JUSS-BUSS
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Universitetet i Oslo

Årsrapport for Juss-Buss 2014
Hedda Larsen Borgan

Oslo, 2015
1

1. Innledning 4
1.1. Bakgrunn ......................................................................................................................... 4
1.2. Juss-Buss – kort oppsummert .......................................................................................... 4
1.3. Juss-Buss' fire hovedmålsettinger ................................................................................... 5
1.3.1. Rettshjelp .................................................................................................................. 5
1.3.2. Rettspolitikk ............................................................................................................. 6
1.3.3. Forskning .................................................................................................................. 6
1.3.4. Utdanning ................................................................................................................. 6
2. Organisasjonsforhold ............................................................................................................. 7
2.1. Organisatorisk oppbygging ............................................................................................. 7
2.2. Medarbeiderne ................................................................................................................. 8
2.3. Kontorlokaler .................................................................................................................. 8
3. Saksbehandling....................................................................................................................... 9
3.1. Oversikt over saksmottak ................................................................................................ 9
3.2. Antall uker i drift ............................................................................................................. 9
3.3. Antall saker i året .......................................................................................................... 10
3.4. Former for juridisk rådgivning ...................................................................................... 10
3.5. Mottakssted ................................................................................................................... 11
3.6. Mottaksmåned ............................................................................................................... 11
4. Opplysninger om de som søker råd hos Juss-Buss .............................................................. 13
4.1. Kjønn ............................................................................................................................. 13
4.2. Nasjonalitet.................................................................................................................... 13
4.3. Bosted ............................................................................................................................ 14
4.4. Fengselsklienter ............................................................................................................. 14
4.5. Inntekt............................................................................................................................ 15
4.6. Advokatbruk .................................................................................................................. 16
4.7. Hvordan klientene får kunnskap om Juss-Buss............................................................. 17
4.8. Medlemskap i Studentskipnaden i Oslo (SiO) og fagorganisasjon ............................... 18
5. Rettshjelp i gruppene ............................................................................................................ 19
5.1. Fordeling av saker etter rettsområder i 2014 ................................................................. 19
5.2. Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG) ............................................................... 21
5.2.1. Sosial- og helserett ................................................................................................. 21
5.2.2. Trygderett ............................................................................................................... 23
5.2.3. Arbeidsrett .............................................................................................................. 25
5.3. Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG) ......................................................................... 27
5.3.1. Fengselsrett............................................................................................................. 27
5.4. Innvandringsrettsgruppa (INNVA) ............................................................................... 31
5.4.1. Innvandringsrett ..................................................................................................... 31
5.5. Gjelds- og familierettsgruppa (GOF) ............................................................................ 36
5.5.1. Familierett .............................................................................................................. 36
5.5.2. Gjeldsrett ................................................................................................................ 37
6. Rettspolitikk ......................................................................................................................... 39
6.1. Rettspolitisk organ......................................................................................................... 39
6.1.1. Debatter og fagdager .............................................................................................. 39
6.1.2. Fredagspilser .......................................................................................................... 39
6.1.3. Rettspolitisk seminar .............................................................................................. 40
6.1.4. Rettspolitisk uke ..................................................................................................... 40
6.2. Rettspolitikk på tvers av gruppene ................................................................................ 40
6.2.1. Rettshjelpsgruppa (REG) ....................................................................................... 40
2

6.2.2. Lobbygruppa .......................................................................................................... 41
6.2.3. Radiogruppa ........................................................................................................... 42
6.2.4. Juss-Buss i media ................................................................................................... 42
6.2.5. Skrivegruppa .......................................................................................................... 45
6.2.6. Høringsuttalelser .................................................................................................... 46
6.2.7. Menneskerettighetsarbeid ....................................................................................... 47
6.2.8. Oppsøkende grupper .............................................................................................. 50
6.2.9. Andre felles arrangementer .................................................................................... 52
6.3. Rettspolitikk i gruppene ................................................................................................ 53
6.3.1. Rettspolitiske aktiviteter på Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG) i 2014 53
6.3.2. Rettspolitiske aktiviteter på Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG) i 2014 .......... 57
6.3.3. Rettspolitiske aktiviteter på Innvandringsgruppa (INNVA) i 2014 ....................... 60
6.3.4. Rettspolitiske aktiviteter på Gjelds- og familierettsgruppa (GOF) i 2014 ............. 63
7. Forskning og utredning ........................................................................................................ 68
7.1. Generelt ......................................................................................................................... 68
7.2. Rettshjelpsundersøkelse ................................................................................................ 68
8. Utdanning ............................................................................................................................. 70
8.1. Innledning...................................................................................................................... 70
8.2. Begynneropplæring ....................................................................................................... 70
8.3. Fadderordning ............................................................................................................... 70
8.4. Gruppene ....................................................................................................................... 70
8.5. Andresemesters opplæring ............................................................................................ 71
8.6. Tredjesemesters opplæring ............................................................................................ 71
8.7. Veiledning ..................................................................................................................... 71
8.8. Fellesseminaret .............................................................................................................. 72
8.9. Annen opplæring ........................................................................................................... 73
9. Økonomi og drift .................................................................................................................. 74
9.1. Budsjett og regnskap 2014 ............................................................................................ 74
9.2. Kommentarer til regnskapet .......................................................................................... 74
9.2.1. Om inntekter ........................................................................................................... 74
9.2.2. Om utgifter ............................................................................................................. 76
9.2.3. Om diverse tiltak .................................................................................................... 77
9.2.4. Kommentarer fra økonomiavdelingen ved Juridisk fakultet, ved Lars Botten ...... 78
9.2.5. Avsluttende merknader til regnskapet .................................................................... 78
9.3. Generelle kommentarer til drift og økonomi ................................................................. 79
9.4. Antall arbeidstimer og vederlagsfritt arbeid .................................................................. 80
9.5. Fordelinga av antall faktiske arbeidstimer på gruppene ................................................ 81
10. Ansatte i Juss-Buss i 2014 .................................................................................................. 82
11. Et innblikk i 2015 ............................................................................................................... 83
12. Publikasjoner ...................................................................................................................... 84
12.1. Hefter i Juss-Buss’ stensilserie .................................................................................... 84
12.2. Andre publikasjoner .................................................................................................... 88

3

1. Innledning
1.1. Bakgrunn
Juss-Buss starta 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 jusstudiet teoretisk lagt opp. Initiativtakerne til Juss-Buss
ønsket å praktisere jussen der hvor den skapte mest velferdsmessig nytte. Fra et mer
overordna 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 et stort udekka
rettshjelpsbehov på Juss-Buss’ prioriterte områder. Deres rettssikkerhet er ikke
tilstrekkelig ivaretatt. Det udekka 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 udekka rettshjelpsbehov i
samfunnet. Juss-Buss har ikke mulighet til å dekke hele dette behovet alene, og vi
har heller ikke kapasitet til å gå like grundig inn i alle henvendelser vi mottar. Både i
prioriteringa av klientgrupper og enkeltsaker, og ved oppsøkende virksomhet,
forsøker vi å treffe de som trenger oss aller mest. De som ikke har økonomiske eller
andre ressurser til å skaffe seg juridisk hjelp andre steder, i saker som er av stor
velferdsmessig betydning, har prioritet hos oss. Juss-Buss skal ikke være et
alternativ til offentlig rettshjelp, men et supplement til denne ordninga.
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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. 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 frivillig 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 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. Bistanden ytes i form av muntlig og skriftlig rådgiving, samt
partsrepresentasjon. For å sikre høy kvalitet på arbeidet, er saksbehandlinga
underlagt restriktive kontrollrutiner. Det er sentralt at våre klienter ikke skal lide
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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 målsetninga.
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 ferdigutdanna
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 bygd 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 medarbeidere, nåværende eller tidligere,
og ansettes for halvannet år av gangen. Daglig leder, faggruppene og en
kontormedarbeider (med stillingsbrøk på omtrent 25 prosent), deler ansvaret for
kontordrift og sentralbord. Regnskapet føres av Universitetets regnskapsseksjon.
Faglig leder
Faglig leder er stipendiat 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 2014 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 2014 hadde vi følgende ad hoc-grupper:
- Rettshjelpsgruppa (REG)
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- Lobbygruppa
- Radiogruppa
- Menneskerettighetsgruppa, herunder utenlandsprosjekter
- Skrivegruppa
- Gategruppa
- 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 jusstudiet 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. året 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.
Det er planlagt at man flytter innen kort tid.
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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 drive omfattende oppsøkende virksomhet, slik at vi
kan møte mennesker som ellers ikke ville kommet i kontakt med oss. I 2014
opprettholdt vi satsninga på oppsøkende virksomhet. I tillegg ble foredrag og
saksmottak avholdt flere nye plasser. I 2014 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 2014, blant annet i fengsler på Østlandet, på
Slumstasjonen, voksenopplæringssentre, videregående skoler, «Møtestedet» og på
studiesteder som Blindern og Høyskolen i Oslo og Akershus. Vi innførte saksmottak
på en rekke bibliotek i 2014, for å nå ut til flere. Se mer om de oppsøkende gruppene
i punkt 6.2.8.

3.2. Antall uker i drift
I 2014 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 daglig
leder til stede i deler av perioden.
I løpet av åtte uker sommeren 2014 registrerte Juss-Buss 751 henvendelser, altså litt
i underkant av 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 slik at folk kan unngå å lide rettstap.
I 2014 hadde vi i alt stengt fire uker, tre uker i forbindelse med juleferien og en uke i
forbindelse med påskeferien.
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3.3. Antall saker i året
Vi registrerte 5725 saker i 2014. Dette er en økning på nesten 300 saker
sammenlignet med fjoråret, og dermed en økning på omtrent 6 prosent fra 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 2014.
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I noen tilfeller er det ikke mulig å få ut all den statistiske informasjonen fra klienten,
enten fordi vedkommende ikke vet eller fordi det er noen som tar kontakt på vegne av
andre. Dette medfører at det finnes noe ukjent informasjon på noen av sakene. Dette
oppgis i skjemaene hvis så er tilfelle. Statistikken er hentet ut fra vårt
saksbehandlingsprogram Advisor.

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,
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
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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
informasjonsbrosjyrer 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
87 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.
Blindern; 16

Ukjent; 85

Fengsel; 563

E-post, faks,
Annen
brev; 31 oppsøkende; 85
Telefon
Gang
Fengsel

Gang; 1694

Telefon; 3251

Blindern
Annen oppsøkende
Ukjent
E-post, faks, brev

N=5725
Antallet saker (12 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
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 og
reiseutgifter).

3.6. Mottaksmåned
Gjennomsnittlig sakstilfang per måned lå på 477 henvendelser i 2014.
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Nedenfor følger en oversikt over antall saker vi mottok per måned i 2014.
700
600
500

582
521

400

461

456

486

517

551

515

498
414

422

300
200

217

100
85
0

N= 5725
I 2014 tok vi inn flest saker i månedene september, november, januar og mai. Vi har
en relativt stor nedgang i antall saker i oktober sammenlignet med 2013. I 2013 var
oktober måneden vi mottok flest saker. Vårsemesteret 2014 hadde større pågang
enn tilsvarende måneder i 2013.
Under sommerdrifta er det et noe lavere sakstilfang, men vi ser at det også da er
relativt stor pågang (nesten 100 henvendelser i uka i snitt) og et stort behov for et
gratis rettshjelpstilbud. Fra midten av juni til starten 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 vi hatt flere saksbehandlere på jobb, og dermed gitt
klientene som henvender seg til oss i denne perioden like omfattende bistand som
ellers i året.
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
4.1. Kjønn
Av de 5725 sakene vi mottok i 2014 var 2330 fra kvinner og 3313 fra menn, mens 82
er ukjent. Dermed stod menn for 58 prosent og kvinnene for 41 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, men forskjellen er helt minimal.1

4.2. Nasjonalitet
Nedenfor følger en tabell som viser oversikt over klientenes nasjonalitet.
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Vi hadde klienter fra mer enn 122 forskjellige land i 2014. Over 58 prosent av
klientene har norsk statsborgerskap, men mange av disse har et annet
opprinnelsesland. Nesten 15 prosent av henvendelsene kom fra klienter fra
europeiske land, når man tar ut både Norge og Norden av statistikken. 24 av
henvendelsene kom fra statsløse klienter. Flest klienter kom fra Europa, samt
asiatiske og afrikanske land. 55 prosent av de afrikanske klientene kom fra Somalia,
Eritrea eller Etiopia.

1 Gjennomsnittsinntekten til våre kvinnelige klienter er kr. 183 035, mens den for mannlige klienter er kr.
183 006.
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4.3. Bosted
Nedenfor følger en tabell som viser hvor i landet klientene våre bor.
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Som tidligere viser statistikken at de fleste av våre klienter kommer fra Oslo og
Akershus. Henvendelser fra klienter bosatt i Osloområdet utgjorde 42 prosent av
henvendelsene i 2014 (2380 henvendelser). Antallet klienter fra Osloområdet har
sammenheng med vår oppsøkende virksomhet i hovedstaden. Dette understreker
det særskilte behovet for rettshjelp i Oslo. Akershus er nest største fylke med 15
prosent av henvendelsene (838 henvendelser).
Omtrent 33 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
befolkninga. Av naturlige grunner er det imidlertid på Østlandet vi har vårt største
nedslagsfelt. Østfold er for øvrig tredje største fylke etter Oslo og Akershus med om
lag 6 prosent av henvendelsene (357 henvendelser). 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.
Nesten 7 prosent av henvendelsene kom fra utenlandske statsborgere i 2014. 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. Videre hadde vi 48 henvendelser fra klienter uten fast
bopel. Dette er som regel mennesker som bor på gata. De ukjente postnumrene
kommer av at klienten selv ikke har kjennskap til postnummeret der han eller hun
bor, eller at klienten bor på skjult adresse.

4.4. Fengselsklienter
723 (13 prosent) av henvendelsene i 2014 kom fra klienter som satt i fengsel. Ut over
de ukentlige besøkene i høysikkerhetsfengsler skyldes den høye andelen
sannsynligvis bred satsing på oppsøkende virksomhet rettet mot fanger. Vi holder
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foredrag om gjeldsrett, utlendingsrett og besøker overgangsboliger. Fangers
rettssikkerhet er utsatt fordi de er underlagt et strengt regime, og samtidig har de ikke
krav på fri rettshjelp fra det offentlige. 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 2014 hadde en gjennomsnittlig brutto årsinntekt på 183 005
kroner. Dette ligger betraktelig under gjennomsnittet for befolkninga for øvrig. Dette
skyldes selvsagt at vi har et uttalt ønske om å utfylle det udekka 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, som i følge Statistisk
sentralbyrå hadde en brutto gjennomsnittsinntekt på 510 000 kroner i året.2 Klienter
med utenlandsk statsborgerskap hadde betydelig lavere inntekt enn de med norsk
statsborgerskap.3 Noen av klientene våre bor ikke i Norge, og har inntekten sin i
utlandet. Disse registreres som utland i statistikken, ettersom det er vanskelig å
illustrere hva den tilsvarende inntekt ville vært etter norske standarder.
I 2014 tjente 41 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. 65 prosent av klientene tjente under
246 000 kr – inntektsgrensa for å få fri rettshjelp. Dette viser viktigheten av å opprettholde gratis rettshjelpstiltak for å supplere den utilstrekkelige offentlige ordninga.

2

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp
Klienter med utenlandsk statsborgerskap hadde gjennomsnittlig kr. 117 920 i inntekt, mens de med norsk
statsborgerskap hadde i gjennomsnitt kr. 228 688 i inntekt.
3
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22 prosent av våre klienter tjente over 300 000 kroner/år brutto i 2014. 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. Begge henvendelsene blir likevel registrert som én sak.
Under følger en oversikt over gjennomsnittsinntekt samlet og på de ulike rettsområdene.
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4.6. Advokatbruk
914 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 87 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 45 prosent 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 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

4

Gjennomsnittsinntekt for de som tidligere har hatt kontakt med advokat er på 123 595 kr, mens for de som ikke
har hatt advokat er gjennomsnittsinntekten 193 840 kr.
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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.
195 av henvendelsene (3 prosent) til Juss-Buss er fra mennesker som oppgir at de
har vært i kontakt med Fri rettshjelp Oslo. Andelen indikerer at Juss-Buss i liten grad
konkurrerer med offentlige rettshjelps-tilbydere 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 arbeider 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 2014.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1530
928
528
127

156

113

657

633

528

396
41

88

N=5725

17

Vi ser av tabellen at mer enn hver fjerde klient oppgir at familie eller venner har tipset
dem om oss. Det viser at det for mange er 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. Omtrent 20 prosent av de som har blitt henvist fra en
advokat hadde spørsmål om utlendingsrett. Nesten en tredjedel av sakene som er
henvist fra det offentlige er arbeidsrettslige saker. 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. Nesten halvparten av de
henvendelsene vi får på utlendingsrettsfeltet har fått henvisninger fra venner og
familie. Dette viser at klienter med slike rettslige problemer er vanskeligere å nå
gjennom de tradisjonelle kanalene.

