taler mye for både å
bygge videre på dagens lavterskeltilbud, men også å opprette en bred offentlig
førstelinje for rettshjelp, slik Justisdepartementet nå er i gang med5.

4.6. Hvordan klientene får kunnskap om Juss-Buss
Nedenfor følger en oversikt over hvordan klientene fikk kunnskap om oss i 2011.
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Vi ser av tabellen at klientene får kunnskap om Juss-Buss på mange forskjellige
måter. Nesten hver fjerde klient oppgir at familie og venner har tipset dem om oss.
5

Se nærmere redegjørelse av Martin Eiebakke i en lederartikkel skrevet for tidsskrift for Kritisk Juss nr. 1 2009,
samt Juss-Buss’ ”Innspill til ny offentlig førstelinje”, www.jussbuss.no
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Dette viser viktigheten av å ha et sosialt nettverk, fordi dette kan bidra til å nå riktig
instans. Videre sier nesten hver femte klient at de har brukt eller kjenner Juss-Buss
fra før.
547 klienter kom i kontakt med oss gjennom fangehåndboka eller oppslag i fengsler.
Dette representerer 9,9 % av våre klienter, mot 3,8 % i 2009. Noe av grunnen til at
oppslagene har vært mer virkningsfulle i 2010, kan være vårt økte fokus på foredrag i
forkant av saksmottak. Eksempelvis har gjeld- og familierettsgruppa holdt en rekke
foredrag om gjeld i fengsel. Disse foredragene har blitt annonsert sammen med
informasjon om saksmottakstider og har til dels hatt svært godt oppmøte.
Vi ser store forskjeller mellom hvordan klientene har fått kjennskap til Juss-Buss når
vi sammenligner rettsområdene. Klienter med spørsmål om gjeldsrett, utlendingsrett
og arbeidsrett utgjør spesielt store andeler av de som har blitt henvist fra en advokat.
Dette kan indikere at dagens ordning med advokatbistand, enten privat eller offentlig
finansiert, ikke er tilstrekkelig til å dekke behovet innen disse feltene.
Det er særlig innen arbeidsrett at vi får mange henvisninger fra det offentlige. Basert
på vår erfaring gjelder dette i stor grad henvisninger fra arbeidstilsynet. Dette viser at
det er et stort behov for at det offentlige tar større ansvar for å informere
arbeidstakere om deres rettigheter.
På utlendingsrettsfeltet får man i særlig stor grad henvisninger fra enten venner og
familie eller andre organisasjoner. Dette viser at gruppen klienter med slike rettslige
problemer er vanskelig å nå gjennom de tradisjonelle kanalene.
Hvordan klientene har blitt henvist til Juss-Buss varierer også etter nasjonalitet.
Eksempelvis har over en tredjedel av de polske klientene våre blitt henvist hit fra en
offentlig instans.
Vi ser også at en rekke grupper bruker Juss-Buss gjentatte ganger. Eksempelvis har
en fjerdedel av fengselsklientene brukt Juss-Buss tidligere.

4.7. Medlemskap i Studentskipnaden i Oslo (SiO) og
fagorganisasjon
I 2011 oppga i overkant av 4 % av vår klientmasse at de var medlem av SiO. Dette er
omtrent det samme som i 2008 og 2010, men en nedgang fra 2009. I 2009 hadde vi
mulighet til å drive en særskilt satsning på studenter ved UiO, gjennom vårt
oppsøkende prosjekt, som følge av stabilt driftstilskudd fra SiO. En tilsvarende
satsning var ikke mulig i 2010 og 2011, da tilskuddet ble redusert kraftig. Kutt i
tilskudd fra SiO aktualiserer en intern drøftelse av mulighetene for fortsatt
studentrettet rettshjelp i årene som kommer. Vi opplever at studenter er en gruppe
med store behov for rettshjelp, og da særlig rettsinformasjon. Blant dem som er
medlem i SiO, ser vi at de har problemer innen rettsområder som er typiske for
studenter; de fleste kontakter oss i forbindelse med arbeids-, husleie-, eller
utlendingsrettslige saker. I 2012 planlegger vi å utvide fokuset på denne gruppen
grunnet økt støtte fra SiO.
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Når det gjelder medlemskap i fagorganisasjon, oppga 770 klienter (14 %) at de
hadde slikt medlemskap. Grunnen til at dette er interessant i denne sammenhengen
er at mange fagforeninger yter gratis eller subsidiert rettshjelp. Juss-Buss henviser
klienter til å ta kontakt med sin egen fagforening, særlig i arbeidsrettslige saker. Mye
kan likevel tyde på at det udekkete behovet for rettshjelp er relativt høyt også for
gruppen med fagforeningsmedlemskap. Dette kan skyldes at spørsmålene ofte ikke
dekkes av medlemskapet, eller at ordningen med rettshjelp hos fagorganisasjonen er
for dårlig kjent.
For øvrig viser den store andelen klienter uten fagforeningsmedlemskap at man her
når frem til en gruppe som er svakt stillet overfor ressurssterke motparter. Det gjelder
for det første fordi disse klientene ikke har en sterk fagforening i ryggen, og for det
annet at de ikke-fagorganiserte jevnt over er betydelig mindre ressurssterke enn de
fagorganiserte klientene vi mottar.6 Dette skyldes sannsynligvis at mange av våre
klienter arbeider i mindre bransjer og er mer utsatt for utnyttelse fra arbeidsgiverne.
Det er spesielt innen rettsområdene utlendingsrett, fengselsrett og sosial- og
helserett at andelen klienter uten fagforeningsmedlemskap er høy, men vi ser at blant
dem som kontakter oss angående arbeidsrettsspørsmål, er også andelen uten
fagforeningsmedlemsskap over gjennomsnittet.

5. Rettshjelp i gruppene
5.1. Fordeling av saker etter rettsområder i 2011
I 2011 tok vi imot 5938 saker. Vi har detaljert statistikk på 5540 av disse.
Nedenfor følger en tabell som viser antallet saker i de ulike rettsområdene våre i
2011.
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Gjennomsnittsinntekten for klienter med fagforeningsmedlemskap er kr 310 483,22, og for klienter uten slikt
medlemskap er den kr 148 550,37.
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Tabellen viser den prosentmessige fordelingen av sakene mellom våre største
rettsområder. Henvendelsene vi mottar fordeler seg over mange forskjellige
rettsområder. Hovedsakelig faller spørsmålene vi mottar innenfor Juss-Buss’
kjerneområder, men vi får også en del saker som ikke omhandler rettsområder vi
jobber med, for eksempel arverett, strafferett, skatter og avgifter, og forsikring. I slike
tilfeller henviser vi alltid klientene til andre tiltak, slik at de kan få hjelp et annet sted.
JURK og Jussformidlingen i Bergen er noen av de stedene vi oftest henviser til, i
tillegg til de ulike advokatvaktene.
Juss-Buss mottar flest henvendelser innenfor utlendingsretten, i alt 1178 saker. Den
nest største gruppen er arbeidsrett med 676 saker. På tredjeplass kommer
husleierett med 668 saker.
Familierett, fengsels- og gjeldsrett er henholdsvis det fjerde, femte og sjette største
saksområdet.
Nedenfor følger en tabell som sammenlikner fordeling av saker etter rettsområder i
2011 og 2010.
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Som nevnt, mottok vi flest saker innenfor utlendingsretten i 2011. Utlendingssaker
utgjorde 21 % av sakene og representerer en andelsvis økning på 2 prosentpoeng
fra fjoråret. Utlendingsrett har gjennom flere år vært vårt største område. Vi mener at
dette betyr at det er et stort udekket rettshjelpsbehov innenfor utlendingsretten. Etter
vår erfaring er det personer med innvandrerbakgrunn som i størst grad har problemer
innenfor dette rettsområdet, for eksempel knyttet til utvisning og familiegjenforening.
Klientene som henvender seg til oss i innvandringsrettslige saker har en lav inntekt,
se ovenfor under punkt 4.4. Det betyr at disse sjelden vil ha råd til å betale for
advokat dersom de trenger juridisk bistand. Vi bistår bare i saker som faller utenfor
den offentlige rettshjelpsordningen. For våre klienter er det altså ikke noe alternativ å
få bistand gjennom denne ordningen. Den gruppen vi hjelper er derfor helt avhengig
av et gratis rettshjelpstiltak som Juss-Buss for å kunne få gjennomslag for sine
rettigheter.
Vår nest største kategori var arbeidsrett 676 saker. Arbeidsretten representerer en
noe mindre andel av det totale saksomfanget i 2011 (11 prosent) enn de siste årene.
Fra 2008 til 2009 økte saker innen arbeidsretten med 25 %. Økningen på dette
området var enda mer markant fra 2007 til 2008, med 40 % økning i antall
henvendelser. Vi antar at i hvert fall deler av økningen skyldes økt pågang fra
utenlandske arbeidere, se nærmere om klientenes nasjonalitet under punkt 4.2. Det
er grunn til å tro at økningen i denne perioden særlig hang sammen med at flere
bransjer ble rammet av den såkalte finanskrisen, samt ettervirkningene av denne, og
at de utenlandske arbeiderne ble rammet av dette. Det at antallet arbeidstakere som
henvender seg til oss nå har sunket noe, kan tyde på at arbeidsmarkedet har
stabilisert seg. Allikevel utgjør de fremdeles en langt større andel av sakene JussBuss får inn enn i 2007. For en nærmere redegjørelse for økningen og hva slags
saker arbeidstakere kommer til oss med, se punkt 5.2.3.
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Vår nest største kategori i 2011 var husleierett 668 saker.
På familierettens område (10 % av sakene) hadde vi en liten økning på 31 prosent
fra 2010.
Fengselsretten utgjorde i 2011 9 % av sakene. Selv om dette bare er en økning på 1
prosentpoeng av det totale saksomfanget, representerer det en økning i antall saker
på 35 prosent fra 2010. I 2009 utgjorde fengselsretten hele 12 prosent av
henvendelsene vi mottok. Én forklaring på at vi mottok forholdsmessig færre
henvendelser om fengselsrelaterte spørsmål i 2010 og 2011 er nok at vi ikke fikk
gjennomført ”fengselsturneer”, noe vi gjorde i 2009. Fengselsgruppa reiste da på to
tredagers turer til henholdsvis Sørlandet i mai og Sør-Vestlandet i november. Noe av
årsaken til at fengselsgruppa ikke fikk gjennomført disse turneene i år var den store
pågangen i husleiesaker, som den samme gruppa jobber med. Økonomiske
utfordringer gjorde også at noen fengselsturné ikke lot seg gjennomføre. Turneene
viste et stort udekket rettshjelpsbehov blant fangene i fengsler vi ikke oppsøker på
fast basis. Grunnet støtte til prosjektet vil vi forsøke å gjennomføre minst to lignende
turer i 2012.

5.2. Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
SAG behandlet 1299 saker i 2011. SAG har opplevd en økning i antall henvendelser
både innenfor sosial, trygd og arbeid de siste årene. Mens arbeidsretten
representerer en lavere andel av det totale saksomfanget i 2011 sammenlignet med
2010, er andelen trygde- og pensjonssaker og sosial- og helserettssaker den samme.

5.2.1. Sosial- og helserett
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Totalt sett behandlet Juss-Buss 264 saker innen sosial- og helserett. Dette er en
økning på 34,7 prosent fra fjoråret. Vi har detaljert statistikk på 236 av disse.
Det er saker om stønad til livsopphold som utgjør den største delen av sakstilfanget
på dette området. I 2011 behandlet vi 58 slike saker. Andelen av saker om
livsopphold økte i 2010 fra 28 prosent av sosial- og helserettssakene i 2009 til 42
prosent i 2010, en økning på nesten 47 prosent. Andelen er i 2011 tilbake på 25
prosent av sosial- og helserettsakene. Vi ser ofte at forvaltningens veilednings- og
opplysningsplikt ikke er tilstrekkelig for at sosialklientenes rettssikkerhet sikres på en
tilfredsstillende måte. Vi opplever også at veiledningsplikten brytes overfor denne
gruppen. Fordi den velferdsmessige betydningen av utfallet i disse sakene er meget
høy, er det ekstra viktig med juridisk bistand.
Spørsmål knyttet til bolig er de områdene innen sosial- og helseretten man fikk flest
henvendelser innenfor foruten stønad til livsopphold. Spørsmål om rett til bolig har
økt med 111 prosent fra 2010 fra 18 til 38 saker, mens spørsmål om bostøtte og
vilkår for kommunal bolig har økt med henholdsvis 44 og 160 prosent. Dette er
tradisjonelt områder der klientene har store velferdsmessige behov for juridisk
bistand.
Nedenfor følger et eksempel på en sosialrettssak:
Sakens bakgrunn
Klienten henvendte seg til Juss-Buss med et vedtak om økonomisk stønad til
livsopphold og boligutgifter som satte som vilkår at klienten sa opp sin nåværende
bolig. Klienten var en utenlandsk statsborger med oppholdstillatelse i Norge som
skulle starte opp i voksenopplæring. Hun hadde kun stipend og lån fra Statens
lånekasse i tillegg til barnetrygd og bostøtte som inntektskilde. Klienten var
aleneforsørger for to barn på 14 år og 15 år. Inntektene til klienten var ikke
tilstrekkelig til å dekke et forsvarlig livsopphold og husleie for klienten og hennes to
barn.
Vilkårsstillelsen ble begrunnet med at husleien i daværende bolig var vurdert som for
høy. Bakgrunnen for dette var at sosialtjenesten regnet henne som «student» fra det
tidspunktet hun begynte i voksenopplæringen. Sosialtjenesten mente derfor at
husleien var for høy for hva en «student» kan forvente å ha og oppfordret klienten til
å finne en hybel med en rimeligere husleie. Det ble ikke tatt med i vurderingen at
klienten hadde forsørgeransvar for to barn og følgelig et ansvar for å sikre dem et
bosted, uavhengig av hennes status som «student». Klagen rettet seg mot
lovanvendelsen, saksbehandlingen og de faktiske opplysninger som var lagt til grunn
for vurderingen.
Sakens rettslige side
Det kan stilles vilkår for tildeling av økonomisk stønad, jf. sotjl. i NAV § 20. Vilkårene
må ha nær sammenheng med vedtaket og ikke være uforholdsmessig byrdefulle for
stønadsmottaker, eller begrense hennes handle- og valgfrihet på en urimelig måte.
Det følger av Rundskriv I-34/2001 at det må være tilstrekkelig saklig sammenheng
mellom vedtak og vilkår. Som hovedregel vil det si at vilkåret må være egnet til å
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fremme et formål om rehabilitering. Det må også være en forholdsmessighet i bruken
av vilkår som virkemiddel. Det må i det videre ikke være urimelig byrdefullt for
tjenestemottakeren i forhold til den betydningen det har for realisering av lovens
formål.
Sosialtjenesten har plikt til å yte stønad til utgifter til stønadsmottakers livsopphold for
å sikre at dette er forsvarlig. Dette omfatter stønad til boligformål. Det er eksplisitt
sagt i rundskrivet under 5.1.4 at stønadsnivået skal settes slik at det sikrer et
forsvarlig livsopphold i den konkrete sak.
Økonomisk stønad etter sotjl. i NAV er en skjønnsmessig ytelse etter en individuell
behovsprøving, og loven har ingen bestemmelser om stønadsnivået.
Hva ble gjort
Juss-Buss påklaget vedtakets vilkårsstillelse. Begrunnelsen var at vilkårsstillelsen i
realiteten medførte at klienten og hennes to barn sitt livsopphold ikke var forsvarlig
ivaretatt. Det ble argumentert med at klientens bolig var i samsvar med kravene som
er oppstilt for boutgifter i rundskrivets punkt 5.1.4.1 Kravene er at boligen bør holde
god, men nøktern standard som er tilpasset husholdningens størrelse og
sammensetning. På bakgrunn av dette ble det derfor argumentert med at klientens
husleie var rimelig ut i fra hennes konkrete behov.
Det ble videre argumentert med at dette var momenter som sosialtjenesten ikke
hadde tatt opp til vurdering. Det ble vist til at klienten hadde rett på en saklig
begrunnelse.
Det ble også argumentert med at det ville være svært vanskelige å oppfylle vilkåret
og at vilkåret derfor var i strid med retningslinjene i rundskrivet, punkt 5.3.5.2. Vilkåret
ville medført at klienten måtte ha betalt husleie for to boliger for en måned, da det
ikke var tatt hensyn til oppsigelsestiden for leiekontrakten og således gitt for kort frist.
Sosialtjenesten må ta barna sine behov med i vurderingen. Det fremgikk ikke av
vedtaket at dette var tilstrekkelig vurdert.
Sosialtjenesten hadde i vedtaket veiledet om familiehybler gjennom
Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). SiO sine studenthybler er kun tilgjengelige for
studenter ved de lærestedene som er tilknyttet SiO. Klienten var elev ved
Voksenopplæringen i Oslo. Dette er ikke et lærested som er knyttet til SiO. Klienten
hadde således ikke rett på tildeling av SiO sine studenthybler. Det ble derfor
argumentert med at sosialtjenestens veiledning bygget på feil faktagrunnlag.
Avslutningsvis ble det argumentert med at vilkåret i vedtaket var uforholdsmessig
byrdefullt for klienten og hennes barn. Vilkåret var heller ikke egnet til å fremme
rehabilitering.
Juss-Buss fikk medhold i sin klage og vedtaket ble omgjort slik at vilkårsstillelsen ble
fjernet.
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Sakens rettspolitiske poeng
Juss-Buss møter flere klienter som har fått et vedtak hvor sosialtjenesten ikke
tilstrekkelig har vurdert momenter som det skal tas hensyn til i spørsmålet om det
skal ytes økonomisk stønad. I flere tilfeller resulterer dette i at vedkommende ikke får
de stønadene de har krav på etter loven og dermed ikke er sikret et forsvarlig
livsopphold. Juss-Buss mener at sosialtjenesten i dette tilfellet tolket loven feil, på
tross av utførlige retningslinjer i rundskrivet om utmåling av økonomisk stønad. Dette
ville vært løst dersom NAV hadde lagt vekt på rettskildene de er pålagt å ta hensyn
til. I det konkrete tilfellet vurderte sosialtjenesten feilaktig at klienten hadde for høy
husleie og satte dermed et vilkår som ville ha utfordret klienten og hennes barns
bosituasjon. I ytterste konsekvens kunne det ha medført at de sto uten et sted å bo.
Det å ha et sted å bo, er en del av livsoppholdsbegrepet, som sosialtjenesten har en
plikt til å sikre for dem som ikke selv har mulighet til å sikre dette. Juss-Buss er av
den oppfatning at vilkårsstillelsen ville ført til at sosialtjenesten ikke i tilstrekkelig grad
ivaretok sin plikt til å sikre klienten og hennes barn et forsvarlig livsopphold. Etter
Juss-Buss sin vurdering, skulle sosialtjenesten ha innvilget stønad uten vilkår for å
sikre dem et forsvarlig livsopphold.

5.2.2. Trygderett
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I 2011 ble det behandlet 359 trygderettslige saker. Vi har detaljert statistikk på 318 av
disse.
Grunnet en lite intuitiv programvare ble det ført svært mange saker innenfor de to
kategoriene annet og uspesifisert på trygderettens område i 2010. Dette gjør at vi har
dårlig sammenligningsgrunnlag fra dette året. Uførepensjon og attføringsytelser har
vært blant de dominerende sakstypene innenfor trygderetten de siste årene. Det var
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også tilfelle både for 2010 og 2011. Den tredje største gruppen innenfor trygderetten
i 2011 var sykepenger.
Nedenfor følger et eksempel på en trygderettssak:
Sakens faktiske side
Juss-Buss ble kontaktet av en klient som var sykemeldt, og som mente at han hadde
fått utmålt et for lavt sykepengegrunnlag. Søknaden var innlevert i 2010. Klienten fikk
verken stønadsbrev eller skriftlig underretning om vedtaket; sykepengene hadde kun
blitt overført til klientens konto. Det var altså ikke gitt noen informasjon om klagefrist
eller beregningsgrunnlag. NAV fattet heller ikke noe skriftlig vedtak i saken.
Klienten hadde selv klaget på vedtaket. Klagen ble avvist i NAV Klageinstans.
Avvisningen var begrunnet i at klagefristen var utløpt.
Sakens rettslige side
Første dag det blir utbetalt sykepenger regnes som vedtaksdato. Utgangspunktet er
at klagefristen er på seks uker fra skriftlig vedtak kommer frem til parten, jf.
trygderettsloven (trrl.) § 10, jf. folketrygdloven (ftrl.) § 21-12. Etter fast og varig
forvaltningspraksis tillegges klagefristen to uker for å ta høyde for postgang. Fristen
begynner å løpe når vedtaket er kommet frem til parten. Det er imidlertid ikke noe
vilkår at vedkommende har lest eller gjort seg kjent med vedtakets innhold. Reglene
er begrunnet i at parten ikke vil ha forutsetninger for å ta stilling til vedtakets riktighet
før vedkommende har mottatt skriftlig vedtak.
Det følger imidlertid av ftrl. § 21-10 at underretning om vedtak i en sak om
sykepenger kan gis muntlig. Denne regelen suppleres av saksbehandlingsreglene i
forvaltningsloven (fvl.). Lovens § 27 stiller krav om at underretningen skal inneholde
opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere
fremgangsmåten ved klage, samt informasjon om retten til å se sakens dokumenter.
Det å motta en utbetaling er altså ikke det samme som å motta skriftlig melding om
vedtak, som er lovens krav for at klagefristen skal begynne å løpe. Klagefristen kan
ikke være utløpt dersom den ikke har begynt å løpe.
Hva ble gjort
Juss-Buss veiledet klienten i å be om dokumentinnsyn. Det viste seg da at NAV ikke
hadde fattet et skriftlig vedtak. Det forelå heller ikke noen dokumenter i saken. At
NAV hadde mistet dokumentene vanskeliggjorde den videre prosessen.
Juss-Buss skrev så en anke til Trygderetten. Det ble argumentert for at klagefristen
aldri hadde begynt å løpe, og at klagen derfor måtte realitetsbehandles. Etter dialog
med Trygderetten ble det besluttet at det skulle ankes over sakens prosessuelle
spørsmål, slik at et medhold ville innebære at saken skulle behandles på nytt i NAV
Klageinstans.
NAV Klageinstans omgjorde sitt opprinnelige vedtak på bakgrunn av anken til
Trygderetten. Det ble lagt til grunn at klagefristen aldri begynte å løpe, og at denne
derfor ikke var oversittet. NAV Klageinstans sendte derfor saken tilbake til NAV
Forvaltning for ny realitetsbehandling. Ved utgangen av 2011 avventer vi fortsatt
vedtaket.
27

Sakens rettspolitiske poeng
Saken illustrerer flere generelle utfordringer knyttet til NAV. Mange saksbehandlere i
NAV mangler grunnleggende kunnskap om alminnelig forvaltningsrett og hvilke krav
som stilles til saksbehandlingen. Sviktende saksbehandlingsrutiner fører til økt
sannsynlighet for uriktige avgjørelser. I denne saken var det særlig graverende at
sakens dokumenter var forsvunnet. Dette gjorde det meget vanskelig å etterprøve de
vurderinger og utregninger som hadde blitt foretatt.
Det er også uheldig at mange NAV-kontorer kategorisk unnlater å fatte skriftlige
vedtak og å underrette brukerne om vedtaket i sykepengesaker. Dette gjør at man
vanskelig kan kontrollere at vedtaket er riktig. Juss-Buss har hatt flere klienter med
liknende problemstillinger. Vi mistenker at NAV i flere saker har utmålt
sykepengegrunnlaget feil, uten at dette vil bli rettet opp. Juss-Buss arbeider på
bakgrunn av disse erfaringene for at praksisen endres.

