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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 gjennom 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 – kort oppsummert
Juss-Buss er et studentdrevet rettshjelpstiltak som siden 1971 har tilbudt rettshjelp til
ressurssvake grupper. Vi består av 30 jusstudenter som yter gratis rettshjelp.
Størstedelen av arbeidet som blir nedlagt er frivillig. Arbeidet vårt har siden
oppstarten utgjort et viktig bidrag til fattigdomsbekjempelsen i Norge.
Juss-Buss har en sosial profil, og retter seg særlig mot ressurssvake grupper. Vi
opplever at det eksisterer et stort udekket rettshjelpsbehov i samfunnet. Juss-Buss
har ikke mulighet til å dekke hele dette behovet alene, og vi har heller ikke kapasitet
til å gå like grundig inn i alle henvendelser vi mottar. Både i prioriteringa av
klientgrupper og enkeltsaker, og ved oppsøkende virksomhet, forsøker vi å treffe de
som trenger oss aller mest. De som ikke har økonomiske eller andre ressurser til å
skaffe seg juridisk hjelp andre steder, i saker som er av stor velferdsmessig
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betydning for den enkelte, har prioritet hos oss. Juss-Buss skal ikke være et
alternativ til offentlig rettshjelp, men et supplement til denne.
Juss-Buss differensierer den hjelpa vi gir ut fra en individuell vurdering. I hver enkelt
sak foretar vi en konkret vurdering av om de som henvender seg til oss er i stand til å
hjelpe seg selv. Så langt det er forsvarlig, er vårt mål å gi hjelp til selvhjelp.
Juss-Buss arbeider kontinuerlig for å bedre det offentlige rettshjelpstilbudet i Norge.
Vi opplever at det er et stort udekket rettshjelpsbehov i samfunnet. Rettshjelp er et
grunnleggende velferdsgode som skal sikre at alle nyter godt av lovens og
rettssystemets beskyttelse. Det er prinsipielt galt at et grunnleggende velferdsgode
og en fundamental rettssikkerhetsgaranti som rettshjelp er bygget på veldedig arbeid.
Lovbestemte rettigheter og forpliktelser må være tilgjengelig for alle, uavhengig av
økonomisk og sosial status. Rettshjelp som rettssikkerhetsgaranti er også en
grunnleggende menneskerettighet.
Dagens rettshjelpsordning når ikke ut til dem som trenger det aller mest og oppfyller
heller ikke de grunnleggende kravene i menneskerettighetskonvensjonene.
Rettshjelpsdekningen har på flere områder blitt kritisert av FNs
menneskerettighetskomité og Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Dette
medfører at likhet for loven forblir et teoretisk ideal, også i Norge. Juss-Buss mener
på bakgrunn av dette at den offentlige rettshjelpsordninga bør dekke langt videre enn
det den gjør i dag.
I 2011 vant Juss-Buss jusstudentenes menneskerettighetspris som utdeles av
Amnesty International juridisk studentnettverk for å ha fremmet
menneskerettighetene som studenter og for studenter. Juryen trakk fram at JussBuss har formet en hel generasjon jusstudenter, som tar med seg
rettighetsperspektivet videre i arbeidet som jurister.
I 2012 vant Juss-Buss, sammen med de andre studentrettshjelpstiltakene i Norge,
Norges Juristforbunds rettssikkerhetspris for vårt vesentlige bidrag til å styrke
rettssikkerheten for våre klientgrupper. Juryen trakk både fram arbeidet med å gi
gratis rettshjelp eller juridisk bistand i enkeltsaker, men også vårt rettspolitiske arbeid
for å styrke våre klientgruppers rettsstilling, og vårt internasjonale arbeid.

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

1.3.1. 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.

1.3.2. 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.

1.3.3. 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.

1.3.4. 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 2012 har Juss-Buss hatt følgende
fire faggrupper:
- Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
- Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG)
- Innvandringsrettsgruppa (INNVA)
- Gjelds- og familierettsgruppa (GOF)
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Ad hoc-grupper
Fra tid til annen opprettes også forskjellige ad hoc-grupper på tvers av våre
faggrupper, se punkt 6.2. I 2012 hadde vi følgende ad hoc-grupper:
- Rettshjelpsgruppa
- Lobbygruppa
- Vietnamgruppa
- Palestinagruppa
- Kroatiagruppa
- Skrivegruppa
- Fellesseminargruppa
- Grupper for oppsøkende virksomhet

2.2. Medarbeiderne
Det arbeider til enhver tid ca. 30 jusstudenter på Juss-Buss, og vi ansetter vanligvis
10 nye medarbeidere hvert semester. Nye medarbeidere får grundig opplæring
basert på erfaringene fra over 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 drifta. Det siste
semesteret jobber medarbeiderne deltid. I denne perioden brukes arbeidstida
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
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.
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3. Saksbehandling
Saksbehandlinga 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 i 2012
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 mange som ikke oppsøker juridisk hjelp fordi det er 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 2012 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 2012 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
Juss-Buss besøker fengsler i østlandsområdet hver mandag. De mest besøkte
fengslene er Ringerike, Ila, Oslo, Halden og Ullersmo.
Universitetet på Blindern
Juss-Buss har i 2012 hatt fast saksmottak utenfor Karrieresenteret på Blindern
annenhver tirsdag mellom kl. 11:30-13:30. 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
videregående skoler.
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3.2. Antall uker i drift
I 2012 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 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 2011, 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 2012 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 2012 imot 212
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 om sommeren, 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 5594 saker i 2012. Dette er en reduksjon på 6 prosent fra 2011, men en
økning på 15 prosent fra 2010. 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. Juss-Buss mener
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 2012 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.
Under følger en oversikt over utviklinga i sakstilfang hos Juss-Buss fra 1990 og fram
til 2012.
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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
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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.
Av de 5594 henvendelsene vi mottok i 2012, har vi detaljert statistikk på 5225 av
disse. 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.
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,
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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.
Annen
oppsøkende;
92

E-post; Faks; 10
30

Brev; 21

Fengsel;
621

Ukjent
;1

Telefon
Gang
Fengsel
Annen oppsøkende

Gang; 1399

Telefon; 3051

E-post
Faks
Brev
Ukjent

N=5225
84 % 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 Juss-Buss’ statistikk. Vi opplever variasjoner både når det gjelder hvor
enkelt det er å møte en målgruppe, og hvordan mulighetene for å tilrettelegge for en
fortrolig samtale er. Det er derfor trolig at mange kontakter Juss-Buss på egen hånd
etter å ha hørt om oss gjennom vår oppsøkende virksomhet. De siste årene har vi
samtidig 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 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
statistikk på mottakssted.
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. I
2012 har vi trykket brosjyrer om forliksrådet, om ekteskapsrett og samboeres
rettsstilling, om familieinnvandring og om utvisning. Det føres ikke statistikk på
henvendelser om å få tilsendt brosjyrer fra oss. Målsettingen med økt satsning på
oppsøkende arbeid er å nå ut til de som trenger det mest, kombinert med at vi ønsker
å undersøke det latente rettshjelpsbehovet i gruppene vi oppsøker.
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3.6. Mottaksmåned
Nedenfor følger en oversikt over antall saker vi mottok per måned.
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Gjennomsnittlig sakstilfang per måned lå på 466 henvendelser i 2012. Dette tallet er
basert på tallene fra vårt saksbehandlingsprogram, mens tabellen over er basert på
den detaljerte statistikken som er ført manuelt.
I 2012 tok vi inn flest saker i månedene januar, mars, mai og august. Tendensen til
dette så vi også i 2011, men det skiller seg fra tidligere år, hvor vi har hatt størst
sakstilfang på høsten. Dette kan skyldes driftsrelaterte variasjoner, men variasjonene
er såpass små at det også kan være 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. Sakstilfanget
har økt i disse månedene sammenlignet med 2011, på tross av at vi totalt hadde
færre antall saker. Fra midten av juni til midten av august 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 forholdsvis 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.
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4. Opplysninger om de som søker råd hos Juss-Buss
Av de 5594 sakene vi registrerte i 2012, har vi detaljert statistikk på 5225 av disse.
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.

4.1. Kjønn
Av de 5225 sakene vi har detaljert statistikk på var 1994 kvinner og 3231 menn.
Dermed stod menn for 62 prosent og kvinnene for 38 prosent av henvendelsene.
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. 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 arverett, barnerett, husleierett og utlendingsrett ser vi at menn har
høyest gjennomsnittsinntekt, mens på saksområder som fengselsrett og
ekteskapsrett har de mannlige klientene som henvender seg til oss lavere
gjennomsnittsinntekt enn de kvinnelige.

4.2. Nasjonalitet
Nedenfor følger en tabell som viser oversikt over klientenes nasjonalitet.
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1 Gjennomsnittsinntekten til våre kvinnelige klienter er kr. 183 545, mens den for mannlige klienter er kr. 146
951.
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56 % av klientene har norsk statsborgerskap, men mange av disse har et annet
opprinnelsesland.
Ellers har vi flest klienter fra andre europeiske land enn de nordiske, samt asiatiske
og afrikanske klienter. Flest afrikanske klienter kommer fra Somalia, Eritrea og
Etiopia. Blant de europeiske klientene er Polen og Litauen hyppigst forekommende.
De ti enkeltlandene vi har flest klienter fra, bortsett fra Norge, er Afghanistan, Irak,
Polen, Eritrea, Somalia, Iran, Sverige, Litauen, Etiopia og USA.
54 klienter var statsløse.

4.3. Bosted
Nedenfor følger en tabell som viser hvor i landet klientene våre bor.
45,0 %
39,1 %

40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %

16,1 %

15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %

8,3 %
5,8 %
3,4 %
0,5 %

0,4 %

1,1 % 1,6 % 1,0 % 0,4 % 1,8 %

2,4 %

4,2 %
0,6 % 0,8 %

2,3 %

0,5 %

1,3 %

5,2 %
1,1 %

2,2 %

N= 5225
Som tidligere viser statistikken at de fleste av våre klienter kommer fra Oslo og
Akershus. Henvendelser fra klienter bosatt i Oslo-området utgjorde 55 % av
henvendelsene i 2012 (2884 henvendelser). Antallet klienter fra Oslo-området har
tidligere vært i jevn vekst i takt med utvidelsen av vår oppsøkende virksomhet i
hovedstaden. Dette understreker det særskilte behovet for rettshjelp i Oslo.
Omtrent 33 % 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 Østlandet vi har vårt største nedslagsfelt.
Buskerud er for øvrig tredje største fylke etter Oslo og Akershus med om lag 6 % av
henvendelsene (302 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).
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4.4. Fengselsklienter
810 av henvendelsene i 2012 kom fra klienter som sonet i fengsel. Dette utgjør en
andel på 16 % av klientmassen. Ut over de jevnlige besøkene i
høysikkerhetsfengsler, skyldes den høye andelen sannsynligvis til en viss grad en
bred satsning på oppsøkende virksomhet rettet mot innsatte. De fire siste årene har
vi i større grad enn tidligere fokusert på foredrag om gjeldsrett og utlendingsrett, samt
besøkt flere overgangsboliger i tillegg til anstaltene vi besøker fast.

4.5. Inntekt
Nedenfor følger en oversikt over klientenes inntekt.
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Juss-Buss’ klienter i 2012 hadde en gjennomsnittlig brutto årsinntekt på 160 932
kroner, ned fra 171 160 kroner i 2011. Dette ligger betraktelig under gjennomsnittet
for befolkningen for øvrig. Dette skyldes selvsagt at vi har et uttalt ønske om å utfylle
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 Våre klienter med utenlandsk
statsborgerskap hadde betydelig lavere gjennomsnittsinntekt enn de med norsk
statsborgerskap.3

2

Fafo 2007:05 side 114.
Klienter med utenlandsk statsborgerskap hadde gjennomsnittlig kr. 87 914 i inntekt, mens de med norsk
statsborgerskap hadde i gjennomsnitt kr. 216 845 i inntekt.
3
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I 2012 tjente 49 % av våre klienter under 100 000 kroner/år brutto. Konsekvent og
målrettet fokus på rettshjelp til fattige forklarer noe av det lave inntektsnivået. Det
generelt store og vedvarende behovet for rettshjelp i denne befolkningsgruppen
forklarer den forholdsmessig store andelen.
18 % av våre klienter tjente over 300 000 kroner/år brutto i 2012. Familie og arverett
forklarer nok mye av dette, se tabellen under. 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.
Under følger en oversikt over gjennomsnittsinntekt samlet og på de ulike
rettsområdene.
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4.6. Advokatbruk
811 av klientene som henvendte seg til Juss-Buss opplyste at de hadde vært i
kontakt med advokat først. Dette utgjør 16 % av vår klientmasse, det samme som i
2011. For 8 av henvendelsene er det ukjent om klienten har vært i kontakt med
advokat.
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De som har vært i kontakt med advokat i anledning saken tidligere har betydelig
lavere gjennomsnittsinntekt enn de som ikke har kontaktet advokat.4
Nedenfor følger en oversikt over advokatbruk fordelt på de ulike rettsområdene.
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Utlendingsrettsklientene, erstatningsrettsklientene og klientene innen straffe- og
politirett utgjør en relativt stor andel av de som har vært i kontakt med en advokat i
sakens forbindelse før de kontakter oss. I tillegg har mange av fengselsklientene gjort
det samme. 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 utlendingsretten at
andelen henvisninger fra advokat er høyest.
På andre områder, som husleie- og arbeidsrett, 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.

4

Gjennomsnittsinntekt for de som tidligere har hatt kontakt med advokat er på 121 225 kr, mens for de som ikke
har hatt advokat er gjennomsnittsinntekten 168 305 kr.
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125 klienter (2,4 %) oppgir at de har vært i kontakt med Fri rettshjelp Oslo i løpet av
2012. 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 har vurdert5. Det er nå uklart om
denne ordninga vil bli prioritert, men Juss-Buss vil arbeide aktivt for å påvirke
departementet og stortingspolitikerne for å få opprettet en førstelinjetjeneste.

4.7. Hvordan klientene får kunnskap om Juss-Buss
Nedenfor følger en oversikt over hvordan klientene fikk kunnskap om oss i 2012.
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Vi ser av tabellen at klientene får kunnskap om Juss-Buss på mange forskjellige
måter. Hver fjerde klient oppgir at familie eller venner har tipset dem om oss. Dette
viser viktigheten av å ha et sosialt nettverk, fordi dette kan bidra til å nå riktig instans.
Videre sier hver fjerde klient at de har brukt eller kjenner Juss-Buss fra før.
Vi ser store forskjeller mellom hvordan klientene har fått kjennskap til Juss-Buss når
vi sammenligner rettsområdene.
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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Klienter med spørsmål om utlendingsrett utgjør nesten halvparten av de klientene
som har blitt henvist fra en advokat.
Særlig innen arbeidsrett får vi 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.

4.8. Medlemskap i Studentskipnaden i Oslo (SiO) og
fagorganisasjon
I 2012 oppga 5 % av vår klientmasse at de var medlem av SiO. Dette er en liten
økning fra 2011, 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. 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-, gjelds- eller utlendingsrettslige
saker. I 2012 har vi utvidet fokuset på denne gruppen noe grunnet økt støtte fra SiO,
og vi vil foreta en ytterligere økning i 2013.
Når det gjelder medlemskap i fagorganisasjon, oppga 13 % av våre klienter at de
hadde slikt medlemskap. Grunnen til at dette er interessant 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 våre.6 Dette skyldes sannsynligvis at mange av våre klienter
arbeider i mindre bransjer og er mer utsatt for utnyttelse fra arbeidsgiverne.

6

Gjennomsnittsinntekten for klienter med fagforeningsmedlemskap er kr 316 418 og for klienter uten slikt
medlemskap er den kr 137 861.
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5. Rettshjelp i gruppene
Av de 5594 sakene vi registrerte i 2012, har vi detaljert statistikk på 5225 av disse.
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.

5.1. Fordeling av saker etter rettsområder i 2012
Nedenfor følger en tabell som viser antallet saker i de ulike rettsområdene våre i
2012.
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Tabellen viser den prosentmessige fordelingen av sakene mellom våre største
rettsområder. Hovedsakelig faller spørsmålene vi mottar innenfor Juss-Buss’
kjerneområder, men vi får også en del saker som ikke omhandler rettsområder vi
jobber med. Eksempler på dette er arverett, strafferett og erstatningsrett. I slike
tilfeller henviser vi alltid klientene til andre tiltak, slik at de kan få hjelp et annet sted.
JURK og Jussformidlingen er noen av de stedene vi oftest henviser til, i tillegg til de
ulike advokatvaktene.
Juss-Buss mottar flest henvendelser innenfor utlendingsretten, i alt 1264 saker. Den
nest største gruppen er husleierett med 743 saker. På tredjeplass kommer
arbeidsrett med 721 saker.
Fengsels-, gjelds- og familierett er henholdsvis det fjerde, femte og sjette største
saksområdet.
Nedenfor følger en tabell som sammenlikner fordeling av saker etter rettsområder i
2012 og 2011.
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Som nevnt mottok vi flest saker innenfor utlendingsretten i 2012 (1264 saker). Disse
utgjorde 23 prosent av det totale saksantallet hos Juss-Buss. Rettsområdet hadde en
økning i antall henvendelser på 4 prosent 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 4.5. Det
betyr at disse sjelden vil ha råd til å betale for advokat dersom de trenger juridisk
bistand.
Vår nest største kategori var husleierett med 743 saker (13,3 prosent av sakene).
Kategorien har økt med 11 prosent fra 2011.
Vår tredje største kategori var arbeidsrett 721 saker (12,8 prosent av sakene).
Arbeidsrettssakene har økt med 7 prosent fra 2011.
Innen fengsel- og gjeldsretten har vi hatt små nedganger i antall henvendelser fra
2011 til 2012, men på begge områder har den prosentvise andelen av det totale
saksantallet. Fengselsretten utgjorde 8,9 prosent av sakene i 2012, og 8,5 prosent i
2011. Gjeldsrettens område utgjorde 8,6 prosent av sakene i 2012, og 8,3 prosent i
2011.
Innenfor familieretten, sosial- og helseretten og innenfor trygd- og sosialretten har vi
hatt en reduksjon fra 2011 til 2012, men antallet henvendelser er relativt jevnt med
henvendelsene innen disse rettsområdene i 2010.
Juss-Buss 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.
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5.2. Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
SAG behandlet 1231 saker i 2012. Mens arbeidsretten representerer en høyere
andel av det totale saksomfanget i 2012 sammenlignet med 2011, har andelen
trygde- og pensjonssaker og sosial- og helserettssaker blitt noe redusert.

5.2.1. Sosial- og helserett
Totalt sett behandlet Juss-Buss 200 saker innen sosial- og helserett. Dette er en
reduksjon på 24 prosent fra fjoråret, men en økning på 2 prosent fra 2010. Vi har
detaljert statistikk på 189 av sakene.
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Det er saker om stønad til livsopphold som utgjør den største delen av sakstilfanget
på dette området. I 2012 behandlet vi 71 slike saker. Dette utgjør 38 prosent av
sosialrettssakene. I 2011 var andelen på 25 prosent. Vi ser ofte at forvaltningens
veilednings- og opplysningsplikt ikke er tilstrekkelig for å sikre sosialklientenes
rettssikkerhet 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 det området innen sosial- og helseretten Juss-Buss fikk
nest flest henvendelser i med 17 prosent av sakene. Dette er et område der klientene
har store velferdsmessige behov for juridisk bistand.
Nedenfor følger et eksempel på en sosialrettssak:
Sakens bakgrunn
Klienten henvendte seg til Juss-Buss på senhøsten 2011 fordi vedkommende hadde
fått avslag på søknad om økonomisk stønad. Avslaget var begrunnet med at
sosialkontoret mente at klienten hadde rett til kvalifikasjonsstønad gjennom
deltakelse på kvalifiseringsprogrammet. Siden hun selv valgte å starte på
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voksenopplæringen mente NAV lokal at dette var noe hun måtte finansiere selv
ettersom hun hadde hatt rett på kvalifiseringsstønad ved deltakelse i
kvalifiseringsprogrammet.
Klienten hadde vært i kontakt med NAV tidligere angående kvalifiseringsstønad, hvor
klienten i dialog med NAV hadde gitt uttrykk for at hun ønsket å gå et kurs som var
faglig utfordrende og inspirerende. Som svar fikk hun at disse kursene ville hun ikke
få innvilget fordi hun ikke fylte forkunnskapene om videregående opplæring. Dette er
altså bakgrunnen til at vår klient søkte økonomisk stønad og ønsket å øke sin
kompetanse gjennom voksenopplæringen heller enn kvalifiseringsprogrammet.
Merknadene og saken i sin helhet har rettet seg mot at sosialtjenesten ikke har tatt
stilling til alle relevante momenter lovanvendelsen, samt at det har blitt lagt til grunn
uriktige opplysninger.
Sakens rettslige side
Sosialtjenesten plikter å yte økonomisk stønad til den som ikke kan sørge for sitt
livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, jf. lov
om sosiale tjenester i NAV § 18.
Formålet med økonomisk stønad er å sikre at alle har tilstrekkelige midler til
livsopphold, jf. rundskriv I-34/2001 som var gjeldende rundskriv på det tidspunktet
saken ble behandlet hos sosialtjenesten. Saken skal avgjøres etter en konkret og
individuell vurdering hvor sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve skjønn.
Hva ble gjort
Juss-Buss skrev i første omgang merknader til klagen til NAV lokalt. NAV lokalt
fokuserte på den subsidiære karakteren økonomisk stønad skal ha. Det ble
argumentert fra Juss-Buss sin side om at klienten anerkjente prinsippet om at enhver
skal søke å gjøre seg selvhjulpen ved arbeid eller annet. For vår klient framstod det
imidlertid som utfordrende å finne arbeid, hun hadde på dette tidspunktet ikke så
gode norskkunnskaper og ingen for kunnskaper som gjorde at hun var godt nok
kvalifisert på arbeidsmarkedet.
Sosialtjenesten anførte at vår klient hadde anledning til å starte opp i
kvalifiseringsprogrammet og at dette ville gjøre henne økonomisk selvhjulpen. JussBuss sin argumentasjon gikk her på at de kursene klienten ønsket for å få utfordring
og utbytte av programmet fikk hun avslag på grunnet manglende videregående
opplæring. Vi understreket også på vegne av klienten at det ikke var foretatt noen
vurdering av om kvalifiseringsprogrammet ville være mer fordelaktig for henne enn
videregående opplæring og herunder hvilke kvalifikasjonen klienten ville oppnå
gjennom programmet.
Sosialtjenesten anførte også at veilederen og lederen for kvalifiseringsprogrammet
hadde opplevd at de ikke nådde gjennom til klienten. Til dette anførte Juss-Buss at
det ikke var vurdert om informasjonen som ble gitt var hensiktsmessig og
tilfredsstillende og at det herunder må tas hensyn til språklige utfordringer. Det er opp
til sosialtjenesten å sørge for at informasjonen som gis oppfattes korrekt fra den som
mottar denne.
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Avslaget ble opprettholdt av sosialtjenesten og innstilt til Fylkesmannen. Juss-Buss
skrev merknader til innstilling til Fylkesmannen som ikke førte fram. Fylkesmannen la
i stor grad til grunn samme faktiske opplysninger som sosialtjenesten, samt at de
anførte at vår klient kunne gjøre seg økonomisk selvhjulpen ved å søke om mer lån
og stipend fra Lånekassen. Vår klient hadde søkt lån og stipend og la derfor til grunn
at hun fikk innvilget alt hun hadde mulighet til å motta gjennom Lånekassen. Et annet
moment her er at man ikke mottar ytelser fra Lånekassen under sommermånedene
og vår klient fant ikke arbeid. Dette medførte at hun måtte sette sin videregående
opplæring på vent og har siden den tid gått på jobbsøkerkurs gjennom NAV.
Juss-Buss har skrevet en klage som nå er til behandling hos Sivilombudsmannen.
Sakens rettspolitiske poeng
Juss-Buss møter flere klienter som har fått et vedtak hvor sosialtjenesten ikke har
vurdert riktige momenter i spørsmålet om det skal ytes økonomisk stønad, og i flere
tilfeller resulterer det i at vedkommende ikke får de stønader de har krav på etter
loven. I dette tilfellet vurderte sosialtjenesten at klienten hadde anledning til å sørge
for sitt livsopphold gjennom kvalifiseringsprogrammet. Vurderingen bygget på feil
momenter og feil faktisk grunnlag. Etter Juss-Buss sin vurdering, skulle
sosialtjenesten ha innvilget stønad for å sikre at klienten hadde midler til livsopphold
og slik at hun i fremtiden ville ha anledning til å bli økonomisk selvhjulpen ved hjelp
av videregående opplæring. 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 og om de hadde sett saken i et mer langsiktig perspektiv.

