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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 rettsstillinga 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 Juss-Buss ønsket 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
radikaliseringa av studentmassene på slutten av 60-tallet og starten 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 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 rettshjelpsordninga
gjennom lov om fri rettshjelp. I tillegg har ressurssvake grupper store udekkede
rettshjelpsbehov på Juss-Buss’ prioriterte områder. 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. Der finner du også 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. 30 jusstudenter yter gratis rettshjelp, hovedsakelig frivillig.
Arbeidet har siden oppstarten utgjort et viktig bidrag til fattigdomsbekjempelsen i
Norge.
Juss-Buss har en sosial profil, og retter seg særlig mot ressurssvake grupper.
Gjennom vårt arbeid ser vi 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
4

velferdsmessig betydning, har prioritet hos oss. Juss-Buss skal ikke være et
alternativ til offentlig rettshjelp, men et supplement til denne ordninga.
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. 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 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, bevisstgjøres de juridiske problemstillingene og bidrar med det de har
kapasitet til. I mange tilfeller vil det også være konfliktdempende, slik at det på sikt
kan føre til at færre saker bringes inn for domstolene.
Juss-Buss arbeider kontinuerlig for å bedre det offentlige rettshjelpstilbudet i Norge
slik at denne ordninga skal treffe de som trenger det aller mest. 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 offentlige rettshjelpsordning oppfyller ikke de grunnleggende kravene i
menneskerettighetskonvensjonene. Rettshjelpsdekninga 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 derfor 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 Juss-Buss har
formet en hel generasjon jusstudenter, som tar med seg rettighetsperspektivet videre
i arbeidet som jurister.
I 2012 vant Juss-Buss, sammen med de øvrige 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 hovedmålsettinger som
består den dag i dag: 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
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partsrepresentasjon. For å sikre høy kvalitet på arbeidet, er saksbehandlingen
underlagt restriktive kontrollrutiner. Det er sentralt at våre klienter ikke skal lide
rettstap fordi de ikke har råd til å gå til advokat. Vår bistand skal være av høy kvalitet.
Juss-Buss mener at rettshjelpen vi yter svarer til denne målsetningen.
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
Saksbehandlinga 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 praktiseringa av regelverket til
fordel for våre klientgrupper. Rettspolitisk arbeid vil gjerne 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. Les mer om
vårt rettspolitiske arbeid i 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 behandling av
enkeltsaker og rettspolitisk arbeid utdypes derfor ofte av medarbeiderne gjennom
forskning. Dette resulterer gjerne i studentavhandlinger, hvor Institutt for kriminologi
og rettssosiologi ofte står for veiledninga. I tillegg gjennomfører Juss-Buss omtrent
hvert tiende år rettshjelpsundersøkelser for å avdekke mulig udekket rettshjelpsbehov. Les mer om forskning i kapittel 7.

1.3.4. Utdanning
Juss-Buss mener det er en stor mangel ved det juridiske embetsstudiet at praktisk
erfaring i liten grad er en del av utdannelsen.
Gjennom 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
ferdigutdannede jurister. I tillegg ønsker vi å gi medarbeiderne nye perspektiver og
holdninger til jussen som de kan ta med seg videre. Utdanninga skjer gjennom både
generell undervisning for alle medarbeiderne og spesiell undervisning innad i
arbeidsgruppene. Den viktigste opplæringa skjer likevel gjennom arbeidet med
enkeltsaker og den ukentlige gruppekontrollen av disse. Mer utfyllende informasjon
om utdanning og opplæring av medarbeiderne finnes i kapittel 8.
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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. Juss-Buss drives etter et prinsipp om flat
struktur. Organisasjonen er bygget opp slik:
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 prosent), deler ansvaret for kontordrift og sentralbord. Regnskapet
føres av Universitetets regnskapsseksjon.
Faglig leder
Faglig leder er ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og har i denne
stillingen blant annet ansvar for oppfølging av Juss-Buss. 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).
Spesialiseringa er etter vår mening en garanti for en god og effektiv saksbehandling.
Ansvaret for saksbehandlinga ligger hos gruppa som helhet, ikke den enkelte
medarbeider. Arbeidet som gjøres av den enkelte medarbeider kontrolleres av
gruppa på ukentlige møter. I 2013 har Juss-Buss hatt følgende fire faggrupper:
- Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
- Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG)
- Innvandringsrettsgruppa (INNVA)
- Gjelds- og familierettsgruppa (GOF)
Ad hoc-grupper
Fra tid til annen opprettes også forskjellige ad hoc-grupper på tvers av våre
faggrupper. I 2013 hadde vi følgende ad hoc-grupper:
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- Rettshjelpsgruppa (REG)
- Lobbygruppa
- Menneskerettighetsgruppa, herunder utenlandsprosjekter
- Skrivegruppa
- Grupper for oppsøkende virksomhet
Se punkt 6.2 for informasjon om de enkelte ad hoc-gruppene.

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 generelt og særlig for
svakerestilte grupper. Dette er utfordringer jusstudiene er lite fokusert på.
Medarbeiderne er tilknyttet organisasjonen i tre semestre. De to første semestrene
arbeider medarbeiderne fulltid, og deltar både i saksbehandling og drift. Det siste
semesteret jobber medarbeiderne deltid. Da brukes arbeidstida til kvalitativ kontroll
og opplæring av nye medarbeidere. Ferdige medarbeidere utfører en betydelig del av
forskinga 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 særlige forutsetninger og engasjement innenfor Juss-Buss’
arbeidsområder, arbeids- og organisasjonserfaring samt personlige egenskaper
tillegges vekt (vedtektene § 12). 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 saksmottak
Erfaring fra rettshjelpsfeltet viser at det er vanskelig å nå ut til de klientgruppene som
har det største rettshjelpsbehovet. Dette skyldes flere forhold. Mange lar være å
oppsøke juridisk hjelp fordi det er kostbart å betale for kvalifisert juridisk bistand.
Andre er ikke klar over at de har et juridisk problem. I tillegg har mange en psykisk
og/eller sosial sperre for å oppsøke juridisk bistand.
Juss-Buss har derfor som mål å i stor grad drive oppsøkende virksomhet, slik at vi
kan møte mennesker som ellers ikke ville kommet i kontakt med oss. I 2013
opprettholdt vi satsningen på oppsøkende virksomhet. I tillegg ble foredrag og
saksmottak avholdt flere nye plasser. I 2013 har vi hatt saksmottak følgende steder:
Juss-Buss` egne lokaler - fast saksmottakstid er mandag kl. 10-15 og torsdag kl. 1720. 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.
Oppsøkende virksomhet - de oppsøkende gruppene gjennomførte ukentlige saksmottak rundt omkring i løpet av 2013, blant annet i fengsler på Østlandet, på
Slumstasjonen, voksenopplæringssentre, videregående skoler og på studiesteder
som Blindern, Høyskolen i Oslo og Akershus og BI. I 2013 innførte vi foredrag på
Blindern og saksmottak på Kirkens Bymisjons kafé «Møtestedet» for å avhjelpe
romfolks rettshjelpsbehov. Se mer om de oppsøkende gruppene i punkt 6.2.6.

3.2. Antall uker i drift
I 2013 hadde vi som vanlig full drift i 40 uker. I tillegg holdt vi åpent med begrenset
bemanning i 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.
I løpet av åtte uker sommeren 2013 registrerte Juss-Buss 812 henvendelser, altså
gjennomsnittlig mer enn 100 henvendelser per uke. Det er få andre rettshjelpstiltak
som holder åpent hele sommeren. Det er derfor viktig at Juss-Buss har ressurser nok
til å holde åpent for at folk kan unngå å lide rettstap.
9

I 2013 hadde vi i alt stengt fire uker, tre uker i forbindelse med juleferien og ei uke i
forbindelse med påskeferien. Videre deltok alle Juss-Buss’ medarbeidere i innhenting
av datamateriale til rettshjelpsundersøkelsen 2013 i fire arbeidsuker i april/mai 2013.
Dette medførte at vi måtte ha stengt for ordinært saksinntak i denne perioden.

3.3. Antall saker i året
Vi registrerte 5434 saker i 2013. Dette er en reduksjon på 3 prosent fra 2012, men en
økning på 12 prosent fra 2010. I 2013 hadde vi stengt for saksmottak fra midten av
april til midten av mai som følge av rettshjelpsundersøkelsen. Vi tok i mot 239 færre
saker i april/mai 2013 enn samme tidsrom i 2012. Dette tyder på at stenginga av
Juss-Buss i forbindelse med undersøkelsen har hatt relativt stor innvirkning på
sakstilfanget i 2013. 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
eller om kvaliteten på det arbeidet som har blitt gjort. Juss-Buss mener at man må
være forsiktig med å måle suksessen i rettshjelpsarbeid med hvor mange saker som
behandles. Det er viktigere å yte god rettshjelp til få enn å yte ”annenrangs”rettshjelp til mange.
Under følger en oversikt over utviklinga i sakstilfang hos Juss-Buss fra 1990 og fram
til 2013.
6000	
  
5000	
  
4000	
  
3000	
  
2000	
  
1000	
  
0	
  
1990	
  

1995	
  

2007	
  

2008	
  

2009	
  

2010	
  

2011	
  

2012	
  

2013	
  

Av de 5434 henvendelsene vi mottok i 2013, har vi detaljert statistikk på 5072 saker.
Den detaljerte statistikken ble ført manuelt til og med juli 2013, 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 er et avvik mellom tallene og tabellene i
denne rapporten. I 2014 vil statistikken føres i Advisor og vi vil få mer fullstendig
statistikk og færre avvik enn for de foregående årene.

3.4. Former for juridisk rådgivning
Saksbehandlinga hos Juss-Buss deles i tre hovedkategorier:
Muntlige saker - saker hvor vi gir muntlig veiledning til klienten uten å representere
klienten ovenfor en motpart. Disse spørsmålene er juridisk sett ofte relativt enkle,
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men ikke alltid. Det vanligste er at folk ønsker å få informasjon om rettstilstanden på
et avgrenset område for å sikre eller avklare sin rettsstilling. I muntlige saker tar
klienten selv hånd om sine problemer etter 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. Majoriteten av sakene faller inn under kategorien
”muntlige saker”.
Kort skriftlig informasjon (KSI) - 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 og klienten har ressurser til å representere seg selv. Utarbeidelse av
informasjons-brosjyrer er en måte å effektivisere denne typen rådgivning på.
Skriftlige saker (partsrepresentasjon) - 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 juridisk kompetanse eller er et offentlig
organ. I slike saker vil rettshjelpen kunne bestå av å skrive klage på vedtak fra det
offentlige, skrive anke til trygderetten, representere klienten i forliksrådet, i
forhandlingsmøte med arbeidsgiver eller i møte med namsmyndighetene. ”Skriftlige”
saker er den mest tidkrevende form for rettshjelp vi yter.

3.5. Mottakssted
85 prosent 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.
Nedenfor følger en oversikt over fordelingen av saker etter hvor og på hvilken måte
saken ble mottatt.
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Antallet saker (15 prosent av henvendelsene) som kom inn gjennom oppsøkende
virksomhet er sannsynligvis ikke representativ i statistikken. Trolig kontakter mange
Juss-Buss på egen hånd etter å ha hørt om oss gjennom vår oppsøkende virksomhet
uten at dette fanges opp i statistikken. En del oppsøkende virksomhet foregår ved
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foredragsvirksomhet. Når vi gir rettsinformasjon egner det seg ikke alltid å ta inn
enkeltsaker. Klientene får generell informasjon om de ulike rettsområdene Juss-Buss
arbeider med, og blir henvist til våre saksmottak for konkret saksbehandling.
Det er stadig behov for å opprettholde og utvide den oppsøkende virksomheten for å
nå ut til de som trenger det mest. Den oppsøkende virksomheten vies mye ressurser,
både i form av arbeidstimer og penger (f.eks. trykking og oversettelse av brosjyrer).

3.6. Mottaksmåned
Gjennomsnittlig sakstilfang per måned lå på 453 henvendelser i 2013. Dette tallet er
basert på tallene fra vårt saksbehandlingsprogram, mens tabellen nedenfor er basert
på den detaljerte statistikken som er ført manuelt.
Nedenfor følger en oversikt over antall saker vi mottok per måned i 2013.
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N= 5072
I 2013 tok vi inn flest saker i månedene februar, september, oktober og november. Vi
har en nedgang fra 2012 i januar, mars, april og mai som dels kan spores til
rettshjelpsundersøkelsen vi hadde i april/mai som medførte fire uker stengt for
ordinært saksmottak. Fra september til desember har sakstilfanget økt sammenlignet
med 2012. Dels kan dette komme av at statistikken fra høsten er mer fullstendig i og
med at vi har begynt å føre statistikken inn vårt dataprogram Advisor.
Under sommerdrifta er det lavere sakstilfang, men vi ser at det også da er relativt stor
pågang (mer enn 100 henvendelser i uka i snitt) og et stort behov for et gratis
rettshjelpstilbud. 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.
12

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 5434 henvendelsene vi mottok i 2013, har vi detaljert statistikk på 5072 saker.
Den detaljerte statistikken ble ført manuelt fram til og med juli 2013, 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 er et avvik mellom tallene og tabellene i
denne rapporten.

4.1. Kjønn
Av de 5072 sakene vi har detaljert statistikk på var 1966 kvinner og 3086 menn,
mens 20 er ukjent. Dermed stod menn for 61 prosent og kvinnene for 39 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 av tilbudene til JURK og Juss-Buss til sammen. For
øvrig ser vi at kvinnene som henvender seg til Juss-Buss i gjennomsnitt har høyere
inntekt enn menn.1

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. 189 480, mens den for mannlige klienter er kr. 160
696.
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Vi hadde klienter fra mer enn 110 forskjellige land i 2013. De ti enkeltlandene vi
hadde flest klienter fra, bortsett fra Norge, var Sverige, Polen, Litauen, Irak,
Afghanistan, Somalia, Iran, Russland, Romania og Pakistan.
56 prosent av klientene har norsk statsborgerskap, men mange av disse har et annet
opprinnelsesland. 25 av henvendelsene kom fra statsløse klienter. Flest klienter kom
fra Europa, samt asiatiske og afrikanske land. Flest afrikanske klienter kom fra
Somalia, Eritrea og Etiopia.

4.3. Bosted
Nedenfor følger en tabell som viser hvor i landet klientene våre bor.
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Som tidligere viser statistikken at de fleste av våre klienter kommer fra Oslo og
Akershus. Henvendelser fra klienter bosatt i Oslo-området utgjorde 55 prosent av
henvendelsene i 2013 (2784 henvendelser). Antallet klienter fra Oslo-området har
sammenheng med vår oppsøkende virksomhet i hovedstaden. Dette understreker
det særskilte behovet for rettshjelp i Oslo.
Omtrent 35 prosent 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 9 prosent av henvendelsene (464 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.
Over 8 prosent av henvendelsene kom fra utenlandske statsborgere i 2013. Dette er
blant annet et resultat av at vi retter oss mot utenlandske statsborgere under
oppsøkende virksomhet, samt at familiegjenforeningssaker registreres på den som
ønsker å komme til Norge. De ukjente postnumrene kommer av at klienten selv ikke
har kjennskap til postnummeret der han eller hun bor, eller at klienten bor på skjult
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adresse.

4.4. Fengselsklienter
785 (15 prosent) av henvendelsene i 2013 kom fra klienter som sonet i fengsel. Ut
over de ukentlige besøkene i høysikkerhetsfengsler skyldes den høye andelen
sannsynligvis bred satsing på oppsøkende virksomhet rettet mot innsatte. Vi holder
foredrag om gjeldsrett og utlendingsrett og besøker overgangsboliger. Fangers
rettssikkerhet er utsatt fordi de er underlagt et strengt regime, og samtidig ikke har
krav på fri offentlig rettshjelp. Vi anser det derfor viktig å bistå denne gruppa.

4.5. Inntekt
Nedenfor følger en oversikt over klientenes inntekt.
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Juss-Buss’ klienter i 2013 hadde en gjennomsnittlig brutto årsinntekt på 171 884
kroner. 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, er fengslet eller har innvandrerbakgrunn. Disse har
betraktelig lavere inntekt enn majoriteten av befolkninga.2 Klienter med utenlandsk
statsborgerskap hadde betydelig lavere inntekt enn de med norsk statsborgerskap.3
I 2013 tjente 44 prosent 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 befolkningsgruppa
forklarer den forholdsmessig store andelen. 68 prosent av klientene tjente under
2

Fafo 2007:05 side 114.
Klienter med utenlandsk statsborgerskap hadde gjennomsnittlig kr. 113 935 i inntekt, mens de med norsk
statsborgerskap hadde i gjennomsnitt kr. 217 884 i inntekt.

3
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246 000 kr – inntektsgrensa for å få fri rettshjelp. Dette viser viktigheten av å opprettholde gratis rettshjelpstiltak for å supplere den utilstrekkelige offentlige ordninga.
20 prosent av våre klienter tjente over 300 000 kroner/år brutto i 2013. Familie og
arverett forklarer en del av dette, se tabellen under. Utgiftene til rettshjelp i slike saker
er så store at man ikke har råd til å dekke dem selv om årsinntekta i utgangspunktet
er relativt god. 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. 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 får generell veiledning
eller en brosjyre, mens en klient med sammensatte problemer og få ressurser vil
kunne få omfattende hjelp. Men begge henvendelsene blir registrert som én sak.
Under følger en oversikt over gjennomsnittsinntekt samlet og på de ulike rettsområdene.
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4.6. Advokatbruk
787 av klientene som henvendte seg til Juss-Buss opplyste at de hadde vært i
kontakt med advokat først. Dette utgjør 16 prosent av vår klientmasse. For 30 av
henvendelsene er det ukjent om klienten har vært i kontakt med advokat. De som har
vært i kontakt med advokat i anledning saken tidligere har betydelig lavere
gjennomsnittsinntekt enn de som ikke har kontaktet advokat.4
Utlendingsrettsklientene og fengselsklientene utgjør en relativt stor andel av de som
har vært i kontakt med advokat i sakens forbindelse før de kontakter oss. I tillegg har
mange av klientene innen arbeidsrett, familierett og straffe- og politirett gjort det
samme. Dette kan ses som en naturlig følge av at disse gruppene i mange tilfeller
4

Gjennomsnittsinntekt for de som tidligere har hatt kontakt med advokat er på 129 652 kr, mens for de som ikke
har hatt advokat er gjennomsnittsinntekten 180 015 kr.
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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 er at advokatbruk er for dyrt for klientene, og at rettshjelp i
disse tilfellene ikke dekkes igjennom den offentlige rettshjelpsordninga. 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. Vi ser at det er innen utlendingsretten at andelen henvisninger fra
advokat er høyest.
På andre områder ser vi 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.
176 klienter (3,5 prosent) oppgir at de har vært i kontakt med Fri rettshjelp Oslo.
Andelen indikerer at Juss-Buss i liten grad konkurrerer med offentlige rettshjelpstilbydere som retter seg inn mot de samme klientgruppene. 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
brøkdel av de 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 vurdert. 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 2013.
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Vi ser av tabellen at nesten hver fjerde klient oppgir at familie eller venner har tipset
dem om oss. Det er for mange viktig å ha et sosialt nettverk for å nå riktig instans.
Videre sier hver fjerde klient at de har brukt eller kjenner Juss-Buss fra før.
Vi ser stor forskjell på hvordan klientene har fått kjennskap til Juss-Buss når vi
sammenligner rettsområdene. Nesten en tredjedel av de som har blitt henvist fra en
advokat hadde spørsmål om utlendingsrett. Særlig innen arbeidsrett får vi mange
henvisninger fra det offentlige. Ofte gjelder dette henvisninger fra arbeidstilsynet. 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 vanskeligere å nå gjennom de tradisjonelle kanalene.

4.8. Medlemskap i Studentskipnaden i Oslo (SiO) og fagorganisasjon
I 2013 oppga 6,3 prosent av våre klienter at de var medlem av SiO. Vi har hatt en
jevn økning de siste årene som følge av økt satsing på oppsøkende virksomhet rettet
mot studenter. Studenter har stort behov for rettshjelp og da særlig rettsinformasjon.
De fleste har spørsmål om arbeids-, husleie-, gjelds- eller utlendingsrett.
I 2013 oppga nesten 16 prosent av våre klienter at de var medlem i en fagforening.
Mange fagforeninger yter gratis eller subsidiert rettshjelp. Juss-Buss henviser klienter
til å ta kontakt med sin fagforening, særlig i arbeidsrettslige saker. Mye tyder likevel
på at det udekkete behovet for rettshjelp er relativt høyt også for fagforeningsmedlemmene. Dette kan skyldes at spørsmålene ofte ikke dekkes av medlemskapet,
eller at ordninga med rettshjelp hos fagorganisasjonen er lite kjent.
Den store andelen klienter uten fagforeningsmedlemskap viser at vi når fram til
mange som er svakt stilt overfor ressurssterke motparter. De har ikke en sterk
fagforening i ryggen, og jevnt over er de betydelig mindre ressurssterke enn de
fagorganiserte
klientene
våre.5

5

Gjennomsnittsinntekten for klienter med fagforeningsmedlemskap er kr 310 106 og for klienter uten slikt
medlemskap er den kr 146 459.

19

5. Rettshjelp i gruppene
Av de 5434 sakene vi registrerte i 2013, har vi detaljert statistikk på 5072 av disse.
Den detaljerte statistikken ble ført manuelt fram til og med juli 2013, 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 er et avvik mellom tallene og tabellene i
denne rapporten.