4.8. Medlemskap i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og fagorganisasjon
I 2014 oppga 7,6 prosent av våre klienter at de var medlem av SiO. Halvannen
prosent har ikke oppgitt hvorvidt de er medlem, så det er sannsynligvis et noe høyere
tall. Vi har hatt en jevn økning av henvendelser fra studenter de siste årene som
følge av økt satsing på oppsøkende virksomhet rettet mot studenter. Studenter har et
stort behov for rettshjelp og da særlig rettsinformasjon. De fleste har spørsmål om
husleierett. Mange har også spørsmål om arbeidsrett og gjeldsrett.
I 2014 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 udekka 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 306 114 og for klienter uten slikt
medlemskap er den kr 158 788.
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5. Rettshjelp i gruppene
5.1. Fordeling av saker etter rettsområder i 2014
Nedenfor følger en tabell som viser antallet saker i de ulike rettsområdene våre i
2014.
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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 983 saker. Den nest
største gruppen er husleierett med 802 saker. På tredjeplass kommer arbeidsrett
med 799 saker. Gjelds-, familie- og fengselsrett er henholdsvis det fjerde, femte og
sjette største saksområdet.
På neste side følger en tabell som sammenligner fordeling av saker etter rettsområder i 2014 og 2013.
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Som nevnt mottok vi flest saker innenfor utlendingsretten i 2014 (983 saker). Disse
utgjorde 17 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 eller 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 802 saker (14 prosent av sakene). Vår
tredje største kategori var arbeidsrett med 799 saker. Begge kategoriene har holdt
seg stabile sammenligna med 2013.
Innen fengselsretten har vi hatt litt nedgang i antall henvendelser fra 2012 til 2014,
men tilfanget holder seg relativt stabilt.
Innenfor gjeldsretten, familieretten og sosial- og helseretten har vi hatt økninger i
antall i henvendelser fra 2013 til 2014.
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
ordninga. De vi hjelper er derfor helt avhengig av et gratis rettshjelpstiltak som JussBuss for å kunne få gjennomslag for sine rettigheter.
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5.2. Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
SAG behandlet 1386 saker i 2014. Vi har fått flere henvendelser på både arbeids- og
sosialrettens område i 2014 enn i 2013. Antall trygderettshenvendelser har gått litt
ned fra fjoråret.