5.2.2. Trygderett
I 2012 ble det behandlet 310 trygderettslige saker. Dette er en reduksjon på 14
prosent fra fjoråret, men en økning på 10 prosent fra 2010. Vi har detaljert statistikk
på 291 av disse.
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Uførepensjon, arbeidsavklaringspenger og sykepenger har vært blant de
dominerende sakstypene innenfor trygderetten de siste årene. I 2012 utgjorde også
tilbakekrevingssakene en stor andel av sakene innenfor trygderetten.
Disse sakene har ofte komplekse faktum. Det er spesielt vanskelig for klientene som
kommer til oss med et vedtak hvor de pålegges å tilbakebetale deler av mottatt
støtte. Dersom disse klientene klager blir det tatt en ny vurdering, og det vil derfor
være en risiko for at kravet blir større etter klagebehandlingen. Vi sender ofte ut
skrivet som SAG har utarbeidet om tilbakekreving, som gir klientene informasjon om
blant annet hvilke momenter som vil bli tatt i betraktning i denne vurderingen.
Nedenfor følger et eksempel på en trygderettssak:
Sakens faktiske side
Klienten tok kontakt med oss i januar 2012, klienten hadde da fått et
tilbakebetalingskrav i mai 2011 på om lag 90 000 kr fra NAV som gjaldt for mye
utbetalt uførepensjon. Klienten hadde påklagd vedtaket og NAV brukte svært lang tid
på å behandle klagen. I mellomtida måtte klienten starte å betale tilbake, selv om
saken ikke var endelig avgjort.
Sakens rettslige side
Vedrørende grunnlaget for tilbakekreving
En utbetaling fra NAV som mottakeren ikke har krav på kan kreves tilbake dersom
mottakeren forsto eller burde ha forstått at utbetalingen skyldtes en feil jf. ftrl. § 22-15
første ledd. Det samme gjelder dersom vedkommende har gitt mangelfulle
opplysninger.
Selv dersom vilkåret i første ledd er oppfylt er det ikke gitt at det feilutbetalte beløpet
kan kreves tilbakebetalt. Ifølge bestemmelsens fjerde ledd skal et slikt krav
framsettes med mindre ”særlige grunner taler mot det”. I denne vurderingen legges
det vekt på graden av uaktsomhet hos den som kravet retter seg mot, størrelsen av
det feilutbetalte beløpet, hvor lang tid det er gått siden utbetalingen fant sted og om
feilen helt eller delvis kan tilskrives Arbeids- og velferdsetaten. Tilbakebetalingskravet
kan herunder settes til en del av det feilutbetalte beløpet. Når den som kravet retter
seg mot har opptrådt forsettlig, skal krav alltid fremmes, og beløpet kan ikke settes
ned.
I henholdt til ftrl. § 22-15, femte ledd kan feilutbetalte beløp som er mottatt i aktsom
god tro kreves tilbake, begrenset til det beløp som er i behold når vedkommende blir
kjent med feilen. Ved vurderingen av om dette beløpet helt eller delvis skal kreves
tilbake, legges det blant annet vekt på størrelsen av det feilutbetalte beløpet, hvor
lang tid det er gått siden feilutbetalingen fant sted og om vedkommende har innrettet
seg i tillit til den.
Vedrørende oppsettende virkning
Det følger av forvaltningsloven § 42 at underinstansen, klageinstans eller annet
overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute
eller klagen er avgjort. Videre følger det av trygderettsloven § 14 at når særlige
grunner taler for det, kan rettens administrator eller ankemotparten bestemme at
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gjennomføringen av det påankede vedtak helt eller delvis skal utsettes til anken er
avgjort.
Hva ble gjort
Da vi først ble kontaktet av klienten tok vi kontakt med NAV klageinstans og det viste
det seg at klagen snart var ferdig behandlet, og vi ba derfor ikke om oppsettende
virkning. Første klageinstans brukte 8 måneder før de avga svar på klagen.
Da tilbakebetalingskravet ble opprettholdt skrev vi anke til trygderetten med påstand
om at det ikke var grunnlag for tilbakekreving, subsidiært at det måtte foretas
skylddeling mellom klienten og NAV slik at kravet ble nedsatt. Vi ba også om
oppsettende virkning for trygderetten. Vi fikk ikke medhold i oppsettende virkning
under behandlingen i trygderetten.
Klienten fikk delvis medhold i trygderetten. Kravet ble halvert, da feilutbetalingen
delvis kunne tilskrives NAV.
Rettspolitisk poeng
Dersom NAV velger å framsette et tilbakebetalingskrav, er våre erfaringer at det er
svært sjeldent klienten får vente med å starte å betale tilbake til saken er endelig
avgjort. Dette er svært problematisk, da klagesaksbehandlingen ofte tar lang tid. Det
kan dreie seg om store beløp som klienten ikke har råd til å betale, og det er særlig
viktig å være trygg på at vedtaket er korrekt i det klienten skal begynne å betale.

5.2.3. Arbeidsrett
I 2012 behandlet vi 721 arbeidsrettssaker. Dette er en økning på 7 prosent fra
fjoråret, og en økning på 21 prosent fra 2010. Vi har detaljert statistikk på 680 av
disse.
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De fleste sakene vi får innenfor arbeidsretten er saker som omhandler lønn og
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oppsigelse. Saker om krav på lønn og feriepenger har økt med hele 45 prosent fra
2011. SAG mener at man burde fått juridisk bistand gjennom den offentlige
rettshjelpsordninga til å kreve inn lønn og feriepenger. Mange har etter brutte
lovnader fra arbeidsgiver gått uten lønn i mange måneder. Det sier seg selv at
mange av disse ikke har råd til å betale for en advokat for å drive inn pengekravet.
De har dermed et stort velferdsmessig behov for fri rettshjelp.
Mange av de som henvender seg til Juss-Buss er ikke fagorganiserte. Vi har 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
arbeidsforhold. Vi ser også en del bruk av ulovlige midlertidige ansettelser innenfor
disse sektorene. Mange av disse arbeidstakerne utsettes for sosial dumping.
Nedenfor følger et eksempel på en sak om arbeidsrett:
Sakens faktiske side
Våren 2012 ble Juss-Buss kontaktet av en klient som hadde jobbet i et firma i cirka
fire måneder. Han var av utenlandsk opprinnelse, hadde begrensede
norskkunnskaper og lite kunnskap om det norske regelverket. Arbeidsgiver var også
av utenlandsk opprinnelse.
På grunn av arbeidets natur, arbeidet klienten daglig på ulike adresser. Han ble
informert per SMS om hvor og når han skulle møte på jobb. Klienten startet med to
ukers prøvetid, og ble deretter fast ansatt. Klienten måtte skrive timelister selv, og
disse ble ikke godkjent og stemplet av arbeidsgiver.
Partene hadde kontraktfestet et timebasert helgetillegg, og arbeidstiden skulle være
på 37 timer i uken. Klienten fikk helt fra starten av ikke utbetalt noe lønn, verken
alminnelig timelønn eller kontraktfestede og lovfestede tillegg. Det var av denne
årsak vanskelig for klienten å betale faste utgifter som husleie. Arbeidsgiver betalte
derfor en månedsleie for arbeidstakeren sin tidlig i arbeidsforholdet.
Arbeidet var svært tungt fysisk, og klienten arbeidet overtidstimer i henhold til
arbeidsmiljøloven nesten hver dag. Til slutt ble klienten sykemeldt. Om lag to uker
senere leverte klienten en skriftlig oppsigelse per post. Fortsatt var husleien den
eneste utbetalingen arbeidsgiver hadde gjort i løpet av arbeidsforholdet.
Sakens rettslige side
Det er et grunnleggende arbeidsrettslig prinsipp at arbeidstakere har krav på lønn i
henhold til sin arbeidsavtale.
Dersom arbeidstaker jobber overtid har vedkommende rett til overtidstillegg i henhold
til arbeidsmiljøloven § 10-6. Dersom arbeidstaker arbeider mer enn 9 timer i løpet av
24 timer, eller mer enn 40 timer i løpet av 7 dager, har han eller hun krav på minst 40
% i timetillegg.
Dersom arbeidstaker blir sykemeldt har arbeidsgiver plikt til å betale sykepenger i en
arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager, jf folketrygdloven § 8-19.
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Arbeidstakeres krav på feriepenger følger av ferieloven § 10.
Hva ble gjort
Juss-Buss valgte å gå inn som partsrepresentant i saken. Klienten sendte selv et
påkrav, etter veiledning fra Juss-Buss, som oppfylte reglene om tvistevarsel i
tvisteloven § 5-2. Vedlagt påkravet var arbeidskontrakten og timelistene. Arbeidsgiver
bestred ikke kravet aktivt på dette tidspunktet.
Juss-Buss sendte så inn en forliksklage til Forliksrådet. I tilsvaret fra arbeidsgivers
ble det bestridt at klienten hadde arbeidet tilsvarende timelistene. Arbeidsgiver mente
at klienten kun hadde jobbet i 2 uker.
Forhandlingene i forliksrådet førte ikke frem. Det var et stort sprik mellom kravet til
arbeidstakeren og hva arbeidsgiver var villig til å gi. Selv om det var forsøkt å
dokumentere at arbeidstakeren faktisk hadde arbeidet i fire måneder, fant ikke
forliksrådet at det var tilstrekkelig bevist. Det ble avsagt dom på et beløp tilsvarende
arbeid i to uker.
Etter at dommen ble rettskraftig, og betalingsfristen løp ut, hadde klienten fortsatt
ikke mottatt betaling. Juss-Buss tok da kontakt med arbeidsgiver per telefon for å
forhøre oss om hvorfor betaling ikke var gjennomført. Arbeidsgiver ønsket fortsatt
ikke å betale. Det ble da sendt en utleggsbegjæring til Namsmannen. Etter den var
sendt tok arbeidsgiver kontakt på nytt, og ønsket nå å betale. Utleggsbegjæring vil bli
trukket når betaling er gjennomført.
Sakens rettspolitiske poeng
Saker som dette er ressurskrevende, og saken viser at det kan være svært vanskelig
og tidkrevende å få den lønnen man har krav på. Lønnsinndrivelsesprosessen er
spesielt komplisert for arbeidstakere som ikke til kjenner sine rettigheter og det
norske systemet. Juss-Buss sin erfaring tilsier at sosial dumping av utenlandske
arbeidstakere fortsatt er et omfattende problem. Juss-Buss har over flere år arbeidet
rettspolitisk for å få slike lønnsinndrivelsessaker omfattet av lov om fri rettshjelp.
Saken illustrerer også hvor vanskelig det er å få dom for hele kravet i Forliksrådet.
Formålet med behandlingen hos Forliksrådet er at dommerne først og fremst skal
mekle mellom partene, slik at man kommer frem til en minnelig løsning. Dommerne
er lekmenn uten juridisk utdanning, og vil legge hovedvekt på ønsket om et forlik.
Denne saken endte med en dom på et beløp langt under hva klienten egentlig hadde
krav på.
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.

5.3. Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG)
Fengsels- og husleierettsgruppa behandlet 1240 saker i 2012. Av disse var 497
fengselssaker, mens 743 var saker innenfor husleieområdet. Vi har hatt en økning i
henvendelser på husleierettsfeltet, mens antallet fengselssaker har hatt en liten
reduksjon siden 2011.
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5.3.1. Fengselsrett
Juss-Buss behandlet 497 fengselssaker i 2012. Dette er en reduksjon på 2 prosent
fra fjoråret, men en økning på 33 prosent fra 2010. Vi har detaljert statistikk på 469
av disse.
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I 2012 hadde vi flest saker som omhandlet overføringer til andre fengsler, spørsmål
om permisjoner og fremstillinger og spørsmål om løslatelse etter 2/3-delstid.
Norsk straffegjennomføringsrett er et rettsområde hvor reglene ofte er vagt utformet. I
den situasjonen fanger befinner seg i er det viktig at Juss-Buss kan bidra med å gi
kunnskap om deres rettsstilling. Vi opplever at informasjonen fra Kriminalomsorgen
ofte er mangelfull. Dette er problematisk, da fangene naturligvis har små muligheter
til å skaffe seg korrekt informasjon på annet vis. Fengselsklienter er derfor i en sårbar
situasjon, og har et stort velferdsmessig behov for Juss-Buss’ hjelp til å ivareta sine
rettigheter.
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.
Kategorien ”Annet fengselsrett” angir en relativt stor andel av fengselssakene (8
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. 4647). 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 utlendingsrettslige og gjeldsrettslige
problemer. Andre viktige saksområder for fanger er sosialrett og trygderett.
Nedenfor følger et eksempel på en fengselssak:
Sakens bakgrunn
Klienten ble møtt i fengsel på saksmottak. Han satt på varetekt i påvente av at
straffesaken skulle opp i tingretten. Klienten var diagnostisert med ADHD og bipolar
lidelse. I løpet av sine fem måneder i varetekt, hadde han ikke fått Ritalin for å
behandle sine symptomer. Klienten var ung, og fulgte undervisning som ble tilbudt i
fengselet. Undervisningen ble imidlertid svært vanskelig å følge, da klienten fikk store
konsentrasjonsvansker som følge av manglende medisinering. Før han kom i fengsel
hadde han fått Ritalinbehandling, med gode resultater, og han kunne ikke forstå
hvorfor fengselspsykiateren avviste hans ønske om å få slik behandling i fengselet.
Klientens private psykiater utenfor fengselet hadde anbefalt ham sterkt om å be
fengselet om å få Ritalinbehandling.
Klienten ønsket rådgivning om helsetilbudet for varetektsinnsatte, og ville vite om det
fantes begrensninger med tanke på legemidler i fengsel.
Sakens rettslige side
Helsetilbudet i fengsel reguleres av straffegjennomføringsloven og pasient- og
brukerrettighetsloven. Utgangspunktet er at medisinsk behandling skal skje i samråd
med fengselslegen. Når det gjelder varetektsinnsatte, skal disse ha mulighet til å la
seg behandle av privat lege. Dette er ment å skje ved at den private legen kommer til
fengselet for å yte behandling. Selv om dette i straffegjennomføringsloven betegnes
som en mulighet, er det i forarbeidene til loven gjennomgående beskrevet som en
rett, som det skal gode grunner til for å innskrenke.
Hva ble gjort
Juss-Buss utredet først det rettslige i saken, og tok deretter kontakt med
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning for å få kunnskap om hvorvidt det var
begrensninger på hva slags legemidler innsatte har anledning til å bli behandlet med
under fengselsoppholdet. Svaret var at det ikke er noen begrensninger, så lenge
legemiddelet er foreskrevet av en lege.
Klienten ble kontaktet og veiledet om muligheten til å få behandling av sin private
lege fra utenfor fengselet. Klienten ble oppfordret til å kontakte sin psykiater og be
ham foreskrive Ritalin, slik at klienten kunne få anledning til å bli behandlet med dette
legemiddelet.
Rettspolitisk poeng
Juss-Buss erfarer at helsetilbudet i norske fengsel er svært varierende fra fengsel til
fengsel. I nær sagt alle fengsel vi besøker får vi saker der innsatte får for dårlig hjelp
til å få behandlet sine psykiske og fysiske helseproblemer. Utgangspunktet er at
innsatte skal ha samme tilbud i fengsel som i frihet, men dette følges ikke i praksis.
Sikkerhetsmessige hensyn begrenser de innsattes helsetilbud. Dette, samt at
innsatte ofte har vanskeligheter med å hevde sine rettigheter uten juridisk bistand,
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bidrar til at helsetilbudet i fengsel i verste fall blir så dårlig at det bidrar til å forverre
og skape helseproblemer for de innsatte. Sivilombudsmannen er blitt gjort
oppmerksom på problemer i forbindelse med helsehjelp i fengsel. Juss-Buss vil
fortsette med å poengtere problemer med helsetjenesten i fengsel.
5.3.2. Husleierett
FEG fikk 743 henvendelser innenfor husleieretten i 2012. Dette er en økning på 11
prosent fra fjoråret, og en økning på 40 prosent fra 2010. Vi har detaljert statistikk på
696 av disse.
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Antallet henvendelser som omhandlet depositum og garanti har økt fra 2011, og er
fremdeles den vanligste henvendelsen også i 2012. 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 en del av registreringene i kategorien ”Annet husleierett” i tabellen.
Dagens leiemarked, med stadig økende leiepriser, legger økt press på de gruppene
Juss-Buss møter i sitt arbeid. For mennesker med små økonomiske ressurser er det
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svært viktig å få bistand i saker mot utleier. Dette kan være saker der leietaker har
krav på penger fra utleier, for eksempel depositumet sitt eller prisavslag, eller det kan
være saker der leietaker har fått ubegrunnede krav fra utleier. Ofte er det tilstrekkelig
å gi klientene informasjon om hva de rettslig sett kan kreve. I mer kompliserte saker
som har stor velferdsmessig betydning for den enkelte bidrar vi til å hjelpe klientene
med å få gjort sine krav gjeldende overfor utleiere, for eksempel ved mekling i
Husleietvistutvalget.
Nedenfor følger et eksempel på en husleiesak:
Sakens bakgrunn
Klienten kontaktet Juss-Buss høsten 2012 med spørsmål i forbindelse med utflytt fra
en leilighet. Det hadde blitt konflikt mellom klienten og dennes utleier, og utleier sa
opp klienten. Hun flyttet ut i henhold til denne. Klienten fortalte at
depositumspengene var på utleierens private konto, og at disse pengene på grunn
av konflikten mellom henne og utleieren. Klienten var utenlandsk, og hadde ingen
kunnskap om norske regler på husleiefeltet. Hun ville vite om det var mulig for henne
å få igjen depositumspengene.
Sakens rettslige side
Depositum reguleres av husleieloven. Reglene er klare; depositum kan kun settes på
en særskilt konto i leierens navn i en bank. Dersom det i en leiekontrakt er opprettet
depositum i strid med lovens regler, har leietakeren krav på å få pengene
tilbakebetalt med forsinkelsesrenter fra det tidspunkt beløpet ble betalt, med mindre
leietakeren er vesentlig medansvarlig for at depositumet opprettes i strid med lovens
regler. Klientens depositum sto på utleiers private konto, og var da følgelig irregulært.
Hva ble gjort
Klienten ble veiledet om at loven gir klare regler om at det kun er én måte man lovlig
kan ha depositum. Videre ble klienten veiledet om at pengene kunne kreves tilbake
ved å sende utleieren et skriftlig påkrav med tvistevarsel, og hvordan hun kunne
utforme dette.
Rettspolitisk poeng
Juss-Buss får til stadighet inn saker der leietakere har depositum i strid med lovens
regler. Det kan være flere grunner til dette. Å opprette depositumskonti i norske
banker koster utleiere penger i form av gebyr. Dette gebyret er det etter loven utleier
selv som skal betale. Juss-Buss har også hatt saker der utleier har krevet leietaker
for gebyret i forbindelse med opprettelse av depositumskonto.
Lovens regler om depositum er klare, og enkle å forstå. Det er ikke gitt at utleiere
forsøker å omgå reglene med hensikt, så det er viktig med rettsinformasjon for å
gjøre oppmerksom på hvilke krav loven stiller. Juss-Buss vil fortsette med
rettsinformasjon på husleiefeltet, eksempelvis ved å sende ut brev til norske banker
om depositumsreglene. Loven er klar, og det viktigste er å gjøre folk oppmerksomme
på sine rettigheter og plikter.

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 2012 behandlet
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Innvandringsgruppa 1264 saker, en økning på 4 prosent fra fjoråret og en økning på
40 % fra 2010. Vi har detaljert statistikk på 1177 utlendingssaker.

5.4.1. Innvandringsrett
Innvandringsgruppa behandlet 1264 saker i 2012. Dette er en økning på 4 prosent
fra fjoråret, og en økning på 43 prosent fra 2010.
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Innvandringsgruppa hadde flest saker om familieinnvandring (40 prosent av sakene).
Pågangen på dette området har vært jevnt stor over mange år. Henvendelsene økte
med 7 prosent fra 2011 til 2012, og med 38 prosent 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 for våre klienter. Det kan ta opptil flere år fra klientene kontakter
oss, til saken har fått et endelig utfall gjennom toinstansbehandling hos
utlendingsmyndighetene.
Sakene kan være utfordrende å håndtere. En av grunnene til dette er at søkeren ofte
befinner seg i land hvor infrastrukturen er svak. Kommunikasjonen til Norge er
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.
Vi får også inn mange saker om utvisning og beskyttelse. Andelen saker som
omhandlet utvisning gikk opp med 32 prosent fra 2011 til 2012, etter en reduksjon på
19 prosent fra 2010 til 2011. Kategorien er den nest største innenfor utlendingsretten
med 15 prosent, før spørsmål om beskyttelse som er tredje største kategori med 10
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
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økonomiske ressurser.7 De kan ofte ikke ivareta sine egne interesser i en
utvisningssak. Likevel får et stort flertall utlendinger enten ingen eller utilstrekkelig
hjelp gjennom den offentlige ordningen, og må henvende seg til oss. På Juss-Buss
så vi særlig en økning i antall utvisningssaker da rettshjelp til utlendinger med
utvisningsvedtak som følge av brudd på straffeloven ble tatt ut av den offentlige
rettshjelpsordninga. Dette utgjør et stort rettssikkerhetsproblem.
Nedfor følger et eksempel på en sak om opphold innvilget på humanitært grunnlag,
men med begrensninger:
Sakens bakgrunn
Saken gjelder klage på vedtak om begrenset oppholdstillatelse, for en kvinne fra et
afrikansk land og hennes to sønner. Oppholdstillatelsen ble gitt i 2009 på grunnlag av
sterke menneskelige hensyn (Utlendingsloven § 38), med vekt på barnets beste og
på at kvinnens psykiske helse og status som alenemor, ikke ville kunne ta vare på
barnet i sitt hjemland.
Kvinnen fikk begrensninger i oppholdstillatelsen fordi utlendingsmyndighetene ikke
mener hennes identitet er sannsynliggjort. Begrensningen fører blant annet til at hun
og hennes sønner ikke blir bosatt i en kommune, men må bo på et asylmottak.
Kvinnen har ikke rett på norskopplæring, får ikke personnummer og ikke støtte fra
barnevernet, da dette er et kommunalt ansvar.
Sakens rettslige side
Som vilkår for oppholdstillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn etter utl
§ 38 kreves som hovedregel at utlendingen fremskaffer dokumentasjon på sin
identitet jf utlendingsforskriften (uf.) § 8-12 første ledd.
Uf. § 8-12 gjør likevel unntak for tilfeller der det er mest sannsynlig at den oppgitte
identiteten er riktig, og utlendingens hjemland mangler en fungerende
sentraladministrasjon, eller det av andre grunner er umulig å fremskaffe originalt
gyldig pass eller annen tilsvarende legitimasjon med tilstrekkelig notoritet, jf første
ledd bokstav a).
Utl §38 femte ledd sier at det kan gis begrensede tillatelser når det blant annet er tvil
om utlendingens identitet. Dersom en utlending med begrenset tillatelse framskaffer
dokumentasjon for identiteten, eller grunnlaget for å nekte en tillatelse uten
begrensninger er bortfalt på annen måte, kan det i forbindelse med søknad om
fornyelse gis en ordinær tillatelse uten begrensninger.
Begrensningen er ment som et incentiv for at utlendingen skal fremskaffe slike
identitetsdokumenter. Forskriftens § 17-7 har bestemmelser om hva utlendingen kan
pålegges å gjøre for og klarlegge sin identitet. De skal gi informasjon de har om seg
selv og sine nærmeste, de skal dokumentere informasjonen de kommer med. Om de
ikke har dokumenter skal de være behjelpelige med å prøve å innhente dokumenter
fra andre kilder. De kan også pålegges og delta i en språkanalyse.