5.2.3. Arbeidsrett
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I 2011 behandlet vi 676 arbeidsrettssaker. Vi har detaljert statistikk på 602 av disse.
De fleste sakene vi får innenfor arbeidsretten er saker som omhandler lønn og
oppsigelsessaker.
Mange av de som henvender seg til Juss-Buss er ikke fagorganiserte, og andelen
fagorganiserte er særlig lav blant klienter med arbeidsrettslige problemer. Dessuten
har vi de siste årene fått langt flere henvendelser fra arbeidstakere fra Øst-Europa,
som særlig er tilknyttet byggebransjen. Et hovedinntrykk gjennom mange år er at det
er mange useriøse arbeidsgivere særlig i renholdsbransjen, serveringsbransjen og
byggebransjen. Spesielt er disse bransjene representert med uavklarte
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arbeidsforhold. Vi ser også en del bruk av ulovlige midlertidige ansettelser innenfor
disse sektorene.
Nedenfor følger et eksempel på en sak om arbeidsrett:
Sakens faktiske side
Våren 2011 ble Juss-Buss kontaktet av to klienter som arbeidet i samme firma.
Begge var av utenlandsk opprinnelse, og hadde begrensede norskkunnskaper og
begrensede kunnskaper om det norske regelverket. Saksforholdene var tilnærmet
identiske.
Klientene var begge fast ansatt i samme type stilling i en transportbedrift. De utførte
arbeidet på ulike adresser, og fikk av den grunn daglig beskjed om hvor de skulle
møte opp.
Etter noe tid ble ikke lenger arbeidskraften til klientene etterspurt, og de ble ikke
tildelt arbeidsoppgaver. De mottok ingen oppsigelse eller avskjed, og sa heller ikke
opp selv. Begge stilte sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver.
Partene hadde i den individuelle arbeidsavtalen bestemt at tariffavtale skulle regulere
arbeidsforholdet. Klientene hadde ikke for den perioden de faktisk arbeidet fått
utbetalt all lønn, overtidsgodtgjørelse og tillegg for ubekvem arbeidstid de hadde krav
på etter tariffavtale. De fikk heller ikke utbetalt feriepenger da de etter en god stund
sluttet å stille sin arbeidskraft til disposisjon.
Sakens rettslige side
Det er et grunnleggende arbeidsrettslig prinsipp at arbeidstakeren opparbeider seg
krav på lønn dersom han i henhold til arbeidsavtalen stiller sin arbeidskraft til
disposisjon for arbeidstakeren. Så lenge arbeidsforholdet består løper lønnsplikten.
Dette gjelder uavhengig av om arbeidsgiver velger å benytte seg av arbeidskraften
eller ikke.
Dersom arbeidsgiver skal bringe arbeidsforholdet og lønnsplikten til opphør må han
foreta en oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-7. Denne må være saklig
begrunnet. Arbeidsgivers stillingsvern er relativt sterkt, og det stilles strenge krav til
arbeidsgivers begrunnelse. Dersom mangelen på arbeidsoppgaver kun er midlertidig
skal arbeidsgiver heller permittere arbeidstakerne. Dette må også være saklig
begrunnet.
Lønnens størrelse og tillegg for ubekvem arbeidstid er ikke regulert i loven. Dette er
imidlertid normalt regulert gjennom arbeidsavtalen eller tariffavtale. Krav på
overtidsgodtgjørelse følger av aml. § 10-6, men også her kan partene avtale en
gunstigere ordning for arbeidstakeren. Arbeidstakeres krav på feriepenger følger av
ferieloven § 10.
Hva ble gjort
Juss-Buss valgte å gå inn som partsrepresentanter i sakene. Det ble sendt et påkrav
som oppfylte reglene om tvistevarsel i tvisteloven § 5-2. Arbeidsgiver bestred kravet.
Han anførte at våre klienter var i prøvetid, og av den grunn aldri hadde vært fast
ansatt.
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Juss-Buss sendte så inn en forliksklage til Forliksrådet. I tilsvaret fra arbeidsgivers
advokat ble det bestridt at arbeidstakere kunne opparbeide seg lønn uten faktisk å
jobbe.
Forhandlingene i forliksrådet førte ikke frem. Forliksrådet avsa heller ikke dom i
saken. Det neste skritt i inndrivelsesprosessen er da å ta saken inn for Tingretten.
Juss-Buss fant derfor en advokat som overtok sakene pro bono i desember 2011.
Sakens rettspolitiske poeng
Saker som dette er omfattende og ressurskrevende, og belyser flere av de sentrale
poengene Juss-Buss arbeider med rettspolitisk. Lønnsinndrivelsesprosessen er
tunggrodd, og arbeidstakere kan risikere å gå lang tid uten å ha en inntekt å leve av.
Det er også betenkelig at lønnsinndrivelse ikke er dekket av ordningen om fri
rettshjelp. Dersom en arbeidstaker som har tjent under visse inntektsgrenser mister
inntekten på grunn av en oppsigelse, vil han ha krav på gratis bistand fra advokat.
Dersom arbeidsgiver kun slutter å utbetale lønn får arbeidstakeren ingen hjelp. Dette
er særlig problematisk overfor utenlandske arbeidstakere, som vanskelig vil kunne
starte en inndrivelsesprosess for norske domstoler på egenhånd. I og med at
inntekten allerede har uteblitt vil mange heller ikke ha økonomi til å gå til rettslige
skritt.
Saken illustrerer også problemene knyttet til arbeidsgiveres mangelfulle kunnskap
om rettsreglene. I dette tilfellet hadde arbeidsgiver tatt seg til rette, helt uten å ta
hensyn til arbeidstakerens situasjon. Bedre kompetanse hos arbeidsgiver vil ofte
medføre at oppsigelsesprosessen blir ryddigere. Dette kan gjøre at arbeidstakeren
føler seg greit ivaretatt, til tross for den vanskelige situasjonen. Konfliktnivået
begrenses i stor grad dersom arbeidstakeren føler seg hørt, inkludert og respektert i
oppsigelsesprosessen.
Juss-Buss arbeider med å spre kunnskap om elementær arbeidsrett til så mange
arbeidstakere som mulig, på flere språk, slik at en arbeidstaker enklest mulig kan
ivareta sine rettigheter.
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5.3. Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG)
Fengsels- og husleierettsgruppa har i tillegg til saker etter
straffegjennomføringsloven, spesialisert seg i husleierett.
Fengsels- og husleierettsgruppa behandlet 1174 saker i 2011. Av disse var 506
fengselssaker, mens 668 var saker innenfor husleieområdet.
5.3.1. Fengselsrett
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Juss-Buss behandlet 506 fengselssaker i 2011. Vi har detaljert statistikk på 490 av
disse.
I 2011 hadde vi flest saker som omhandlet overføringer til andre fengsler, spørsmål
om permisjoner og fremstillinger og spørsmål om løslatelse etter 2/3-delstid.
Vi opplever at mange av fengselsklientene ikke får hjelp fra helsetjenesten for sine
psykiske eller somatiske problemer. Spørsmål knyttet til helsetjenesten er fjerde
største underkategori og har økt med 66,7 % fra 2010.
Kategorien ”Annet” angir en relativt stor andel av fengselssakene (7 prosent). Det
skyldes at innsatte ofte har svært sammensatte problemer, som gjør det vanskelig å
rubrisere et spørsmål innenfor en spesifikk kategori. Dette understrekes også i Fafo
sin undersøkelse om ”Levekår blant innsatte” fra 2004. At ressurssvake grupper har
mange og komplekse rettsproblemer understrekes også i flere
rettshjelpsundersøkelser (se blant annet Skaug/Graver: Rettshjelp 2001 s. 46-47).
Således vil også mange av sakene vi tar inn fra innsatte dreie seg om andre
rettsområder enn straffegjennomføring.
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Vi har registrert hvilke av våre klienter som er fanger, og får dermed oversikt over
hvilke juridiske problemer de har. Vi ser at den største andelen saker er
fengselsrettslige saker. I tillegg sliter mange med gjeldsrettslig og utlendingsrettslige
problemer. Andre viktige saksområder for fanger er sosialrett og trygderett.
Nedenfor følger et eksempel på en fengselssak:
Sakens bakgrunn
Klienten kontaktet Juss-Buss høsten 2011 for å få hjelp til overføring til et annet
fengsel. Han hadde flere ganger søkt overføring til annet fengsel med høyt
sikkerhetsnivå og til fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Han satt da på isolasjon på
grunn av plassmangel i fengselet, og han følte seg mobbet av fengselsbetjentene
både på grunn av den straffbare handlingen han var dømt for og hans religiøse
overbevisning. Klienten ville at Juss-Buss skulle se på avslagene han hadde fått og
veilede han videre i søkeprosessen. Flere av avslagene fra ett av fengslene klienten
hadde søkt overføring til, var utelukkende begrunnet i at klienten var utvist og derfor
ikke i målgruppen til fengselet. Videre hadde klienten mistanke om at fengselet ikke
videresendte brev om hans egen situasjon til ulike organisasjoner.
Sakens rettslige side
Overføring til annet fengsel reguleres av straffegjennomføringsloven. Det avgjørende
er om overføring etter en helhetsvurdering er hensiktsmessig for den videre
straffegjennomføring. Sivilombudsmannen har uttalt at det ikke er lovlig å gi avslag
som utelukkende er begrunnet med at vedkommende har utvisningsvedtak.
Hva ble gjort
Klienten ble veiledet om vilkårene for overføring til fengsel med samme
sikkerhetsnivå, overføring til fengsel med lavere sikkerhet og vilkårene for
prøveløslatelse mellom tidspunktet for to tredjedel og halv tid. Han ble videre veiledet
om hvilke momenter kriminalomsorgen la spesielt vekt på i vurderingene, og hvilke
særlige momenter han burde trekke frem i søknaden sin. Han ble videre informert om
at det ikke var lovlig å gi avslag som utelukkende begrunnes i utvisningsvedtak, og at
Juss-Buss var i kontakt med det aktuelle fengselet for få slutt på denne ulovlige
praksisen. Klienten ble oppfordret av Juss-Buss til å søke på nytt etter at vi hadde tatt
opp problemet med fengselet.
Klienten ble også informert om sine rettigheter til å klage på vedtak, og hvem han
skal rette klagen til. Klienten ble oppfordret til å klage på fengselsbetjentene, og
Juss-Buss innhentet kopi av brevene klienten ønsket å sende til de ulike
organisasjonene og postet de for han. En uke etter at Juss-Buss besøkte
isolasjonsavdelingen i det aktuelle fengselet hadde klienten blitt flyttet over til en
annen avdeling, og satt ikke lenger isolert.
Juss-Buss tok videre opp problemet i en debatt på Stortinget arrangert av
Sivilombudsmannen. Vi tok i etterkant av debatten skriftlig kontakt med fengselet
som hadde gitt avslaget og informerte om regelverket og feilpraksisen som ble begått
av deres saksbehandlere. Juss-Buss sendte en kopi av brevet til
Sivilombudsmannen, som allerede var klar over problemet etter debatten, og en kopi
til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning ved Sissel Kofoed.
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Rettspolitisk poeng
Juss-Buss ser at flere fengsel avviser overføringssøknader utelukkende på grunnlag
av at den innsatte har utvisningsvedtak. Dette strider mot lovverket og mot
Sivilombudsmannens instrukser. Vi ser at utenlandske innsatte allerede har en tyngre
soning enn norske innsatte, og at utenlandske innsatte med utvisningsvedtak
diskrimineres ved avgjørelsen av overføring til annet fengsel. Juss-Buss jobber
videre med å informere fengslene om lovverket, informere innsatte om lovverket og
informere statlige myndigheter om ulovlig praksis.
5.3.2. Husleierett
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FEG fikk 668 henvendelser innenfor husleieretten i 2011. Vi har detaljert statistikk på
624 av disse.
Antallet henvendelser som omhandlet depositum og garanti har sunket noe fra 2010,
da vi opplevde en stor økning i denne sakstypen. Det var likevel dette som var den
vanligste henvendelsen også i 2011. Mange leietakere opplever å få problemer med
å få tilbake depositumet sitt etter endt leieforhold. Vi opplever i stor grad at både
utleiere og bankene ikke har tilstrekkelig kunnskap om regelverket og at leietakere
som etter loven har krav på å få utbetalt depositumet likevel ikke får det.
Vi får også en stor mengde saker om oppsigelse og opphør av leieavtale innenfor
husleieretten. Vi ser ellers av oversikten at sakene er relativt jevnt fordelt innenfor
kategoriene som representerer reaksjonsformer ved mislighold av leieavtalen og
leieøkning. Det kan for øvrig påpekes at disse ikke er gjensidig utelukkende, noe som
nok er årsaken til den høye prosentandelen for kategorien ”Annet” i tabellen.
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Nedenfor følger et eksempel på en husleiesak:
Sakens bakgrunn
Klienten, som er aleneforsørger for fire barn, flyttet inn i en leilighet utleid av en privat
utleier i 2009, og bor fremdeles i leiligheten. Husleien var på kr. 11 000 og det ble
betalt kr. 33 000 i depositum til utleiers private konto. Allerede etter den første uken
klienten bodde i leiligheten, viste det seg at den hadde flere vesentlige mangler.
Sluket på badet fungerte ikke og det lakk vann gjennom gulvet fra klientens leilighet
ned til naboleiligheten under. Klienten kontaktet utleier, som ikke ville gjøre noe med
dette ettersom han mente dette var vår klients ansvar. På grunn av fare for ny
lekkasje, var vår klient uten tilgang på dusjen fra slutten av mars til ut mai. Da
arbeidet med badet først startet, ble leiligheten ubeboelig. Klienten måtte likevel
betale full husleie til tross for at hun ikke bodde i leiligheten.
I forbindelse med arbeidet på badet slo det sprekker i vinduet på soverommet, som lå
vegg i vegg med badet. Vår klient sa i fra til utleier samme dag hun oppdaget
skaden. Utleieren mente at dette var klagers ansvar og ville ikke utføre utskiftning av
vindusruten. Noen måneder senere slo også vinduet i stuen sprekker. Dette skjedde
uten forvarsel, og igjen mente utleier at dette ikke var hans ansvar å få rettet opp.
Som et resultat av dette kunne ikke klienten åpne vinduet verken på soverommet
eller i stuen. Klienten bodde i leiligheten sammen med sine fire barn.
Sakens rettslige side
Rettigheter og plikter i leieforhold reguleres av husleieloven (husll.). Utgangspunktet
er at husleieloven ikke kan fravikes til ugunst for den som leier jf husll. § 1-2.
Husleieloven kapittel 2 regulerer leier sine krav til boligens stand. Etter husll. § 2-2
skal husrommet være i avtalt stand. Er det ikke avtalt noe spesielt, skal husrommet
være ryddet, rengjort og i vanlig god standard. Er husrommet ikke i avtalt stand eller
ikke oppfyller husleielovens krav til standard, får leier flere sanksjonsmuligheter som
er oppramset i husll. Kapittel 2.
Husleieloven § 3-5 er en preseptorisk regel som regulerer depositum, det er etter
loven krav om at depositumet skal settes på særskilt konto i leiers navn. Er det betalt
depositum på en annen måte, vil det regnes som en ulovlig pengeytelse, som leier
kan kreve tilbakebetalt jf husll. § 3-7.
Hva ble gjort
Klienten tok kontakt med Juss-Buss med ønske om hjelp for å få rettet opp
manglene. Juss-Buss tok kontakt med utleier etter ønske fra klienten, men utleier
mente fortsatt at manglene ikke var hans ansvar. Vi klagde da utleier inn for
Husleietvistutvalget på vegne av klienten, med påstand om prisavslag for perioden
leiligheten var ubeboelig, retting av manglene, stadfesting av ulovlig tidsbestemmelse
samt tilbakebetaling av ulovlig depositum.
Utleier svarte med en motklage, som vi sendte tilsvar på.
Saken gikk til mekling hos Husleietvistutvalget hvor vi representerte klienten. Etter
meklingsmøtet var vi også med klienten og utleier til banken for opprettelse av
depositumskonto etter ønske fra klienten.
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Sakens utfall
Vi møtte til meklingsmøte hos husleietvistutvalget sammen med vår klient og utleier.
Det viktigste punktet for klienten var å få reparert manglene. Meklingsmøtet resulterte
i at vår klient og utleier inngikk en avtale om at utleier skulle stå for reparasjon av
manglene. I tillegg ble det enighet om opprettelse av en lovlig depositumskonto.
Rettspolitisk poeng
Utleiere er som regel den sterke parten i et leieforhold. Dette gjør at mange utleiere
utnytter sin posisjon til å opprette leiekontrakter på sine premisser, som i mange
tilfeller vil være i strid med husleieloven. Dette kan i mange tilfeller skyldes mangel på
kunnskap om husleielovens regler hos både utleier og leietaker. Det er derfor viktig at
det settes krav til utleiere om kunnskap når det gjelder husleielovens regler. For
leietakere kan det å gå til rettslige skritt være problematisk fordi de ofte ønsker å
opprettholde et godt forhold til sin utleier. I tillegg er det ofte økonomisk vanskelig å
gå til rettslige skritt. Dette vil særlig gjelde klienter med økonomiske og språklige
utfordringer, som var tilfellet for vår klient i denne saken. Det er derfor viktig at
informasjon om regelverket er lett tilgjengelig og at klienten har anledning til å få
juridisk hjelp i saken sin.

5.4. Innvandringsrettsgruppa (INNVA)
Innvandringsgruppa er den eneste gruppa på Juss-Buss som jobber med kun ett
rettsområde. Utlendingsrett er også vårt største saksområde. I 2011 behandlet
Innvandringsgruppa 1221 saker, en økning på 38 prosent fra 2010 og en økning i
andelen på to prosentpoeng. Vi har detaljert statistikk på 1178 utlendingssaker.

5.4.1. Innvandringsrett:
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Innvandringsgruppa jobbet mest med saker om familieinnvandring. Pågangen på
dette området har vært jevnt stor over mange år, og økte ytterligere med 38 prosent
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fra 2010 til 2011. Familieinnvandringssakene er ulikartede, og mange er tidkrevende
sett hen til andre sakstyper på Juss-Buss. En god del av disse sakene krever også at
vi går inn som partsrepresentanter i forhold til utlendingsmyndighetene. Sakene kan
være vanskelige, fordi søkeren ofte befinner seg i land hvor infrastrukturen er svak.
Kommunikasjonen til Norge blir vanskelig og mulighetene for å fremskaffe
tilstrekkelig dokumentasjon er små. På grunn av språk- og kulturforskjeller har ofte
utlendinger i større grad enn nordmenn vanskelig for selv å ivareta sine
partsrettigheter - behovet for rettshjelp er dermed større. Når det gjelder tidsaspektet
ved sakene, kan det ta svært lang tid fra klientene kontakter oss, til saken har fått et
endelig utfall gjennom to-instansbehandling hos utlendingsmyndighetene (opptil flere
år).
Vi får også mange saker om utvisning og beskyttelse. Andelen saker som omhandlet
utvisning gikk ned igjen med 18,6 prosent i 2011, etter en økning på 27 prosent fra
2009 til 2010. Det representerer likevel den nest største kategorien innenfor
utlendingsretten med elleve prosent, før spørsmål om beskyttelse som er tredje
største kategori med ti prosent av utlendingssakene. Dette er rettsområder med stor
velferdsmessig betydning for klienten, og sakene byr på vanskelige rettslige og
faktiske spørsmål. Klientene i disse sakene er svært ressurssvake, både når det
gjelder personlige og økonomiske ressurser.7 De kan ikke ivareta sine egne
interesser i en utvisningssak. Likevel får et stort flertall enten ingen eller utilstrekkelig
hjelp gjennom den offentlige ordningen, og må henvende seg til oss. Dette utgjør et
stort rettssikkerhetsproblem.
Nedenfor følger et eksempel på en sak om utvisning.
Sakens bakgrunn
Saken gjelder utvisning av en utlending som kom til Norge i 2005. Han var 9 år da
han dro fra hjemlandet. På tidspunktet for ankomst til Norge var han 14 år gammel.
Den midlertidige oppholdstillatelsen ble fornyet hvert år frem til september 2009. I
2008 ble det søkt om permanent oppholdstillatelse. Søknaden ble stilt i bero fordi
klienten ble siktet for å ha fremstilt trusler etter straffeloven. Klienten vår fikk fornyet
oppholdstillatelsen sin til 2009. Saken om permanent opphold ble begjært gjenåpnet,
fordi siktelsen ble henlagt. Søknaden ble imidlertid stilt i bero på ny, fordi klienten ble
siktet for legemsbeskadigelse, naskeri og heleri. I 2010 mottok han forhåndsvarsel
om utvisning på bakgrunn av de nevnte lovbruddene.
Sakens rettslige side
Etter utlendingsloven (ul.) § 70 kan vedtak om utvisning ikke fattes dersom dette vil
være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv. Det er slått fast i praksis fra
Høyesterett at ung alder ved innreise til riket er et sentralt moment i
forholdsmessighetsvurderingen, men det er ikke noe absolutt vern mot utvisning.
Problemstillingen var sentral i dommen inntatt i Rt. 2009 side 1432. I den saken var
vedkommende 14 år gammel ved innreise til riket. Med henvisning til forarbeidene
ble det uttalt at hans alder ved ankomst lå i ytterkant av gruppen hvor den klare
hovedregelen er at det anses som uforholdsmessig å utvise.

7 Klientene som henvendte seg til oss i saker som gjaldt utvisning hadde en gjennomsnittsinntekt på 51 064 kr.

36

Hva ble gjort
Juss-Buss skrev et tillegg til kommentar til forhåndsvarselet. En kommentar til
forhåndsvarselet var allerede blitt skrevet av en bokonsulent ved bosenteret gutten
bodde på. Vår klient hadde begått en rekke mindre alvorlig forseelser. Vi
argumenterte for at faktisk utmålt straff var i den nedre delen av strammerammen, og
at dette talte for at forholdets alvor var mindre alvorlig. Videre argumenterte vi for at
lovbruddene måtte anses som ungdomskriminalitet som hadde sammenheng med
klientens vanskelige oppvekst. Det ble vist til at det norske samfunn må ta et større
ansvar for den kriminelle løpebane i forholdsmessighetsvurderingen ved ankomst i
ung alder. Vi argumenterte for at tilknytning opparbeidet som barn må tillegges stor
vekt. I den sammenheng ble det vist til han var 9 år da han dro fra hjemlandet, og at
tilknytningen til hjemlandet følgelig var svak. Endelig ble det argumentert for at
utvisning ville være uforholdsmessig overfor utlendingens familie og at en
videreføring av familielivet i hjemlandet var urealistisk. På nåværende tidspunkt er
saken til behandling hos UDI.
Rettspolitisk poeng
Etter dagens praksis er ankomst ved ung alder til riket et sentralt moment i
forholdsmessighetsvurderingen. I vår sak kom klienten til Norge da han var 14 år og
var dermed i ytterkanten av den gruppen hvor det skal mer til for å utvise. Han dro
imidlertid fra hjemlandet allerede da han var 9 år. Juss-Buss mener at grensen ikke
bør trekkes ved ankomst til riket, men ved utreise fra hjemlandet, under forutsetning
av at man ikke har bosatt seg over lengre tid i et annet land i mellomtiden. Utreise fra
hjemlandet i ung alder vil medføre at man har en svakere grad av tilknytning til
hjemlandet og sterke tilknytning til Norge. Saken illustrerer at man kan ha like svak
tilknytning til hjemlandet som om man var kommet til Norge da man var 9 år, selv om
man kommer til Norge på senere tidspunkt.
Nedenfor følger et eksempel på en sak om statsborgerskap.
Sakens bakgrunn
Saken gjelder en utlending som fikk avslag på statsborgerskap i 2009. Begrunnelsen
for avslaget var at vilkåret om klarlagt identitet etter statsborgerloven ikke var oppfylt.
Hun fikk innvilget oppholdstillatelse i familiegjenforening med sin far i 2000. Hun fikk
innvilget permanent opphold i 2004.
Sakens rettslige side
Det er et vilkår for å få norsk statsborgerskap at søkeren har ”dokumentert eller på
annen måte klarlagt sin identitet”, jf. statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a.
Kravet til dokumentert identitet anses som hovedregel oppfylt dersom søkeren legger
fram originalt, gyldig pass, jf. statsborgerforskriften § 1-1. Etter fast praksis i
utlendingsforvaltningen vil tvil om identitet hos en av foreldrene også hefte ved deres
barn.
Hva ble gjort
Juss-Buss påklaget avslaget fra UDI og argumenterte for at identitetstvilen var
avledet og at klager ikke hadde skyld i at identitetstvilen hadde oppstått. Det ble
videre vist til at klager hadde bodd i Norge med samme identitet i 11 år, og at
identitetstvilen derfor ikke gjør seg gjeldende. Saken er på nåværende tidspunkt til
behandling hos UNE.
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Rettspolitisk poeng
Saken illustrerer at forvaltningspraksisen om avledet identitetstvil gir seg urimelige
utslag. Identitetstvilen i dette tilfellet har ikke opphav i egen atferd eller handlinger.
Prinsipielt sett er derfor praksisen uheldig, samtidig som det er en mistenkeliggjøring
av de barna den rammer. Saken viser at dagens praksis rammer urimelig hardt, dette
gjelder særlig i de tilfellene der barna har levd mesteparten av livene sine i Norge,
men likevel ikke får bli statsborgere på grunn av forelderens identitetstvil. Det
kommer nye endringer i statsborgerloven våren 2012 som vil innebære at barn med
identitetstvil vil kunne få statsborgerskap. Rent konkret hva disse endringene vil
innebære og hvem de vil gjelde for er imidlertid noe usikkert.

5.5. Gjelds- og familierettsgruppa (GOF)
GOF behandlet 1047 saker i 2011.

5.5.1. Familierett
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I 2011 behandlet Juss-Buss 565 saker om familierett. Vi har detaljert statistikk på 541
av disse.
De fleste sakene som GOF mottar innen familieretten omhandler skifteoppgjør,
oppløsning av samboerforhold, barnefordeling, samt skilsmisse og separasjon. Slike
spørsmål er av stor velferdsmessig betydning for de involverte parter, og det er ikke
alltid lett å definere hvilken part som kan kategoriseres som ”den svake”. Vi er derfor
svært tilbakeholdne med å gå inn som partsrepresentanter i slike saker, og forsøker
så langt som mulig å oppfordre partene til å komme til løsninger i minnelighet. Særlig
er dette viktig i saker hvor barn er involvert, fordi vanskelige skilsmisseoppgjør kan få
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negative konsekvenser for barna. Før sommeren 2011 valgte vi å stanse vår
behandling av saker innenfor barnerett både grunnet kapasitetshensyn og av hensyn
til den begrensede hjelpen vi kunne tilby i disse sakene. Barnerettssaker har etter
dette blitt henvist til andre instanser så langt det lar seg gjøre.
Gjennomgående ser vi at klienter som kontakter oss i familierettslige saker, er blant
de mer ressurssterke av Juss-Buss sine klienter.8 Allikevel ser man at det er et stort
behov for rettshjelp i disse sakene. For det første er det en stor andel av disse
klientene som kontakter oss før de har tatt kontakt med advokat. Dette tyder på at
klientene har lite kunnskap om hvilke steder man bør henvende seg for å få bistand i
slike saker. For det annet er dette saker som er svært omfattende. Selv personer
med gjennomsnittsinntekt vil ha problemer med å selv dekke utgiftene til juridisk
bistand i slike saker.
Nedenfor følger et eksempel på en sak om familierett:
Sakens bakgrunn
Vi ble kontaktet av en av klientens familiemedlemmer. Klienten var midt i en
skilsmisseprosess, og henvendelsen gjaldt spørsmål omkring delingen av verdier
mellom ektefellene. Klienten var uføretrygdet på grunn av en ulykke, men kvalifiserte
ikke til fri rettshjelp fordi vedkommende hadde fått utbetalt erstatning for tapt fremtidig
inntekt. Verken klienten eller vår kontaktperson hadde kjennskap til rettsreglene på
området, og de opplevde at motparten forsøkte å gjøre krav på mer enn
vedkommende hadde rettslig grunnlag for. Selv om heller ikke motpart i dette tilfellet
var kjent med delingsregelene, hadde vedkommende større forutsetninger for å
forstå reglene enn vår klient. Viktige spørsmålet gjaldt om, og eventuelt hvordan,
erstatningssummen vår klient hadde fått utbetalt skulle deles, men også forhold rundt
deres felles bolig som vår klient hadde arvet fra sine foreldre. Det hvilte også en del
gjeld på eiendommen. Denne utgjorde cirka 3/5 av boligens verdi da ekteskap ble
inngått, og gjelden økte underveis i ekteskapet.
Sakens rettslige side
Vår klient kunne holde utenfor delingen det som var igjen av utbetalt erstatning for
tapt fremtidig arbeidsinntekt. Slik vi så det hadde han også et skjevdelingskrav fordi
han eide boligen før ekteskapet ble inngått. Klienten trengte derfor ikke dele hele
verdien av boligen med sin ekskone. Størrelsen på skjevdelingskravet var imidlertid
vanskelig å tallfeste fordi gjelden som hvilte på eiendommen ved ekteskapets
inngåelse økte under ekteskapet. Fordi vår klient holdt verdier utenfor delingen, ble
hans muligheter til å få dekning for gjeld før delingen noe redusert.
Hva ble gjort
Juss-Buss holdt løpende kontakt med vår klients kontaktperson. Saken gikk aldri så
langt at vi måtte representere vår klient skriftlig, men vi informerte kontaktpersonen
om de spørsmålene vår klient hadde slik at vedkommende kunne ta våre vurderinger
med tilbake til motpart. Mot slutten av saken ønsket kontaktpersonen å få tilsendt en
skriftlig oppsummering av de rettslige forhold vi hadde diskutert. Dette fikk

8 Gjennomsnittsinntekten i familierettssakene vi har behandlet er på kr 304 389. Dette er betydelig høyere enn
gjennomsnittsinntekten til Juss-Buss sin samlede klientmasse, men fremdeles betydelig under
gjennomsnittsinntekten i befolkningen i Norge.
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kontaktpersonen tilsendt, og vedkommende brukte dette som utgangspunkt for
forhandlinger med motpart.
Rettspolitisk poeng
Vår klient hadde lav inntekt, men kvalifiserte altså ikke til fri rettshjelp fordi
vedkommende hadde for stor formue. Etter forskrift til lov om fri rettshjelp § 1-1 er
”formuesgrensen for fri rettshjelp” kr 100 000. Etter vår oppfatning slo dette svært
urimelig ut i dette tilfellet. Vedkommende fikk utbetalt erstatning for tap av fremtidig
inntekt. Reelt sett hadde han stort behov for rettshjelp, og hans økonomiske situasjon
på sikt tilsa at han burde kvalifisert for fri rettshjelp. Rettshjelpsordningen slik den er i
dag, er for snever. De økonomiske rammene er for små, og loven omfatter for få
rettsområder.