5.1. Fordeling av saker etter rettsområder i 2013
Nedenfor følger en tabell som viser antallet saker i de ulike rettsområdene våre i
2013.
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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 strafferett, arverett og erstatningsrett. I slike tilfeller
henviser vi alltid klientene til andre tiltak, slik at de kan få hjelp et annet sted.
Rettshjelpssentralen på St. Hanshaugen, JURK og Jussformidlingen er noen av de
stedene vi oftest henviser til, i tillegg til de ulike advokatvaktene.
Juss-Buss mottar flest henvendelser innenfor utlendingsrett, i alt 1007 saker. Den
nest største gruppen er husleierett med 748 saker. På tredjeplass kommer
arbeidsrett med 727 saker. Fengsels-, gjelds- og familierett er henholdsvis det fjerde,
femte og sjette største saksområdet.
På neste side følger en tabell som sammenlikner fordeling av saker etter rettsområder i 2013 og 2012.
20

1400	
  
1200	
  
1000	
  
800	
  
600	
  
400	
  
200	
  
0	
  

2013	
  
2012	
  

Som nevnt mottok vi flest saker innenfor utlendingsretten i 2013 (1007 saker). Disse
utgjorde 19 prosent av det totale saksantallet hos Juss-Buss. Dette er en nedgang
fra de foregående årene, men allikevel betydelig høyere enn i 2010 da vi mottok 886
saker innenfor dette rettsområdet. Utlendingsrett har gjennom flere år vært vårt
største område. Etter vår erfaring er det personer med innvandrerbakgrunn som i
størst grad har spørsmål innenfor dette rettsområdet, for eksempel knyttet til
utvisning og familiegjenforening. Klientene som henvender seg til oss i utlendingsrettslige saker har en lav inntekt og vil sjelden ha råd til å betale for advokat dersom
de trenger juridisk bistand.
Vår nest største kategori var husleierett med 748 saker (14 prosent av sakene). Vår
tredje største kategori var arbeidsrett med 727 saker (13 prosent av sakene). Begge
kategoriene har holdt seg stabile fra 2012, og hatt økninger fra 2011.
Innen fengsels- og gjeldsretten har vi hatt små nedganger i antall henvendelser fra
2012 til 2013, men tilfanget holder seg relativt stabilt.
Innenfor familieretten, sosial- og helseretten og innenfor trygd- og pensjonsretten har
vi hatt økninger i antall i henvendelser fra 2012 til 2013.
Juss-Buss bistår bare i saker som faller utenfor den offentlige rettshjelpsordninga.
For våre klienter er det altså ikke noe alternativ å få bistand gjennom denne
ordningen. De vi hjelper er derfor helt avhengig av et gratis rettshjelpstiltak som JussBuss for å kunne få gjennomslag for sine rettigheter.

5.2. Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
SAG behandlet 1338 saker i 2013. Vi har fått flere henvendelser på alle SAGs tre
saksområder i 2013 enn i 2012.
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5.2.1. Sosial- og helserett
Totalt sett behandlet Juss-Buss 242 saker innen sosial- og helserett. Dette er en
økning på 17 prosent fra fjoråret.
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Det er saker om stønad til livsopphold som utgjør den største delen av sakstilfanget
på dette området. I 2013 behandlet vi 101 slike saker. Dette utgjør 45 prosent av
sosialrettssakene. Vi ser ofte at forvaltningens veiledningsplikt ikke er tilstrekkelig for
å sikre sosialklientenes rettssikkerhet på en tilfredsstillende måte. Vi opplever også at
veiledningsplikten brytes overfor denne gruppen. Fordi den velferdsmessige
betydninga av utfallet i disse sakene er høy, er det viktig med juridisk bistand.
Spørsmål knyttet til bolig er det området innen sosial- og helseretten Juss-Buss fikk
nest flest henvendelser i med 13 prosent av sakene. Dette er et område der klientene
har særskilt store velferdsmessige behov for juridisk bistand.
Nedenfor følger et eksempel på en sosialrettssak:
Klienten hadde søkt om og fått innvilget sosialstønad fra NAV. Ettersom hun var gift
hadde hun kun fått halv sats. Problemet var at mannen i realiteten ikke kunne bidra til
familiens hushold. Han hadde reist til utlandet på grunn av alvorlig sykdom i
nærmeste familie. Frem til han reiste hadde han mottatt dagpenger, men disse ble
stanset da han forlot Norge. Vår klient ble sittende alene med ansvaret for to barn
under skolealder. Hun hadde ikke tilstrekkelig med midler til husleie og mat. NAVkontoret hadde fortalt klienten at dersom hun trengte mer penger, måtte hun be
mannen sin om å komme hjem. Dette hadde hun allerede forsøkt, men forgjeves.
Lov om sosiale tjenester forutsetter at ektefeller har gjensidig underholdsplikt. Når
søker er gift, vil derfor NAV vurdere stønadsbehovet ut fra ektefellenes samlede
økonomi. Rundskrivet til loven angir løsningsmomenter for en rekke tilfeller hvor
underholdsplikten av ulike grunner ikke er oppfylt. Tilfeller som det ovennevnte er
ikke direkte omhandlet, men det går klart fram at NAVs vurdering skal ta
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utgangspunkt i søkers reelle situasjon og hjelpebehov. I tvilstilfeller vil det blant annet
være aktuelt å se hen til lovens prinsipper og formål. Sentrale prinsipper er blant
annet at den reelle nå-situasjonen skal legges til grunn og at det ikke skal tillegges
betydning hvorfor hjelpebehovet har oppstått. Når søker har barn skal hensynet til
disse tillegges særlig vekt.
Vi kom til at det nevnte vedtaket var i strid med loven. NAV har lagt til grunn en
underholdsplikt som i realiteten ikke er oppfylt, og som kanskje ikke kan oppfylles.
Klienten hadde i realiteten ingen mulighet til å forsørge seg selv og sine barn. I
realiteten var hun aleneforsørger. Derfor mente vi at det var urimelig og lovstridig å
kun innvilge halv sats. Det faktum at barn rammes, er selvfølgelig særlig alvorlig. Vi
skrev en klage på vegne av klienten og avventer nå klagesaksbehandlingen.
For å nå frem med en klage i en sosialsak bør man vise til konkrete punkter i lov og
rundskriv som man mener taler for et annet resultat. Dette krever imidlertid
kompetanse i å lese og tolke rettskildene med et juridisk blikk, samt å formulere sine
egne tolkninger skriftlig på en presis måte. For mange er dette en svært krevende
oppgave. Mange vil være avhengig av juridisk bistand for å få sine rettigheter oppfylt.
Likevel er sosialsaker ikke omfattet av lov om fri rettshjelp. Personer uten noen form
for inntekt vil neppe kunne betale for advokat. Vi mener derfor at det offentlige
rettshjelptilbudet må utvides til også å gjelde klagesaker om sosial stønad.

5.2.2. Trygderett
I 2013 ble det behandlet 369 trygderettslige saker. Dette er en økning på 16 prosent
fra fjoråret.
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Uførepensjon, arbeidsavklaringspenger og sykepenger har vært blant de
dominerende sakstypene innenfor trygderetten de siste årene. I 2013 utgjorde også
dagpenge- og tilbakekrevingssakene en stor andel av sakene innenfor trygderetten.
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Tilbakekrevingssakene 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:
Klienten var en utenlandsk arbeidstaker fra utenfor EØS-området. Han flyttet til
Norge i 2013 og begynte umiddelbart å jobbe for et norsk selskap. En god venn
hadde formidlet jobben. Oppholdstillatelse og registreringsbevis, som er påkrevd for
å jobbe i Norge, var på dette tidspunktet ikke innvilget. Arbeidet innebar blant annet
håndtering av farlige maskiner. Etter kort tid i jobben ble klienten alvorlig skadet i en
arbeidsulykke og ble brakt til sykehus hvor han fikk akutt behandling. Da klienten
kom til oss hadde han mottatt en regning fra sykehuset på i overkant av kr. 60.000
for behandlingen han hadde mottatt. Han hadde på dette tidspunktet ikke anledning
til å betale regningen, og han lurte på hva han burde gjøre.
Personer som jobber i Norge uten oppholdstillatelse omfattes ikke av folketrygden,
og får dermed ikke dekket utgifter til helsehjelp. I slike tilfeller vil arbeidstakeren selv
måtte betale alle utgifter ved eventuelle behandlinger og sykehusopphold.
Vi vurderte saken slik at klienten ikke hadde noe trygderettslig krav. Den eneste
muligheten for å få dekket utgiften var gjennom sivilt erstatningssøksmål mot
arbeidsgiver. Da klienten ikke hadde råd til advokat, tok vi kontakt med et
advokatfirma som tilbød seg å bistå ham pro bono. Firmaet vurderte saken og kom til
at det var gode sjanser til å vinne frem. Saken endte likevel med at klienten valgte å
ikke ta rettslige skritt mot sin arbeidsgiver og gode venn. Klienten tok på eget initiativ
kontakt med sykehuset og fikk ordnet en nedbetalingsavtale.
Enhver arbeidsgiver har ansvar for at deres ansatte har de nødvendige papirer for å
jobbe lovlig i Norge. Det kan få store konsekvenser å bli skadet uten gyldige
oppholdspapirer. Det er derfor alvorlig at arbeidsgivere ansetter personer på tross av
at de ikke har nødvendig dokumentasjon. De ansatte er sjelden klar over hvilken
risiko de løper, og de færreste har ressurser til å betale kostnadene ved et sivilt
søksmål. Saken viser dessuten at mange som har en personlig relasjon til
arbeidsgiver blir satt i en vanskelig situasjon når det blir aktuelt å fremme et juridisk
krav mot vedkommende.

5.2.3. Arbeidsrett
I 2013 behandlet vi 727 arbeidsrettssaker. Dette innebærer en liten økning fra
fjoråret.
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De fleste sakene vi får innenfor arbeidsretten er saker som omhandler lønn og
oppsigelse. Saker om krav på lønn og feriepenger har hatt store økninger de siste
årene, med nesten en dobling fra 2011 til 2012, og ytterligere økning fra 2012 til 2013
på 13 prosent. 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. Mange av arbeidstakerne utsettes for sosial dumping.
Nedenfor følger et eksempel på en sak om arbeidsrett:
En klient kom til oss etter at arbeidsgiver hadde foretatt trekk i lønnen hennes.
Bakgrunnen for trekket var at hun hadde fått for mye utbetalt ved en tidligere
lønnsutbetaling. Klienten hadde brukt opp den ekstra lønnsutbetalingen i den tro at
det var utestående feriepenger hun hadde fått. Da hun ble oppmerksom på feilen, var
hun enig i at arbeidsgiver skulle få pengene tilbake. Klienten hadde imidlertid kun en
deltidsstilling, og hun hadde barn å forsørge. Hun hadde fra før en presset økonomi,
og etter lønnstrekket som var foretatt, hadde hun ikke råd til å betale husleien sin.
Hun var derfor avhengig av å få betale tilbake i mindre avdrag.
Arbeidsmiljøloven § 15-14 andre ledd forbyr arbeidsgivere å holde tilbake lønn
utenom i nærmere angitte tilfeller. Ett mulig tilfelle er når det er skriftlig avtalt mellom
partene. Det forelå ingen avtale i vår sak. Det er videre et forbud i bestemmelsens
tredje ledd mot å trekke så mye at arbeidstakeren ikke har nok midler igjen til
livsopphold for seg selv og sin familie. Regelen skal verne arbeidstakeres
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økonomiske forutberegnelighet og hindre at arbeidsgivere utnytter sin stilling overfor
arbeidstakeren. Det naturlige vil derfor være å komme til en nedbetalingsavtale i
tilfeller hvor feilutbetalingen utgjør et større beløp.
Etter en vurdering kom vi til at det foretatte lønnstrekket var ulovlig. Det var derfor en
mulighet å drive inn igjen lønnen som et pengekrav. Dette er imidlertid en
tidkrevende prosess. Da klienten i denne saken trengte penger til livsopphold raskt,
forsøkte vi først å komme til en minnelig løsning med arbeidsgiver. Vi tok kontakt for
å be om at lønnstrekket ble tilbakeført, slik at klienten fikk mulighet til å betale husleia
og deretter betale tilbake pengene i mindre avdrag. Arbeidsgiver var imidlertid ikke
villig til å inngå en slik avtale. Klienten ble informert om andre måter å inndrive kravet
på, og vurderte ved utgangen av 2013 klienten hva hun ville gjøre videre i saken.
Saken viser hvor liten balanse det er i maktforholdet mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker. Arbeidstaker er prisgitt arbeidsgiver og er avhengig av at denne
respekterer avtale og lov. Ved ulovlig trekk i lønn fra arbeidsgivers side er det
arbeidstaker som må ta rettslige skritt når lønn holdes tilbake ulovlig. Juss-Buss
mener denne typen brudd på arbeidsmiljøloven bør få større oppmerksomhet fra
Arbeidstilsynet, og at de ansvarlige må ilegges sanksjoner. Vi ser dessverre alt for
mange brudd på regelverket som ikke får noen konsekvenser.

5.3. Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG)
Fengsels- og husleierettsgruppa behandlet 1215 saker i 2013. Vi har hatt en liten
økning i henvendelser på husleierettsfeltet, mens antallet fengselssaker har hatt en
liten reduksjon siden 2012.
5.3.1. Fengselsrett
Juss-Buss behandlet 467 fengselssaker i 2013. Dette er en reduksjon på 6 prosent
fra fjoråret, men 93 flere saker i 2010.
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I 2013 hadde vi flest saker som omhandlet overføringer til andre fengsler, spørsmål
om helsetjenesten, om brev, besøk og telefon og spørsmål om løslatelse etter 2/3-tid.
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 vises gjennom det høye antallet saker vi mottar, og særlig
gjennom mange spørsmål om generell saksbehandling og praksis. 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.
Innsatte har ofte svært sammensatte problemer, som gjør det vanskelig å rubrisere et
spørsmål innenfor en spesifikk kategori. Mange av sakene vi tar inn fra innsatte
dreier seg om andre rettsområder enn straffegjennomføring, selv om dette er
rettsområdet fanger stiller flest spørsmål om. 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:
Klienten ble møtt på saksmottak i fengsel høsten 2013. Han slet med store psykiske
plager og hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Etter at han kom tilbake fra akuttavdelingen
på sykehuset, ble han satt på isolasjon uten tilbud fra hverken lege eller psykolog.
Klienten hadde forsøkt å få snakke med en psykolog ved flere anledninger, men
mottok aldri noe tilbud om dette. Klienten ønsket derfor å klage på behandlingen han
fikk i fengselet. Han ønsket også å få oppfølgning av psykologen i fengselet.
Helsetilbudet i fengsel reguleres av straffegjennomføringsloven, pasient- og
brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven. Utgangspunktet er at fanger
skal ha samme tilbud i fengsel som i frihet og at medisinsk behandling skal skje i
samråd med fengselslegen. Når det gjelder spesialisthelsetjenester, herunder
psykologtjenester, har man rett til å motta tilbud om dette dersom det dreier seg om
nødvendig hjelp. Det regionale helsehjelpforetaket i pasientens bostedsregion skal
sørge for at pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp får tilbud fra spesialisthelsetjenesten innen en fastsatt frist.
Juss-Buss utredet først det rettslige i saken, og veiledet klienten i hvilke rettigheter
han hadde til å motta psykologtjenester i fengslet. Det ble deretter tatt kontakt med
Pasient- og brukerombudet i vedkommende fylke der klienten befant seg slik at de
kunne se nærmere på saken. Pasient- og brukerombudet tok så kontakt med
helsetjenesten i fengslet. Klienten fikk etter dette tilbud om samtaler med psykolog og
det ble lagt en videre plan for tettere oppfølgning av klienten.
Juss-Buss erfarer at helsetilbudet i norske fengsel er svært varierende. Vi møter ofte
fanger som får lite hjelp til å få behandlet sine psykiske og fysiske helseproblemer i
fengslet. I praksis har ikke fanger samme helsetilbud som utenfor murene.
Helsetilbudet i fengsel blir begrenset av sikkerhetsmessige hensyn. I tillegg har
fanger ofte vanskeligheter med å hevde sine rettigheter. Helsetilbudet i fengsl blir
derfor i noen tilfeller så dårlig at helsetilstanden til fangen forverrer seg. Juss-Buss vil
fortsette med å belyse problemer med helsetjenesten i fengsel og arbeide for at
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fengselsopphold ikke skal forverre den medisinske tilstanden.
5.3.2. Husleierett
FEG fikk 748 henvendelser innenfor husleieretten i 2013. Dette innebærer en liten
økning fra fjoråret.
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Vi får en stor mengde saker om opphør av leieavtale innenfor husleieretten. Dette er
spørsmål som er av stor velferdsmessig betydning for leietakere, særlig når det er
utleier som ønsker at avtalen skal opphøre, og leietaker dermed står uten bolig. FEG
har laget en brosjyre om avslutning av leieforhold som kan fås hos Juss-Buss.
Vi ser ellers av oversikten at krav etter mislighold av leieavtalen er et tema som
mange har spørsmål om. Dette kan utløse virkninger som retting, prisavslag,
oppsigelse eller heving, eller det kan være saker der leietaker har mottatt pengekrav
fra utleier.
Antallet henvendelser som omhandlet depositum og garanti har økt fra 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.
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.
Nedenfor følger et eksempel på en husleiesak:
Klienten kontaktet Juss-Buss våren 2013 med spørsmål om utleiers adgang til å øke
husleien. Han hadde mottatt et brev fra utleier noen måneder tidligere der han ble
informert om at utleier ville sette opp leien med kr 2.000,-. I frykt for å bli kastet ut av
leiligheten, hadde klienten betalt dette til utleier.
Husleieloven oppstiller to måter utleier kan heve husleien på. Man kan for det første
justere leien i samsvar med konsumprisindeksen. Endringen i leien kan i dette tilfellet
ikke settes i verk tidligere enn ett år etter siste leiefastsetting, og leietaker skal ha
skriftlig varsel minst en måned før endringen kan finne sted. En annen mulighet er at
husleien blir satt til gjengs leie. Leieforholdet må i dette tilfelle ha vart i minst to år og
seks måneder. Med unntak av justeringer etter konsumprisindeksen, kan ikke leien
ha blitt hevet tidligere. Leietakeren skal dessuten ha skriftlig varsel med minst seks
måneders frist. En tredje måte man kan heve leien på, er å inngå ny leiekontrakt.
Leietakerens vern mot leieøkning etter husleieloven vil ikke komme til anvendelse
dersom det blir inngått ny kontrakt mellom leietaker og utleier. Her vil prinsippet om
avtalefrihet gjelde.
Dersom leietakeren har betalt høyere leie enn hva som er lovlig kan han kreve
tilbakebetalt forskjellen mellom det som er betalt og det som er lovlig vederlag.
Klienten ble veiledet om at loven gir klare regler om adgangen til å oppjustere leien,
og at utleieren derfor ulovlig hadde satt opp leien. Videre ble klienten veiledet om at
differensen mellom lovlig og ulovlig leieøkning kan kreves tilbake ved å sende
utleieren et skriftlig påkrav med tvistevarsel. Klienten ble henvist til våre hjemmesider
der det er utarbeidet en egen påkravsmal.
Juss-Buss får stadig inn saker der utleiere justerer husleien i strid med lovens regler.
Reglene vedrørende leieøkning er klare og enkle å forstå, og det er ikke gitt at
utleiere forsøker å omgå reglene med hensikt. Det er derfor viktig med rettsinformasjon på området for å gjøre oppmerksom på hvilke krav loven stiller. JussBuss vil fortsette med å gi rettsinformasjon, eksempelvis ved å publisere
informasjonsmateriell og holde foredrag om reglene for når man kan øke leien.

5.4. Innvandringsrettsgruppa (INNVA)
Innvandringsgruppa er den eneste gruppa på Juss-Buss som jobber med kun ett
rettsområde. Utlendingsrett er også vårt største saksområde.