7 Klientene som henvendte seg til oss i saker som gjaldt utvisning hadde en gjennomsnittsinntekt på 26 920 kr.
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Hva ble gjort
Saken hadde tidligere vært til behandling i nemnd i UNE med personlig oppmøte, der
saken hovedsakelig var knyttet til troverdighetsvurderingen. Juss-Buss vurderte det
som lite hensiktsmessig, innenfor dagens regelverk, å skrive en omgjøringsbegjæring
til UNE. Juss-Buss skrev i stedet en klage til Sivilombudsmannen, da saken bare er
ett av mange eksempler på hvor lite human praksisen med begrensede tillatelser er.
Særlig for barnefamilier.
I denne konkrete saken fikk kvinnen og hennes sønn opphold på humanitært
grunnlag, med bakgrunn i en vurdering av barnets beste og fordi moren ikke vil ha
psykisk helse til å ta vare på barnet i hjemlandet. At familier blir boende på mottak i
en slik situasjon er ekstremt uheldig og vil være svært belastende nettopp for både
morens psyke og for barnet. Kvinnen vil ikke ha mulighet til å få bekreftet sin identitet
da offisielle dokumenter fra hjemlandet nettopp ikke har nok troverdighet. I dag er det
ingen utsikt for at hun noen gang skal kunne få bekreftet sin identitet. Selve
incentivet bak begrensede tillatelser er dermed ikke-eksisterende i saker som denne.
I tillegg skrev Juss-Buss i klagen at troverdighetsvurderingen i UNE var alt for streng
og at den i for liten grad har tatt hensyn til kvinnens bakgrunn har vært svært
vanskelig. Kvinnens livshistorie, som kan sannsynliggjøre hennes identitet, er fra
perioder av livet hvor hun var ung og levde på gata. I tillegg kommer det moment at
hun over lengre tid, også under nemndsmøtet i UNE, har hatt store psykiske
problemer. Juss-Buss opplever at UNE viste liten forståelse for at hennes
hukommelse ikke kunne gjengi fortiden presist. Per i dag venter vi på det nyeste
vedtaket i saken.
Rettspolitisk poeng
Med en oppholdstillatelse som denne klienten har får hun og hennes familie ikke
bosettes i en kommune, de har ikke krav på norskopplæring og blir dermed heller
ikke integrert i det norske samfunnet. Mange får også en begrensning som gjør at
tillatelsen deres ikke danner grunnlag for å få familieinnvandring. Videre blir ikke barn
i familier med begrensede tillatelser fulgt opp av barnevernet, da dette er en
kommunal oppgave. Utlendingene kommer heller ikke inn i fastlegeordningen. De får
ikke personnummer, som igjen gjør at de ikke kan åpne en bankkonto. Dette gjør det
vanskelig å få jobb (lønnsutbetalinger) og det er vanskelig å forholde seg til offentlige
kontorer som krever et personlig registreringsnummer.
På lengre sikt vil de være avskåret fra å få permanent oppholdstillatelse og
statsborgerskap. Dette vil innebære lavere terskel for å bli utvist, ikke mulighet for å
få støtte fra lånekassen, ikke reise utenlands eller studere i utlandet (uten pass).
Mange utlendinger med begrenset tillatelse vil heller ikke ha mulighet til å få bekreftet
sine historier, da offisielle dokumenter fra hjemlandet nettopp ikke har nok
troverdighet. I dag er det ingen utsikt for at slike utlendinger noen gang skal kunne få
bekreftet sin identitet. Og selve incentivet bak begrensede tillatelser er dermed ikkeeksisterende.
Det er en svært lite human praksis og Juss-Buss mener myndighetene må endre
regelverket.
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Nedenfor følger et eksempel på en sak om familieinnvandring:
Sakens bakgrunn
Saken gjelder et avslag på familieinnvandring på grunn av proformamistanke. Vår
klient er født i 1987 og kommer fra et land øst i Afrika. Hun møtte sin mann
sommeren 2010. De har samme etniske opprinnelse, men mannen kom til Norge da
han var et par år gammel. De giftet seg sommeren 2011 og vår klient søkte deretter
familieinnvandring men sin mann. De fikk avslag på søknaden høsten 2012 med
begrunnelsen at ekteskapet mellom partene var proforma. Særlig viste UDI til at de
hadde informasjon om at referansepersonen hadde barn med en annen kjæreste og
at partene giftet seg svært fort etter at de ble kjent. Dette var mistenkelig ettersom
referansepersonen selv hadde uttalt at han følte seg ”70% norsk i hue”, og i Norge er
det ikke vanlig å gifte seg så fort, i følge UDI.
Sakens rettslige side
Etter utlendingsloven (utl) § 40, jf. § 39, fremgår det at ektefellen til en som har norsk
statsborgerskap (referansepersonen), som oppfyller visse vilkår i utgangspunktet har
krav på oppholdstillatelse (familieinnvandring). I henhold til § 40 fjerde ledd kan
oppholdstillatelse likevel nektes dersom det fremstår mest sannsynlig at det
hovedsaklige formålet med å inngå ekteskap er at søkeren skal få opphold i Norge.
Dette beror på en helhetsvurdering hvor staten har bevisbyrden. I den aktuelle saken
er det ikke omtvistet at søkeren og referansepersonen oppfyller resten av kravene i
utl. § 40.
Hva ble gjort
Juss-Buss skrev en klage på avslaget til UDI. I klagen viste vi til at forholdet med den
andre kvinnen, som UDI viser til i sitt vedtak, ble avsluttet før referansepersonen
startet sitt forhold til sin nåværende ektefelle (søkeren), og også før den andre
kvinnen fødte deres felles barn i november 2009. Videre forklarte vi til at
referansepersonen i utgangspunktet ikke fikk vite om ekskjærestens barn var hans,
og vi understreket derfor at referansepersonen mottok bekreftelsen på farskapet i et
brev fra NAV, etter avslaget på familieinnvandring fra UDI. At referansepersonen
hadde et barn fra før kan derfor ikke tale for at partene har inngått et
proformaekteskap. UDI hadde aldri forsøkt å konfrontere referansepersonen med at
han hadde et barn fra før, referansepersonen hadde dermed aldri fått muligheten til å
tilbakevise disse påstandene før UDI fattet sitt vedtak.
Vi argumenterte også for at UDI i større grad burde ta hensyn til at
referansepersonens både har en sterk tilknytning kulturen i Norge og i hjemlandet.
Selv om referansepersonen er norsk statsborger, er oppvokst i Norge og føler seg
norsk, kan han også være preget av kulturen i sitt opprinnelsesland. Vi viste her
særlig til at referansepersonen hadde tilbrakt en lengre periode i sitt og søkerens
felles opprinnelsesland da han var i begynnelsen av 20-årene.
UDI hadde i sitt vedtak gjort et særlig poeng ut av at søkeren kom fra et land med
stort utvandringspotensiale. Juss-Buss presiserte i denne sammenhengen at selv om
et land har stort utvandringspotensiale er ikke dette ensbetydende med at ekteskap
fra samme land er proforma, heller det motsatte. Det er mange som ønsker å gifte
seg med noen fra samme kulturelle bakgrunn som de selv, dette vil medføre at man
mottar flere søknader om familiegjenforening fra land med stort
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utvandringspotensiale til Norge. Dette er likevel ikke et generelt argument for at
ekteskap fra samme område er proforma.
Vi understreket at ekteskapet ikke avvek fra deres tradisjon da både
referansepersonen og hans ektefelle (søkeren) opprinnelig kommer fra samme
kulturelle bakgrunn. At ekteskapet fulgte denne kulturens tradisjonsmønstre, både
når det gjelder fremgangsmåte og tempo, kan da ikke mistenkeliggjøres. Som
referansepersonen selv uttalte, så er det ikke her normalt og date uforpliktende i et
halvår før man gifter seg. På denne bakgrunnen mente Juss-Buss at det ikke var
mest sannsynlig at ekteskapet mellom partene ble inngått for å etablere et grunnlag
for søkeren å komme til Norge. Ettersom det ikke foreligger sannsynlighetsovervekt
for at ekteskapet ikke er reelt, kan utlendingsmyndighetene her ikke nekte
oppholdstillatelse. Saken er på nåværende tidspunkt til behandling i UDI.
Rettspolitisk poeng
Det er viktig at proformaekteskap blir hindret, da det de både blir brukt i forbindelse
med tvangsekteskap og for å omgå innvandringsreglene.
Utlendingsstyresmaktene legger blant annet vekt på hvilken kontakt det har vært
mellom partene før ekteskapsinngåelsen, hvilken kunnskap partene har om
hverandre, om partene kan kommunisere på et felles språk, aldersforskjell og om
ekteskapet er klart atypisk sammenligna med ekteskapstradisjoner i hjemlandene til
utlendingene for å avsløre proformaekteskap. Disse momenta kan i mange
sammenhenger være et godt utgangspunkt for en proformavurdering. Men i for
mange tilfeller er det likevel uklart hvor godt proformavurderingene treffer.
Juss-Buss får en rekke forespørsler fra klienter som har fått avslag på
familieinnvandring på grunn av mistanke om proformaekteskap. Vi reagerer på at
flere av proformavurderingene framstår som generelle, baserte på kulturelle
fordommer og stereotypier. Det er for lite rom for konkrete vurderinger som er
avgjørende for enkeltindividenes skjebner, og for liten mulighet for å forklare hvorfor
søkers og referansepersonens historie er som den er.
Med mindre utlendingsstyresmaktene forandrer denne praksisen, er det fare for at
mange ektefeller urettmessig får avslag på opphold grunnet proforma. Ektefellene får
ikke leve sammen grunnet utlendingsstyresmaktene sine kulturelle stereotypier.

5.5. Gjelds- og familierettsgruppa (GOF)
Gjeld- og familierettsgruppa behandlet 899 saker i 2012. Av disse var 482
gjeldssaker, mens 417 var saker innenfor familierettens område. Vi har hatt en
reduksjon både i antall gjeld- og familierettssaker siden 2011.

5.5.1. Familierett
I 2012 behandlet Juss-Buss 417 saker om familierett. Dette er en nedgang på 26
prosent fra 2011. I 2011 hadde vi et rekordhøyt antall henvendelser innen
familieretten, og andelen familierettssaker økte med 31 prosent fra 2010 til 2011. Vi
har detaljert statistikk på 392 av sakene fra 2012.
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De fleste sakene GOF mottar innen familieretten omhandler skifteoppgjør,
oppløsning av samboerforhold, skilsmisse og separasjon, samt barnefordeling. Slike
spørsmål er av stor velferdsmessig betydning for de involverte parter. Vi er svært
tilbakeholdne med å gå inn som partsrepresentanter i slike saker, da det etter vår
mening så langt som mulig bør oppfordres til å komme til løsninger i minnelighet i
slike saker. Særlig er dette viktig i saker hvor barn er involvert. Dersom klienten ikke
på egenhånd kommer frem til en rimelig løsning, kan vi vurdere å representere
klienten ovenfor motpart, særlig i de tilfeller der motparten har advokat.
Barnerettssaker blir henvist til andre instanser, men det blir foretatt en grundig
vurdering av om klienten oppfyller kravene til fri rettshjelp etter rettshjelpsloven.
Gjennomgående ser vi at klienter som kontakter oss i familierettslige saker, har
betydelig høyere gjennomsnittsinntekt enn Juss-Buss sin samlede klientmasse.8
Allikevel ser man at det er et stort behov for rettshjelp. 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
det annet er dette saker som er svært omfattende. Selv personer med gjennomsnittsinntekt vil ha problemer med selv å dekke utgiftene til juridisk bistand i slike saker.
Nedenfor følger et eksempel på en sak om familierett:
Sakens bakgrunn
Klienten var en kvinne som kontaktet Juss-Buss for bistand til skiftet med sin
forhenværende samboer i 25 år. Paret hadde tre barn sammen. Under samlivet
hadde mannen en yrkesaktiv karriere mens vår klient hadde vært hjemmeværende
med barna frem til de nådde skolealder. Deretter jobbet vår klient i en 50 % stilling
frem til barna var i tenårene og bidro til at mannen kunne gjøre karriereavansement.
8 Gjennomsnittsinntekten i familierettssakene er på kr 269 840. Dette er betydelig høyere enn gjennomsnittsinntekten til Juss-Buss sin samlede klientmasse, men langt under gjennomsnittet i befolkninga for øvrig.
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Dette var en ordning de var enige om. Alt av verdier som gikk inn i skiftet var skapt
under samlivet, men mannen var oppført som formell eier av bl.a. felles bolig og bil.
Sakens rettslige side
Juss-Buss vurderte saken slik at vår klient hadde stiftet medeiendomsrett i parets
felles bolig i løpet av samlivet på grunnlag av indirekte sameiestiftende bidrag til
ervervet. Ved et slikt bidrag kan den ene samboeren ha gjort det mulig for den andre
å anskaffe en eiendel til felles personlig bruk, og dermed etter vurdering bli ansett
som sameier i eiendelen.
Hva ble gjort
Klienten ble i første omgang veiledet og informert om at hun hadde stiftet
sameierettigheter i parets felles bolig. Dette ble avvist av mannen som anførte eneeie
i boligen. Juss-Buss representerte deretter klienten overfor mannens advokat og
anførte medeiendomsrett i huset.
Rettspolitisk poeng
Det finnes verken en samboerlov i Norge eller lovregler som regulerer det
økonomiske oppgjøret mellom samboere på liknende måte som ekteskapsloven gjør
for ektefeller. At samboerforhold som livsfellesskap likner på ekteskap kan ikke alene
begrunne en analogisk anvendelse av ekteskapsloven. Det er i hovedsak rettspraksis
som setter premissene for rettsforholdet mellom samboere, jf. Rt. 1978 s. 1352, Rt.
1982 s. 1102 og Rt. 1984 s. 497. Juss-Buss’ oppfatning er at det bør opprettes en
samboerlov som kan tilgjengeliggjøre og stadfeste rettstilstanden for samboere.

5.5.2. Gjeldsrett
Juss-Buss mottok 482 gjeldssaker i 2012. Dette er en nedgang på 2 prosent fra
fjoråret, men en økning på 48 prosent fra 2010. Vi har detaljert statistikk på 418 av
gjeldssakene.
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De to største kategoriene er bestridelse av krav og gjeld i fengsel. Vi mottar også
mange henvendelser om forhandling med kreditor, inndrivelse av pengekrav,
gjeldsordning og tvangsfullbyrdelse. Det er verdt å bemerke at vi kun bistår
skyldneren i gjeldssaker, og at disse sakene ofte er av stor betydning for klientene.
Vi har skilt ut gjeld i fengsel som en egen kategori. En del saker har likevel blitt ført i
de andre kategoriene. Fanger stod for over 18 prosent av gjeldssakene i 2012.
Vi erfarer at gjeldsklientene våre har sammensatte økonomiske problemer.
Økonomisk oversikt er en forutsetning for å kunne vurdere en rekke rettslige
problemstillinger. Dette er en tidkrevende og omstendelig prosess. Ofte har ikke
klienten kunnskap om hvordan man skaffer seg oversikt. Særlig i de mange tilfellene
der det kreves en juridisk vurdering, eksempelvis ved tvangsfullbyrdelse, utleggstrekk
eller gjeldsordning, er vår erfaring at rettshjelp ofte er helt avgjørende for klientene.
GOF får klienter som har blitt henvist fra NAV fordi NAV ikke har kapasitet til å hjelpe
med økonomisk rådgivning. Andre kommer til oss som følge av at NAV har informert
om ventelister på over et år for å få hjelp fra NAVs økonomiske rådgivning.
Økonomisk rådgivning er en lovpålagt plikt for NAV, og det er etter Juss-Buss’
oppfatning uholdbart at klienter tvinges til å la rentene vokse seg enorme som følge
av lang ventetid i forvaltninga.
Nedenfor følger et eksempel på en sak om gjeldsrett:
Sakens bakgrunn
Klienten kontaktet Juss-Buss med ønske om hjelp fordi han ble pålagt et
uforholdsmessig høyt utleggstrekk fra kemneren. Kemneren anførte at klientens
ektefelle skulle forsørge og dekke deler av mannens utgifter i kraft av ekteskapsloven
§ 38. Kemneren skulle dermed ta utlegg i midler som normalt skal avsettes til
boutgifter og livsopphold. Denne ordningen gikk naturligvis utover den andre
ektefellens egne løpende forpliktelser.
Sakens rettslige side
Etter dekningsloven § 2-7 har skyldneren bl.a. krav på å få holde midler til boutgifter
og livsopphold utenfor kreditorbeslag. Kemnerens praksis innbar i realiteten at den
andre ektefellen måtte prioritere å avsette midler til nedbetaling av klientens gjeld
fremfor å overholde og betjene egne gjeldsforpliktelser.
Hva ble gjort
Juss-Buss klaget på utleggstrekket overfor kemneren, men fikk ikke medhold. Saken
ble videreført gjennom pro bono-ordningen. Klienten fikk i lagmannsretten medhold i
at ektefellens underholdsplikt ikke strakk seg så langt at man måtte misligholde egen
gjeld.
Rettspolitisk poeng
Saken var meget prinsipiell og dommen belyste en interessekonflikt mellom
skyldnerens ektefelle og kreditorer som ikke tidligere var blitt satt på spissen. For
klienten byr en slik situasjon på meget kompliserte rettslige vurderinger. Det er
urealistisk at ressurssvake skyldnere alene skal kunne ta stilling til rettmessigheten
av en slik tvangsinndrivelse. På gjeldsrettens område er skyldnere som regel prisgitt
gratis rettshjelp.
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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. Fredagspilser i 2012
Vår:
-

Det ble holdt internt foredrag om forestående rettshjelpsundersøkelse.
En tidligere fange som nå jobbet hos Wayback var på besøk og fortalte om
organisasjonen og livet etter soning med mye gjeld.
24SJU, som er et døgnåpent helse – og velferdstilbud for rusmiddelavhengig i
Oslo, fortalte om tilbudet og hvordan man skulle takle vanskelig klientsamtaler.

Høst:
- Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité og koordinator for NGO-forum
Ole Benny Lilleås holdt foredrag om hvordan arbeidet i NGO-forum foregår.
Han gav råd om hvordan Juss-Buss i 2013 bør koordinere arbeidet med
skyggerapportering til komiteen for konvensjonen om Økonomiske, Sosiale og
Kulturelle rettigheter på vegne av forumet.
- Kommunikasjonsansvarlig for Antirasistisk Senter og forfatter av boka
Svartebok over norsk asylpolitikk, Rune Berglund Steen, fortalte om arbeidet
med og innholdet av sin høyaktuelle bok.
- Barneombudet og en representant for For Fangers Pårørende presenterte sitt
arbeid og Juss-Buss kom med innspill i tilknytning våre arbeidsområder.
- Stortingsrepresentant i justiskomiteen for Arbeiderpartiet Anna Ljunggren
fortalte om politiske prosesser og rettspolitisk arbeid. Hun informerte også om
arbeidet med oppfølging av rettshjelpsmeldinga, som Juss-Buss har vært
engasjert i siden 2009.

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. I 2012 ble seminarene holdt på Studenterhytta i
Nordmarka. Alle fulltidsmedarbeidere på Juss-Buss deltar på seminaret. Nedenfor
følger en kort oversikt over programmet for seminarene i 2012:
På vårsemesterets seminar hadde vi fokus på rettspolitiske prosesser og
lobbyvirksomhet. Kine Sperre Horsbøl, politisk rådgiver i SV, holdt foredrag om
politiske prosesser. Rune Gerhardsen holdt foredrag om lobbyvirksomhet. I tillegg
hadde vi et teamutviklingsseminar (Diversity Icebreaker) av Human Factors ved Piotr.
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På høstsemesterets seminar hadde vi fokus på mediestrategi og klientbehandling.
Gladys Sanchez fra Handikapforbundet holdt foredrag om lobbyvirksomhet, og Kari
Elisabeth Kaski fra Zero snakket både om hvordan Juss-Buss håndterer og bør
håndtere media. Lars Erichsen holdt foredrag om sitt kurs i håndtering av klienter i
selvmordsfare.

6.1.3. Rettspolitisk uke
Det ble arrangert tre rettspolitiske uker i 2012. En 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 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 2012. 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.
Ett av de positive forslagene, er opprettelsen av en såkalt førstelinjetjeneste, hvor
alle skal få tilgang til inntil én times gratis juridisk bistand. Man skal få bistand
uavhengig av hvilket rettsområde saken gjelder, og hvor mye den rettshjelpssøkende
har i inntekt. Et annet forslag som Juss-Buss synes er positivt, og som vi siden 2009
har spilt inn mange bidrag til Justisdepartementet om, er utvidelse av
dekningsområdet til rettshjelpsloven.
Juss-Buss har etter samtaler med politikere fått inntrykk av at arbeidet med
rettshjelpsmeldinga har vært lite prioritert av Justisdepartementet i 2012. Evaluering
av førstelinjetjenesten avventes, og denne har i tillegg blitt utsatt til mars 2013. JussBuss er bekymret for at en reform av rettshjelpsordningen, som lovet innen 2013 i
Soria Moria II-erklæringen, nå er så forsinket og nedprioritert at det ikke blir noe av.
Samtidig har prosessen i 2012 vært mer lukket enn tidligere, og vi mener at
departementet burde vært mer åpen for dialog med aktører som har mye praktisk og
faglig kunnskap på feltet.
Finansiering av førstelinjepiloten er dessverre foreslått kuttet i statsbudsjettet for
2013. Vi har i slutten av 2012 fått økt fokus på lobbyvirksomhet for å bevare piloten
og utvide førstelinjetjenesten. Vi hadde blant annet møte med ansvarlig for
oppfølging av rettshjelpsmeldingen i justiskomiteen på Stortinget, Anna Ljunggren, i
november. Vi vil prioritere dette høyt våren 2013.

43

Juss-Buss sine standpunkter om reform av rettshjelpsordningen er også brakt frem i
arbeidet med gruppenes rettspolitiske prosjekter. Vi har vært i møte med flere
politikere og samfunnsdebattanter i forbindelse med dette, blant annet Emil
Stoltenberg, Toril Berge fra Venstre, Miljøpartiet De Grønne, KrF ved Kjell Ingolf
Ropstad, programkomiteen i SV ved Bid Larsen og programkomiteen i AP ved Eskil
Pedersen.
I tillegg var Ole Magnus Drægni og Benedikte Cecilie Nilsen på Radio Nova og
snakket om rettshjelpsbehov og kutt i økonomisk støtte fra byrådet 5. oktober 2012.