5.5.2. Gjeldsrett
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Juss-Buss mottok 491 gjeldssaker i 2011. Vi har detaljert statistikk på 464 av disse.
De to største kategoriene er bestridelse av krav og gjeld i fengsel. Vi mottar også
mange henvendelser om inndrivelse av pengekrav, forhandling med kreditor,
gjeldsordning og tvangsfullbyrdelse. Det er verdt å bemerke at vi selvfølgelig kun
bistår skyldneren i gjeldssaker, og at disse sakene ofte er av stor betydning for dem
det gjelder. Det er avgjørende, også for mange andre rettslige spørsmål, at
mennesker får mulighet til å ta kontroll over sin egen økonomi. Vår erfaring er at
rettshjelp ofte er nødvendig for å få til dette.
Vi har i 2011 skilt ut gjeld i fengsel som en egen kategori. Det er grunn til å tro at en
del saker likevel har blitt ført i de andre kategoriene. Fanger har over 19 prosent av
gjeldssakene i 2011.
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Her følger et eksempel på en gjeldssak:
Sakens bakgrunn
Klienten oppsøkte Juss-Buss for hjelp til å bestride et krav fra banken sin. Han hadde
fått frastjålet bankkortet sitt. Da kortet ble stjålet hadde klienten ingen penger på
kontoen. Noe tid senere viste det seg at kontoen var overtrukket med over elleve
tusen kroner. Bankkortet var et ordinært betalingskort uten kreditt. Klienten anmeldte
forholdet til politiet og meldte fra til banken. Banken valgte likevel å ta saken til
forliksrådet. På grunn av språkproblemer møtte klienten ikke i forliksrådet og fikk der
en fraværsdom mot seg. Klienten var ikke kjent med hva dette innebar, og oppsøkte
Juss-Buss nokså raskt etter å ha mottatt dommen.
Sakens rettslige side
Juss-Buss vurderte saken slik at vår klient i utgangspunktet ikke pliktet å betale
kravet til banken. Dette fulgte av alminnelig kontraktsrett. Banken hadde bevisbyrden
for at det var inngått avtale om betaling. Bankkortet var stjålet slik at det nå var andre
enn skyldner som stod for bruken, og skyldner sa klart i fra om dette både til banken
og til politiet. På grunn av fraværsdommen i forliksrådet var imidlertid klientens
eneste alternativ å betale kravet eller å stevne banken inn for tingretten.
Hva ble gjort
Klienten ble veiledet om alternativene sine. Han ønsket å ta saken til tingretten, og
ble derfor veiledet i hvordan han kunne gjøre det. Juss-Buss fulgte så opp saken
mens den var hos tingretten, blant annet for å sørge for at den innsendte stevningen
oppfylte lovens formkrav. Politiet ble kontaktet slik at vi kunne oversende en
bekreftelse på det anmeldte forhold. Denne ble så sendt videre til tingretten.
Klientens orginalbekreftelse hadde klienten allerede sendt banken. Litt over en
måned etter at klienten sendte stevningen til tingretten, mottok vi tilsvaret fra banken
hvor de frafalt alle krav.
Rettspolitisk poeng
Forliksrådet er ment å være en arena der partene møtes for å forhandle om rettslige
spørsmål. Likevel ender over halvparten av sakene med at det avsies fraværsdom
mot en av partene. Dette er ikke i tråd med forliksrådets formål. I slike tilfeller ender
det ofte med at saksøker får anledning til nærmest å diktere forliksrådets avgjørelse.
Det er heller ikke mulig å få fortsatt behandling i forliksrådet dersom en avgjørelse
først er truffet. Skal saken behandles videre, er tingretten uansett neste stopp. JussBuss erfarer at mange klienter har en svært høy terskel for å ta saken til tingretten.
Sammenlignet med ny behandling i forliksrådet oppleves behandling i tingretten som
skremmende og unødvendig komplisert. Våre klienter frykter også kostnadene ved
en slik behandling. I tillegg opplever mange en følelse av urettferdighet over at det
plutselig er de som eventuelt må ta saken videre.
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6. Rettspolitikk
6.1. Rettspolitisk gruppe
Rettspolitisk gruppe (R) jobber med å koordinere det rettspolitiske arbeidet på JussBuss. I R sitter daglig leder , og én representant fra hver av faggruppene. I tillegg til å
koordinere og fatte avgjørelser knyttet til de rettspolitiske prosjektene på Juss-Buss,
arrangerer R blant annet hvert semester et internt rettspolitisk seminar hvert
semester og inviterer eksterne foredragsholdere på fredagspils.

6.1.1. Fredagspils i 2011
Vår:







Tidligere høyesterettsdommer og leder av ICJ-Norge
(Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling),
Ketil Lund snakket om arbeidet i ICJ. Kommisjonens
målsetting er å fremme og beskytte menneskerettigheter
og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets
grunnleggende rettigheter og friheter og fremme
domstolsvesenets og advokatyrkets uavhengighet og alle
staters gjennomføring av internasjonale standarder.
Statssekretær Astri Aas-Hansen snakket om aktuelle
tema som var under arbeid i justisdepartementet, blant
annet rettshjelpsmeldingen og barn i fengsel.
Åsa Hebnes fra voksenopplæringen snakket om historien
til det norske romfolket og de utfordringene de står
ovenfor i dag.
Diversity Icebreaker-kurs med Human Factors AS.
Medarbeider på innvandringsgruppa, Ida Jordal,
presenterte rapporten «Asylum procedure and reception
conditions in Italy», som hun har vært med på å skrive
sammen med Maria Pitz Jacobsen og Sveitsisk
flyktninghjelp.

Høst:






Tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward snakket om
sin tid i høyesterett og om det å være radikal jurist.
Thomas Horn, som arbeider med en doktoravhandling
om varetektsfengsling og isolasjon, snakket om dette
temaet.
Gatejuristen snakket om klientbehandling. Bakgrunnen
for dette var at Juss-Buss ønsket en kompetansehevning
på hvordan man håndterer utfordrende klienter.
Dekan ved institutt for privatrett ved UiO, Hans Petter
Graver, holdt foredrag om rettspolitikk og retorikk.
Advokat og tidligere daglig leder i Juss-Buss, Endre
Refsdal, holdt et foredrag om rettspolitikk.
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6.1.2. Rettspolitisk seminar
Rettspolitisk seminar arrangeres to ganger i året. Seminaret bruker til å øke
medarbeidernes oppmerksomhet rundt rettspolitisk arbeid, og for å gi viktig input i det
videre arbeidet. Vi inviterer kjente og erfarne politikere, fagfolk og andre som kan gi
oss opplæring i rettspolitisk virksomhet. Seminaret er svært nyttig i arbeidet vårt, og
ikke minst svært positivt for det sosiale miljøet blant medarbeiderne.
Seminaret går over to til tre dager. Våren 2011 ble seminaret holdt på Studenterhytta
i Nordmarka. Høstsemesteret ble det holdt på Rausjø skole i Enebakk. Alle
fulltidsmedarbeidere på Juss-Buss deltar på seminaret. Nedenfor følger en kort
oversikt over programmet for seminarene i 2011:
Under den første dagen på vårsemesterets seminar, var oppmerksomheten rettet
mot rettshjelpsmeldinga. Vi fikk besøk av Stine Renate Håheim, medlem i
justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Hun snakket om lobbyarbeid, spesielt rettet mot
meldinga. Videre fikk vi besøk av professor Jon T. Johnsen, som har arbeidet mye
med den offentlige rettshjelpsordningen og rettshjelpsmeldinga. Andre dag var satt
av til internt gruppearbeid. Gruppene evaluerte sine rettspolitiske prosjekter og planla
arbeidet med sine prioriterte prosjekter for våren 2011. Dag tre fikk vi besøk av
tidligere leder av Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum, som snakket om medie- og
kommunikasjonsarbeid.
På høstsemesterets seminar hadde vi fokus det forestående førtiårsjubileumet, samt
etikk og mediestrategi. Vi arbeidet i tillegg med planleggingen av det interne
rettspolitiske arbeidet på gruppene. Vi hadde besøk av Helge Hjort, som snakket om
etikk i rettshjelpsarbeidet, og Jenny Sandvig, jusstudent og journalist i Aftenposten,
snakket om mediehåndtering.
6.1.3. Rettspolitisk uke
Det ble arrangert fire rettspolitiske uker i 2011. To av disse ble avholdt i forlengelsen
av de rettspolitiske seminarene. I rettspolitisk uke stenger vi saksmottakene og
jobber utelukkende med rettspolitikk. Tanken bak de rettspolitiske ukene er for at
gruppene skal ha tid til å sette seg dypere inn i prosjektene sine. De rettspolitiske
ukene bidrar til å heve arbeidet med rettspolitikk generelt på huset, noe som kommer
klientgruppene våre til gode.

6.2. Rettspolitikk på tvers av gruppene
6.2.1. Rettshjelpsgruppen (REG)
Reform av rettshjelpsloven har alltid vært en av Juss-Buss sine hovedmålsettinger. Vi
har jobbet kontinuerlig med dette også gjennom 2011. Dette arbeidet utføres av
rettshjelpsgruppen (REG). Arbeidet har vært sentrert rundt oppfølgingen av
Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp (rettshjelpsmeldingen).
Arbeidet til REG er til enhver tid preget av stadiet oppfølgingen av meldingen
befinner seg på i departementet. Juss-Buss er positive til en god del av forslagene i
meldingen, selv om den på en rekke områder ikke går langt nok i å sikre alle tilgang
til juridisk bistand.
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Et av de positive forslagene, er opprettelsen av en såkalt førstelinjetjeneste, hvor alle
skal få tilgang til inntil én times gratis juridisk bistand. Men skal få bistand uavhengig
av hvilket rettsområde saken gjelder, og hvor mye den rettshjelpssøkende har i
inntekt. Gjennomføringen av dette forslaget vært departementets hovedprioritering i
arbeidet med rettshjelpsmeldingen i 2011.
Fordi hovedvekten av departementets arbeid med oppfølging av rettshjelpsmeldingen
har vært lagt på utviklingen av førstelinjen, har vi konsentrert arbeidet om denne. Vi
har blant annet vært i møte med en førstelinjeadvokat, kommunen og
fylkeskommunen på et av stedene der førstelinjen ble startet opp som prøveprosjekt i
2011. Vi foretok en spørreundersøkelse på det aktuelle stedet for å finne ut mer om
folks kjennskap til førstelinjen. Både møtene og spørreundersøkelsen avdekket at
ordningen har et stort forbedringspotensial. REG utarbeidet en rapport fra funnene
som ble gjort, og ga på bakgrunn av denne innspill til Justisdepartementet og andre
politikere.
REG har, i forbindelse med rettshjelpsmeldinga, også utarbeidet et skriftlig innspill til
departementet om de øvrige foreslåtte endringene. Innspillet var særlig knyttet til
lovendringsforslag og forslaget om innføring av kvalitetskontroll av
rettshjelpsadvokater. Innspillet rettet også oppmerksomheten mot Norges
forpliktelser til å utforme rettshjelpssystemet i overensstemmelse med de
minstestandardene som oppstilles i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.
I tillegg til skriftlige innspill har vi forsøkt å holde en løpende dialog med
departementet. Vi har gjennomført møter med ansvarlig i Justisdepartementet Bente
Kraugerud og statssekretær Astri Aas-Hansen. I tillegg har vi vært i møte med
Sigvald Oppebøen Hansen, som er ansvarlig for rettshjelpsmeldinga i Justiskomiteen
på Stortinget.
Gjennomgående opplever vi at innspillene våre har blitt lyttet til, selv om vi langt ifra
har fått gjennomslag på alle punkter. Dialogen med departementet har i all hovedsak
vært god, med relativt åpne prosesser. Prosessen burde imidlertid, etter vårt syn,
vært enda mer åpen. Både Juss-Buss og andre aktører på feltet sitter med stor faglig
og praktisk kunnskap om feltet, som vi mener departementet burde nyttiggjøre seg av
i større grad enn det gjør i dag.
Juss-Buss sine standpunkter om reform av rettshjelpsordningen er også brakt frem i
arbeidet med gruppenes rettspolitiske prosjekter.

6.2.3. Vietnamprosjektet
Juss-Buss sitt vietnamprosjekt er en del av vietnamprogrammet til Norsk senter for
menneskerettigheter (SMR). SMR er ansvarlig for gjennomføringen av
menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Vietnam. Vietnamprosjektet til JussBuss er fullfinansiert av SMR. Målet med prosjektet er å øke fokuset på rettshjelp og
rettsinformasjon som rettssikkerhetsmekanismer i Vietnam.
Prosjektet ble startet etter at Juss-Buss høsten 2010 hadde hovedansvaret for det
faglige innholdet i et rettshjelpsseminar for om lag 50 representanter fra Legal
Consultancy Centres og Student Legal Aid Clinics i Vietnam. Juss-Buss fikk etablert
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kontakt med representanter fra fakultetene i Hue, Ho Chi Minh City og Hanoi. På
bakgrunn av erfaringene fra seminaret, ønsket Juss-Buss å iverksette et prosjekt i
samarbeid med noen av studentrettshjelpstiltakene i Vietnam.
Våren 2011 besøkte Juss-Buss studentrettshjelpstiltakene ved Ho Chi Minh City
University og Hanoi National University. Vi diskuterte flere mulige
samarbeidsprosjekter. I etterkant av besøket ble arbeidet med å starte opp et
langvarig samarbeid med studentrettshjelpstiltaket ved Ho Chi Minh University of Law
påbegynt.
Det ble også avholdt møter med den norske ambassaden i Hanoi og Mr. Nicholas
Booth ved United Nations Development Program (UNDP) for å oppdatere dem på
vårt arbeid, samt diskutere mulige samarbeidsprosjekter med de lokale
studentrettshjelptiltakene. Kontakten med ambassaden og UNDP er nyttig både for å
forstå det vietnamesiske samfunnet og konteksten vi jobber innenfor, og for å lære
mer om muligheten for å gjennomføre ulike prosjekter og eventuelle fallgruver.
I august 2011 var Juss-Buss’ vietnamgruppe igjen i Hanoi. Denne gangen for å delta
som internasjonale eksperter på et seminar om Clinical Legal Education. Seminaret
ble avholdt i regi av organisasjonen BABSEA, som vi hadde fått kontakt med
gjennom vår kontakt i UNDP, Nicholas Booth. Under seminaret etablerte vi kontakt
med representanter fra universiteter over hele Vietnam. Vi fikk på denne måten
mulighet til å komme med innspill og påvirke det videre arbeidet til flere
studentrettshjelpstiltak. Vi gjennomførte i tillegg møter med representanter fra
studentrettshjelpstiltaket i Ho Chi Minh City University, Hue University og Can Tho
University. Under møtet med representantene fra Ho Chi Minh fikk vi presentert et
forslag om et samarbeidsprosjekt som omhandlet rettsinformasjon til innsatte i
fengslene rundt Ho Chi Minh City.
Møtene med Hue og Can Tho ble gjennomført fordi vi ønsket å opprette ytterligere ett
langvarig samarbeidsprosjekt i Vietnam. Det ble avtalt at vi skulle forsøke å besøke
de to universitetene på et senere tidspunkt.
Resten av høsten arbeidet vi, i samarbeid med SMR, med å utarbeide
prosjektbeskrivelse og budsjett for prosjektet i Ho Chi Minh City. Etter planen skal
Juss-Buss gjennomføre tre turer til Vietnam i 2012 for å sørge for en god og effektiv
start på de ulike prosjektene.

6.2.5. Palestina
Etter initiativ fra stipendiat Ida Nafstad ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi
(IKRS) ble det høsten 2010 igangsatt et prosjekt for å opprette et forsknings- og
undervisningssamarbeid med Birzeit-universitetet på Vestbredden. Prosjektet er
foreløpig ikke finansiert, men vi tar sikte på å finansiere det med midler fra en større
bevilgning til forsknings- og undervisningssamarbeid, utarbeidet i samarbeid med
IKRS. Dette vil tidligst skje våren 2013.
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6.2.6. Kroatia
På bakgrunn av kontakten vi har hatt med forskere fra Universitetet i Zagreb, og i
samarbeid med professor Jon T. Johnsen, startet vi i 2010 et arbeid med å utvikle et
samarbeid mellom Juss-Buss og et studentrettshjelpstiltak under oppstart ved
Universitetet i Zagreb. Tiltaket er bygget etter modell av Juss-Buss, og ledet av
professor Alan Uzelac. Våren 2011 ble det sendt en søknad om prosjektstøtte til den
norske ambassaden i Zagreb, som innvilget 55 000 euro til utvikling av det kroatiske
tiltaket og utveksling med Juss-Buss. Prosjektet tar sikte på å gjennomføre utveksling
våren 2012.

6.2.7. Oppsøkende grupper
I september 2007 ble det fattet et enstemmig vedtak i Plenum om å opprette en
gruppe som skulle drive og koordinere den oppsøkende virksomheten på Juss-Buss.
Juss-Buss har alltid i stor grad drevet oppsøkende virksomhet. Blant annet har vi
gjennom en årrekke hatt faste, ukentlige saksmottak i fengsler, i tillegg til saksmottak
og informasjonsmøter på voksenopplæringen for nyankomne innvandrere og
flyktninger, samt et tilbud til studenter på Universitetet i Oslo. I 2008 ble dette tilbudet
utvidet. Etter vår oppfatning er oppsøkende virksomhet den mest effektive måten å
møte vanskeligstilte klienter med et udekket rettshjelpsbehov. Bakgrunnen for å lage
en egen oppsøkende gruppe var derfor et ønske om å bedre koordineringen av den
oppsøkende virksomheten, samt utvide den i langt større grad enn de tidligere årene.
I 2009 ble den oppsøkende virksomheten på Juss-Buss ytterligere utvidet. Etter
vedtak i Plenum har det blitt obligatorisk for alle medarbeidere å være en del av en
oppsøkende gruppe. Gruppene var i oppstartsfasen organisert slik at én nedtrapper
hadde det overordnede ansvar for hver gruppe. Gruppene for øvrig har bestått av én
til tre ferskinger og én til tre faddere. I 2011 ble det oppsøkende arbeidet redusert
noe både grunnet svært sprengt arbeidskapasitet og dårlig økonomi. Vi har planlagt
å utvide dette arbeidet igjen i 2012. De faste oppsøkende gruppene på Juss-Buss
var per 31.12.2011:








Innvandring
 Fokus på innvandrerbefolkningen
o Foredrag og saksmottak bl.a. på
voksenopplæringssentre og asylmottak
Psykiatri
 Fokus på psykiatriske pasienter og deres pårørende
o Foredrag og saksmottak bl.a. på
distriktspsykiatriske sentre på Østlandet, samt
pårørendesentre.
Blindern
 Fokus på studenter
o Saksmottak på Blindern, UiO
Fattig Oslo
 Fokus på Oslos fattige
o Saksmottak bl.a. på Slumstasjonen og Fattighuset
Fengsel
 Fokus på innsatte
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o Foredrag og saksmottak på 17 ulike fengsler i SørNorge
Gjeld i fengsel
 Fokus på gjeldsproblematikk og de særlige utfordringene
dette medfører for de innsatte.
o Foredrag og saksmottak i fengsler og
overgangsboliger på Østlandet
Unge og gjeld
 Fokus på gjeldsproblematikk for unge mennesker
o Foredrag på videregående skoler
Rom-folket
 Fokus på gjeldsproblematikk for Rom-folket

6.2.8. Skrivegruppa
I januar 2009 ble det inngått en avtale med Advokatbladet om at Juss-Buss
produserer én artikkel til hvert nummer. Denne avtalen holdt frem også i 2011. I
tillegg til den faste spalten i Advokatbladet har skrivegruppa jobbet aktivt for å
produsere tekster og få disse på trykk. Gruppa har bestått av seks til åtte
medlemmer, i tillegg til daglig leder. Mot slutten av 2011 fikk vi i tillegg en avtale med
Juristkontakt om en forsøksordning med fast spalte i 2012.

6.2.9. Juss-Buss’ førtiårsjubileum
I 2011 var det førti år siden Juss-Buss tok imot sine første saker. I anledning jubileet
ble det arrangert en jubileumsuke der vi rettet oppmerksomheten mot våre
kjerneområder. Følgende arrangementer ble gjennomført i løpet av jubileumsuka i
september:
Debatt om forslaget til ny klageordning for utlendingssaker
Innvandringsgruppa arrangerte debatt på Chateau Neuf den 19. september fra 18.00
til 20.00, under tittelen «Ny klageordning for utlendingssaker – Hvor mye rettsikkerhet
trenger en utlending?».
Regjeringen opprettet i juni 2009 et utvalg som skulle vurdere en ny klageordning for
utlendingssaker. Man ønsket en helhetlig vurdering av organiseringen. Utvalget
skulle særlig se på hensynene til rettsikkerhet, rask og effektiv saksbehandling,
legitimitet og muligheten for politisk styring. Utvalgets innstilling, NOU 2010:12, kom i
desember 2010 og var på høring på debattidspunktet. Vi debatterte utvalgets
innstilling.
I panelet satt Jonas Myhre (Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe), AnnMagrit Austenå (generalsekretær i norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)), Heikki
Holmås (leder i kommunal- og forvaltningskomiteen (SV)) og Lise Christoffersen
(kommunal- og forvaltningskomiteen (AP)). Ordstyrer var Trygve Nordby (tidligere
direktør i utlendingsdirektoratet og generalsekretær i Europabevegelsen). Vi hadde
også invitert Steinulf Tungesvik, som var medlem i Mæland-utvalget som utarbeidet
høringen, men han meldte avbud to dager før. Vi fant ingen som kunne erstatte ham.
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På debatten var det om lag 70 stykker, deriblant ansatte i UDI og UNE, foreningen for
fangers pårørende, Barneombudet og mange studenter. Det ble en konstruktiv og
interessant debatt med flere innspill fra salen.
Jubileumsdebatten – Rettssikkerhet – likhet for loven?
Temaet for ukas hoveddebatt var rettsikkerhet. Debatten ble avholdt i kjelleren på
Litteraturhuset tirsdag 20. september. Debatten ble arrangert av sosial, arbeids- og
trygderettsgruppa på Juss-Buss.
I panelet satt advokat Rikke Lassen, professor emeritus Thomas Mathiesen, tidligere
justisminister Odd Einar Dørum (V) og statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap). Panelet
ble satt sammen med sikte på å få et så bredt panel som mulig, med ulik bakgrunn
og kompetanse. Ordstyrer var daglig leder i Juss-Buss, Kirsten Vikesland Mæhle.
Tema for debatten var i hvor stor grad idealet om rettssikkerhet ivaretas i Norge i
dag. Rettssikkerhet blir gjerne definert som at enkeltindividet skal være beskyttet mot
overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha
mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser
Juss-Buss ønsket i tilknytning til debatten å sette fokus på mulighetene for å oppnå
reell likhet for loven, deriblant rettshjelp som virkemiddel i kampen for rettsikkerheten.
Her ble blant annet rettshjelpstiltakene som supplerer det offentlige rettshjelpstilbudet
diskutert, og behovet for disse. Det ble også stilt spørsmål om staten skal prioritere
visse rettslige interesser ved utformingen av ordningen med til fri rettshjelp, og hvilke
som i så fall bør prioriteres.
Mer generelt ble det også stilt spørsmål om rettshjelpssystemet i Norge fungerer godt
i dag, og om det er nødvendig at andre enn staten må gi fri rettshjelp. I den
sammenheng ble det reist spørsmål om Juss-Buss noen gang kommer til å nå sin
målsetning om at det ikke lenger skal være behov for oss.
Debattdeltakerne bidro med egne erfaringer og kunnskap som i stor grad kunne
opplyse debatten. Det var fullt i Kjelleren på Litteraturhuset, som rommer 100
personer.
Lanseringsfest av festskriftet med foredrag, faglige innlegg og konsert
Onsdagen i jubileumsuka arrangerte vi lanseringsfest for festskriftet på
frokostkjelleren. Arrangementet ble åpnet av daglig leder på Juss-Buss, Kirsten
Vikesland Mæhle, som holdt en kort innledning om hvordan Juss-Buss ble startet,
behovet for rettshjelp da og nå og hvorfor vi fremdeles trengs i dag.
Hovedforedragsholder var sekretær for juryutvalget, Anders Løvli. Han holdt et
foredrag om juryordningen med tittelen ”A rough guide to juryutvalget NOU 2010:13,
når sant skal skrives”. Løvli problematiserte hvorvidt dagens juryordning bør
videreføres i lagmannsretten, og i tilfelle i hvilken form. Han gikk igjennom tanker
juryutvalget hadde gjort seg, samt bakgrunnen for dagens juryordning, utvalgets
grunnlag, hvilke ulike løsninger som finnes og hvilke hensyn juryutvalget hadde tatt i
betraktning.
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Deretter ble festskriftet presentert ved faglig leder i Juss-Buss, Olaf Halvorsen
Rønning, som også hadde vært ansvarlig for redaksjonen. Han fortalte kort om
prosessen rundt festskriftet og redegjorde for de ulike bidragene. Tre av
artikkelforfatterne holdt deretter innlegg om sine bidrag til festskriftet.
Dekan ved Universitetet i Oslo Hans Petter Graver holdt et innlegg om sin artikkel
”Retorikk i rett og politikk”, der han snakket om hvordan vi som jurister kan arbeide
godt rettspolitisk.
Kjetil Karlsen snakket deretter om sin artikkel om,.helsehjelp til pasienter i fengsel,
som han har skrevet sammen med Svein-Erik Ekeid. Han snakket også om sin
erfaring som tidligere fengselslege.
Siste faglige innslag var fra Geir Høin, som jobber som jurist i Fagforbundet. Han
snakket om sin artikkel ”Arbeidstakernes grunnleggende rettigheter og EU-retten som
en hindring i bekjempelsen av sosial dumping i Norge.”
Kvelden ble avrundet med en konsert med bandet Matador.
Åpen dag og foredrag med Hans Petter Graver
Fredag i jubileumsuka inviterte vi til åpen dag. Flere studenter og andre interesserte
var innom for å se hvordan vi arbeider. Vi arrangerte også en fredagspils hvor Hans
Petter Graver (dekan ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet) holdt foredrag
om rettspolitikk og retorikk. Graver snakket om hvordan språk kan være med på å
forme hvilket inntrykk man får av det som kommuniseres. Han snakket også om hvor
jurister rekrutteres fra, med tanke på maktstrukturer og juristenes innflytelse. Det ble
stilt mange spørsmål underveis og etter foredraget. Åpen dag var en fin anledning til
å vise studenter og andre interesserte hvordan Juss-Buss arbeider til studenter og
andre interesserte.
Jubileumsfest for gamle og nye medarbeidere
Lørdag 24. september ble Juss-Buss feiret av sine nye og gamle medarbeidere. 170
personer stilte på festmiddag på Café Europa med påfølgende feiring på Juss-Buss.
Avsluttende bemerkninger
Jubileumsuka ble, i god Juss-Buss-ånd, gjennomført med lave kostnader. Vi mener
at vi arrangerte faglig gode arrangementer som inkluderte både eksterne
fagpersoner, samarbeidspartnere, personer som har vært eller er knyttet til JussBuss, studenter og andre interesserte. Vi satte fokus på temaer vi synes er viktige,
samtidig som arrangementene var forsøkt utformet på en måte som kunne gjøre det
interessant for alle.
Det var god mediedekning av arrangementene. Vi fikk blant annet fire siders dekning
i Advokatbladet, samt oppslag i Aftenpostens fredagsmagasin, A-magasinet. Jubileet
ble også dekket av Østlandssendingen, Stud. Jur og Radio Nova.
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6.2.10. Festskriftgruppa
I 2011 var det førti år siden Juss-Buss tok imot sine første saker. I anledning jubileet
har Juss-Buss utarbeidet et festskrift, Med loven mot makta9, som inneholder
juridiske, rettssosiologiske og rettspolitiske artikler innenfor saksområdene Juss-Buss
arbeider med. Bidragsyterne er anerkjente fagfolk, og mange har tidligere vært
engasjert i Bussen.