5.4.1. Innvandringsrett
I 2013 behandlet Innvandringsgruppa 1007 saker innen utlendingsrett, en nedgang
på 20 prosent fra fjoråret, men en økning på 12 prosent fra 2010.
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Innvandringsgruppa hadde flest saker om familieinnvandring (42 prosent av sakene).
Pågangen på dette området har vært jevnt stor over mange år. Familieinnvandringssakene er ulikeartede, og mange er tidkrevende. 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. Det kan ta flere år fra
klientene kontakter oss, til saken får et endelig utfall hos utlendingsmyndighetene.
Vi får også inn mange saker om utvisning og beskyttelse. Kategorien er den nest
største innenfor utlendingsretten med 15 prosent, før spørsmål om beskyttelse som
er tredje største kategori med 9 prosent av utlendingssakene. Dette er rettsområder
med stor velferdsmessig betydning for klienten, og sakene byr på vanskelige rettslige
og faktiske spørsmål. Klientene i disse sakene er svært ressurssvake, både når det
gjelder personlige og økonomiske ressurser.6 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 rettshjelpsordninga. Dette utgjør et stort
rettssikkerhetsproblem.
Nedfor følger et eksempel på en sak om utvisning:
Saken gjelder utvisning av en mann fra et afrikansk land som har kone og to barn i
Norge. Mannen har bodd i Norge uten oppholdstillatelse i åtte år. Han har giftet seg
med en kvinne som er norsk statsborger og fått to barn som også er norske
statsborgere. Den eldste sønnen deres har autisme og psykisk utviklingshemming.
Det er far som har vært hans primære hovedomsorgsperson siden han ble født.
Klienten kom til oss fordi han hadde fått et utvisningsvedtak. Han hadde klagd på
dette, men UNE opprettholdt vedtaket.
6 Klientene som henvendte seg til oss i saker som gjaldt utvisning hadde en gjennomsnittsinntekt på 34 497 kr.
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Det følger av Utlendingslovens § 66 første ledd bokstav a at en utlending uten
oppholdstillatelse kan utvises dersom han grovt har overtrådt en eller flere
bestemmelser i utlendingsloven, forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige eller
åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven, eller unndrar seg
gjennomføringen av et vedtak som innebærer at vedkommende skal forlate riket. Et
vedtak om utvisning kan likevel ikke fattes dersom det, sett hen til forholdets alvor og
utlendingens tilknytning til riket, er et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv
eller hans nærmeste familie, jf. ul. § 70 første ledd, første pkt. I saker som berører
barn skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
Barnets beste er vurdert i flere høyesterettsdommer. Rt. 2011 s. 948 gjaldt utvisning
på bakgrunn av brudd på utlendingsloven. Innreiseforbudet som ble vurdert var
begrenset til to år. Vedtaket ble kjent ugyldig blant annet fordi barna i saken hadde
en sterk interesse av å vokse opp med sin hovedomsorgsperson. Det legges til grunn
at konsekvensene for barna alene kan være avgjørende for at et vedtak anses
ugyldig. Høyesterett påpeker at dette også gjelder i saker hvor det er snakk om
alvorlige lovovertredelser. I Rt. 2011 s 948 uttaler førstvoterende at «en slik
avveining skal prinsipielt sett gjøres også når utlendingen har gjort seg skyldig i
alvorlig kriminalitet eller massive overtredelser av utlendingsloven, men i disse
tilfellene er det altså fastslått at forholdet til barna bare vil kunne være avgjørende når
de utsettes for uvanlig store belastninger».
Juss-Buss skrev en omgjøringsbegjæring på klientens vegne til UNE. Vi anførte at
denne saken måtte være en slik sak som Høyesterett sikter til i sine uttalelser, og at
barnets beste måtte få avgjørende vekt. Vi fikk avslag, og om Rt. 2011 s. 948 skriver
UNE at i «det i herværende sak er tale om et mer alvorlig brudd på utlendingsloven».
Juss-Buss mente at svaret var mangelfullt og klagde saken inn til
Sivilombudsmannen. Vi venter på svar fra Sivilombuds-mannen.
Å ha en forelder som er utvist er belastende for alle barn, men spesielt i saker hvor
barnet trenger særlig oppfølging. Resultatet av dagens strenge utvisningspraksis er
at barnet blir straffet for noe foreldrene har gjort. Juss-Buss ønsker fokus på denne
typen saker fordi det er av svært stor velferdsmessig betydning for den enkelte. Vi
arbeider for at hovedregelen skal være at foreldre med barn i riket ikke skal utvises,
samt at det generelt utvises stor varsomhet ved utvisning av foreldre med barn i riket.
Nedenfor følger et eksempel på en sak om familiegjenforening:
Saken gjelder avslag på familiegjenforening på grunn av at ektefellen ikke får unntak
fra kravet om underhold som gjelder for flyktninger som søker om familiegjenforening
i Norge. Klienten har oppholdt seg i sitt hjemland mens saken har vært til behandling.
Hennes ektemann kom til Norge i 2009 og søkte asyl. Han fikk innvilget midlertidig
oppholdstillatelse med flyktningstatus ca. et år etter at han ankom Norge. Kona søkte
om familiegjenforening ett år og syv måneder etter at ektemannen fikk oppholdstillatelse. Grunnen til at hun ikke søkte om familiegjenforening med ektemannen
tidligere var at ektemannen fikk informasjon fra forvaltningen, herunder asylmottaket,
UDI og kommunens Flyktningkonsulent, at han måtte bli bosatt i en kommune før han
kunne søke om familiegjenforening. Vår klient fikk avslag på søknaden om
familiegjenforening fra UDI fordi ektemannen hadde søkt mer enn et år etter at han
fikk oppholdstillatelse i Norge. Ektemannen oppfylte heller ikke det alminnelige
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underholdskravet på søknadstidspunktet. Avslaget ble påklaget til UNE. UNE
opprettholdt UDIs avslag.
En ektefelle har rett til opphold etter ul. § 40 (1) litra c når referansepersonen er en
utlending som har lovlig opphold i riket med oppholdstillatelse som kan danne
grunnlag for permanent oppholdstillatelse. For å få familieinnvandring stilles det etter
ul. § 58, jf. uf. §§ 10-8 og 10-9 et krav til sikret underhold. Etter uf. § 10-8 (4) litra a
kan det på visse vilkår gjøres unntak fra kravet om sannsynliggjort fremtidig inntekt.
Dette gjelder blant annet når søkeren er ektefelle av referanseperson som har
oppholdstillatelse etter lovens § 28. De som har oppholdstillatelse etter § 28 har fått
innvilget asyl i Norge. Etter uf. § 10-8 (5) kan unntak fra underholdskravet i
utgangspunktet bare gis dersom søknad om familieinnvandring ble fremmet innen ett
år etter at referansepersonen fikk oppholdstillatelse. Dersom søknaden fremmes
senere enn ett år kan det gjøres unntak fra kravet til underhold hvis det på grunn av
”forhold utenfor søkernes kontroll” ikke ble søkt innen fristen. Hva som utgjør forhold
utenfor søkernes kontroll er ikke nærmere presisert i ul. eller uf.
Etter forvaltningsloven § 11 (1) har UDI en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt
saksområde. Formålet med veiledningen skal være å gi parter adgang til å ivareta sitt
tarv i bestemte saker på best mulig måte. Etter fvl. § 11 (2) skal forvaltingsorganer
som behandler saker med en eller flere parter av eget tiltak vurdere partenes behov
for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller forhold tilsier
det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om regler for saksbehandlingen, særlig om
parters rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet
også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for
resultatet. Etter fvl. § 11 (3) plikter forvaltningsorganet innen sitt saksområde,
uavhengig av om sak pågår, å gi veiledning som nevnt i annet ledd til en person som
spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for
ham.
Juss-Buss skrev en omgjøringsbegjæring på avslaget fra UNE. I omgjøringsbegjæringa argumenterte vi for at ektemannen til vår klient hadde overholdt sin plikt
til å sette seg inn i rettsreglene som finnes om unntak fra underholdskravet for
flytninger, og at den manglende informasjonen han fikk i perioden før ekteparet søkte
er en følge av brudd på forvaltningens veiledningsplikt.
UNE viser i sitt vedtak at klageren har en selvstendig plikt til å sette seg inn i de
rettsregler som gjelder på området, og at dette gjelder selv om reglene er komplekse.
Ektemannen til vår klient hadde personlig oppsøkt UDI, og lest tilgjengelig
informasjon på UDI’s nettsider uten å finne informasjon om at søknaden må være
fremmet innen ett år for å få unntak fra underhold. Han hadde også oppsøkt
kommunens Flyktningkonsulent. Juss-Buss har fått skriftlig bekreftelse fra
innvandrerkontoret i ektemannens kommune, på at Flyktningkonsulenten selv ikke
var klar over at ettårsfristen fantes. Juss-Buss argumenterte for at reglene ikke kan
anvendes på en slik måte at utlendingsmyndighetene forventer et høyere
kunnskapsnivå hos vår klients nyankomne ektemann, enn hva som forventes av
forvaltningens egne ansatte.
UDI har bekreftet at informasjon om ettårsfristen heller ikke var tilgjengelig i UDIs
informasjonsmateriell til beboere på mottak. Juss-Buss argumenterte dermed med at
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det måtte være sannsynliggjort at informasjon om ettårsfristen var svært vanskelig
tilgjengelig for klienten og ektefellen på søknadstidspunktet.
Konsekvensen av at søkeren ikke har overholdt ettårsfristen er i verste fall at familien
aldri blir gjenforent, ettersom kravet til underhold er meget strengt. Det bør ikke gå ut
over den enkelte borger at forvaltninga gir feil veiledning. Rettsikkerheten for nyankomne flyktninger, som ikke kan forventes å beherske perfekt norsk eller engelsk
umiddelbart etter ankomst til riket, er i utgangspunktet utsatt, tatt i betraktning det
omfattende og kompliserte regelverket på utlendingsrettsområdet. Sett i sammenheng med en ikke tilfredsstillende utøvelse av forvaltningens veiledningsplikt og
fravær at rett på fri rettshjelp ved søknads og klagebehandling for familieinnvandring
er INNVA bekymret for at disse menneskene lider omfattende rettstap.

5.5. Gjelds- og familierettsgruppa (GOF)
Gjelds- og familierettsgruppa behandlet 917 saker i 2013. Av disse var 439
gjeldssaker, mens 435 var saker innenfor familierettens område.

5.5.1. Familierett
I 2013 behandlet Juss-Buss 435 saker om familierett. Dette er en økning på 4
prosent fra 2012.
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De fleste sakene GOF mottar innen familieretten omhandler skifteoppgjør, skilsmisse
og separasjon, oppløsning av samboerforhold samt barnefordeling. Slike spørsmål er
av stor velferdsmessig betydning for de involverte parter. Vi er 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. Særlig er dette viktig i
saker hvor barn er involvert. Dersom klienten ikke på egenhånd kommer frem til en
løsning, kan vi vurdere å representere klienten ovenfor motpart, særlig i de tilfeller
der motparten har advokat. Barnerettsaker blir henvist til andre instanser, men vi
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vurderer 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.7
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:
Klienten var en somalisk kvinne som Juss-Buss bistod i en familieinnvandringssak.
Klientens kontaktperson tok på vegne av henne kontakt med Juss-Buss’
innvandringsgruppe, som overførte deler av saken til gjeld- og familierettsgruppa.
Hun hadde fått avslag fra UDI på en søknad om familieinnvandring, på bakgrunn av
at Fylkesmannen tidligere hadde avslått hennes anmodning om anerkjennelse av
utenlandsk skilsmisse. Begrunnelsen for Fylkesmannens avslag var at somaliske
dokumenter mangler tilstrekkelig notoritet, og at slike dokumenter derfor avvises
konsekvent.
Juss-Buss vurderte saken slik at Fylkesmannen verken har oppfylt sin
begrunnelsesplikt eller undersøkelsesplikt etter forvaltningsloven. I tillegg vurderte vi
det slik at det vil virke urimelig dersom bestemte dokumenter avvises konsekvent, og
uten videre undersøkelser. Dette vil føre til at personer som har skilt seg i Somalia
ikke kan få gifte seg i Norge, og de vil få avslag på familieinnvandring. Dette er en
svært inngripende praksis som vil kunne gå på akkord med individets rett til familieliv
etter EMK.
Juss-Buss representerte klienten ved å skrive en omgjøringsbegjæring som ble sendt
til Fylkesmannen. Vi venter på svar fra Fylkesmannen i saken.
I denne saken betyr avslaget at kvinnen, som er skilt fra sin tidligere ektemann, aldri
kan få familieinnvandring med sin nåværende mann og sine barn. Dette er fordi
dokumenter fra en rekke land i Afrika og Asia har liten, eller ingen troverdighet i
Norge. Kvinnen oppfyller alle vilkårene for familieinnvandring, men får ikke opphold
på grunn dokumentenes manglende notoritet i Norge. Et av problemene med denne
praksisen er at i vår sak, ble kvinnens ekteskap anerkjent uten problemer, men ikke
skilsmissen.

5.5.2. Gjeldsrett
Juss-Buss mottok 439 gjeldssaker i 2013. Dette innebærer en liten nedgang fra
fjoråret.

7 Gjennomsnittsinntekten i familierettssakene er på kr 278 815. Dette er betydelig høyere enn gjennomsnittsinntekten til Juss-Buss sin samlede klientmasse, men langt under gjennomsnittet i befolkninga for øvrig.

34

140	
  

125	
  

120	
  
100	
  
80	
  

63	
  
50	
  

60	
  

20	
  

38	
  

37	
  

40	
  

21	
  
4	
  

34	
  
22	
  

17	
  
3	
  

20	
  

5	
  

0	
  

N=439
De to største kategoriene er bestridelse av krav og økonomisk rådgivning. Vi mottar
også mange henvendelser om forhandling med kreditor, inndrivelse av pengekrav,
gjeldsordning og klage på utleggstrekk. 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 17 prosent av gjeldssakene i 2013.
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:
Saken gjaldt behandling av samme krav i forliksrådet i to ulike avdelinger.
Dobbeltbehandlingen medførte at vår klient ikke fikk mulighet til å møte i forliksrådet,
avdeling 1, da saken allerede var avgjort ved dom i forliksrådet i avdeling 3.
Bakgrunnen for at saken ble behandlet i to avdelinger i forliksrådet, var at klager
sendte inn identisk klage to ganger.
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I saken som ble behandlet hos avdeling 1 inngav vår klient tilsvar rettidig, der det
gikk frem at han ikke godtok klagers påstand. Saken ble berammet til 12.12.2012. I
tidsrommet klienten ventet på å møte i forliksrådet, ble han bedt om å inngi tilsvar i
samme sak, som ble behandlet i avdeling 3 i forliksrådet. Klienten inngav ikke tilsvar
(på ny) da han på dette tidspunkt var i den tro at han hadde gjort det som var
nødvendig i saken.
Da tilsvar ikke ble mottatt i avdeling 3 i forliksrådet, ble det avsagt fraværsdom i
klagers favør den 12.11.2012.
Vår klient tok kontakt med forliksrådet da han oppdaget at det var avsagt dom i
saken. Han fikk beskjed om at forliksrådet var avskåret fra å gjøre noe med saken,
da dom var avsagt.
I beslutningen av rettsbok fra forliksråd avdeling 1, fremgår det at forliksrådet er
”avskåret fra å kunne avholde møte i saken, på tross av at klagemotparten har inngitt
rettidig tilsvar, da fraværsdom allerede er avsagt i identisk sak mellom samme parter
med saksnummer xx, jf. tvisteloven § 19-15 tredje ledd”. Videre fremgikk det av
beslutningen at forliksrådet ”har ingen mulighet til å fange opp at samme sak har blitt
sendt inn flere ganger med mindre partene selv gjør oss oppmerksomme på dette”.
Vi sendte en klage til fylkesmannen som etter domstolloven har tilsynsansvar med
forliksrådets virksomhet. Vi venter fremdeles på svar på denne.
Vi sendte inn klagen til fylkesmannen for å sette lys på manglende rettsikkerhet ved
behandling i forliksrådet. Juss-Buss mener at en situasjon som denne ikke bør kunne
oppstå. Det kan ikke gå ut over debitor at kreditor sender inn samme sak til
forliksrådet to ganger. Vi mener at forliksrådet må ha et system der en slik
dobbeltbehandling av samme sak blir fanget opp.
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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,
organiserer R blant annet debatter og fredagspilser, samt arrangerer interne
rettspolitiske seminarer.

6.1.1. Debatter og fagdager
Juss-Buss arrangerer 6-8 debatter eller fagdager hvert år. På denne måten ønsker vi
å belyse ulike temaer som vi mener bør løftes fram i samfunnsdebatten. Du kan lese
mer om deltakere og innhold under gruppenes rettspolitiske prosjekter. I 2013 har vi
har arrangert debatter om:
-

Den 12. februar arrangerte FEG og INNVA debatt i SV-kjelleren U1 på
Blindern om utenlandske enheter i norske fengsler
Den 19. mars arrangerte GOF debatt i SV-kjelleren U1 på Blindern om
gjeldsregister – løsningen på luksusfellen?
Den 23. april arrangerte SAG debatt i SV-kjelleren U1 på Blindern om
kriminalisering av fattigdom
Den 27. august arrangerte INNVA debatt på Litteraturhuset om innvandringspolitikk etter valget
Den 17. september arrangerte GOF debatt på Litteraturhuset om straffedømtes gjeldsansvar
Den 14. oktober arrangerte SAG debatt på Litteraturhuset om helserettigheter
til papirløse migranter
Den 12. november arrangerte FEG debatt på Litteraturhuset om kriminalomsorgen etter valget – en straff som virker eller en straff som bare svir?

6.1.2. Fredagspilser
Ved fredagspils inviteres foredragsholdere til å ha et faglig program/innlegg i
tilknytning til en sosial samling i våre kjellerlokaler.
- En sykepleier fra helsesenteret for papirløse som drives av Kirkens Bymisjon
fortalte om deres arbeid
- En tidligere forvaringsfange snakket om hvordan det er å ha kontakt med
Juss-Buss i et fangeperspektiv
- To ansatte hos «Nettverkshuset – Nettverk etter soning» var på besøk og
fortalte om organisasjonen og livet etter soning med mye gjeld
- Knut Storberget fortalte om sin bok Det er dine øyne jeg ser som omhandler
forsoning og straff
- Tidligere faglig leder Olaf Halvorsen Rønning snakket om rettspolitikk
- Jon Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet holdt foredrag om lobbyvirksomhet

6.1.3. Rettspolitisk seminar
Rettspolitisk seminar arrangeres to ganger i året. Alle fulltidsmedarbeidere på JussBuss deltar på seminaret. Seminaret bruker til å øke medarbeidernes oppmerksomhet rundt og kompetanse i rettspolitisk arbeid. Vi inviterer politikere, fagfolk og andre
som kan gi oss opplæring. Seminaret er nyttig i arbeidet vårt, og i tillegg positivt for
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det sosiale miljøet blant medarbeiderne.
Seminaret går over tre dager og ble i 2013 avholdt på Studenterhytta i Nordmarka.
På vårsemesterets seminar hadde vi fokus på rettshjelpsmeldinga og lobbyvirksomhet. Professor Jon T. Johnsen holdt foredrag om rettshjelpsmeldinga og det
politiske landskapet i denne sammenheng. Cecilia Dinardi holdt foredrag om hvordan
man bør påvirke politisk. I tillegg hadde vi et teamutviklingsseminar (Diversity
Icebreaker) av Human Factors.
På høstsemesterets seminar hadde vi fokus på lobbyvirksomhet og fattige
tilreisende. Aleksander Dybvik (SV) holdt foredrag om politisk påvirkning. Kari Gran
fra Møtestedet (Kirkens Bymisjon) holdt foredrag om arbeid med fattige tilreisende.

6.1.4. Rettspolitisk uke
Det ble arrangert to rettspolitiske uker i 2013. I rettspolitisk uke stenger vi
saksmottakene og jobber utelukkende med rettspolitikk. Tanken bak de rettspolitiske
ukene er at gruppene skal få tid til å sette seg dypere inn i prosjektene sine. De
rettspolitiske ukene bidrar til prioritering av arbeidet med rettspolitikk, noe som
kommer klientgruppene våre til gode.

6.2. Rettspolitikk på tvers av gruppene
6.2.1. Rettshjelpsgruppa (REG)
Juss-Buss har siden oppstarten hatt som en av sine satsingsområder å arbeide for
reform av rettshjelpsloven. Vi har jobbet kontinuerlig med dette også i 2013. Dette
arbeidet utføres av rettshjelpsgruppen (REG). Arbeidet har vært sentrert rundt
oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp
(rettshjelpsmeldinga). Arbeidet til REG er til enhver tid preget av stadiet oppfølgingen
av meldingen befinner seg på i Justis- og beredskapsdepartementet. 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.
Arbeidet med rettshjelpsmeldinga har vært lite prioritert av Justisdepartementet både
i 2012 og i 2013. Evaluering av førstelinjetjenesten avventes var svært forsinket, og
utsatte hele prosessen med oppfølging av stortingsmeldinga.
Juss-Buss inngikk et samarbeid med Advokatforeningen om å lobbe for at
oppfølgninga skulle prioriteres. Vi var blant annet i møte med representanter fra Ap
og SP i justiskomiteen. Vi lyktes ikke i å få møte Justisdepartementet i den rødgrønne regjeringa i denne sammenheng. Prosessen i departementet har vært svært
lukket, og vi mener at departementet burde vært mer åpen for dialog med aktører
som har mye praktisk og faglig kunnskap på feltet.
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En reform av rettshjelpsordninga, som lovet innen 2013 i Soria Moria II-erklæringa,
greide den rødgrønne regjeringa dessverre ikke å gjennomføre.
Vi har vært i møte med flere politikere i forbindelse med dette, blant annet Trine Skei
Grande og Toril Berge fra Venstre, Sigval Oppebøen Hansen fra Arbeiderpartiet,
Jenny Klinge fra Senterpartiet og Akhtar Chaudry fra SV. Videre har vi spilt inn
forslag til endringer i rettshjelpsordninga til den nye blåblå regjeringa. I tillegg har vi
forsøkt å øke bevisstheten rundt rettshjelpsordninga hos ungdomspartiene gjennom
møter og foredrag. I 2014 vil vi fortsette det politiske påvirkningsarbeidet på dette
feltet.