6.2.2. 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
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 opprettet Juss-Buss et samarbeid med studentrettshjelpstiltaket ved Ho
Chi Minh University of Law. Flere forskjellige typer prosjekter ble diskutert, men vi
kom frem til å opprette et samarbeid om å gi rettshjelp for fanger i fengsel.
I 2012 har Juss-Buss i samarbeid med SMR arbeidet med prosjektbeskrivelse og
budsjett for vårt samarbeidsprosjekt med Ho Chi Minh. I mars dro en delegasjon fra
Juss-Buss til Ho Chi Minh for å holde et workshop for studentene på hvilke
virkemidler de kan bruke for å gi rettshjelp i fengsel, basert på Juss-Buss sine
erfaringer. Studentene fikk anledning til å stille spørsmål. Juss-Buss hadde også et
møte med ledelsen hvor endelig prosjektbeskrivelse og budsjett for 2012 ble avgjort.
I tillegg besøkte Juss-Buss rettshjelpsklinikkene ved Can Tho og Hue universitet.
Bakgrunnen for dette var for å finne enda en samarbeidspartner i Vietnam for et nytt
prosjekt. Begge universitetene ytret ønske om at de ønsket å samarbeide med JussBuss. På bakgrunn av kapasitet ønsket vi imidlertid kun å starte opp et nytt prosjekt.
Vi ble derfor enige om å starte opp et prosjekt med rettshjelpklinikken ved Hue
universitet. Samtidig valgte vi å opprettholde kontakten med Can Tho dersom et
samarbeid i fremtiden vil bli aktuelt.
I september 2012 dro en delegasjon fra Juss-Buss på nytt til Vietnam. Bakgrunnen
for turen var å holde et foredrag for studentene ved rettshjelpklinikken i Can Tho om
rettspolitisk arbeid. Videre besøkte vi Ho Chi Minh for å få en oppdatering på de
erfaringer de til nå hadde fra vårt fengselsprosjekt. Vi avholdt et workshop for
studentene hvor vi diskuterte deres erfaringer og hvordan man kunne forbedre
prosjektet. Endelig besøkte vi rettshjelpklinikken ved Hue universitet for å bli enige
om prosjekt for 2013. Valget falt på et prosjekt om rettshjelp i fengsel og et prosjekt
om arbeideres rettigheter. Vi startet i samarbeid å utvikle en prosjektbeskrivelse for
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prosjektene. Det ble også avholdt møte med Kirkens Nødhjelp som har sitt
hovedkontor i Hue for deres arbeid i Vietnam. Kirkens Nødhjelp har mye erfaring fra
å drive helseinformasjon i fengsel i Vietnam.
I desember 2012 arrangerte Juss-Buss et evalueringsseminar av fengselsprosjektet
ved Ho Chi Minh. Til stede var representanter fra Hue universitet og Can Tho
universitet. Formålet var at Ho Chi Minh kunne dele av sine erfaringer og at
universitetene kunne diskutere hvordan yte rettshjelp på best mulig måte.
Etter seminaret dro delegasjonen fra Juss-Buss til Hue for å ferdigstille
prosjektbeskrivelse og budsjett for prosjektet med Hue universitet.
Ved våre besøk i Vietnam har det også blitt 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. 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 2013 har Juss-Buss invitert en delegasjon fra Hue universitet og fra Ho Chi Minh
universitet til Norge for å besøke Juss-Buss. Videre er planen å følge opp
prosjektene ved Ho Chi Minh universitet og Hue universitet. Hvor mange besøk som
skal avholdes i 2013 er enda ikke avgjort.

6.2.3. 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.

6.2.4. Kroatia
I 2011 innvilget den norske ambassaden i Zagreb midler til et samarbeid mellom
professor Jon T. Johnsen og Juss-Buss og et nylig oppstartet
studentrettrettshjelpstiltak tilknyttet Universitetet i Zagreb. Formålet med samarbeidet
var at Juss-Buss og professor Johnsen skulle bidra med praktiske erfaringer fra det å
drive en rettshjelpsklinikk, med særlig fokus på erfaringer fra oppsøkende arbeid. I
mai var en delegasjon fra Juss-Buss på besøk i Kroatia, mens en kroatisk delegasjon
var på besøk i Oslo i oktober. På grunn av manglende videre finansiell støtte, vil
klinikkene ikke være i stand til å gjennomføre en lignende utveksling i 2013. JussBuss ønsker allikevel at kontakten opprettholdes, og at vi fortsetter å bidra i den grad
det er mulig.

6.2.5. Oppsøkende grupper
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. Etter vår oppfatning er
oppsøkende virksomhet den mest effektive måten å møte vanskeligstilte klienter med
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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 utvidet. Etter vedtak i
Plenum har det blitt obligatorisk for alle medarbeidere å være en del av en
oppsøkende gruppe. Gruppene består 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. I 2012 startet vi arbeidet med å utvide den
oppsøkende virksomheten igjen. De oppsøkende gruppene på Juss-Buss i 2012 var:
Innvandring – rettet mot innvandrerbefolkningen
Foredrag og saksmottak bl.a. på voksenopplæringssentre og asylmottak.
Blindern – rettet mot studenter
Saksmottak på Blindern, Universitetet i Oslo.
Fattig-Oslo – rettet mot Oslos fattige
Saksmottak bl.a. på Slumstasjonen og Fattighuset.
Fengsel – rettet mot innsatte
Foredrag og saksmottak i de fleste høysikkerhetsfengsler i Sør-Norge, samt i flere
lavsikkerhetsfengsler.
Gjeld i fengsel – rettet mot innsatte med gjeldsproblemer
Foredrag og saksmottak i fengsler og overgangsboliger på Østlandet.
Unge og gjeld – rettet mot unge mennesker
Foredrag på videregående skoler.
Rom-folket – rettet mot Rom-folket
Foredrag om gjeld.
Det ble også holdt saksmottak ved HiO. Høyskolen har blitt en del av SiO, og JussBuss vil ha økt fokus på å innlemme HiO i sin oppsøkende virksomhet framover.
I tillegg holder Juss-Buss jevnlig foredrag for ansatte og samarbeidspartnere hos
Caritas med fokus på arbeidsrett. Juss-Buss holdt etter forespørsel foredrag om våre
prioriterte rettsområder for Kriminalomsorgen i Akershus og for friomsorgen i Oslo og
Akershus.

6.2.6. Skrivegruppa
Vi har avtale med Advokatbladet og Juristkontakt om å skrive et innlegg i faste
spalter til hver av bladene. Juss-Buss skriver også fast til Stud.jur og Injuria,
studentavisene på jussen i henholdsvis Oslo og Bergen. I tillegg til de faste spaltene
har skrivegruppa jobbet aktivt for å produsere tekster og få disse på trykk. Gruppa
har bestått av seks til ti medlemmer, i tillegg til daglig leder. Skrivegruppa har skrevet
følgende artikler i 2012:
-

Ole Magnus Drægni skrev om førstelinjetjenesten til Juristkontakt.
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-

-

Ingrid Mellum Gundersen skrev om sosiale rettigheter i grunnloven til Stud.jur.
Ane Celine Backer skrev om ny forskrift til lov om sosiale tjenester i NAV til
Advokatbladet.
Ingrid Mellum Gundersen skrev om å få avslag på stønad til livsopphold
omfattet av lov om fri rettshjelp til Advokatbladet.
Ole Magnus Drægni skrev reisebrev fra Vietnam til Stud.Jur.
Ragnhild Moritz-Olsen skrev om fordelen med HTU sammenlignet med
forliksråd i en artikkel til Advokatbladet.
Astrid Nilsen Ervik skrev om barn i fengsel i en artikkel for Advokatbladet.
Torunn Hoem Brunsvik har skrevet om tilsynsrådet i en artikkel for
Advokatbladet.
Thea Sjuve Johansen skrev en artikkel til Advokatbladet om
Kriminalomsorgens vide skjønnsadgang til å isolere innsatte.
Hedda Larsen Borgan skrev til Juristkontakt om lovendringene til INFOFLYT
Hedda Larsen Borgan skrev til StudJur om Juss-Buss’ innrapportering til og
deltakelse på FNs torturkomités høring i Genève.
Lars Mathias Enger skrev om manglende oppfriskning ved
forliksrådsbehandling til Advokatbladet.
Mina Rabo Lund-Roland skrev om dårlig økonomisk rådgivning hos NAV til
Advokatbladet.
Silje Fjeld skrev om behovet for gjeldsregister til Juristkontakt.
Bernhard Hagevik skrev om unge og gjeld til Juristkontakt.
INNVA skrev en artikkel i Juristkontakt om begrensede tillatelser. En forkortet
utgave av denne ble også publisert i et magasin produsert av IOM og UTROP,
som kom som vedlegg til Dagens Næringsliv i mai.
INNVA skrev en artikkel til Advokatbladet om hvorfor vi mener det bør være en
økt bruk av muntlig saksbehandling i denne typen saker.
INNVA skrev en artikkel om hensynet til barnets beste i asylsaker i
Juristkontakt.
INNVA skrev en artikkel om ettårsfristen i Advokatbladet, som omhandler når
det er aktuelt å gjøre unntak fra underholdskravet for flyktninger.

6.2.7. Høringer
6.2.7.1 Skriftlige høringer
Juss-Buss er fast høringsinstans og leverer høringsuttalelser innenfor våre
kjerneområder. Høringsuttalelsene finnes på www.jussbuss.no. Du kan lese kort hva
vi uttalte under gruppenes rettspolitiske prosjekter. I 2012 skrev vi følgende
høringsuttalelser:
- Høring om forslag om tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige
kontrakter samt innføring av hjemler for å ilegge overtredelsesgebyr.
- Høring om forslag til tydeliggjøring av rettigheter ved permisjon.
- Høring om Husbanken – om klage på vedtak om bostøtte.
- Høring om forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i
Norge.
- Høring om forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for
renholdsbedrifter
- Høring om økt bruk av konfliktråd
- Høring om alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd
- Høring om helse og omsorgstjenester for innsatte i fengsel (veileder)
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-

Høring om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Kriminalomsorgens
ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.)
Høring om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Kriminalomsorgens
ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.)
Høring om rusmestringsenheter (rundskriv)
Høring om systemet med informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og
politiet (INFOFLYT)
Høring om endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – adgang til å
innhente opplysninger fra andre offentlige organer
Høring om velferdsstatens venterom
Høring om forslag til endringer i utlendingsforskriften - 15 månedersregel for
saksbehandling i UNE.
Høring om forslag om filming av asylintervju
Høring om forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 10-9, heving av
underholdskravet mv.
Høring om NOU 2012:15 Politikk for likestilling
Høring om endringer i gjeldsordningsloven mv.
Høring om dekning av rettskostnader etter nemnduttalelser
Høring om OPCAT - Valgfri protokoll til FNs torturkonvensjon

6.2.7.2 Muntlige høringer
- Høring om implementering av menneskerettigheter i Grunnloven på Stortinget
- Høring om fordelingsmeldingen på Stortinget
- Høring av Norge i FNs torturkomité
- Høring om felles ansvar for et godt og selvstendig arbeidsliv på Stortinget
- Høring om Lov om statens innkrevingssentral på Stortinget
- Høring om endringer i lov om psykisk helsevern på Stortinget

6.2.8. Debatter og fagdager
Juss-Buss arrangerer 3-4 debatter eller fagdager hvert semester. På denne måten
ønsker vi å belyse ulike temaer som vi mener bør løftes fram i samfunnsdebatten. Du
kan lese mer om debattenes og fagdagenes deltakere og innhold under gruppenes
rettspolitiske prosjekter. I 2012 har vi har arrangert debatter om:
Implementering av sosiale rettigheter i Grunnloven
-

Stiv pris på familieliv?
Dårlig advokatarbeid
Fangers ytringsfrihet
Trenger vi Forliksrådet?

og fagdager om:
-

Husleierett
Samboeres rettsstilling

6.2.9. Menneskerettighetsarbeid
6.2.9.1 NGO-forum for menneskerettigheter
Juss-Buss er tilknyttet NGO-forum for menneskerettigheter i regi av Den norske
Helsingforskomité. Juss-Buss deltar vanligvis på alle møtene i forumet, og på
eksterne møter tilknyttet forumets arbeid.
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FNs torturkomité
Juss-Buss har tidligere kommet med innspill til Norges foreløpige innrapportering til
CAT. Norges 7. rapport til CAT er ferdigstilt, og Juss-Buss bidro til NGO-forums felles
kommentarer og innspill til denne rapporten. Juss-Buss hadde blant annet
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.
Juss-Buss deltok med skriftlige og muntlige innspill i høringen av Norge i FNs
torturkomité i Genève i månedsskiftet oktober/november. Det ble søkt og mottatt
støtte fra Lovsamlingsfondet til reise og opphold i Genève. Komiteen tok opp de
fleste av våre innvendinger og spørsmål, og en rekke av de manglene vi understreket
kom med i komiteens anbefalinger.
SP-komiteen
Juss-Buss har fulgt opp SP-komiteens anbefalinger til Norge, både gjennom å
forsøke å formidle dem inn i aktuelle prosesser og bidratt i rapportering etter ett år.
ØSK-komiteen
NGO-forums arbeid med rapportering til komiteen for konvensjonen om økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komiteen) skal koordineres av Juss-Buss og
leveres i april 2013. Det materielle og administrative arbeidet med rapporteringa
startet høsten 2012.
UPR-rapport
Juss-Buss har bidratt til UPR-rapport (Universal Periodic Review) som ble sendt inn
24. april 2012. Her tok vi opp både allmenngjøring av tariffavtaler, helsehjelp til
mennesker uten lovlig opphold i Norge, Arbeidstilsynets kompetanse, retten til bolig
og problematikken rundt kommunale boliger og bostøtte, vern mot retur, samarbeid
om landinformasjon, papirløses rettigheter, dårlige forhold i politiarrest, manglende
psykisk helsetilbud i fengsel og forholdene for mindreårige fanger.
6.2.9.2 Annet menneskerettighetsarbeid
MR i Fangehåndboka
For å bidra til økt kunnskap om menneskerettighetene i straffegjennomføringen har
det nå blitt skrevet et nytt kapittel til Fangehåndboka. Kapittelet ble ferdigstilt våren
2012.
Muntlig høring om implementering av menneskerettigheter i Grunnloven
Den 16. april 2012 uttalte Juss-Buss seg i muntlig høring på Stortinget. I Juss-Buss
sin høringsuttalelse ble det fokusert på at man i større grad kunne tydeliggjøre og
spesifisere rettighetene det var foreslått å ta inn. Videre ble det fokusert på en del
utfordringer innenfor bla. utledningsrett og sosialretten.
Høring om OPCAT - Valgfri protokoll til FNs torturkonvensjon
I forbindelse med ratifiseringen av OPCAT, valgfri protokoll til FNs torturkonvensjon,
blant annet med forslag til Nasjonal Forebyggende Mekanisme (NFM). Juss-Buss
skrev en høringsuttalelse som gav uttrykk for vår positivitet for en snarlig ratifisering.
Vi uttalte videre at vi mente at det burde opprettes en sterk og uavhengig nasjonal
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forebyggende mekanisme som effektivt ville bidra til både å forebygge og avdekke
menneskerettighetsbrudd, men at det å utpeke Sivilombudsmannen til NFM ikke ville
være hensiktsmessig for å oppfylle disse kravene til.

6.2.10 Andre felles arrangementer
Under følger en oversikt over andre arrangementer medarbeidere fra Juss-Buss har
deltatt i på tvers av gruppene. For gruppespesifikke arrangementer, se under om
rettspolitikk i gruppene.
KROM-konferansen
Alle gruppene deltok på KROM den 13-15. januar 2012. I tillegg var daglig og faglig
leder til stede. På seminaret ble blant annet problematikken med isolasjon tatt opp,
både gjennom varetekt og isolasjon i straffegjennomføringen. Mette W. Nagy hadde i
denne forbindelse et innlegg der hun delte FEGs erfaringer på området. I etterkant av
seminaret ble det skrevet en rapport.
Muntlig høring om fordelingsmeldingen
Juss-Buss hadde innspill til muntlig høring om fordelingsmeldingen den 16. februar.
Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar
Juss-Buss deltok på Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar med tittelen
«Nytt besøksorgan for forebygging av tortur ved frihetsberøvelse, Frivillig protokoll til
FNs torturkonvensjon (OPCAT)». Astrid Nilsen Ervik fra fengselsgruppa deltok i
paneldebatt på dette seminaret på bakgrunn av vår høringsuttalelse til ratifiseringen.
Rettspolitisk forenings høstseminar
Juss-Buss var sterkt representerte på Rettspolitisk forening sitt årlige høstseminar.
Høsten 2012 ble seminaret for første gang avholdt i Oslo. Seminaret hadde
romfolkets sosialrettslige stilling, bistandsadvokatens rolle og rettspsykiatriske
vurderinger som tema.
Møte med PIO-senteret

Juss-Buss besøkte PIO 23. februar 2012. Her ble det utvekslet informasjon om
hvordan begge organisasjonene arbeider. 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.

Besøk på Bastøy
Juss-Buss besøkte Bastøy både våren og høsten 2012. Vi deltok i samtaler
med de innsatte, holdt saksmottak og foredrag og var med på omvisning i
fengselet.
Fattigkonferansen
Juss-Buss deltok på Fattigkonferansen den 16. og 17. november. Tema var veien
tilbake fra ekskludering til inkludering. Øyvind Miller holdt foredrag med navnet ”NAV
– god hjelp for langtidssyke?". Foredraget ”For fattig og rik” ble holdt av professor
Kjell Underlid. Videre ble det holdt foredrag om ”Retten til fri rettshjelp i gjeldssaker”.
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Foredraget ”Hvordan leve med ytelser?” ble holdt av Georg Rønning. Kristian
Andenæs holdt foredrag om ”1845-2012 Fattigdom i det moderne Norge”. Foredraget
”Rettssikkerhet for Kong Salomo og Jørgen Hattemaker” ble holdt av Jan Fridthjof
Bernt. Lars Aasen snakket om at ”Bolig er livlinjen”. Foredraget ”NAVs
saksbehandling – god forvaltningsskikk?” ble holdt av Øyvind Miller. Politikere fra
flere store partier både på høyre- og venstresida hadde innspill til de fleste temaene.
Besøk på Trandum
Juss-Buss besøkte Trandum den 13.04.12. Besøket ble innledet med et foredrag av
en representant fra Politiets Utlendingsenhet som fortalte om hvordan de jobbet, da
særlig opp mot Trandum. Juss-Buss kom også med innspill og spørsmål til
foredragsholderen. Videre ble vi vist rundt på Trandum. Vi ble vist rundt både i det
gamle og det nye bygget.
Vi hadde et nytt tilsvarende besøk den 02.11.12. Dette besøket ble gjennomført som
en omvisning i Trandums lokaler, etter at det hadde blitt informert kort om rutinene i
enheten. Videre var det anledning underveis til å stille spørsmål.
Møte med Anja Hjelseth
Som en oppfølgning av Juss-Buss’ høringsuttalelse til NOU «Rom for alle» ble det
avholdt et møte med Anja Salte Hjelseth som er politisk rådgiver i kommunal- og
regionaldepartementet. Juss-Buss samarbeidet med Leieboerforeningen om dette
møtet. Vi forsøkte å formidle våre synspunkter rundt blant annet tidsbestemmelser i
leiekontrakter og urimelige vedlikeholdsplikter på leietakers side, samt om
problematikken rundt mangelen og standarden på kommunale boliger.
Rettssikkerhetskonferansen
Hele Juss-Buss deltok på Juristforbundets rettssikkerhetkonferanse høsten 2012.
Juss-Buss og de andre studentdrevne rettshjelpstiltakene vant årets
rettssikkerhetspris.
Rettshjelpsapp
Jussformidlingen i Nord-Norge har laget en rettshjelpsapp. De ønsket hjelp av oss
med informasjon om utlendingsrett. Vi bestemte at det var mest hensiktsmessig å
lage en app hvor vi henviste til UDI sine nettsider. Reglene på utlendingsrettsfeltet
endres stadig og UDI har en veiledningsplikt. De skal derfor holde nettsidene sine
oppdatert, og det er da ikke nødvendig at vi lager en side som ikke gir fullstendig
informasjon. Videre laget vi en sjekkliste over hva man skal gjøre dersom man har
søkt, og får avslag. Her synes vi det var viktig å holde det kort og presist, slik at det
virker overkommelig og ikke for komplisert. Når vi får brosjyren vår om utvisning ut på
nettsidene, kan vi lage en henvisning til klageoppsettet her.
Fengselsturné
Juss-Buss var på fengsels turné våren 2012. Det ble avholdt til sammen fem foredrag
ved Larvik fengsel, Arendal fengsel, Kristiansand fengsel, Åna fengsel og Stavanger
fengsel.