6.2.11 Høringer
Juss-Buss er fast høringsinstans og leverer høringsuttalelser innenfor våre
kjerneområder. Høringsuttalelsene finnes på www.jussbuss.no. I 2011 skrev vi
følgende høringsuttalelser:
Endring av prioriteringsforskriften – helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig
i landet.
I uttalelsen var Juss-Buss positive til at departementet ønsker klarere regler om
helsehjelp til papirløse i Norge. Juss-Buss bemerket at forslaget ikke er særlig
oppklarende når det gjelder hvilke helserettigheter papirløse har, snarere tvert i mot.
Det ble også pekt på at papirløse har få inntektsmuligheter. På bakgrunn av dette
mente Juss-Buss at det ikke burde være adgang til å kreve forhåndsbetaling for noen
form for helsehjelp. En slik adgang vil gjøre retten til helsehjelp illusorisk dersom man
ikke har betalingsevne. Vi uttalte at forslaget ikke vil sikre utlendinger uten formalisert
opphold grunnleggende rettigheter. Videre var vi kritiske til at rett til helsehjelp blir
brukt som verktøy for å begrense innvandringen
Tariffnemndas utkast til forskrift om allmenngjøring av overenskomst for
renholdsbedrifter 2010-2012.
Juss-Buss var positive til allmenngjøring av tarikkavtale i renholdsbransjen, og pekte
blant annet på at allmenngjøring av tariffavtaler er et positivt virkemiddel som bidrar
til å forhindre sosial dumping.
Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
I uttalelsen ble det pekt på at utkastet til forskrift gjennomgående bar preg av vage
formuleringer som i praksis kan misforstås. Det ble knyttet noen bemerkninger til
Norges menneskerettslige forpliktelser. Den internasjonale konvensjon om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) art. 11. skiller ikke her mellom
personer med og uten lovlig opphold, men det presiseres at retten tilkommer
”enhver”. Videre ble det påpekt at Juss-Buss støtter Departementets forslag til
lovfesting av retten til nødhjelp for personer som har ulovlig opphold, jfr. ovenfor.
Juss-Buss ønsket likevel å knytte noen bemerkninger til forskriftens § 4 annet ledd og
forståelsen av denne. Juss-Buss mente at Departementets forslag til forskriftens § 4
annet ledd ikke er tilstrekkelig. Etter vårt syn er det ønskelig med en særlig
bestemmelse der momenter av betydning fremgår direkte av ordlyden.
Rom for alle. En sosial boligpolitikk for fremtiden
Juss-Buss var positive til de fleste av forslagene i utredningen. De vanskeligstilte på
boligmarkedet karakteriseres gjerne ved at de har dårlig økonomi. Dette problemet
forsterkes ofte av dårlig økonomistyring. Juss-Buss savner større oppmerksomhet
9

Juss-Buss og Olaf Halvorsen Rønning (red.) Med loven mot makta. Juss-Buss førti år Novus forlag, Oslo 2011.
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om økonomisk rådgivning som tiltak. Juss-Buss støttet Utvalgets forslag om å
klargjøre kommunenes plikt til å hjelpe de vanskeligstilte på boligmarkedet, samt
flertallets forslag om å rettighetsfeste nødvendig hjelp til å skaffe seg permanent
bolig. Juss-Buss var enige med Utvalget i at det er behov for flere kommunale
utleieboliger. Utvalgets andre tiltak vil forhåpentligvis på sikt redusere behovet for
kommunale boliger, men dette kan ta lang tid. I mellomtiden må kommunene tilby
egne utleieboliger. De kommunale boligene er også et viktig sikkerhetsnett for det
tilfelle at andre tiltak ikke har den ønskede effekt. Vi støttet videre flertallets forslag
om at ingen skulle bo i midlertidig botilbud over en lengre periode enn tre måneder..
Vi støttet også en utvidelse av husleietvistutvalg til andre deler av landet, økt
leieboerorganisering, en ordning med frivillig sertifisering av utleiere, og en plikt for
kommunen til å sørge for bolig ved løslatelse av innsatte i fengsel.
Innføring av Schengen – standardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri
INNVA leverte i mai en høringsuttalelse om endring i utlendingsloven om innføring av
oppholdskort for utlendinger. Vi tok blant annet opp at en slik innføring medfører en
mistenkeliggjøring av utlendinger.
Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – Avslag på søknad om
familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep og adgang til
familieinnvandring for barn av antatt ofre for menneskehandel
Juss-Buss pekte bl.a. på at barnets beste alltid må være det avgjørende i saker der
barn er involvert.
Utlendingsmyndighetens adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlig
organer
Juss-Buss viste til at det må komme klart frem hva det kan bes innsyn i, og på hvilket
grunnlag man kan be om innsyn. Det ble også vist til faren for feil i registre.
Ny klageordning for utlendingssaker
Juss-Buss viste til en rekke problemer med den foreslåtte ordningen. Av disse kan
det særlig nevnes at oppholdssaker ikke bør være avskåret fra å bli behandlet i
nemnd og at departementet ikke burde ha en generell instruksjonsmyndighet over
klageorganet.
Forslag til endring i utlendingsloven
Høringsforslaget innebar innskrenkninger i retten i til fritt rettsråd uten behovsprøving
ved utvisning som følge av oversittet utreisefrist. Vi viste til at vi er negative til
innskrenkninger i retten til fritt rettsråd for sårbare grupper og at utvisningssaker er
saker som er av stor velferdsmessig betydning.
Frigang fra første dag
Juss-Buss støttet forslaget om at loven bør åpne for frigang fra første dag for
domfelte. Vi la vekt på at mer frigang vil være positivt med tanke på rehabilitering og
resosialisering, samt at økte frigangsmuligheter kan være med på å begrense
institusjonaliseringsskader. Under konkrete bemerkninger gikk vi nærmere inn på
forslaget. Vi argumenterte blant annet for at frigang ikke bør nektes til egen eller
pårørendes bedrift. Forslaget gikk også ut på at frigang fra første dag bare bør
innvilges til de med dommer på under ett år. Vi stilte oss ikke bak denne grensen,
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men argumenterte heller for å åpne for en mer individuell vurdering i hver enkelt
tilfelle.
Prøveløslatelse av utenlandske innsatte som utvises med varig innreiseforbud, og
gjeninnsetting av utenlandske innsatte på reststraff ved ulovlig retur
Juss-Buss stilte seg positiv til forslaget om prøveløslatelse av utenlandske innsatte
ved halvtid. Vi påpekte at en slik regel vil være rimelig da utenlandske innsatte ofte
har tunge soningsforhold, men påpekte at det likevel er viktig å gi denne gruppen
innsatte bedre soningsforhold den tiden de soner i Norge.
Behov og tiltak for å sikre adekvat tolketjeneste og informasjon til innsatte og
domfelte som ikke snakker eller forstår norsk
Juss-Buss stilte seg i utgangspunktet positiv til departementets forslag om utbedring
av tolketjenester for utenlandske innsatte. Vi var imidlertid blant annet kritiske til at
man ikke ønsket å rettighetsfeste et minstekrav til tolketjenester og påpekte
viktigheten av en slik rettighet for de innsatte.

6.2.13 Menneskerettighetsarbeid
Juss-Buss er tilknyttet NGO-forum for menneskerettigheter i regi av den norske
Helsingforskomiteen. Vi har i den forbindelse særlig bidratt med å skrive
skyggerapporteringer til ØSK og CAT. Vi bidro også både skriftlig og muntlig i
høringen av Norge i FNs komité for SP. Arbeidet med ØSK-rapporten skal etter
planen settes i gang våren 2012.
Justisdepartementet sendte et utkast til sin rapport til Norges 7. Rapport til CAT
(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment) til NGO-forum for menneskerettigheter. Juss-Buss hadde på vegne av
NGO-forumet ansvar for å samle inn innspill fra de tilknyttede organisasjonene. I
denne forbindelse arrangerte vi et møte med de øvrige organisasjonene den
20.05.11. Juss-Buss bidro blant annet med kommentarer til Justisdepartementets
redegjørelse av INFOFLYT-problematikken, forholdene for barn i fengsel,
soningsoverføring av utenlandske fanger, isolasjon av fanger, med særlig vekt på
isolasjon av barn, psykiatri i norske fengsler og utvisning. Les mer om rapporten her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2011/europaradet
s-torturkomite-er-ferdig-med-.html?id=667457
Fengselsgruppa og daglig leder, Kirsten Vikesland Mæhle, deltok på møte med CPT
(European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment). Komiteen besøker institusjoner som frihetsberøver
mennesker, for eksempel fengsler, i alle land i Europa. Komiteen var sist i Norge i
2005. Sammen med Helsingforskomiteen, Amnesty, Antirasistisk senter og Norsk
senter for menneskerettigheter bidro Juss-Buss med informasjon til komiteen.
Innspillene fra Juss-Buss hadde hovedvekt på psykiatri i fengsel, soningsforholdene
for utenlandske fanger og barn i fengsel.
Fengselsgruppa og faglig leder, Olaf Halvorsen Rønning, deltok på møte med en
arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og Politidepartementet som ble etablert for å
vurdere konsekvenser knyttet til eventuell norsk ratifikasjon av valgfri protokoll til FNs
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torturkonvensjon (OPCAT). Arbeidsgruppen skulle blant annet vurdere
organiseringen av nasjonal tilsynsmekanisme (NPM).
Fengselsgruppa deltok på møte med FNs Høykommissær for MR der daglig leder
Kirsten Vikesland Mæhle holdt et innlegg for Høykommissæren. Juss-Buss bidro
blant annet med informasjon om forholdene til barn i fengsel, utenlandske innsattes
soningsforhold samt psykiatritilbudet i norske fengsler, boligproblematikk og
problemstillinger knyttet til papirløse.
I forbindelse med Norges sjette rapport til FNs menneskerettighetskomité høsten
2011 har Juss-Buss deltatt både muntlig og skriftlig. En skriftlig skyggerapport ble
levert høsten 2011. Vi bidro særlig med informasjon om forholdene for barn i fengsel
og isolasjon av fanger, samt utvisning og familieinnvandring. Juss-Buss, som en del
av det sivile samfunnet, deltok også i den muntlige høringen i Genève fra den
24.10.11 til den 25.10.11. Komiteen tok opp de fleste av våre innvendinger og
spørsmål, og en rekke av de manglene vi understreket kom med i komiteens
anbefalinger. Les anbefalingene her:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.NOR.CO.6.doc
For å bidra til økt kunnskap om menneskerettighetene i straffegjennomføringen har
det nå blitt skrevet et nytt kapittel til Fangehåndboka som skal ferdigstilles i 2012.

6.2.14. Andre felles arrangementer
For Juss-Buss sine debatter og mediearbeid, se gruppenes rettspolitiske referater.
Under følger en oversikt over andre arrangementer medarbeidere fra Juss-Buss har
deltatt i på tvers av gruppene.

KROM-konferansen
FEG og INNVA deltok med til sammen ni medarbeidere på KROM sin årlige
konferanse på Storefjell, fra 13.01.11– 16.01.11. Temaene for konferansen var
”rettsfølelse og straffenivå”, ”en anstendig narkotikapolitikk”, ”utenlandske fangers
soningsforhold” og ”terrorlovgivningen m.v.”. Daglig leder på Juss-Buss og tidligere
medarbeider på fengselsgruppa, Kirsten Vikesland Mæhle, deltok som paneldeltaker
i debatten om utenlandske fangers soningsforhold. Temaet var for øvrig valgt som
følge av innspill fra FEG. Under konferansen fikk vi opprettet god kontakt med
politikere og flere organisasjoner.
Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar
Tema for seminaret var ”Frihetsberøvelse av utlendinger - forholdet til Den
europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)”. Både frihetsberøvelse på
Politiets utlendingsinternat på Trandum, i politiarrest og i kriminalomsorgen ble tatt
opp. Kristine Hagtvedt Holte fra fengselsgruppa deltok i panelet i debatten som
omhandlet utenlandske fangers soningsforhold.
Rettspolitisk forenings høstseminar
Juss-Buss var sterkt representerte på Rettspolitisk forening sitt årlige høstseminar på
Geilo. Seminaret omhandlet domstolskontroll med politiets bruk av skjulte
tvangsmidler og sosial dumping av arbeidsinnvandrere. Konfliktrådet
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FEG og SAG deltok på møte med arbeidsgruppen for økt bruk av konfliktråd den
17.03.11. Vi bidro med innspill til arbeidet med ny konfliktrådslov.
Besøk på Trandum Utlendingsinternat
Juss-Buss har vært på to besøk på Trandum, ett i vår og ett i høst. Trandum er for
tiden inne i en ombyggingsprosess. Vi fikk derfor muligheten til å se internatet både
før de startet ombyggingen og underveis i prosessen. Ved hvert besøk ble det hold et
foredrag om Trandum, samt en omvisning på internatet.
Møte hos Namsmannen:
SAG og GOF var på møte hos Namsmannen 22. september. Vi fikk en innføring i
Namsmannens oppgaver og fremgangsmåte ved utleggstrekk og utlegg i
gjenstander. Besøket var nyttig som ledd i opplæringen til ferskingene.
Møte med Caritas
SAG, FEG og INNVA deltok på et møte med Caritas 18. november 2011. Formålet
med møtet var å finne frem til mulige måter å samarbeide på slik at deres målgruppe
skulle få større tilgang på rettsinformasjon og rettshjelp.Det ble avtalt at Juss-Buss
skal ha stand med mulighet for saksmottak og holde foredrag i lokalene til Caritas.
Møte med PIO-senteret
GOF og SAG var i møte med Pårørendes Interesseorganisasjon (PIO) 22. september
2011. PIO har en prøveordning de kaller for personlig ombud. Mennesker med
psykiske problemer kan benytte seg av ombudet til forskjellige formål, som å få
informasjon om de behandlingstilbud som finnes, til å være med på offentlige
kontorer eller andre situasjoner der det kan være viktig for dem å ha med seg noen.
GOF erfarer at mange gjeldsklienter har psykiske problemer, enten som årsak til,
eller resultat av gjelden. SAG erfarer at mange brukere av NAV utvikler en
forvaltningsskrekk som bidrar til å vanskeliggjør samarbeid med og tillit til
saksbehandlerne. Vi anser ordningen med personlig ombud som et sted vi kan
henvise klienter til når de trenger psykisk behandling og oppfølging, eller mer konkret
bistand i hverdagen enn vi kan yte. Etter oppfordring fra PIO skrev vi et brev hvor vi
uttrykte hvorfor vi anser dette som en viktig ordning som bør videreføres og utvides.
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6.3. Rettspolitikk i gruppene
Store deler av det rettspolitiske arbeidet tar utgangspunkt i erfaringer fra
saksbehandlingen i hver enkelt faggruppe. Dette er naturlig fordi det er
problemstillingene på disse rettsområdene medarbeiderne får mest kunnskap om. Ut
fra strukturelle svakheter og uheldig praksis som avdekkes, tar det rettspolitiske
arbeidet form. Nedenfor blir hovedtrekkene i arbeidsgruppenes rettspolitiske arbeid i
2011 presentert.

6.3.1 Rettspolitiske aktiviteter på Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa
(SAG) året 2011
Fra og med våren 2011 ble følgende fem prosjekter prioritert på SAG:
Irregulæres rettigheter:
SAG og Juss-Buss har lenge vært opptatt av å sikre sosiale rettigheter for irregulære.
Irregulære defineres gjerne som personer som mangler papirer på lovlig opphold.
Lov om sosiale tjenester i NAV, med tilhørende forskrift, unntar mennesker uten lovlig
opphold fra rett til sosiale ytelser. Etter ulovfestede nødrettsbetraktninger skal
derimot mennesker, uansett oppholdsstatus, ytes livsnødvendig hjelp fra de ulike
sosialkontorene. Dette er også nedfelt i rundskriv I-34/2001. Prinsippet har blitt
kodifisert i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge. Videre
er retten til mat, klær og tak over hodet sikret gjennom ØSK-konvensjonen art. 11, jfr.
art. 9. Juss-Buss har lang erfaring med at irregulære ikke får noen form for
økonomisk bistand fra NAV Sosial. Mye kan tyde på at både manglende kunnskap og
for streng praktisering av regelverket er bakgrunnen for dette. Det er videre
bekymringsverdig at irregulære avvises i skranken og ikke får levert en søknad. Dette
skyldes vanligvis mangel på dokumentasjon fra søkeren.
På bakgrunn av overnevnte er SAG sitt overordnede mål å endre praksis i Norge slik
at irregulære innvilges sosialstønad der de ikke har andre offentlige tilbud.
SAG deltok 7. januar på et møte om irregulære og deres rett til helsehjelp med blant
annet Norges Røde Kors. Dette skulle være en forberedelse til et møte på Stortinget
10. januar. På møtet, ble vi enige om et felles standpunkt, samt strategi for møtet på
Stortinget mandagen etter.
SAG deltok på møte på Stortinget 10. januar 2011 med Lise Christoffersen (AP) og
Håkon Hauglie (AP) om papirløses rett til helsehjelp. På møte trakk Juss-Buss også
frem irregulæres manglende sosiale rettigheter.
I etterkant av møtet skrev SAG, i samarbeid med INNVA, en høringsuttalelse om
irregulæres rett til helsehjelp. Høringsuttalelse om endring av prioriteringsforskriften –
Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet:
http://www.regjeringen.no/pages/14622672/JussBuss.pdf
SAG deltok på møte med Toril Berge fra Venstre i Juss-Buss sine lokaler 11. mars
2011. Her snakket vi blant annet om irregulæres manglende rett til sosialhjelp, og vår
erfaring med NAVs praksis om håndteringen av irregulære.
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SAG deltok på FAFO-frokost 18. mars 2011. Tema for frokosten var FAFOs rapport
om irregulære og deres livssituasjon mens de lever i Norge.
SAG og INNVA deltok på et foredrag 31. mars 2011 på Senter for
Menneskerettigheter. Her la den svenske professoren Ludvig Beckman frem sin
doktoravhandling som omhandlet irregulære og politiske rettigheter.
Gjennom høsten 2010 og våren 2011 har SAG opprettholdt kontakt med
vararepresentant til bystyret Morten Elster (R). Vi har presentert våre erfaringer med
hvordan forvaltningen håndterer irregulære og sosialhjelp. På bakgrunn av dette har
Morten Elster videre stilt spørsmål om temaet til byråden for sosialsaker, Anniken
Haugli (H). Hun har besvart alle henvendelser med at hun skal ta med seg våre
synspunkter i sitt videre arbeid.
I forbindelse med at daglig leder skulle holde et innlegg om Juss-Buss sitt arbeide
med menneskerettigheter for FNS høykommisær for flyktninger i mai, spilte SAG inn
vårt arbeid med irregulære. Her la vi frem vår erfaring med NAVs håndtering av
irregulære og sosialhjelp.
Videre har SAG stilt med representanter på de fleste NGO-forum møtene. I det
planlagte skyggerapporteringssamarbeidet til ØSK, har SAG mye å rapportere
vedrørende irregulære og deres manglende sosiale rettigheter.
SAG har gjennom hele våren 2011 ført intern statistikk på irregulære som oppsøker
oss i forbindelse med bistand til å skaffe sosialhjelp. Tanken bak dette har vært at
denne statistikken kan brukes i vårt rettspolitiske arbeid.
I juni 2011 skrev SAG en høringsuttalelse til Arbeidsdepartementets utkast til forskrift
til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Våre tilbakemeldinger
har særlig knyttet seg til personer uten lovlig opphold sin rett til sosialhjelp.
SAG har skrevet klage til Sivilombudsmannen på vegne av en klient som har fått
avslag på sosialhjelp fordi vedkommende ikke hadde lovlig opphold. Dette ble gjort
med bistand fra advokat Knut Rognlien. Klageinstansen omgjorde vedtaket etter at
Sivilombudsmannen ba om en uttalelse. Omgjøringen ble begrunnet med at det var
fremkommet nye saksopplysninger. Vi mente at denne begrunnelsen ikke var reell,
og anmodet SOM om å ta opp saken av eget initiativ på prinsipielt grunnlag. SOM
gikk ikke inn i saken, selv om det ble lagt til grunn at den pekte på et viktig
rettssikkerhetsmessig problem.
SAG og faglig leder deltok på fellesmøte om helsesituasjonen for irregulære sammen
med Røde Kors, Legeforeningen og andre samarbeidspartnere. Det ble avgjort å
fortsette møtevirksomheten.
SAG deltok i samme møteforum om irregulæres rettigheter i oktober 2011. Det ble
diskutert ulike strategier for å føre de irregulæres saker, men det ble ikke konkludert.
Det vil bli avholdt videre møtevirksomhet.
SAG har høsten 2011 purret Arbeidsdirektoratet og Arbeids- og velferdsforvaltningen
om henholdsvis den nye forskriften til Lov om sosiale tjenester i NAV og rundskrivet
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til utmåling av økonomisk stønad. Den 6. desember 2011 ble det ved kongelig
resolusjon vedtatt ny forskrift med virkning fra 01.01.2012. Denne kom Juss-Buss i
hende den 2. januar 2012.
Det har blitt opprettet dialog med sosialavdelingen i byrådet om å få delta på en
samling om kvalifiseringsprogrammet, for å snakke om irregulæres rett til økonomisk
stønad, samt å gi bidrag til interne ukesmailer. Vi har fått positive tilbakemeldinger
om at Juss-Buss kan forsøke å bidra til Memu, et tidskrift for NAV.
Det vil bli forsøkt å sette i gang en undersøkelse av NAV sin praksis ved tildeling av
økonomisk stønad til irregulære når den nye forskriften og rundskrivet er på plass.
Sosial dumping:
SAG har lenge jobbet for å hindre sosial dumping i det norske arbeidslivet. Vi ser
gjennom vår saksbehandling tydelige indikasjoner på at utenlandske arbeidstakere
ofte utnyttes av sine arbeidsgivere i Norge. Dette gjelder både norske arbeidsgivere,
inkludert det offentlige, og utenlandske arbeidsgivere.
Det er tydelig at de utenlandske arbeidstakerne mangler grunnleggende kunnskaper
om sine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. De utenlandske arbeidstakernes
situasjon forverres ofte av at de ikke kan norsk. Dermed reduseres deres mulighet til
å skaffe seg rettsinformasjon.
Prosjektets overordnede mål er derfor å spre rettsinformasjon til utenlandske
arbeidstakere for å bidra til at disse kan sikre sine rettigheter. I forbindelse med dette
har Juss-Buss siden 2009 jobbet med å få støtte til å oversette våre
arbeidsrettsbrosjyrer til engelsk og polsk. Den støtten vi fikk av Justisdepartementet
forutsatte at vi skulle skrive en rapport om arbeidet med prosjektet, samt redegjøre
for hvordan vi hadde brukt de pengene som var innvilget. SAG har jobbet fortløpende
med å holde kontakt med Tolketjenesten i Oslo og Tøyen Trykk AS. Videre er
sluttrapporten til Justisdepartementet skrevet og sendt. De utenlandske brosjyrene er
trykket opp, og SAG er godt i gang med å distribuere disse til sine klienter.
SAG har opprettet et samarbeid med Senter for utenlandske arbeidstakere (SUA)
våren 2011. Samarbeidet går ut på at våre utenlandske brosjyrer også distribueres
gjennom dem, slik at flere arbeidstakere får rettsinformasjon.
SAG avholdt debatt 12. april 2011 om lovfesting av minstelønn og hvorvidt dette
kunne være et middel mot sosial dumping. Deltakere i debatten var Odd Einar
Dørum (V), tidligere justisminister og ordførerkandidat i Oslo, Thor Erik Forsberg
(AP), medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Steinar Holden, professor
i økonomi ved UiO med fag- og interessefelt innenfor arbeidsmarkedet og
lønnsforhold, Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service og Inger Lise
Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk i HSH. Ordstyrer var advokat Eirik Utstumo fra
Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund ANS.
I mai 2011 skrev SAG høringsuttalelse til Tariffnemndas utkast til forskrift om
allmenngjøring av overenskomst for renholdsbedrifter.
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I august 2011 var SAG på møte hos organisasjonen Caritas. Caritas har et infosenter
er for arbeidsinnvandrere, som gir informasjon og veiledning på områder som er
viktige for nyankomne arbeidsinnvandrere. Dette omfatter blant annet arbeid, bolig,
helse, sosiale og juridiske spørsmål, norskundervisning og kulturtilbud. Infosenteret
bistår også med utarbeidelse av CV, praktisk internetthjelp og spørsmål knyttet til
offentlige kontorer og dokumenter.
Caritas fikk overlevert SAGs brosjyrer i arbeidsrett, og de ønsket å dele ut brosjyrene
til sine klienter. I november 2011 var SAG sammen med INNVA og FEG i nytt møte
med Caritas om hvordan Juss-Buss og Caritas kan samarbeide i fremtiden. Begge
organisasjoner er interessert i et samarbeid i løpet av vårsemesteret bestående av at
Juss-Buss skal holde foredrag og ha saksmottak i Caritas’ lokaler.
SAG var i nytt møte med SUA i oktober 2011. Vi mottok tilbakemelding på at
brosjyrene til Juss-Buss innen arbeidsrett deles ut av SUA og at de også henviser
klienter til Juss-Buss.
I november deltok SAG sammen med øvrige Juss-Buss-medarbeidere på
Rettspolitisk Forening sitt høstseminar. Det ble blant annet holdt foredrag om
allmenngjøring av tariffavtaler og diskutert om det bør lovfestes en mistelønn.
I desember deltok medarbeidere på SAG på JURK sin idédugnad om rettighetene til
utenlandske au pairer. Dette er et rettsområde som er lite avklart, og det er store
problemer både med tanke på arbeidstid, arbeidsoppgaver og kompensasjon. SAG
tar sikte på å delta videre i arbeidet mot å sikre au pairers rettigheter.
Retten til bolig:
Etter lov om sosial tjenester i NAV § 15 har kommunen en medvirkningsplikt til å
skaffe boliger til vanskeligstilte. Bestemmelsen er en videreføring av
sosialtjenesteloven § 3-4. Bestemmelsen er ikke ment å legge organisatoriske
bindinger på kommunenes ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte. Det
innebærer at medvirkningsplikten er oppfylt så lenge kommunene har en plan for
hvordan de skal avhjelpe problemet med vanskeligstilte på boligmarkedet. Om
planen følges opp er ikke en del av denne vurderingen, og det stilles heller ingen
krav til planens innhold.
Vi får mange henvendelser fra klienter som får avslag på kommunal bolig. Det er
gjennomgående veldig vanskelig å få et tilbud om annet enn midlertidig bolig. Med en
slik medvirkningsplikt er det lite vi kan gjøre, da det er opp til kommunene hvordan
tilbudet skal være. I Oslo er det også slik at vilkårene er innsnevret ved personene
som oppfyller grunnvilkårene er gruppert innenfor grupper med ulik prioritet. I tillegg
er det slik at søkere som oppfyller alle vilkår får avslag dersom ventelisten på
kommunal bolig er estimert til å være lenger enn 6 måneder.
På bakgrunn av dette har SAGs overordnede målsetting vært å endre lovverket for å
få klarere forpliktelser for kommunene. Videre har SAG hatt en målsetning om å
endre praksis om avslag på å stå på venteliste.
SAG skrev en artikkel i Advokatbladet om retten til bolig i januar 2011.
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SAG var på møte med Leierboerforeningen i januar for å få en innføring i deres
synspunkter på norsk boligpolitikk, samt opprette kontakt med potensielle
samarbeidspartnere. Som en følge av møtet ble vi invitert på et møte med
kommunal- og regionaldepartementet. Temaet for dette møtet var at departementet
ønsket innspill til ny utforming av depositumsgaranti.
SAG har i samarbeid med FEG jobbet med å komme med innspill til en ny og bedre
depositumsgarantiløsning. Det er i den forbindelse avholdt flere møter. Den nye
depositumsgarantien er nå i bruk.
SAG deltok på møte med Toril Berge i Venstre i Juss-Buss sine lokaler 11. mars
2011. SAG la blant annet frem våre synspunkter på boligpolitikken som føres i Oslo,
samt forslag til forbedringer.
Den 15. mars 2011 stilte Heikki Holmås (SV) i møte med SAG i Juss-Buss sine
lokaler. Temaet for møtet var norsk boligpolitikk. Vi fikk meddelt vårt syn om at JussBuss ønsker lovfesting av en plikt for kommunene til å skaffe permanente boliger til
vanskeligstilte.
SAG var i møte med Astri Aas-Hansen 18. mars 2011. Også her la SAG frem sitt syn
på boligpolitikken i Norge.
I forbindelse med at daglig leder, Kirsten Vikesland Mæhle, skulle holde et innlegg
om Juss-Buss sitt arbeide med menneskerettigheter for FNS høykommisær for
flyktninger i mai, spilte SAG inn vårt arbeid med retten til bolig.
SAG arrangerte debatt om retten til bolig i september 2011 på Chateau Neuf.
Debatten ble avholdt kort tid før høstens valg, og i panelet satt politikere fra Oslo
bystyre. Deltakere i debatten var: Jon Ole Whist (H), Haakon Riekeles (V), Julie
Lødrup (Ap), Henning Holstad (FrP) og Andreas Behring (SV). Juss-Buss ønsket å
rette søkelyset mot retten til bolig, og da spesielt problematikken rundt lange
ventelister for å få kommunal bolig i Oslo. Deltakerne fikk spørsmål om hvordan man
kan løse problemet med lange ventelister, hvilke grupper som skal prioriteres når det
gjelder retten til bolig, om kommunen bør få en strengere plikt til å bidra til å skaffe
vanskeligstilte permanent bolig, og om Boligbygg KF er en tilfredsstillende ordning.
Det ble også diskutert om husleieregulering for vanskeligstilte bør brukes som et
virkemiddel og om det bygges tilstrekkelig mange kommunale boliger i dag.
SAG var, sammen med FEG og Gatejuristen, i møte på Stortinget med Heikki
Holmås fra SV den 26. oktober. Vi diskuterte her boligpolitikk og rett til å bo for
vanskeligstilte.
SAG jobbet i løpet av høsten 2011 med høringsuttalelse til høringen ”Rom for alle.
En sosial boligpolitikk for fremtiden.” Store deler av rettspolitisk uke ble benyttet til
arbeid med høringsuttalelsen. I november 2011 ble høringsuttalelsen ferdigstilt og
sendt inn. Denne kan leses under ”høringer” på Juss-Buss sine hjemmesider,
www.jussbuss.no
Høsten 2011 ble det også skrevet vi en artikkel i Advokatbladet om NOUen. Vi stilte
oss her bak utvalgsflertallets forslag om endringer i lov om sosiale tjenester i NAV.
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I forbindelse med arbeidet med høringsuttalelsen reiste SAG på studietur til
Helsingfors i Finland fra 31. oktober til 2. november. I Helsingfors besøkte vi et
offentlig rettshjelpskontor, samt to organisasjoner som arbeider med botilbud til
vanskeligstilte. Studieturen resulterte i at SAG lærte mye om hvordan utfordringer
knyttet til retten til bolig løses i Helsingfors, og vi fikk flere nyttige innspill til
høringsuttalelsen.
SAG ble intervjuet av en journalist fra Nettavisen, og en artikkel ble publisert 1.
desember. Intervjuet handlet om det svake regelverket rundt rett til bolig. Link:
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3283181.ece. Reportasjen var en oppfølgning
av denne artikkelen: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3278770.ece.