5.2.1. Sosial- og helserett
Totalt sett behandlet Juss-Buss 260 saker innen sosial- og helserett. Dette er en
økning på 7 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 2014 behandlet vi 92 slike saker. Dette utgjør 36 prosent av
sosialrettssakene. Vi ser ofte at forvaltningas veiledningsplikt ikke er tilstrekkelig for å
sikre sosialklientenes rettssikkerhet på en tilfredsstillende måte. Vi opplever også at
veiledningsplikten brytes overfor denne gruppa. 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
tredje flest henvendelser i med nesten 14 prosent av sakene.
Nedenfor følger et eksempel på en sosialrettssak:
Klienten hadde fått avslag på søknad om sosialhjelp til dekning husleierestanse,
strømrestanse og livsopphold. Klienten bodde sammen med sine fem barn, hvorav
den yngste bare var to år gammel. På grunn av husleie- og strømrestansen hadde
klienten fått et varsel om utkastelse.
Avslaget fra NAV var begrunnet i at husleie- og strømrestanse er gjeld, at sosialhjelp
ikke skal tilgodese kreditorer, og at klienten hadde to ungdommer over 18 år
folkeregistret hos seg, som kunne bidra økonomisk.
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Lov om sosiale tjenester i NAV og rundskrivet til loven fastslår at den som ikke kan
sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre økonomiske rettigheter, har krav
på sosialhjelp. Der søker har barn, skal det tas særlig hensyn til barnets behov i alle
vurderinger som foretas.
Hovedregelen etter rundskrivet er at sosialhjelp ikke skal dekke gjeld, men hvis søker
står i fare for å miste boligen sin på grunn av gjelda, skal det vurderes om gjelda
likevel skal dekkes. Det skal særlig legges vekt på flyttingas påvirkning på barn og
unge.
Det følger av Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2012/339 at barn er omfatta av
foreldrenes søknad om sosialhjelp. NAV plikter å foreta en konkret vurdering av hva
som er til barnets beste i den enkelte sak og det må fremgå av vedtaket hvordan
hensynet til barnets beste har blitt vurdert.
Vi kom frem til at det nevnte vedtaket var i strid med loven. NAV hadde ikke foretatt
en konkret vurdering av om gjelda burde dekkes siden klienten hadde fått varsel om
utkastelse og de hadde heller ikke vurdert hvordan en utkastelse ville ramme barna til
klienten vår. Det at disse pliktige vurderingene ikke fremgikk av vedtaket, tydet på at
vedtaket var heftet med både tilblivelsesmangel og saksbehandlingsfeil. I tillegg
fremsto det som unødvendig formalistisk av NAV å kalle husleie- og strømrestansen
for gjeld når slike utgifter faller innenfor kjerneområdet til livsopphold.
Juss-Buss hadde redusert kapasitet på grunn av sommerdrift da klienten kom på
saksmottak. Vi hadde derfor ikke mulighet til å skrive en klage for henne. I stedet
valgte vi en mellomløsning og ga henne utredninga vår skriftlig, med opplistende
momenter som hun kunne bruke i klagen sin.
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 enn det NAV har kommet frem til.
Dette krever i midlertid at man klarer å lese og tolke rettskildene fra en juridisk
innfallsvinkel og at man har god skriftlig fremstillingsevne. For mange oppleves det
som svært krevende å skrive en klage og de aller fleste vil være avhengig av juridisk
bistand for å ivareta rettighetene sine.
Sosialsaker er ikke omfatta av lov om fri rettshjelp, samtidig som de som søker om
sosialhjelp ofte er ressurssvake og sjeldent vil kunne kjøpe advokatbistand. Vi mener
derfor at den offentlige rettshjelpsordninga også må omfatte klage over avslag på
sosialstønad.
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5.2.2. Trygderett
I 2014 ble det behandlet 327 trygderettslige saker. Dette er en nedgang på 9 prosent
fra fjoråret.
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Uførepensjon, arbeidsavklaringspenger og sykepenger har vært blant de
dominerende sakstypene innenfor trygderetten de siste årene. I 2014 utgjorde også
dagpenge- og tilbakekrevingssakene en stor andel av sakene innenfor trygderetten.
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 klagebehandlinga. Vi sender ofte ut
skrivet som SAG har utarbeida om tilbakekreving, som gir klientene informasjon om
blant annet hvilke momenter som vil bli tatt i betraktning i denne vurderinga.
Nedenfor følger et eksempel på en trygderettssak:
Klienten kom til oss fordi han ønsket hjelp til å få opphevet et vedtak om tvungen
forvaltning. Han hadde vært under tvungen forvaltning i en årrekke. Vedtaket om
tvungen forvaltning innebar at NAV forvaltet uførepensjonen hans og utbetalte den til
ham ukentlig, etter at utgifter til husleie og lignede var blitt dekket.
Rettslig side
Etter lov om folketrygd er hovedregelen at en trygdeytelse skal utbetales til den som
har rett til ytelsen. Vilkårene for å bli satt under tvungen forvaltning at man ikke selv
er i stand til å disponere en ytelse fra folketrygden på grunn av sinnslidelse, psykisk
utviklingshemming, alvorlig mental svekkelse, hjerneskade eller misbruk av
berusende eller bedøvende midler. Det samme gjelder hvis en person misbruker
trygdeytelsene sine til skade for seg selv. Ytelsen skal disponeres til det beste for
den som har rett til den.
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Vedtaket klienten kom med til oss var utenfor klagefrist, men det fremgikk av
vedtaket at man kan søke om å få et vedtak om tvungen forvaltning opphevet. Vi
informerte klienten om dette og ga samtidig beskjed om at vi dessverre ikke kunne
bistå ham med å søke fordi slik bistand faller inn under NAVs veiledningsplikt.
NAV har en alminnelig veiledningsplikt, hvis kjerne er å gi brukeren informasjon om
sine rettigheter og plikter, og hjelp til å ivareta disse. NAV plikter ikke under noen
omstendighet å hjelpe til med å skrive søknader, men etter forvaltningsforskriften bør
de gi slik hjelp når det synes å være behov for det.
Rettspolitisk poeng
Det er nærliggende å tro at personer under tvungen forvaltning utgjør en særlig utsatt
gruppe og at de ofte vil ha behov for omfattende hjelp til å skrive en søknad om
opphør eller endring av et vedtak om tvungen forvaltning. En løsning kan derfor være
å pålegge NAV en skjerpet veiledningsplikt i slike tilfeller. Ideelt sett burde plikten
strekke seg så langt at NAV plikter å bistå med å skrive en søknad om opphør eller
endring.
Vedtak om tvungen forvaltning skal sendes fylkesmannen for vurdering av om det
heller skal opprettes vergemål etter lov om vergemål. Bakgrunnen for dette er blant
annet at en slik ordning antas å ha en viss oppdragende effekt. I de tilfellene det ikke
er adgang til å opprette vergemål, har fylkesmannen ingen andre alternativer enn å la
vedtaket bli liggende. Han kan ikke av eget tiltak overprøve vedtaket og han kan
heller ikke instruere NAV til å omgjøre vedtaket.
Vi savner konkrete rettsikkerhetsgarantier for mennesker under tvungen forvaltning.
Oversendinga av vedtaket til fylkesmannen innebærer lite annet enn en illusjon av
styrket rettssikkerhet. Det er positivt at man etter lov om fri rettshjelp kan ha krav på
fri rettshjelp til å klage på et vedtak om tvungen forvaltning eller på et avslag på
søknad om oppheving eller endring av tvungen forvaltning. Dessverre legger ikke
systemet opp til at man skal klare å komme så langt.
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5.2.3. Arbeidsrett
I 2014 behandlet vi 799 arbeidsrettssaker. Dette innebærer en økning på 75 saker
sammenlignet med 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 2013 til 2014
på 7 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 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:
Klienten hadde blitt anklaget for tyveri på arbeidsplassen og ble gitt valget mellom å
bli avskjediget eller avslutte arbeidsforholdet selv. Han valgte sistnevnte og signerte
på et dokument hvor det sto at han avsluttet arbeidsforholdet sitt med umiddelbar
virkning. Klienten opplevde situasjonen som ubehagelig og presset. Klienten lurte på
om han kunne kreve å få jobbe ut oppsigelsestiden sin. Han bestred tyveriet og
ønsket ikke jobben sin tilbake.
Rettslig side
En arbeidsavtale kan heves av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Etter alminnelige
avtalerettslige prinsipper var klienten vår bundet av at han avsluttet arbeidsforholdet
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sitt med umiddelbar virkning, og han kunne derfor ikke kreve å få jobbe ut
oppsigelsestiden sin. Vi informerte klienten om dette og sa at vi dessverre ikke kunne
hjelpe ham ytterligere.
Rettspolitisk poeng
Saken illustrerer skjevheten i styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i
de tilfeller hvor arbeidstaker ikke er klar over rettighetene sine etter
arbeidsmiljøloven. En arbeidstaker som avslutter arbeidsforholdet sitt med
umiddelbar virkning gir avkall på flere av de rettighetene arbeidsmiljøloven gir, som
for eksempel vernet mot en ulovlig avskjed, retten til å jobbe ut oppsigelsestiden sin
og retten til å kreve forhandlinger for å bestride lovligheten av arbeidsforholdets
opphør. Når man selv avslutter arbeidsforholdet sitt har man heller ikke krav på fri
rettshjelp hvis man ønsker å kreve jobben tilbake eller kreve erstatning i forbindelse
med opphøret av arbeidsforholdet.
Etter den ulovfestede re-integra regelen og avtaleloven kan man i visse tilfeller hevde
at en oppsigelse ikke er bindende, blant annet hvor den er avgitt under press eller i
affekt. Det skal svært mye til for at en avtalerettslig disposisjon ikke er bindende, og
vurderingen av om en oppsigelse ikke er bindende er komplisert og krever juridisk
kunnskap. I løpet av året har vi hatt flere klienter som har blitt presset av
arbeidsgiveren sin til å avslutte arbeidsforholdet sitt. På bakgrunn av dette har vi
besluttet å opparbeide oss den kompetansen som trengs for å veilede noen i å hevde
at de ikke er bundet av sin egen oppsigelse eller avskjed.
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5.3. Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG)
Fengsels- og husleierettsgruppa behandlet 1195 saker i 2014. Vi har hatt en liten
økning i henvendelser på husleierettsfeltet, mens antallet fengselssaker har hatt en
liten reduksjon siden sammenligna med de siste årene.
5.3.1. Fengselsrett
Juss-Buss behandlet 393 fengselssaker i 2014. Dette er en reduksjon på 15 prosent
fra fjoråret. Det er uvisst hva som er årsaken til dette, men vi ser generelt at det er
vanskelig for fanger å ta kontakt med Juss-Buss per telefon eller brev.
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I 2014 hadde vi flest saker som omhandlet overføringer til andre fengsler, spørsmål
om permisjon og fremstilling, løslatelse etter 2/3-tid og § 12- eller § 16-soning.
Sistnevnte kategori omhandler spørsmål om soning med elektronisk kontroll og
soning i institusjon.
Norsk straffegjennomføringsrett er et rettsområde hvor reglene ofte er vagt utforma. 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 både informasjon og bistand fra
Kriminalomsorgen ofte er mangelfull. Dette til tross for at Kriminalomsorgen har plikt
til å veilede og at hver innsatt skal ha en kontaktbetjent. 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 liten
mulighet til å skaffe seg korrekt informasjon på annet vis, med manglende tilgang til
internett og omverdenen generelt. Fengselsklienter er derfor i en sårbar situasjon, og
har et stort velferdsmessig behov for hjelp fra Juss-Buss til å ivareta sine rettigheter.
Fanger 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
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rettsområdet fanger stiller flest spørsmål om. I tillegg sliter mange med
utlendingrettslige- og gjeldsproblemer. Andre viktige saksområder for fanger er
sosialrett og trygderett.
Nedenfor følger et eksempel på en fengselssak:
Juss-Buss fikk en henvendelse av klienten høsten 2014. Juss-Buss ble spurt om å
bistå klienten i hennes straffegjennomføringsspørsmål. Klienten slet med klaustrofobi
som fikk utslag ved innlåsing. Hun hadde en legeerklæring som anbefalte at hun
burde bli overført til åpen soning. Klienten ønsket hjelp til å søke om overføring til
åpen soning.
Juss-Buss vurderte det dithen at klienten hadde behov for hjelp til å søke grunnet
lese- og skrivevansker samt psykiske utfordringer. Juss-Buss valgte derfor å
representere klienten skriftlig.
Adgangen til å overføres til åpen soning reguleres av straffegjennomføringsloven §
15. Utgangspunktet er at etter å ha gjennomført en del av straffen kan innsatte
overføres fra fengsler med høyt sikkerhetsnivå til fengsler med lavere sikkerhetsnivå.
Retningslinjene til straffegjennomføringsloven legger opp til en vid skjønnsmessig
adgang for kriminalomsorgen til å bestemme hvorvidt overføring skal skje.
Juss-Buss utreda det rettslige i saken og vektla klientens psykiske utfordringer ved
soninga, hvor lav sviktfaren var og hvordan hensynet til klientens barn ville spille inn i
vurderinga. Klienten fikk avslag på søknad om overføring til åpen soning til tross for
dette.
Juss-Buss erfarer at det er adgang til å søke om forskjellige ytelser eller endringer
ved soninga. Samtidig ser vi at det ofte kan være store utfordringer med å få frem
gode og saklige argumenter for våre klienter. Dette både begrunnet i språk- og
skriveferdigheter, men også grunnet et komplisert regelverk og liten grad av
opplysning om rettigheter og bistand fra fengselet.
Juss-Buss vil fortsette med å bistå klienter med deres søknader. Videre vil vi jobbe
for å bevisstgjøre fangene over deres rettigheter og hvordan de skal gå frem for å
hevde disse. Dette gjøres blant annet ved å distribuere Fangehåndboka, ved å ha
ukentlige saksmottak i fengsler, samt ved å jobbe målrettet rettspolitisk for å fremme
fangers rettigheter.
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5.3.2. Husleierett
FEG fikk 802 henvendelser innenfor husleieretten i 2014. 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 man kan få hos Juss-Buss.
Vi ser ellers av oversikten at krav etter mislighold av leieavtalen er et tema som
mange har spørsmål om. Dette området har hatt en økning på 43 prosent fra 2013.
Det er ofte studenter som har spørsmål om disse problemstillingene. Sakene kan
omhandle leiligheter i dårlig stand som 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 minket noe fra 2013.
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. Særlig studenter og sosialhjelpsmottakere er sårbare
leietakere. For mennesker med lite økonomiske ressurser er det svært viktig å få
bistand i saker mot utleier.
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Nedenfor følger et eksempel på en husleiesak:
Klienten kontaktet Juss-Buss høsten 2014 med spørsmål om utleiers adgang til å
kreve utbetaling av depositumet. Depositumet var regulært – det vil si at det var
oppretta i tråd med loven. Leieforholdet hadde vart i åtte år. Ved utflytt gikk klienten
og utleier gjennom leiligheten, de ble enige om at den så bra ut. Da klienten
kontaktet banken for å få depositumet tilbake mottok han et krav fra utleier grunnet i
flere mangler i leiligheten. Klienten ble klaget inn for Husleietvistutvalget.
Husleieloven oppstiller krav til reklamasjon. Det følger av husleieloven § 10-3 annet
ledd annet punktum at dersom husrommet er i dårligere stand enn hva som er avtalt
så må krav om å få dekka utgifter til utbedring være fremsatt «innen rimelig tid». Det
følger av juridisk teori at dette innebærer at man må ha reklamert innen omtrent
fjorten dager fra manglene ble oppdaget.
I dette tilfellet var det slik at utleieren burde ha oppdaga forholdene et halvt år før han
sa ifra til klienten. Klienten ble veiledet om lovens ordning og om hans rettigheter.
Han ble veiledet i hvordan han skulle argumentere for sin sak i et skriftlig svar til
Husleietvistutvalget.
Juss-Buss får stadig inn saker der utleiere ikke forholder seg til de regler
husleieloven oppstiller. Når klientene ikke er klar over sin rettslige stilling kan det
medføre rettstap. Juss-Buss vil fortsette med å gi rettsinformasjon, eksempelvis ved
å publisere informasjonsmateriell, holde foredrag om husleieforhold og gjennom å
veilede klienter i enkeltsaker.
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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 2014 behandlet Innvandringsgruppa 983 saker innen utlendingsrett. Dette er 24
saker færre enn i 2013 og dermed en nedgang på 2 prosent fra fjoråret.
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Innvandringsgruppa hadde flest saker om familieinnvandring (40 prosent av sakene).
Pågangen på dette området har vært jevnt stor over mange år. 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. 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 Det er også mange språkutfordringer
knyttet til behandling av disse sakene. Klientene 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
6 Klientene som henvendte seg til oss i saker som gjaldt utvisning hadde en gjennomsnittsinntekt på 20 241 kr.
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rettssikkerhetsproblem.
Nedenfor følger et eksempel på en sak om utvisning:
En mann fra Romania kom til Norge for å arbeide vinteren 2012. Han fikk seg en
leilighet, en bil og en midlertidig jobb som snekker ved et firma. I 2014 ble han utvist
fra Norge med to års innreiseforbud. Han fikk en time på seg til å uttale seg om
forhåndsvarselet, og ble uttransportert fra Norge umiddelbart etter at vedtaket fra UDI
var fattet. Returen skjedde før han fikk anledning til å klage. Bakgrunnen for vedtaket
om utvisning var at han hadde vedtatt to forelegg for nasking ved to ulike
anledninger.
Sakens rettslige side
Lov 27 nov 1992 nr. 109 regulerer gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale
om Det Europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Etter EØS loven § 1 skal
hoveddelen gjelde som norsk lov. Bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges
forpliktelser etter avtalen, skal i tilfelle konflikt gå foran andre forpliktelser som
regulerer sammen forhold jf. EØS loven § 2.
EØS avtalens hoveddel art 1. fastsetter prinsippet om fri bevegelighet. Dette omfatter
fri bevegelighet av personer. Etter art. 4 skal enhver forskjellsbehandling på grunnlag
av nasjonalitet være forbudt innenfor avtalens virkeområde. Dette danner et
utgangspunkt for tolkninga av enhver bestemmelse som griper inn i prinsippet om fri
bevegelighet.
Hovedreglene om den frie bevegelighet for arbeidstakere følger av EØS- avtalen art.
28 nr. 2 og 3. Reglene fastsetter begrensninger for hva statene som pliktsubjekter
kan bestemme og gir tilsvarende rettigheter for arbeidstakere. I tillegg gjelder det et
alminnelig diskrimineringsforbud i EØS. art 4. Unntak fra dette utgangspunktet
innebærer at tiltak som representerer en restriksjon eller diskriminering kan være
tillatt så lenge unntaket er begrunna i bestemte allmenne hensyn. Hensynet til
offentlig orden kan være et slikt allment hensyn. Vilkåret for å gjøre unntak er
strenge. For det første må hensynet være relevant. For det andre fremhever EFdomstolen at hensynet må være tilstrekkelig tungtveiende. Dette kravet kommer i
tillegg til de generelle kravene til egnethet og proporsjonalitet, som gjelder for alle
unntaksgrunner i EU- retten.
Det følger av utlendingsloven § 122 at en EØS borger kan utvises når hensynet til
offentlig orden eller sikkerhet tilsier det. Det er et vilkår at det foreligger, eller må
antas å foreligge, personlige forhold som innebærer en virkelig, umiddelbar og
tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn jf. første ledd. Etter
tredje ledd er det fastsatt et proporsjonalitetsprinsipp. Dette innebærer at utvisning
må være et forholdsmessig tiltak etter en avveiing mellom forholdets alvor og EØS
borgeres tilknytning til riket. Av lovens forarbeider, Ot. Prp.72 (2007-2008), fremgår at
begrepet offentlig orden omfatter mer alvorlige forstyrrelser av samfunnsorden.
Eksempler som er nevnt er narkotikaforbrytelser, vinningskriminalitet eller vold.
Videre innebærer kravet «personlige forhold» at EØS- borgerens personlige adferd
må utgjøre en reell, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende
samfunnsinteresser. Utvisning kan ikke begrunnes i allmennpreventive hensyn.
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I 2013 kom justisdepartementet med en instruks, instruks GI-02/2013, som gjelder
justering av utvisningspraksis for utlendinger som er ilagt straff for overtredelse av
straffeloven §§ 257 og 391a. Instruksens ordlyd tilsier at UDI skal «vurdere»
utvisning i tilfeller der en EØS-borger har vedtatt forelegg for simpelt tyveri, jf. strl.
§257.
Av lex-superior prinsippet følger at rettskilder av høyere rang skal ha forrang for
rettskilde av lavere rang. EØS avtalens hoveddel har i tilfelle motstrid forrang for
andre bestemmelser. Norsk lov har forrang for en instruks. Forarbeider har også
forrang for instrukser. Dette innebærer at instruksen til enhver tid må tolkes i lys av
rettskilder av høyere rang. En naturlig språklig forståelse av EØS- avtalens hoveddel,
samt lovens ordlyd supplert med dens forarbeider, tilsier at instruksen kun kan ha et
snevert anvendelsesområde. Denne må tolkes slik at utvisning kun kan foretas der
det foreligger så alvorlige og mange tilfeller av naskeri eller simpelt tyveri at utvisning
kan være velbegrunnet i hensynet til offentlig orden.
Hva ble gjort?
Juss-Buss skrev en klage for klienten. Vi anførte at utvisninga av vedkommende ikke
var forholdsmessig. I klagen argumenterte vi for at instruksen fra departementet må
tolkes i lys av EØS-reglene for fri bevegelighet. Disse er Norge folkerettslig forpliktet
av, og de skal ved forrang gå foran regler av lavere rang, for eksempel instrukser.
Det er UDI sin oppgave å tolke instruksen slik at den harmoniserer med regler av
høyere rang.
I forbindelse med klagen ble det innhenta dokumentasjon fra arbeidsgiver på lønna
han hadde mottatt og at han hadde betalt skatt. Fordi personen var sendt ut før
klageomgangen, trengte han praktisk hjelp til dette.
Rettspolitisk poeng
Instruksen fra departementet er ikke i tråd med EØS-regelverket. Den er utarbeida
med det formål å utvise personer fra Romania, slik vi ser det.
I tillegg er saken et eksempel på at hensynet til kontradiksjon ikke blir ivaretatt på en
tilfredsstillende måte. Personen i denne saken fikk bare en time til å uttale seg på
forhåndsvarselet om utvisning. På denne ene times skulle han med andre ord skaffe
seg kunnskap om regelverket. Etter en time var gått ble det fattet vedtak om
utvisning. Klienten ble satt på Trandum transittmottak samme kveld, og uttransportert
til hjemlandet dagen etter.
For det første fører det til at klageomgangen blir mer komplisert for vedkommende.
Klienten måtte ha hjelp til å skaffe seg nødvendig dokumentasjon på arbeidsforhold i
Norge. Kommunikasjon med rettshjelper eller advokat måtte foregå fra utlandet. For
det andre kommer andre praktiske omstendigheter, som å si opp leiligheten, selge
bilen, endre bankkonto og lignende, som klienten ikke hadde mulighet til fordi han
ikke fikk tid til å områ seg før han ble sendt tilbake med innreiseforbud.
Nedenfor følger et eksempel på en sak om identitetstvil:
En mann fra Somalia kom til Norge som asylsøker i 2000. Han fikk oppholdstillatelse
på humanitært grunnlag i 2002. I samme vedtak fikk mannen utlendingspass.
Personer som flykter til Norge, og som enten får opphold på bakgrunn av asyl eller
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humanitære årsaker, har rett til slikt pass, blant annet for å kunne dokumentere sin
identitet i det norske samfunn.
Klienten opplevde av at han ble holdt utenfor når han var sammen med folk fra
hjemlandet i sitt miljø i Norge. Han ville derfor bytte navn, fordi han hadde et navn
som var ”typisk” for det området han kom fra, sør i Somalia. Sør i Somalia bor det
mange mennesker fra en ”lavstatus” klan. I tillegg hadde klienten et spesielt og
vestlig mellomnavn etter sin far, og bakgrunnen for hvordan faren fikk dette navnet
var kjent i klientens hjemby. Dette gjorde at navnet hans skilte særskilt ut. Nord i
Somalia bor det færre folk fra klaner med lav status. Derfor ville han bytte navn til et
som var mer typisk for nord. Før han gjorde dette ringte han til folkeregisteret for å
forsikre seg om at et navnebytte ikke ville føre til noen forviklinger for ham i Norge.
Han ble informert om at hvem som helst kan bytte navn, og at det ikke skulle være
noe problem.
Han søkte så om statsborgerskap, like etter at han hadde skiftet navn. Han fikk
avslag. Begrunnelsen var at det nå var tvil om hans identitet. Dette fordi det er
uvanlig at mennesker fra Somalia bytter navn. Navnet deres sier mye om identiteten
deres og hvilken klan de tilhører. Man har mellomnavn etter sin far og etternavn etter
sin bestefar. Det var derfor mistenkelig at mannen hadde byttet navn, ifølge UDI. Da
han skulle fornye utlendingspasset sitt fikk han også avslag. Det ble vist til avslaget i
statsborgerskapssaken, og at det nå var tvil om hans identitet. Mannen fikk
advokathjelp til å klage, men klagen førte ikke frem. Han sendte så en klage til
Sivilombudsmannen. Svaret derfra var at det ikke forelå noen feil ved forvaltningas
behandling av saken.
Rettslig side
Det følger av utlendingsloven (heretter ul.) § 64 annet ledd at en utlending som har
eller gis oppholdstillatelse i riket på grunnlag av søknad om asyl, men uten å ha fått
innvilget oppholdstillatelse som flyktning, skal gis utlendingspass for reise utenfor
Norge dersom utlendingens forhold til hjemlandets myndigheter tilsier det, og det ikke
er særlige grunner som taler mot det.
Etter § 12-1 første ledd bokstav b kan reisebevis etter § 64 første ledd nektes utstedt
når det er tvil om utlendingens identitet.
Hva ble gjort?
Mannen hadde allerede søkt to ganger, om utlendingspass og statsborgerskap, og
fått avslag på samme grunnlag: tvil om identitet. Fordi søknader er dyrt sendte vi en
søknad til UDI der vi søkte om endring av identitet. Dette er gratis, og kan gjøres
dersom man skal søke om at UDI skal godkjenne en identitetsendring. Sammen med
søknaden la vi ved en kopi av faren sitt pass fra 1989. Passet underbygger i stor
grad personens forklaring. I tillegg er det nye opplysninger i saken, fordi
identitetsdokumenter fra Somalia utstedt før 1991 har notoritet. Søknaden ligger
fortsatt til behandling hos UDI.
Rettspolitisk poeng
UDI er svært strenge når identitet skal avklares. Norske myndigheter må til en viss
grad vite hvem de utsteder identitetsdokumenter til. Det er ikke ønskelig, både av
sikkerhetsmessige og samfunnsøkonomiske grunner, at personer for eksempel skal
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kunne operere under to identiteter: en gitt av norske myndigheter og en opprinnelig
identitet gitt av hjemlandet.
Disse hensynene må imidlertid avveies mot de ulempene det fører til for den enkelte
som skal leve i samfunnet med en identitetstvil. Uten identitetsdokumenter har man
ikke mulighet til å ha en bankkonto. Dette fører til vanskeligheter både knyttet til
utbetaling av lønn eller studielån, to sentrale veier til integrering i Norge. Man kan
ikke reise ut av landet, på skoletur, jobbreiser, ferie eller besøk. Man vil aldri kunne få
norsk statsborgerskap, og dermed aldri kunne benytte seg av politiske rettigheter
som å stemme ved valg. Identitetstvil fører med andre ord til ulemper både for det
norske samfunn, og for den enkelte som lever med tvilen.
UDI er ofte forutinntatte i disse sakene. Dette går igjen i flere saker om identitetstvil vi
har jobbet med dette året. UDI burde se saker om identitetstvil i et bredere
perspektiv. Med de store ulempene identitetstvil fører med seg både for den enkelte
og for samfunnet, bør det gjøres bedre undersøkelser og den enkelte bør i større
grad få komme med en forklaring, før det konstateres at det er tvil om identitet.
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5.5. Gjelds- og familierettsgruppa (GOF)
Gjelds- og familierettsgruppa behandlet 1132 saker i 2014. Dette er en økning på 23
prosent sammenlignet med 2013. Av disse var 593 gjeldssaker, mens 539 var saker
innenfor familierettens område.

5.5.1. Familierett
I 2014 behandlet Juss-Buss 539 saker om familierett. Dette er en økning på over 100
saker fra fjoråret.
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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
vurderer om klienten oppfyller kravene til fri rettshjelp etter lov om fri rettshjelp.
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.