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
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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
2012 presentert.
6.3.1 Rettspolitiske aktiviteter på Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
året 2012
I 2012 ble følgende prosjekter prioritert på SAG:
Papirløse-prosjektet
SAG og Juss-Buss har lenge vært opptatt av å sikre sosiale rettigheter for papirløse.
Papirløse defineres gjerne som personer som mangler papirer på lovlig opphold.
Juss-Buss har lang erfaring med at papirløse i Norge ikke innvilges noen form for
sosiale ytelser. Lov om sosiale tjenester i NAV, med tilhørende forskrift, unntar
mennesker uten lovlig opphold rett på sosiale ytelser, med unntak av nødhjelp.
Nødhjelp innvilges imidlertid bare inntil vedkommende i praksis kunne forlatt landet.
Etter ulovfestede nødrettsbetraktninger skal imidlertid alle mennesker som oppholder
seg i Norge og er i nød, uansett oppholdsstatus, ytes livsnødvendig hjelp fra de ulike
sosialkontorene. Dette følger av ulovfestede nødrettsbetraktninger. Videre er retten til
mat, klær og tak over hodet sikret gjennom ØSK konvensjonen art. 11, jf. art. 9. ØSK
konvensjonen
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. Vi har videre sett eksempler på,
og mener det er bekymringsverdig at papirløse avvises i skranken og ikke får levert
en søknad. Dette skyldes vanligvis mangel på dokumentasjon fra søkeren.
SAG sitt overordnede mål er derfor å endre praksis i Norge slik at irregulære
innvilges sosialstønad, der de ikke har andre offentlige tilbud. Det realistiske målet i
prosjektet er at papirløse alltid skal ha rett til nødhjelp.
Prosjektet fikk ny ansvarlig våren 2012. Overføringen av prosjektet ble gjennomført i
januar. Grunnet stort arbeidspress gikk det noe tid før prosjektet kom godt i gang.
Arbeidet i prosjektet har i hovedsak dreiet seg om den nye forskriften som trådte i
kraft 16. desember 2011 og som regulerer papirløse sin rett til sosialhjelphjelp. I den
forbindelse har det også vært dialog med Arbeidsdepartementet om forståelsen av
den nye ordlyden i ny forskrift. Som følge av den nye forskriften har Juss-Buss
oppdatert følgebrevet vi sender med papirløse som skal søke om økonomisk stønad
hos sosialtjenesten.
Mye av arbeidet i prosjektet ble likevel satt på vent våren 2012, grunnet at man
ventet på at Arbeids- og velferdsdirektoratet skulle utarbeide nytt rundskriv til både
lov om sosiale tjenester i NAV og tilhørende forskrift. Rundskrivet kom sommeren
2012, og det ble derfor dessverre ikke gjort noen presseutspill slik vi hadde planlagt,
grunnet Juss-Buss’ begrensede sommerdrift.
Etter sommeren tok vi flere initiativ i prosjektet. Klassekampen trykket et innlegg
skrevet av ansvarlig i prosjektet, der forskriften og forvaltningspraksisen ble kritisert. I
tillegg kontaktet SAG en advokat som er interessert i å føre en testsak for
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domstolene, for å prøve om papirløse sine begrensede sosiale rettigheter er i strid
med ØSK konvensjonen. Videre kontaktet vi Arbeidsdepartementet for å forhøre oss
om hvilke vurderinger som var gjort opp mot ØSK konvensjonen når regelverket ble
utformet. Vi fikk et svar, og vil bruke dette i det videre arbeidet.
Det ble også skrevet en analyse regelverket som regulerer papirløse sine sosiale
rettigheter. Analysen brukes for å videreføre kompetanse til nye medarbeidere på
Juss-Buss, i tillegg til at den brukes aktivt når vi møter samarbeidspartnere og
politikere.
I likhet med Juss-Buss er Røde Kors også engasjert i papirløse sine sosiale
rettigheter. Det ble gjennomført et møte med juridisk rådgiver i Røde Kors Charlotte
Bayegan i uke 19, der vi utvekslet erfaringer og fikk råd til hvordan vi kunne jobbe
videre med prosjektet. Det var et ønske fra begge parter om å fortsette samarbeidet.
I uke 42 ble det gjennomført et nytt møte, nå med Ida Marstein som har tatt over
stillingen til Charlotte mens hun er i foreldrepermisjon. Vi diskuterte hvordan man
kunne oppnå målsetningen i prosjektet, og hvordan Juss-Buss og Røde Kors kunne
samarbeide videre. Det ble avtalt at det var ønskelig å avholde et seminar eller
debatt om emnet i 2013, i tillegg til å få media interessert i saken gjennom
leserinnlegg eller kronikker.
SAG jobber i utgangspunktet ikke med helserett, men siden papirløses
helserettigheter er svært begrenset, ønsket vi å delta i en referansegruppe med
Legeforeningen, NOAS, Helsesenteret for papirløse v/Kirkens Bymisjon og Røde
Kors om dette temaet. Formålet var å få i stand en referansegruppe som i større grad
kunne gå inn i enkeltsaker, og klage på avslag på helserettigheter for papirløse. Vi
fikk dessverre ikke deltatt på noen av møtene våren 2012, men høsten 2012 har en
nedtrapper på SAG hatt dette som sitt nedtrapperprosjekt. Vedkommende har deltatt
på møter, sammen med medlemmer av SAG, og har bidratt til å skrive klager til
fylkesmannen. Juss-Buss vil fortsette å delta i referansegruppen i 2013.
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.
Det er tydelig at mange utenlandske arbeidstakerne mangler grunnleggende
kunnskaper om sine rettigheter og plikter i sine arbeidsforhold. De utenlandske
arbeidstakernes situasjon forverres ofte ytterligere av at de ikke kan norsk. Dermed
reduseres deres mulighet til å skaffe seg rettsinformasjon tilsvarende.
Prosjektets overordnede mål har tidligere vært å spre rettsinformasjon til utenlandske
arbeidstakere, for å bidra til at disse kan sikre sine rettigheter. Våren 2012 har
prosjektansvarlig i tillegg forsøkt å få en mer aktiv tilnærming til problemet utover det
å spre informasjon, gjennom å kontakte aktuelle instanser for å kunne påvirke. Mer
konkret har dette arbeidet gått ut på å spille inn allmenngjøring av tariff på nye
områder, få lønnsinndrivelse inn i rettshjelpsloven og mer informasjon til
arbeidsgivere og arbeidstakere som et forsøk på å løse problemet med sosial
dumping i det norske arbeidsliv. Videre har det blitt forsøkt å spille inn at
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Arbeidstilsynet må styrkes med ressurser og utvidet påleggskompetanse på enkelte
områder.
Prosjektet fikk ny ansvarlig våren 2012. Overføringen av prosjektet ble gjennomført i
januar. Prosjektet kom raskt i gang. Samarbeidet med Caritas har blitt videreført.
Samarbeidet ble opprinnelig initiert gjennom Voksenopplæringsgruppa, men SAG har
i hovedsak har fulgt det opp i Sosial dumping-prosjektet. SAG holdte våren 2012 to
foredrag for frivillige på Caritas. Det er videre blitt holdt en innledning om sosiale
rettigheter for utenlandske arbeidstakere på et referansegruppemøte for Caritas,
Kirkens bymisjon, Blåkors, Røde kors og andre frivillige organisasjoner i Oslo. Det er
blitt avholdt 4 saksmottak med SAG sine medarbeidere.
En fra SAG deltok på Konferanse om sosial dumping 23. mars 2012 i regi av forlaget
Res Publica, og det ble skrevet referat fra konferansen.
SAG har snakket om sosial dumping i møter Juss-Buss har hatt med politikere i regi
av Reg/lobby.
SAG deltok på muntlig høring i stortinget om ”et godt og anstendig arbeidsliv” og
snakket der om sosial dumping. Den muntlige høringen var 13. februar 2012.
SAG har erfart at vårt arbeid mot sosial dumping har fungert, men har likevel valgt å
ikke prioritere prosjektet høsten 2012. Det er flere andre organisasjoner som også
jobber aktivt med lignende prosjekter, og vi har tatt en beslutning om å prioritere
prosjekter som får mindre oppmerksomhet både i offentligheten og av andre
organisasjoner. Vi har likevel opprettholdt kontakten med Caritas, og hatt flere møter
med dem, der vi utveksler erfaringer og koordinerer samarbeidet videre. Dette
samarbeidet vil fortsette i 2013.
Retten til bolig
Etter lov om sosial tjenester i NAV § 15 har kommunen 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 vedrørende boligproblematikken – om den
følges opp er ikke en del av denne vurderingen.
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, og med
en slik ”medvirkningsplikt” blir det lite som kan gjøres fordi det er opp til kommunene
hvordan tilbud det skal være. Videre er det i Oslo slik at vilkårene er innsnevret i den
forstand at det innenfor grunnvilkårene er gitt ulike prioriterte grupper. 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 i Oslo kommune vedrørende avslag om å stå på venteliste.
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SAG har vært i kontakt med departementet for å følge opp prosessen etter at vi
leverte høringsuttalelse til stortingsmeldingen ”Rom for alle” høsten 2011. I 2012 har
vi ventet på den påfølgende stortingsproposisjonen, som er ventet tidlig i januar
2013. Prosjektansvarlig har hatt løpende kontakt med Lars Aasen i
Leieboerforeningen i forbindelse med dette lovarbeidet. Sammen har de hatt møte
med Anja Helseth (Sp) i departementet og snakket om rett til bolig. Videre har det
vært dialog med Venstre sin programkomité. Det har også blitt avholdt møte med
Caritas om bolig for arbeidsinnvandrere. Prosjektansvarlig deltok på debatt om
bostedsløshet arrangert av Aktiv i Oslo. Videre deltok flere på SAG på et
frokostseminar i regi av Fafo om utenlandske arbeidstakeres bostedssituasjon.
Høsten 2012 har SAG også jobbet opp mot politikere i Oslo kommune i forbindelse
med boligplanen for Oslo 2013-2016. Ansvarlig i Oslo kommune er Helse- og
Sosialkomiteen. Vi deltok på deputasjoner i komiteen både angående vilkårene for
tildeling av kommunal bolig og angående boligplanen for de fire neste årene i Oslo.
Brosjyre om krav på lønn og feriepenger
Denne brosjyren var på intern gjennomlesing på slutten av høsten 2011.
Rettingsarbeidet etter denne gjennomgangen har tatt noe tid før ny prosjektansvarlig
tok over arbeidet. Brosjyren har vært på ekstern kontroll hos tidligere SAG’er
Andreas Grunde Rabben Moen i Parat. Tilbakemeldingene har blitt gjennomgått på
gruppemøte. Det er hentet inn pristilbud på trykking og oversetting. Det er søkt om
finansiering til oversetting og trykking, men vi har ikke mottatt svar enda.
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 videre med på 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 ikke
overholdes, og vi ser også eksempler på at det gis direkte feil råd til brukerne. Et
annet problem er at saksbehandlerne sjeldent er tilgjengelige, og kompetansenivået
til de saksbehandlerne vi er i kontakt med er svært varierende, og ofte for lavt.
Dette prosjektet har av arbeidskapasitetsmessige hensyn ikke blitt prioritert. Det har
lenge vært et prosjekt med uutnyttet potensial og målet for våren var å få et nytt
fokus i prosjektet. Det har blitt utarbeidet en ny prosjektbeskrivelse. Det er videre
påbegynt arbeidet med å lage et spørreskjema som SAG skal bruke for å undersøke
kunnskapsnivået og veiledningsvilligheten til ulike NAV-kontor og kompetansesenter.
Prosjektet har ikke blitt prioritert i 2012, og vil tas opp til vurdering i starten av 2013.
Høringer
Høring om forslag om tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige
kontrakter samt innføring av hjemler for å ilegge overtredelsesgebyr
Vi stilte oss i stor grad bak forslagene, men presiserte viktigheten av at
Arbeidstilsynet blir styrket med ressurser både for å øke tilsynsmengden og
oppfølging av overtredelser av arbeidsmiljøloven.
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Høring om forslag til tydeliggjøring av rettigheter ved permisjon
Uttalelsen ble skrevet i samarbeids med Rettspolitisk forening. Juss-Buss uttrykte at
man var fornøyd med at departementet kom med forslag om å tydeliggjøre av rettene
ved foreldrepermisjon. Slik forslaget var utformet ville det medføre en forbedring fra
dagens situasjon. Høringsnotatet oppstiller et skille mellom enkelte lønns- og
arbeidsvilkår i ansettelsesforholdet ved permisjon som skal behandles etter § 4a,
mens andre former for ulik behandling av arbeidstaker må vurderes etter
generalklausulen i § 3. Juss-Buss ba departementet ta stilling til om dette skillet
kunne komme tydeligere frem av lovgivningen, gjerne i form av en presisering om at
saker om vern mot andre diskrimineringsformer ved permisjon må behandles etter §
3. Det bør framstå som klart for arbeidsgiver om han skal ta utgangspunkt i
generalklausulen i § 3 eller det spesielle diskrimineringsvernet i den foreslåtte § 4a.
Høring om Husbanken – om klage på vedtak om bostøtte
Juss-Buss stilte seg bak store deler av departementets forslag. Vi uttalte at vi var
positive til at departementet ønsket å utvide Husbankens klagenemnd til også å
omfatte klager på vedtak om bostøtte. Juss-Buss uttalte videre at det var viktig at det
ble satt krav til den faglige sammensetningen i klagenemnden for å sikre forsvarlig
saksbehandling av klagene. Antall medlemmer burde ikke gå utover nemndens
tverrfaglige kompetanse. Vi var positive til departementets ønske om at
brukerinteresser skulle være representert i nemnden. Juss-Buss mente at
sekretariatet med fordel kunne bli plassert fysisk utenfor forvaltningen, men var enige
i at den administrative delen kunne ligge under Husbankens sentraladministrasjon. Vi
var til slutt enige i at det burde bli et krav om at ei fulltallig nemnd behandler sakene.
Høring om forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.
Juss-Buss stilte seg bak forslaget om at allmenngjøringen av tariffavtale for
byggeplasser i Norge burde videreføres.
SAG erfarer fortsatt at utenlandske arbeidstakere blir underbetalt, og at forholdene i
byggebransjen ikke har forbedret seg tilstrekkelig til at det ikke lenger er behov for
allmenngjøring av tariffavtale. Vilkåret for allmenngjøring i allmenngjøringsloven § 5
annet ledd var dermed fortsatt oppfylt.
Høring om forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
Juss-Buss stilte seg bak forslaget om at allmenngjøringen av tariffavtale for
renholdsbedrifter i Norge burde videreføres. Videre stilte Juss-Buss seg bak LOs
forslag om endringer i den gjeldende Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for
renholdsbedrifter § 2 annet ledd og § 6. Vi mente endringene ville gi et forbedret vern
for arbeidstakere i renholdsbedrifter. Vår erfaring, og dokumentasjonen i LOs
begjæring, tilsa at kravet i allmenngjøringsloven § 5 annet ledd, om at ”utenlandske
arbeidstakere utfører eller kan komme til å utføre arbeid på vilkår som samlet sett er
dårligere enn det som gjelder etter landsomfattende tariffavtaler” var oppfylt for
renholdsbedrifter i Norge. Juss-Buss uttrykte videre at så få unntak fra
allmenngjøringen av minstelønn som mulig ville være fordelaktig for arbeidstakere i
renholdsbransjen. Unntak som kan utnyttes av arbeidsgivere for å gi sine ansatte
lavere lønn, burde unngås. Juss-Buss stilte seg avslutningsvis bak å utvide
arbeidsgivers plikt til å bidra med arbeidstøy etter § 6, til å også omfatte sko.