NAV-prosjektet:
Som ledd i saksbehandlingen har SAG ofte kontakt med ulike NAV-kontorer rundt om
i landet. En stor del av tiden vi bruker på saksbehandling går med til å vurdere vedtak
fattet av NAV. SAG har således et stort erfaringsgrunnlag å høste fra når det gjelder
NAV. Gjennom dette arbeidet ser vi til stadighet eksempler på slett saksbehandling
fra NAV sin side, noe vi mener går ut over rettssikkerheten til brukerne. Eksempler på
slett saksbehandling er at veiledningsplikten langt fra overholdes, og vi ser også
eksempler på at det gis direkte feil råd til brukerne. Et annet problem er at
saksbehandlerne sjelden er tilgjengelige, og kompetansenivået til de
saksbehandlerne vi er i kontakt med er svært varierende, og ofte for lavt.
På denne bakgrunn ønsker vi å samordne våre erfaringer med NAV og sette fokus
på hvor dårlig NAV fungerer, slik at myndighetene og NAV selv får et incentiv til å
rydde opp i organisasjonen.
SAG deltok på FAFO-frokost 27. april 2011. Tema for frokosten var FAFOs rapport
om ”NAV og innvandrere i praksis”. Det ble under frokosten diskutert om NAV har et
likeverdig tjenestetilbud for utenlandske og norske borgere.
SAG skrev i juni 2011 en høringsuttalelse til Arbeidsdepartementets utkast til forskrift
til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Våre tilbakemeldinger
knyttet seg særlig til personer uten lovlig oppholdsrett til sosialhjelp. Et viktig tema i
våre merknader var Juss-Buss sin erfaring med NAVs praksis på dette området.
SAG opplever ofte at våre klienter har vanskeligheter i møte med NAV, samt at de
ikke alltid får tilstrekkelig veiledning, særlig i forbindelse med at de ønsker å klage på
et vedtak. På bakgrunn av dette har SAG utarbeidet et skriv med informasjon om
klage på sosialsaker. Skrivet inneholder også en mal på hvordan en sosialklage skal
settes opp. Denne informasjonen kan gis til klienter som skal klage på sosialvedtak
og forhåpentligvis hjelpe de av våre klienter som har et vanskelig forhold til NAV.
SAG har også våren 2011 gått igjennom alle saker vi fikk inn i 2010 som omhandlet
tilbakebetalingskrav etter folketrygdloven. På denne måten har vi samlet statistikk på
tilbakebetalingskrav som kan brukes i forbindelse med vårt rettspolitiske arbeid.
Videre har vi også her utarbeidet et skriv med informasjon om tilbakebetalingskrav
etter folketrygdloven. Skrivet inneholder også en mal på hvordan klager på
tilbakebetalingskrav skal settes opp.
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I løpet av høsten 2011 ble prosjektet utvidet til generelt å omfatte medieoppslag
knyttet til SAGs rettsområder, og målet for prosjektet var å få til minst tre
medieoppslag i løpet av høstsemesteret.
Brosjyre-prosjektet:
Brosjyre-prosjektet er nytt på SAG våren 2011. SAG jobbet hele høsten 2010 med å
oppdatere vår brosjyre om ”Krav på lønn og feriepenger”. Det var opprinnelig et
nedtrapperprosjekt, men ble overført til SAG som et gruppeprosjekt.
SAG har våren 2011 brukt mye tid på å oppdatere denne brosjyren. I løpet av høsten
2011 har brosjyren vært på gjennomlesning og kontroll hos faglig leder hos JussBuss. I løpet av våren 2012 skal faglig leders innspill til brosjyren behandles på
gruppen, og brosjyren skal deretter ut på gjennomlesning og ekstern kontroll.
Målet for dette prosjektet er å få ferdigstilt og trykket brosjyren i løpet av våren 2012.
Andre rettspolitiske prosjekter:
Finansieringsprosjektet:
Som et ledd i at vi våren 2011 har jobbet mye med å oppdatere og ferdigstille vår
brosjyre om ”Krav på lønn og feriepenger”, har vi også hatt en målsetting om å få
denne trykket. Dette har ikke vært mulig uten eksterne midler. På denne bakgrunn
startet SAG finansieringsprosjektet våren 2011 for å skrive søknader om midler til
blant annet dette. Prosjektet utviklet seg noe, ettersom det på huset var flere
brosjyrer som skulle lages og oppdateres våren 2011.
I samarbeid med INNVA har SAG ferdigstilt en samlesøknad om pengestøtte til ulike
brosjyreprosjekter.
Fangehåndboka:
SAG har jobbet våren 2011 med å ferdigstille kapitlene om sosial-, trygd- og
arbeidsrett i Fangehåndboka. Kapitlene er oppdatert og oversendt FEG.
Ventetidsprosjektet:
I august 2010 sendte SAG en klage om midlertidig uføretrygd til Trygderetten, der vi
særlig klaget på brudd på saksbehandlingsreglene. Vi mottok avslag på denne i mai
2011.
Annet:
Studietur:
I forbindelse med arbeidet knyttet til høringen om retten til bolig var SAG på studietur
til Finland fra 31. oktober til 2. november 2011. I løpet av studieturen lærte vi mye om
hvordan utfordringer knyttet til retten til bolig løses i Finland. Vi besøkte et offentlig
rettshjelpskontor i Helsingfors, organisasjonen VVA No Fixed Abode og botilbudet
Hietaniemi Street Service Center.
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Annet mediearbeid:
I tillegg til mediearbeidet som har blitt gjort i de prioriterte rettspolitiske prosjektene,
har SAG opptrådt i følgende medier:
Artikkel i Stud.Jur i mars om retten til å varsle etter arbeidsmiljøloven.
Artikkel i Advokatbladet om problemet med forliksrådets behandling og hadde tittelen
”Forliksrådet, verken fugl eller fisk”. Artikkelen ble trykket i maiutgaven.
SAG ble intervjuet i en artikkel i Teknisk Ukeblad i september 2011 angående
arbeidsrett og krav på lønn.
Artikkel i Stud.Jur i november angående de særlige prosessuelle reglene i
arbeidsretten.

I 2011 har SAG i tillegg deltatt på disse arrangementene:
Møte med Den Individuelle Sosialrådgivningen (DUS):
SAG inviterte i februar tre studenter som jobber i DUS på omvisning på Juss-Buss. Vi
utvekslet informasjon om hvordan vi jobber, slik at begge organisasjonene i større
utstrekning kan dra nytte av hverandres kompetanse.
Rettssikkerhetskonferansen:
SAG deltok på Rettssikkerhetskonferansen i regi av Juristforbundet 20. oktober 2011.
Temaet for konferansen var manglende rettssikkerhet i domstolene, juristenes etiske
nivå og forebygging av justismord.