6.2.2. Lobbygruppa
Lobbygruppa arbeider for å bedre rettsstillinga til våre klientgrupper ved politisk
påvirkningsarbeid. Som følge av en dårlig og ustabil økonomisk situasjon hos JussBuss har lobbygruppa også måttet prioritere påvirkningsarbeid for å bedre denne.
Lobbygruppa arrangerer for eksempel møter med politikere, skriver artikler til
dagspressen og avholder demonstrasjoner for å skape oppmerksomhet og kunnskap
omkring våre saker.
Lobbygruppa har blant annet hatt disse aktivitetene i 2013:
Statlig:
- Møte med Trine Skei Grande fra Venstre om rettshjelpsordninga,
familieinnvandring, tigging og fengsel
- Møte med SVs, SPs og Aps justisfaksjoner på Stortinget om
rettshjelpsordninga
- Møte med FrPs politiske rådgivere Glenn Simon Nerdal og Toril Charlotte
Reynolds på Stortinget på justisfeltet om rettshjelpsordninga og fengsel
- Møte med Jenny Klinge og Lars Vangen fra SP om rettshjelpsordninga
- Møte med Kristin Bergersen, statssekretær i justisdepartementet, og Sissel
Kofoed i KSF i mai 2013 om fengselsstraff
Kommunalt:
- To møter med Toril Berge fra Venstre om blant annet boligpolitikken, inntektsgrensene for fri rettshjelp og om rettssikkerheten for fattige tilreisende
- Møte med Øystein Sundelien i Oslo Høyre om rettshjelpsordninga og JussBuss’ støtte fra Oslo kommune
Ungdomspartier:
- Møte med Sveinung Rotevatn i Unge Venstre om saksområdene i lov om fri
rettshjelp
- Foredrag for AUF Akershus om lov om fri rettshjelp
- Foredrag på sommerleiren til Sosialistisk Ungdom om forholdet mellom juss
og politikk, samt om rettshjelpsordninga
- Foredrag på sommerleiren til Unge Venstre der vi holdte foredrag om fengsel
og dobbeltstraff
- Stand på AUFs sommerleir
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-

Foredrag hos Unge Venstre om hvem Juss-Buss er og hva vi jobber med,
samt om fri rettshjelp, utlendingsrett og fengselsrett
- Foredrag hos KRFU om rettshjelp og utlendingsrett
6.2.3. Juss-Buss i media
I 2013 uttalte Juss-Buss seg i dagspressen om disse sakene:
- I starten av januar deltok Siri Solend fra INNVA på Dagsnytt 18. Temaet for
programmet var den foreslåtte økningen av underholdskravet
- Hedda Larsen Borgan skrev et innlegg i Aftenposten den 31. januar om at
Marianne Vollan i Justisdepartementet pynter på virkeligheten ved å framstille
Kriminalomsorgen i et bedre lys enn fakta tilsier
- Elisabeth Krauss Amundsen skrev en kritisk artikkel om økningen av
underholdskravet til Klasseklampen den 21. februar
- Benedikte Cecilie Nilsen ble sitert i en større artikkel som VG hadde på trykk i
sin papirutgave den 27. februar hvor temaet var irregulæres rett på sosialhjelp
- Elisabeth Krauss Amundsen uttalte seg om myter om innvandrere og
sosialhjelp på nrk.no den 8. mars
- Marit Lomundal Sæther uttalte seg i VGs nettutgave den 4. april og 8. april om
tiggerregistrering som mulig lovbrudd og rasisme, samt i VGs papirutgave den
7. april
- Hedda Larsen Borgan uttalte seg til aftenposten.no om hvordan de nye
politivedtektene skal tolkes
- Hedda Larsen Borgan og Vibeke Rødseth Holm skrev kronikk i Klassekampen
om rettshjelp den 24. april
- Ragnhild Moritz-Olsen skrev om depositumsfella i Universitas i august
- Veronika Scherger og Stina Maria Hoel Jensen skrev en kronikk om barn i
fengsel til Klassekampen den 21. august
- Den 27. august skrev Mona Mjøen McKiernan et debattinnlegg til Aftenposten
om «NAV-ing»
- Den 29. august deltok Mona Mjøen McKiernan på NRK Alltid Nyheter sin
radiosending om sosial dumping
- Christiane Helgar uttalte seg om Juss-Buss’ erfaringer med utleieres krav mot
leietaker etter utflytt på Dine Pengers nettsider den 2. september
- Mona Mjøen McKiernan deltok også på et innslag på TV 8 Oslo 2. oktober om
Oslo kommunes budsjettkutt
- Elisabeth Krauss Amundsen og Marte Eikeland Vangen skrev en artikkel i
Dagbladet den 3. oktober om politisk spill på utlendingsfeltet som svar på den
nye regjeringas, og deres støttepartiers, samarbeidsavtale
- Marit Lomundal Sæther skrev innlegg i Dagsavisen om at rettssikkerheten i
Norge svekkes den 10. oktober
- Hege Aakre og Mona Mjøen McKiernan skrev debattinnlegg om
kriminalisering av fattigdom til Aftenposten
- Mona Mjøen McKiernan skrev innlegg om budsjettkuttet til Juss-Buss som ble
publisert på Universitas sin nettside 11. oktober
- Marte Eikeland Vangen snakket om lang saksbehandlingstid ved meddelelse
av positive vedtak i utlendingsforvaltningen på NRK1 21-nyhetene og nrk.no
den 21. oktober
- Ulvhild Mamelund uttalte seg om nødhjelp til papirløse i Vårt Land
- Ulvhild Mamelund skrev et debattinnlegg om midlertidige ansettelser som ble
trykket i Dagens Næringsliv 25. oktober
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Marit Lomundal Sæther skrev sammen med Advokatforeningens MR-utvalg
om Norge som en menneskerettslig B-nasjon i Aftenposten den 31. oktober.
UD svarte på innlegget den 5. november
Mona Mjøen McKiernan og Ulvhild Mamelund skrev en artikkel om
aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som ble publisert i Aftenpostens
nettutgave 9. november
Silje Haukdal, Sunniva Skogen, Hege Aakre og Mona Mjøen McKiernan skrev
i et debattinnlegg om forbud mot pengeinnsamling på offentlig sted i
Aftenposten sin nettavis 12. november
Elisabeth Krauss Amundsen skrev et debattinnlegg som ble publisert den 21.
november på Aftenpostens nettside om utvisning av utlendinger som løsning
på ransbølgen i Oslo
Mona Mjøen McKirnan var på NRK Østlandssendingen for å snakke om
aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 22. november. Innslaget ble også sendt
på NRK P1 23. november, og trykket på NRK sin nettside 23. november
Mona Mjøen McKiernan ble intervjuet av NRK Østlandssendingen 29.
november, om kutt i sosialhjelp i Oslo Kommune
Christiane Helgar skrev, basert på at FEG har blitt nektet adgang i Oslo
fengsel flere ganger i 2013, en kommentar til Aftenposten. Her kritiserer hun
praksisen til Oslo fengsel
Christiane Helgar uttalte seg den 4. desember 2013 på NRK P1 om uverdige
forhold i Trondheim fengsel og etterspør handling fra myndighetene.
Christianes uttalelser ble sitert i en oppfølgingsartikkel på nrk.no den 5.
desember 2013

6.2.3. 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. Artiklene finnes på
www.jussbuss.no. Skrivegruppa har skrevet følgende artikler i 2013:
- Peder Christian Borgenheim og Thea Sjuve Johansen skrev artikkel til
Advokatbladets januarutgave om egne anstalter for utenlandske innsatte
- Elisabeth Krauss Amundsen skrev en artikkel om integreringshemmende
underholdskrav som ble trykket i Advokatbladets februarutgave
- Mina Rabo Lund-Roland har skrevet om gjeld i fengsel til Advokatbladets
marsutgave
- Andrea Drolsum har skrevet om gjeldsregister til Advokatbladets aprilutgave
- Veronika Scherger skrev artikkel om ungdomsstraff til Advokatbladets
maiutgave
- Ksenia Ness har skrevet en artikkel til Advokatbladets juni/juliutgave om
identitetstvil basert på rapport fra Oxford Research om samme tema
- Vibeke Rødseth Holm har skrevet artikkel om førstelinjetjenesten til
Advokatbladets augustutgave
- Elisabeth Krauss Amundsen har skrevet artikkel om unntaket fra ettårsfristen
jf. uf. §10-8 5.ledd pga forhold som ligger utenfor søkerens kontroll i
Advokatbladets septemberutgave
- Hanne Knudsen skrev artikkel om helserettigheter i fengsel til Advokatbladets
oktoberutgave
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Sunniva Skogen har skrevet om arbeidstakere i restaurantbransjen i
Advokatbladets novemberutgave
Silje Haukdal har skrevet om haltende ekteskap til Advokatbladets
desemberutgave
Christine Palm har skrevet om den rettslige situasjonen for vanskeligstilte når
det gjelder retten til bolig i Juristkontakt
Stina Hoel Jensen skrev artikkel om tilsynsrådenes uavklarte rolle til
Juristkontakt nr. 3
Ulvhild Mamelund har skrevet om meldeplikt for tigging i Juristkontakts utgave
nr. 4
Erling Prestholdt Selen har skrevet om forliksrådet til Juristkontakts utgave 5
Marit Lomundal Sæther skrev artikkel om fangehverdagen etter valget til
Juristkontakts utgave nr. 6
Mona har skrevet om sosial dumping i Juristkontakts utgave nr. 7
Hege Aakre har skrevet artikkel om utenlandske enheter i norske fengsler til
Juristkontakts utgave nr. 8
Endre Waldal skrev artikkel om depositumsreglene til Juristkontakts utgave 9
Hedda Larsen Borgan og Thea Sjuve Johansen skrev artikkel om likhet for
loven, og fri rettshjelp i Stud.Jur.s februarutgave
Marte Eikeland Vangen har skrevet artikkel om barnets beste i utvisningssaker
til Stud.Jur.s marsutgave
Susanne Gallala har skrevet om papirløses rett til nødhjelp i Stud.Jur.
Mona Mjøen McKiernan har skrevet artikkel om fattige tilreisende til Stud.Jur.
Christiane Helgar skrev artikkel om bruk av isolasjon i fengsel til Stud.Jur.s
septemberutgave
Vilde Hauan har skrevet om dobbeltstraff til Stud.Jur.s desemberutgave
Mona Mjøen McKiernan har skrevet om retten til bolig i Injuria
Susanne Gallala har skrevet artikkel om papirløse migranter i Injuria
Erling Prestholdt Selen har skrevet om rettsstillingen til samboere i artikkelen
”Har du en samboerkontrakt?”, som ble trykket i desemberutgaven til Injuria

6.2.4. Høringsuttalelser
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 2013 uttalte vi oss om følgende
høringer:
- Høring om endring i arbeidsmiljøloven – Tiltak om ufrivillig deltid
- Høring om endring i politivedtektene i Oslo kommune
- Høring om forslag til endringer av Husbankens startlånsordning
- Høring om forslag til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten
fast bopel i Norge
- Høring om registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering
- Høring om pensumendringer på ungdomsskolenivå
- Høring om heving av inntektskravet for familieetablering
- Høring om utvidet adgang for PST å få tilgang til utlendingsforvaltningens
datasystemer
- Høring om å heve strafferammen ved brudd på innreiseforbudet
- Høring i forbindelse med rapport om soningsprogresjon, ”Veien ut”
- Høring om behandling av personopplysninger i Kriminalomsorgen
- Høring om revisjon av retningslinjer om tilsynsrådenes virksomhet
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Høring om endring i dagpengesatser
Høring om endringer i husleieloven
Høring om endringer i forskrift til straffegjennomføringsloven om utvidet
møteplikt ved prøveløslatelse
Høring om opprettelse av ny Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter
Muntlig høring om boligmeldingen ”byggje – bu – leve” på Stortinget

6.2.5. Menneskerettighetsarbeid

6.2.5.1.	
  NGO-‐forum	
  for	
  menneskerettigheter	
  
Juss-Buss er tilknyttet NGO-forum for menneskerettigheter i regi av Den norske
Helsingforskomité. Juss-Buss deltar på møter i forumet, og på eksterne møter
tilknyttet forumets arbeid. I tillegg deltar Juss-Buss i aktuelle rapporteringsprosesser
til FN-komiteer i Genève. Blant annet har vi bidratt med skriftlige innspill og
tilstedeværelse under høring av Norge i forbindelse med Norges sjette rapport til FNs
komité for sosiale og politiske rettigheter (høring i 2011), Norges sjuende rapport til
FNs torturkomité (høring i 2012). I 2013 har vi fokusert på Norges femte rapport til
FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, UPR (universal periodic
review) til FNs menneskerettighetsråd og diskusjonen om ny nasjonal institusjon (NI)
for menneskerettigheter.
I tillegg deltok Juss-Buss i møte og bidro med innspill om fri rettshjelp til utredning om
norsk tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om individuell klagerett for
barn.
ØSK-komiteen
Staten leverte sin rapport til femte rapporteringsrunde i 2010, men grunnet
forsinkelser skulle ikke den formelle høringen av staten være før i november 2013.
Det sivile samfunn hadde frist til innlevering av skyggerapport i april 2013. Juss-Buss
hadde ansvaret for dette på vegne av NGO-forum, og hadde løpende kontakt med de
andre organisasjonene i forumet under hele prosessen. Over 20 organisasjoner bidro
med skriftlige innspill til rapporten. Bidragene tok utgangspunkt i statens rapport for å
supplere denne der den var mangelfull, men også ØSK-komiteens concluding
observations fra 2005 ble tatt opp. Dette er konkrete oppfordringer og anvisninger til
staten på hvordan konvensjonens rettigheter kan sikres på en bedre måte. I tillegg
tok flere av organisasjonene selvstendig initiativ til å ta opp emner som ikke hadde
vært rapport om tidligere. Rapporten utgjorde til sammen over 60 sider.
I vår del av rapporten fokuserte vi på retten til familieliv, diskriminering av og dårligere
ivaretakelse av rettsikkerheten til utenlandske fanger, situasjonen for fanger med
nedsatt funksjonsevne, fangers helserettigheter og helsetilbud, retten til å utøve sin
personlige overbevisning i fengslet, og om problematikken rundt isolasjon, papirløses
rett til sosialhjelp, boligsituasjonen for vanskeligstilte, mangelen på kommunale
boliger i Norge, problematikken rundt lang saksbehandlingstid hos NAV,
diskriminering av utenlandske borgere ved at vedtak fattes kun på norsk, lønnsvilkår,
sosial dumping og om fri rettshjelpsordninga.
I mai 2013 deltok Juss-Buss på Pre-Sessional hearing i Genève. Det ble stilt en
rekke spørsmål, og komiteen ga klart utrykk for hva de ønsket å høre mer om.
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Høsten 2013 kom komiteen med list of issues, som er en liste spørsmål knyttet til
spesifikke temaer der komiteen etterlyser mer informasjon fra Norge. Juss-Buss
opprettet kontakt med de ansvarlige for rapporteringen i Utenriksdepartementet, og
holdt kontakt med sekretariatet til ØSK-komiteen. Juss-Buss deltok i møte arrangert
av Senter for menneskerettigheter sammen med en representant for statens
delegasjon og representanter fra Sivilombudsmannen og medlemmer av NGO-forum.
Juss-Buss deltok under høringa av Norge i Genève i november 2013, og arbeidet her
for at temaene som ble tatt opp i vår rapport ble belyst. Juss-Buss tok blant annet
opp problemene med ratifisering av tilleggsprotokollen til konvensjonen,
diskriminering av fattige tilreisende, fangers helserettigheter og de strenge kravene til
familiegjenforening. Komiteen tok opp de fleste av våre innvendinger og spørsmål.
I etterkant av høringa utga komiteen sine concluding observations, der det ble gitt 29
konkrete anbefalinger til Norge. En rekke av de manglene vi understreket kom med i
komiteens anbefalinger. Juss-Buss vil i 2014 tilse at myndighetene følger opp
anbefalingene.
For mer utfyllende rapport om rapportering til ØSK-komiteen, ta kontakt med JussBuss.
UPR-rapportering
Juss-Buss har bidratt med innspill til Norges andre nasjonale rapport til FNs
menneskerettighetsråd under ordningen Universal Periodic Review (UPR) i 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.
I september 2013 skrev Utenriksdepartementet (UD) et utkast til UPR-rapport som
NGO-forum fikk anledning til å kommentere. I november sendte NGO-forum
kommentarer til utkastet til Utenriksdepartementet. Juss-Buss skrev kommentarer om
vern mot retur, samarbeid om landinformasjon, papirløses rettigheter, barn i fengsel
og isolasjon under straffegjennomføring.
Juss-Buss planlegger å delta på høringa av Norge i Genève våren 2014 dersom
økonomien tillater det.
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
Juss-Buss skrev høring om ny Nasjonal Institusjon (NI) for menneskerettigheter. Vi er
glade for at Utenriksdepartementet tar til orde for å etablere en god og effektiv
Nasjonal Institusjon for å avdekke menneskerettighetsbrudd i Norge. Det er ingen tvil
om at Norge er et av de landene med færrest menneskerettighetsbrudd. Det betyr
ikke at det ikke finnes mange utsatte grupper i Norge som er utsatt for å få sine
grunnleggende menneskerettigheter krenket. Det at menneskerettighetsbrudd i
Norge ofte er mindre synlige, gjør behovet for en velfungerende NI stort.
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Marit Lomundal Sæther skrev sammen med Advokatforeningens MR-utvalg om
Norge som en menneskerettslig B-nasjon i Aftenposten den 31. oktober. UD svarte
på innlegget den 5. november.

6.2.5.2.	
  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. Våren 2011 opprettet
Juss-Buss et samarbeid med studentrettshjelpstiltaket ved Ho Chi Minh University of
Law om å gi rettshjelp til fanger. I 2012 startet vi et samarbeidsprosjekt med
rettshjelpklinikken ved Hue universitet.
Våren 2013 inviterte Juss-Buss en delegasjon fra de to samarbeidsuniversitetene til
Norge for å besøke Juss-Buss.
Høsten 2013 var Juss-Buss’ Vietnamgruppe i Vietnam for å delta på en konferanse
om rettssikkerhet for utsatte grupper og for følge opp studentrettshjelpstiltakene ved
samarbeidsuniversitetene. Vi hadde også møte med den norske ambassaden i Hanoi
og United Nations Development Program (UNDP).

6.2.5.3	
  Øst-‐Europaprosjektet	
  
Juss-Buss sitt Øst-Europaprosjekt har som formål å bidra til opprettelse av
rettshjelpstiltak i østeuropeiske land for å bedre rettssikkerhetssituasjonen. I 2013 har
prosjektet hatt samarbeid med tiltak i Kroatia, Bulgaria og Slovenia.
Øst-Europagruppa var på en konferanse i Warsawa, Polen, om gratis rettshjelp og
utdanning i klinikker som jobber med dette. Der ble Juss-Buss sitt arbeid presentert,
og vi deltok i workshops om rettshjelpstiltak og ulike måter å organisere disse på.
Øst-Europagruppa deltok på konferansen Public and Private Justice i Dubrovnik. Et
av temaene var bevisbruk i sivilretten, der Olaf Halvorsen Rønning (faglig leder på
Juss-Buss) og Jon T. Johnsen holdt foredrag. En av dagene var satt av til å diskutere
gratis rettshjelpstiltak. Det var deltakere fra retthjelpstiltak fra ulike deler av Kroatia,
og representanter fra Russland, Italia, Nederland og Bosnia og Herzegovina. ØstEuropagruppa holdt foredrag om Juss-Buss, med hovedfokus på rettspolitikk.
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. På grunn av
manglende videre finansiell støtte, har klinikkene ikke vært i stand til å gjennomføre
utveksling i 2013. Juss-Buss deltok imidlertid med tre ansatte på rettshjelpsseminar i
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Kroatia i mai 2013. Juss-Buss holdt foredrag om rettspolitisk arbeid etterfulgt av
diskusjon rundt temaet. Vi håper å kunne delta på seminaret også i 2014. Seminaret
gir både mulighet for faglig utveksling og diskusjon, samt at vi kan opprettholde og
knytte kontakter som medfører at vi kan utveksle erfaringer elektronisk. Juss-Buss
ønsker at kontakten opprettholdes, og at vi fortsetter å bidra i den grad det er mulig.
Bulgaria
Juss-Buss ble i januar forespurt av Burgas Free University i Bulgaria om vi var
interesserte i et samarbeidsprosjekt. Universitetet har et rettshjelpstiltak hvor
studenter yter rettshjelp til blant andre fanger, samt kvinner og barn som er utsatt for
vold i hjemmet. Tiltaket skal søke om støtte fra et EØS-fond, og vil bruke de
eventuelle midlene til et samarbeidsprosjekt med Juss-Buss. De er spesielt
interesserte i fengsels- og innvandringsrett, og har oppsøkende virksomhet i fengsel.
Høsten 2013 holdt Øst-Europagruppa et foredrag om Juss-Buss for Bulgarias
National Legal Aid Bureau og Justisdepartement, som var i Norge i forbindelse med
et samarbeid med Sivilrettsforvaltningen. De skal starte et rettshjelpstiltak i Bulgaria
og ville gjerne ha informasjon om både struktur/organisering av Juss-Buss og
rettsområdene vi jobber med. Prosjektet retter seg særlig mot forbedringer i fri
rettshjelpytelser til rombefolkninga, men også andre særlige sårbare grupper.
Slovenia
En NGO i Slovenia som har startet et tiltak som tilbyr gratis rettshjelp, tok i høst
kontakt med forespørsel om samarbeid med Juss-Buss. Tiltaket ønsker å lære mer
om hvordan vi har bygget opp vår organisasjon og hvordan vi drives. Den slovenske
organisasjonen avventer et stipend og samarbeidet er avhengig av dette stipendet.
6.2.5.4 Annet menneskerettighetsarbeid
Foredrag for representanter fra Angola
Juss-Buss holdt foredrag for en gruppe fra Angola, med både representanter fra
Justisdepartementet i Angola og NGO’er som jobber med juridisk og annen
veiledning til utsatte grupper. Foredragene ble forespurt av International Law and
Policy Institute (ILPI) som arbeider med utvikling og tilbud om opplæring i
menneskerettigheter for blant annet myndighetspersonell i Angola på oppdrag fra
den norske ambassaden i Angola.
Møte med Göteborgs universitet
Juss-Buss møtte, sammen med Jurk, representanter fra Institutet för innovation och
samhällsförändring på Göteborgs universitet. De ønsker å starte et rettshjelpstiltak og
ønsket å se hvordan vi arbeider.
Foredrag for menneskerettighetsjurister fra Mexico og Nicaragua
Etter forespørsel fra Latinamerikagruppa, hadde Juss-Buss et møte med tre
menneskerettighetsjurister fra Mexico og Nicaragua. De var spesielt interessert i
innsattes forhold og rettigheter, men også hvordan Juss-Buss jobber. De jobber med
fri rettshjelp til urbefolkningen og andre utsatte grupper i de respektive landene.