7 Gjennomsnittsinntekten i familierettssakene er på kr 279 851. Dette er betydelig høyere enn gjennomsnittsinntekten til Juss-Buss sin samlede klientmasse, men langt under gjennomsnittet i befolkninga for øvrig.
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Nedenfor følger et eksempel på en sak om familierett:
Klienten oppsøkte Juss-Buss med spørsmål om oppløsning av samboerforhold.
Klienten hadde tidligere samme år kjøpt en leilighet sammen med sin daværende
samboer, og de var begge ansvarlige for boliglånet overfor banken. I løpet av
samboerforholdet betalte klienten imidlertid alt alene – både kostnader tilknytta
boliglånet, samt alle parets løpende utgifter. På bakgrunn av dette ønsket klienten å
få svar på om han kunne få fullt eierskap over boligen, eventuelt ha et pengekrav i
behold overfor sin tidligere samboer. Paret hadde ingen samboerkontrakt.
Klienten sendte over dokumentasjon for å illustrere at han hadde betalt mer enn sin
ekssamboer. Juss-Buss utreda hvilke alternativer han hadde og ga klienten råd om
hvordan han kunne gå frem i saken. Det at paret hadde eid boligen i en relativt kort
tidsperiode og at lite var nedbetalt på boliglånet, gjorde at det resultatet klienten
ønska var vanskelig å få gjennomslag for i praksis. I tillegg kan det være vanskelig å
nå gjennom med enkeltstående pengekrav mot en tidligere samboer, da man lever i
et ekteskapslignende forhold og gjerne har en sammenblanda økonomi der man ikke
har tydelige skiller mellom hvem som betaler hva. Vi veileda klienten muntlig om
dette.
På bakgrunn av denne typen problemstillinger oppfordrer Juss-Buss samboerpar
sterkt til å inngå en samboerkontrakt i situasjoner der man i fellesskap kjøper bolig
eller andre ting av stor verdi. Vi erfarer at det er svært få som gjør dette. Juss-Buss
har en mal for samboerkontrakt som vi deler ut og sender i posten til klienter som har
behov for det. Ved å inngå en tydelig avtale om eierforhold, unngår man konflikt om
felles eiendeler dersom samboerforholdet opphører.

5.5.2. Gjeldsrett
Juss-Buss mottok 593 gjeldssaker i 2014. Dette er en økning på 35 prosent fra
fjoråret.
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Den største kategorien er bestridelse av krav. Vi mottar også mange henvendelser
om inndrivelse av pengekrav, forhandling med kreditor, økonomisk rådgivning og
gjeldsordning. 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 16 prosent av gjeldssakene i 2014.
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 ofte 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 lang ventetid 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:
Klienten var en kvinne med stor gjeldsbyrde, som ble bistått av Juss-Buss i å søke
om gjeldsordning hos namsmannen. Klienten hadde tidligere slitt med psykiske
problemer. Hun pådro seg det meste av gjelden, hovedsakelig krav tilknyttet bruk av
kredittkort, i en periode der hun befant seg i en vanskelig livssituasjon. Da hun
kontaktet Juss-Buss hadde hun ikke oversikt over hvor stor gjeldsbyrden var og når
kravene stammet fra. Klienten trengte hjelp til hvordan hun skulle gå frem for å
håndtere gjeldsproblemene sine.
Klientens eneste inntekt var sosialstønad fra NAV, og hun hadde vært ute av
arbeidslivet i lang tid. Klienten ble først instruert i hvordan hun skulle skaffe
fullstendig oversikt over gjelden. Dette gjorde hun på egen hånd etter vår veiledning.
Juss-Buss foretok deretter en vurdering av kriteriene for å innvilges gjeldsordning
etter gjeldsordningsloven, og kom til at det ville være hensiktsmessig for klienten å
søke om dette.
Det ble utformet et skriv til klienten, der vi redegjorde for hva hun burde legge vekt på
i sin søknad til namsmannen. Klienten søkte deretter om gjeldsordning, og fikk
søknaden innvilget. Dette innebærer at hun betaler det hun evner til sine kreditorer i
en tidsperiode på fem år, og at den resterende gjelden deretter slettes.
Saken viser at det ofte kun er litt veiledning som skal til for at klientene våre får tatt
tak i problemene sine. Prinsippet om hjelp til selvhjelp, som vi tilstreber å arbeide
etter, kommer tydelig frem i denne saken.

38

6. Rettspolitikk
6.1. Rettspolitisk organ
Rettspolitisk organ (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 belyser vi
ulike temaer som vi mener bør løftes fram i samfunnsdebatten. Du kan lese mer om
deltakere og innhold under gruppenes rettspolitiske prosjekter. I 2014 har vi arrangert
følgende debatter:
-

-

Den 11. februar arrangerte SAG debatt på Litteraturhuset om Oslo kommunes
plikt til å tilby midlertidig bolig til bostedsløse, og hvorvidt kommunen
overholder denne plikten eller ikke
Den. 3. mars arrangerte FEG debatt på Litteraturhuset om barn i fengsel
Den 8. april arrangerte GOF debatt på Litteraturhuset om Forliksrådet som
første instans for sivile saker i det norske rettssystemet
Den 29. april arrangerte INNVA debatt på Litteraturhuset om
forholdsmessighetsvurderinga i utvisningssaker
Den 30. september arrangerte INNVA debatt på Litteraturhuset om
identitetstvil i utlendingssaker
Den 28. oktober arrangerte FEG og GOF debatt på Litteraturhuset om
soningskøene i det norske fengselssystemet
Den 18. november arrangerte SAG debatt på Litteraturhuset om de foreslåtte
endringene i arbeidsmiljøloven, herunder særlig midlertidig ansettelser

6.1.2. Fredagspilser
Ved fredagspils inviteres foredragsholdere til å ha et faglig program/innlegg i
tilknytning til en sosial samling i våre kjellerlokaler. I 2014 har vi hatt følgende
fredagspilser:
- Tidligere daglig leder på Juss-Buss og nåværende advokat i Stabell&Co
Martin Eiebakke snakket om rettshjelpsordninga og Juss-Buss’ plassering i
denne
- Advokat Jonas W. Myhre snakket om Advokatforeningens arbeid og erfaringer
i forbindelse med aksjons- og prosedyregruppa i utlendingsrett
- En ansatt ved «Nettverkshuset – Nettverk etter soning» var på besøk og
fortalte om organisasjonen og livet etter soning med mye gjeld
- Charlotte Bayegan-Harlem fra Røde Kors snakket om papirløses rettigheter
- Forsvarsadvokat Nora Hallèn fra advokatfirmaet Hestenes & Dramer snakket
om klientbehandling
- Faglig ansvarlig for Juss-Buss, professor Kristian Andenæs, fortalte om JussBuss’ historie og tradisjon
- To tidligere medarbeidere på Juss-Buss gikk gjennom tall fra en
brukerundersøkelse som ble foretatt våren 2014
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6.1.3. Rettspolitisk seminar
Rettspolitisk seminar arrangeres to ganger i året. Alle fulltidsmedarbeidere på JussBuss deltar på seminaret. Seminaret brukes 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
det sosiale miljøet blant medarbeiderne.
Seminaret går over tre dager og ble i 2014 avholdt på Studenterhytta i Nordmarka.
På vårsemesterets seminar hadde vi fokus på lobbyvirksomhet og mediearbeid.
Stortingsrepresentant for SV, Snorre Valen, holdt foredrag om hvordan man går frem
for å påvirke politisk, særlig på statlig nivå. Kari Elisabeth Kaski fra Zero holdt
foredrag om hvordan Juss-Buss bør jobbe for å bli mer synlige i media. I tillegg
hadde vi et foredrag om rettshjelpsundersøkelsen «Rettshjelp 2013», holdt av Silje
Hasle som er en av forfatterne av undersøkelsen.
På høstsemesterets seminar hadde vi også fokus på lobbyvirksomhet og
mediearbeid. Kari Elisabeth Kaski fra Zero holdt igjen foredrag om hvordan JussBuss bør jobbe for å bli mer synlige i media. Et foredrag om lobbyvirksomhet ble
holdt av en av medarbeiderne på Juss-Buss.
I tillegg til de eksterne bidragene jobber medarbeiderne med rettspolitiske oppgaver
internt.

6.1.4. Rettspolitisk uke
Det ble arrangert to rettspolitiske uker i 2014. 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 lov om fri rettshjelp. Vi har jobba kontinuerlig med dette også i 2014. Dette
arbeidet utføres av rettshjelpsgruppa (REG). Arbeidet har vært sentrert rundt
oppfølging av Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp
(rettshjelpsmeldinga). Arbeidet til REG er til enhver tid preget av stadiet oppfølginga
av meldinga befinner seg på i Justis- og beredskapsdepartementet. Juss-Buss er
positive til en god del av forslagene i meldinga, 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.
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Arbeidet med rettshjelpsmeldinga var et prioritert område for Justisdepartementet i
2014, noe vi tror Juss-Buss kan ta noe av æren for ettersom vi har jobbet konsentrert
opp mot den nye regjeringa vi fikk høsten 2013. Justisminister Anders Anundsen
lovet at en revidering og forbedring av rettshjelpsordninga, herunder rettshjelpsloven,
skulle sendes på høring i løpet av 2014.
Juss-Buss hadde besøk av statssekretær ved Justis- og beredskapsdepartementet
Vidar Brein-Karlsen i januar 2014, hvor vi ga han våre innspill til en bedre
rettshjelpsordning. I tillegg hadde vi besøk av hele justisfraksjonen til Arbeiderpartiet
(blant annet leder i justiskomiteen Hadia Tajik) i januar, der tema for møtet var
rettshjelpsordninga. Vi møtte også stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra
Miljøpartiet De Grønne for å snakke om rettshjelp, samt blant annet Hårek Elvenes
fra Høyres justisfraksjon på Stortinget.
Da vår rettshjelpsundersøkelse «Rettshjelp 2013» var ferdigstilt høsten 2014, brukte
vi mye tid på å spre funnene i denne både til Stortinget og til Regjeringa. I november
var vi på møte med justsisminister Anders Anundsen, statssekretær Vidar BreinKarlsen samt ansatte fra Sivilavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet for å
presentere våre funn fra rettshjelpsundersøkelsen. Vi ble i dette møtet forespeilet at
et høringsnotat var nært forestående. I skrivende stund har Juss-Buss imidlertid ikke
mottatt noe notat fra departementet.
I tillegg til dette arbeidet har vi forsøkt å øke bevisstheten rundt rettshjelpsordninga
hos ungdomspartiene gjennom møter og foredrag. Videre tok vi opp at dagens
rettshjelpsordning inneholder mange svakheter da vi var på høringa av Norge under
Universal Periodic Review i FN. Videre deltok daglig leder Hedda Larsen Borgan i en
paneldebatt om rettshjelpsordningas forbedringspotensial som ble arrangert av ICJ i
mai. I 2015 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 deltar på demonstrasjoner for å skape oppmerksomhet og kunnskap
omkring våre saker.
Lobbygruppa har blant annet hatt disse aktivitetene i 2014:
Statlig:
- Møte med Høyres, Miljøpartiet De Grønnes og Arbeiderpartiets justisfaksjoner
på Stortinget om rettshjelpsordninga
- Møte med FrPs politisk rådgiver Glenn Simon Nerdal på justisfeltet om
rettshjelpsordninga og fengsel
- Møte med statssekretær i Justisdepartementet Himanshu Gulati om
ettårsfristen for unntak fra underholdskravet for familiegjenforening for
flyktninger
- Møte med representanter fra Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, SV og FrP på
Stortinget om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
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Flere møter, både på Juss-Buss og i Justisdepartementet med statssekretær
Vidar Brein-Karlsen om rettshjelpsordninga og kriminalomsorg
Møte med justisminister Anders Anundsen om rettshjelpsordninga

Kommunalt:
- Møte med Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet angående diverse
utfordringer i Oslo by og støtte til Juss-Buss
- Møte med Bjørnar Moxnes fra Rødt angående utfordringer vi ser i Oslo, blant
annet for sosialhjelpsmottakere og fattige tilreisende
- Møte med byråd Øystein Eriksen Søreide om Juss-Buss’ rettshjelpsarbeid
samt de kommunale overnattingstilbudene i Oslo
- Deltok på budsjettkaffe hos Rødt på Rådhuset, i forbindelse med fremleggelse
av Oslo kommunes budsjett
Ungdomspartier:
- Foredrag på KrfUs vårkonferanse om utlendingsrett, med særlig fokus på
familiegjenforening, utvisning og identitetstvilsaker
- Stand på AUFs sommerleir
- Stand på Rød Ungdoms sommerleir
- Stand på Unge Venstres sommerleir
- Foredrag for Grønn Ungdom om rettshjelpsordninga
- Foredrag hos Unge Venstre om hvem Juss-Buss er og hva vi jobber med,
samt om fri rettshjelp, utlendingsrett og fengselsrett
- Foredrag hos på politisk kafé i regi av KrFU om rettshjelp og utlendingsrett

6.2.3. Radiogruppa
Våren 2014 inngikk Juss-Buss et samarbeid med Radio Nova. Vi etablerte vårt eget
radioprogram som heter «Juss-Buss». Programmet gikk hver uke og tok for seg ulike
problemstillinger som gruppene på Juss-Buss støtte på – for eksempel problemer
med husleiekontrakt, spørsmål om arbeidsforhold, reglene rundt familiegjenforening
og gjeldsproblematikk. Ettersom Radio Nova ikke har økonomi til å foreta
lytterundersøkelser har vi ikke noe klart tall på hvor mange som hørte på programmet
vårt. Vi mottok imidlertid noen klienter på saksmottak i ettertid som hadde fått høre
om oss via programmet.
Høsten 2014 valgte vi å avslutte programmet på Radio Nova fordi vi anså at
ressursene våre kunne utnyttes på bedre måter. På denne bakgrunn tok vi kontakt
med NRK P3 og fikk tilbud om å ha et mer eller mindre fast innslag på «Hallo P3». I
løpet av høstsemesteret hadde vi omtrent et innslag i uka, se mer om innholdet
sendingene under punkt 6.2.4. NRK P3 har omtrent 500 000 lyttere per uke, og
sendingene har derfor vært viktige for å nå ut til klientene våre, særlig studenter.
Vilde Ødegaard Hauan og Eirik Rodahl har vært Juss-Buss sine radiostemmer i
2014.