6.3.2 Rettspolitiske aktiviteter på Gjelds- og familierettsgruppa (GOF)
året 2011
Samordne livsoppholdssatser:
I Norge er det fire ulike særnamsmenn som kan tvangsinndrive krav ved å trekke i
lønn: Statens innkrevingssentral (SI), NAV Innkreving (NAVI), Namsfogdene og
kemnerne. Ved utleggstrekk har skyldner rett til å holde tilbake det som med
rimelighet trengs til livsopphold. Hvor mye dette i praksis blir fastsettes i satser satt
av de enkelte særnamsmenn. For enslige varierer satsen fra omtrent 6700 kr til
10700 kr. I praksis kan dette også føre til en annen prioritering av krav enn den som
følger av dekningsloven. Å fastsette en sats som gjelder for alle bør være enkelt å
gjennomføre, og vil skape betydelig større forutsigbarhet for våre klienter. GOF har
derfor lenge jobbet for at det skal fastsettes en sats som gjelder alle
innkrevingssentralene. I tillegg er det et stadig tilbakevendende problem at to
særnamsmenn trekker samtidig uten å vite om hverandre, slik at skyldnere risikerer å
få lite eller ingenting utbetalt. Pengene blir ikke tilbakebetalt selv om det er klart at det
er trekkinstansen som har gjort en feil.
GOF var 7. april på møte på Stortinget med stortingsrepresentant Karin Andersen fra
SV og hennes politiske rådgiver Bjarne Kristoffersen, samt Bengt Scheldt fra
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) for å diskutere samordning av livsoppholdssatser.
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Trygve Harlem Losnedahl hadde på våren et innlegg om samordning av satser på
trykk i Bergens tidene.
I mars tok Elise Gedde Metz kontakt med Nettavisen, etter at de hadde vist interesse
for problematikken. Dette resulterte i et lengre intervju hvor Juss-Buss utdypet sine
erfaringer med utleggstrekk. Artiklene ble publisert 17. og 18. mars og resulterte i at
stortingsrepresentant Thorbjørn Røe Isaksen fikk Stortingets utredningskommisjon til
å utrede saken. Dette ble oversendt til GOF, og vi sendte en lengre kommentar til
utredningen. Representantforslaget ble sendt Stortinget som dokument 8:31 S (20112012). Utredningen av forslaget ble tildelt Anna Ljunggren. GOF tok kontakt med
henne for å finne ut om det ble muntlig høring om saken. Det ble det ikke, men vi fikk
avtalt et møte med Ljunggren første uken i januar, hvor vi gjennomgikk utredningen
og kom med våre synspunkter.
Utleggstrekk var tema på GOFs debatt 25. oktober. Vi ønsket fokus på tre
hovedproblemstillinger: Problemer knyttet til de ulike satsene, tilfeller der skyldneren
er gift eller samboeren og partneren pålegges å forsørge skyldneren, og problemer
knyttet til dobbelttrekk og manglende samarbeid mellom de ulike trekkinstansene. I
panelet satt: Karin Andersen (stortingsrepresentant for SV), Torbjørn Røe Isaksen
(stortingsrepresentant for Høyre), Pål Henning Klavenes (Oslo kemnerkontor), Bengt
Scheldt (Gjeldsoffer-Alliansen) og Alexander Day (Namsmannen i Oslo). Ordstyrer
var Vibeke Løvold (lagdommer og forfatter av boken Utleggstrekk).
I november sto Elise Gedde Metz’ artikkel ”Sannheten om utleggstrekk” på trykk i
Stud.jur.
Samboerlov:
Samboere har en mer usikker rettsstilling enn ektefeller fordi det er færre regler om
det økonomiske oppgjøret ved endt samboerskap. Disse er i tillegg spredt i
lovgivningen eller fastsatt i rettspraksis, og er dermed utilgjengelige for de fleste.
GOF jobber derfor med at det skal vedtas en samboerlov som lovfester gjeldende
rett. Et spørsmål vi har diskutert mye er om en samboerlov bør gi samboere flere
rettigheter enn de har i dag, slik at det finnes tydeligere regler for det økonomiske
oppgjøret, og hvem en slik lov eventuelt skal gjelde for.
På GOFs oppfordring har Tone Sverdrup skrevet artikkelen ”Trenger vi en
samboerlov?” til Juss-Buss’ festskrift i anledning vårt førtiårsjubileum.
9. juni deltok hele GOF på møte på Stortinget med stortingsrepresentant for Ap
Hadia Tajik. Vi sendte over artikkelen Sverdrup har skrevet og la frem vårt syn på
saken. Tajik mente det ville være lettere å få gjennomslag for en samboerlov som
bare lovfestet gjeldende rett. Tajik skulle tenke på andre på Stortinget vi kanskje
kunne ta kontakt med.
Høsten 2011 avsa Høyesterett nye avgjørelser om vederlagskrav der terskelen for å
få tilkjent vederlag ble hevet. Dette er i våre øyne et kraftig signal om at lovfesting av
samboeres rettigheter er nødvendig. GOF deltok på et seminar avholdt av Tone
Sverdrup om temaet. Susanne Fostvedt fremla GOF sitt syn på saken i artikkelen
”Lovløse tilstander” som ble publisert i Advokatbladet i november.
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På fellesseminaret for de studentdrevne rettshjelpstiltakene ble behovet for en
samboerlov fremhevet som et mulig samarbeidsområde. JURK er spesielt opptatt av
saken, og vi avholdt et kort møte med deres daglige leder Gunhild Vehusheia i
etterkant av seminaret.
Gjeld under soning:
Fanger er en gruppe som vi ofte ser er ekstra hardt rammet av gjeldsproblemer.
Hvorvidt de får hjelp til håndteringen eller ikke kan ha stor betydning for
straffedømtes tilbakevending til samfunnet. Tilgangen til økonomisk rådgiver er ofte
dårlig til tross for at innsatte egentlig skal ha samme rettigheter etter
sosialtjenesteloven som andre. Gjeld er også et problem det er spesielt viktig å
forebygge. GOF jobber derfor for å hjelpe denne gruppen ved å holde foredrag for
fanger om hvordan man kan ta fatt på gjeldsproblemer. Vi prøver å få til saksmottak i
forlengelsen av disse foredragene.
Våren 2011 har ”Gjeld under soning” vært gjennomført i fem fengsler: Bastøy, Oslo,
Ila, Kongsvinger og Ringerike fengsel. Foredrag ble avholdt på Bastøy, Halden og
Ringerike fengsel. Erfaringene fra disse foredragene var at fangene var positive og
interesserte og stilte mange spørsmål. Samtidig erfarer vi en del praktiske problemer
knyttet til det å få avtalt tidspunkt for foredragene og det å få ha saksmottak etterpå.
Hvor store disse utfordringene er varierer fra fengsel til fengsel.
Vi avholdt også foredraget om gjeld under soning på KRUS (Kriminalomsorgens
utdanningssenter) 21. november.
Marianne Bergh ble intervjuet av radiokanalen NRK P2 dagsnytt om at lengre
opphold i fengsel gjør at gjelden øker og blir uhåndterlig for mange. Innslaget ble
sendt 28. februar.
3. mai hadde Trygve Harlem Losnedahl en artikkel på trykk om gjeldsrådgivning i
fengsel.
GOF inviterte til debatt 29. mars på Frokostkjelleren om økonomiske straffer. Vi
ønsket å rette oppmerksomheten mot de lange ettervirkningene gjeld har for mange
fengselsdømte og stille spørsmålet om økonomiske straffer kan regnes som
tilleggsstraff. I panelet satt Hans-Frode Asmyhr (stortingsrepresentant for FrP),
Kristian Andenæs (leder for Institutt for kriminologi og rettssosiologi), Ole Loe
Andersen (Wayback) og Arne Thauland (representant for Stine Sofies stiftelse).
Thomas Mathiesen (professor emeritus i kriminologi) var ordstyrer.
Unge og gjeld:
Unge er den gruppen skyldnere som vokser mest, og GOF har derfor ønsket å
fokusere spesielt på arbeid opp mot unge skyldnere.
13. januar ga Trygve Harlem Losnedahl råd i VG om hvordan man bør ta tak i
gjeldsproblemer før de blir helt uhåndterlige og hvor viktig dette er. Den 7. februar
hadde han også en kommentar på trykk i VG der han kritiserte en del bankers
praksis med å gi store lån uten sikkerhet. På våren publiserte GOF også en artikkel i
Stud.jur om unge og gjeld.
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GOF deltok på møte på Stortinget med Kåre Simensen 17. februar. Han satt i panelet
da GOF hadde debatt om temaet høsten 2010, og har siden holdt interpellasjon på
Stortinget om emnet. Vi diskuterte gjeldsregister, maksrentesats og skjerping av
bankenes frarådingsplikt som mulige tiltak. Vi hadde også et møte med AUF-leder
Eskil Pedersen hvor de samme temaene ble diskutert. Videre samarbeid ble
diskutert.
GOF innledet også et samarbeid med Forbrukerombudet. Vi holdt et møte om
vinteren hvor vi utvekslet synspunkter. Etter dette møtet utformet GOF en
spørreundersøkelse for å avdekke om unge tar opp gjeld for å finansiere russetiden.
Denne ble i samarbeid med Forbrukerombudet gjennomført ved fem videregående
skoler forskjellige steder i landet.
På høsten utarbeidet GOF et Unge og gjeld-foredrag som gir en enkel innføring om
gjeld og forbruk. Det første foredraget ble avholdt på Manglerud videregående skole
28. oktober. De unge viste stor interesse. Deres kunnskaper var enda svakere enn vi
hadde regnet med, og foredraget kunne forenkles ytterligere. Som for ”Gjeld under
soning” er det store praktiske problemer knyttet til å få til avtaler med skolene om når
de kan ta imot oss. For best effekt bør foredraget avholdes i en skoletime slik at alle
elevene møter.
BLD avholdt konferanse om unge og gjeld 21. november hvor GOF ble invitert og
stilte med to representanter. Forbrukerombudet hadde utarbeidet en rapport til
konferansen, hvor blant annet undersøkelsen vår om russens forbruk ble trukket
frem. Konferansen var lærerik, og GOF ble synliggjort og fikk knyttet kontakter. Blant
deltagerne var det bred enighet om flere tiltak for å avhjelpe problemet:
Nødvendigheten av mer informasjon og opplæring i skolen, et enklere inkassospråk
og mer kommunikasjon mellom debitor og kreditor, samt innføring av gjeldsregister.
Audun Lysbakken er interessert i problemstillingene. NRK skrev en artikkel om
innholdet på konferansen hvor det ble sitert fra GOFs innlegg. Vi ble i ettertid
kontaktet av Lillestrøm bank, som hadde lest artikkelen, om muligheten for å
samarbeide om foredrag for unge.
Gjeldsproblemer skyldes ofte at enkelte tar opp lån de i utgangspunktet ikke kan
betjene. GOF anser det som viktig å begrense tilgangen på slike lån og å skjerpe
finansinstitusjoners frarådingsplikt. Et mulig tiltak for å begrense tilgangen på
usikrede lån, er å opprette et nasjonalt gjeldsregister. Dette har vært til utredning hos
Kirsti Bergstø i høst. GOF tok kontakt med henne per mail, og hun svarte at hun
kunne ta imot skriftlige innspill. Den 21. oktober publiserte Dagens næringsliv
Susanne Fostveds kronikk ”Lån til salgs” om problematikken.
Ekteskapsbrosjyre:
Ektefellers rettsstilling er regulert i ekteskapsloven. Blir partene ikke enige om
fordelingen av eiendeler og gjeld ved et brudd, gir loven regler for hvordan delingen
skal skje. Disse reglene er kompliserte, og vi bruker mye tid på å veilede om dem. Vi
ser derfor et behov for en pedagogisk fremstilling av reglene i et lettfattelig språk,
samt en veiledning til skifteoppgjøret trinn for trinn. GOF begynte å utarbeide en
brosjyre om reglene allerede i 2008.
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I vår var planen at brosjyren skulle korrekturleses og sendes til trykk. Det viste seg
imidlertid at brosjyren hadde rom for forbedringer. GOF har derfor hatt et omfattende
redigeringsarbeid med brosjyren i løpet av året, som også har vært på eksternkontroll
hos Tone Sverdrup og Per Racin Fosmark. Om høsten sendte vi forespørsel om
trykkekostnader til BLD og fikk positivt svar.
Brosjyren ble ferdigstilt og trykket før jul. Det har krevd store ressurser fra gruppa, og
vi håper at det vil lette arbeidet vårt fremover.
Romfolket:
Romfolket er en gruppe som ofte er ekstra hardt rammet av gjeld. GOF har på denne
bakgrunn siden vinteren 2010 hatt et samarbeid med voksenopplæringen på
Skullerud om å gi informasjon på dette området. Vi har også tatt inn saker på disse
besøkene. Fordi store deler av romfolket er analfabeter, utarbeidet GOF en
dramatisering av rettsinformasjonen i løpet av vårsemesteret. Vi har fremført dette
både for de ansatte på voksenopplæringen og for Romfolket.
Om våren arrangerte GOF en fredagspils hvor vi fikk besøk av Åsa fra
voksenopplæringen for å snakke om historien til det norske romfolket og de
utfordringene dette byr på i dag.
Marianne Bergh deltok i løpet av høsten på et skoleprosjekt hvor det ytes hjelp til
hele familier. Romfolket møter store utfordringer i dagens samfunn, og mange har
behov for omfattende bistand. Vi erfarer en del praktiske og logistiske utfordringer i
det oppsøkende arbeidet overfor denne gruppen. Dette var noe av årsaken til at
prosjektet i mindre grad ble prioritert høsten 2011, da vi måtte bruke store ressureser
på å ferdigstille ekteskapsbrosjyren.
Annet:
Kapittel til Fangehåndboka:
GOF hadde høsten 2010 utarbeidet et kapittel om gjeld til Fangehåndboka. .
Kapittelet ble etter tilbakemeldinger fra fengselsgruppa kortet ned og forenklet i løpet
av vårsemesteret.
Samboerbrosjyre:
GOF hadde høsten 2010 utarbeidet en brosjyre om samboerskap. Etter at de nye
høyesterettsdommene ble avsagt i høst, måtte kapittelet om vederlagskrav skrives
helt om. Dette var svært utfordrende fordi dommene er helt nye, og det følgelig ikke
finnes teori om dem. Kapittelet har vært gjennom GM og på eksternkontroll hos Per
Racin Fosmark og Tone Sverdrup. Hele brosjyren ble også språkvasket. Det ble søkt
om penger til trykking om høsten sammen med ekteskapsbrosjyren. Brosjyren ble
trykket i desember.
Forliksrådsbrosjyre:
Mange av våre klienter blir innkalt til forliksrådet, eller kommer til oss når de allerede
har en uteblivelsesdom. En brosjyre som forklarer prosessen i forliksrådet på en
enkel måte vil derfor være til stor hjelp for oss. Dette vil også være til nytte for SAG
når de veileder om prosessen for lønnsinndrivelse.
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Juss-Buss sin gamle forliksrådsbrosjyre var utdatert som følge av den nye
tvisteloven. Bojana Stankovic hadde som sitt nedtrapperprosjekt å oppdatere
brosjyren. Kapitlene ble tatt løpende igjennom GM hele vårsemesteret, og brosjyren
er nå klar for eksternkontroll i forliksrådet. Hun har også påbegynt arbeidet med
søknad om trykkestøtte.
I 2011 har GOF i tillegg deltatt på disse arrangementene:
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
GOA er en viktig samarbeidspartner for oss. De jobber mot mange av de samme
målene og vi samarbeider derfor mye rettspolitisk. I høst ble det avholdt et møte der
vi snakket om de ulike problemene vi er opptatt av, blant annet utleggstrekk,
gjeldsordningssatsen, dårlig økonomisk rådgivning, gjeldsregister og dekningsloven §
2-7 siste ledd. Et av formålene med møtet var å gi ferskingene anledning til å bli kjent
med Bengt Scheldt, holde oss oppdatert på hva som skjer i de politiske kulissene og
få innspill til hvordan vi kan jobbe videre.
Vi ble invitert på GOAs tjueårsjubileum 28. november. Blant temaene var GOAs
historie og utfordringer knyttet til gjeld og gjeldsordning i dag. Et viktig poeng er at
forebygging av gjeldsproblemer er det viktigste tiltaket man kan fokusere på i dag.
8. mars
GOF deltok på JURK sitt arrangement på kvinnedagen. JURK hadde valgt samboere
som tema på kvinnedagen 8. mars. De hadde utarbeidet mal til samboerkontrakt og
testamente som lå i et omslag med veiledning. GOF delte ut malene sammen med
JURK på Nationaltheatret stasjon. Vi fikk generelt positiv respons. Malen JURK
hadde utarbeidet var veldig bra, og vi har senere sendt dette materialet til klienter når
de har ønsket veiledning om hvordan man setter opp samboerkontrakt.
Temadag hos VOX – prosjekter i Kriminalomsorgen
Temaet var hva de ulike organisasjonene som jobber med ettervern og siste del av
soningstiden i åpen soning kan bidra med. GOF kom med et innlegg med fokus på at
lengre opphold i fengsel gjør at gjelden øker og blir uhåndterlig for mange.
Kulturnatt
På kulturnatt arrangerte Aslak Syse en foredragsrekke i hverdagsjuss. Det ble holdt
korte foredrag om ulike juridiske emner av betydning for vanlige mennesker, og folk
kunne komme og stille juridiske spørsmål til de som deltok på arrangementet. GOF
deltok med foredraget «Bunnløs gjeld og gjeldsordninger» og var tilgjengelige for
spørsmål hele kvelden
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6.3.3 Rettspolitiske aktiviteter på Innvandringsgruppa (INNVA) året 2011
I 2011 ble følgende fem prosjekter prioritert på INNVA:
Kvalitetskontroll av rettshjelpsadvokater:
Juss-Buss erfarer at det ofte er dårlig kvalitet på arbeid utført av rettshjelpsadvokater.
Dette gjelder særlig på utlendingsfeltet. Mangelfullt og dårlig arbeid gitt av
rettshjelpsadvokater fører til at utlendinger ikke får den juridiske bistanden lovgiver
har erkjent at de har behov for. Dette er svært alvorlig fordi det gjelder saker av stor
velferdsmessig betydning. På grunn av manglende kjennskap til norsk språk og norsk
rett, er det i tillegg vanskelig for klienten å oppdage om advokatens arbeid er dårlig
eller mangelfullt.
INNVA videreførte derfor arbeidet som ble påbegynt våren 2010, ved å rette
oppmerksomheten mot kvalitetskontroll av rettshjelpsadvokater. Målet har vært å
sikre kvalifisert og forsvarlig advokatbistand. INNVA har tatt opp kontakten med
NOAS og Advokatforeningen. Sammen har vi utarbeidet en felles uttalelse til
Justisdepartementet med forslag til endringer av Utlendingsdirektoratets
advokatordning. Uttalelsen ble sendt til Justisdepartementet i august. Vi har ikke fått
svar på uttalelsen.
Identitetstvil:
I Juss-Buss har vi flere utlendingsrettslige saker der vi i praksis ikke har mulighet til å
hjelpe våre klienter. En av hovedgrunnene til dette er at norske myndigheter slår fast
at utlendingen har svekket troverdighet, og at det derfor er tvil om vedkommendes
identitet, såkalt identitetstvil. Denne oppstår ofte i forbindelse med søknad om asyl,
og følger søkeren i alle øvrige saker både hos utlendingsmyndighetene og den
øvrige forvaltningen. Tvil om identitet vil blant annet påvirke muligheten til å skaffe
reisedokumenter, få familieinnvandring, få permanent oppholdstillatelse og å bli et
fullverdig medlem i samfunnet som norsk statsborger. Tvil om identitet rammer derfor
utlendinger hardt med tanke på deres muligheter for å få sine rettigheter. INNVA
jobber derfor rettspolitisk på dette området for at utlendinger med identitetstvil skal få
norsk statsborgerskap.
For å få mer kunnskap om temaet, inviterte INNVA i januar en medarbeider i Norsk
Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Mari Seilskjær, for å snakke om rapporten
”Fakta på bordet”. Rapporten tar for seg NOAS anbefalinger for bedre opplysning av
asylsaker i første instans.
For å lære mer om hvordan prosessen rundt avklaring av identitet fungerer, hadde vi
et møte med Nasjonalt identifikasjons- og dokumentasjonssenter (NID). NID skal
hjelpe utlendingsforvaltningen ved å gi råd og å sette i gang tiltak for å bedre
identitetsarbeidet. Ved besøket fikk vi vite at de bare jobber med ekteheten av
dokumenter. Vi kom med innspill på at de også burde jobbe med metoder for å
avklare identitet hos personer som ikke har identitetsdokumenter. Det ble uttrykt at
dette er noe de ønsker å arbeide med i fremtiden.
For å belyse problemstillingen har INNVA hatt møte med de ulike partienes
medlemmer i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Målet med møtene
var å få fram hvordan identitetstvil rammer enkeltpersoner, og at det er flere grunner
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til identitetstvil og at identitetskravet er for strengt. Det ble avholdt møte med
Arbeiderpartiet ved Lise Christoffersen, Ingalill Olsen, Eirik Sivertsen og rådgiver Per
Gunnar Dahl den 29. mars. Den 30. mars hadde vi møte med Krf ved Geir Bekkevold
og hans rådgiver Julian Farner-Calvert. I april hadde vi møte med SV ved Heikki
Holmås og rådgiver Kine Sperre Horsbøl. INNVA deltok også på storfraksjonsmøte
den med regjeringspartiene i forbindelse med arbeidet med endringer i
statsborgerskapsloven.
Departementet inviterte organisasjoner, deriblant Juss-Buss, til åpent møte for å
diskutere betydningen av norsk statsborgerskap for utlendinger. Juss-Buss
forberedte seg på å komme med innspill til hvilke tiltak som kan gjøre at flere får
norsk statsborgerskap. Fokuset i diskusjonen ble dessverre bare på behovet for
dobbelt statsborgerskap, og fordeler og ulemper ved kunnskaps- og språkkrav for å
få norsk statsborgerskap.
INNVA publiserte et innlegg i Dagsavisen om arvet identitetstvil for barn den 14.04:
(http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1017/thread140752/#post
_141012). Dette ble også lagt ut på Flyktningebloggen.no den 18.04.11. Videre ble
det i begynnelsen av april sendt brev til skattekontoret om registrering av fødselsdato
i folkeregisteret. Problemet med identitetstvil ble også belyst i et innlegg INNVA
publiserte i august-utgaven av Advokatbladet:
(http://www.advokatbladet.no/Nyheter1/JussBuss/JussBuss-Identitet-2011-8/).
INNVA publiserte i tillegg en artikkel i Stud.Jur nr. 5/2011under navnet ”Arvesynden”.
Utvisning av utlendinger:
Juss-Buss er daglig involvert i saker som gjelder utvisning av utlendinger fra Norge.
Et vedtak om utvisning innebærer at man må forlate landet og får et forbud mot å
reise tilbake til Norge. Forbudet kan gjelde fra ett år til varig, i betydningen livsvarig.
Et vedtak om utvisning rammer den enkelte utlendingen sterkt, samtidig som det river
opp familier og fratar barn retten til en forelder. Et slikt forvaltningsvedtak er derfor
svært inngripende. Juss-Buss jobber for at rettssikkerheten skal bli ivaretatt for denne
gruppen. Vi ønsker alternative sanksjoner til utvisning, slik at barnets beste blir
ivaretatt.
For å belyse problemstillingen har INNVA hatt møte med de ulike partienes
medlemmer av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, se avsnitt under
identitetstvil.
I forbindelse med at Barneombudets ekspertgruppe av barn av utviste foreldre,
avholdt INNVA et møte med Barneombudet den 14.04 for å komme med innspill på
hvordan barnets beste vurderes i utvisningssaker. Videre hadde INNVA møte med
avdelingsleder, fagsjef og underavdelingslederne i utvisningsenheten i UDI for å
komme med innspill og høre om deres erfaringer med utvisningspraksis den 12.05.
Juss-Buss har videre etablert kontakt med Foreningen for Fangers Pårørende (FFP),
for å være flere organisasjoner som jobber sammen om utvisningsproblematikken.
Det planlegges å avholde et dagsseminar om tematikken våren 2012, og FFP ønsker
å bidra til dette.
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For å øke kunnskapen om utvisning har hatt intern opplæring om temaet ved advokat
og tidligere medarbeider i Juss-Buss, Erik Osvik.
Den 23. mars arrangerte INNVA debatt med tittelen ”Utvisning, en nødvendighet?” på
Frokostkjelleren. I panelet satt Cecilie Schjatvet, leder av ICJ-Norges fagutvalg for
humanitær- og flyktningrett, Pål K. Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet
(AP), Arild Humlen, advokat og leder for Advokatforeningens aksjons- og
prosedyregruppe i utlendingsrett, Heikki Holmås, leder i kommunal- og
forvaltningskomiteen (SV) og Michael Tetzschner, medlem av Kommunal og
forvaltningskomiteen og leder for Oslo Høyre. Rundt 120 tilskuere møtte opp. Den
25. mars ble et innlegg om debatten publisert på www.utrop.no:
http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/20213.
Kronikken ”Hjerteskjærende utlendingspolitikk” om utvisning av utlendinger med barn
i riket ble publisert i Bergens Tidende med den 13.04. Videre ble en artikkel om
utvisningsinstituttet trykket i Stud.Jur. nr. 3 med overskriften ”Å skyte spurv med
kanon” (http://foreninger.uio.no/jussbuss/publikasjoner/artikler/stud.jur/a-skyte-spurvmed-kanon). I maiutgaven av Advokatbladet ble det publisert en artikkel om ”Varig
utvist- en dom for livet”
(http://foreninger.uio.no/jussbuss/publikasjoner/artikler/Advokatbladet/advokatbladet
%20nr.%205%202011.pdf).
Studietur:
Som følge av arbeidet med prosjektet om utvisning av utlendinger har INNVA hatt et
ønske om å få til en studietur til Sverige og Nederland, for å se på utvisningspraksis i
disse landene. Bakgrunnen for valg av land er at Nederland flere ganger har blitt
dømt av EMD for brudd på retten til familieliv i utvisningssaker av Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen. Videre ser Norge ofte til de nordiske landenes
regelverk og praksis ved endringer innenfor utlendingsfeltet.
INNVA sendte en rekke søknader om økonomisk støtte. Vi mottok kr. 20 000 fra
Stiftelsen Scheibler.
Programmet for turen er påbegynt, men ikke ferdigstilt. I den forbindelse har INNVA
tatt kontakt med ambassaden i Nederland. De har sørget for kontaktinformasjon til
forskjellige organisasjoner som kan være av interesse, deriblant NGOer,
utlendingsforvaltningen og flere universiteter. Det er også opprettet kontakt med den
svenske Migrationsöverdomstolen, det svenske migrasjonsverket og den norske
ambassaden i Stockholm.
Turen er planlagt gjennomført i mars 2012.
Papirløskampanjen:
Juss-Buss ved INNVA har deltatt i et samarbeid med 26 organisasjoner som har satt
fokus på lengeværende papirløses rettigheter i Norge. Kravene i kampanjen er å gi
barns rettigheter forrang foran innvandringsregulerende hensyn og at det settes en
grense for hvor mange år et menneske kan leve som papirløs i Norge.
INNVA har i den forbindelse deltatt på to møter i regi av kampanjen, vært tilskuer på
Etiopia-konferansen og uttalte seg den 18. januar om endring av reglene for
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lengeværende papirløse barn i Dagsavisen. INNVA utarbeidet også to
omgjøringsbegjæringer som ble sendt i regi av kampanjen. I tillegg har INNVA vært
på frokostmøte hos FAFO den 18.03 for lansering av rapporten om irregulære
immigranters leveforhold kalt ”No way in, no way out?” INNVA var tilstede under en
høring på Stortinget om papirløse og mulighetene for regularisering av denne
gruppen. For å vise sin støtte til Etiopierne, var INNVA med på markering foran
domkirken i forbindelse med sultestreik.
Andre rettspolitiske prosjekter:
Italiarapporten- forholdene til asylsøkere i Italia:
I 2010 inngikk INNVA et samarbeid med NOAS og den sveitsiske flyktninghjelpen
Schweizerische Flüchtlingshilfe. Disse organisasjonene var i september 2010 i Italia
og undersøkte situasjonen for asylsøkere i landet.
Én tidligere medarbeider og en nedtrapper dro som følge av dette til Sveits i januar,
for å ferdigstille rapporten. Turen ble betalt av den sveitsiske flyktninghjelpen.
Sveitserne hadde etter den uka ansvar for kommunikasjon med NOAS, samt å sende
rapporten til våre samarbeidspartnere i Italia. NOAS trakk seg imidlertid fra
samarbeidet i april, og ga ut en rapport på egenhånd. Etter dette har rapporten av
sveitsisk flyktninghjelp og INNVA blitt ferdigstilt.
Rapporten ble trykket og distribuert høsten 2011. Det ble avholdt en fredagspils på
Juss-Buss for å presentere rapporten i juni.
Etter vår kjennskap er rapporten referert til i to ulike rettssaker, i henholdsvis England
og Tyskland. I Tyskland gjaldt saken en mor med barn som skulle uttransporteres til
Italia. Retten uttalte at rapporten var balansert og at Italia ikke etterkommer sine
forpliktelser. Moren med barnet fikk derfor lov til å bli værende i Tyskland.
Medarbeiderne som skrev rapporten skal delta på en konferanse i København i
februar 2012, hvor de skal presentere funnene.
Familieinnvandringsbrosjyren:
Familieinnvandring er det saksområdet INNVA får desidert flest henvendelser om.
Mange av henvendelsene er generelle spørsmål. For å kunne tilby god og rask hjelp i
slike saker, har INNVA startet arbeidet med å lage en familieinnvandringsbrosjyre.
Brosjyren har vært igjennom flere gruppemøter, men er ikke ferdigstilt. INNVA ønsker
å trykke brosjyren våren 2012.
Utvisningsbrosjyre:
Et av de største saksområdene til INNVA er utvisningssaker. For å kunne gi generell
informasjon til våre klienter i utvisningssaker, har en nedtrapper i samarbeid med
gruppa laget en utvisningsbrosjyre. Arbeidet med denne ble påbegynt høsten 2010,
og publisert den ble publisert i november i år. Vi har distribuert brosjyrer til en rekke
andre organisasjoner som arbeider med utvisning.
INNVA ønsker også å oversette brosjyren til engelsk. Vi har derfor sendt en søknad
om midler til trykking og oversetting til Justisdepartementet. Denne har foreløpig ikke
blitt besvart.
71

Revidering av Fangehåndboka om utvisning:
I forbindelse med FEGs revidering av Fangehåndboka, har INNVA revidert kapitlet
om utvisning.
Reform av UNE
Juss-Buss har også vært med på et samarbeid med en rekke andre organisasjoner
om reform av UNE. Bakgrunnen for dette har vært at høringen generelt har fått liten
støtte og at organisasjonene ønsker å gi samlet uttrykk for hvilke krav vi stiller til en
reform av UNE. En uttalelse er utarbeidet men foreløpig ikke sendt.
Annet mediearbeid:
I tillegg til mediearbeidet som har blitt gjort i de prioriterte rettspolitiske prosjektene,
har INNVA opptrådt i følgende medier:
INNVA ble bedt om å uttale seg i P2 i forbindelse med lang saksbehandlingstid og
regelverket for familieinnvandring. Dette ble sendt på Migrapolis på P2 den 06.02.11.
kl.13.02. Intervjuet ble også lagt ut som en artikkel på NRK Migrapolis den 04.02.11.
INNVAs kommentar om dårlig saksbehandling i UNE ble publisert i Dagsavisen den
04.03. Kommentaren tok opp at vedtak fra UNE er dårlig begrunnet og ikke godt nok
utredet.
INNVA ble intervjuet av P4 i forbindelse med en artikkel om opphevelse av
innreiseforbud på bakgrunn av at man er faglært. Saken ble sendt på nyhetene på
P4 den 23. november.
I desemberutgaven til Advokatbladet publiserte INNVA også en artikkel angående
underholdskravet i familieinnvandringssaker.
I forbindelse med høringen om ny klageordning for utlendingssaker (NOU 2010:12)
publiserte INNVA en artikkel i septemberutgaven av Advokatbladet under tittelen ”Fra
UNE til ilden”.
I 2011 har INNVA i tillegg deltatt på disse arrangementene:
Besøk hos Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
For å bli bedre kjent med andre frivillige organisasjoner, har vi vært på to besøk hos
NOAS. Vi snakker om det arbeidet NOAS gjør, hvordan INNVA best kan henvise
saker til dem og diskuterte norsk asylpraksis og problemer knyttet til identitetstvil.
Besøk hos utlendingsforvaltningen
For å få et innblikk i utlendingsforvaltningen og svar på ulike spørsmål, var vi
høstsemesteret på to besøk både hos Utlendingsdirektoratet (UDI) og
Utlendingsnemnda (UNE).
Besøk hos Politiets utlendingsenhet (PU)
Vi dro på besøk til PU for å høre om det arbeidet de gjør. Vi fikk generell innføring i
prosedyrer ved saksbehandling, utvisning og uttransportering. Vi diskuterte også en
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del rundt de nylig foreslåtte reglene i utlendingsloven om utvidede muligheter for
frihetsberøvelse av utlendinger.
Besøk hos International organization for migration (IOM)
INNVA dro på besøk til IOM for å lære mer om hvordan de jobber. De holdt en
presentasjon om hvordan de jobber og hvilke klienter vi kan henvise til dem.
Besøk hos NOKUT/INVIA
For å bedre kunne henvise våre klienter dro vi også på besøk til NOKUT/INVIA. De
holdt en presentasjon om hvilket arbeid de gjør og svarte på våre spørsmål.
Kurs i utlendingsrett for Jusshjelpa i Nord-Norge
En av medarbeiderne på INNVA dro til Tromsø og holdt kurs for Jusshjelpa.
Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett
Alle de aktive medarbeiderne på INNVA var på asyl- og utlendingsrettskurs i Son.
Tema for kurset var oppdatering av rettsutviklingen etter ikrafttredelse av ny
utlendingslov, praktisering av underholdskrav og fireårskrav, strafferegler, ofre for
menneskehandel, Den europeiske menneskerettighetsdomstolens praksis etter
Europeiske menneskekonvensjonen art. 3, Dublin-regelverket og dilemmaer i
forvaltningen.
Etiopia-konferansen
INNVA deltok med tre medarbeidere på en konferanse som rettet oppmerksomhet
mot asylsøkere fra Etiopia, tilstanden i Etiopia og Utlendingsnemnda sin vurdering av
etiopiske asylsøknader.
UNHCR- foredrag
INNVA deltok med to medarbeidere på UNHCR foredrag den 28.04 og 29.04.
Foredraget tok blant annet for seg Norges asylpraksis, strategisk sakførsel og
Norges oppfølgning av UNHCRs anbefalinger.
Konferanse om minoritetshelse
INNVA deltok med en medarbeider på konferanse om minoritetshelse i regi av Norsk
sykehus- og helsetjenesteforening den. Vi fortalte om en anonymisert enkeltsak og
hvordan mangel på helsehjelp rammer papirløse.
Seminar – irregulære immigranter
Senter for menneskerettigheter arrangerte møte om hvilke rettigheter irregulære
immigranter har.
Seminar om norsk håndtering av migrasjon
INNVA deltok på et seminar arrangert av Institutt for kriminologi og rettssosiologi for å
snakke om Norges håndtering av migrasjon. Det ble blant annet snakket om Norges
utvisningspraksis og identitetstvil.
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6.3.4 Rettspolitiske aktiviteter på Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG)
året 2011
2011 ble følgende fem prosjekter prioritert på FEG:
Revidering av Fangehåndboka:
Fangehåndboka er FEGs mest omfattende rettspolitiske prosjekt. Boka ble første
gang utgitt i 1987, og har etter dette vært et nyttig verktøy for fanger i norske
fengsler. Fangehåndboka ble sist utgitt i 2007 (femte utgave). Etter dette har det
skjedd endringer i regelverket, i tillegg til at det er store forskjeller i praksis som gjør
noen av eksemplene lite egnet. Vi begynte derfor å planlegge en ny utgave av
fangehåndboka i 2009. Høsten 2009 ble prosjektet igangsatt ved at det ble søkt om
midler, og det ble opprettet kontakt og innhentet tilbud fra trykkeri, oversettere og så
videre.
Den faglige oppdateringen og utredningen ble igangsatt vårsemesteret 2010. Høsten
2011 var de fleste kapitler oppdatert, men det gjenstod fremdeles noe faglig
oppdatering.
Gjennom 2011 har nedtrapperne på FEG hatt det administrative ansvaret for
oppdateringen. Prosjektet hadde hovedprioritet i begge de rettspolitiske ukene. Vi
hadde gjennomgang av de gjenstående kapitler på gruppemøtet, der vi diskuterte
språklige og faglige endringer og oppdateringer. Det har blitt laget et nytt kapittel om
menneskerettigheter som skal med i den nye utgaven.
Det ble foretatt intern gjennomlesing, samt oppdatering av henvisninger til andre
deler av boka. I tillegg ble det gjort avtale med tre aktører som ønsket å foreta den
eksterne kontrollen.
Høsten 2011 har boka vært ute på ekstern gjennomlesning. Bokens kapittel om
andre aktører har blitt oppdatert. Det har videre vært en gjennomgang av gamle
avtaler med trykkeri og oversettere. Da både oversetter og trykkeri som tidligere
medarbeidere har vært i kontakt med ikke lenger tilbyr slike tjenester, ble disse
prosessene startet på nytt. Det foreligger nå nye pristilbud og avtaler slik at arbeidet
med oversetting av boken og trykking kan starte i 2012. Bokens forside er straks klar,
og FEG skal trykke boken i løpet av 2012.
Barn i fengsel:
FEG har lenge vært opptatt av problematikken rundt barn i fengsel. Vårt overordnede
mål er at barn ikke skal sitte i fengsel. Når det likevel er en realitet at barn sitter i
fengsel i Norge, jobber vi for at forholdene skal legges til rette slik at vi ikke bryter
våre internasjonale forpliktelser, da først og fremst barnekonvensjonen.
Marit Lomundal Sæther skrev en artikkel om barn i fengsel som ble trykt i
Advokatbladets utgave nr. 4 – 2011 s. 57. Les på:
http://viewer.zmags.com/publication/20555067#/20555067/56
I tillegg var hele fengselsgruppa i begynnelsen av mars på fengselsturné på
Vestlandet, der vi besøkte ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel. Vi fikk en grundig
presentasjon av enheten, som har 4 plasser for barn mellom 16 og 18 år. 2 av
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cellene ligger inne i høysikkerhetsfengselet Bergen fengsel, mens 2 rom er plassert i
en anstalt utenfor fengselsmurene. Vi fikk møte ett av barna som satt der, og fikk et
godt innblikk i livet på enheten.
Våren 2011 arrangerte FEG en debatt med temaet barn i fengsel. I panelet hadde vi
Per Erik Omdahl (leder ved ungdomsenheten i Bergen), Stine Renate Håheim
(stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i justiskomiteen), Mette Yvonne Larsen
(advokat og leder for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg), Frøydis
Heyerdahl (seniorkonsulent hos barneombudet) og Sturla Falck (forsker ved SIRUS).
Ordstyrer var Nora Hallen (tidligere medarbeider på fengselsgruppa på Juss-Buss,
tidligere ansatt i Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning og styremedlem i
Rettspolitisk forening).
Vi arrangerte møte med Stine Renate Håheim (Ap) og Tove-Lise Torve (Ap) i
justiskomiteen den 28.03.11 der vi la hovedvekten på dette temaet.
FEG deltok på møte med Astri Aas Hansen den 18.3.2011 der vi la fram våre
synspunkter på fengsling av barn.
FEG har opprettet kontakt med den som er ansvarlig for ungdomstilbudet i Oslo
Fengsel, og planlegger å besøke tilbudet på nyåret i 2012.
I tillegg har vi hatt økt fokus på menneskerettigheter i straffegjennomføringen våren
2011. Vi har blant annet bidratt med informasjon om barn i fengsel i sammenheng
med Norges folkerettslige forpliktelser når det gjelder tortur, umenneskelig og
nedverdigende behandling. Videre har vi bidratt med både skriftlige og muntlige
uttalelser under FNs komité for sosiale og politiske rettigheter sin høring av Norge.
Du kan lese mer om dette under avsnittet om menneskerettigheter.
Utenlandske fanger:
Utenlandske fanger er en gruppe som vi ser soner særlig tungt. Språkproblemer og
manglende kontakt med familien er bare to av problemstillingene vi møter når vi
snakker med utenlandske fanger. For noen av fangene er Juss-Buss de første
vedkommende snakker med siden fengslingen, som ikke er en del av
kriminalomsorgen. FEG jobber derfor for å sikre at rettsikkerheten blir overholdt for
denne gruppen og for å bedre deres soningsforhold.
Vi mottok i august 2010 svar fra Justisdepartementet på klagen som ble sendt til
Sivilombudsmannen høsten 2009. FEG er bekymret for at det generelt går
automatikk i disse avgjørelsene, blant annet når det gjelder vurderingen av den
konkrete faren for at informanter blir utsatt for represalier fra andre fanger. FEG
fortsatte å skrive merknader til justisdepartementets svar også våren 2011.
Vi har fulgt opp høstens høringsuttalelse til justisdepartementet angående endring i
regelverket for soningsoverføring av utenlandske innsatte, ved å anmode om høring
av saken på Stortinget. Justiskomiteen så det dessverre ikke nødvendig å holde
høring i saken, men vi ble invitert til å komme med innspill i saken. Vi sendte derfor
inn skriftlige kommentarer, der vi blant annet tok opp justisdepartementets
manglende behandling av en del av våre merknader i høringsuttalelsen.
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Kristine Hagtvedt Holte skrev en artikkel om egne enheter for utenlandske fanger.
Denne ble publisert i Advokatbladets utgave nr. 3 – 2011 s. 49. Les på:
http://viewer.zmags.com/publication/0d774066#/0d774066/48
FEG har ved flere anledninger vært i kontakt med journalister angående utenlandske
fangers soningsforhold, og økt adgang til soningsoverføring til utlandet. Sammen
med Elise G. Metz fra GOF deltok FEG i et intervju med Dagsavisen, der Elise var
med som tolk for en fransk fange. Intervjuet kom på trykk den 31.12.11. Se artikkelen
her: https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0550062011
123150B3A4084E56453EF7F93BD21413ACFA&serviceId=2
FEG har skrevet tre høringsuttalelser høsten 2011 som omhandler utenlandske
innsatte. Disse handlet om:
 frigang fra første dag
 prøveløslatelse av utenlandske innsatte som utvises med varig
innreiseforbud, og gjeninnsetting av utenlandske innsatte på reststraff
ved ulovlig retur
 behov og tiltak for å sikre adekvat tolketjeneste og informasjon til
innsatte og domfelte som ikke snakker eller forstår norsk
FEG arrangerte debatt om utenlandske innsattes soningsforhold med særlig fokus på
menneskerettigheter, retten til familieliv og retten til fri religionsutøvelse den
12.10.11. I panelet deltok Gard Olav Gabrielsen (Juridisk rådgiver i Høyre,
justisfraksjonen), Kristine Hagtvedt Holte (Medarbeider på fengselsgruppa på JussBuss), Njål Høstmælingen (ekspert på menneskerettigheter fra International law and
policy institute), Eivind Sveum Brattegard (kontorsjef hos Sivilombudsmannen) og
Stig Meisler Storvik (Fengselsleder i Oslo fengsel). Ordstyrer var Jenny Sandvik
(Vitenskaplig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og tidligere
journalist i Aftenposten).
FEG ble også invitert til å delta i en paneldebatt under Sivilombudsmannens
menneskerettsseminar den 17.11.11. Kristine Hagtvedt Holte deltok fra FEG. Under
debatten kom det frem at utenlandske innsatte diskrimineres i den forstand at de ikke
får sone i Halden fengsel på bakgrunn av at de er utlendinger. Vedtak som FEG har
fått tilsendt fra Halden fengsel og Region øst ble sendt til Sivilombudsmannen,
Halden Fengsel og Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning i etterkant av debatten.
Sivilombudsmannen har svart at de vil vente på svaret fra Halden Fengsel og KSF
før han undersøker praksisen nærmere. Vi venter fremdeles på svar fra Halden
Fengsel og KSF.
Når det gjelder menneskerettigheter i straffegjennomføringen, så har FEG generelt
hatt et økt fokus på dette 2011. Blant annet har vi bidratt med informasjon om
utenlandske fangers soningsforhold og soningsoverføringsproblematikken i
sammenheng med Norges folkerettslige forpliktelser når det gjelder tortur,
umenneskelig og nedverdigende behandling. Du kan lese mer om dette under, i
avsnittet om menneskerettigheter, se punkt 6.2.13..
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Det psykiske helsetilbudet i norske fengsler:
Fanger har de samme rettighetene til helsehjelp som andre borgere gjennom
pasientrettighetsloven. Likevel ser vi at mange opplever å ikke få et skikkelig
helsetilbud gjennom helsetjenesten i fengselet. Det psykiske helsetilbudet i norske
fengsler er ikke bare mangelfullt, men i enkelte fengsler dessverre totalt fraværende.
FEG jobber derfor for å sikre at norske fanger får et forsvarlig helsetilbud.
FEG har innhentet og fulgt opp arbeidet med en artikkel til festskriftet i forbindelse
med Juss-Buss’ førtiårsjubileum , om helsehjelp i norske fengsler skrevet av to leger.
Mette W. Nagy skrev et innlegg om det psykiske helsetilbudet i norske fengsler som
ble publisert i Dagsavisen den 28.11.11. Les innlegget her: https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0550062011
11286E6DB70726A40E7400EB7E7BC815A57C&serviceId=2
I tillegg har vi hatt økt fokus på menneskerettigheter i straffegjennomføringa våren
2011. Blant annet har vi bidratt med informasjon om psykiatri i norske fengsler i
sammenheng med Norges folkerettslige forpliktelser når det gjelder tortur,
umenneskelig og nedverdigende behandling. Du kan lese mer om dette under, i
avsnittet om menneskerettigheter.
Husleieproblematikk:
FEG jobber for å bedre bo- og leieforholdene for dem som leier kommunale boliger.
FEG innledet et samarbeid med SiO i begynnelsen av semesteret, men dette måtte
dessverre legges på is en periode på grunn av forhold på SiOs side. Vi håper
imidlertid at samarbeidet med SiO kan gjenopptas på et senere tidspunkt, slik at vi
kan bidra til at leieforholdene i slike leiligheter blir bedre.
Det ble avholdt et møte med Boligbygg den 08.06.11. Vi diskuterte Boligbyggs
husleiekontrakt, samt rutiner ved innflytting og ved ønske om skifte av bolig. I tillegg
drøftet vi boforholdene i de kommunale boligene.
FEG var sammen med SAG, Leieboerforeningen, Kommunale boligadministrasjoners
landsråd og Huseiernes Landsforbund, i møte med Cecilie Ingjerd Karlson og Harald
Assev i Kommunal- og regionaldepartementet i forbindelse med ny bostøtteordning.
Kristine Hagtvedt Holte og Ragnhild Løseth skrev en artikkel om tidsbestemmelser i
leieforhold som ble trykket i Stud.Jur. nr. 4/2011.
Ragnhild Løseth skrev et innlegg om bankenes rolle i depositumssaker som ble trykt i
Dagens Næringsliv den 11.11.11. Les innlegget her: https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0550082011
11114DEF24E9CE08E7069604803279C8B8A2&serviceId=2
Mette W. Nagy skrev et innlegg om kommunale boliger som ble trykt i Aftenposten
Aften den 8.9.11. Les innlegget her: https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0550042011
09084260&serviceId=2
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FEG deltok på møte med Heikki Holmås den 26.10.11, der vi snakket om retten til
bolig for fengselsklienter.
Videre har FEG holdt en rekke foredrag om husleieproblematikk for friomsorgen,
Røde Kors og for personer i overgangsboliger.
FEG har skrevet en høringsuttalelse høsten 2011 som omhandler
husleieproblematikk om retten til bolig.
-