56

Debatt
SAG arrangerte 24. april 2012 debatt på frokostkjelleren om implementering av
sosiale rettigheter i Grunnloven. Panelet bestod av: Charlotte Bayegan,
menneskerettighetsrådgiver i Røde kors, Tolle Stabel fra Regjeringsadvokaten, Aksel
Hagen fra SV, Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer og Carl I. Hagen, medlem av
menneskerettighetsutvalget. Her ble panelet utfordret på å svare på blant annet om
det er nødvendig og/eller hensiktsmessig at sosiale rettigheter implementeres i
Grunnloven. Og hvis ja: Bør de formuleres som rettigheter for individene og vil de
foreslåtte bestemmelsene få noen rettslig eller praktisk betydning?
Artikler på trykk
- Ole Magnus Drægni skrev om førstelinjetjenesten til Juristkontakt.
- Ingrid Mellum Gundersen skrev om sosiale rettigheter i grunnloven til Stud.jur.
- Ane Celine Backer skrev om ny forskrift til lov om sosiale tjenester i NAV til
Advokatbladet.
- Ingrid Mellum Gundersen skrev om å få avslag på stønad til livsopphold
omfattet av lov om fri rettshjelp til Advokatbladet.
- Ole Magnus Drægni skrev reisebrev fra Vietnam til Stud.Jur.
Annet mediearbeid
SAG har hatt en avisansvarlig 2012. Avisansvarlig har fordelt aviser mellom de aktive
medarbeiderne og laget en perm hvor vi kan legge inn SAG-relevante artikler fra
media. Dette har resultert i at det har blitt skrevet én artikkel utenfor de artikler SAG
har skrevet for skrivegruppen. Det har tidvis vært stort arbeidspress på SAG når det
kommer til saksbehandlingen. Dette har dessverre gått ut over i hvor stor grad det
har vært mulig å prioritere mediesaker. Vi har likevel forsøkt å komme i kontakt med
blant annet Dagbladet når det var noe som var relevant for oss, men vi fikk dessverre
aldri noe på trykk. Det har blitt sendt ut diverse pressemeldinger, blant annet om
sosial dumping og den økende andelen av feilutbetalinger av trygd fra NAV. Disse
ligger tilgjengelige på jussbuss.no.
Andre arrangementer
Debatt om den nordiske velferdsmodellen
SAG var på debatt om den nordiske drømmen (den nordiske velferdsmodellen) den
21.01.12. Her deltok ministre fra de nordiske landene for å debattere de ulike
velferdsmodellene og utfordringene som kommer.
Muntlig høring om felles ansvar for et godt og selvstendig arbeidsliv
SAG deltok på muntlig høring om ”felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv”
den 13. februar 2012. Arbeids- og sosialkomiteen holdt muntlig høring om
stortingsmeldingen ”felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv”. Her uttalte SAG
seg om sosial dumping og da særlig ovenfor utenlandske arbeidstakere, samt
lovfesting av permitteringsregler og arbeidstilsynet og styrking av dette.
Foredrag for AUF
SAG holdt foredrag for AUF om lov om fri rettshjelp den 25. oktober.
Lansering av au pair-rapport
SAG deltok på lansering av JURK sin Au pair rapport den 27. september.
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6.3.2 Rettspolitiske aktiviteter på Gjelds- og familierettsgruppa (GOF) året 2012
I 2012 ble følgende prosjekter prioritert på GOF:
Samordne livsoppholdssatser
I Norge er det fire ulike særnamsmenn som kan tvangssinnkreve 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 blir i praksis fastsettes i satser satt at de enkelte
særnamsmenn, og varierer mellom omtrent 6700 og 10700 for enslige. 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 trekkinnstansen som har gjort en feil.
Røe Isaksen fikk i løpet av høsten 2011 utarbeidet et dok 8-forslag som GOF
kommenterte i to omganger før representantforslaget ble sendt Stortinget som
dokument 8:31 S (2011-2012). Utredningen av forslaget ble tildelt Anna Ljunggren.
GOF var i møte med Anna Ljunggren onsdag 4. januar vedrørende dokumentet, hvor
vi fikk lagt frem våre kommentarer. Senere kommenterte vi svar fra
Justisdepartementet v/ Grete Faremo vedrørende forslaget. Høyre v/ Torbjørn Røe
Isaksen hadde en sak i media vedrørende tvangstrekk i Aftenposten. Juss-Buss
sendte sine kommentarer om tema til Aftenposten som var på trykk søndag 12.
februar.
Ettersom en arbeidsgruppe fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
hadde utarbeidet et lovforslag med en del av de samme endringene ble Dok 8 forslaget satt på foreløpig vent.
GOF var i møte med Gjeldsofferalliansen (GOA) og en økonomisk rådgiver fra NAV i
forbindelse med lovendringsforslaget hvor vi diskuterte de foreslåtte endringene.
I mars skrev GOF høringsuttalelse til ”Endringer i gjeldsordningsloven mv.” hvor vi
blant annet kommenterte forslaget om standardiserte livsoppholdssatser. I november
sendte GOF en e-post til Barne- og likestillingsdepartementet for å forhøre oss om
fremdriften med lovforslaget.
Gjeld under soning
Fanger er en gruppe som vi ser ofte er ekstra hardt rammet av gjeldsproblemer.
Hvordan dette håndteres, har 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 lov om sosiale tjenester 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 om hvordan man kan ta fatt på gjeldsproblemer.
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Våren 2012 har foredraget ”Gjeld under soning” vært gjennomført ved Kroksrud,
Kongsvinger, Trøgstad, Eidsberg og Ringerike fengsel. I tillegg ble det gjennomført
fem foredrag i løpet av oppsøkende uke (se eget punkt). Høsten 2012 ble det holdt
foredrag ved Kongsvinger, Bastøy, Kroksrud, Ringerike og Trøgstad fengsel.
Dessuten ble det avholdt et foredrag ved fengselsundervisningen i Tønsberg.
Erfaringene fra disse foredragene var at fangene var positive og interesserte og stilte
masse spørsmål. Foredragene, med unntak av det som ble holdt hos
fengselsundervisningen, har vært avholdt samtidig med FEG sine saksmottak i
fengsel, og ansvarlig for fengselsbesøkene på FEG har også hatt ansvaret for å
booke GOF sitt foredrag. Det har fungert veldig bra å koordinere våre besøk med
FEGs saksmottak.
I maiutgaven av Injuria, Studentavisen i Bergen, hadde GOF artikkelen ”Bot og
bedring” på trykk.
Høsten 2012 startet GOF også opp et samarbeidsprosjekt med Røde Kors ”Nettverk
etter soning” som har et gjeldsprosjekt for tidligere straffedømte. GOF var i møte med
noen ansatte i Røde Kors 4. september. Dersom Gjeldsprosjektet får saker med
rettslige spørsmål vil disse sakene kunne henvises til oss. GOF opplyser videre
klienter om ”Nettverk etter soning”.
GOF deltok på muntlig høring i Finanskomiteen om lov om Statens
innkrevingssentral 6. november. Våre tilbakemeldinger knyttet seg til forholdet til
inkassolovgivningen, Statens innkrevingssentral sin utvidede motregningsrett,
lemping av krav på rimelighetsgrunnlag og forsinkelsesrenter.
Unge og gjeld
Unge er den gruppen skyldnere som vokser mest, og GOF har derfor ønsket å
fokusere spesielt på forebyggende arbeid opp mot unge skyldnere.
Høsten 2011 utarbeidet GOF et foredrag om unge og personlig økonomi, som er en
enkel innføring om gjeld og forbruk. I løpet av vårsemesteret har GOF avholdt
foredraget på Wang VGS, Sogn VGS, Hartvig Nissen VGS og Trongstad
ungdomskole, i tillegg til fire foredrag i løpet av oppsøkende uke (se eget punkt).
Høsten 2012 holdt vi foredraget på Wang VGS og Oslo Handelsgymnasium.
”Unge og gjeld” har vært nedtrapperprosjekt på GOF våren 2012. Det ble holdt
foredrag på Wang VGS og tre foredrag på Trongstad Ungdomskole i Asker.
GOF erfarer at unge i dag har lite kunnskap om personlig økonomi og at foredraget
har stor nytteverdi. GOF hadde med journalist og fotograf fra Aftenposten på et unge
og gjeld foredrag som i ettertid ble publisert på aftenposten.no og adressa.no. Hele
GOF var også på trykk i en artikkel på dittoslo.no og papirutgaven, hvor
gjeldsproblemer blant unge og behovet for gjeldsregister var tema. To av GOFs
medarbeidere gav dessuten sammen med Forbrukerombudet sine kommentarer til
reklameringen for forbrukslån på sosiale medier, som var på trykk på aftenbladet.no.
På bakgrunn av Juss-Buss sin deltagelse på BLD sitt seminar ”Unge og gjeld” høsten
2011, ble vi invitert til Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO) sitt årsseminar. Et
av tre temaer var unge og gjeld. GOF deltok på seminaret med to av sine
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medarbeidere. FNO er opptatt av at bankene tar sin del av ansvaret for å lære opp
unge om personlig økonomi. FNO mener personlig økonomi bør være et valgfag på
VGS, noe Juss-Buss støtter. Juss-Buss er også positive til at bankene aktivt
oppsøker skolene, men ettersom de også har kommersielle hensikter er personlig
økonomi som et eget fag i skolen mer hensiktsmessig. Kristin Halvorsen deltok på en
debatt om tema. Hun mener dagens pensum dekker personlig økonomi
tilfredsstillende. Juss-Buss er ikke enig i dette, noe erfaringene fra våre besøk på
videregående skoler viser.
GOF hadde artikkelen ”Ung og gjeldstynget – en bekymringsverdig utvikling” på trykk
i Juristkontakt.
Gjeldsregister
Gjeldsproblemer skriver seg mer og mer fra at enkelte tar opp lån de i
utgangspunktet ikke kan betjene. GOF anser det som sentralt å begrense tilgangen
på slike lån og å skjerpe finansinstitusjoners frarådningsplikt. Et mulig tiltak for å
begrense tilgangen på usikrede lån, er å opprette et nasjonalt gjeldsregister. Dette
har vært til utredning hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet siden i
høst. GOF tok kontakt med departementet per mail for å få vite hvordan arbeidet med
utredningen gikk. Vi mottok svar på mail om at en arbeidsgruppe har utarbeidet en
rapport som nå er til politisk vurdering i departementet.
GOF hadde 22. mars et møte med Ulf Leirstein, representant for FRP på Stortinget.
Han er særlig interessert i gjeldsproblematikken, og er positiv til innføring av et
gjeldsregister. Juss-Buss har opprettholdt kontakten med Leirstein i etterkant av
møte. På GOF sin oppfordring stilte Ulf Leirstein et spørsmål til statsråd Inga Marte
Thorkildsen angående prosessen rundt gjeldsregister.
GOF hadde artikkelen ”Det man ikke vet, har man ikke vondt av?” om behovet for et
gjeldsregister på trykk i Juristkontakt.
I november sendte GOF på nytt en e-post til Barne-, likestilling- og
inkluderingsdepartementet og spurte hvordan fremdriften med å få i stand et
gjeldsregister er. I desember ble utredning om gjeldsregister i Norge sendt på høring.
Trenger vi Forliksrådet?
Som førsteinstans i et stort antall juridiske tvister, er utformingen og gjennomføringen
av forliksrådene av stor betydning for mange. Det er en rekke hensyn som gjør seg
gjeldende, bla. hensynet til å løse tvister på et tidlig stadium og hensynet til et riktig
resultat. Det bør derfor være en pågående debatt om forliksrådets rolle. GOF har
dette semesteret pekt på en del punkter ved behandlingen i forliksrådet som vi i dag
mener ikke er tilfredsstillende.
GOF mener rettsikkerheten ved forliksrådsbehandling ikke er forsvarlig på bakgrunn
av at forliksrådet både skal mekle og dømme i sivile saker. De har ingen juridisk
kompetanse, lite opplæring og svært varierende erfaring siden hver kommune har sitt
forliksråd. GOF mener behandlingen i større grad burde legges til særlige utvalg med
faglig og juridisk kompetanse slik som forbrukertvistutvalget og husleietvistutvalget.
GOF erfarer at et stort antall av våre klienter har fått avsagt fraværsdommer mot seg
i forliksrådet uten at de er klar over det og at en stor andel av forliksrådets
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avgjørelser nettopp er fraværsdommer. GOF mener det ikke er forsvarlig at forenklet
postforkynning kan medføre fraværsdom, sammenholdt med at partene ikke har
mulighet til å oppfriske fraværsdommer avsagt av forliksrådet.
GOF avholdt debatt om temaet tirsdag 21. februar som gav nyttige innspill. I panelet
satt Hans Frode Kielland Asmyhr (stortingsrepresentant for FrP), Harald Trulsrud
(dommer/rådsmedlem i Oslo forliksråd), Ruth Anker Høyer (tingrettsdommer i Oslo
tingrett), Baard Bratsberg (styreleder Norske inkassobyråers forening) og Svein H.
Stavnes Wennevik (seksjonssjef hos Namsfogden i Oslo). Ordstyrer var Inge
Lorange Bavker (professor i sivilprosess). GOF har i etterkant holdt kontakten med
Ruth Anker Høyer, og har i samråd med hennes erfaringer satt opp et tentativt
program for en studietur hvor formålet er å besøke land med alternative
tvisteløsningsorganer.
I etterkant av debatten stilte Asmyhr et spørsmål til justisminister Grete Faremo om
hvordan hun mener forliksrådsordningen fungerer, samt hvordan erfaringene med
småkravsprosessen som ble innført i den nye tvisteloven er.
Tvisteloven av 2005 er til evaluering hos Justisdepartementet. GOF følger
evalueringen og ønsker å påvirke revideringen. Tirsdag 22. mai deltok GOF på et
seminar om evalueringen, hvor Justisdepartementet la frem sine resultater så langt. I
november sendte GOF en e-post til Justisdepartementet og spurte hvordan
evalueringen går.
GOF reiste på studietur til Stockholm 13. til 17. oktober for å undersøke alternativer til
den norske småkravsprosessen. Til studieturen fikk vi kr. 20 000 i støtte av Stiftelsen
Scheibler. Vi besøkte professor i prosess, Christian Diesen, på Stockholms
Universitet, Madeleine Arpegård og Jessica Didrikson hos Stockholms Tingsrätt,
Niclas Antonsson hos Kronofogden og Karolin Karlsson hos advokatfirmaet Baker &
McKenzie. Vi overvar også en sak om småkrav i tingretten. I løpet av studieturen
lærte vi mye om hvordan saker som gjelder små krav løses i Sverige. I etterkant av
studieturen sto artikkelen ”Småkravsprosess hos söta bror” på trykk i Stud.jur. og
Injuria.
Samboerlov
Samboere har en mer usikker rettsstilling enn ektefeller fordi det er færre regler om
det økonomiske oppgjøret ved endt samboerskap og disse er spredt i lovgivningen
eller fastsatt i rettspraksis og 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.
JURK er spesielt opptatt av saken og har utarbeidet et eget forslag til samboerlov.
Juss-Buss har vurdert forslaget og valgt å stille seg bak dette. Det er noen punkter vi
ikke er helt enige i, men vi ønsker å stille oss bak forslaget siden vi er for en
samboerlov.
Vi avholdt møter med JURK om våre rettspolitiske prosjekter både våren og høsten
2012. JURK planlegger å møte forskjellige politikere fremover for å få de til å støtte
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deres lov. GOF har sagt seg villig til å bidra dersom det skulle være ønskelig. Vi kom
også med innspill til JURK i forbindelse med deres arbeid med en samboerlov.
GOF arrangerte fagdag om samboeres rettsstilling i samarbeid med JURK 25.
september. Tarjei Bekkedal, postdoktor ved Universitetet i Oslo, holdt innlegg om
rettstilstanden og behovet for en samboerlov med særlig fokus på hvilke
innvendinger som kan reises mot en lov. Videre ble det diskutert noen
eksempelsaker. Fagdagen var vellykket og ga nyttige innspill.
Rom
Romfolket er en gruppe som ofte er ekstra hardt rammet av gjeld. GOF har derfor
siden vinteren 2010 hatt et samarbeid med voksenopplæringen på Skullerud om å gi
dem informasjon på området. Vi har også tatt inn saker på disse besøkene.
Juss-Buss var på voksenopplæringen som har flyttet til Sinsen 23. april. Målet med
foredraget var i første omgang å hjelpe de oppmøtte med å få oversikt over sin gjeld.
GOF hadde med maler på gjeldsforespørsler som ble fylt ut, og som de ansatte på
Voksenopplæringen skulle sende. Videre ble det avtalt et oppfølgingsmøte i
august/september når alle hadde fått svar på sine gjeldsforespørsler. De ansatte på
voksenopplæringen skulle ta ansvar for å kontakte oss etter behov. Vi hadde videre
med maler på budsjett og søknad om nedbetalingsplaner som de ansatte skulle gå
igjennom romfolket med når de hadde fått svar for sine gjeldforespørsler.
Forliksrådsbrosjyre
Mange av våre klienter blir innkalt til forliksrådet, eller kommer til oss når de allerede
har en fraværsdom. 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.
Den brosjyren vi hadde var utdatert etter at den nye tvisteloven trådte i kraft.
Brosjyren har vært til eksternkontroll i forliksrådet. GOF hadde møte med forliksrådet
vedrørende brosjyren. Noen av kapitlene har etter revidering vært igjennom
gruppemøte i 2012. GOF utarbeidet og sendte søknad om støtte til trykking til
Justisdepartementet.
Brosjyren ble ferdigstilt og sendt til trykking i august 2012.
Høringer
Høring om endringer i gjeldsordningsloven mv.
Juss-Buss mente blant annet at det bør åpnes for at gjeldsordningssaker kanaliseres
til bestemte namsmenn og stilte oss positive til at det åpnes for søknader om
gjeldsforhandlinger fra utlandet. Dessuten mente vi at det bør etableres
standardiserte satser for livsopphold.
Høring om dekning av rettskostnader etter nemnduttalelser
Juss-Buss stilte seg bak forslaget, da vi mente en slik løsning vil styrke
rettssikkerheten til de som ikke har anledning til å betale for advokat.
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Debatter
GOF arrangerte debatten ”Trenger vi forliksrådet?” den 21. februar 2012 på
Frokostkjelleren. I panelet satt Hans Frode Kielland Asmyhr (medlem i Stortingets
justiskomitè for Frp), Harald Trulsrud (dommer/rådsmedlem Oslo forliksråd), Ruth
Anker Høyer (tingrettsdommer Oslo tingrett), Baard Bratsberg (styreleder Norsk
Inkassobyråers forening), Svein H. Stavnes Wennevik (seksjonssjef Namsfogden i
Oslo). Ordstyrer var Inge Lorange Backer, professor i sivilprosess ved UiO. Debatten
var vellykket og alle debattantene var enige om at det var et behov for endringer av
behandlingen av saker i forliksrådet.
GOF arrangerte fagdag om samboeres rettsstilling i samarbeid med JURK 25.
september. Tarjei Bekkedal, postdoktor ved Universitetet i Oslo, holdt innlegg om
rettstilstanden og behovet for en samboerlov med særlig fokus på hvilke
innvendinger som kan reises mot en lov. Videre ble det diskutert noen
eksempelsaker. Fagdagen var vellykket og ga nyttige innspill.
Artikler på trykk
- Lars Mathias Enger har skrevet om manglende oppfriskning ved
forliksrådsbehandling til Advokatbladet.
- Mina Rabo Lund-Roland har skrevet om dårlig økonomisk rådgivning hos NAV
til Advokatbladet.
- Silje Fjeld har skrevet om behovet for gjeldsregister til Juristkontakt. Artikkelen
kan leses her:
http://www.juristkontakt.no/Global/Juristkontakt/pdf_arkiv/Juristkontakt%203%
20-%202012.pdf
- Bernhard Hagevik har skrevet om unge og gjeld til Juristkontakt. Artikkelen
kan leses her:
http://www.juristkontakt.no/Global/Juristkontakt/pdf_arkiv/Juristkontakt%206%
20-%202012.pdf
- Susanne Fosvedt har skrevet om økonomisk straff til Injuria
- Marie Lilleløkken og Andrea Salomonsen skrev en sammenligning av det
svenske og norske systemet for innkreving av pengekrav.
Annet mediearbeid
Lars Mathias Enger ble intervjuet i P2s program «Ekko» som ble sendt 30. januar.
Intervjuet kan høres finnes på http://podkast.nrk.no/program/ekko__et_aktuelt_samfunnsprogram.rss.
Andre arrangementer
Muntlig høring om Lov om statens innkrevingssentral
GOF deltok på muntlig høring om Lov om statens innkrevingssentral (SI-loven) i
Finanskomiteen 6. november. Vi mente blant annet at det bør være mulig å foreta
lemping av krav på rimelighetsgrunnlag og knyttet kommentarer til forslaget om
Statens innkrevingssentrals utvidede motregningsrett.
Temadag hos Namsfogden i Oslo
GOF besøkte Namsfogden 16. februar og 8. november, hvor vi fikk en innføring i de
områdene Namsfogden jobber med.
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Besøk hos PIO
Tre av GOFs medarbeidere var på besøk hos PIO for å få en innføring i hva de
jobber med våren 2012.
Det årlige kurset i praktisk tvangsfullbyrdelse
GOF deltok på Juristforbundets kurs tirsdag 24. april. Temaene var oppdatering og
nytt fra lovgivning og praksis, egeninkasso, salgspant, skriftstykkeprosessen, utlegg i
ukurante formuesgoder og tvangsfullbyrdelse og forholdet til ektefelle/samboer.
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
GOA er en viktig samarbeidspartner for oss, de jobber for mange av de samme
tingene og stiller ofte opp når vi arrangerer debatter og lignende. Den 7. februar ble
det avholdt et møte hvor 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 om hva som skjer i
de politiske kulissene og få innspill til hvordan vi kan jobbe videre. Møtet var hyggelig
og lærerikt.
Kriminalpolitisk seminar på Sundvollen
To av GOFs medarbeidere deltok på kriminalpolitisk seminar torsdag 15. mars, hvor
et av temaene var tilbakeføringsgarantien til samfunnet.
Unge og gjeld-foredrag
Det ble holdt to foredrag til unge om gjeld på Rælingen VGS, ett på Frederik II VGS
og ett på Lier VGS. Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse etter foredraget
for å se hva elevene hadde fått med seg av innholdet i foredraget. Svarene var veldig
varierte, men det var mange positive tilbakemeldinger om at foredraget var lærerikt.
Besøk hos Finansklagenemnda
GOF besøkte Finansklagenemnda 16. august. Vi fikk en innføring i hva
Finansklagenemnda jobber med, hvordan saksbehandlingen foregår og svar på en
del faglige spørsmål.
Besøk hos Forliksrådet
GOF besøkte Forliksrådet 20. september. Vi fikk en innføring i Forliksrådets
virksomhet, samt overvære flere forliksrådsmøter.
Besøk fra Konkursrådet
Et medlem i Konkursrådet var på besøk 11. oktober og snakket om Konkursrådets
virksomhet, samt ga oss en innføring i konkurs, lønnskrav i konkurs og
lønnsgarantisaker.
Møte med Econa
GOF var høsten 2012 i møte med Econa som ønsker å starte opp en studentdreven
økonomirådgivning i Oslo. Det ble avtalt at GOF skal delta på en workshop om dette i
2013.
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6.3.3 Rettspolitiske aktiviteter på Innvandringsgruppa (INNVA) året 2012
I 2012 ble følgende prosjekter prioritert på INNVA:
Utvisning
En stor andel av INNVAs totale sakstilfang er saker om utvisning av utlendinger fra
Norge. Et vedtak om utvisning innebærer at man må forlate landet og at man ikke
kan komme tilbake i et angitt tidsrom. Dette tidsrommet er som regel 2 år, 5 år eller
varig.
Et vedtak om utvisning er et av de mest inngripende vedtakene forvaltningen kan
fatte. Det rammer den enkelte utledning hardt, samtidig vil det kunne rive opp familier
og frata barn retten til en forelder. INNVA jobber derfor for at rettssikkerheten til
denne gruppen skal ivaretas.
I forbindelse med prosjektet gjennomførte INNVA en studietur til Sverige og
Nederland våren 2012. Vi så nærmere på organisering av utlendingsforvaltningen,
regelverk og hvilken grad dommer om utvisning fra EMD har påvirket nasjonalt
regelverk og praksis.
Sverige ble valgt som reisemål særlig på bakgrunn av at utlendingsforvaltningen er
organisert med en forvaltningsdomstol som klageinstans. Nederland ble valgt fordi de
gjentatte ganger har blitt dømt av EMD i saker om utvisning.
I Sverige hadde vi flere møter med ansatte fra utlendingsforvaltningen, en professor
ved universitet i Stockholm og den svenske advokatforeningen. I Nederland møtte vi
en professor ved Universitet i Amsterdam og en privatpraktiserende advokat som
jobbet med utlendingsrett.
I etterkant av turen har Innva skrevet en rapport om våre observasjoner. Den ble
blant annet sendt til Oxford Research, som brukte deler av rapporten i sitt rapport om
dårlig advokatarbeid, se eget punkt.
For å kunne gi generell informasjon til våre klienter i utvisningssaker har vi laget en
utvisningsbrosjyre. Brosjyren ble trykket i november 2011. Brosjyren har blitt oversatt
til engelsk og trykket i engelsk utgave høsten 2012.
Vi har også laget et foredrag om utvisningsvurderingen på norsk og engelsk som vi
kan holde i fengsler. Vi vil i større grad være med på saksmottak i fengsel, da
spesielt i Kongsvinger fengsel, som har blitt en avdeling for utlendinger.
Vi hadde en fredagspils med Barneombudet og For Fangers Pårørende hvor vi
snakket om problematikken rundt vurderingen av barnets beste. Begge instanser
ønsker et videre samarbeid.
Vi har også i møte med UDI og UNE uttrykket en bekymring om vurderingen av
barnets beste. Den er ofte mangelfull, og baseres i for stor grad på om det foreligger
en samværsavtale mellom barn og forelder. UNE bør få en egen avdeling eller
instans med barnefaglig kompetanse.
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På foredraget for nyutdannete fengselsbetjenter (KRUS) snakket vi blant annet om
utvisningsvurderingen, og det kom mange spørsmål fra salen. Det kan derfor være
nyttig å ha et lengre foredrag for dem om utvisning når vi skal dit i 2013.
Familieinnvandring
Saker om familieinnvandring utgjør brorparten av INNVAs totale saksandel. Som en
del av ikrafttredelsen til utlendingslov i 2010 ble det foretatt innstramminger i
regelverket om familieinnvandring. Dette medførte bl.a. et skjerpet underholdskrav, i
form av et krav til tidligere inntekt.
INNVA erfarer at disse innstramningene har utilsiktede og urimelig konsekvenser for
mange av våre klienter. Det ble derfor startet opp et prosjekt om dette våren 2012.
Formålet er å belyse de utilsiktede og urimelige konsekvensene og forsøke å få til
endringer.
Som en del av gjennomføringsplanen til regjeringen er det bestemt at man skal gå
underholdskravet nærmere i sømmene. Det er derfor et spillerom for oss til å komme
med innspill om hvordan regelverket fungerer.
INNVAs erfaring er at underholdskravet på enkelte punkter har utilsiktede virkninger.
INNVA har derfor arrangert debatt om familieinnvandring, med søkelyset spesielt
rettet mot underholdskravet. I etterkant av debatten har vi hatt møte med Hilde
Magnusson, medlem av kommunal – og forvaltningskomiteen (Ap), Aksel Hagen
leder av kommunal- og forvaltningskomiteen (SV) og Geir Bekkevold fra KrF. De fikk
et skriv med våre innspill til partiprogram.
I tilknytning til prosjektet har INNVA også skrevet en artikkel om ettårsfristen i
Advokatbladet, som omhandler når det er aktuelt å gjøre unntak fra underholdskravet
for flyktninger.
I tillegg til prosjektet om familieinnvandring har INNVA laget en brosjyre om
familieinnvandring. Brosjyren har vært på ekstern gjennomlesning og ble trykket
høsten 2012. Brosjyren er også oversatt til engelsk høsten 2012. De skal sendes til
asylmottak og flyktningtjenester våren 2013.
Identitetstvil
I enkelte tilfeller gis utlendinger såkalte begrensede tillatelser. Dette innebærer at
mange i årevis blir boende på asylmottak uten mulighet til å bosette seg andre
steder. Man kan heller ikke gå på norskkurs, få permanent opphold eller norsk
statsborgerskap.
Formålet med en begrenset tillatelse er å gi utlendinger et insentiv til å fremskaffe
dokumentasjon på sin identitet. I mange tilfeller er dette imidlertid ikke mulig fordi
identitetsdokumenter fra hjemlandet ikke er etterprøvbare. I slike tilfeller vil
identitetstvilen være fastlåst.
INNVA har derfor satt seg fore å kaste søkelys over det som er en håpløs situasjon
for denne gruppen.
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I vår ble det skrevet en artikkel i Juristkontakt om begrensede tillatelser. En forkortet
utgave av denne ble også publisert i et magasin produsert av IOM og UTROP, som
kom som vedlegg til Dagens Næringsliv i mai.
I høst skrev INNVA en artikkel om tema til Advokatbladet med tittelen ”se meg i
øynene før du sier jeg lyver”, her skrev vi om hvorfor vi mener det bør være en økt
bruk av muntlig saksbehandling i denne typen saker.
Vi holder også på med en klage til Sivilombudsmannen som går på dette med
begrensede tillatelser, med særlig fokus på barnefamilier.
Neste halvår vil være et sovende halvår for prosjektet. Oxford Research skal skrive
en rapport om tema og vi vil derfor avvente mer arbeid på området inntil rapporten er
ferdigstilt. Oxford Research har bedt oss om innspill til rapporten, dette vil bli sendt
inn i begynnelsen av januar.
Kvalitetskontroll av rettshjelpsadvokater
INNVA erfarer at det ofte er dårlig kvalitet på arbeid utført av rettshjelpsadvokater.
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 urovekkende
fordi dette er saker som generelt sett har stor velferdsmessig betydning. På grunn av
manglende kjennskap til norsk språk og norsk rett, har klientene begrenset mulighet
til å oppdage når det er gjort slett arbeid.
INNVA har videreført arbeidet som ble påbegynt våren 2010, ved å rette
oppmerksomheten mot kvalitetskontroll av rettshjelpsadvokater. Målet har vært å
sikre kvalifisert og forsvarlig advokatbistand. Sammen med NOAS og
Advokatforeningen ble det i august 2011 sendt en felles uttalelse til
Justisdepartementet med forslag til endringer av Utlendingsdirektoratets
advokatordning.
På bestilling fra UDI satte Oxford Research i gang en evaluering av
advokatordningen i asylsaker våren 2012.
Våren 2012 spilte Juss-Buss inn våre erfaringer med dårlig advokatarbeid både
muntlig og skriftlig. INNVA fikk også i oppdrag å rapportere om hvordan
advokatordningen fungerer i Sverige. Studieturrapporten ble i den sammenheng
sendt til vår kontaktperson i Oxford Research, Tor Egil Viblemo.
Rapporten kom ut 29. Oktober og 30. Oktober arrangerte INNVA debatt på
frokostkjelleren om temaet. Representanter fra UDI, NOAS, Advokatforeningen,
Oxford Research og utlendingsrettsadvokat Halvor Frihagen. Ingen politikere hadde
mulighet til å delta, da hele uken var satt av til høring om statsbudsjettet.
I etterkant av debatten og rapporten har vi holdt møte med politisk rådgiver for SV,
Helga Eggebø, der vi snakket om tiltak for å bedre advokatarbeidet i
utlendingsrettssaker.
Vi har også holdt møte med advokatforeningen der vi ble enig om å følge opp
samarbeidet om Dårlig Advokatarbeid og forsøke å komme med felles innspill til
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Justisdepartementet. Gjerne i samarbeid med NOAS. Vi har i denne sammenheng
påbegynt et utkast til fellesbrev.
Papirløskampanjen
Juss-Buss har deltatt i et samarbeid med 26 organisasjoner som har satt søkelyset
på lengeværende papirløses rettigheter i Norge. Kampanjen kjemper for at barns
rettigheter skal gis forrang foran innvandringsregulerende hensyn og at det settes en
grense for hvor lenge man kan leve som papirløs i Norge.
INNVA har i liten grad vært deltagende i papirløskampanjen dette halvåret. SAG har
et pågående prosjekt om helserettighetene til papirløse. INNVA vil derfor avvikle
dette prosjektet.
Høringer
Høringsbrev - endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – adgang til å
innhente opplysninger fra andre offentlige organer
Juss-Buss påpekte at der myndighetene selv innhenter opplysninger vil dette kunne
svekke tilliten til utlendingens egen forklaring og dokumentasjon. Vi pekte videre på
faren for mistenkeliggjøring og misbruk av personopplysninger.
Velferdsstatens venterom
Stilte oss bak uttalelsen fra NOAS.
Innspill til komiteens behandling av Stortingsmelding 27 ”Barn på flukt”
Juss-Buss påpekte at en stortingsmeldingen ikke er tilstrekkelig som rettskilde for å
sikre en bedre vurdering av barnets beste. Hensynet til barnets beste bør tillegges
mer vekt enn innvandringsregulerende hensyn. Dette fordrer imidlertid en
forskriftsendring. Utlendingsnemda er en uavhengig domstol og skal ikke la seg
påvirke av politisk press. Videre så vi muligheten til å kort nevne andre temaer som
berører barn og vurderingen av barnets beste
Forslag til endringer i utlendingsforskriften - 15 månedersregel for saksbehandling i
UNE.
Juss-Buss stilte seg positiv til en slik maksgrense for saksbehandlingstid. Men med
de foreslåtte unntaksbestemmelsene, er rettigheten illusorisk.
Forslag om filming av asylintervju
Juss-Buss tror at filming vil bidra til større grad av usikkerhet hos asylsøkere, men er
positiv til et tiltak som kan bidra til rettssikkerhet og oppklaring av misforståelser
under intervjuet.
Forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 10-9, heving av underholdskravet
mv.
Juss-Buss stiller seg negativ til forslaget om økt underhold ved familieetablering. Det
er verken nødvendig eller formålstjenlig. Juss-Buss setter pris på at dette ikke er
foreslått ved familiegjenforening, da allerede etablert familieliv bør ha et sterkere
vern. Videre påpekte Juss-Buss at et økt underholdskrav uansett ikke bør anvendes i
saker hvor søker eller referanseperson har barn, enten felles eller særkullsbarn.
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NOU 2012:15 Politikk for likestilling
Juss-Buss påpeker uheldige omstendigheter av underholdskravet, bestemmelsen om
opphold på selvstendig grunnlag, og pro forma bestemmelsen. Juss-Buss stiller seg
bak forslaget om fri rettshjelp til sårbare grupper, og forslår å utvide den offentlige
ordningen om rettshjelp slik at den omfatter Juss-Buss sine rettsområder.
Debatter
Den 27. mars arrangerte INNVA debatt under tittelen «Stiv pris på familieliv?» på
Frokostkjelleren. I panelet satt Arild Humlen, advokat i Humlen & Rieber-Mohn, leder
for Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe, Trine Skei Grande, partileder
for Venstre, Anne Staver, stipendiat og migrasjonsforsker og Hilde Magnusson,
Kommunal- og forvaltningskomiteen(Ap). Ordstyrer var Ida Jordal, tidligere
medarbeider på Juss-Buss.
Den 30. oktober arrangerte INNVA debatt under tittelen ”Dårlig advokatarbeid” på
Frokostkjelleren. I panelet satt advokat Halvor Frihagen (Andersen & Bache-Wiig
AS), juridisk rådgiver Andreas Furuseth (NOAS), senioranalytiker Tor Egil Viblemo
(Oxford Research AS), generalsekretær Merete Smith (Advokatforeningen),
områdeleder for UDIs asylavdeling Ingrid Olram, og Fredrik Ellingsen som ordfører.
Artikler på trykk
- I januar hadde INNVA en asylsak for Utlendingsnemnda. I mars ble det
publisert en lengre artikkel i A-magasinet om klienten som hadde fått
innvilgelse.
- I vår ble det skrevet en artikkel i Juristkontakt om begrensede tillatelser. En
forkortet utgave av denne ble også publisert i et magasin produsert av IOM og
UTROP, som kom som vedlegg til Dagens Næringsliv i mai.
- I høst skrev INNVA en artikkel om tema til advokatbladet med tittelen ”se meg
i øynene før du sier jeg lyver”, her skrev vi om hvorfor vi mener det bør være
en økt bruk av muntlig saksbehandling i denne typen saker.
- I september skrev INNVA en artikkel om hensynet til barnets beste i asylsaker
i Juristkontakt.
- INNVA har også skrevet en artikkel om ettårsfristen i Advokatbladet, som
omhandler når det er aktuelt å gjøre unntak fra underholdskravet for
flyktninger.
- I desember uttalte INNVA seg om 15-månedersregelen i en artikkel i
Klassekampen.
Annet mediearbeid
I november var INNVA på P2 i et større innslag i Verdibørsen om uoppfylte
rettigheter.
Andre arrangementer
Besøk hos Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
For å bli bedre kjent med andre frivillige organisasjoner, har vi vært på besøk hos
NOAS. Vi fikk en innføring i det de jobber, hvilke prosjekter de jobber med og hvilke
saker vi kunne henvise til dem.
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Besøk hos utlendingsforvaltningen
For å få et innblikk i utlendingsforvaltningen samt svar på ulike spørsmål, var vi på
besøk hos Utlendingsnemnda (UNE) både i vårsemesteret og høstsemesteret. Den
siste turen var vi der sammen med Jurk.
Høstsemesteret var vi også med Jurk til UDI.
Besøk hos International Organization for Migration (IOM)
INNVA dro i vårsemesteret på besøk til IOM for å lære mer om hvordan de jobber.
De holdt en presentasjon om hvordan de jobber og fortalte hvilke klienter vi kunne
henvise til dem.
Besøk hos Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
INNVA henviser en del saker til SEIF. Vi var derfor på besøk hos SEIF både vår- og
høstsemesteret, for å lære mer om hvordan de jobber og hva slags sakstyper de tar.
Besøk hos NOKUT/INVIA
INNVA var på besøk hos NOKUT/INVIA for å lære om hvordan de jobber med å
anerkjenne utdannelse tatt i utlandet. Det er hensiktsmessig for oss å vite ettersom vi
får en del henvendelser om arbeidstillatelser.
Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett
Alle heltidsmedarbeiderne på INNVA var på asyl- og utlendingsrettskurs i Son. Tema
for kurset var oppdateringer innen rettsutviklingen, og med søkelys på blant annet
enkelte avgjørelser fra EMD og norsk Høyesterett.
Frokostseminar og vårkonferanse hos Utlendingsdirektoratet (UDI)
INNVA deltok på vårkonferanse hos UDI og en rekke frokostseminarer. Tema var
familieinnvandring. På vårkonferansen var det ulike foredragsholdere og en debatt
om familieinnvandring og underholdskravet. Både seminaret og konferansen var
nyttig og lærerikt for INNVA.