6.2.6. Oppsøkende grupper
Siden oppstarten har Juss-Buss i utstrakt grad drevet oppsøkende virksomhet. Blant
annet har vi gjennom en årrekke hatt faste, ukentlige saksmottak i fengsler, i tillegg til
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saksmottak og informasjonsmøter på voksenopplæringen for nyankomne
innvandrere og flyktninger, samt et tilbud til studenter i Oslo. Etter vår oppfatning er
oppsøkende virksomhet den mest effektive måten å møte vanskeligstilte klienter med
et udekket rettshjelpsbehov.
De oppsøkende gruppene på Juss-Buss i 2013 var:
Fengselsgruppa
Rettet mot innsatte. Juss-Buss besøker fengsler på Østlandet hver mandag. De mest
besøkte fengslene er Ringerike, Ila, Oslo, Halden og Ullersmo. Fengselsgruppa tar i
snitt i mot 10 saker per saksmottak. I tillegg har Juss-Buss skrevet en Fangehåndbok
med rettsinformasjon om det å sitte i fengsel. Boka skal være tilgengelig for alle
fanger på norsk, engelsk og arabisk.
Juss-Buss holdt også foredrag for overgangsboligen på Sandaker om rettsområdene
vi arbeider med og hvordan vi arbeider. I tillegg holdt vi foredrag hos friomsorgen i
Oslo om hvordan vi jobber, og hvilke saker vi kan bidra i.
Voksenopplæringsgruppa
Rettet mot innvandrerbefolkninga. Foredrag og saksmottak bl.a. på voksenopplæringssentre og asylmottak.
Rundt 140 personer har deltatt på foredrag ved ulike voksenopplæringssentre på
Østlandet (Oslo, Tønsberg og Horten) i 2013. I tillegg holdt voksenopplæringsgruppa
flere foredrag på Caritas som ble tolket til ulike språk, blant annet litauisk og
rumensk. Rundt 100 personer deltok til sammen på foredragene, herunder både
ansatte på Caritas og besøkende der som behøver informasjon om arbeidsrett.
Studiesteder
Rettet mot studenter. Ukentlige saksmottak i utdanningsinstitusjoner. Samarbeidsavtalen med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) ble inngått i 1990, og vi besøker
Karrieresenteret på Blindern. Juss-Buss startet i 2012 i tillegg å holde saksmottak på
Høyskolen i Oslo og Akershus en tirsdag i måneden. I 2013 har vi utvidet den
oppsøkende virksomheten overfor studenter til også å omfatte saksmottak på BI en
tirsdag i måneden. Høsten 2013 holdt vi også foredrag i arbeidsrett og husleierett på
Blindern.
Vi får i snitt inn 2 saker per saksmottak, og gir i tillegg informasjon om Juss-Buss’
åpningstider for saksmottak dersom studentene heller vil henvende seg til oss ved
ordinære mottak. Vi gir ut brosjyrer med rettsinformasjon som studentene etterspør,
for eksempel innen arbeidsrett, husleierett og gjeldsrett.
Juss-Buss ble intervjuet av BI’s studentavis INSIDE 24 19. september 2013 om
saksmottak på BI.
Fattiggruppa
Rettet mot Oslos fattige. Saksmottak bl.a. på Møtestedet, Slumstasjonen og Fattighuset. Fattiggruppa tar i snitt i mot 3 saker per saksmottak. I tillegg holdes foredrag,
og det gis generell informasjon om hva Juss-Buss kan bistå med. De ulike kafeene
har også liggende brosjyrer med rettsinformasjon fra Juss-Buss.
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Gjeld under soning
Rettet mot innsatte med gjeldsproblemer. Foredrag og saksmottak i fengsler og
overgangsboliger på Østlandet. Fanger er en gruppe som 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.
I 2013 har foredraget ”Gjeld under soning” vært gjennomført ved Kroksrud fengsel,
Trøgstad fengsel, Arupsgate Overgangsbolig, Bastøy fengsel (to ganger),
Friomsorgen, Drammen overgangsbolig og Ullersmo fengsel. Vi stod også på stand i
Drammen fengsel servicetorget hvor fanger kunne henvende seg med spørsmål om
gjeld. Dessuten ble det avholdt et foredrag ved fengselsundervisningen i Tønsberg.
Høsten 2012 startet vi et samarbeidsprosjekt med Røde Kors Nettverk etter soning
som har et gjeldsprosjekt for tidligere fanger. Den gjensidige erfaringsutvekslinga og
samarbeidet har fortsatt i 2013 med møter, foredrag og henvisning av klienter.
Unge og gjeld
Rettet mot unge mennesker som har gjeldsproblemer, eller for å forebygge framtidige
gjeldsproblemer. Foredrag på videregående skoler. Unge er den gruppen skyldnere
som vokser mest, og vi har derfor fokusert på forebyggende arbeid for unge
skyldnere. Med unge sikter vi til aldersgruppa 16-19 år.
I løpet av 2013 har vi holdt foredrag om personlig økonomi på Wang VGS, Hartvig
Nissen VGS, Oslo Handelsgymnasium, Eikeli VGS, Ullern VGS, Nesbru VGS og
Askim VGS. I tillegg hadde vi tre foredrag fordelt på fem klasser på Engebråten
ungdomsskole.
Juss-Buss deltok på BLD sitt seminar ”Kjøp nå – betal senere” i februar, der ble det
diskutert farene ved økende gjeldsproblemer blant unge i dag. Det ble også holdt en
debatt om hvilke lovreguleringer som må til for å tøyle den voksende gjeldsbyrden i
samfunnet. Her ble gjeldsregister tatt opp som et alternativ.
Rom-folk
Rettet mot norske reisende med gjeldsproblemer. Mange rom er ekstra hardt rammet
av gjeldsproblemer. Juss-Buss har derfor hatt et samarbeid med voksenopplæringa
på Skullerud om å gi dem informasjon på området. Vi har også tatt inn saker på disse
besøkene.
Juss-Buss holdt foredrag på voksenopplæringa i vår. Målet med foredraget var i
første omgang å hjelpe de oppmøtte med å få oversikt over sin gjeld. I 2014 skal vi
forsøke å utvide målgruppa for prosjektet. Vi er i gang med å lage et nytt foredrag
som skal tilpasses flere elever ved voksenopplæringssentre.
Gategruppa
Gategruppa ble opprettet våren 2013 som følge av en antagelse om et stort behov
for gratis rettshjelp blant fattige utenlandske tilreisende. Vi hadde tidlig møter med
representanter for Folk er folk, og kom raskt i gang med et samarbeid med
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Møtestedet, en kafé drevet av Kirkens Bymisjon. Vi hadde hele året, også under
sommerdrifta, jevnlige saksmottak på Møtestedet. I tillegg har vi drevet oppsøkende
påvirkningsarbeid overfor instanser som erfaringsmessig diskriminerer romfolk.
På bakgrunn av erfaringer fra møte med fattige tilreisende laget Gategruppa flyere
med kort veiledning om hvordan man bør opptre i møte med politiet ved bortvisning
og pågripelse. Disse har vi distribuert og forklart for fattige tilreisende ved hjelp av
tolk. De er også blitt oversatt til romani. Vi fant det hensiktsmessig å ta følge med
fattige tilreisende for å avdekke diskriminering fra vektere og butikkpersonale. I tillegg
har vi besøkt matbutikker for å få informasjon om deres rutiner ved bortvisning av
fattige tilreisende og hvorvidt de nektes adgang til butikken og til panteautomatene.
Vi har forsøkt å opprette kontakt med vekterselskaper for å kartlegge deres
behandling av fattige tilreisende, men det har vært utfordrende å få til et samarbeid.
Vi har opprettet et samarbeid med Kirkens bymisjons nye tiltak Rett og slett i
Trondheim og Gatejuristen for å forsøke å belyse rettshjelpsbehov blant fattige
tilreisende. Dette prosjektet blir prioritert i 2014. Vi har også hatt et samarbeid med
Oslo kommune om forholdene for fattige tilreisende. Gjennom dette samarbeidet
deltok Marit Lomundal Sæther i debattpanel under Oslo kommunes OXLOkonferanse om fattige tilreisende den 18. september. Vi løftet fram våre erfaringer på
området, og oppfordret både kommunen og politikere, samt andre organisasjoner, til
handling mot diskriminering av denne gruppa.
Marit Lomundal Sæther uttalte seg i VGs nettutgave den 4. april og 8. april om
tiggerregistrering som mulig lovbrudd og rasisme. Hedda Larsen Borgan uttalte seg
til aftenposten.no om hvordan de nye politivedtektene skal tolkes. Hege Aakre og
Mona Mjøen McKiernan skrev debattinnlegg om kriminalisering av fattigdom til
Aftenposten. Silje Haukdal, Sunniva Skogen, Mona Mjøen McKiernan og Hege Aakre
skrev innlegg om forbud mot pengeinnsamling til Aftenposten den 12. november.
Mona Mjøen McKiernan skrev artikkel om fattige tilreisende til Stud.Jur.
Juss-Buss skrev høringsuttalelse til forslaget om endring i politiloven om meldeplikt
for pengeinnsamlere. Politiets håndtering av situasjonen for fattige tilreisende, og den
svake redegjørelsen av politiets rolle i høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet, er et dårlig utgangspunkt for å uttale seg positivt til å gi politiet den
foreslåtte utvidede hjemmelen til å gripe inn i tiggernes virke. Tvert i mot er JussBuss svært negativ til den endring i politiloven som er foreslått.
Juss-Buss skrev høringsuttalelse til forslaget om endring av Oslo kommunes
politivedtekt §§ 2-1 og 2-2. Vi anså tiltakene som et forsøk på kriminalisering av
fattigdom og en fraskrivelse av kommunens ansvar for sine vanskeligstilte
innbyggere. Juss-Buss mente at en ytterligere begrensning i adgangen til å overnatte
på offentlig sted bør føre til en økning i botilbudene for hjemløse i kommunen. Dette
tilbudet er ikke tilfredsstillende i dag. En plikt til forhåndsmelding for de som vil samle
inn penger på offentlig plass vil kunne slå uforholdsmessig dårlig ut for de som ikke
kan norsk. Kommunen burde iverksette tiltak for at også disse personene får
kunnskap om denne plikten, og at reaksjonsformen for de som bryter bestemmelsen
på grunn av dårlige norskkunnskaper burde være mildere ved et førstegangsbrudd.
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6.2.7. 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-konferansen den 11.-13. januar 2013. I tillegg var
daglig og faglig leder til stede. Hedda Larsen Borgan holdt foredrag om Juss-Buss’
erfaringer med INFOFLYT. Peder Christian Borgenheim holdt foredrag om rusproblematikk i fengsel. I etterkant ble det skrevet et sammendrag av foredragene
som ble publisert av KROM. Thea Sjuve Johansen har i 2013 vært Juss-Buss’
representant i KROMs styre.
Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar
Juss-Buss deltok på Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar om frihetsberøvelse av mindreårige. Problemstillinger knyttet til mindreårige og straff ble drøftet
under seminaret.
Konferanse – «Critical criminology in a changing world – tradition and innovation»
Juss-Buss deltok på konferansen som omhandlet fengsel og straff, arrangert av
European Group for the study of deviance and social control på IKRS. Juss-Buss
hadde en stand med materiell som medarbeiderne byttet på å ha ansvaret for.
Rettspolitisk forenings høstseminar
Juss-Buss var representert på Rettspolitisk forening sitt årlige høstseminar i Oslo.
Seminaret hadde alternativer til fengsel og konsekvenser for sysselsetting, samt
spørsmålet om vi er i ferd med å fravike grunnleggende prinsipper i norsk strafferett
som tema.
LDO-konferanse om likestilling
Juss-Buss var på kurs i diskriminerings- og likestillingsrett i regi av LDO.
Besøk på Bastøy
Juss-Buss besøkte Bastøy to ganger i 2013. Vi deltok i samtaler med de innsatte,
holdt saksmottak og foredrag og var med på omvisning i fengselet.
Besøk på Trandum
Juss-Buss besøkte Trandum to ganger i 2013. Besøkene ble innledet med foredrag
av en representant fra Politiets Utlendingsenhet som fortalte om hvordan de jobbet,
da særlig opp mot Trandum. Videre fikk vi omvisning i både den gamle og den nye
delen av Trandum. Juss-Buss er bekymret for forholdene på Trandum og arbeider
kontinuerlig for bedring av rettssikkerheten ved institusjonen.
Kriminalomsorgens seminar på Sundvollen
Juss-Buss deltok på kriminalpolitisk seminar 14. og 15. mars, hvor noen av temaene
var kvinner i fengsel, dagens kriminalitet og økte strafferammer.
Husleieforedrag på Senter for Flyktninger og Innvandrere (SeFI)
Juss-Buss holdt foredrag om våre rettsområder for de ansatte hos SeFI slik at de
bedre kan informere sine klienter om relaterte spørsmål.
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6.3. Rettspolitikk i gruppene
Store deler av det rettspolitiske arbeidet tar utgangspunkt i erfaringer fra saksbehandlinga i hver enkelt faggruppe. Medarbeiderne får kjennskap til strukturelle
svakheter og uheldig praksis gjennom klientenes erfaringer. Nedenfor blir
hovedtrekkene i gruppenes rettspolitiske arbeid i 2013 presentert.
6.3.1. Rettspolitiske aktiviteter på Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
i 2013
I 2013 ble følgende prosjekter prioritert på SAG:
Papirløse-prosjektet
SAG ønsker at sosiale rettigheter for papirløse skal sikres. Papirløse defineres gjerne
som personer som mangler papirer på lovlig opphold. Juss-Buss har lang erfaring
med at irregulære i Norge ikke innvilges noen form for sosiale ytelser. Lov om sosiale
tjenester i NAV unntar mennesker uten lovlig opphold rett på sosiale ytelser, med
unntak av nødhjelp, og da bare inntil vedkommende i praksis kunne forlatt landet.
Etter ulovfestede nødrettsbetraktninger skal alle mennesker, uansett oppholdsstatus,
ytes livsnødvendig hjelp fra de ulike sosialkontorene. Videre er retten til mat, klær og
tak over hodet sikret gjennom konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter. Juss-Buss har lang erfaring med at irregulære ikke får noen form for
økonomisk bistand fra NAV. Mye kan tyde på at både manglende kunnskap og for
streng praktisering av regelverket er bakgrunnen for dette. Det er videre
bekymringsverdig at irregulære avvises i skranken og ikke får levert en søknad.
SAG sitt overordnede mål er å endre praksis slik at irregulære innvilges sosialstønad
når de ikke har andre offentlige tilbud. Det realistiske målet er at papirløse alltid skal
få innvilget nødhjelp.
Følgeskriv om irregulæres rett til nødhjelp fra NAV har blitt sendt ut til et stort antall
organisasjoner som ofte har kontakt med irregulære. Følgeskrivet har både som
formål å informere andre organisasjoner om irregulæres rettigheter slik at de kan
arbeide for bedring av rettigheter og sikre at rettighetene blir oppfylt i praksis, men
også at de kan videreformidle denne informasjonen til irregulære de møter. De
irregulære selv kan ta med følgeskrivet når de søker om økonomisk stønad fra NAV.
SAG skrev en høring om nødhjelp til papirløse i oktober. Vi sendte også en artikkel
om papirløse til Injuria i oktober. SAG ble sitert i en større artikkel som VG hadde på
trykk i sin papirutgave den 27. februar 2013 hvor temaet var irregulæres rett på
sosialhjelp og i en lengre artikkel om papirløse i Vårt Land 21.oktober 2013, og vi
sendte tre pressemeldinger om samme tema til henholdsvis NRK, Aftenposten og
NTB. SAG skrev også en artikkel om irregulæres rettigheter i Stud.Jur.
Irregulæres rettigheter til økonomisk hjelp ble også tatt opp i skyggerapporten til
ØSK-komiteen. SAG skrev også om papirløses rettigheter i UPR-rapporten.
Vi har videre fortsatt vårt samarbeid med ressursgruppen for papirløses
helserettigheter. Ressursgruppen består av Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Norsk
Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Oslo Legeforening og Juss-Buss. Samarbeidet
har i bestått kartlegging ved møtevirksomhet og å klage på saker til Fylkesmannen.
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Høsten 2013 arrangerte vi en debatt i samarbeid med ressursgruppen. Temaet var
papirløses rett til helsehjelp sett i lys av menneskerettighetene.
Sosial dumping
SAG jobber 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. Mange mangler grunnleggende kunnskaper om rettigheter og
plikter i sine arbeidsforhold. Deres situasjon forverres ofte av at de ikke kan norsk.
Dermed reduseres muligheten til å skaffe seg rettsinformasjon tilsvarende.
Prosjektets overordnede mål er å spre rettsinformasjon til utenlandske arbeidstakere,
for å bidra til at disse kan sikre sine rettigheter.
Vi har opprettholdt kontakten med Caritas der vi utveksler erfaringer og koordinerer
samarbeidet. I begynnelsen av året hadde vi blant annet et møte med flere ansatte i
Caritas der vi snakket om grunnleggende rettigheter en arbeidstaker har med særlig
vekt på rett til lønn. Vi ga de flere av våre brosjyrer deriblant retten til lønn og
feriepenger på både engelsk, polsk og norsk som de kan dele ut til sine klienter. SAG
har også hatt saksmottak hos Caritas, og holdt foredrag som har blitt oversatt til
litauisk og rumensk.
Høsten 2013 erfarte vi at en ny gruppe utenlandske arbeidstakere lider under sosial
dumping. Vi hadde et møte med den Svenska Foreningen om hvordan vi kan
samarbeide for å bedre rettsstillingen til svenske arbeidstakere i Norge.
SAG skrev en høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven om ”Tiltak mot
ufrivillig deltid”.
SAG skrev artikkel om sosial dumping som ble trykket i Juristkontakt og et
leserinnlegg om samme tema til Aftenposten. SAG skrev også en artikkel om
restaurantbransjen som ble trykket i Advokatbladet.
Retten til bolig
SAGs arbeider for å få endret lovverket slik at man klargjør kommunenes forpliktelser
når det gjelder boliger til vanskeligstilte. Videre har SAG hatt en målsetning om å få
endret praksisen vedrørende avslag om å få stå på venteliste for kommunal bolig.
Etter lov om sosial tjenester i NAV har kommunen medvirkningsplikt til å skaffe
boliger til vanskeligstilte. 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.
Vi får mange henvendelser fra klienter som får avslag på søknad om kommunal
bolig. Det er gjennomgående vanskelig å få et tilbud om annet enn midlertidig bolig,
og med en slik ”medvirkningsplikt” er det lite som kan gjøres fordi det er opp til
kommunene hvordan tilbudet skal være. Videre er det i Oslo slik at det innenfor
grunnvilkårene er opplistet ulike prioriterte grupper. I tillegg får søkere som oppfyller
alle vilkår avslag dersom ventelisten på kommunal bolig er estimert til å være lenger
enn 6 måneder.
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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. Vi deltok
sammen med Rettspolitisk forening på den muntlige høringen til
stortingsproposisjonen – byggje – bu – leve på Stortinget den 30. april 2013.
SAG skrev også en høringsuttalelse om forslag til endringer i Husbankens
startlånsordning i august og en artikkel om retten til bolig som ble trykket i Injuria.
Brosjyre-prosjektet
Brosjyren «Krav på lønn og feriepenger» har vært på ekstern kontroll. Tilbakemeldingene har blitt gjennomgått, brosjyren rettet opp og oversatt til både polsk,
spansk, russisk og engelsk våren 2013. Brosjyren ble ferdigstilt i august 2013.
SAG startet oppdatering av brosjyren «Oppsigelse, avskjed og permittering» i august.
I løpet av høsten 2013 har brosjyren vært på intern kontroll, og i desember 2013 ble
den sendt på ekstern kontroll.
Høringer
Høring om endring i arbeidsmiljøloven – Tiltak om ufrivillig deltid
Vi stilte oss i stor grad bak forslagene, presisering av vilkåret "jevnlig" i den foreslåtte
§ 14-3a første ledd, og at arbeidsgiver i tillegg til den foreslåtte drøftelsesplikten i den
foreslåtte § 14-3 fjerde ledd får en dokumentasjonsplikt angående bruk av
deltidsstillinger. Tiltak bør også gjøres for å skjerpe tvisteløsningsnemndas praksis
angående vilkåret "vesentlig ulempe" i arbeidsmiljøloven § 14-3 andre ledd, som i
dag ikke praktiseres i henhold til ordlyden og forarbeidenes intensjon.
Muntlig høring om boligmeldingen ”byggje – bu -leve”
SAG ønsket med denne høringsuttalelsen å presisere viktigheten av å rettighetsfeste
retten til bolig, særlig for vanskeligstilte. Dette fordi en rettighetsfesting vil medføre at
kommunene plikter seg til å følge opp forslagene for å bedre den vanskelige
boligsituasjonen. En rettighetsfesting vil også gi den enkelte borger en bedre
mulighet til å følge med på håndhevelsen av deres arbeid, både hva gjelder plikter til
å skaffe bolig og bedre klagemuligheter ved avslag.
Høring om endring i politivedtektene
SAG stilte seg negativ til forslaget om endring av Oslo kommunes politivedtekt §§ 2-1
og 2-2. Vi anså tiltakene som et forsøk på kriminalisering av fattigdom og en
fraskrivelse av kommunens ansvar for sine vanskeligstilte innbyggere. Juss-Buss
mente at en ytterligere begrensning i adgangen til å overnatte på offentlig sted bør
føre til en økning i botilbudene for hjemløse i kommunen. Dette tilbudet er ikke
tilfredsstillende i dag. En plikt til forhåndsmelding for de som vil samle inn penger på
offentlig plass vil kunne slå uforholdsmessig dårlig ut for de som ikke kan norsk.
Kommunen burde iverksette tiltak for at også disse personene får kunnskap om
denne plikten, og at reaksjonsformen for de som bryter bestemmelsen på grunn av
dårlige norskkunnskaper burde være mildere ved et førstegangsbrudd.
Høring om forslag til endringer av Husbankens startlånsordning
I vår høringsuttalelse stilte vi oss i all hovedsak bak de to foreslåtte endringene i
forskriften, men vi poengterte at en lite presis bestemmelse kan føre til ulik
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praktisering mellom de ulike kommunene og at innbyggerne får forskjellige tilbud
avhengig av hvilken kommune de bor i. Vi anmodet også at departementet skulle
vurdere såkalte «leie til eie-modeller», som gjør at leietakerne blir helt eller delvis
eiere etter å ha betalt husleie en stund.
Høring om forslag til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast
bopel i Norge
I høringsnotatet ble det foreslått to alternativer; å oppheve bestemmelsen eller å
presisere den allerede eksisterende bestemmelsen. Vi støttet ikke forslaget om å
oppheve bestemmelsen, da vi mente dette ville forverre en allerede vanskelig
situasjon. Vi stilte oss bak alternativet om å beholde og presisere bestemmelsen,
men vi var kritiske til departementets forslag, da spesielt å beholde ordlyden «i
praksis kunne ha forlatt landet», som vi mener er i strid med våre internasjonale
forpliktelser.
Debatter
SAG arrangerte 23. april 2013 debatt om kriminalisering av fattigdom. Ordstyrer for
debatten var Kari Helene Partapuoli, tidligere leder av antirasistisk senter, mens
debattpanelet besto av Bjørnar Moxnes fra Rødt, Khamshajiny Gunaratnam fra
Arbeiderpartiet, Anders Bersaker fra Venstre, Aina Stenersen fra FrP og Johannes
Heggland fra Kirkens Bymisjon. Her ble panelet utfordret på å svare på spørsmål om
tiggerforbud og meldeplikt for tigging.
SAG arrangerte 14. oktober 2013 debatt om helserettigheter til papirløse migranter.
Ordstyrer for debatten var Lottelise Folge, redaktør i Legekunsten. Debattpanelet
besto av: Svein Aarseth, leder for Oslo Legeforening. Charlotte Bayegan-Harlem,
jurist i Folkerettsseksjonen til Røde Kors. Solveig Holmedal Ottesen, leder for
helsesenter for papirløse migranter. Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.
Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV og Anders Prydz Cameron,
seniorrådgiver i Barneombudet.
Artikler på trykk
- Christine Palm har skrevet om den rettslige situasjonen for vanskeligstilte når
det gjelder retten til bolig i Juristkontakt:
- Ulvhild Mamelund har skrevet om meldeplikt for tigging i Juristkontakt:
- Susanne Gallala har skrevet om papirløses rett til nødhjelp i Stud.Jur.:
- Mona har skrevet om sosial dumping i Juristkontakt
- Sunniva Skogen har skrevet om arbeidstakere i restaurantbransjen i
Advokatbladet
- Mona Mjøen McKiernan har skrevet om retten til bolig i Injuria:
- Susanne Gallala har skrevet artikkel om papirløse migranter i Injuria.
- Benedikte Cecilie Nilsen ble intervjuet i en større artikkel om papirløse i VG
våren den 27. februar
- Den 27. august skrev Mona Mjøen McKiernan et debattinnlegg til Aftenposten
om «NAV-ing»
- Mona Mjøen McKiernan skrev innlegg om budsjettkuttet til Juss-Buss som ble
publisert på Universitas sin nettside 11. oktober
- Ulvhild Mamelund uttalte seg om nødhjelp til papirløse i Vårt Land
- Ulvhild Mamelund skrev et debattinnlegg om midlertidige ansettelser som ble
trykket i Dagens Næringsliv 25. oktober
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-

Mona Mjøen McKiernan og Ulvhild Mamelund skrev en artikkel om
aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som ble publisert i Aftenpostens
nettutgave 9. november

Annet mediearbeid
- Den 29. august deltok Mona Mjøen McKiernan på NRK Alltid Nyheter sin
radiosending om sosial dumping
- Mona Mjøen McKiernan deltok også på et innslag på TV 8 Oslo 2. oktober om
Oslo kommunes budsjettkutt
- Mona Mjøen McKirnan var på NRK Østlandssendingen for å snakke om
aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 22. november. Innslaget ble også sendt
på NRK P1 23. november 2013, og trykket på NRK sin nettside 23. oktober
- Mona Mjøen McKiernan ble intervjuet av NRK Østlandssendingen 29.
november, om kutt i sosialhjelp i Oslo Kommune
- SAG sendte ut pressemelding om sosial dumping og de elendige
boforholdene mange utenlandske arbeidstakere opplever. Denne er publisert
på jussbuss.no
- SAG har sendt flere pressemeldinger om midlertidig ansatte og fri rettshjelp.
Disse er tilgjengelige på jussbuss.no
Andre arrangementer
SAG hadde, sammen med Jurk, et møte med Helse- og sosialombudet. Her ble det
utvekslet informasjon om hvordan begge organisasjonene arbeider.