Høst 2011. Rom for alle, NOU 2011:15: Sosial boligpolitikk for framtiden

Andre rettspolitiske prosjekter:
Straffegjennomføringsrett:
Fri rettshjelp for fanger:
Vi arrangerte møte med Bente Kraugerud i sivilavdelinga i Justisdepartementet
angående pilotprosjektet om ny førstelinjetjeneste. Dette innebærer fri rettshjelp fra
advokat i alle typer juridiske spørsmål i inntil 1 time i året. Juss-Buss har lang erfaring
med å yte rettshjelp på liknende måte, og har derfor kommet med innspill til
Justisdepartementet i denne prosessen. FEG mener det er viktig at fanger får den
samme muligheten til å få gratis rettshjelp som resten av befolkninga.
Forvaringsfanger:
FEG deltok på åpen høring i Stortinget om bosetting av forvaringsdømte. Det ble lagt
vekt på at forvaringsdømte i større grad må gis et tilbud om gradvis tilbakeføring til
samfunnet.
FEG har innhentet, og fulgt opp arbeidet med, en artikkel til festskriftet i forbindelse
med Juss-Buss’ 40-årsfeiring i 2011, skrevet av en forvaringsdømt.
Nedtrapper på FEG, Ida Kjensli, skrev våren 2011 masteroppgave om
prøveløslatelse av forvaringsfanger.
FEG skrev brev til Ila fengsel- og forvaringsanstalt angående registrering av
fangenes telefonnummer og sammensetning av fangenes ansvarsgrupper.
INFOFLYT:
Arbeidet med å lage en lovhjemmel for INFOFLYT-systemet ble fulgt opp i 2010.
INFOFLYT-utvalget sin innstilling, som etter planen skulle være ferdig innen
utgangen av 2010, er nå utsatt til julen 2011.
Vi har satt oss inn i de rettssikkerhetsmessige problemene knyttet til INFOFLYT, og
har merket en liten pågang av klienter registrert i systemet som gir oss nyttige
erfaringer i det videre arbeidet.
Tidligere medarbeider på FEG, Jørgen Løvdal, leverte i januar 2011 en
masteroppgave om INFOFLYT-systemets manglende hjemmelsgrunnlag og de
menneskerettslige utfordringene ved et slikt system. FEG har hatt stor nytte av
oppgaven i arbeidet med klienter som sitter på INFOFLYT og i det rettspolitiske
arbeidet. Oppgaven er trykket i Juss-Buss sin stensilserie, se oversikt bakerst i
årsrapporten,
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Innrapportering til Sivilombudsmannen:
Det ble avholdt SOM-dag for saker høst 2010 i februar 2011. Vi gikk gjennom alle
sakene som medarbeiderne mente var innrapporteringsverdige. Vi diskuterte hver
sak og silte ut aktuelle saker. Rapport ble sendt inn i mai 2011.
SOM-dag for saker våren og høsten 2011 ble avholdt desember 2011. Rapporten ble
innsendt desember 2011.
I tillegg til den ordinære innrapporteringsordningen ble det i etterkant av
Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar rapportert om ulovlig praksis ved
Halden Fengsel, se avsnittet om Utenlandske innsatte.
Isolasjon:
FEG har deltatt med informasjon om isolasjon i straffegjennomføring til et prosjekt om
isolasjon på Senteret for menneskerettigheter, ledet av Johannes F. Nilsen.
Prosjektet vil fortsette også i 2012.
Med tanke på det fokuset FEG har hatt på isolasjon både når det gjelder arbeidet
med CAT og SP, se avsnittet om menneskerettigheter, arrangerte vi fredagspils for
de andre gruppene med isolasjon som tema. Thomas Horn arbeider med en PhDavhandling om varetektsfengsling og isolasjon.
Juristvaktordning i sentralarresten i Oslo politidistrikt:
Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og Forsvarergruppen av 1977 rettet i
februar 2010 en henvendelse til politimesteren i Oslo, der det ble foreslått å etablere
en juristvaktordning i sentralarresten. Formålet med ordningen skal være å overvåke
hvor lenge den pågrepne sitter i politiarresten, i hvilke grad de blir informert om sine
rettigheter, om de får kontakt med advokat inne 24 timer, om de får kontakt med lege
eller tolk, om barn får kontakt med verge og om den pågrepne får luft, dusj, måltider
osv. Juss-Buss har sagt seg villig til å stille med medarbeidere til denne ordninga 2-3
dager i uka. Politidirektør Killengren lovet i møte i mai 2010 å komme tilbake til
saken. Dette har ikke skjedd. Advokatforeningen sendte derfor samme forespørsel til
Politidirektoratet den 10.03.11. Vi avventer fremdeles svar fra direktoratet.
Startpakka:
For å påminne fengslene om utgivelsen av startpakka og informasjon om Juss-Buss,
sendte vi ut brev til de fengslene som mottok brev i fjor vår.
Møte ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS):
FEG deltok, sammen med INNVA, på møte med IKRS den 06.05.11 med temaet
migrasjon og kriminalitet. Hovedfokus fra FEG var utenlandske fangers
soningsforhold, samt soningsoverføringsproblematikken.
Gatejuristen:
Gatejuristen inviterte til møte med FEG den 31.03.11. Vi diskuterte samarbeid i
forbindelse med at Gatejuristen, i likhet med FEG, besøker Halden fengsel. I tillegg
ble henvisningsrutiner drøftet, og vi la et godt grunnlag for videre samarbeid.
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Møte hos For fangers pårørende (FFP):
FEG deltok, sammen med INNVA, på møte med FFP den 07.06.11. Vi gjorde rede
for hva vi arbeider med på FEG, diskuterte særlig INFOFLYT-systemet og
soningsoverføringer av utenlandske fanger, samt etablerte god kontakt og bedre
rutiner for henvisning i framtidige saker.
Wayback
FEG har utvekslet erfaringer på et uformelt møte på Wayback den 14.9.11. Vi fikk se
og høre om hva Wayback jobber med, og hvordan de arbeider, slik at vi eventuelt
kan henvise til Wayback i vår klientbehandling.
Husleierett:
Husleiekontrakt:
Husleiekontrakten blitt gjennomgått og oppdatert etter nye lovendringer. Den nye
husleiekontrakten ble publisert på de nye nettsidene til Juss-Buss, og markedsført
overfor klienter som ikke hadde behov for ytterligere veiledning.
Husleiebrosjyre:
Det er bestemt at vi skal oppdatere husleiebrosjyren vår, da det vil lette
saksbehandlingen betraktelig. Den gamle ligger ute på nettet, men med presisering
om at den gjelder kontrakter inngått før lovendringen. Da arbeidet med å oppdatere
fangehåndboka har tatt mye tid og ressurser, vil det være vanskelig å få oppdatert
husleiebrosjyren før noen påtar seg dette som et nedtrapperprosjekt. Høsten 2011
startet FEG imidlertid arbeidet med å kartlegge hva som må oppdateres.
Annet mediearbeid:
I tillegg til mediearbeidet som har blitt gjort i de prioriterte rettspolitiske prosjektene,
har FEG opptrådt i følgende medier:
FEG var i Romerike Blad 04.05.11 i forbindelse med at vi deltok på åpen høring om
forvaringsdømte på Stortinget. Se artikkelen her: https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0550312011
0504136399&serviceId=2
I forbindelse med Juss-Buss’ 40-års jubileum ble Kristine Hagtvedt Holte intervjuet av
A-Magasinet i deres spalte ”Førsteperson”. Intervjuet dreide som om en hverdag på
Juss-Buss som medarbeider på fengsel- og husleiegruppa. Les intervjuet her:
https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0550922011
092343519042084F5FDD4333A535F23C7B47&serviceId=2
Torunn Brunsvik og Mayo Akthar skrev en artikkel om hvordan en fengselshverdag
arter seg; ”Bak lås og slå” ble trykket i Stud.Jur. nr. 5/2011.
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I 2011 har FEG i tillegg deltatt på disse arrangementene:
LOs kriminalpolitiske konferanse på Sundvollen:
FEG deltok med to medarbeidere den 17.03.11, og tre medarbeidere den 18.03.11.
Temaet var ”Fra tukthus til heimesoning”. Vi fikk opprettet kontakt med Tove-Lise
Torve, som sitter i justiskomiteen for Arbeiderpartiet, og har ansvar for
kriminalomsorgen.
Konfliktrådet
FEG arrangerte møte med konfliktrådet hos Juss-Buss den 15.04.11. Vi utvekslet
informasjon om hverandre, for å øke forståelsen av hva konfliktrådet gjør, slik at vi
eventuelt kan henvise klienter dit.
Rettssikkerhetstiåret 00-10:
FEG deltok på Rettssikkerhetstiåret 00-10 arrangert av Advokatforeningen den
18.05.11.
Møte hos Norsk senter for menneskerettigheter (SMR):
FEG deltok på møte med Kenyas National Human Rights Commission hos SMR den
07.04.11. FEG hadde fokus på vår kontakt med kriminalomsorgen, adgangen til
norske fengsler og vår erfaring med å bli nektet adgang i politiarresten.
Strafferettskonferansen høst 2011:
FEG deltok med alle sine aktive medarbeidere på strafferettskonferansen den
20.11.11. Temaet i år var ”Hvordan bør straffekjeden møte ungdom?”. Konferansen
tok utgangspunkt i stortingsmeldingen ”Barn og straff” (NOU 2008:15).
Arrangement i regi av Redd Barna:
FEG deltok med to medarbeidere på arrangementet ”Childrens rights and Good
Governance” i regi av Redd Barna den 26.10.11.
Crimigration-seminar
FEG deltok med to medarbeidere på seminar om kriminalitet over landegrensene på
instituttet for kriminologi og rettssosiologi den 8.9.11.
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7. Forskning og utredning
7.1. Generelt
Å bidra til økt forsknings- og utredningsarbeid er en viktig målsetting for Juss-Buss.
Rettsområdene som vi arbeider med vies i mindre grad særlig oppmerksomhet fra de
mer etablerte juridiske miljøene.
Studentavhandlingene utgjør den viktigste delen av forskningsarbeidet til
medarbeiderne på Juss-Buss. Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), hvor
prosjektlederen for Juss-Buss er ansatt, har vært en viktig støttespiller i dette
arbeidet og har bidratt med kontorplasser og vit.ass.-midler. Samspillet mellom JussBuss og IKRS på dette området er meget viktig for å øke den totale mengden
studentforskning på fakultetet.

8. Utdanning
8.1. Innledning
Juss-Buss ansetter vanligvis 10 nye medarbeidere hvert semester. Nye
medarbeidere går først gjennom en felles opplæringsuke hvor de får opplæring i
generell saksbehandlingsteori, klientbehandling og rutiner på Juss-Buss. Deretter blir
medarbeiderne fordelt på faggruppene, og i de påfølgende ukene begynner de med
saksbehandling, samtidig som de får opplæring innen den enkelte gruppes
spesialområde.
Nedenfor følger en oversikt over hvordan opplæringen på Juss-Buss er organisert.
Detaljene kan variere noe fra semester til semester.

8.2. Begynneropplæring
Nye medarbeidere starter med et intensivt kurs på en uke. Her er det for det første
presentasjon av virksomheten, opplæring i de praktiske sidene ved arbeidet, lov om
fri rettshjelp og om organisasjonen i et juridisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv.
For det annet gis det en innføring i saksbehandling, klientbehandling, juridiske
problemløsningsteknikker og hjelp til selvhjelp. Klientbehandlingen må vies stor
oppmerksomhet. Dette er en spesielt viktig side ved juridisk arbeid på Juss-Buss,
fordi mange av våre klienter kommer fra fremmede kulturer og andre sosiale lag enn
gjennomsnittsstudenten. Det er derfor viktig å problematisere forutsetningene for
kommunikasjon på tvers av kulturelle og sosiale grenser.
En sentral side ved problemløsningsteknikken i Juss-Buss er at vi, i større grad enn
det som synes vanlig blant advokater, søker å få til forhandlinger og minnelige
løsninger. Dette stiller store krav til evnen til å omgås motparter. Hjelp til selvhjelp er
dels en strategi vi søker å ta i bruk, dels på grunn av våre egne beskjedne ressurser,
men også fordi vi anser det fornuftig at klientene aktiviseres i sine egne saker og
bidrar med det de har kapasitet til. Hjelp til selvhjelp har en læringseffekt for
klientene, som ved å bli aktivisert får økt kunnskap og bevissthet om juridiske
problemer de kan støte på i sin hverdag.
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8.3. Fadderordning
Nye medarbeidere får tildelt faddere, som har særlig ansvar for å veilede og hjelpe
de nye med å finne seg til rette. I de første månedene er det svært viktig at ordningen
fungerer etter sin hensikt. Dette stiller krav til begge parter. De nye må våge å ta
initiativ, og fadderne må ta seg tid til å være imøtekommende.

8.4. Gruppene
I gruppene blir de nyansatte tildelt sine første saker og veiledet i hvordan de skal
sette i gang arbeidet. Gruppemøtene fungerer som hjelp og kontroll for å sikre at
arbeidet holder høyt faglig nivå. Alle sakene skal gjennomgås og diskuteres. Dette
betyr at gruppen har et kollektivt ansvar for saksbehandlingen, men med
enkeltmedarbeidere som klientenes faste kontakt.
Opplæring i gruppene har som målsetting å forbedre det juridiske nivået hos
medarbeiderne. Erfarne medarbeidere, tidligere medarbeidere, advokater,
forvaltningsansatte m.v. deltar i denne opplæringen. Ved siden av å få den
nødvendige innføring i arbeidsrett, familierett, fangerett, utlendingsrett osv., er det
viktig at medarbeiderne gjennom denne opplæringen også får det første møte med
motparter eller samhandlingspartnere. Det er f.eks. viktig at de som arbeider med
innvandringsspørsmål ikke bare blir kjent med regelverket, men også med
representanter for de myndigheter som representerer motparter og hvordan disse
myndighetene fungerer.

8.5. Andresemesters opplæring
I begynnelsen av det andre semesteret er det satt av en dag til internseminar.
Målsettingen er for det første å gå kritisk gjennom opplæring, saksbehandling,
rettspolitikk og virksomheten i gruppene for eventuelt å komme fram til forslag til
forbedringer av driften.Videre er seminaret med på å øke bevisstheten rundt rollen
som fadder.
Seminaret munner tradisjonelt ut i en rekke forslag til forbedringer av virksomheten,
og mye av dette blir fulgt opp i månedene etter seminaret, etter diskusjoner i styret, i
gruppene og på plenumsmøter. Seminaret er således et viktig grunnlag for at
virksomheten ikke skal stagnere.

8.6. Tredjesemesters opplæring
I begynnelsen av tredje semester er det satt av en dag til internseminar. Målsettingen
er for det første å gå kritisk gjennom fadderrollen man har hatt i sitt andre semester,
saksbehandling, rettspolitikk og virksomheten i gruppene for eventuelt å komme fram
til forslag til forbedringer av driften. Videre er det et mål at rollen som nedtrapper
diskuteres, slik at overgangen fra fadder til nedtrapper går lettere.
I likhet med fadderseminaret, munner også dette seminaret tradisjonelt ut i en rekke
forslag til forbedringer av virksomheten, og er også viktig for at virksomheten skal
videreutvikle seg.
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8.7. Veiledning
Det er ytterst sjelden at det er nødvendig med veiledning fra faglig leders side i det
daglige arbeidet med enkeltsaker. Medarbeiderne utnytter selv sitt kontaktnett av
spesialister som kan veilede i tvilsomme spørsmål. Dette kan være ansatte og
forelesere ved Det juridiske fakultet i Oslo, advokater, forvaltningstjenestemenn og
andre. I tillegg gir daglig leder veiledning i en rekke organisatoriske forhold, og også
faglige og rettspolitiske spørsmål der vedkommende har kompetanse.
I spesielle tilfeller blir også faglig leder trukket inn i veiledning i forbindelse med
enkeltsaker; dette gjelder sjelden de rent juridiske problemstillingene, men oftere i
tilknytning til for eksempel etiske eller prinsipielle problemstillinger.
Faglig leders veiledning er først og fremst aktuell i forbindelse med generelle
prosjekter som blir igangsatt, som oftest med utgangspunkt i gruppene. Faglig leder
søker her å bidra med opplegg og gjennomføring av undersøkelser og diskutere
arbeidet med medarbeiderne etter hvert som det skrider framover.
En viktig side ved faglig leders veiledning er å bidra til at det blir skrevet avhandlinger
innenfor Juss-Buss´ rettsområder. Faglig leder bidrar i de innledende fasene med
utarbeidelse av problemstillinger, valg av metoder osv., og bistår med finansiering,
kontorplass og annen teknisk bistand. I tillegg er det naturlig at faglig leder bidrar til å
skaffe en faglig veileder som er nærmere til å veilede i de spesifikke faglige
problemene som avhandlinger over et bredt spekter reiser. Han søker likevel å holde
kontakten med arbeidet underveis og bidrar til å støtte opp om arbeidet i tillegg til den
oppnevnte veileder.

8.8. Fellesseminaret
Fellesseminaret er et faglig arrangement som arrangeres av og for
studentrettshjelpstiltakene i Norge – Juss-Buss, JURK, Jusshjelpa i Nord-Norge,
Jussformidlingen i Bergen, samt Jushjelpa i Midt-Norge. Formålet med seminaret er
undervisning, erfaringsutveksling og å knytte kontakt mellom tiltakene. I 2011 var det
Jussformidlingen i Bergen som arrangerte seminaret. Temaet for seminaret i 2011
var blant annet konfliktmekling.

8.9. Annen opplæring
Det arrangeres også møter og seminarer der temaer som angår hele eller deler av
Juss-Buss blir tatt opp, se punkt 6.1.2.
Til slutt skal nevnes de mer uformelle elementer i opplæringen. Ofte inviteres
utenforstående foredragsholdere til å snakke om et dagsaktuelt tema eller som
foredragsholderen har spesiell kunnskap om eller interesse for. Det er også blitt en
tradisjon med såkalt fredagspils, se punkt 6.1.1. I den forbindelse arrangeres det et
faglig program/innlegg i tilknytning til en sosial samling i våre kjellerlokaler.
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9. Økonomi og drift
9.1. Budsjett og regnskap 2011
Regnskap 2011 - Juss-Buss
Artsgruppe

År
2011
Sum av Årsbud

A. Inntekter

34 Tilskudd og refusjoner
-4 232 050
39 Inntekt fra bevilgninger
-394 598
Totalt
-4 626 648
B. Lønn og
50 Lønn og godtgjørelser
455 866
godtgjørelser 51 Lønn og godtgjørelser
2 441 687
52 Fordel i arbeidsforhold
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad
696 331
58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft
59 Annen personalkostnad
31 000
Totalt
3 624 883
C. Drifts60 Av- og nedskriving
utgifter
61 Frakt og transportkostnader vedrørende drift
63 Kostnader lokaler inkl. energi og brensel
64 Leie maskiner, inventar og lignende
65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres
1 000
66 Reparasjon og vedlikehold
5 000
67 Fremmedtjeneste
30 000
68 Kontorkostnad, trykksak og lignende
469 250
69 Telefon, porto og lignende
6 000
70 Kostnad transportmidler
35 000
71 Kostnader og godtgjørelser for reise, diett, bil og lignende
155 098
73 Salgs-, reklame og representasjonskostnad
21 500
74 Kontingent og gave
4 000
75 Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad
10 900
77 Annen kostnad
5 000
Totalt
742 748
Totalsum
-259 016

Values
Sum av Prog/LTB Sum av Regnskap Summer av Avvik
prognose-regnskap
-4 677 544
-4 858 775
181 231
-573 097
-577 375
4 277
-5 250 641
-5 436 150
185 508
451 683
459 848
-8 166
2 588 978
2 609 858
-20 880
494 822
587 964
-93 142
-61 029
61 029
37 000
39 022
-2 022
3 572 482
3 635 664
-63 181
16 573
-16 573
194
-194
6 750
-6 750
10 244
-10 244
1 000
7 812
-6 812
5 000
4 230
770
90 000
91 869
-1 869
316 273
272 169
44 104
6 000
6 136
-136
34 000
36 585
-2 585
174 895
183 892
-8 997
26 500
17 024
9 476
8 000
5 097
2 903
11 000
19 164
-8 164
6 000
1 806
4 194
678 668
679 545
-877
-999 491
-1 120 941
121 450

9.2. Kommentarer til regnskapet
Som en del av en større omlegging av økonomisystemet ved Universitetet i Oslo
valgt man å sentralisere økonomi- og regnskapsfunksjonen ved fakultetet. Den nye
ordningen ble implementert i 2009 og iverksatt i 2010. Overgangen har påvirket JussBuss i stor grad også i 2011, delvis fordi budsjettet ble utarbeidet på samme måte
som tidligere år. Dels skyldes dette tilpassingsproblemer fordi Juss-Buss i liten grad
passer inn under Universitetet sitt økonomiske system, og dels skyldes det
innkjøringsproblemer hos økonomiavdelingen. Både økonomistyringen og
rapporteringen har ført til større vansker for Juss-Buss etter omleggingen. Det er
derfor en del avvik som skyldes teknikaliteter og vansker med å tilpasse seg det nye
systemet.