6.2.4. Juss-Buss i media
I 2014 finnes det 148 treff på søkeordet «Juss-Buss» på
medieovervåkningstjenesten Retriever. Det må tas høyde for at noen har skrevet
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navnet feil, og at det dermed i realiteten er flere treff. I det følgende gis et utdrag av
sakene Juss-Buss uttalte seg i dagspressen om:
- Mona Mjøen McKiernan uttalte seg den 14. januar om det uholdbare
overnattingstilbudet til bostedsløse i Oslo kommune. Dette ble et oppslag både
i Aftenposten og i Osloby.
- Mona Mjøen McKiernan var i januar på TV8 i forbindelse med
overnattingstilbudet til bostedsløse i Oslo kommune.
- Victoria Øyen kommenterte den 16. januar en artikkel i Dine Penger om
strenge vedlikeholdsklausuler i husleiekontrakter.
- Susanne Azevedo Stirø uttalte seg i Dagbladet den 27. januar om at det
eksisterer dårlige mekanismer for å oppdage lovbrudd på arbeidsplasser
- Hanne Hareide Skårberg deltok på debatt i Radio Nova i slutten av januar om
Oslo kommunes overnattingstilbud mot Aina Stenersen fra FrP.
- Hanne Hareide Skårberg var på Østlandssendingen om bostedsløses
situasjon og manglende/dårlige tilbud i Oslo kommune.
- Hanne Hareide Skårberg uttalte seg i en artikkel på nrk.no om det dårlige
tilbudet til bostedsløse i Oslo kommune.
- Christiane Helgar uttalte seg i Aftenposten den 12. februar 2014 i forbindelse
med en sak om økning av minstetid for forvaringsdommer.
- Susanne Azevedo Stirø slo tilbake mot Carl I. Hagen fra FrP i en artikkel i VG
den 18. februar i forbindelse med hans forslag om at innvandrere som ikke
lærer barna sine norsk bør miste ytelser fra NAV.
- Susanne Azevedo Stirø slo tilbake mot Carl I. Hagen fra FrP i en artikkel på
tv2.no den 18. februar i forbindelse med hans forslag om at innvandrere som
ikke lærer barna sine norsk bør miste ytelser fra NAV.
- Hedda Larsen Borgan og Anniken Larsen Fuglerud uttalte seg i en artikkel i
Vårt Land den 22. februar om rigide økonomiske grenser for å få fri rettshjelp.
- Karianne Holmboe Askeland hadde den 8. mars en kronikk i Klassekampen
om 24 års-kravet i familiegjenforeningssaker.
- Hege Aakre uttalte seg 27. mars på nrk.no om dårlige soningsforhold for
utlendinger i Kongsvinger fengsel.
- Hege Aakre var den 28. mars på NRK P1 om dårlige soningsforhold i
Kongsvinger fengsel.
- Hedda Larsen Borgan ble intervjuet av Vårt Land den 23. mai om
rettssikkerhetsmessige utfordringer i Norge i dag.
- Anniken Larsen Fuglerud og Silje Haukdal hadde den 24. juni et innlegg i
Aftenposten om behov for jurister i Forliksrådet.
- Hedda Larsen Borgan uttalte seg i en sak på tv2.no den 26. juni om at
Justisdepartementet reduserte bevilgningene til blant annet Juss-Buss.
- Hedda Larsen Borgan uttalte seg i en sak i Dagsavisen den 27. juni om at
Justisdepartementet reduserte bevilgningene til blant annet Juss-Buss.
- Hedda Larsen Borgan ble intervjuet av studenttorget.no den 2. juli om at
Justisdepartementet kuttet i bevilgningene til Juss-Buss og konsekvensene av
dette.
- Hanne Hareide Skårberg skrev den 17. juli en kommentar i Dagbladet om at
regjeringen svikter rettshjelp, på bakgrunn av at Justisdepartementet kuttet i
bevilgningene til blant annet Juss-Buss.
- Karianne Holmboe Askeland og Hanna Buer Haddeland hadde den 29. juli en
kronikk i Dagsavisen om omtalen av utviste utlendinger.
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Katharina Spikkeland Lindbak hadde den 4. august et innlegg i Klassekampen
om at reglene om identitetstvil bør endres.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 19. august for å
snakke om gjeldsproblematikk.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 26. august for å
snakke om arbeidsrettslige problemer man kan støte på.
Sunniva Vik Skogen skrev et innlegg i Romerikes blad den 28. august om
FrPs farlige retorikk i debatten om tiggeforbud.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 2. september
for å snakke om husleierettslige problemstillinger.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 9. september
for å snakke om familiegjenforening.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 16. september
for å snakke om ekteskapsregler.
Hedda Larsen Borgan uttalte seg til Advokatbladet den 17. september om
reduksjon i støtte fra Justisdepartementet.
Katharina Spikkeland Lindbak uttalte seg til Aftenposten den 18. september
om ID-regler som får urimelige utslag for mennesker.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 23. september
for å snakke om reglene rundt utkastelse fra bolig.
Hanne Hareide Skårberg uttalte seg den 24. september i Osloby om JussBuss’ kutt i budsjettet fra Oslo kommune.
Katharine Spikkeland Lindbak deltok på Nyhetsmorgen på P2 den 26.
september i forbindelse med problematikken rundt identitetstvil.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 30. september
for å snakke om det problematiske med at det ikke er krav om jurister i
Forliksrådet.
Hedda Larsen Borgan skrev en kronikk sammen med Gatejuristen og Føniks
Ruspolitisk tenketank i Osloby den 9. oktober om at Oslo kommune kutta i
budsjettet til blant annet Juss-Buss
Susanne Azevedo Stirø skrev et innlegg i Dagsavisen den 14. oktober om
Regjeringas budsjettforslag som vil medføre at de som tjener under
frikortsgrensa ikke kan mottak sykepenger.
Hanna Buer Haddeland skrev en kronikk i Dagbladet den 20. oktober om
Regjeringas handlingsplan for utsending av utlendinger.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 21. oktober for
å snakke om Regjeringas forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, med særlig
fokus på midlertidige ansettelser.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 28. oktober om
hva som skal til for å kunne heve en leiekontrakt.
Anniken Larsen Fuglerud skrev et innlegg i Aftenposten den 30. oktober om
unge og gjeldsproblemer.
Lars Arnesen uttalte seg i en sak om Forliksrådet i Kapital i oktober.
Kenneth Solberg skrev et innlegg i Osloby den 6. november om det
problematiske med forslagene om tiggeforbud i Oslo.
Hana Temsamani skrev et innlegg i Universitas den 10. november om
problemer som kan oppstå når man bor i kollektiv og deler depositumskonto.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 11. november
om reglene rundt et samboeroppgjør.
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Hanna Buer Haddeland skrev en kronikk i Dagsavisen den 12. november om
at Regjeringas foreslåtte 24-årskrav for familiegjenforening ikke vil bidra til å
hindre tvangsekteskap.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 18. november
for å snakke om reglene for oppsigelse i arbeidsforhold.
Lars Arnesen uttalte seg i en artikkel i VG den 19. november som omhandlet
unge og gjeld.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 25. november
for å snakke om innreiseforbud og strafferammene for brudd på forbudet.
Hana Temsamani og Hedda Larsen Borgan uttalte seg i en artikkel i Pacta om
fangers psykiske helse i november.
Hanna Buer Haddeland og Karianne Holmboe Askeland skrev en kronikk om
Regjeringas innvandringspolitikk i Pacta.
Eirik Rodahl og Vilde Ødegaard Hauan var på «Hallo P3» den 2. desember for
å snakke om identitetstvil og problemene det medfører.
Hanne Hareide Skårberg skrev et innlegg i Finansavisen den 3. desember om
stigmatiserende ordbruk om unge uføre.
Eivind Rydland skrev et innlegg i Agderposten den 3. desember om at Arendal
innførte tiggeforbud.
Jens Andresen Osberg uttalte seg på nrk.no den 9. desember om Regjeringas
forslag om å sende fanger til soning i Nederland.
Kenneth Solberg skrev et innlegg i Klassekampen den 11. desember om
førstelinjerettshjelp.
Mathias Smith-Meyer uttalte seg i en artikkel i VG den 12. desember om lang
ventetid for å få økonomisk rådgivning av NAV
Hedda Larsen Borgan uttalte seg i en artikkel om kutt i budsjett fra Oslo
kommune i Osloby den 12. desember.

6.2.5. 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 Injuria, studentavisa i
Bergen, og har skrevet sporadisk til Stud.Jur. Nylig har vi også etablert et samarbeid
med Pacta, som er et studentmagasin ved det juridiske fakultet i Oslo. I tillegg til de
faste spaltene har skrivegruppa jobba 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 2014:
- Hanne Hareide Skårberg skrev en artikkel om problemer knyttet til stønad til
livsopphold etter lov om sosiale tjenester i Juristkontakts andre utgave i 2014.
- Susanne Azevedo Stirø skrev en artikkel om NAVs veiledningsplikt som ikke
er tilfredsstillende i Juristkontakts tredje.
- Simen Baastad skrev en artikkel om det problematiske ved at NAV ikke følger
domstolenes avgjørelser, men egen praksis, i forbindelse med spørsmål om
justering av uførepensjon. Den var på trykk i Juristkontakts fjerde utgave.
- Victoria Øyen skrev en artikkel om isolasjon ved straffegjennomføring i
Juristkontakts femte utgave.
- Katharina Spikkeland Lindbak skrev en artikkel om UDIs tvilsomme praksis i
saker om identitetstvil i Juristkontakts sjette utgave.
- Hana Temsamani og Eirik Rodahl skrev en artikkel om alternativer til fengsel i
Juristkontakts syvende utgave.
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Maria Rydland skrev om behovet for å sikre fangers rettssikkerhet i større grad
når det gjelder isolasjonsvedtak i fengsel i Juristkontakts åttende utgave.
Mathias Smith-Meyer skrev om behovet for å endre rettshjelpsloven slik at den
tar høyde for folks reelle økonomiske evne i Juristkontakts niende utgave.
Anniken Larsen Fulgerud skrev en artikkel om at Regjeringa nedprioriterte
Juss-Buss og andre studentrettshjelpstiltak med kutt i budsjettene i
Advokatbladet.
Hana Temsamani skrev en artikkel om kontraktsfrihet til ugunst for leietaker til
Advokatbladet i februar.
Hanne Hareide Skårberg skrev en artikkel om bostedsløses situasjon i Oslo til
Advokatbladet i mars.
Hanna Buer Haddeland skrev en artikkel om ettårsfristen for å søke
familiegjenforening for å få unntak fra underholdskravet for flyktninger til
Advokatbladet i april.
Eirik Rodahl skrev en artikkel om flere problematiske sider ved Forliksrådet,
blant annet ordninga med fraværsdom til Advokatbladet i mai.
Vilde Haugen skrev en artikkel om flere problematiske sider ved Forliksrådet,
blant annet at brev forkynnes uten mottakskvittering til Advokatbladet i juni.
Kenneth Solberg skrev en artikkel om at innføring av aktivitetsplikt for
sosialhjelp vil undergrave det sikkerhetsnettet sosialhjelp skal være for folk til
Advokatbladet i september.
Lars Arnesen skrev en artikkel om den kraftige økninga i rettshjelpsbehovet
som Juss-Buss’ rettshjelpsundersøkelse «Rettshjelp 2013» viste til
Advokatbladet i oktober.
Eivind Rydland skrev en artikkel om hvordan Juss-Buss jobber, både med
saksbehandling og rettspolitikk til Advokatbladet i november.
Ingrid Nygaard Knutzen og Jens Andresen Osberg skrev en artikkel om JussBuss’ arbeid i fengsler til Advokatbladet i desember.

6.2.6. 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 2014 uttalte vi oss om følgende
høringer:
- Høring om forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger
- Høring om forslag til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten
fast bopel i Norge – kontroll av oppholdsstatus
- Høring om forslag til revidert lov om anke til Trygderetten
- Høring om forslag til innføring av aktivitetsplikt ved mottakelse av sosialstønad
- Høring om forslag om endringer i adgangen til midlertidige ansettelser
- Høring om forslag om å la barns inntekt stå utenfor ved beregning av
sosialstønad
- Høring om endringer i straffegjennomføringsloven om mindreårige innsatte
- Muntlig høring om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker
(straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv.
(straffegjennomføringsloven)
(straffeprosessuell
frihetsberøvelse
og
innstramming av bruken av glattceller)
- Muntlig høring om minstetid for forvaringsstraff
- Høring om innstramming i adgangen til å få behandlet omgjøringsbegjæringer
i utlendingssaker
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Høring om endring i begrepsbruken knyttet til retur
Høringsuttalelse om engangsløsning for lengeværende barn
Høringsuttalelse om anerkjennelse av utenlandske ekteskap
Høringsuttalelse om endring i utlendingsloven - bortvisning på grunn av straff i
utlandet
Høring om endring i utlendingsforskriften – heving av underholdskravet og ny
hjemmel for unntak
Høring – endringer i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering

I tillegg deltok vi på muntlige høringer i forbindelse med statsbudsjettfremleggelse, i
både Justiskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Finanskomiteen på Stortinget.

6.2.7. Menneskerettighetsarbeid

6.2.7.1. NGO-forum for menneskerettigheter
Juss-Buss er tilknytta NGO-forum for menneskerettigheter i regi av Den norske
Helsingforskomité. Juss-Buss deltar på møter i forumet, og på eksterne møter
tilknytta 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) samt Norges femte rapport til FNs komité for
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (2013). I 2014 har vi fokusert på UPR
(universal periodic review) til FNs menneskerettighetsråd.
UPR-rapportering
Juss-Buss har bidratt med innspill til Norges andre nasjonale rapport til FNs
menneskerettighetsråd under ordninga 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 deltok på det som kalles pre-session i forbindelse med høringa av Norge i
Genève våren 2014. Vi hadde møter med blant annet delegasjoner fra Nederland,
USA og Canada for å spille inn tema som vi mente Norge burde høres i. I tillegg
hadde vi utarbeidet flere «handouts» om blant annet den norske rettshjelpsordningas
problemer og forbedringspotensial, som vi delte ut til representanter for de fleste
statene.
6.2.7.2. Vietnamprosjektet
Juss-Buss sitt vietnamprosjekt er en del av vietnamprogrammet til Norsk senter for
menneskerettigheter (SMR). SMR er ansvarlig for gjennomføringa av
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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 2014 var fire representanter fra Juss-Buss (Juss-Buss’ Vietnamgruppe) i
Vietnam for å delta på en konferanse i Ho Chi Minh City som skulle hjelpe våre
samarbeidsuniversiteter å videreføre prosjektene sine når SMR og Juss-Buss trakk
seg ut. Konferansen hadde særlig fokus på rettshjelp til fanger. I tillegg hadde vi
separate møter med Ho Chi Minh University of Law samt universitetet i Hue.
Per nå ser det ut til at dette besøket var det siste i prosjektet, ettersom
menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Vietnam ble faset ut i 2014. Juss-Buss
har imidlertid stilt seg til SMRs disposisjon i forbindelse med eventuelle andre
prosjekter som eksempelvis har med rettshjelp å gjøre.
6.2.7.3 Øst-Europaprosjektet
Juss-Buss sitt Øst-Europaprosjekt har som formål å bidra til opprettelse av
rettshjelpstiltak i østeuropeiske land for å bedre rettssikkerhetssituasjonen. I 2014 har
prosjektet hatt samarbeid med tiltak i Kroatia og Russland.
Russland
Øst-Europagruppa var i midten av februar på en konferanse i Russland, i regi av
Human Rights House Network, som omhandlet pro bono-arbeid og rettshjelp.
Representantene fra Juss-Buss deltok i workshops og presenterte Juss-Buss sitt
arbeid. De fikk også etablert kontakt med flere som kan være nyttig for senere arbeid
i Øst-Europa.
I oktober deltok gruppa på en konferanse i Fritt Ords lokaler i Oslo, som også var i
regi av Human Rights House Network. Temaet for konferansen var
menneskerettigheter, med hovedfokus på situasjonen i Azerbaijan, Armenia,
Hviterussland, Russland og Ukraina. Menneskerettighetsforkjempere og journalister
delte sine erfaringer fra arbeid med menneskerettigheter i sine respektive land. Det
var en god anledning til å bygge videre på nettverket som ble etablert i Russland i
februar.
Øst-Europagruppa fikk høsten 2014 besøk av Anna Dobrovolskaya fra Youth Human
Rights Movement fra Russland og redaktør av DOSH og menneskerettighetsaktivist
Israpil Shavkhalov fra Tsjetsjenia.
Begge jobber med innsattes rettigheter og driver «public observation» av fengsler i
Russland. De har fått dispensasjon av myndighetene til å besøke fengsler for å
undersøke de innsattes forhold. Alt fra mat, helse, inneklima osv. Dette ligner på
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tilsynsrådet vi har i Norge. Juss-Buss har en ambisjon om å opprettholde dette
samarbeidet.
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.
Øst-Europagruppa deltok i 2014 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. Her ble Juss-Buss’ organisering og
arbeidsform presentert. Vårt mål var å skape engasjement og entusiasme, og vise at
rettspolitisk arbeid nytter. Det var deltakere fra retthjelpstiltak fra ulike deler av
Kroatia, og representanter fra Russland, Italia, Nederland og Bosnia og Herzegovina.
Vi håper å kunne delta på seminaret også i 2015. 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.
Slovenia
I desember 2014 fikk Øst-Europagruppa besøk fra doktorgradstudent i kriminologi
ved Universitetet i Ljubljana, Slovenia. Hun har forsket på norsk fengselsrett og
hadde da praksis i Telemark fengsel i Skien.
Andre samarbeidspartnere
Øst-Europagruppa har også gjort et omfattende arbeid med å etablere mer faste
arbeidspartnere, og det har blitt avholdt en rekke Skype-møter med tiltak fra både
Romania og Polen.
6.2.7.4 Rådgivende utvalg for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot
tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse
Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved
frihetsberøvelse ble opprettet våren 2014, som oppfølging av at Norge ratifiserte
tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) sommeren 2013.
Forebyggingsenheten har adgang til å besøke alle steder hvor personer er fratatt sin
frihet, for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende
behandling eller straff. Besøkene kan skje både med og uten forhåndsvarsel.
Forebyggingsenheten behandler ikke enkeltklager. Ifølge sivilombudsmannsloven §
3a annet ledd skal Sivilombudsmannen etablere et rådgivende utvalg for arbeidet
som nasjonal forebyggende mekanisme. Det følger av ombudsmannens instruks §
8a at et slikt rådgivende utvalg skal bidra med kompetanse, informasjon, råd og
innspill til arbeidet som nasjonal forebyggende mekanisme.
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Det rådgivende utvalget er sammensatt av medlemmer med blant annet barnefaglig
kompetanse og kompetanse på menneskerettigheter og psykiatri. Juss-Buss har
vært en del av det rådgivende utvalget i 2014.
Vi har bidratt med erfaringer når det gjelder vårt arbeid i fengsler. Juss-Buss vil sitte
som medlem i det rådgivende utvalget også i 2015.