6.3.2. Rettspolitiske aktiviteter på Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG)
i 2013
I 2013 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), og FEG startet
arbeidet med oppdatering (sjette utgave) i 2010. Det endelige resultatet av den
norske utgaven ble ferdigstilt i 2012.
Boka ble sendt til oversettelse til engelsk i 2012, og ble trykket i begynnelsen av
2013. Den er nå distribuert til alle landets fengsler.
I Plenum bestemte Juss-Buss å oversette og trykke Fangehåndboka på et tredje
språk. Etter grundige undersøkelser ble det bestemt å oversette og trykke
Fangehåndboka på arabisk. Boka ble trykket og levert til Juss-Buss i slutten av 2013.
Som følge av flere lovendringer i 2012 var kapitlet om helserettigheter i
Fangehåndboka utdatert. FEG oppdaterte kapittelet i 2013, og det er nå klart til å
legges ved Fangehåndboka.
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
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fengsel i Norge, jobber vi for at forholdene skal legges til rette slik at norske
myndigheter ikke bryter internasjonale forpliktelser; blant annet barnekonvensjonen.
FEG var i møte med Kristin Bergersen, statssekretær i justisdepartementet, og Sissel
Kofoed i KSF i mai 2013 hvor barn i fengsel var et av temaene som ble tatt opp. Vi
etterlyste fokus på alternative reaksjoner, derunder ungdomsstraffen. FEG var også i
møte med Barneombudet der barn i fengsel ble diskutert. I forkant av møtet var FEG
i kontakt med konfliktrådet i Sør-Trøndelag og konfliktrådet i Telemark for å høre
hvordan ungdomsstraffen har fungert hittil og hvordan den skal følges opp neste år.
FEG deltok også i møte vedrørende ratifikasjon av tilleggsprotokollen til
Barnekonvensjonen om individklagerett. Barn i fengsel var ett av temaene på møtet.
FEG skrev en artikkel om ungdomsstraff som ble trykt til Advokatbladet. FEG skrev
også en kommentar til Klassekampen om barn i fengsel.
Kritiske bemerkninger til å la barn sone i fengsel ble nevnt i skyggerapporteringen til
ØSK, høringsuttalelsen vedrørende tilsynsrådene og i rapportering til UPR.
Barn i fengsel var et av temaene i debatten FEG arrangerte høsten 2013.
Utenlandske fanger
Utenlandske fanger er en gruppe med tunge soningsforhold. Språkproblemer og
manglende kontakt med familien er bare to av problemstillingene vi møter når vi
snakker med utenlandske fanger. For enkelte er Juss-Buss de første fangen snakker
med etter fengsling som ikke er en del av kriminalomsorgen. FEG jobber for å sikre
at rettsikkerheten blir overholdt for denne gruppen og for å bedre deres
soningsforhold.
Høsten 2009 sendte FEG klage til Sivilombudsmannen knyttet til soningsoverføring
av en av våre klienter. FEG er bekymret for at det generelt går automatikk i
avgjørelser om soningsoverføring, blant annet når det gjelder vurderingen av den
konkrete faren for at informanter blir utsatt for represalier fra andre fanger og
helsesituasjonen den innsatte vil få i fengselet i hjemlandet. Våren 2012 kom
Sivilombudsmannen med en uttalelse i saken. Her kritiseres departementets
saksbehandling, og de manglende undersøkelsene som ble gjort i den konkrete
saken. FEG fikk våren 2013 et skriv fra Justis- og beredskapsdepartementet som
viser til en ny praksis knyttet til slike saker som nevnt over. Der det er fare for at den
som skal overføres kan bli utsatt for represalier i hjemlandet, skal departementet
følge en fast fremgangsmåte. FEG stiller seg positive til en grundig fremgangsmåte i
slike saker, men det må følges opp hvordan dette utføres i praksis.
Kongsvinger fengsel ble åpnet som utlendingsenhet i desember 2012. FEG sendte i
denne forbindelse ut en pressemelding hvor vi var kritiske til segregering av norske
og utenlandske fanger. FEG har vært i kontakt med Kongsvinger fengsel for å få vite
mer om hvordan enheten skulle fungere i praksis.
Prosessen i forkant av opprettelsen er FEG særlig skeptisk til. Hva slags innhold
soningen skal ha, og utvidelse av tolketjenesten har ikke FEG inntrykk av at har blitt
diskutert eller prioritert. FEG konfronterte Anders Werp (Høyre), og Tove Lise Torve
(Ap) med disse spørsmålene under kriminalomsorgens seminar på Sundvollen i
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mars. FEG og INNVA diskuterte også spørsmålene i møte med Akhtar Chaudry (Sv).
Problematikken rundt opprettelsen av Kongsvinger fengsel ble også diskutert i møte
med leder i Venstre, Trine Skei Grande og med tidligere leder i Unge Venstre,
Sveinung Rotevatn.
FEG skrev en artikkel om temaet til Juristkontakt. Vi var bekymret for at Kongsvinger
fengsel blir et B-fengsel, og at fangene ikke får tilsvarende innhold i sin
soningshverdag som andre fanger.
FEG arrangerte debatt i samarbeid med INNVA våren 2013 om hvorvidt et eget
fengsel for utlendinger skal ha en annen utforming og et annet tilbud. I kjølvannet av
debatten var FEG i kontakt med journalister fra Aftenposten og Pacta. Artikkel om
tema ble skrevet av tidligere Juss-Busser Kristine Holte for Argument, og FEG bidro
med gjennomlesing og bearbeiding.
Utenlandske innsatte var også et av temaene som ble diskutert under FEGs debatt
høsten 2013.
Etter det FEG har erfart gjennom kontakt med innsatte utover høsten 2013 har ikke
tilbudet blitt mer tilrettelagt en utenlandsk fangebefolkning, og prosjektet vil derfor
prioriteres også i 2014.
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 norske fanger et forsvarlig helsetilbud.
FEG har hatt møte med Marte Rua, stipendiat ved Institutt for kriminologi og
rettssosiologi ved UiO. Vi fikk presentert hennes forskning på fengselshelsetjenesten
og tilbakeføringsgarantien. I sammenheng med at Rua skulle delta på dagsnytt 18
om fengselshelsetjenesten, skrev FEG et notat som Rua trakk fram i sine innlegg.
På årets KROM-konferanse holdt Peder Christian Borgenheim et innlegg om
”Fengsel som sorteringsmaskin”. Foredraget tok blant annet for seg
rusmestringsprogram i fengsel. Peder skrev i etterkant av konferansen et
sammendrag av sitt innlegg som ble sendt til alle KROMs medlemmer.
FEG diskuterte helsetilbud i fengsel i møte med Trine Skei Grande fra Venstre.
Helsekapitlet i Fangehåndboka ble oppdatert til å informere om gjeldende lovgivning.
I 2013 har FEG hatt en rekke saker som dreier seg om innsattes helse og
helsetjenesten i fengselet. FEG har derfor laget en flyer som informerer innsatte om
deres mulighet til å klage helsetjenesten inn for Pasient- og brukerombudet. Flyeren
er oversatt til engelsk, og FEG tar nå med seg denne når de er i fengsel.
I september skrev FEG en artikkel til Advokatbladet om helsetilbudet i fengsel, og om
betenkelighetene rundt fengselets avgjørelsesmyndighet der det er uenighet med
legen om foreskrevet behandling.
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INFOFLYT
INFOFLYT er en særskilt saksbehandlingsinstruks om en samarbeidsmodell for
informasjonsflyt mellom politiet (påtalemyndigheten) og kriminalomsorgen. Systemet
er opprettet med et formål om å forebygge kriminalitet og trygge samfunnet.
Juss-Buss har lenge vært kritiske til systemet, fordi vi har erfart gjennom
saksbehandlinga vår at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier ikke blir ivaretatt for
fangene som berøres, blant annet innsynsadgang og kontradiksjonsmuligheter.
Videre har systemet vært praktisert uten noen klar lovhjemmel over flere år. Dette
mener Juss-Buss må være et minstekrav for opprettholdelsen av INFOFLYT.
INFOFLYT var en sentral del av programmet på KROM-konferansen. Hedda Larsen
Borgan holdt innlegg på konferansen hvor hun kommenterte en masteroppgave om
INFOFLYT-systemet skrevet av Jørgen Løvdal. I etterkant av konferansen skrev
Hedda et sammendrag av foredraget som sendes ut til KROMs medlemmer.
25. januar 2013 skrev FEG et debattinnlegg i Aftenposten i kjølvannet av en kronikk
skrevet av ekspedisjonssjef Marianne Vollan. Vi fremhevet særlig den illusoriske
klageadgangen fangene har når grunnlag for vedtak er unntatt innsyn på bakgrunn
av registrering i INFOFLYT.
I møte med statssekretær Kristin Bergersen fra Justisdepartementet og Sissel
Kofoed fra KSF var INFOFLYT også et tema.
Våren 2013 skrev FEG høringsuttalelse om behandling av personopplysninger i
Kriminalomsorgen.
Isolasjon
Fengselsbesluttede isolasjonsvedtak er en av de aller mest restriktive og
begrensende tiltak som en person kan bli utsatt for i Norge. Det er veldokumentert at
isolasjon kan føre til helseskader og blant annet resultere i angst og depresjon, og i
noen tilfeller psykose. Allikevel er bruken av ulike former for isolasjon utbredt. FEG
arbeider for at bruken av isolasjon reduseres.
Isolasjon er behandlet i FEGs innspill til UPR-rapporten. FEG skrev en artikkel til
Stud.Jur i september om utbredt bruk av isolasjon i norske fengsler.
Tilsynsrådene
FEG mener det er viktig at enkeltindividets rettssikkerhet blir ivaretatt under frihetsberøvelse. Vi erfarer imidlertid at dagens haltende tilsynsordning i norske fengsler
svekker de innsattes rettssikkerhet. FEG mener at dersom tilsynsrådene skal fungere
etter sin hensikt, er det helt nødvendig at ordningen utvides og at det fastsettes
konkrete retningslinjer for hvordan sakene skal håndteres.
Gjennom våren 2013 var vi i hyppig kontakt med Ulrik Hegnar, leder av tilsynsrådet i
region øst. Hegnar har vært interessert i hvordan vårt arbeid i fengsler foregår. Han
opplever at tilsynsrådene ofte blir møtt med motstand fra kriminalomsorgen når det
gjelder innsyn i saker, spesielt i helsesaker. Han mener tilsynsrådenes mandat må
endres for at de skal kunne gjøre en grundig jobb.
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FEG skrev artikkel om tilsynsrådenes rolle i Juristkontakt i mars 2013. FEG skrev
høring om de nye retningslinjene for tilsynsrådets virksomhet.
Husleieproblematikk
FEG jobber for å bedre bo- og leieforholdene for dem som leier kommunale boliger.
Videre er rettsinformasjon viktig på husleierettens område. Det er helt vesentlig at
leietaker får kjennskap til sine rettigheter for å kunne gjøre dem gjeldende.
FEG var i møte med Husleietvistutvalget (HTU) både på våren og høsten der vi fikk
mer kunnskap om dette tvisteløsningsorganet. FEG har også hatt møte med Anne
Mette Hårdnes fra Leieboerforeningen om husleierett.
FEG har solid erfaring med problemer i tilknytning til bankers saksbehandling når det
kommer til depositumskontoer. I denne forbindelse har FEG sendt ut et generelt brev
til flere store banker der det minnes om husleielovens regler når det gjelder
depositumskontoer. FEG har videre holdt foredrag for voksenopplæringa i Bærum og
for studenter ved Universitetet i Oslo om husleieavtaler. Det ble også laget flyere om
leieøkning og depositum som er hengt opp ved universitetet og høyskolen.
I møte med Torill Berge fra Venstre ble sider ved kommunal boligpolitikk som FEG
mener er uheldige diskutert.
FEG skrev en artikkel om depositum som ble trykket i Universitas i august 2013, og
artikkel til Juristkontakt i desember om hvordan depositumsreglene misforstås og
misbrukes av utleiere og banker. FEG ble sitert i Dine Penger den 2. september om
utleieres krav mot leietaker etter utflytt.
FEG skrev et innlegg i Aftenposten om Boligbygg og deres forvaltning av kommunale
boliger i Oslo den 5. november. Som følge av dette tok Boligbygg kontakt med FEG,
og det ble avholdt et møte med Boligbygg om situasjonen for leietakere av kommunal
bolig, og om erfaringer knyttet til dette. Boligbygg kom så med et svar i Aftenposten
den 29. november. Her er ikke FEGs innspill tatt i betraktning, og Boligbygg viser
liten forståelse for de erfaringene våre klienter har. På bakgrunn av dette skrev FEG
et nytt innlegg, som kom på trykk i Aftenposten den 11. desember.
FEG skrev høringsuttalelse om endringer til husleieloven. Endringene dreide seg om
lengden på tidsbestemte kontrakter, om søksmålsbyrden i garantiavtaler og om
offentligrettslige begrensninger skal regnes som mangel.
FEG har hatt en utdatert brosjyre i husleierett som har blitt nedprioritert grunnet
revidering av Fangehåndboka. I 2012 gjorde FEG de rettslige oppdateringene i
brosjyren. FEG har i 2013 valgt å dele brosjyren i tre deler. Del 3 om avslutning av
leieforholdet ble ferdigstilt i 2013. I 2014 skal ytterligere to deler ferdigstilles.
Høringer
Rapport om soningsprogresjon, ”Veien ut”
FEG har kommentert tiltak som er foreslått av en arbeidsgruppe nedsatt av Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning. Den omhandler blant annet hvordan man skal
få fanger til å søke seg til fengsler med lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger.
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Høring om behandling av personopplysninger i Kriminalomsorgen
FEG har skrevet høring om behandling av personopplysninger i Kriminalomsorgen.
Juss-Buss er positive til at det endelig foreslås vedtatt en forskrift om behandling av
personopplysninger i Kriminalomsorgen, men flere av forslagene er kritikkverdige.
Dette gjelder spesielt bruken av ikke-verifiserte opplysninger i Kriminalomsorgen.
Revisjon av retningslinjer om tilsynsrådenes virksomhet
FEG har skrevet høring om revisjon av retningslinjer for tilsynsrådenes virksomhet.
Det er positivt at det nå søkes å utforme mer utfyllende retningslinjer for
kriminalomsorgens tilsynsråd, men det er langt igjen før tilsynsrådet får sin tilsiktede
hensikt. Det er helt nødvendig at ordninga utvides og at det fastsettes konkrete
retningslinjer for hvordan sakene skal håndteres.
Endring i dagpengesatser
FEG skrev høring om endring i dagpengesatser. FEG er positive til den økte
dagpengesatsen som foreslås i høringsbrevet.
Endringer i husleieloven
FEG skrev høring om tre endringer som er foreslått i husleieloven. FEG er positive til
at det tydelig kommer fram av loven at søksmålsbyrden i saker om utbetaling av
garanti ligger på utleier og at det skal komme tydeligere fram av loven at
offentligrettslige begrensninger ved utleieobjekter kan utgjøre en mangel. FEG er i
utgangspunktet positive til forslaget om å øke minstetiden på tidsbestemte kontrakter
fra tre til fem år, selv om det også kan påpekes negative konsekvenser av dette.
Endringer i forskriften til straffegjennomføringsloven om utvidet møteplikt ved
prøveløslatelse
FEG skrev høring om de foreslåtte forskriftsendringene som vil medføre muligheter
for utvidet møtepliktsperiode ved prøveløslatelse. FEG stiller seg kritiske til
endringene slik de er utformet i høringsbrevet.
Debatter
Den 12. februar arrangerte FEG og INNVA debatt om utenlandske enheter i norske
fengsler. Bakgrunnen var opprettelsen av avdeling for utenlandske innsatte ved
Kongsvinger fengsel. Panelet bestod av Thomas Horn (doktorgradsstipendiat ved
UiO og advokat i Schjødt), Thomas Ugelvik (Forsker og kriminolog ved UiO), innsatt
og tillitsvalgt ved Bastøy fengsel, Åse Michaelsen (stortingsrepresentant i Justiskomiteen, FrP) og Mari Lund Arnem (vararepresentant på Stortinget, SV). Ordstyrer
for debatten var Nora Hallén (advokatfullmektig i Hestenes og Dramer & Co).
Den 12. november ble det arrangert debatt om kriminalomsorgen etter valget – en
straff som virker eller en straff som bare svir? I panelet satt Hedda Giertsen
(kriminolog), Mette Yvonne Larsen (advokat), Vidar Bræin Karlsen (statssekretær i
Justis- og beredskapsdepartementet), Øystein Østberg (advokat) og Hadia Tajik
(representant for Arbeiderpartiet i justiskomiteen på Stortinget).
Artikler på trykk
- Peder Christian Borgenheim og Thea Sjuve Johansen skrev artikkel til
Advokatbladet om egne anstalter for utenlandske innsatte 7/1-2013
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Hedda Larsen Borgan skrev et innlegg i Aftenposten den 31. januar om at
Marianne Vollan i Justisdepartementet pynter på virkeligheten ved å framstille
Kriminalomsorgen i et bedre lys enn fakta skulle tilsi
Hedda Larsen Borgan og Thea Sjuve Johansen skrev artikkel om likhet for
loven, og fri rettshjelp i Stud.Jur.s februarutgave
Hedda Larsen Borgan skrev kronikk i Klassekampen om rettshjelp
Stina Hoel Jensen skrev artikkel om tilsynsrådenes uavklarte rolle til
Juristkontakt
Veronika Scherger skrev artikkel om ungdomsstraff til Juristkontakt 29/4-2013
Ragnhild Moritz-Olsen skrev om depositumsfella i Universitas i august
Veronika Scherger og Stina Maria Hoel Jensen skrev en kronikk om barn i
fengsel til Klassekampen den 21. august
Hanne Knudsen ble sitert i Dine Penger den 2. september om utleieres krav
mot leietaker etter utflytt
Hanne Knudsen skrev artikkel om helserettigheter i fengsel til Advokatbladet
Christiane Helgar skrev artikkel om bruk av isolasjon i fengsel til Stud.Jur
Stina Hoel Jensen og Veronika Scherger skrev et innlegg i Aftenposten om
Boligbygg og deres forvaltning av kommunale boliger i Oslo den 5. november,
og oppfølgingskommentar den 11. desember
Endre Waldal skrev artikkel om depositumsreglene til Juristkontakt
Christiane Helgar skrev, basert på at FEG har blitt nektet adgang i Oslo
fengsel flere ganger i 2013, en kommentar til Aftenposten. Her kritiserer hun
praksisen til Oslo fengsel. Oslo fengsel har ikke tatt direkte kontakt med FEG
etter dette, men det har blitt en bedring i kommunikasjonen med fengselet