9.2.1. Om inntekter
Tilskudd og refusjoner
Inntektene under denne posten er høyere enn opprinnelig budsjettert pga at
inngående balanse var feilbudsjettert i opprinnelig budsjett. Dette ble korrigert i
revidert budsjett (prog/ltb i ovenstående tabell) .
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Juss-Buss fikk et tilskudd på kr. 3 183 320 for 2010 fra Justisdepartementet.
Pengene går i sin helhet til lønnsutgifter.
Når det gjelder andre inntekter, opplevde vi for andre år på rad stor usikkerhet knyttet
til videre finansiering fra Oslo kommune. Byrådet innstilte i sitt budsjettforslag for
2011 på kutt til Juss-Buss og andre rettshjelptiltak i Oslo. Selv om ingen av kuttene
ble gjennomført, etter at nytt byråd med Venstre kom på plass, skapte forslaget
usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen fremover.
Videre er inntektene fra Sigval Bergesen som budsjettert, mens inntektene fra
Advokatforeningen økte med kr. 10 000.
I en tiårsperiode har vi hatt en stabil inntekt fra SiO på mellom kr. 130 000 og
145 000 kr. I 2010 ble beløpet kuttet til kr. 65 000, men ble senere oppjustert til kr.
100 000. Også i 2011 ble vi først tildelt kr. 65 000, men fikk beløpet opp til kr.
100 000 etter å ha klaget på vedtaket. Kuttet er alvorlig for Juss-Buss fordi SiO
tradisjonelt har vært en av våre mest stabile inntektskilder. Vi har imidlertid fått en
god dialog med Kulturstyret i løpet av 2011, og har for 2012 fått innvilget kr. 200 000.
Avvik
Vi har enkelte avvik på inntektssiden. Disse skyldes i hovedsak følgende:
Overføring av kr. 50 000 fra Akershus fylkeskommune er tilskudd som er bevilget og
budsjettført for 2012, men som ble utbetalt allerede i 2011. Denne summen blir derfor
overført fra 2011 til 2012. Det same gjelder overføring av kr. 20 000 fra stiftelsen
Scheibler til studietur for innvandringsgruppa våren 2012.
Vi fikk økte midler fra SiO og Advokatforeningen, som vi ikke hadde kjennskap til på
tidspunktet for revidert budsjett. Til sammen kr. 45 000.
Vi fikk prosjektmidler for førtiårsjubileumet (Fritt ord, JSU), festskrift (Fritt ord) og
trykking av brosjyrer (BLD). Til sammen kr. 50 895.
Klientinnbetalinger ble fra og med 2011 ført inn på UiO sin konto under Juss-Buss’
stedkode, med egen tiltakskode (900251). Dette påvirker ikke regnskapet i særlig
stor grad, da det er snakk om lave summer (kr. 4 171,- i 2011).

9.2.2. Om utgifter
Lønnsutgifter
Avvikene på lønnsutgiftene skyldes først og fremst at utgiftene til feriepenger ble
høyere enn forventet. Årsaken til dette er at det ikke var tatt høyde for at man i 2010
hadde høyere lønnsutgifter enn beregnet, både grunnet uforutsett arbeid med
statistikkføring og innhentning av ekstra arbeidskraft i perioder med ekstra stor
arbeidsbelastning. I 2011 påvirket dette regnskapet ved at feriepengene ble høyere
enn budsjettert, da man hadde tatt utgangspunkt i årets lønnsutgifter. Dette ble det
tatt høyde for i revidert budsjett.
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Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad
Pensjonskostnadene er langt høyere enn budsjettert i revidert budsjett. Årsaken til
dette er at medarbeiderne på Juss-Buss etter en omlegging i juni 2010 etter pålegg
fra Universitetet ble ansatte i faste stillinger og dermed ble innlemmet i ordningen
med offentlig tjenestepensjon. Da dette er en utgift vi ikke har økonomi til å
opprettholde, ble det i plenumsvedtak av 18.01.11 vedtatt at vi skulle endre
timeantallet hver medarbeider får utbetalt hver måned for å unngå pensjonsutgiftene.
Samtidig ble timesatsen satt opp for at medarbeiderne skulle få utbetalt same totale
lønn som tidligere. Medarbeiderne var innforstått med hvilke konsekvenser
plenumsvedtaket ville få for de med tanke på opptjening av pensjonspoeng.
Budsjettposten ble etter dette justert i revidert budsjett.
Det viste seg imidlertid at systemet ved UiO var noe annerledes enn ved andre
institusjoner og vi klarte likevel ikke å unngå pensjonsutgiftene i sin helhet. Som det
fremgår av regnskapet har vi derfor likevel fått kr. 93 142 i utforutsette
pensjonsutgifter. Da vi ser at det er vanskelig å unngå denne utgiften forsøker vi
derfor først og fremst å skaffe midler til å dekke kostnadene. På den andre side er
situasjonen i mellomtiden slik at vi ikke har økonomi til dette og vi forsøker derfor
parallelt å kvitte oss med utgiftene.
Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft
På grunn av måten Juss-Buss er organisert på er det vanskelig å hente inn
midlertidig arbeidskraft i perioder med sykemeldinger. Våren 2011 fikk vi grunnet
sykdom refusjoner uten at dette resulterte i de store utgiftene til midlertidig
arbeidskraft. Dette er noe av grunnen til at pensjonsutgiftene ikke førte til større
underskudd.
Driftskostnader
Avvikene i driftskostnader skyldes først og fremst endrede artskoder og avvik mellom
hvor man har trodd at poster vil bli ført og hvor de faktisk har blitt ført.

9.2.3. Om diverse tiltak
Prosjekter som er øremerkede og som derfor ikke skal være en del av driftsbudsjettet
blir skilt ut som egne tiltak. Flere av tiltakene ble ført feil i 2010. Derfor har man etter
en vurdering valgt å ikke bruke en tabell der de ulike tiltakene fremgår i årsrapporten,
men istedenfor å nevne de ulike prosjektene som blir ført som egne tiltak. Et mer
nyansert regnskap for de ulike prosjektene kan sendes ved forespørsel. Prosjekter
som hadde øremerkede midler i 2011 var:
Kinaprosjektet
kr. 103 800,Juss-Buss ble tildelt kr. 103 800 fra Senter for Menneskerettigheter til Kinaprosjektet i
2010. Ved utgangen av 2010 var 58 242 kr ubrukte midler. Den resterende summen
ble brukt til engelsk oversettelse av Jon T. Johnsens bok «Juss-Buss – et fagkritisk
eksperiment». En utgift på kr. 60 000 kom derfor først på regnskapet for 2011.
Oversettelse av brosjyrer om arbeidsrett til engelsk og polsk
kr. 186 018,Vi fikk i 2010 en ekstrabevilgning fra Justisdepartementet til oversettelse av brosjyrer
i arbeidsrett. I 2010 ble det brukt kr. 171 270,- til oversettelse. Det resterende beløpet
på kr. 14 748 ble brukt på trykking av brosjyrer ble regnskapsført i 2011.
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Festskriftet
kr. 30 000,Vi fikk i 2011 bevilget kr. 30 000,- til trykking av festskriftet «Juss-Buss – med loven
mot makta» (se punkt 6.2.10.) som vi lanserte i forbindelse med vårt førtiårsjubileum.
Midlene ble i sin helhet brukt og regnskapsført til dette formålet i 2011.
Jubileumsuka
kr. 11 500,Vi fikk prosjektmidler for førtiårsjubileet (se punkt 6.2.9.) fra Institusjonen Fritt Ord (kr.
10 000,-) og Juridisk studentutvalg (kr. 1 500). Midlene ble i sin helhet brukt og
regnskapsført til dette formålet i 2011.
Trykking av brosjyrer om ekteskap og samboerforhold
kr. 9 395,Vi fikk prosjektmidler til trykking av brosjyrer om ekteskap og samboerforhold fra
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Midlene ble i sin helhet brukt og
regnskapsført til dette formålet i 2011.
Trykking av brosjyre om utvisning
kr. 2 600,Vi fikk prosjektmidler til trykking av brosjyre om utvisning av Institusjonen Fritt Ord.
Midlene ble i sin helhet brukt og regnskapsført til dette formålet i 2011.
Fangehåndboka
kr. 232 050,Vi fikk en ekstrabevilgning fra Justisdepartementet til oppdatering og trykking av
Fangehåndboka. Pengene ble overført i 2009, men er ennå ikke brukt grunnet arbeid
med oppdatering av boken. Beløpet ble derfor overført fra 2009 til 2010 og videre til
2011, da arbeidet med å oppdatere boken har tatt lengre tid en planlagt. Beløpet vil i
sin helhet bli brukt og komme på regnskapet for 2012.

9.2.4. Kommentarer fra økonomiavdelingen ved Juridisk fakultet, ved
Trond Skjeie
Det er budsjettert og regnskapsført ca. 140 000 kr i "indirekte kostnader". Dette er
interne transaksjoner mellom basis- og prosjektregnskap, og motsvares av et
tilsvarende beløp som på inntektssiden (artsgruppe 39 "inntekt fra bevilgninger,
egenandel). Dette er en intern transaksjon som ikke påvirker det eksterne tilskuddet
fra departementet.
Prosjekt 210671 ble avsluttet i 2010. En inntekt på kr. 232 050 ble bokført mot
vertsinstituttet IKRS. Saldoen på 232 050 kr fremkommer derfor ikke i den inngående
balansen til Juss-Buss. Beløpet inngår derimot i inngående balanse for IKRS, og skal
tilbakeføres til Juss-Buss i 2012.

9.2.5. Avsluttende merknader til regnskapet
Systemet til Universitetet er lagt opp slik at man ved utgangen av regnskapsåret
overfører alle disponible midler i en og samme pott til neste års budsjett og regnskap.
Dette medfører at både egenkapital, eventuelt overskudd og andre midler til
spesifikke formål blir overført samlet. Dette gir et unyansert bilde av de reelle
inntektene til Juss-Buss.
Prosjekt 210671 (Fangehåndboka) ble ved en inkurie avsluttet i 2010, selv om
prosjektet ikke var ferdigstilt. I tillegg ble det avsluttet mot kostnadsstedet IKRS i
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stedet for Juss-Buss, se kommentarer fra Trond Skjeie punkt 9.2.4. Dette medførte at
en sum på kr. 232 050 av sluttsummen for 2010 ikke ble overført til 2011. Denne vil
bli overført Juss-Buss i 2012. Feilen påvirker ikke det isolerte driftsresultatet for 2011.
Sluttresultatet for 2010 var kr. 1 294 053, mens den i 2011 var kr. 1 120 941, noe
som innebærer en differanse på kr. 173 112. Fordi kr. 232 050 av overføringene fra
2010 til 2011 mangler i regnskapet for 2011. Til gjengjeld fikk vi inntekter fra
Akershus fylkeskommune og stiftelsen Scheibler på til sammen kr. 70 000. Dette
innebærer at vi har et negativt resultat på kr. 11 062 for 2011.
Dette resultatet er ikke overraskende da vi hadde etterslep av utgifter fra 2010 på
Kinaprosjektet (kr. 60 000) og brosjyrene i arbeidsrett (kr. 14 748) i 2011.
Når det gjelder egenkapitalen, har organisasjonen en egenkapital som dekker drift i
omtrent ett kvartal. Dette er det minimum vi anser som nødvendig for å kunne avvikle
driften på en forsvarlig måte.

9.3. Generelle kommentarer til drift og økonomi
Når det gjelder organisasjonenes inntekter synes den kortsiktige finansieringen å
være god nok til å sikre videre drift tilsvarende dagens nivå. For å sikre en videre
stabil drift av Juss-Buss, er det imidlertid av helt avgjørende betydning at vi kan
regne med å motta støtte i samme størrelsesorden hvert år fra våre faste
bidragsytere. Dessverre har dette vist seg å være mer problematisk enn vi skulle
ønske. Medarbeiderne på Juss-Buss bruker hvert år svært mye tid og ressurser på å
sikre bevilgningene våre. Dette er tid og ressurser vi både vil og burde bruke på våre
klienter.
For det første er det vanskelig å planlegge langsiktige prosjekter når
gjennomføringen i så stor grad som i dag er avhengig av usikre midler. Eksempelvis
fører dette til at vi får produsert langt færre brosjyrer enn vi ønsker. Gode brosjyrer er
en effektiv måte å yte rettshjelp på og minker arbeidsmengden totalt. Flere brosjyrer
vil derfor gi oss mulighet til å gi mer omfattende bistand til de klientene som trenger
det mest. Sikrere og romsligere økonomi vil dessuten muliggjøre at våre
medarbeidere kan delta på kurs og konferanser i større grad enn i dag. Vi arbeider
med rettsområder som stadig er i endring, enten det gjelder lovendringer eller
endringer i praksis, og som det er vanskelig å holde seg faglig oppdaterte på. Dette
nødvendiggjør kursing for å sikre at klientene våre får best mulig rettshjelp når de
henvender seg til Juss-Buss.
Når det gjelder utgiftene, er over 4/5 av utgiftene knyttet til lønn, selv om
medarbeiderne jobber mer enn det dobbelte av hva de får betalt for. Andre kostnader
holdes på et minimum. Den lave andelen av andre driftsutgifter viser at det nærmest
er umulig å stramme inn på utgiftene uten at det går utover lønnen til medarbeiderne
eller antall medarbeidere.
Medarbeiderne på Juss-Buss må bruke studiemidler fra Lånekassen til å dekke
utgifter til livsopphold. For en del medarbeidere medfører dette store problemer med
den videre studiefinansieringen. I tillegg er det prinsipielt galt at studenter indirekte
skal være med på å finansiere rettshjelpstilbudet.
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9.4. Antall arbeidstimer og vederlagsfritt arbeid
Arbeidsinnsatsen på Juss-Buss utgjorde i følge timelistene 37 556 i 2011. Det er en
nedgang på 3,9 prosent fra 2010, da det ble nedlagt til sammen 39 036 arbeidstimer.
Det er viktig å understreke at vi gjennom hele 2011 hadde én fulltidsmedarbieder
mindre, noe som i snitt vil utgjøre 1717 timer. Dersom vi hadde hatt 20
fulltidsmedarbeidere som ordinært, ville antallet arbeidstimer altså vært noe høyere
enn i 2010.
Heltidsmedarbeiderne jobbet i gjennomsnitt 42,9 timer per uke i 2011.
Grunnet endringer i lønnsutregningen er det vanskelig å sammenlikne
gratisprosenten for 2011 med tidligere år. Vi kan likevel danne oss et bilde gjennom å
sammenlikne gjennomsnittlig timesats av det totale timeantallet for samtlige
medarbeidere i 2010 og 2011. I 2010, da frivillighetsprosenten var på 51,7 prosent,
var den gjennomsnittlige timelønnen for medarbeiderne kr. 52,1. I 2011 har den
sunket til kr. 50,38 Det har med andre ord blitt arbeidet mer frivillig i 2011 enn
tidligere år.
Kontormedarbeider, daglig leder og faglig leder registrerer ikke timer. Deres
arbeidstid og overtidstimer kommer i tillegg til de registrerte. Det samme gjelder
sommergruppa. Dette innebærer at alt arbeid i de seks ukene om sommeren da vi
hadde redusert drift ikke er en del av statistikken.
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9.5. Fordelingen av antall faktiske arbeidstimer på gruppene
I 2011 ble det registrert 37 556 ordinære arbeidstimer på Juss-Buss. Fengselsgruppa
jobbet mest i fjor, med 10 132 timer.
Av de samlede arbeidstimene gikk 9 050 timer (24 %) med til rettspolitisk arbeid.
Dette er samme nivå som i 2010, men representerer en økning på 37 % fra 2009.
Juss-Buss har som mål å jobbe mest mulig rettspolitisk fordi vi ser at dette er en
effektiv måte å bedre situasjonen for hele klientgrupper.
Under følger en oversikt over fordelingen av totalt antall arbeidstimer, gruppevis.
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10. Ansatte i Juss-Buss i 2011
Faglig leder:
Olaf Halvorsen Rønning
Daglig leder:
Kirsten Vikesland Mæhle
Kontormedarbeidere:
858 Ida Jordal
870 Marit Lomundal Sæther
Medarbeidere:
846 Erlend Liaklev Andersen
857 Ida Kjensli
858 Ida Jordal
859 Kristoffer Schiele
860 Caroline Halmrast
861 Nadin Askeland Humlen
862 Bojana Stankovic
863 Marianne Reinertsen
864 Tone Hagen
865 Kjersti Lovise Terjesen

877 Asgeir Grongstad
878 Kristin Bjarke Pettersen
879 Caroline Natland
880 Elise Gedde Metz
881 Anine Ung
883 Elisabeth Robstad
884 Elise Nygård
885 Ragnhild Løseth
886 Kristine Hagtvedt Holte

866 Mathias Bjornes
867 Idunn E. R. Flood
868 Ella Havnevik Giske
869 Andreas Mathiesen
870 Marit Lomundal Sæther
871 Ylva Marrable
872 Trygve G. Harlem Losnedahl
873 Marianne Bergh
874 Vegard Aasland Nymoen
875 Benedicte Prøis

887 Ina Therese Sørfonden
888 Christian Hagen Tønsberg
889 Lars Mathias Enger
890 Susanne Skei Fostvedt
891 Jon Erik Aamdal Lundgaard
892 Maria Sophie Kaiser
893 Katrine Skjelten
894 Mayo Akhtar
895 Torunn Hoem Brunsvik
896 Mette Wickstrøm Nagy
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11. Publikasjoner
11.1. Hefter i Juss-Buss stensilserie
1. Juss-Buss: Virksomheten i Juss-Buss i 1978. 15 sider + tabeller
2. Juss-Buss: Rettssentre i London. 74 sider
3. Hans Petter Graver: Rettshjelp i Kanada. 67 sider
4. Fremmedarbeidergruppa i Juss-Buss: Erfaringer fra virksomheten i 1978.
19 sider
5. Jon T. Johnsen: Desentralisering av rettshjelp i Oslo. 107 sider
6. Jon T. Johnsen: Behovet for offentlige rettshjelpskontorer. 36 sider
7. Jon T. Johnsen: Årsrapport for Juss-Buss 1979. 27 sider
8. Juss-Buss: Rettshjelp i Sverige og Finland. Rapport fra Juss-Buss
ekskursjon i 1979. 43 sider
9. Boliggruppa i Juss-Buss: Juridiske problemer på boligmarkedet i Oslo. 42 sider
10. Fremmedarbeidergruppa i Juss-Buss: Politisk asyl. 39 sider
11. Vernelagsgruppa i Juss-Buss: Rettshjelp til straffedømte. 35 sider
12. A. Fosby, S.B. Pedersen, O. Torvund: Leiekontrakter i Gamlebyen. 63 sider
13. Boliggruppa i Juss-Buss: Hjelp eller egeninteresse. En vurdering av 3
“veldedige” boligforetak. 32 sider + vedlegg
14. Juss-Buss: Årsrapport 1980. 31 sider
15. Børre Lid: Fangers rettshjelpsbehov. 170 sider + vedlegg
16. Tor G. Birkeland: Rettssenter, et alternativ til dagens fritt rettsrådstilbud? 114
sider + vedlegg
17. Vernelagsgruppa i Juss-Buss: Rettshjelpsvirksomheten i 1980. 53 sider
18. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Arbeidstillatelse. 64 sider
19. Harald Amundsen: Innvandrere og folketrygdloven. 63 sider
20. Jon T. Johnsen: Årsrapport for Juss-Buss 1981. 31 sider
21. Elisabeth Lea: Oppholdstillatelse. 39 sider
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22. Juss-Buss i Danmark. 57 sider
23. Juss-Buss: Årsrapport for Juss-Buss 1982. 29 sider
24. Bente O. Roli og Ingvild Mestad: Erfaringer med rettshjelp for innvandrere. 37
sider
25. Juss-Buss: Årsrapport for Juss-Buss 1983. 35 sider
26. Jon T. Johnsen og Øyvind Aakerøy: Årsrapport for Juss-Buss 1984. 67 sider
27. Juss-Buss: Fattigrettshjelpen i USA. 182 sider
28. Juss-Buss og Rettspolitisk forening: Norge Bare for nordmenn? Kritiske
kommentarer til NOU 1983:47 “Ny fremmedlov” 99 sider
29. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Rettshjelp til asylsøkere i Storbritannia. 75
sider
30. Jon T. Johnsen og Halvard Helle: Årsrapport for Juss-Buss 1985. 78 sider
31. Brakkegruppa i Juss-Buss: Jussbutikker i Belgia. 39 sider
32. Brakkegruppa i Juss-Buss: Pris på testament hos advokat. 17 sider
33. Håkon Angell: Årsrapport for Juss-Buss 1986. 58 sider
34. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Kritiske kommentarer/alternativt lovforslag til
Ot. prp. nr. 46 (1986-87) om ny utlendingslov. 122 sider
35. Håkon Angell og Ellen Hambro: Rapport fra en måneds arbeid ved
rettshjelpskontoret i Indre Finnmark. 24 sider
36. Aursnes, Joranger, Schultz og Johnsen: Praksis som valgfag tilknyttet JussBuss. 35 sider
37. Johan Hougen: Årsrapport for Juss-Buss 1987. 52 sider
38. Larsen, Helgeland og Espen: “En rettsstat verdig”. Rapport fra et
rettshjelpsprosjekt i Nord-Hedemark august -november 1988. 27 sider
39. Morten Holmboe. Utlendingers rettslige stilling i Norge - noen utvalgte emner.
65 sider
40. Geir Helgeland: Årsrapport for Juss-Buss 1988. 45 sider
41. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Mottaksapparatet for asylsøkere i Norge og
Sverige - en sammenligning. 32 sider
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42. Fengselsgruppa i Juss-Buss. Høringsuttalelse til NOU 1988:37 “Ny
fengselslov”. 74 sider
43. Mette Larsen og Rita Krøgenes: Omsorgsovertakelse uten samtykke. En
undersøkelse av barnevernets saksbehandling i 4 kommuner. 206 sider
44. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Kommentarer til regjeringens forskriftsutkast til
den nye fremmedloven. 15 sider
45. Anders Haugland: Årsrapport for Juss-Buss 1989. 40 sider
46. Brakkegruppa i Juss-Buss: Danske regler om gjeldssanering for
privatpersoner - noe for Norge? 70 sider
47. Høringsuttalelse om forslag til endringer i Lov om fri rettshjelp. 23 sider
48. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Informasjonsbehov blant flyktninger og
innvandrere. En undersøkelse i tilknytning til innføringen av ny
tilskuddsordning til kommuner med flyktningmottak. 40 sider
49. Knut Wold: Årsrapport for Juss-Buss 1990. 35 sider.
50. Anne Kvam og Karl Erik Sjøholt: Rapport fra studietur til Genève, oktober
1990. 38 sider.
51. Jon T Johnsen: Juss-Buss and clinical legal education. 80 sider.
52. Brit Gulbjørnrud, Nina Mathisen, Berit Isaksen og Jan Aubert:
Høringsuttalelse om gjeldsordning for personer med betalingsvansker. 30
sider.
53. Jan Rune Fagermoen, Anne-Cathrine Haug og Hans-Jacob Sandsberg:
Domstolens innvirkning på frihetsberøvelsens innhold. 111 sider
54. Knut F Rasmussen og Terje Svendsen: Om forliksklage 29 sider
55. Karl Erik Sjøholt: Årsrapport for 1991 44 sider
56. Boliggruppa i Juss-Buss: Tvangsvedlikehold og tvangsadministrasjon av
leiegårder - beboerrepresentasjon og medbestemmelsesrett 27 sider
57. Juss-Buss: Noen rettspolitiske arbeider. 75 sider
58. Heidemarie Nordahl og Tove Kristin Farstad: Depositum i husleieforhold. 80
sider
59. Merethe S. Haugen og Elisabeth Vigerust: Det udekkede behov for rettshjelp
- et uløst problem. 138 sider
59b. Det udekkede behov for rettshjelp - et uløst problem VEDLEGG 93 sider
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60. Karl Erik Sjøholt: Årsrapport 1992. 32 sider
61. Hege A.Voldsdal Åse Marie Eliassen: "To pee, or not to pee". Om
kontraktsoning i fengslene. 194 sider.
62. Gislaug Øygarden, Elin Riise, Kristian Jervell og Christine Bergland:
"Fremmedretten i EU". 35 sider.
63. Christine Bergland: Årsrapport for Juss-Buss 1993. 35 sider
64. Elin Riise og Gislaug Øygarden: Asylsøkere og beskyttelsesbehov - forholdet
mellom reelle krenkelser og formelle vedtak.
65. Nina Hjort og Sissel Finstad: Forsvarlig levestandard - en undersøkelse av
nivået på økonomisk sosialhjelp. 102 sider + vedlegg
66. Cathrine Holm og Karoline Henriksen: Lojal avtaleinngåelse eller
bondefangeri? En undersøkelse av låneinstitusjoners praksis ved inngåelsen
av kausjonsavtaler. 44 sider + vedlegg
67. Kristian Jervell: Årsrapport for Juss-Buss 1994. 34 sider + tillegg
68. Henriette Grønn, Marius Throndsen og Rolf Thoresen: Rettssenter -95, en
alternativ rettshjelpsordning. 21 sider
69. Kristian Jervell: Årsrapport for Juss-Buss 1995. 39 sider + tillegg
70. Christine Bergland og Irene Sogn: Innvandringspolitiske hensyn i visumretten.
En studie av myndighetenes visumpraksis overfor pakistanske visumsøkere.
115 sider + vedlegg.
71. Redigert av Tore Thallaug og Lars T. Berntsen: "Studietur til Palestina".
72. Stine Dordy Nybø og Therese Liljegren: "One strike and you`re out - om
utvisning av straffedømte utlendinger"
73. Yvonne Curtis og Liv Marit Øyen: "Fengselsloven § 12"
74. Hans Christian Apenes: "Årsrapport for Juss-Buss 1996"
75. Trine Reitan og Gry Korsnes: "Sosialtjenestens veiledning av personer med
økonomiske problemer"
76. Knut Helland- Hansen: "Årsrapport for Juss-Buss 1997"
77. Frode Solberg: "Bosettingstillatelse - en fremstilling av reglene og
undersøkelse av forvaltningens praksis"
78. Knut Helland- Hansen: "Årsrapport for Juss-Buss 1998"
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