6.2.8. 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
saksmottak og informasjonsmøter på voksenopplæringa 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 udekka
rettshjelpsbehov.
De oppsøkende gruppene på Juss-Buss i 2014 var:
Fengselsgruppa
Denne gruppa har fanger som målgruppe. 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 JussBuss skrevet en Fangehåndbok med rettsinformasjon om det å sitte i fengsel. Boka
skal være tilgengelig for alle fanger på norsk, engelsk og arabisk. Vi håper å kunne
oversette boka til flere språk på sikt, dersom økonomien tillater der.
Voksenopplæringsgruppa
Denne gruppa er rettet mot innvandrerbefolkninga. Foredrag og saksmottak bl.a. på
voksenopplæringssentre og asylmottak.
Rundt 200 personer har deltatt på foredrag ved ulike voksenopplæringssentre på
Østlandet (Oslo, Ås og Drammen) i 2014. I tillegg hadde voksenopplæringsgruppa
noen dagers tur på Sørlandet i november, der de besøkte Arendal Voksenopplæring,
Risør Voksenopplæring og Grimstad Voksenopplæring. Rundt 140 personer deltok til
sammen på foredragene på Sørlandet.
Studiesteder
Denne gruppa er rettet mot studenter. Her har vi hatt jevnlige 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.
Vi hadde 6 saksmottak på Blindern høsten 2014. Vi får ca. 2-3 saker per saksmottak,
men ofte flere spørsmål og henvendelser enn dette. Vi har hatt 3 saksmottak på
HiOA høsten 2014. Vi får 2 saker per saksmottak på HiOA. I tillegg gir vi 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
Fattiggruppa
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Denne gruppa er retta mot Oslos fattige. Vi har 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 JussBuss. Erfaringene våre fra det oppsøkende arbeidet er at vi i større grad bør dra til
disse stedene på ettermiddagen. Dette vil bidra til at vi blir tilgjengelig for flere av
klientene. I 2015 vil vi forsøke å få til dette.
Gjeld under soning
Denne gruppa er retta mot innsatte med gjeldsproblemer. Vi holder 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.
Tidligere har vi holdt foredraget «Gjeld under soning» for de innsatte i fengslene.
Våren 2014 foretok vi en vurdering av prosjektet, og kom frem til at det vil være mer
hensiktsmessig å holde foredraget for de ansatte i fengslene. På denne måten kan
de ansatte i fengslene hjelpe de innsatte med å ta fatt på gjeldsproblemene. Vi anser
dette som mer bærekraftig i lengden. Vi ønsker likevel å fortsette å holde foredraget
for de innsatte i overgangsboliger, da disse står på terskelen tilbake til samfunnet, og
ønsker ofte hjelp til å håndtere gjeldsproblemene sine.
Våren 2014 har foredraget «Gjeld under soning» vært gjennomført for ansatte ved
Arendal fengsel, Skien fengsel, Kristiansand fengsel, Friomsorgen. Foredraget ble
også holdt for de innsatte i Berg overgangsbolig og i Bastøy fengsel.
Unge og gjeld
Denne gruppa er retta mot unge mennesker som har gjeldsproblemer, eller for å
forebygge framtidige gjeldsproblemer. Gruppa holder foredrag på videregående
skoler. Unge er den gruppa 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 2014 holdt vi foredrag om unge og gjeld på følgende skoler:
- Stabekk videregående skole.
- Frogn videregående skole.
- Foss videregående skole.
- Bjørkelangen videregående skole.
- Valler videregående skole.
- Eikeli videregående skole.
- Bjertnes videregående skole.
- Hartvig Nissen videregående skole.
- Ullern videregående skole.
Gategruppa
Gategruppa ble opprettet våren 2013 som følge av en antagelse om et stort behov
for gratis rettshjelp blant fattige utenlandske tilreisende. I 2013 gjorde Gategruppa en
del arbeid med å informere instanser som erfaringsmessig diskriminerer romfolk, som
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vektere og butikkpersonale. I 2014 har fokuset vært på oppsøkende virksomhet mot
fattige tilreisende samt rettspolitisk arbeid knytta til rettighetene til disse menneskene.
Vi hadde hele året jevnlige saksmottak på Møtestedet, som er en kafé drevet av
Kirkens Bymisjon. Erfaringene vi gjorde oss var at det var utfordrende å skape tillit
hos de fattige tilreisende, samt at rettslige problemer kom litt i andre rekke, ettersom
mer prekære behov som mat og klær naturlig nok var viktigst for denne gruppa. Dette
innebar at vi satt mer fokus på å jobbe politisk for å bedre rettsstillinga til fattige
tilreisende. Vi fortsatte likevel med oppsøkende virksomhet hele året, da informasjon
fra blant annet romfolk har vært nyttig for oss i forbindelse med det rettspolitiske
arbeidet.
Våren 2014 kom det et forslag til endringer i politiloven, som skulle gi kommunene
adgang til å forby tigging på offentlig sted. Gategruppa skrev høringsuttalelse til
forslaget. Vi var negative til forslaget, ettersom vi mener at et forbud mot tigging
innebærer at man nekter mennesker som er i en vanskelig situasjon å be om hjelp.
Juss-Buss mener at sosial nød må møtes med andre tiltak enn sanksjoner, da bøter
og straff er lite egna tiltak mot fattigdom. Loven ble endra til tross for våre uttalelser.
Derfor ble det viktig å arbeide mot et lokalt tiggeforbud i Oslo.
Det kom et forslag fra Arbeiderpartiet om «tiggesoner», altså avgrensa områder hvor
det kunne tillates å tigge, blant annet utafor ring 2. Videre kom det et forslag fra
Fremskrittspartiet om et totalt tiggeforbud. Gategruppa var motstandere av begge
forslagene. Vi hadde et møte med Arbeiderpartiet om dette, hvor vi ga våre innspill
mot et tiggeforbud. Gategruppa deltok også på streiken som ble kalt «Tigging mot
tiggeforbud», som ble avholdt på rådhusplassen i juni.
I september sendte vi inn en høringsuttalelse om forslagene om lokalt tiggeforbud. Vi
hadde også et møte med Venstre, Miljøpartiet De Grønne og SV i forbindelse med
saken.
Sunniva Skogen hadde den 28. august en kommentar i Romerikes blad om FrPs
farlige retorikk i spørsmålene om tiggeforbud. Kenneth Solberg hadde den 6.
november en kommentar i Oslo By om lokalt tiggeforbud, og det problematiske i
Arbeiderpartiets forslag om «tiggesoner».
Høsten 2014 deltok flere av Juss-Buss’ medarbeidere på en undersøkelse i regi av
Kirkens bymisjons nye tiltak Rett og slett og Gatejuristen. Undersøkelsen tok sikte på
å kartlegge rettshjelpsbehovet til romfolk. Funnene er ikke klare i skrivende stund,
men når funnene er klare vil Gategruppa jobbe med å formidle disse.

6.2.9. 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 9.-12. januar 2014. I tillegg var
daglig leder til stede. Silje Haukdal fra GOF holdt innlegg om straffedømtes
gjeldsansvar. Christiane Engelmann Helgar holdt innlegg om isolasjon under
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straffegjennomføring. Hege Aakre holdt innlegg om egne fengsler for utledninger. .
Christiane Engelmann Helgar har i 2014 vært Juss-Buss’ representant i KROMs
styre.
Konferanse – «Isolasjon i skandinaviske fengsler – forskning, praksis og reformer»
Juss-Buss deltok på konferansen som omhandlet isolasjon i fengsel, arrangert av
Skandinavisk isolasjonsnettverk (SI) på IKRS. SI søker først og fremst å samle
interesserte i de skandinaviske landene, og er åpent for både forskere, studenter,
embedsmenn, fanger, fengselsfaglig personale, advokater, ansatte i politi og
påtalemyndighet, dommere, helsepersonell, relevante NGO-er og andre som måtte
ha en faglig interesse for isolasjon. Eirik Rodahl og Hana Temsamani fra
fengselsgruppa holdt et foredrag om Juss-Buss’ erfaringer med isolasjonspraksis i
fengsler basert på historier fra innsatte.
Rettspolitisk forenings høstseminar
Juss-Buss var representert på Rettspolitisk forening sitt årlige høstseminar i Oslo.
Seminaret hadde samfunnsutviklinga og hvordan den påvirker svake gruppers
rettsstilling som tema.
Besøk på Bastøy
Juss-Buss besøkte Bastøy fengsel to ganger i 2014. 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 2014. 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 våren 2014.
Røde Kors’ konferanse – «Blir rettssikkerheten for de mest sårbare i vårt samfunn
godt nok ivaretatt i den offentlige forvaltning?»
Juss-Buss var representert på konferansen. Simen Baastad og Susanne Azevedo
Stirø holdt et foredrag om skillet mellom å ha rett og å få rett kalt «Rettssikkerhet til
høystbydende».

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 2014 presentert. I tillegg til
prosjektene som gjengis forsøker gruppene hele tiden å kaste seg på dersom det er
noe relevant på dagsorden.
6.3.1. Rettspolitiske aktiviteter på Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
i 2014
I 2014 ble følgende prosjekter prioritert på SAG:
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Retten til å søke nødhjelp
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 ulovfesta 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. SAG har flere klienter som opplever å bli avvist i
skranken når de søker nødhjelp. Noen får ikke søke, mens andre får muntlig avslag
der og da. Manglende skriftlige vedtak gjør det vanskelig å klage og gå i sømmen på
forvaltningas avgjørelse. Dette representerer en trussel mot rettssikkerheten til våre
klienter.
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.
På bakgrunn av det overnevnte har SAG sitt overordna mål vært å endre NAV sin
praksis slik at alle som retter seg til NAV får levere søknad om nødhjelp.
SAG utarbeida et skjema med spørsmål til saksbehandlere i NAV for å kartlegge
hvordan praksis er på de ulike NAV-kontorene. Det ble også holdt møter med NAV
Grünerløkka og NAV Gamle Oslo. Under de ukentlige gruppemøtene ble det også
ført oversikt over klientene som ikke fikk søke.
SAG skrev også om papirløses rettigheter i UPR-rapporten.
Nei til aktivitetsplikt
Høsten 2014 kom et lovendringsforslag som påla sosialhjelpsmottakere en
aktivitetsplikt ved tildeling av sosialstønad. Juss-Buss så mange ulemper med
lovendringsforslaget. Juss-Buss mener at regjeringas forslag dreier fokuset bort fra
stønadsmottakers behov og over til en lovbunden, formalistisk regel med strenge
unntaksmuligheter. NAV har allerede hjemmel til å stille vilkår om aktivitet.
Ifølge Probas rapport «Kommunenes praksis for bruk av økonomisk sosialhjelp»
mener de ansatte på NAV-kontorene at de i dag stiller slike vilkår «passe mye».
Forskninga viser også at man ikke kan konstatere en årsakssammenheng mellom
vilkår om aktivitet og avgang fra sosialstønad.
Vi er derfor bekymret for rettsikkerheten til klientene våre fordi en plikt øker risikoen
for uriktige vedtak. I tillegg er det kun er 3 ukers klagefrist (i motsetning til de 6 uker
som vanligvis gjelder); det er svært høy terskel for omgjøring hos fylkesmannen (det
kreves et «åpenbart urimelig» vedtak) og det er ikke fri rettshjelp på området. Når
brukeren ikke har rett på hjelp fra advokat er det kun de mest ressurssterke som vil
klare å ivareta en reell klagebehandling i saken sin.
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SAG skrev i slutten av august en høringsuttalelse om ”Forslag om innføring av plikt til
å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold
med hjemmel i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen”. SAG
skrev den 4. september en artikkel om aktivitetsplikt som var på trykk i
Advokatbladet. I starten av september ble utdrag fra SAG sin høring om aktivitetsplikt
gjengitt i 41 ulike lokalaviser over hele Norge.
I november deltok SAG på muntlig budsjetthøring hos Stortingets arbeids- og
sosialkomité, hvor de tok opp Juss-Buss’ motstand mot innføring av aktivitetsplikt for
sosialhjelpsmottakere. Det ble videre gjennomført møter med Arbeiderpartiet,
Venstre, KrF, SV og Frp statlig om temaet.
NAVs veiledningsplikt
Riktige vedtak og god veiledning er en viktig rettssikkerhetsgaranti. Juss-Buss erfarer
ofte at våre klienter mottar uriktige vedtak. Videre opplever vi stadig at vedtakene
fattes i strid med lovfestede saksbehandlingsregler. Vedtakene blir ofte fatta etter en
uakseptabel lang saksbehandlingstid og saksbehandlerne er sjeldent tilgjengelige. Vi
erfarer dessuten at våre klienter ofte får manglende, utilstrekkelig og feil veiledning.
SAG har derfor jobba for at NAV skal yte bistand i bedre og større utstrekning.
Funnene i undersøkelsen «Rettshjelp 2013», se mer om denne i punkt 7.2, støtter
Juss-Buss sine erfaringer, og viser at NAVs veiledningsplikt ofte er mangelfull. SAG
har brukt forskninga som argument for å bedre NAVs veiledningsplikt.
Arbeidet med dette prosjektet har bestått i å sende ut «Rettshjelp 2013» til omtrent
80 NAV-kontorer, for å spre kunnskap om funnene. I november ble det også
utarbeida et skriv til våre klienter om NAVs veilednings- og opplysningsplikt. I tillegg
holdt SAG i desember et foredrag for NAV Intro Oslo, som er NAVs
kompetanseenhet for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, om funnene i
undersøkelsen.
Fri rettshjelp i lønnsinndrivelse
I et arbeidsforhold er arbeidstaker å anse som den svakere part. Spesielt sårbar er
arbeidstaker når det gjelder manglende lønnsutbetalinger. Arbeidsmiljøloven av 2005
inneholder flere bestemmelser som er ment å beskytte arbeidstaker mot denne
skjeve styrkefordelinga. Juss-Buss erfarer imidlertid at arbeidstakere stiller svakt i
arbeidskonflikter.
Retten til lønn er grunnleggende og svært sentral for arbeidstakere. Juss-Buss
erfarer at mange arbeidstakere ikke mottar den lønna de har krav på. Når de forsøker
å inndrive lønna, støter de på en rekke utfordringer. Blant annet er gebyrene som
påløper under inndrivelsesprosessen høye. Når en arbeidstaker allerede mangler
deler eller hele lønna si kan det være vanskelig å måtte legge ut for slike gebyrer.
Videre er saksbehandlingstida lang både hos forliksrådet og namsmannen. Dette
innebærer at arbeidstakere må vente månedsvis på å motta rettmessig lønn.
Regelverket rundt lønnsinndrivelse er også svært omfattende og komplekst. SAG
arbeider derfor for at det skal bli enklere for arbeidstakere å inndrive sin utestående
lønn. SAG arbeider videre for at lønnsinndrivelse skal dekkes av lov om fri rettshjelp.
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Det ble sendt innspill til Arbeids- og sosialdepartementet om hvordan man skal
bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. I skrivet var fri rettshjelp til lønnsinndrivelse et
sentralt poeng. Videre forsøkte SAG å få i gang et samarbeid med LO om temaet,
men dette er foreløpig ikke iverksatt.
Brosjyre-prosjektet
SAG ferdigstilte en brosjyre i 2014 om «Oppsigelse, avskjed og permittering». Denne
ble trykka opp på både norsk og engelsk.
Høringer
Høring om forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger
Høring om forslag til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast
bopel i Norge – kontroll av oppholdsstatus
Høring om forslag til revidert lov om anke til Trygderetten
Høring om forslag til innføring av aktivitetsplikt ved mottakelse av sosialstønad
Høring om forslag om endringer i adgangen til midlertidige ansettelser
Høring om forslag om å la barns inntekt stå utenfor ved beregning av sosialstønad
Debatter
SAG arrangerte 11. februar debatt om Oslo kommunes plikt til å tilby midlertidig bolig
til bostedsløse, og hvorvidt kommunen overholder denne plikten eller ikke. I panelet
satt Ivar Johansen fra SV, Øystein Eriksen Søreide fra Høyre, Charlotte BayeganHarlem fra Røde Kors, Khamshajiny Gunaratnam fra Arbeiderpartiet og Jørgen
Markus Jørgensen fra Gatejuristen. Ordstyrer var Kristian Andenæs. Debatten ble
holdt på Litteraturhuset.
SAG arrangerte 18. november debatt om midlertidige ansettelser. Temaet var særlig
aktuelt på bakgrunn av endringer som var foreslått i arbeidsmiljøloven. I panelet satt
Erlend Wiborg fra FrP, Inger Lise Blyverket fra Virke, Tor Arne Solbakken fra LO og
Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet. Ordstyrer for debatten var Irene Halvorsen
som er samfunnsredaktør i Dagsavisen. Debatten ble holdt på Litteraturhuset.
Artikler på trykk
- Hanne Hareide Skårberg skrev en artikkel om problemer knyttet til stønad til
livsopphold etter lov om sosiale tjenester i Juristkontakts andre utgave i 2014.
- Susanne Azevedo Stirø skrev en artikkel om NAVs veiledningsplikt som ikke
er tilfredsstillende i Juristkontakts tredje.
- Simen Baastad skrev en artikkel om det problematiske ved at NAV ikke følger
domstolenes avgjørelser, men egen praksis, i forbindelse med spørsmål om
justering av uførepensjon. Den var på trykk i Juristkontakts fjerde utgave.
- Kenneth Solberg skrev en artikkel om at innføring av aktivitetsplikt for
sosialhjelp vil undergrave det sikkerhetsnettet sosialhjelp skal være for folk til
Advokatbladet i september.
- Susanne Azevedo Stirø skrev et innlegg i Dagsavisen den 14. oktober om
Regjeringas budsjettforslag som vil medføre at de som tjener under
frikortsgrensa ikke kan mottak sykepenger.
- Hanne Hareide Skårberg skrev et innlegg i Finansavisen den 3. desember om
stigmatiserende ordbruk om unge uføre.
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Annet mediearbeid
- Susanne Azevedo Stirø uttalte seg i Dagbladet den 27. januar om at det
eksisterer dårlige mekanismer for å oppdage lovbrudd på arbeidsplasser
- Hanne Hareide Skårberg deltok på debatt i Radio Nova i slutten av januar om
Oslo kommunes overnattingstilbud mot Aina Stenersen fra FrP.
- Hanne Hareide Skårberg var på Østlandssendingen om bostedsløses
situasjon og manglende/dårlige tilbud i Oslo kommune.
- Hanne Hareide Skårberg uttalte seg i en artikkel på nrk.no om det dårlige
tilbudet til bostedsløse i Oslo kommune.
- Susanne Azevedo Stirø slo tilbake mot Carl I. Hagen fra FrP i en artikkel i VG
den 18. februar i forbindelse med hans forslag om at innvandrere som ikke
lærer barna sine norsk bør miste ytelser fra NAV.
- Susanne Azevedo Stirø slo tilbake mot Carl I. Hagen fra FrP i en artikkel på
tv2.no den 18. februar i forbindelse med hans forslag om at innvandrere som
ikke lærer barna sine norsk bør miste ytelser fra NAV.
- SAG har forberedt en rekke radiosendinger i forbindelse med Juss-Buss’
deltakelse på «Hallo P3» og vårt eget radioprogram på Radio Nova.
Sendingene har blant annet handla om midlertidige ansettelser,
arbeidskontrakter og oppsigelsestid.
Andre arrangementer
SAG holdt foredrag for NAV Intro Oslo om funnene om NAVs veiledningsplikt fra
«Rettshjelp 2013».