Annet mediearbeid
I anledning en artikkel på nrk.no om uverdige forhold for de innsatte i Trondheim
fengsel, tok FEG kontakt med NRK radio for å kommentere saken. Dette resulterte i
et radiointervju på NRK P1 med Christiane Helgar fra FEG den 4. desember, som
kritiserer praksisen i fengselet og etterspør handling fra myndighetene. Christianes
uttalelser ble sitert i en oppfølgingsartikkel på nrk.no den 5. desember.
Andre arrangementer
Innrapportering til Sivilombudsmannen
Hvert semester rapporterer FEG inn saker, både konkrete og generelle, til
Sivilombudsmannen (SOM), som vi mener er kritikkverdige.
Startpakka
For å påminne fengslene om utgivelsen av startpakka og informasjon om Juss-Buss,
sender vi hvert semester brev til fengslene vi tidligere har vært i kontakt med.
Debatt - ”Fangers stemme”
Peder Christian Borgenheim satt i panelet til menneskerettighetsukens debatt om
”Fangers stemme” i uke 10.
Foredrag på KRUS
Peder Christian Borgenheim deltok på et informasjonsforedrag i regi av
Kriminalomsorgens utdanningssenter, der det ble informert om Juss-Buss` drift, samt
påpekt rettsproblemer som de innsatte møter i fengsel.
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Møte med Juristanalyse
En representant fra Juristanalyse tok kontakt med FEG i forbindelse med en
undersøkelse av HTU, som de har fått på oppdrag av Kommunaldepartementet. De
skal undersøke om HTU er kostnadseffektivt sammenliknet med andre ordninger,
som for eksempel Forliksrådet. FEG stilte seg veldig positive til HTU. Resultatet kom
før jul, og HTU blir videreført som konfliktløsningsorgan for husleiesaker.
Strafferettskonferanse i regi av Friomsorgen
FEG deltok på en konferanse som omhandlet straff, hvorfor vi straffer og alternativer
til fengselsstraff. Det ble holdt foredrag, en innsatt delte sine erfaringer med
samfunnsstraff, det var en paneldebatt om hvorfor vi straffer og innslag fra pårørende
til innsatte.
6.3.3. Rettspolitiske aktiviteter på Innvandringsgruppa (INNVA) i 2013
I 2013 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 enkeltvedtakene forvaltningen
kan fatte. Det rammer den enkelte utlending hardt, for eksempel ved at det ofte
innebærer permanent splittelse av familien, 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 har INNVA kommet med bidrag til den alternative
rapporten til FNs ØSK-komité.
I 2013 har opprettelsen av den nye utlendingsavdeling ved Kongsvinger fengsel vært
et hovedfokus for utvisningsprosjektet. INNVA har skrevet et brev til
Justisdepartementet i forbindelse med opprettelsen av Kongsvinger fengsels nye
utlendingsenhet. Hensikten var å få avklart når i utvisningsprosessen en utlending
skal kunne tvangsoverføres til Kongsvinger og hvilken virkning dette ville ha for
utlendingens utvisningssak.
Vi har hatt møte med Anders Werp (H) i Justiskomiteen og Akhtar Chaudry (SV) om
Kongsvinger fengsel.
INNVA var også i møte med Barneombudet om utfordringer vi møter når barnets
beste tillegges altfor liten vekt i utvisningssaker.
INNVA fikk oversatt og trykket brosjyren om utvisning på fransk og arabisk.
Familieinnvandring
Som en del av ikrafttredelsen til ny 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. Det ble også innført en
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begrensing i unntaket til krav om underhold for at flyktninger skal kunne få
familiegjenforening med sine familier. Flyktninger får nå kun unntak fra kravet til
underhold om de søker om familiegjenforening innen ett år etter at herboende fikk
innvilget opphold.
Det er sistnevnte som særlig har vært i fokus i 2013. Vi har sett at det har vært gitt
gal informasjon om når fristen begynner å løpe, og korrekt informasjon har ikke vært
enkelt tilgjengelig.
INNVA har hatt flere saker hvor en flyktning har fått avslag på søknad om
familieinnvandring på grunn av ikke oppfylt underhold, fordi de har søkt etter at ettårs
fristen har gått ut. Vi har samarbeidet med SEIF, Selvhjelp for innvandrere og
flyktninger, og blant annet skrevet felles brev til Justisdepartementet med spørsmål
om klargjøring av praksis. Vi har skrevet omgjøringsbegjæringer til UNE og klaget
avslag inn for Sivilombudsmannen. Vi har anmodet om og fått gjennomført endring i
hvilken informasjon UDI gir om ettårsfristen på sine nettsider, samt hva slags
informasjon de gir ut på asylmottak.
Vi har hatt flere møter med UNHCR Stockholm hvor vi har gjort dem oppmerksomme
på de norske reglene, og således skapt et større internasjonalt fokus på at Norge
også må følges opp på det innvandringsrettslige i tiden framover.
Den 8. mars uttalte INNVA seg i en artikkel på nrk.no om betydningen av at
innvandrer mottar sosialstønad ved senere søknad om familieinnvandring. Her ble
det nærmere presisert hva Juss-Buss gjør i spørsmål om familieinnvandring, og
hvordan vi jobber rettspolitisk med de problemstillingene som oppstår.
INNVA har vært i møte med Kine Sperre Horsbøl og Karin Andersen fra SV om
problemstillinger SV bør prioritere å jobbe med på innvandringsfeltet sett hen til
samarbeidsavtalen regjeringspartiene har med Venstre og KrF. INNVA var også i
møte med leder av SVs etniske likestillingsutvalg og snakket om familieetablering
sett hen til regjeringens forslag om 24-årsregel og inntektskrav.
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. I Oxford Research sin rapport om ID-tvil kommer det
fram at man kan hevde at tiltaket (innføring av begrensinger i oppholdstillatelsene til
personer som får opphold etter ul. § 38) har vært mislykket.
INNVA har korrespondert med IMDI og UDI. Det ble sagt at man heretter ønsker å
bosette også de som har begrenset tillatelse jf. utl. § 38 (5) slik at man unngår at de
for alltid blir boende på asylmottak. Selv om personer med begrenset tillatelse i
henhold til introduksjonsloven bosettes, har de imidlertid ikke har rett og plikt til
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opplæring i norsk og samfunnsfag eller rett til å delta på introduksjonsprogram.
INNVA vil derfor fortsette å arbeide for en helhetlig plan for oppfølging av disse.
Høringer
Høring om å heve strafferammen ved brudd på innreiseforbudet
INNVA mente det var lite hensiktsmessig å heve strafferammen. Vi er bekymret for at
en slik økning vil treffe flere enn det som er den faktiske målgruppen,
narkotikasmuglere.
Høring om utvidet adgang for PST å få tilgang til utlendingsforvaltningens
datasystemer
INNVA mente at hjemmelen for slik tilgang er svært vag. Det vil være vanskelig å
etterprøve en slik hjemmel. Vi er bekymret for at dette gir tilgang til opplysninger om
alle utlendinger som noen gang har søkt om opphold i Norge. Vi mener også at dette
kan sees på som en generell mistenkeliggjøring av alle utlendinger.
Høring om heving av inntektskravet for familieetablering
INNVA mener at en skjerpelse av inntektskravet for familieetablering virker
integreringshemmende og at man heller burde sette i gang andre tiltak enn heving av
inntektskravet for å sikre selvforsørgelse, eksempelvis mekanismer i arbeidslivet.
Debatter
Den 12. februar arrangerte FEG og INNVA debatt om utenlandske enheter i norske
fengsler. Bakgrunnen var opprettelsen av avdeling for utenlandske innsatte ved
Kongsvinger fengsel. Panelet bestod av Thomas Horn (doktorgradsstipendiat ved
UiO og advokat i Schjødt), Thomas Ugelvik (Forsker og kriminolog ved UiO), innsatt
og tillitsvalgt ved Bastøy fengsel, Åse Michaelsen (stortingsrepresentant i Justiskomiteen, FrP) og Mari Lund Arnem (vararepresentant på Stortinget, SV). Ordstyrer
for debatten var Nora Hallén (advokatfullmektig i Hestenes og Dramer & Co).
Den 27. august arrangerte INNVA debatt om innvandringspolitikk etter valget. I
panelet satt Michael Tetzschner (representant for Høyre i kommunal- og
forvaltningskomiteen på Stortinget), Geir Jørgen Bekkevold (representant for KrF i
kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget), Daniel Heggelid Rugaas (4.
kandidat på Venstres stortingsliste i Oslo), Vegard Wennesland (Stortingskandidat for
Arbeiderpartiet) og Pål Yasin Ezzari (4. kandidat på SVs stortingsliste i Oslo).
Ordstyrer var Rune Berglund Steen (leder i Antirasistisk senter).
Artikler på trykk
- Elisabeth Krauss Amundsen har skrevet artikkel om integreringshemmende
underholdskrav til Advokatbladet
- Den samme artikkelen om integreringshemmende underholskrav ble publisert
i Klassekampen den 21. februar
- Marte Eikeland Vangen har skrevet artikkel om barnets beste i utvisningssaker
til Stud.Jur
- Elisabeth Krauss Amundsen uttalte seg om myter om innvandrere og
sosialhjelp på nrk.no den 8. mars
- Marte Eikeland Vangen har skrevet artikkel om barnets beste i utvisningssaker
til Stud.Jur
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Ksenia Ness har skrevet en artikkel til Advokatbladet om identitetstvil basert
på rapport fra Oxford Research om samme tema
Hege Aakre har skrevet artikkel om utenlandske enheter i norske fengsler til
Juristkontakt
Elisabeth Krauss Amundsen har skrevet artikkel til Advokatbladet om unntaket
fra ettårsfristen pga forhold som ligger utenfor søkerens kontroll
Elisabeth Krauss Amundsen og Marte Eikeland Vangen skrev en artikkel i
Dagbladet den 3. oktober om politisk spill på utlendingsfeltet som svar på den
nye regjeringas, og deres støttepartiers, samarbeidsavtale. Forfatterne stiller
seg kritisk til økning av underholdskravet, 24-årsgrense for å få innvilget
familieetablering i Norge, og heving av kravet om botid for å få permanent
oppholdstillatelse
Elisabeth Krauss Amundsen skrev et debattinnlegg som ble publisert på
Aftenpostens nettside om utvisning av utlendinger som løsning på ransbølgen
i Oslo. Debattinnlegget ble publisert den 21. november, og var en reaksjon på
et utspill fra justisministeren tidligere samme uke

Annet mediearbeid
- I starten av januar deltok Siri Solend fra INNVA på Dagsnytt 18. Temaet for
programmet var den foreslåtte økningen av underholdskravet
- En journalist fra NRK intervjuet Marte Eikeland Vangen om lang
saksbehandlingstid ved meddelelse av positive vedtak i utlendingsforvaltninga. Saken gjaldt en klient hos Juss-Buss som ventet flere måneder
før hun ble informert om at hun fikk innvilget avledet asyl. Innslaget ble en av
toppsakene på NRK 21-nyhetene den 21. oktober og ble publisert på nrk.no
Andre arrangementer
Utlendingsforvaltninga på besøk hos Juss-Buss
UDI arbeider med å forbedre sitt informasjonssystem, og ønsket innspill fra andre
aktører som arbeider på utlendingsfeltet hvordan UDI kan ha kontakt med
brukergruppen sin på best mulig måte.
UNHCR
INNVA deltok på UNHCR sin konferanse i København 4. og 5. november om
“Selected Issues concerning the Protection of Refugees, Asylum-Seekers and
Stateless Persons under European Human Rights Law and International Law”.
Juss-Buss har det siste året hatt mye kontakt med UNHCRs regionskontor i
Stockholm. Vi har rapportert om de problemene vi erfarer i vår saksbehandling med
norsk utlendingsrett.
Det Europeiske Integreringsforumet i Brussel
INNVA deltok på Det Europeiske Integreringsforumet i Brussel 26.-27. november.
Temaet var deltakelse av innvandrere i den demokratiske prosessen - mot et mer
inkluderende statsborgerskap.
Besøk hos Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
For å bli bedre kjent med andre frivillige organisasjoner som arbeider på
utlendingsfeltet, har vi vært på besøk hos NOAS. Vi fikk en innføring i det de jobber
med, 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 ett
besøk hos Utlendingsnemnda (UNE) og to besøk hos Utlendingsdirektoratet (UDI).
Besøk hos International Organization for Migration (IOM)
INNVA dro på to besøk til IOM for å lære mer om hvordan de jobber. De snakket 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 to besøk hos SEIF for å lære
mer om hvordan de jobber og hva slags sakstyper de tar.
Besøk hos NOKUT
INNVA var på to besøk hos NOKUT for å lære om hvordan de jobber med å
anerkjenne utdannelse tatt i utlandet.
Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett
INNVA deltok på asyl- og utlendingsrettskurs i Sandefjord 4. og 5. mars. Temaene for
kurset var blant annet lengeværende barn, proformaekteskap og utvisning. Det ble
fokusert på oppdateringer innen rettsutviklingen innenfor ovennevnte temaer, med
søkelys på blant annet enkelte avgjørelser fra EMD og norsk Høyesterett.
UDIs vårkonferanse om retur
INNVA deltok på UDIs årlige vårkonferanse den 22.04.13. Temaene for konferansen
var blant annet utfordringer og mulige løsninger knyttet til retur og assistert frivillig
retur.
Kurs om kommunikasjon med særlig sårbare grupper og bruk av tolk
INNVA deltok på kurs om kommunikasjon med særlig sårbare grupper og bruk av
tolk 17.10.13. Temaene for kurset var blant annet verbal kommunikasjon,
intervjuteknikk og hvordan gjennomføre samtaler med vanskeligstilte klienter.
6.3.4. Rettspolitiske aktiviteter på Gjelds- og familierettsgruppa (GOF) i 2013
I 2013 ble følgende prosjekter prioritert på GOF:
Samboerprosjektet
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.
Høsten 2013 bestemte GOF seg for å lage en ny samboerkontrakt. GOF har tidligere
hatt samboerkontrakter, men pga. av enkelte lovendringer ble det vurdert slik at det
mest hensiktsmessige var å skrive en helt ny samboerkontrakt. Denne ble ferdig i
oktober, og er nå tilgjengelig på Juss-Buss sine nettsider. I forbindelse med
promoteringen av kontrakten skrev GOF en artikkel som belyste den usikre
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rettsstillingen som samboere befinner seg. Artikkelen, «Har du en samboerkontrakt»,
ble trykket i Injura, jusstudentene i Bergen sitt studentmagasin.
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
høsten 2012.
GOF skrev høringsuttalelse i forbindelse med forslag om opprettelse av
gjeldsregister. Vi stilte oss positiv til at slikt register innføres, så lenge registeret
forvaltes av det offentlige. Inga Marte Thorkildsen kom til Juss-Buss 29. mai sammen
med en journalist fra VG og representant for Gjeldsofferalliansen for å offentliggjøre
at BLD har valgt å lytte til høringsinstansene og innføre gjeldsregister. GOF kom med
flere innspill til statsråden. Skuffelsen var stor da den nye statsråden, Solveig Horne,
besluttet å trekke regjeringens forslag den 12.11.2013.
GOF avholdt debatt om temaet tirsdag 19. mars som gav nyttige innspill.
GOF hadde artikkelen «Løsningen på luksusfellen!» om behovet for et gjeldsregister
på trykk i Advokatbladet i april.
Forliksrådet
Som førsteinstans i et stort antall juridiske tvister, er utformingen og gjennomføringen
av forliksrådene av stor betydning for mange. GOF mener at 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
behandlinga i større grad burde legges til særlige utvalg med faglig og juridisk
kompetanse. 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 avgjørelser nettopp er fraværsdommer. GOF mener det ikke er forsvarlig
at forenklet postforkynning kan medføre fraværsdom, sammenholdt med at partene
har svært begrenset mulighet til å oppfriske fraværsdommer avsagt av forliksrådet.
Tvisteloven av 2005 er til evaluering hos Justisdepartementet. GOF følger
evalueringen og arbeider med påvirkning av revideringen. Departementet har
forespeilet en høringsrunde høsten 2015. GOF vil sende inn et skriv med forslag, slik
at vi kan ha muligheten til å påvirke før selve høringsrunden.
I løpet av 2013 har GOF sendt to klager på forliksrådets behandling til
Fylkesmannen. Den ene gikk på nedverdigende adferd overfor en innsatt som hadde
fått permisjon for å møte. Den andre gikk på uforsvarlig rutiner da en klient hadde fått
fraværsdom som følge av at klager hadde klaget inn klagemotpart to ganger.
GOF hadde artikkelen «Forliksrådet – rettsikkerhetens skyggeside?» på trykk i
Juristkontakt i juni.
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Økonomiformidling
GOF var i møte med Econa der vi diskuterte videre fremgangsmåte for opprettelsen
av et økonomiformidlingstiltak i Oslo. GOF kom med flere innspill med bakgrunn i vår
erfaring med økonomisk rådgivning.
I forbindelse med en studentkonferanse for tillitsvalgte ved de ulike økonomiutdanningene i Norge holdt GOF foredrag om hvordan studenter kan gi hjelp. Det var
et særlig fokus på behovet for økonomirådgivning.
Høringer
Høring om registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering
I høringsuttalelsen argumenterte vi for hvorfor et gjeldsregister vil være et nyttig tiltak.
En manglende forståelse av hva gjeld innebærer har ført til at stadig flere kommer i et
økonomisk ufør. Et gjeldsregister vil hindre personer som allerede har mye gjeld i å
stifte mer gjeld. Dersom man først har en stor gjeldsbyrde kan dette følge
vedkommende livet ut. Et gjeldsregister vil gi finansinstitusjonene mulighet til å få et
mer reelt bilde av den enkeltes gjeld, da et slikt register vil være inneholde mer
informasjon og være mer oppdatert enn fjorårets selvangivelse.
Høring om pensumendringer på ungdomsskolenivå
Juss-Buss begrenset sitt bidrag til å sette fokus på personlig økonomi. Det at
personlig økonomi ikke lenger inngår i læreplanen er svært problematisk. Det er
mange unge brukere av kredittkort som ikke vet hva renter er, eller konsekvensen av
å ikke betale tilbake skyldige beløp.
Debatter
GOF arrangerte debatten «Gjeldsregister – løsningen på luksusfellen?» den 19.
mars. Alle debattantene var enige om at det var et behov for å iverksette tiltak for å
begrense den økende gjeldsbyrden i samfunnet, og de fleste debattantene var enige
om at gjeldsregister er en god løsning. I panelet satt Bengt Scheldt
(Gjeldsofferalliansen), Bjørn Erik Thon (Datatilsynet), Egil Rokhaug (Barne- og
likestillingsdepartementet), Anders Hole (Finanstilsynet) og Hanna Totland
(Spillavhengighet Norge). Ordstyrer var Jørgen Markus Jørgensen (jurist hos
Gatejuristen).
GOF arrangerte debatt om straffedømtes gjeldsansvar den 17. september. Formålet
for debatten var å belyse hvordan gjeld påvirker den straffedømtes liv og tilbakeføringa til samfunnet etter soning og om det gagner samfunnet å idømme noen et
erstatningskrav de aldri vil kunne tilbakebetale. Det var fokus på om muligheten for å
få gjeldsordning med straffegjeld burde utvides, og om man bør ha en lempningsregel i SI-loven som åpner for sletting av gjeld etter en rimelighetsvurdering. I panelet
satt Michael Tetzschner (Høyre), Hans Fredrik Marthinussen (professor ved UiB),
Ada Sofie Austegard (Stine Sofies stiftelse), Martin Gautestad Jakobsen
(Jussgruppen Wayback), Jan-Erik Sandlie (Kriminalomsorgsdirektoratet). Ordstyrer
var Nora Hallén (advokat hos Hestenes og Dramer & Co).
Artikler på trykk
- Mina Rabo Lund-Roland har skrevet om gjeld i fengsel til Advokatbladets
marsutgave
- Andrea Drolsum har skrevet om gjeldsregister til Advokatbladets aprilutgave
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Vibeke Holm skrev kronikk om rettshjelploven som ble trykket i Klassekampen
den 24. april
Erling Prestholdt Selen har skrevet om forliksrådet til Juristkontakts juniutgave
Vibeke Holm har skrevet artikkel om førstelinjetjenesten til Advokatbladets
augustutgave
Erling Prestholdt Selen har skrevet om rettsstillingen til samboere i artikkelen
”Har du en samboerkontrakt?” til Injurias desemberutgave
Silje Haukdal har skrevet om haltende ekteskap til Advokatbladets
desemberutgave
Vilde Hauan har skrevet om dobbeltstraff til Stud.Jur.s desemberutgave

Annet mediearbeid
GOF var i møte med journalist Håkon Letvik fra Aftenposten hvor vi snakket om gjeld
under soning, om hvordan dette fremstår som en dobbeltstraff, og om at stor
gjeldsbyrde etter soning ikke gir innsatte noen reell mulighet til å starte et nytt liv.
Andre arrangementer
Temadag hos Namsfogden i Oslo
GOF vi fikk en innføring i de områdene Namsfogden jobber med.
Besøk hos Finans Norge
Etter seminaret «Kjøp nå – betal senere» etablerte GOF kontakt med
Finansnæringens Fellesorganisasjon Finans Norge. Representanter fra GOF var på
møte med representanter fra Finans Norge for å diskutere eventuelle samarbeid vi
kan ha i fremtiden, og hvordan vi kan jobbe sammen for at gjeldsregister blir innført.
Det årlige kurset i praktisk tvangsfullbyrdelse
GOF deltok på Juristforbundets kurs tirsdag 18. april. Temaene var oppdatering og
nytt fra lovgivning og praksis, herunder egeninkasso, salgspant, skriftstykkeprosessen, utlegg i ukurante formuesgoder, tvangsfullbyrdelse og namsmannens
kompetanse overfor ektefelle/samboer.
Advokatenes Fagdager
GOF deltok på Advokatenes Fagdager 30. og 31. mai. Teamene var skjevdeling og
gjeldsavleggelse, utforming og tolking av ektepakter, vederlagskrav og oppgjør i
samboerforhold, internasjonal privatrett og utfordringer med uskifte.
Møte med Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
Den første uken i februar ble det avholdt et møte med GOA 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.
Besøk hos Finansklagenemnda
Vi fikk en innføring i hva Finansklagenemnda jobber med, hvordan saksbehandlingen
foregår og svar på en del faglige spørsmål.
Besøk hos Forliksrådet
Vi fikk en innføring i forliksrådets virksomhet, samt overvære flere forliksrådsmøter.
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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
den faglige lederen 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 er 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. To studenter skriver 60 studiepoengs masteroppgave på bakgrunn av data Juss-Buss-medarbeidere har innhentet.
Et forskningsprosjekt som dette var grunnlaget for oppstarten av Juss-Buss i 1970.
Undersøkelsen 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 13 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.
Alle Juss-Buss’ medarbeidere foretok i perioden 22. april til 22. mai 2013 innsamling
av data fra beboere i Fjell bydel i Drammen. I fire uker hadde vi stengt for ordinær
drift mens medarbeiderne gjennomførte intervjuer.
Undersøkelsens formål er å kartlegge behovet for rettshjelp blant utsatte grupper på
utvalgte forvaltningsrettslige områder (velferdsrett og utlendingsrett). Vi vil kartlegge
utvalgets erfaringer med utvalgte forvaltningsorganer (NAV, UDI og kommunen) de
siste to årene med særlig fokus på forvaltningens informasjons og veiledningsplikt. I
tillegg vil vi undersøke i hvilken grad utvalget benytter seg av eksisterende tilbud om
rettshjelp (herunder førstelinjetjenesten som ble prøvd ut i den aktuelle kommunen i
2011 og 2012). Kunnskapen som erverves på bakgrunn av de innsamlede data vil
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forhåpentligvis gi grunnlag for anbefalinger om hvordan et godt rettshjelpstilbud til
utsatte grupper kan utformes.
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8. Utdanning
8.1. Innledning
Juss-Buss ansetter vanligvis 10 nye medarbeidere hvert semester. Nye
medarbeidere går gjennom en felles opplæringsuke hvor de får opplæring i generell
saksbehandlingsteori, klientbehandling og rutiner på Juss-Buss. Deretter blir de
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.