6.3.4 Rettspolitiske aktiviteter på Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG)
året 2012
I 2012 ble følgende 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, noe som
blant annet har gjort flere 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. Fangehåndboka ble videreført som nedtrapperprosjekt frem
til vår 2012.
Våren 2012 fikk vi tilbake boka fra ekstern gjennomlesing. FEG vurderte og foretok
endringer på bakgrunn av disse kommentarene. Ferdigstilling av det materielle
innholdet i boken ble prioritert gjennom hele semesteret. Det nye kapittelet om
menneskerettigheter ble skrevet, og sendt til eksterne kontrollører. Gjennom denne
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skriveprosessen deltok FEG aktivt i form av skriftlige og muntlige tilbakemeldinger til
nedtrapperne på det materielle innholdet.
Den norske utgaven av boka ble sendt til setting før sommeren. Prosjektrapporten
ble sendt inn til Justisdepartementet. Det ble i denne forbindelse også søkt om
ytterligere pengestøtte til de ekstra omkostningene som oppstod, og midler til å
trykke opp flere eksemplarer av boka. Nedtrapperne holdt kontakten med trykkeriet i
løpet av sommeren. Tidlig i høstsemesteret kom boka tilbake til gruppa for en siste
gjennomgang. Gruppa så da gjennom resultatet, og kom med rettinger og endringer i
tillegg til å få på plass en stikkordsliste. Etter dette ble boka sendt tilbake til setteren
som etter en siste runde med layout sendte boka til trykkeriet. Da vi fremdeles ikke
hadde fått svar på søknad om utvidet støtte fra Justisdepartementet, ringte FEG
departementet i høst. Justis hevdet da at de aldri hadde fått rapporten, og rapport og
utvidet søknad ble innsendt på nytt.
Det endelige resultatet på den norske utgaven ble levert på døra til Juss-Buss i uke
40. Denne ble sendt ut til fengslene og enkelte andre aktører. Det ble i ettertid
oppdaget mindre feil som bør endres. Slike feil ble fortløpende lagt inn i et felles
dokument som vil gjennomgås i forkant av trykking av flere eksemplarer.
Når det gjelder den engelske utgaven, ble boken sendt til oversettelse på slutten av
vårsemesteret. Den endelige oversettelsen kom i midten av september. Gruppa
hadde en tilsvarende gjennomgang som på samme sted i prosessen med den norske
utgaven, og sendte den til setteren. I slutten av november ble søknad om støtte til de
resterende manglende midlene innvilget av stiftelsen Scheibler. Per dags dato venter
gruppa på å få boka i retur fra setter, slik at denne kan gjennomgås en siste gang før
den sendes en siste gang til setter og deretter til trykkeriet.
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 soner i
fengsel i Norge, jobber vi mot at forholdene skal legges til rette slik at vi ikke bryter
våre internasjonale forpliktelser; i første rekke barnekonvensjonen.
FEG var i april på besøk i Oslo Fengsel hvor vi hadde et møte med de ansvarlige for
fengselets ”ungdomsteam”. Vi fikk da en omvisning i lokalene som teamet benytter
seg av. Gruppen fikk gjennom dette møte et godt innblikk i hvordan en
fengselshverdag fortoner seg for en innsatt som har plass på dette ”ungdomsteamet”
samt hvilket syn de ansatte hadde på problematikken med barn i fengsel. FEG fikk
også formidlet sitt syn og sine erfaringer på området.
Astrid Nilsen Ervik skrev en artikkel om barn i fengsel som ble trykt i Advokatbladet.
På høstsemesteret ble prosjektet besluttet midlertidig lagt på is, da det måtte gjøres
plass i timeplanen til andre prosjekter som på dette tidspunkt gjorde seg mer
gjeldende i den offentlige debatten. FEG fikk likevel tatt opp problematikken i to
forskjellige møter med ulike representanter fra SV, kommunalt og statlig, i forbindelse
med REG/LOBBY-arbeid. På statlig nivå formidlet vi våre synspunkter på barn i
fengsel, og etterlyste fokus på alternative reaksjoner, derunder ungdomsstraffen. På
kommunalt nivå delte vi våre meninger om det langsomme arbeidet med å etablere
en egen barneenhet i Oslo-området, når en slik enhet først er besluttet opprettet.
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Utenlandske fanger
Utenlandske fanger er en gruppe som soner ekstra tungt. Språkproblemer og
manglende kontakt med familien er bare to av problemstillingene vi møter når vi
snakker med utenlandske fanger. For noen er Juss-Buss de første fangen snakker
med som ikke er en del av kriminalomsorgen, siden de ble fengslet. FEG jobber for å
sikre at rettsikkerheten blir overholdt for denne gruppen og for å bedre deres
soningsforhold.
Siden høsten 2009 har vi ventet på svar fra Sivilombudsmannen på vår klage knyttet
til soningsoverføring av en av våre klienter. 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. Våren
2012 kom Sivilombudsmannen med en uttalelse i saken. Her kritiseres
departementets saksbehandling, og de manglende undersøkelsene som ble gjort i
den konkrete sak. Uttalelsen kan leses på:
http://www.sivilombudsmannen.no/kriminalomsorg-fengsler-m-v/soningsoverfoeringtil-domfeltes-hjemland-saksbehandling-og-forholdet-til-menneskerettighetenearticle2278-211.html. Daglig leder er i kontakt med en journalist fra NRK som er
interessert i å lage en sak på dette, og denne kontakten vil følges opp. Det har
imidlertid vist seg vanskelig å komme i kontakt med klienten vår, som nå sitter i et
fengsel i Litauen.
Det har lenge vært snakk om at Kriminalomsorgen skal etablere en egen
soningsenhet for utenlandske innsatte ved Ullersmo Fengsel. FEG har holdt seg
oppdatert på denne prosessen gjennom kontakt med fengselet. I løpet av våren
forsøkte vi å få medieoppmerksomhet rundt problemstillingene som en slik enhet
skaper, men lyktes ikke med dette.
I løpet av høsten ble tema straks mer aktuelt, da ulike partiprogram kom på plass.
FEG skrev en pressemelding som gav uttrykk for våre synspunkter på dette tema.
Denne kom på trykk i Aftenposten. Videre skrev Astrid Nilsen Ervik en kronikk i
Klassekampen som svar på Høyres partiprogram som legger opp til at utenlandske
innsatte skal samles i nedprioriterte fengsler da det ikke ble ansett som nyttig å
investere i fanger som ikke skal tilbake til det norske samfunnet. Desto mer aktuelt
ble temaet da forslag til statsbudsjettet kom like etterpå, da det ble klart at
regjeringen også ønsker å samle de utenlandske fangene i størst mulig grad, men da
begrunnet i at det er dette vil gjøre det lettere å gi disse fangene et best mulig tilbud.
Det ble snart klart at én slik enhet skulle etableres ved Kongsvinger fengsel. Gruppa
fikk dessverre ikke gjennomslag for våre forsøk på å lage saker til media i denne
forbindelse, men vi fikk snakket om dette med Rannveig Kvifte Andresen, som er
stortingspolitiker for SV, et av partiene som er imot dette forslaget. Hennes politiske
rådgiver, Helga Eggebø, som også er rådgiver for stortingsrepresentant Akhtar
Chaudry, etterspurte da gode argumenter som Chaudry kunne bruke i høring i
justiskomiteen. Eggebø ble tilsendt skriftlige innspill per e-post.
Kongsvinger fengsel ble åpnet som første utlendingsenhet i desember 2012. FEG
sendte i denne forbindelse ut en pressemelding.
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Det psykiske helsetilbudet i norske fengsler
Gjennom pasient- og brukerrettighetsloven har fanger de samme rettighetene som
andre borgere. 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 i løpet av våren 2012 sendt ut et brev til de fengslene vi besøker fast, og
enkelte andre fengsel på Sørlandet, hvor vi forhører oss om fengselets fysiske og
psykiske helsetilbud. Formålet var å gi gruppen bedre grunnlag for å jobbe
rettspolitisk med helsetilbudet til innsatte i norske fengsler. Vi fikk en del
tilbakemeldinger på vår forespørsel, og disse er nå samlet i en mappe.
FEG har også skrevet høringsuttalelse til veilederen ”helse- og omsorgstjenester for
innsatte i fengsel”. Her peker vi blant annet på våre erfaringer når det gjelder
manglende psykisk helsetilbud for de innsatte, og oppfordrer til at dette tas tak i.
Det ble også avholdt møte med Kari Henriksen, medlem av arbeids- og
sosialkomiteen. Henriksen har en særlig interesse for problematikken rundt psykiske
helse i fengsel. I møte delte vi våre erfaringer om blant annet manglende tilbud om
psykologisk behandling. På høstsemesteret ble prosjektet besluttet midlertidig lagt på
is, da andre mer dagsaktuelle prosjekter måtte prioriteres.
Husleieproblematikk
FEG jobber for å bedre bo- og leieforholdene for dem som leier kommunale boliger.
Vi er også med i en aksjonsgruppe som er i regi av Leieboerforeningen. Fokuset er
her særlig på etterslepet av vedlikehold for kommunale boliger. FEG avventer
nærmere informasjon om innholdet i prosjektet.
FEG var på møte med Husleietvistutvalget (HTU) der vi fikk mer kunnskap om dette
tvisteløsningsorganet. Vi fikk også utvekslet erfaringer, og ble kjent med hverandres
måte å arbeide på. I etterkant av møtet har FEG opplevd økt tilfang av husleiesaker
som er henvist fra HTU.
Det ble også avholdt et møte med Oslo kommunale leieboerforening for å vurdere et
mulig samarbeid. Foreningen hadde et uklart bilde av hvordan FEG arbeidet, og vi
konkluderte med at et samarbeid ikke skulle etableres på dette tidspunktet. Imidlertid
er det greit for FEG å ha kjennskap til denne foreningen og hva de kan tilby.
Ragnhild Moritz-Olsen skrev om fordelen med HTU sammenlignet med forliksråd i en
artikkel til Advokatbladet med navn ”tilfeldig rettssikkerhet”. Denne kan leses her:
http://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05500120120413
3JAFFV3V8KOY3BCVIA2XGJJ0100001011O24&serviceId=2.
Torunn Hoem Brunsvik skrev et innlegg som knytter seg til garantiordningen som de
store utleiefirmaene tilbyr leietakere. FEG er skeptisk til vilkårene som stilles i
garantiavtalen, og hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for leietakere over en
lengre periode.
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FEG har også hatt kurs med SAG for å utvide gruppas kompetanse på områder
begge gruppene arbeider med. Kurset bør avholdes hvert semester.
Vi ser også problemer med bankers saksbehandling når det kommer til depositums
kontoer. I denne forbindelse skal FEG sende ut et generelt brev til flere store banker
der det minnes om husleielovens regler når det gjelder depositumskontoer. Ragnhild
Moritz-Olsen, som vil ha rettighetsinformasjon på husleiefeltet som
nedtrapperprosjekt i løpet av våren 2013, begynte med å sende ut noen brev høsten
2012.
INFOFLYT
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’ stensilserie.
De nye medarbeiderne på FEG har satt seg inn i de rettssikkerhetsmessige
problemene knyttet til INFOFLYT. Astrid Nilsen Ervik skrev en artikkel om INFOFLYT
og problematikken rundt denne praksisen til Stud.jur i april.
Våren 2012 var vi også i kontakt med INFOFLYT- utvalget, for å forhøre oss om når
de ville komme med sin innstilling. Rapporten skulle i utgangspunktet være ferdig
innen utgangen av 2010, men har flere ganger blitt utsatt. I løpet av sommeren 2012
kom rapporten, og høsten 2012 var FEG med på høringsrunden.
Videre sendte FEG e-post til KROM med forslag om INFOFLYT som tema på KROM.
Dette er nå en del av programmet på KROM 2013, og FEG har takket ja til invitasjon
om å kommentere fra panel til foredrag av tidligere medarbeider på FEG;
advokatfullmektig Jørgen Løvdal.
Hedda Larsen Borgan skrev en artikkel til Juristkontakt om INFOFLYT og Juss-Buss’
uttalelse i høringsrunden.
Isolasjon
FEG har deltatt med informasjon om isolasjon i straffegjennomføring til et prosjekt om
isolasjon på Senteret for menneskerettigheter (SMR), ledet av Johannes F. Nilsen.
Her delte FEG sine erfaringer om isolasjon, og pekte særlig på problematikken med
at fengslene ikke hjemler isoleringen i straffegjennomføringslovens
”isolasjonsbestemmelser”. SMR lanserte en rapport om dette høsten 2012, og
avholdt i denne forbindelse en debatt på Litteraturhuset hvor FEG var tilhørere. Med
utgangspunkt i denne debatten samt SMRs rapport, skrev Thea Sjuve Johansen en
artikkel til Advokatbladet om Kriminalomsorgens vide skjønnsadgang til å isolere
innsatte.
Høringer
Høring om økt bruk av konfliktråd
FEG stilte seg i utgangspunktet positive til forslaget om større fokus på
konfliktmekling i straffegjennomføringen som et ledd i de innsattes rehabilitering.
Imidlertid understreket vi viktigheten av at ordningen var frivillig for partene. Vi
belyste problematikken med at fengselet muligens kan legge vekt på manglende
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aksept til konfliktmekling i søknader fra de innsatte, slik at innsatte ikke i realiteten
kan velge å delta på meklingene.
Høring om alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd
FEG støttet departementets forslag om økt bruk av alternative reaksjoner til
fengselsstraff. Vi viste til våre erfaringer med fengsel som rehabiliterende system, og
fordelene som følger med alternative reaksjoner. Avslutningsvis kom vi også med
innspill om at man også burde vurdere alternative reaksjoner for også andre mindre
lovbrudd.
Høring om helse og omsorgstjenester for innsatte i fengsel (veileder)
I veilederen for hvordan praksisen rundt helsetjenester i fengselet bør være har
departementet arbeidet med implementering av de europeiske fengselsreglene. FEG
støttet i sin høringsuttalelse dette arbeidet, men syntes likevel man var for vag når
det gjaldt praksisen tilknyttet det psykiske helsetilbudet til de innsatte. Vi gav også
tilbakemeldinger om innsattes klageadgang, og tilsynsrådenes manglende rolle som
kontrollorgan.
Høring om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Kriminalomsorgens ansvar for
å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.)
Høringsforslaget inneholdte svært forskjellige forslag om endringer i
straffegjennomføringsloven. FEG stilte seg positivt til forslaget om økt bruk av
overgangsbolig i straffegjennomføringen med tanke på innsattes mulighet til
rehabilitering. Videre stilte vi oss svært skeptisk til de foreslåtte endringene i
straffegjennomføringsloven § 14, som regulerer Kriminalomsorgens adgang til å
tvangsoverføre innsatte. Vi mener at de foreslåtte hjemlene gir Kriminalomsorgen en
for vid adgang til å foreta slike overføringer.
Høring om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Kriminalomsorgens ansvar for
å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.)
Høringen knyttet seg hovedsakelig til ivaretakelse av barns interesser som
pårørende, men høringen foreslo også en utvidelse av elektronisk soning. FEG
støttet forslaget om utvidelse og pekte på fordelene med denne soningsformen som
blant annet kan være mindre institusjonalisering og bedre rehabilitering. FEG foreslo
også at ordningen måtte utvides geografisk, og at lovteksten burde omformuleres for
å sikre hensynet til forutberegnelighet i større grad enn den gjør i dag.
Høring om rusmestringsenheter (rundskriv)
FEG skrev en høringsuttalelse til Kriminalomsorgens rundskriv med det formål å
tydeliggjøre rammebetingelsene for rusmestringsenhetene innenfor gjeldende
regelverk. Juss-Buss stilte seg positiv til tilrettelegging for en behandlings- og
rehabiliteringsorientert straffegjennomføring, og til en tydeliggjøring av
rammebetingelsene for dette. Vi bemerket imidlertid at en ytterligere konkretisering
enn den foreslåtte burde tilstrebes.
Høring om systemet med informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og politiet
(INFOFLYT)
Utvalget som har utredet INFOFLYT foreslo i sin rapport et klarere hjemmelsgrunnlag
for INFOFLYT samt tiltak som skulle sikre at informasjonsutvekslingen mellom de to
etater skulle kunne fungere effektivt for å møte fremtidige utfordringer i
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kriminalitetsbekjempelsen og for sikkerheten i fengslene. Utvalget foreslo også regler
for innsattes rett til innsyn i opplysninger og hjemmel for å utlevere opplysninger til
politiet. FEG uttalte at vi primært mente at systemet burde avvikles, men at
forslagene i alle tilfeller ikke var egnet til å avhjelpe de rettssikkerhetsmessige
problemene knyttet til praktiseringen av INFOFLYT.
Debatter
I starten av februar arrangerte FEG fagdag i husleierett. Her holdt Anne Mette
Hårdnes fra Leieboerforeningen et foredrag om husleieloven i et avtalerettslig
perspektiv.
I september ble det arrangert debatt hvor hovedspørsmålet som ble stilt var hvor
langt fengslene kan gå i å begrense fangers ellers legitime ytringer, og hvor langt
fengslene kan gå uten å komme i konflikt med minstestandarden i Grunnloven og i
EMK. Debattens ordstyrer var Mads Andenæs. Paneldeltakerne var Ellisif Svendsen
(student, representant fra ILPI), Sveinung Rotevatn (leder i Unge Venstre), Mette
Yvonne Larsen (Advokat hos Stabell & Co.), Jon Wessel-Aas (Partner i Bing
Hodneland) og Eivind Trædal (samfunnsdebattant).
Artikler på trykk
- Ragnhild Moritz-Olsen skrev om fordelen med HTU sammenlignet med
forliksråd i en artikkel til Advokatbladet. Denne kan leses her:
http://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=055001201
204133JAFFV3V8KOY3BCVIA2XGJJ0100001011O24&serviceId=2
- Astrid Nilsen Ervik skrev om barn i fengsel i en artikkel for Advokatbladet.
Denne kan leses her:
http://viewer.zmags.com/publication/476782e9#/476782e9/66
- Torunn Hoem Brunsvik har skrevet om tilsynsrådet i en artikkel for
Advokatbladet. Denne kan leses her:
http://viewer.zmags.com/publication/02afca68#/02afca68/58
- Thea Sjuve Johansen skrev en artikkel til Advokatbladet om
Kriminalomsorgens vide skjønnsadgang til å isolere innsatte.
- Hedda Larsen Borgan skrev til juristkontakt om lovendringene til INFOFLYT
- Hedda Larsen Borgan skrev til StudJur om Juss-Buss’ innrapportering til og
deltakelse på FNs torturkomités høring i Genève.
Andre arrangementer
Muntlig høring om endringer i lov om psykisk helsevern
FEG deltok på muntlig høring sammen med Rettspolitisk forening. Vi stilte oss
kritiske til det materielle innholdet av forslaget, og også måten høringen har blitt
gjennomført på.
Seminar – opplæring innenfor kriminalomsorgen
Tre medarbeidere på FEG deltok på et seminar om opplæringsmuligheter innenfor
Kriminalomsorgen den 22.05.2012.
Foredrag om taushetsplikt
To av medarbeiderne på FEG var med på innspilling av et foredrag om taushetsplikt
som var rettet mot ungdomsledere. Foredraget ligger på frikurs.no sammen med en
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henvisning til Juss-Buss.
Voksenopplæringen i Bærum
FEG holdte foredrag om husleierett for elever ved voksenopplæringen i Bærum.
Skullerud voksenopplæring
FEG holdt foredrag om husleierett for elever ved voksenopplæringen på Skullerud.
Boklansering av «Virker straff?»
Fire av FEGs medarbeidere deltok i august 2012 på boklansering og debatt om boka
«Virker straff?» arrangert av KRUS.
Boklansering av «Hva gjør fengselsleger?»
En av FEG sine medarbeidere deltok i desember 2012 på boklansering og debatt om
boka «Hva gjør fengselsleger?» av Marte Rua. Sammendrag fra debatten finnes i
vindu 2 under gruppemapper-FEG-rettspolitikk-R-prosjekter-helsetjenesten i fengsel.
Innrapportering til Sivilombudsmannen
Hvert semester rapporterer FEG inn saker, både konkrete og generelle, til
Sivilombudsmannen (SOM), som vi mener er kritikkverdige. Det ble avholdt SOMdag for saker fra vår 2012 i juni. Vi gikk gjennom alle sakene som medarbeiderne
mente var innrapporteringsverdige. Vi diskuterte hver sak og silte ut aktuelle saker.
Rapport ble sendt inn juni 2012. Vi fulgte samme prosedyre for innrapportering
høsten 2012, og rapporten ble sendt i desember.
På bakgrunn av innrapporteringen for høsten 2011 fikk FEG tilbakemeldinger fra
SOM om at de ønsket særlig våre erfaringer fra Halden Fengsel da de skulle besøke
fengselet i løpet av april. Gruppen sendte inn innspill til SOM om at de burde se
nærmere på fengselets psykiske helsetilbud, og problematikken med mange
ufaglærte betjenter.
Startpakka
For å påminne fengslene om utgivelsen av startpakka og informasjon om Juss-Buss,
bruker vi å sende ut brev til fengslene vi tidligere har vært i kontakt med. Dette ble
gjort i løpet av høsten 2012.
Husleiekontrakt
Juss-Buss sin husleiekontrakt ligger oppdatert på våre nettsider. Kontrakten
markedsføres aktivt overfor våre husleieklienter.
Husleiebrosjyre
Brosjyren var Mayo Akhtars nedtrapperprosjekt for høsten 2012. Han foretok rettslige
endringer i denne, og dette ble kontrollert av gruppa på GM. Den oppdaterte
brosjyren vil legges ut på Juss-Buss sin hjemmeside, men det er nødvendig med en
grundig gjennomgang av språk og oppsett før denne kan trykkes. FEG har på
nåværende tidspunkt vurdert dette som et tidkrevende prosjekt som helst bør utføres
av hele gruppa under ledelse av én eller to nedtrappere.
Fengselsturne på Sørlandet
Som et ledd i Juss-Buss sin satsning om mer oppsøkende virksomhet, dro FEG og to
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medarbeidere fra GOF på fengselsturne til Sørlandet. I løpet av turen besøkte vi seks
forskjellige fengsler av varierende størrelse. Gjennom samtaler med de innsatte og
de ansatte fikk gruppa god innsikt i forholdene i det enkelte fengsel. Vi gjennomførte
også en mindre spørreundersøkelse blant de innsatte vi hadde individuelle samtaler
med om forholdene i fengselet. I etterkant av turen har gruppen utarbeidet et
erfaringsskriv i tilknytning til det enkelte fengsel på bakgrunn av blant annet våre
erfaringer fra turen. Skrivet vil gjøre det enklere å arbeide rettspolitisk for gruppen i
fremtiden.
Drammen overgangsbolig
I forbindelse med fengselsturneen til Sørlandet var FEG på besøk hos Drammen
overgangsbolig. Her fikk vi omvisning, samt informasjon om den praktiske
gjennomføringen av soning i overgangsbolig. Møtet sørget for et godt grunnlag da vi
skrev høringsuttalelse om blant annet økt bruk av overgangsbolig. Se nærmere om
dette under høringer.
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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.