6.3.2. Rettspolitiske aktiviteter på Fengsels- og husleierettsgruppa (FEG)
i 2014
I 2014 ble følgende prosjekter prioritert på FEG:
Barn i fengsel
FEG har lenge vært opptatt av problematikken rundt barn i fengsel. Vårt overordnede
mål er at barn ikke skal sitte i fengsel. Når det likevel er en realitet at barn soner i
fengsel i Norge, jobber vi for at forholdene skal legges til rette slik at norske
myndigheter ikke bryter internasjonale forpliktelser; blant annet barnekonvensjonen.
Barn i fengsel var tema for debatten FEG arrangerte høsten 2014.
Isolasjon under straffegjennomføring
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.
Christiane Helgar holdt et innlegg om isolasjon i fengsel på KROM-konferansen i
januar. Victoria Øyen skrev en artikkel om det problematiske med vide
skjønnshjemler for isolasjonsvedtak. Hana Temsamani og Eirik Rodahl holdt et
innlegg på et isolasjonsseminar i regi av Skandinavisk Isolasjonsnettverk om JussBuss sine erfaringer med isolasjon og de vide hjemlene som grunnlag for å isolere
fanger. Hanne Knudsen og Endre Waldal var på muntlig høring i Justiskomiteen, hvor
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blant annet ble tatt opp å redusere bruken av isolasjon i fengsel Maria Kristin
Rydland skrev artikkel om isolasjonsbruken i norske fengsler til Juristkontakt.
Juss-Buss publiserte Marit Lomundal Sæthers masteroppgave – «Isolert fra
rettssikkerhet?» - i vår stensilserie høsten 2014. Oppgaven ble sendt til potensielt
interesserte, som Kriminalomsorgsdirektoratet, alle partienes stortingsgrupper og
Justisdepartementet.
Overføring av fanger til Nederland
Høsten 2014 ble det naturlig for FEG å innta utsending av fengselsplasser til
Nederland som et rettspolitisk prosjekt. Dette hadde sin bakgrunn i at Regjeringa gikk
inn for å sende fanger til nederlandske fengsler for å få bukt med
kapasitetsproblemene i norsk kriminalomsorg. Juss-Buss er sterkt kritiske til at
domfelte skal kunne gjennomføre straffen i en annen stat. Vi mener at en så sentral
statlig oppgave ikke bør eksporteres til utlandet. Innsatte er heller ingen eksportvare.
Videre er det mange alternative tiltak som bør settes i verk før man bestemmer seg
for å sende fanger til soning i en annen stat, som for eksempel mer soning med
elektronisk kontroll, samfunnsstraff, korte ned dommer med et par dager for å frigjøre
plass og å gjøre strafferammene for narkotikakriminalitet lavere.
Jens Andresen Osberg hadde et møte med representanter fra den nederlandske
ambassaden om norske fengsler i oktober. Videre har uttalte han seg om Juss-Buss
sitt syn på dette i NRK.no og Dagsnytt i uke 50.
Husleiebrosjyrer og foredrag
Høsten 2014 ble det arrangert husleieforedrag for voksenopplæring i Oslo og omegn.
Det ble holdt totalt tre husleieforedrag i år på ulike steder for Voksenopplæring.
FEG har ferdigstilt to husleiebrosjyrer i 2014 – «Avslutning av leieforholdet» og
«Begynnelsen på leieforholdet», og har snart klar en tredje om «Rettigheter og plikter
under leieforholdet». Brosjyren var opprinnelig en stor brosjyre som ble delt opp i
flere mindre brosjyrer og språket ble forenklet.
Det ble også igangsatt et arbeid med en studentbrosjyre på høsten. Målgruppa er
unge studenter og avgangselever ved videregående skoler. Dette ble utvidet til å
omfatte et tverrfaglig samarbeid som omfatter SAG og GOF. Tanken er at heftet skal
fungere som en slags startpakke for unge som skal ut i leiemarkedet og arbeidslivet
og hvilke juridiske problemsstillinger de kan treffe på. Heftet skal være kort og konsist
med illustrasjoner.
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.
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Hana Temsamani skrev en artikkel om kontraktsfrihet til ugunst for leietaker til
Advokatbladet i februar. Hun skrev også et innlegg i Universitas den 10. november
om problemer som kan oppstå når man bor i kollektiv og deler depositumskonto.
Høringer
Høring om endringer i straffegjennomføringsloven om mindreårige innsatte
Muntlig høring om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker
(straffeprosessloven)
og
i
lov
om
gjennomføring
av
straff
mv.
(straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av
bruken av glattceller)
Muntlig høring om minstetid for forvaringsstraff
Debatter
Den 3. mars arrangerte FEG debatt om barn i fengsel. Panelet bestod av Merethe
Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, Vidar Brein-Karlsen, statssekretær for
justisminister Anders Anundsen, Elyas Mohammed, rådgiver i Konflikt til samarbeid
og Julianne Ferskaug, medlem av Venstres bystyregruppe. Ordstyrer var Ole Kristian
Hjemdal, forsker i nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
Den 28. oktober arrangerte FEG og GOF debatt om hvorvidt det finnes en god
løsning på den lange soningskøen. Paneldeltakere var Marianne Vollan, direktør i
Kriminalomsorgsdirektoratet, Thomas Ugelvik, postdoktor ved Institutt for kriminologi
og rettssosiologi, Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Venstre og Glenn Simon
Nerdal, politisk rådgiver på justisfeltet i FrP. Ordstyrer var Nora Hallén,
forsvarsadvokat i Hestenes og Dramer & co.
Artikler på trykk
- Hanne Knudsen og Christiane Helgar skrev en artikkel om Kriminalomsorgen
etter valget som var på trykk i Stud.Jur våren 2014.
- Hana Temsamani skrev en artikkel om kontraktsfriheten i leieforhold som ofte
er til ugunst for leietaker i Advokatbladet den 2. februar.
- Victoria Øyen skrev en artikkel om isolasjon i fengsel som var på trykk i
Juristkontakts femte utgave.
- Hana Temsamani og Eirik Rodahl skrev en artikkel som tok for seg alternative
straffegjennomføringsmåter i Juristkontakt den 3. oktober.
- Hana Temsamani skrev en artikkel om depositum i kollektiv i Universitas den
5. november.
- Maria Kristin Rydland skrev en artikkel om isolasjonsbruken i fengsel i
Juristkontakt den
- Ingrid Nygaard Knutzen og Jens Andresen Osberg skrev artikkel om FEGs
arbeid i fengsel i Advokatbladet i desember 2014.
Annet mediearbeid
- Victoria Øyen kommenterte den 16. januar en artikkel i Dine Penger om
strenge vedlikeholdsklausuler i husleiekontrakter.
- Christiane Helgar uttalte seg i Aftenposten den 12. februar 2014 i forbindelse
med en sak om økning av minstetid for forvaringsdommer.
- Jens Andresen Osberg uttalte seg på nrk.no den 9. desember om Regjeringas
forslag om å sende fanger til soning i Nederland.
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FEG har forberedt en rekke radiosendinger både i forbindelse med Juss-Buss’
programmet på Radio Nova og deltakelse på «Hallo P3» på NRK. Sendingene
har blant annet omhandla soningskø, utkastelse fra bolig og andre
problemstillinger man kan støte på i et husleieforhold.

Andre arrangementer
Innrapportering til Sivilombudsmannen
Hvert semester rapporterer FEG inn saker, både konkrete og generelle, til
Sivilombudsmannen (SOM), som vi mener er kritikkverdige. Høsten 2014 sendte vi
rapporten til Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig
behandling ved frihetsberøvelse.
Konferanse i regi av Skandinavisk Isolasjonsnettverk (SI)
Alle aktive ved FEG deltok i konferansen arrangert av Skandinavisk
isolasjonsnettverk torsdag 27. november om isolasjon i skandinaviske fengsler. Eirik
Rodahl og Hana Temsamani holdt et innlegg som vi kalte «Vid skjønnsmessig
adgang for bruk av isolasjon etterfulgt av paneldeltagelse».
6.3.3. Rettspolitiske aktiviteter på Innvandringsgruppa (INNVA) i 2014
I 2014 ble følgende prosjekter prioritert på INNVA:
Ettårsfristen for unntak fra underholdskravet for flyktninger
Etter reglene om familieinnvandring gjelder det et krav til sikra underhold for at
familiemedlemmer til en person bosatt i Norge kan få opphold med denne. Siden
personer som anerkjennes som flyktninger er i en sårbar og spesiell situasjon, finnes
det et unntak fra kravet til sikra underhold. Dette er blant annet for å sikre deres rett
til familieliv jf. menneskerettighetskonvensjonen (EMK) art. 8. For å benytte seg av
dette unntaket må de imidlertid søke om familiegjenforening innen ett år etter at de
fikk innvilga asyl.
Gjennom INNVAs saksbehandling, ser vi at denne ettårsfristen i mange tilfeller har
urimelige konsekvenser. Informasjonen fra myndighetene om at fristen eksisterer er
alt for dårlige, praktiske hindringer står i veien for å benytte seg av den, og i noen
tilfeller fører øvrige deler av regelverket til at det er vanskelig å benytte seg av
unntaket innen fristen.
Det finnes et unntak fra fristen, men dette praktiseres veldig strengt, og omfatter langt
fra alle de tilfellene det burde ramme. INNVA mener at denne fristen bør fjernes. Om
ikke, bør den forlenges. I alle fall bør unntaket benyttes mer i takt med formålet bak
reglene.
Hanna Buer Haddeland skrev en artikkel om emnet som ble trykt i Advokatbladets
aprilutgave. INNVA har også snakket om ettårsfristen i et møte med Vidar BreinKarlsen (FrP). INNVA har samarbeida med UNHCR (FNs høykommissær for
flyktninger) i Stockholm om temaet. INNVA har også fortalt om problemene med
regelen i møte med UDI og UNE. På KrfUs vårkonferanse i mars ble det holdt et
foredrag om ettårsfristen. Under oppsøkende uke reiste gruppa til asylmottak i
østlandsområdet og holdt foredrag om reglene for familiegjenforening og særlig
ettårsfristen for de ansatte. I forbindelse med UPR ble det laget et lobbynotat om
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retten til familieliv, og derunder ettårsfristen. Temaet ble spilt inn til delegater fra flere
stater.
Straff for brudd på innreiseforbudet
Når en person utvises fra Norge får man et innreiseforbud på to år, fem år eller varig.
Bryter man dette innreiseforbudet ved å ta seg inn i Norge straffes man med fengsel.
Tidligere var strafferammen for dette seks måneder. Den 10. januar ble denne
strafferammen hevet til to år. Dette ble enstemmig vedtatt i Stortinget. Lovgiver
bestemte at normalstraff ved førstegangsbrudd på innreiseforbudet skulle være på ett
år. Vi har i vår saksbehandling møtt flere som har fått et års fengsel for å ha brutt
innreiseforbudet, og synes ofte dette er svært uforholdsmessig. Prosjektet er i
oppstartsfasen.
INNVA har utarbeidet et politisk notat som benyttes i påvirkningsarbeidet. Karianne
Holmboe Askeland har hatt en artikkel på trykk i Injuria om temaet, samt en
kommentar i Klassekampen. INNVA har også hatt møte med stortingsrepresentant
Karin Andersen fra SV om problematikken. Det ble også forberedt en radiosending
om temaet som ble tatt opp i «Hallo P3».
Høringer
Høring om innstramming i adgangen til å få behandlet omgjøringsbegjæringer i
utlendingssaker
Høring om endring i begrepsbruken knyttet til retur
Høringsuttalelse om engangsløsning for lengeværende barn
Høringsuttalelse om anerkjennelse av utenlandske ekteskap
Høringsuttalelse om endring i utlendingsloven - bortvisning på grunn av straff i
utlandet
Høring om endring i utlendingsforskriften – heving av underholdskravet og ny
hjemmel for unntak
Høring – endringer i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering
Debatter
Den 24. april arrangerte INNVA debatt på Litteraturhuset. Debatten handlet om
utvisning. Utvisning er den strengeste av utlendingslovens sivilrettslige
reaksjonsformer. For at utvisningsvedtak skal kunne fattes må utvisning ikke være
uforholdsmessig overfor utlendingen selv eller utlendingens familie. Juss-Buss ser at
utvisning får alvorlige konsekvenser for familieliv og privatliv. Debatten handla derfor
om forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker, og hvordan hensynene bak
utvisningsinstituttet best ivaretas. Ordstyrer I debatten var Carl Konow Rieber-Mohn,
som er advokat og partner i advokatfirmaet Humlen & Rieber-Mohn. I panelet satt
Katja Franko Aas – professor i kriminologi ved institutt for kriminologi og
rettssosiologi, Bente Roli – advokat i advokatfirmaet Roli og seksjonsleder ved
Kontoret for fri rettshjelp, Glenn Simon Nerdal – Politisk rådgiver for Frps
Justisfraksjon og Karin Andersen – medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen (SV)
Den 30. september arrangerte INNVA debatt på Litteraturhuset. Debatten handlet om
identitetstvil i utlendingssaker. Identitetstvil er et saksområde vi får mye av på INNVA
og som rammer de berørte hardt. Mange flyktninger opplever at det skapes tvil om
deres identitet særlig dersom de har oppgitt et annet navn under flukten, har oppgitt
feil fødselsdato, eller det av andre grunner har oppstått misforståelser som fører til at
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norske myndigheter ikke stoler på at de har oppgitt korrekt identitet. Konsekvensene
av dette er at utlendingen enten nektes utlendingspass, får andre begrensninger i
tillatelsen, eller nektes statsborgerskap. Utlendinger som ikke har pass fra
hjemlandet, noe som gjelder mange flyktninger, og ikke får utlendingspass fra norske
myndigheter, blir på mange måter avskåret fra dagliglivet. De får ikke åpna
bankkonto, det blir dermed vanskelig å skaffe seg jobb, da man ikke har noe sted å
motta lønn, eller å ta opp lån fra Statens Lånekasse dersom man vil studere. De blir
fastlåst i en situasjon hvor de ikke får bidratt til samfunnet på den måten de skulle
ønske, og denne situasjonen viser seg nærmest umulig å komme ut av da nye
vurderinger ofte vil stå og falle på manglende troverdighet.
Ordstyrer i debatten var Halvor Frihagen advokat i Advokatfirmaet Andersen &
Bache-Wiig. I panelet satt Rolf Henry Anthonisen – fagområdesjef for identitetssaker
hos Utlendingsdirektoratet, Jon Ole Martinsen – rådigver og pressekontakt ved Norsk
organisasjon for asylsøkere, Geir Jørgen Bekkevold – stortingsrepresentant Kristelig
Folkeparti og Bjørn-Kristian Svendsrud – stortingskandidat for Vestfold FrP
Artikler på trykk
- Karianne Holmboe Askeland hadde den 8. mars en kronikk i Klassekampen
om 24 års-kravet i familiegjenforeningssaker.
- Karianne Holmboe Askeland og Hanna Buer Haddeland hadde den 29. juli en
kronikk i Dagsavisen om omtalen av utviste utlendinger.
- Katharina Spikkeland Lindbak hadde den 4. august et innlegg i Klassekampen
om at reglene om identitetstvil bør endres.
- Hanna Buer Haddeland skrev en kronikk i Dagsavisen den 12. november om
at Regjeringas foreslåtte 24-årskrav for familiegjenforening ikke vil bidra til å
hindre tvangsekteskap.
- Katharina Spikkeland Lindbak skrev en artikkel om UDIs tvilsomme praksis i
saker om identitetstvil i Juristkontakts sjette utgave.
- Hanna Buer Haddeland skrev en artikkel om ettårsfristen for å søke
familiegjenforening for å få unntak fra underholdskravet for flyktninger til
Advokatbladet i april.
- Hege skrev en artikkel om identitetstvil som var på trykk i tidsskriftet Kritisk
Juss i mai.
Annet mediearbeid
- Hege Aakre uttalte seg 27. mars på nrk.no om dårlige soningsforhold for
utlendinger i Kongsvinger fengsel.
- Hege Aakre var den 28. mars på NRK P1 om dårlige soningsforhold i
Kongsvinger fengsel.
- Katharina Spikkeland Lindbak uttalte seg til Aftenposten den 18. september
om ID-regler som får urimelige utslag for mennesker.
- Katharine Spikkeland Lindbak deltok på Nyhetsmorgen på P2 den 26.
september i forbindelse med problematikken rundt identitetstvil.
- INNVA har forberedt en rekke radiosendinger både i forbindelse med JussBuss’ programmet på Radio Nova og deltakelse på «Hallo P3» på NRK.
Sendingene har blant annet omhandla identitetstvil, straff for innreiseforbudet
og familiegjenforening.