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.

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 ordninga
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 saksbehandlinga, men med
enkeltmedarbeidere som klientenes faste kontakt.
Opplæring i gruppene har som målsetting å forbedre det juridiske nivået hos
medarbeiderne. Erfarne medarbeidere, tidligere medarbeidere, advokater,
forvaltningsansatte m.v. deltar i denne opplæringa. Ved siden av å få den
nødvendige innføring i arbeidsrett, familierett, fangerett, utlendingsrett osv., er det
viktig at medarbeiderne gjennom opplæringa også får møte motparter eller
samhandlingspartnere. Det er for eksempel 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.

72

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 drifta. 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.
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.
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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 2013 var det Jurk som arrangerte
seminaret. Alle fulltidsmedarbeiderne hos Juss-Buss deltok på seminaret.
Temaet for fellesseminaret var rettssikkerhet. Foredragsholdere og temaer var:
Gunhild Vehusheia – klientbehandling
Åsne L. Sinnes – ”lett norsk”, hvordan gjøre informasjon lett tilgjengelig for klienten?
Ronald Craig – håndheving av diskrimineringsvernet
Arne Fliflet – rettssikkerhet i forvaltningen
Lene Løvdal - rettighetsinformasjon
Dag Simen Grøtterud – blir fornærmedes rettssikkerhet ivaretatt ved anmeldelser i
familievoldssaker?
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 utfyllende rapport fra fellesseminaret for de studentdrevne rettshjelpstiltakene
2013, ta kontakt med Jurk.

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 6.1.2. 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 6.1.1. og 6.1.3.
Nye medarbeidere hos Juss-Buss deltar også på rettskildekurs holdt av Lovdata.
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9. Økonomi og drift
9.1. Budsjett og regnskap 2013

9.2. Kommentarer til regnskapet
Som en del av en større omlegging av økonomisystemet ved Universitetet i Oslo i
2009 ble økonomi- og regnskapsfunksjonen ved fakultetet sentralisert. Dette har
medført at 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. 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. 3 350 000 for 2013 fra Justisdepartementet.
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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
2013 på kutt til Juss-Buss og andre rettshjelptiltak i Oslo. Juss-Buss ble kuttet med
kr. 20 000. Dette skaper usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen fremover.
Til slutt mottok vi allikevel kr. 700 000 fra Oslo kommune etter en ekstrabevilgning på
kr. 150 000 i revidert budsjettprosess i juni. Ekstrabevilgninga gikk i sin helhet til
trykking og oversettelse av Fangehåndboka på arabisk.
Videre økte Sigval Bergesen sin støtte til Juss-Buss med kr. 50 000 opp til 150 000.
Beløpet ble overført på slutten av 2012 og ble derfor ikke budsjettert inn i 2013.
Stiftelsen har i mange år vært en stabil bidragsyter til Juss-Buss. Advokatforeningen
og Akershus fylkeskommune bevilget samme sum som for året før og dermed som
budsjettert, henholdsvis kr. 45 000 og kr. 50 000.
Inntektene fra SiO har økt de siste årene, fra 200 000 kr i 2012 til 300 000 kr for
2013. Dette har bidratt til økt oppsøkende virksomhet og foredragsvirksomhet på
studiesteder, samt at vi fikk mulighet til å holde åpent hele sommeren 2013.
Juss-Buss betaler IT-tjenester for oss og Jurk samlet, og fikk derfor kr. 32 500
overført fra Jurk til betaling av slike utgifter.
Øvrige inntekter er tildelinger for ulike prosjekter, se punkt 9.2.3 om diverse tiltak.
Avvik
Vi har et positivt avvik på kr. 739 433 på inntektssiden. Dette skyldes følgende:
Artsgruppe 34
Vi har et positivt avvik på kr. 374 365 for artsgruppe 34.
Vi fikk økte midler (med kr. 150 000) fra Oslo kommune etter revidert budsjettprosess. I tillegg fikk vi prosjektmidler på til sammen kr. 110 000, hvorav kr. 70 000
ikke var budsjettert, se punkt 9.2.3 om diverse tiltak.
Overføring av kr. 180 000 fra Sigval Bergesen er tilskudd som er bevilget for 2014,
men som ble utbetalt allerede i 2013. Kr. 3 971 fra Stiftelsen Scheibler ble overført i
2013 for tur til København og tur til Brussel for å diskutere innvandringspolitiske
spørsmål på to konferanser. Grunnet forsinkede refusjonskrav kommer utgiftene først
i 2014.
Innbetaling fra Jurk for felles betaling av IT-utgifter (kr. 32 500) ble budsjettert inn i
artsgruppe 34, men ble ført på artsgruppe 36 og representerer derfor et negativt
avvik for denne artsgruppa.
Kr. 2 882 var tilskudd for mat samt fra debatt som reduserer kostnadene til
medarbeiderne og debatter på utgiftssida.
Kr. 17 125 var utgifter til PCer som ble ført som investering i anleggsmidler og derfor
havnet under artsgruppe 34. Dette er et negativt avvik for artsgruppe 34, da
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kostnaden ble budsjettert under artsgruppe 65. Det resterende avviket (kr. 17 137)
skyldes interne omposteringer. Samme sum kommer inn som kostnad på utgiftssida
under artskode 60, og går derfor i null.
Artsgruppe 36
Vi har et positivt avvik på kr. 59 581 for artsgruppe 36.
Innbetaling fra Jurk for felles betaling av IT-utgifter (kr. 32 500) ble budsjettert inn i
artsgruppe 34, men ble ført på artsgruppe 36. Kr. 4937,50 ble innbetalt fra Jurk for
oppgradering av dataprogram der Juss-Buss foretok betaling av det dobbelte til
selskapet. Beløpene kommer derfor igjen på utgiftssida.
Vi mottok støtte fra Fritt ord for å arrangere fire debatter høsten 2013 (kr. 10 000).
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. 10 234 i 2013). Innbetalingene er
betalt ut igjen som rettsgebyr og kommer derfor inn som kostnad på utgiftssida.
Øvrig avvik (kr. 1909,5) er inntekter fra medarbeidere og fra debatt som reduserer
kostnadene til gaver og debatter på utgiftssida.
Artsgruppe 39
Vi har et positivt avvik på kr. 305 487 for artsgruppe 39.
Vi fikk økte midler (med kr. 64 712) fra Justisdepartementet, som vi ikke hadde
kjennskap til på tidspunktet for revidert budsjett. Det resterende avviket (kr. 240 775)
skyldes interne omposteringer. Samme sum kommer også inn som kostnad på
utgiftssida, og går derfor i null.

9.2.2. Om utgifter
Personalkostnader
Vi har et negativt avvik på kr. 56 047 når det gjelder personalkostnader. Avviket
skyldes i hovedsak avvik i lønnskostnader.
Artskode 51
Vi har et negativt avvik på kr. 187 871. Årsaken til avvik i lønnsutgifter (- kr. 144 414)
skyldes i hovedsak at det i juni ved revidert budsjettprosess så ut til at lønnsutgiftene
var noe høyt budsjettert. Disse ble derfor budsjettert ned, men ved årsslutt ser vi at
dette var unødvendig. Videre inneholder posten et negativt avvik (- kr. 43 457) i
utgifter til feriepenger. Juss-Buss har 32 ansatte, og det er derfor utfordrende å
budsjettere utgifter til lønn og feriepenger.
Artskode 53
Årsaken til det positive avviket på kr. 77 500 skyldes feilpostering av utgifter til
oversettelse av brosjyrer. De 40 000 kroner som regnskapet viser av utgifter har gått
til stipend i forbindelse med rettshjelpsundersøkelsen finansiert av Advokatforeningen, se punkt 9.2.3 om diverse tiltak.
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Artskode 54
Årsaken til det positive avviket på kr. 22 431 er at medarbeiderne på Juss-Buss etter
en omlegging i juni 2010 etter pålegg fra universitetet ble innlemmet i ordninga med
offentlig tjenestepensjon. Da dette er en utgift vi ikke har økonomi til å opprettholde,
vedtok vi i Plenum at vi måtte forsøke å unngå pensjonsutgiftene. Juss-Buss har
siden ordninga ble innført forsøkt å skaffe midler fra Justisdepartementet til å dekke
kostnadene. Det har vi hittil ikke lyktes med. Situasjonen i mellomtida er derfor slik at
vi ikke har økonomi til ordinære pensjonsutgifter, og vi forsøker derfor parallelt å
kvitte oss med utgiftene. Det viste seg at vi ikke klarte å unngå pensjonsutgiftene i sin
helhet. Vi budsjetterer derfor, i samråd med økonomiavdelinga ved UiO, med 5
prosent i pensjonskostnader. Dette viste seg å være noe høyt i 2013. Pensjonsutgiftene er 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.
Artskode 58
Årsaken til det positive avviket på kr. 26 387 er refusjoner fra NAV.
Artskode 59
Posten har et positivt avvik på kr. 5 506. Noen utgifter som tilhører denne posten har
blitt ført under utleggsrefusjon, og avviket er derfor ikke reelt.
Driftskostnader
Vi har et negativt avvik på kr. 302 856 når det gjelder driftskostnader. Som følge av
økte inntekter forklart overfor har vi igangsatt prosjekter som har medført høyere
utgifter enn budsjettert. De diverse tiltakene nevnt i neste punkt gir en detaljert
oversikt over en del av prosjektene.
Videre skyldes avvikene i driftskostnader i stor grad endrede artskoder og avvik
mellom hvor man har trodd at poster vil bli ført og hvor de faktisk har blitt ført.
Større avvik kommenteres i det følgende:
Artskode 60
Posten har et negativt avvik på kr. 17 137 som i sin helhet skyldes interne
omposteringer. Artskoden har en motpost i artskode 34. Se kommentarer under
denne posten over.
Artskode 63
Posten har et negativt avvik på kr. 24 850 som i sin helhet skyldes utgifter til leie av
lokaler for å arrangere debatt. Som følge av stenging av jusstudentenes utested
Frokostkjelleren, hvor Juss-Buss har arrangert debatter gratis i mange år, har vi fått
en ekstrautgift for leie av lokaler til debattarrangement i 2013 som det ikke ble
budsjettert med.
Artskode 65
Posten har et positivt avvik på kr. 18 622. Dette skyldes at innkjøp av fem PCer (kr.
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17 125) ble ført på artskode 34, se kommentar over.
Artskode 67
Posten har et negativt avvik på kr. 99 920. Av utgiftene som ble utgiftsført på denne
posten var det kun IT-utgifter (kr. 65 000) som var budsjettert. I tillegg har utgifter til
oversettelse av brosjyrer innen arbeidsrett og utlendingsrett blitt ført på denne
posten, samt utgifter til oppdatering av dataprogram.
Artskode 68
Posten inneholder utgifter til blant annet kontorrekvisita, trykking, kopiering og kurs.
Av disse utgiftene er det hovedsakelig trykkekostnadene som har ført til det negative
avviket på kr. 169 969. Økte driftsinntekter har gjort at vi har fått mulighet til å
oversette og trykke brosjyrer innen arbeidsrett, utlendingsrett og Fangehåndbok (se
nedenfor i punkt 9.2.3 om diverse tiltak). Oversettelse av Fangehåndboka (kr.
138 500) ble feilaktig ført på denne posten i stedet for på artskode 67 overfor.

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 2013 var:
Debatter på Litteraturhuset
kr. 17 250
For høstens debattrekke på Litteraturhuset mottok vi kr. 10 000 fra Fritt Ordstiftelsen. Til sammen har vi hatt utgifter på kr. 17 250 for denne debattrekka.
Rettshjelpsundersøkelsen
kr. 65 123
Vi fikk prosjektmidler for å gjennomføre en rettshjelpsundersøkelse
(Advokatforeningen, Akershus fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og
Hedmark fylkeskommune). Til sammen kr. 110 000.
Kr. 65 123 er brukt blant annet til reiseutgifter, informasjonsmateriale og stipend til to
studenter i 2013. De resterende midlene (kr. 44 877) overføres til 2014 til utgifter i
forbindelse med ferdigstilling av rettshjelpsundersøkelsen, blant annet lansering og
trykking.
Til sammen har det vært utgifter på kr. 65 123 for Rettshjelpsundersøkelsen i 2013,
mens det var budsjettert med kr. 40 000.
Fangehåndboka
kr. 263 875
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. Kr. 41 875 fra
Fangehåndbokprosjektet ble overført fra 2012 til 2013. Disse midlene har blitt brukt til
trykking av engelsk utgave i 2013 (kr. 45 000).
Plenum bestemte i tillegg at vi skulle videreutvikle Fangehåndbokprosjektet da vi fikk
økte driftsmidler fra flere bidragsytere i 2013. Vi trykket opp 1000 ekstra eksemplarer
av den norske utgaven med det formål at alle fanger skal ha tilgang på
Fangehåndboka på cella si (kr. 41 875). I tillegg oversatte vi Fangehåndboka til
arabisk (kr. 138 500) og fikk denne trykket opp (kr. 38 500).
Til sammen har det vært utgifter på kr. 263 875 for Fangehåndboka i 2013, mens det
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var budsjettert med kr. 41 875.

9.2.4. Kommentarer fra økonomiavdelingen ved Juridisk fakultet, ved
Lars Botten
Økonomiavdelingen ved Det juridiske fakultet har også i 2013 ført regnskapet for
Juss Buss. Dette er gjort i henhold gjeldende regler og retningslinjer ved Universitetet
i Oslo (UiO) og økonomireglementet i staten.
Samlet viser regnskapet et akkumulert overskudd på 1 918 183 kroner, hvorav
229.000 kroner er midler mottatt i 2013 for aktivitet som er planlagt i 2014. Dette er
driftsstøtte fra Sigvald Bergesen og støtte til rettshjelpsundersøkelsen. Som følge av
dette har JussBuss budsjettert med et mindre underskudd i 2014, estimert til om lag
230.000 kroner.
Jeg mener at regnskapet gjenspeiler Juss Buss sin økonomiske situasjon på en god
måte.
Det er Riksrevisjonen som reviderer UiO sitt regnskap.

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 2012 var kr. 1 580 748, mens det i 2013 var kr. 1 918 183. Dette
innebærer en differanse på kr. 337 435. I tillegg mottok Juss-Buss tilskudd fra
stiftelsen Sigval Bergesen for 2013 i desember 2012 på kr. 150 000.
Det positive resultatet skyldes dels at vi mottok tilskudd for 2014 fra stiftelsen Sigvald
Bergesen i slutten av 2013 på kr. 180 000. I tillegg har vi mottatt støtte til rettshjelpsundersøkelsen som ikke var budsjettert. Kr. 44 877 av tilskuddet har ikke blitt brukt,
og overføres derfor til dette prosjektet for 2014. Det samme gjelder kr. 3 971 fra
stiftelsen Scheibler som tilskudd til to reiser hvor utgiftene blir refundert i 2014.
Dette tatt i betraktning har vi et reelt positivt resultat på kr. 258 587 for 2013.
Grunnen til at vi har gått i overskudd i 2013 er blant annet fordi vi kun har hatt utgifter
til faglig leder ut juli. Dermed har i overkant av 100 000 kroner blitt spart inn i
lønnsutgifter i denne sammenheng. I tillegg har vi hatt en medarbeider mindre enn
budsjettert siste halvdel av 2013, som utgjorde i overkant av 30 405 kroner i
innsparte lønnsutgifter. Siste halvdel av 2014 vil vi ha en medarbeider mer enn
normalt, og forhåpentligvis få tilbake den tidligere faglig leder-stillinga.
Vi har fått økninger i driftsstøtte 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.
Økonomisk stabilitet er sentralt for god økonomistyring. Vi opplever svigninger i
pengestøtte fra flere av våre store bidragsytere, noe som vanskeliggjør langsiktige
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prosjekter. Budsjettet for 2014 viser isolert sett et underskudd, da vi vil bruke penger
overført fra 2013 til prosjekter som blir ferdigstilt i 2014.
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.

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 på å sikre
bevilgningene våre. Dette er ressurser vi både vil og burde bruke på våre klienter.
Det er utfordrende å planlegge langsiktige prosjekter når gjennomføringa 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. Sikrere og romsligere
økonomi vil dessuten muliggjøre at våre medarbeidere kan delta på kurs og
konferanser i større grad enn i dag. Det er nødvendig med kursing for å sikre at
klientene våre får best mulig rettshjelp når de henvender seg til Juss-Buss.
Over 4/5 av utgiftene er 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 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.

9.4. Antall arbeidstimer og vederlagsfritt arbeid
Arbeidsinnsatsen på Juss-Buss utgjorde i følge timelistene 37 284 i ordinære
driftsuker i 2013. Det er en liten reduksjon fra 2012 da det ble lagt ned 38 217
arbeidstimer. Det er viktig å understreke at vi hadde en heltidsmedarbeider mindre i
ett semester i 2013, mens vi hadde en deltidsmedarbeider mindre i ett semester i
2012, noe som påvirker resultatene.
Heltidsmedarbeiderne jobbet i gjennomsnitt 42 timer per uke i 2013. Timelistene
føres kontinuerlig av medarbeiderne selv. Mye arbeid gjøres i helger og på kveldstid,
og timelisteføringa fanger ikke nødvendigvis opp alle nedlagte arbeidstimer. Det er
derfor naturlig å anta at det reelle timeantallet er noe høyere enn det som registreres.
Juss-Buss’ medarbeidere jobbet 50 prosent av arbeidstimene frivillig i 2013. For de
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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 åtte ukene om sommeren da vi hadde
redusert drift ikke er en del av statistikken.

9.5. Fordelinga av antall faktiske arbeidstimer på gruppene
I 2013 ble det registrert 37 284 ordinære arbeidstimer på Juss-Buss. Av de samlede
arbeidstimene gikk 8 944 timer (24 prosent) med til rettspolitisk arbeid. Dette er
omtrent samme nivå som de to foregående årene. Juss-Buss har som mål å jobbe
mest mulig rettspolitisk for å effektivt bedre situasjonen for våre klientgrupper.
FEG jobbet mest i fjor, med 10 165 timer. SAG hadde en heltidsmedarbeider mindre
høstsemesteret 2013 som påvirker resultatet for gruppa. Under følger en oversikt
over fordelingen av totalt antall arbeidstimer, gruppevis:
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10. Ansatte i Juss-Buss i 2013
Faglig leder:
Olaf Halvorsen Rønning vår 2013, Kristian Andenæs høst 2013
Daglig leder:
Marit Lomundal Sæther
Kontormedarbeidere:
918 Shazia Mirza vår 2013
929 Live Sjuve
941 Helene Lundgren
Medarbeidere:
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
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

919 Susanne Gallala
920 Ulvhild Mamelund
921 Andrea Drolsum
922 Vibeke Rødseth Holm
923 Erling Prestholdt Selen
924 Ksenia Shiplevaya
925 Elisabeth Krauss Amundsen
926 Marte Eikeland Vangen
927 Veronika Scherger
928 Stina Maria Hoel Jensen
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931 Alexander Fotland Iversen
932 Mona Mjøen McKiernan
933 Sunniva Skogen
934 Silje Haukdal
935 Vilde Ødegaard Hauan
936 Sindre Frøyshov
937 Hege Kristine Aakre
938 Endre Olderskog Waldal
939 Christiane Engelmann Helgar
940 Hanne Knudsen
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11. Et innblikk i 2014
Juss-Buss vil fortsette sitt rettshjelpsarbeid for å sikre mennesker som ikke kan få
hjelp andre steder nødvendig juridisk bistand.
Etter å ha sett et enormt behov for oss sommeren 2013 har vi arbeidet hardt for å få
midler til å holde åpent også hele sommeren 2014. 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 når både vi og andre gratis rettshjelpstilbud holder
stengt. Planen for 2014 er foreløpig å holde åpent hele sommeren.
Vi vil utvide vår oppsøkende virksomhet i Oslo øst for å i enda større grad treffe
spesifikke grupper med stort behov for gratis rettshjelp.
Juss-Buss vil spisse den oppsøkende virksomheten rettet mot studenter ved UiO, BI
og HiOA. Vi vil beholde våre faste saksmottak i disse institusjonene, samt utvide
foredragsvirksomhet og rettsinformasjon tilpasset studenter. Dette er avhengig av
støtte fra SiO, og vi vil arbeide for at denne holdes på et stabilt nivå i årene framover
slik at vi får ressurser til å oppsøke studenter. I tillegg har vi startet opp et
radioprosjekt, hvor vi skal ha våre egne radioprogrammer en gang i uka på Radio
Nova, som er Oslos studentradio.
I tillegg vil vi prioritere å oversette og trykke brosjyrer innen husleierett i 2014. Vi har
også et mål om å ferdigstille en brosjyre i arbeidsrett og en i utlendingsrett, og
oversette og trykke disse.
De felles rettspolitiske prosjektene på Juss-Buss i 2014 vil hovedsakelig være å følge
opp at rettshjelp blir en prioritert sak politisk, både med ny regjering og ny
justiskomité på Stortinget. Vi vil også fortsette å ha fokus på problematikken til fattige
tilreisende.
I tillegg vil vi ha oppmerksomheten rettet mot å drive påvirkningsarbeid i forbindelse
med ferdigstillelse av rettshjelpsundersøkelsen, se punkt 7.2.
Sannsynligvis vil Juss-Buss få nye kontorlokaler i løpet av 2014. Det er i skrivende
stund usikkert hvor disse kommer til å være, men Universitetet i Oslo ser etter lokaler
som kan passe vår drift.
I oktober 2013 hadde Juss-Buss valg av ny daglig leder. Hedda Larsen Borgan
tiltrådte stillinga 1. januar 2014.
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