7.2. Rettshjelpsundersøkelse
Det ble i 2012 bestemt i Plenumsmøte at Juss-Buss ønsker å sørge for og bidra til at
det blir gjennomført en rettshjelpsundersøkelse som skal foregå i 2013. Vi har
arbeidet for å få studenter til å foreta en rettshjelpsundersøkelse som en del av en 60
studiepoengs masteroppgave, søkt om ekstern støtte til prosjektet og for øvrig
forsøkt å tilrettelegge for en god undersøkelse.
Et forskningsprosjekt som det vi skal gjennomføre i 2013, var også grunnlaget for
oppstarten av Juss-Buss. Undersøkelsen i 1970 dannet utgangspunktet for en lang
tradisjon med rettshjelpsundersøkelser, som er unike både i norsk og internasjonal
sammenheng. Juss-Buss har gjennomført rettshjelpsundersøkelser cirka hvert tiende
år etter oppstarten.
Det er nå 12 år siden siste rettshjelpsundersøkelse i regi av Juss-Buss ble ferdigstilt.
Samfunnet er i stadig endring og behovet for rettshjelp er tilsvarende dynamisk. En
ny rettshjelpsundersøkelse er derfor nødvendig. Juss-Buss erfarer at behovet for fri
rettshjelp dessverre øker for enkelte grupper i samfunnet. Manglende språklige og
økonomiske forutsetninger gjør at ikke alle får håndhevet sine rettigheter. Lovgivning
alene er ikke tilstrekkelig for å gi rettssikkerhet. Avdekking av det sosiale behovet for
rettshjelp og utviklingen av dette vil bidra til å bevisstgjøre politikere og andre
beslutningstakere. Dette er en forutsetning for at det skal treffes gode beslutninger
på politisk nivå og at rettshjelpsorganisasjoner skal kunne tilpasse seg behovet. Det
er derfor av stor betydning å videreføre arbeidet som tidligere har blitt gjort, og at vi
fortsetter å bidra til forskningsprosjekter med faglig tyngde.
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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.

8.3. Fadderordning
Nye medarbeidere får tildelt faddere, som har et 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,
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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
forvaltningsorganene 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.

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 prosjekter som
blir igangsatt, som oftest med utgangspunkt i gruppene. Faglig leder søker her å
bidra med opplæring og gjennomføring av undersøkelser og diskutere arbeidet med
medarbeiderne underveis i arbeidet.
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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 hjelp til å søke
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. Tiltakene
rullerer på ansvaret for å arrangere seminaret. I 2012 var det Juss-Buss som
arrangerte seminaret.
Temaet for fellesseminaret var rettshjelpsmeldingen, mediestrategi og
klientbehandling. Alle tiltakene møter klienter i utfordrende situasjoner, og Juss-Buss
ønsket derfor gjennom seminaret å ha fokus på god klientbehandling.
Rettshjelpstiltakene kan ikke alene få dekket rettshjelpsbehovet i Norge. Vi kan
imidlertid bidra til å påvirke våre klientgruppers rettshjelpssituasjon ved å arbeide
rettspolitisk for å få utvidet dekningsområdet for rettshjelpsloven. Seminaret fokuserte
derfor på politisk påvirkningsarbeid og hvordan bruke media. Formålet med
seminaret var å gi tiltakene verktøy å bruke når de driver rettspolitikk og
klientbehandling i sin daglige drift.
Martin Eiebakke, tidligere daglig leder i Juss-Buss og advokatfullmektig hos Stabell &
co, innledet fellesseminaret med en innføring i rettshjelpsordningen. Eiebakke la vekt
på at den økte rettsliggjøringen vi har i samfunnet vil medføre at behovet for
rettshjelp blir større med tiden. Sannsynligvis vil det derfor alltid være behov for
studentrettshjelpstiltakene som vaktbikkje for å sikre at de fleste får realisert
rettighetene sine.
Bente Roli, leder av Kontoret for Fri Rettshjelp i Oslo, holdt foredrag om
rettshjelpsbehovet i dag. Roli mener det i stor grad er tilfeldig hvilke sakstyper som
faller innenfor lov om fri rettshjelp. Ved fastsettelsen av timeantallet er det heller ikke
tatt høyde for at mange av klientene har behov for tolk. Roli ser det videre som et
problem at det i saker med inntektsgrense, saksområdene som er behovsprøvd, er
bruttoinntekten som legges til grunn. Det er imidlertid den reelle inntekten som bør
legges til grunn. Roli mener det eksisterer et stort udekt rettshjelpsbehov.
Lene Haus, tidligere leder i Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner, snakket om politisk påvirkningsarbeid. Haus snakket om
hva lobbyisme er, at det er viktig å ha en endringsagenda og å være seg bevisst sin
målgruppe. Videre fortalte hun om påvirkningsprosessene og hva som bør inngå i
fasene kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering.
I forlengelsen av Haus sitt foredrag snakket Mari Wintsents, nestleder i Natur og
Ungdom, om mediehåndtering. Hun fokuserte på hvordan man kan sette dagsorden
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gjennom å lage mediestrategier, ha faste rutiner for mediearbeid og hvilke ulike
måter man kan fronte sin sak i media på.
Det siste foredraget ble holdt av Helge Hjort, advokat i firmaet Hestenes og Dramer &
co, og omhandlet klientbehandling. Hjort omtalte klientbehandlingen i tre faser:
saksstart, utredningsfasen og avslutningsfasen. Hjort mener det er viktig å gå langt i
å jobbe på klientens premisser.
I tillegg til foredragene ble det avholdt erfaringsutveksling mellom tiltakene med fokus
på hvordan de ulike tiltakene arbeider, hvordan tiltakene kan samarbeide bedre, og
ulike problemstillinger som var relevante fra de enkelte foredragene.
For mer utfyllende rapport fra fellesseminaret for de studentdrevne
rettshjelpstiltakene 2012, ta kontakt med Juss-Buss.

8.9. Annen opplæring
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.
Det arrangeres også møter og seminarer der temaer som angår hele eller deler av
Juss-Buss blir tatt opp, se punkt 6.1.2.
Nye medarbeidere hos Juss-Buss deltok i januar og i september på kurs holdt av
Lovdata.
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9. Økonomi og drift
9.1. Budsjett og regnskap 2012

9.2. Kommentarer til regnskapet
Som en del av en større omlegging av økonomisystemet ved Universitetet i Oslo har
man valgt 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 2012, delvis fordi det er utfordrende å utarbeide et budsjett for
Juss-Buss som tar høyde for alle interne overføringer i UiO-systemet og andre
forhold som er spesielle for økonomisystemet ved UiO. Behovet for et detaljert
budsjett hos Juss-Buss og UiOs mer sammenfattede budsjett medfører for eksempel
at Juss-Buss i liten grad passer inn under Universitetet sitt økonomiske system. 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 systemet.

9.2.1. Om inntekter
Juss-Buss fikk et tilskudd på kr. 3 285 288 for 2011 fra Justisdepartementet.
Pengene går i sin helhet til lønnsutgifter.
Når det gjelder andre inntekter, opplevde vi for tredje år på rad stor usikkerhet knyttet
til videre finansiering fra Oslo kommune. Byrådet innstilte i sitt budsjettforslag for
2012 på kutt til Juss-Buss og andre rettshjelptiltak i Oslo. Selv om ingen av kuttene
ble gjennomført skapte forslaget usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen
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fremover. Vi mottok kr. 570 000 fra Oslo kommune.
Videre er inntektene fra Sigval Bergesen og Advokatforeningen som budsjettert, kr.
145 000.
Inntektene fra SiO har økt de siste årene, fra 170 000 kr i 2011 til 200 000 kr for
2012.
Overføring av kr. 50 000 fra Akershus fylkeskommune og kr. 20 000 fra Stiftelsen
Scheibler i desember 2011 var bevilget for 2012.
Øvrige inntekter er tildelinger for ulike prosjekter, se punkt 9.2.3 om diverse tiltak.
Avvik
Vi har enkelte avvik på inntektssiden. Disse skyldes i hovedsak følgende:
Fangehåndbokprosjektet ble feilaktig ført som avsluttet i 2010 har blitt inntektsført i
2012. Kr. 232 050.
Overføring av kr. 150 000 fra Sigval Bergesen og kr. 2000 fra JSU er tilskudd som er
bevilget for 2013, men som ble utbetalt allerede i 2012. Denne summen blir derfor
overført fra 2012 til 2013. Det samme gjelder overføring av kr. 10 000 fra Troms
Fylkeskommune til fellesseminar. Fellesseminaret var ferdig og regnskapet gjort opp
da vi mottok overføringa. Beløpet vil derfor etter avtale med Troms Fylkeskommune
overføres til JURK som skal arrangere fellesseminar i 2013.
Vi fikk økte midler fra Justisdepartementet, som vi ikke hadde kjennskap til på
tidspunktet for revidert budsjett. Kr. 6 645.
Vi fikk prosjektmidler på til sammen kr. 271 042 som ikke var budsjettert. For detaljert
beskrivelse, se punkt 9.2.3 om diverse tiltak.
Juss-Buss betaler IT-tjenester for oss og Jurk samlet, og fikk derfor kr. 30 000
overført fra Jurk til betaling av slike utgifter.
Vi mottok kr. 25 000 fra Juristforbundet for å ha vunnet Rettssikkerhetsprisen 2012.
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. 12 384 i 2012).
Det resterende avviket skyldes en intern ompostering i UiO. Samme sum kommer
også inn som kostnad på utgiftssida, og går derfor i null.

9.2.2. Om utgifter
Lønn og godtgjørelser
Avvikene i lønnsutgiftene skyldes i hovedsak lavere lønns- og pensjonskostnader
enn budsjettert.
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Avvik i lønnsutgifter
Årsaken til avvik i lønnsutgifter skyldes i hovedsak at vi i perioder har hatt en
medarbeider mindre enn budsjettert. Da organisasjonens struktur gjør det vanskelig å
leie inn ekstra personell i korte perioder, vil det nødvendigvis medføre lavere
lønnsutgifter enn budsjettert når vi i perioder har færre medarbeidere enn antatt.
Avvik i pensjonsutgifter
Årsaken til avviket 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. 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.
Det viste seg at systemet ved UiO var noe annerledes enn ved andre institusjoner og
vi klarte likevel ikke å unngå pensjonsutgiftene i sin helhet. I 2011 gikk vi i
underskudd på denne posten. Vi konsulterte derfor Økonomiavdelingen ved UiO som
anbefalte oss å budsjettere med 5 % i pensjonskostnader for 2012. Dette har vist seg
å være for høyt i 2012. Pensjonsutgiftene er imidlertid uforutsigbare, da de avhenger
av faktorer som er utenfor vår kontroll, for eksempel om medarbeiderne har andre
jobber som faller inn under ordninga med offentlig tjenestepensjon. Vi anser det
derfor nødvendig å inntil videre ha et slingringsmonn på denne posten. Etter noen år
med denne ordninga vil det være enklere å forutberegne kostnadene.
Driftsutgifter
Avvikene i driftskostnader skyldes i stor grad endrede artskoder og avvik mellom hvor
man har trodd at poster vil bli ført og hvor de faktisk har blitt ført. Videre skyldes
avvikene de diverse tiltakene nevnt i neste punkt, som har ført til større utgifter enn
budsjettert. Se neste punkt for detaljert oversikt.

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. Et mer nyansert regnskap for de ulike prosjektene kan
sendes ved forespørsel. Prosjekter som hadde øremerkede midler i 2012 var:
Brosjyrer INNVA
kr. 6 608
Innvandringsgruppa søkte om og mottok støtte til å trykke og oversette brosjyrer om
utvisning fra Erling og Gøtha Louise Havrevolds stiftelse, Juristenes
Utdanningssenter og Juridisk Fakultet, Univeristetet i Oslo. Til sammen kr. 6 608.
Midlene ble i sin helhet overført, brukt og regnskapsført til dette formålet i 2012.
Fengselsturne
kr. 6 480
Fengsels- og gjeldsgruppa var på fengselsturne på Sørlandet våren 2012. Stilftelsen
Scheibler støttet turen med kr. 6 480. Midlene ble i sin helhet overført, brukt og
regnskapsført til dette formålet i 2012.
86

Studietur GOF
kr. 20 000
Gjeld- og familierettsgruppa var på studietur til Stockholm. Stiftelsen Scheibler støttet
turen med kr. 20 000. Midlene ble i sin helhet overført, brukt og regnskapsført til dette
formålet i 2012.
Tur til Genève i forbindelse med rapportering av Norge
kr. 8 334
Juss-Buss deltok på rapportering av Norge i FNs torturkomite i Genève. Reise og
opphold ble støttet av Lovsamlingsfondet med kr. 8 334. Midlene ble i sin helhet
overført, brukt og regnskapsført til dette formålet i 2012.
Fellesseminaret
kr. 205 420
Vi fikk prosjektmidler for fellesseminaret (Fritt ord, Advokatfirmaet Thommesen,
Advokatfirmaet BAHR, Advokatfirmaet Kluge, Advokatfirmaet Staff, Sør-Trøndelag
Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune,
Advokatforeningen, Folkeuniversitetet Midt-Norge, Universitetet i Bergen,
Universitetet i Tromsø og Erling og Gøtha Louise Havrevolds stiftelse). Til sammen
kr. 145 000. Videre la Juss-Buss ut kr. 60 420 for de øvrige deltakerne på seminaret
som ble innbetalt. Fellesseminaret medførte dermed til sammen at Juss-Buss mottok
kr. 205 420 som ikke var inntatt i driftsbudsjettet. Midlene ble i sin helhet overført,
brukt og regnskapsført til dette formålet i 2012.
Studietur INNVA
kr. 20 000
Innvandringsgruppa var på studietur til Stockholm og Amsterdam. Stiftelsen
Scheibler støttet turen med kr. 20 000. Beløpet ble overført i 2011, men i sin helhet
brukt og regnskapsført til dette formålet i 2012.
Fangehåndboka
kr. 256 250
Vi fikk en ekstrabevilgning fra Justisdepartementet til oppdatering og trykking av
Fangehåndboka i 2009 på kr. 232 050. Beløpet ble overført fra 2009 til 2010, da
arbeidet med å oppdatere boken har tatt lengre tid en planlagt. Ved en inkurie ble
prosjektet avsluttet i økonomisystemet til UiO ved utgangen av 2010, selv om det
ikke var ferdigstilt. Det har derfor blitt lagt til på ny og kommet som en inntekt for
2012. Dette ble ført i revidert budsjett. I 2012 så vi at utgiftene til Fangehåndboka ble
høyere enn antatt, og har søkt og fått støtte fra stiftelsen Scheibler på det resterende
beløpet, kr. 24 200, for å fullføre arbeidet med boka. Dette hadde vi ikke kjennskap til
på tidspunktet for revidert budsjett.
I 2012 ble vi ferdige med oppdatering av den norske utgaven, og fikk satt og trykt
denne. I tillegg fikk vi oversatt den engelske utgaven, og satt denne. Til sammen har
det vært utgifter på kr. 214 375 for Fangehåndboka i 2012, mens det var budsjettert
med kr. 232 050. Kr. 41 875 fra Fangehåndbokprosjektet ble overført fra 2012 til
2013, og disse midlene vil bli brukt i 2013. Den engelske utgaven vil bli trykket i 2013,
og prosjektet vil da ferdigstilles.

9.2.4. Kommentarer fra økonomiavdelingen ved Juridisk fakultet, ved
Lars Botten
Økonomiavdelingen ved Det juridiske fakultet har ført regnskapet til Juss Buss for
2012 i henhold gjeldende regler og retningslinjer ved UiO.
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Samlet viser regnskapet et akkumulert overskudd på 1.580.748 kroner, hvorav
476.284 kroner er opptjent i 2012. Av dette er det inntektsført 232.000 kroner
tilhørende tidligere år, og et bidrag fra Bergesens allmennyttige formål på 150.000
kroner tilhørende 2013. Etter at regnskapet ble lukket, er vi gjort oppmerksom på at
det vil komme en faktura på omlag 45.000 kroner knyttet til trykking av
fangehåndboken for 2012. Den underliggende driften for året, viser dermed et lite
overskudd.
Vi anser at regnskapet gjenspeiler Juss Buss sin økonomiske situasjon på en god
måte.

9.2.5. Avsluttende merknader til regnskapet
Systemet til UiO 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.
Sluttresultatet for 2011 var kr. 1 120 941, mens det i 2012 var kr. 1 580
748. Dette innebærer en differanse på kr. 459 807. I tillegg mottok Juss-Buss tilskudd
fra Akershus fylkeskommune og stiftelsen Scheibler for 2012 i desember 2011. Til
sammen kr. 70 000.
Det positive resultatet skyldes dels at vi mottok tilskudd for 2013 fra stiftelsen Sigvald
Bergesen og JSU i 2012. Til sammen kr. 152 000.
I tillegg mottok vi kr. 10 000 i tilskudd til fellesseminaret etter at dette var oppgjort.
Dette beløpet ble derfor overført til 2013 og skal overføres til JURKs
fellesseminararrangement i 2013.
Videre har vi ikke hatt budsjetterte utgifter til trykking av Fangehåndboka på engelsk
grunnet at boka ikke ble klar til trykking. Det vil tilkomme kr. 45 000 til dette i 2013.
Dette tatt i betraktning har vi et reelt positivt resultat på kr. 322 807 for 2012. Det har
som beskrevet over vært utfordrende å budsjettere Juss-Buss’ pensjonskostnader, i
tillegg til at det skjedde uforutsette endringer i lønnsutgiftene. Til sammen kr. 173
685. Vi har videre hatt innsparing på en del utgiftsposter i 2012, noe som gjenspeiles
i budsjettet for 2013.
Vi har i tillegg mottatt en pris fra Norges Juristforbund (rettssikkerhetsprisen 2012) på
kr. 25 000. I Plenumsmøte har vi blitt enige om å bruke prisen til rettspolitisk arbeid,
men det er ikke bestemt når eller hva konkret prisen skal brukes til foreløpig.
Vi har også fått økninger i driftsstøtte fra for eksempel SiO sammenlignet med
tidligere år, som vi behøver tid på å innordne oss etter. Prosjekter som settes i gang
hos Juss-Buss, eksempelvis oppdatering, oversettelse og trykking av brosjyrer, er
ofte tidkrevende. Samtidig er det lite hensiktsmessig å sette i gang prosjektene før
finansieringa er sikret. Når vi nå ser at SiO igjen har valgt å øke støtten til oss for
2013, blir vi tryggere på en stabil finansiering, og vi får større muligheter til
oppsøkende virksomhet og å trykke og oversette brosjyremateriell. Dette vil bli
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prioritert i 2013, da flere prosjekter startet i 2012 som følge av økt støtte, vil
ferdigstilles i 2013. Budsjettet for 2013 viser isolert sett et underskudd, da vi vil bruke
penger overført i 2012 til prosjekter som blir ferdigstilt i 2013.
Juss-Buss har 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.
Det har i de foregående årene blitt tæret noe på egenkapitalen til Juss-Buss, som
følge av negative regnskapsmessige resultater.

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 og oversatt 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.
Medarbeidernes lønn har ikke blitt justert på flere år. Fulltidsmedarbeiderne mottar kr.
6728,- per måned. Det er uheldig at medarbeiderne må ta opp lån fra Lånekassen
når de har permisjon fra studiene, og at de må ta ekstrajobber i tillegg til
heltidsstillinger hos Juss-Buss. For å få et lønnsnivå som gjør disse tiltakene
unødvendige, kreves imidlertid en stor økning i driftsbudsjettet.
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9.4. Antall arbeidstimer og vederlagsfritt arbeid
Arbeidsinnsatsen på Juss-Buss utgjorde i følge timelistene 38 217 i 2012. Det er en
økning på 1 prosent fra 2011, da det ble nedlagt til sammen 37 556 arbeidstimer.
Det er viktig å understreke at vi gjennom hele 2011 hadde én fulltidsmedarbieder
mindre, mens vi i 2012 hadde en deltidsmedarbeider mindre i ett semester, noe som
påvirker resultatene.
Heltidsmedarbeiderne jobbet i gjennomsnitt 41 timer per uke i 2012.
Juss-Buss’ medarbeidere jobbet 51 prosent av arbeidstimene frivillig i 2012. For de
lønnede timene mottar de kr. 105 pr time for 16 timer i uka i vanlige driftsuker.
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.

9.5. Fordelingen av antall faktiske arbeidstimer på gruppene
I 2012 ble det registrert 38 217 ordinære arbeidstimer på Juss-Buss.
Innvandringsgruppa jobbet mest i fjor, med 10 157 timer.
Av de samlede arbeidstimene gikk 8 812 timer (23 %) med til rettspolitisk arbeid.
Dette er omtrent samme nivå som de to foregående årene. 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 2012
Faglig leder:
Olaf Halvorsen Rønning
Daglig leder:
Kirsten Vikesland Mæhle vår 2012, Marit Lomundal Sæther høst 2012
Kontormedarbeidere:
858 Ida Jordal vår 2012
884 Elise Nygård høst 2012
918 Shazia Mirza høst 2012
Medarbeidere:
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

897 Ane Celine Backer
898 Ingrid Mellum Gundersen
899 Ole Magnus Drægni
900 Siri Solend
901 Astrid Iversen
902 Astrid Nilsen Ervik
903 Ragnhild Moritz-Olsen
904 Bernhard Hagevik
905 Silje Fjeld
906 Mina Rabo Lund-Roland

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

908 Christine Palm
909 Erling Fasting
910 Andrea Johanne Salomonsen
911 Marie Lilleløkken
912 Benedikte Cecilie Nilsen
913 Magnus Osa Lie
914 Victoria Bendiksby Wilkinson
915 Hedda Larsen Borgan
916 Peder Christian Borgenheim
917 Thea Sjuve Johansen
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11. Et innblikk i 2013
Juss-Buss vil fortsette sitt rettshjelpsarbeid for å sikre mennesker som ikke kan få
hjelp andre steder nødvendig juridisk bistand.
For første gang på flere år skal Juss-Buss ha åpent hele sommeren 2013. På grunn
av dårlig økonomi har vi i de senere årene vært nødt til å ha stengt i 2 uker midt på
sommeren. Vi frykter at våre klientgrupper lider rettstap i denne perioden, som følge
av at både vi og andre gratis rettshjelpstilbud har holdt stengt.
Vi vil utvide vår oppsøkende virksomhet for å i enda større grad treffe spesifikke
grupper med stort behov for gratis rettshjelp.
Som følge av økt støtte fra Kulturstyret i SiO, vil Juss-Buss i 2013 øke den
oppsøkende virksomheten rettet mot studenter ved UiO og HiOA. Vi vil beholde våre
faste saksmottak annenhver uke i disse institusjonene, samt utvide
foredragsvirksomhet og rettighetsinformasjon tilpasset studenter.
I tillegg vil vi prioritere å trykke og oversette brosjyrer innen arbeidsrett. Vi har også et
mål om å ferdigstille en eller flere brosjyrer innen husleierett i 2013.
Vi vil også trykke Fangehåndboka i engelsk utgave, og nytt opplag i norsk utgave
dersom økonomien tillater det, se punk 6.3.4.
De felles rettspolitiske prosjektene på Juss-Buss i 2013 vil hovedsakelig være å
fullføre arbeidet med å få rettshjelp inn i partiprogrammene til alle politiske partier før
valget til høsten, samt å følge opp at rettshjelp blir en prioritert sak politisk.
I tillegg vil vi ha oppmerksomheten rettet mot å gjennomføre en
rettshjelpsundersøkelse, se punkt 7.2.
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12. Publikasjoner
12.1. 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
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