62

Andre arrangementer
UNHCR
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.
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.
Besøk hos utlendingsforvaltninga
For å få et innblikk i utlendingsforvaltninga samt svar på ulike spørsmål, var vi på
besøk hos Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI).
Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett
INNVA deltok på asyl- og utlendingsrettskurs i Sandefjord 3. og 4. mars.
UDIs vårkonferanse
INNVA deltok på UDIs årlige vårkonferanse. Temaet for konferansen var
mottaksstrukturen.
Frokostseminar hos UDI
Temaet for seminaret var visumsregelverket.
6.3.4. Rettspolitiske aktiviteter på Gjelds- og familierettsgruppa (GOF) i 2014
I 2014 ble følgende prosjekter prioritert på GOF:
Gjeld under soning
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. GOF jobber derfor for å hjelpe denne gruppa ved å
holde foredrag om hvordan man kan ta fatt på gjeldsproblemer.
Tidligere har vi holdt foredraget «Gjeld under soning» for de innsatte i fengslene.
Våren 2014 foretok vi en vurdering av prosjektet, og kom frem til at det vil være mer
hensiktsmessig å holde foredraget for de ansatte i fengslene. På denne måten kan
de ansatte hjelpe innsatte med å ta fatt på gjeldsproblemene. Vi anser dette som mer
bærekraftig i lengden. Vi ønsker likevel å fortsette å holde foredraget for innsatte i
overgangsboliger, da disse står på terskelen tilbake til samfunnet, og ønsker ofte
hjelp til å håndtere gjeldsproblemene sine.
Våren 2014 har foredraget «Gjeld under soning» vært gjennomført for ansatte ved
Arendal fengsel, Skien fengsel, Kristiansand fengsel, Friomsorgen. Foredraget ble
også holdt for de innsatte i Berg overgangsbolig og i Bastøy fengsel.
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Høsten 2012 startet GOF opp et samarbeidsprosjekt med Røde Kors «Nettverk etter
soning» som har et gjeldsprosjekt for tidligere straffedømte. Samarbeidsprosjektet
går ut på at Nettverk etter soning kan henvise saker med rettslige spørsmål til oss,
mens vi kan opplyse våre klienter om Nettverk etter soning.
Silje Haukdal deltok i en debatt om straffedømtes gjeldsansvar på KROMkonferansen i januar. Formålet med 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. Silje
hadde i sitt innlegg spesielt 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.
GOF var på et møte med Hårek Elvenes om gjeld og gjeldshåndtering. Tema for
møtet var særlig problematikken rundt straffedømtes gjeldsansvar og det faktum at
straffedømte i mange tilfeller er avskåret fra å få gjeldsordning.
Unge og gjeld
Unge er den gruppa skyldnere som vokser mest, og GOF har derfor ønsket å
fokusere spesielt på forebyggende arbeid opp mot unge skyldnere. Med unge sikter
vi til de i aldersgruppa 16-19 år. Gjeldsproblemene blant unge kan skyldes mangel
på opplæring i personlig økonomi i skolen. Et mål er å innta personlig økonomi som
obligatorisk del av et fag i skolen.
Våren 2014 foretok vi en evaluering av prosjektet, og ble enige om at det vil være
hensiktsmessig å utarbeide brosjyren «Unge og Gjeld» for lærere på videregående
skoler. Denne kan vi overlevere til lærere i klasser vi holder foredrag for, slik at de
selv kan undervise i personlig økonomi. Våren 2014 har GOF avholdt foredraget på
en rekke videregående skoler, se punkt 6.2.6 for mer informasjon.
GOF holdt foredrag om unge og gjeldshåndtering hos AUF i Oslo, der ble det
diskutert farene ved økende gjeldsproblemer blant unge i dag. GOF produserte en
radiosending om gjeld og gjeldshåndtering for å informere studenter om hvordan de
kan håndtere gjeldsproblemer. GOF viet en av dagene i rettspolitisk uke til
oppsøkende virksomhet på Stovner senter og Furuset senter i Groruddalen. Vi stod
på stand og delte ut gjeldsbrosjyrer, og opplyste tilfeldig forbipasserende om JussBuss. Anniken Fuglerud hadde et innlegg i Aftenposten den 30. oktober 2014. I
innlegget fremmes det at personlig økonomi må komme inn som obligatorisk fag på
timeplanen på videregående skoler. Lars Arnesen uttalte seg i en artikkel i VG den
19. november 2014 om økende gjeldsproblemer blant unge.
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 usikra lån, er å opprette et nasjonalt gjeldsregister.
Den 29. mai 2013 ble det beslutta av Barne- likestillings- og
diskrimineringsdepartementet at et gjeldsregister skulle innføres. Den 12. november
2013 ble forslaget trukket av den nye statsråden Solveig Horne. GOF vil fortsette
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arbeidet med å innføre et nasjonalt gjeldsregister. Våren 2014 hadde Juss-Buss
besøk av Hadia Tajik (AP), og snakket med henne om innføringa av et nasjonalt
gjeldsregister. GOF vil fokusere mer på dette prosjektet i 2015.
Forliksrådet
Som førsteinstans i et stort antall juridiske tvister, er utforminga og gjennomføringa
av forliksrådene av stor betydning for mange. Det er en rekke hensyn som gjør seg
gjeldende, bl.a. hensynet til å løse tvister på et tidlig stadium og hensynet til et riktig
resultat. Forliksrådets rolle bør derfor debatteres.
GOF mener rettsikkerheten ved forliksrådsbehandling ikke er forsvarlig på bakgrunn
av at forliksrådet både skal mekle og dømme i sivile saker. De har ingen juridisk
kompetanse, lite opplæring og svært varierende erfaring ettersom hver kommune har
sitt forliksråd. GOF mener behandlinga i større grad burde legges til særlige utvalg
med faglig og juridisk kompetanse slik som forbrukertvistutvalget og
husleietvistutvalget. GOF erfarer at et stort antall av våre klienter har fått avsagt
fraværsdommer mot seg i forliksrådet uten at de er klar over det og at en stor andel
av forliksrådets 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
evalueringa og ønsker å påvirke revideringa. Justisdepartementet har uttalt at det
kan forventes en høringsrunde høsten 2015. GOF skal delta i høringsrunden.
GOF har utarbeidet et kort notat med de beste argumentene for hvorfor Forliksrådet
må endres, og hvor vi skisserer endringer til Forliksrådet. Dette notatet skal brukes til
å sende ut til politikere og andre interessegrupper. Våren 2014 var GOF i møte med
lovavdelinga, og delte våre erfaringer og syn på forliksrådsordninga. Lovavdelinga
informerte om at tvistelovens kap. 6 om forliksrådet ikke skal revideres i denne
omgang, men de var takknemlige for tilbakemeldingene fra GOF.
GOF arrangerte debatten «Forliksrådet – en fare for rettssikkerheten?» i april 2014.
GOF hadde artikkelen «Forliksrådet – et nødvendig onde?» på trykk i Advokatbladet i
juni, og en oppfølgingsartikkel om forliksrådet på trykk i Advokatbladet i juli. GOF
produserte en radiosending om forliksrådet, hvor negative sider ved forliksrådets
rettslige kompetanse og saksbehandling ble belyst. GOF hadde møte med Peter
Christian Frølich (H) om forliksrådet på Stortinget, og fortalte om positive og negative
sider ved forliksrådsbehandlinga og forliksrådets rettslige kompetanse. Anniken
Larsen Fuglerud skrev et innlegg om forliksrådet i Aftenposten. Lars Arnesen uttalte
seg i en artikkel i Kapital i oktober 2014 om problemene med Forliksrådet som GOF
erfarer.
Samordning av livsoppholdssatser
I Norge er det fire ulike særnamsmenn som kan tvangsinndrive ved å trekke i lønn:
Statens innkrevingssentral (SI), Nav Innkreving (NAVI), Namsfogdene og kemnerne.
Ved utleggstrekk har skyldner rett til å holde tilbake det som med rimelighet trengs til
livsopphold. Hvor mye dette blir i praksis fastsettes i satser satt at de enkelte
særnamsmenn, og varierer mellom omtrent 6700 og 10700 for enslige. I praksis kan
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dette også føre til en annen prioritering av krav enn den som følger av
dekningsloven. Å fastsette en sats som gjelder for alle bør være enkelt å
gjennomføre, og vil skape betydelig større forutsigbarhet for våre klienter. GOF har
derfor lenge jobbet for at det skal fastsettes en sats som gjelder alle
innkrevingssentralene. I tillegg er det et stadig tilbakevendende problem at to
særnamsmenn trekker samtidig uten å vite om hverandre slik at skyldnere risikerer å
få lite eller ingenting utbetalt. Pengene blir ikke tilbakebetalt selv om det er klart at det
er trekkinstansen som har gjort en feil.
Høsten 2014 la vi ned prosjektet om samordning av livsoppholdssatser.
Begrunnelsen til nedleggelsen er at det nå har kommet forskrift om
livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning. Forskriften gjelder for alle
trekkinstanser. GOF er fornøyd med at livsoppholdssatsene er likt uansett hvilken
trekkinstans som nedlegger utleggstrekket eller hvor man bor i landet.
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 lovgivninga
eller fastsatt i rettspraksis og dermed utilgjengelige for de fleste. GOF jobber derfor
med at det skal vedtas en samboerlov som lovfester gjeldende rett. Et spørsmål vi
har diskutert mye, er om en samboerlov bør gi samboere flere rettigheter enn de har i
dag slik at det finnes tydeligere regler for det økonomiske oppgjøret, og hvem en slik
lov eventuelt skal gjelde for.
JURK er spesielt opptatt av saken og har utarbeidet et eget forslag til samboerlov.
Juss-Buss har vurdert forslaget og valgt å stille seg bak dette. Det er noen punkter vi
ikke er helt enige i, men vi ønsker å stille oss bak forslaget siden vi generelt er for en
samboerlov. JURK har stilt prosjektet i bero, men GOF har sagt seg villig til å bidra
senere dersom det skulle være ønskelig.
Våren 2014 viet vi en av dagene i rettspolitisk uke til samboerprosjektet. Vi drev
oppsøkende virksomhet på Blindern og på HiOA. Vi delte ut samboerkontrakter og
samboerbrosjyrer, og gjorde undersøkelser om hvor mange samboere som ikke
hadde samboerkontrakt. De færreste vi møtte hadde kontrakt. GOF produserte en
radiosending om samboere og samboeres rettslige stilling for å opplyse studenter om
deres rettigheter i et samboerforhold. Vilde Hauan hadde et innslag høsten 2014 på
Hallo P3 om samboerskap og samboeres rettsstilling.
GOF vil fortsette med å gi rettsinformasjon om samboeres rettsstilling samt å
massedistribuere samboerkontrakten vi har laget.
Debatter
GOF arrangerte debatten «Forliksrådet – en fare for rettssikkerheten?» i april 2014.
Vi ønsket å diskutere forliksrådets rolle i Norge i dag, og å sette fokus på ulike sider
ved forliksrådsbehandlinga som vi selv mener er kritikkverdige. Panelet bestod av
Anders Røberg-Larsen, fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Byutviklingskomiteen,
tidligere medlem og leder av Forliksrådet i Oslo, avdeling 2, Anne Robberstad,
professor i sivilprosess ved Universitetet i Oslo, Merete Smith, generalsekretær i
Advokatforeningen og Tor Langbach, tidligere direktør for Domstolsadministrasjonen.
Ordstyrer var Olaf Halvorsen Rønning, dommerfullmektig i Larvik tingrett.
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GOF arrangerte høstens debatt sammen med FEG. Debatten ble holdt på
Litteraturhuset den 28. oktober. Temaet var soningskøproblematikken i Norge.
Panelet bestod av Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Thomas
Uglevik, postdoktor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi, Thomas Mathiesen,
professor i rettssosiologi, Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Venstre og Glenn
Simon Nerdal, politisk rådgiver i FrP og rådgiveransvarlig for justiskomiteen.
Ordstyrer var Nora Hallén, forsvarsadvokat i Hestenes og Dramer & Co.
Artikler på trykk
- Eirik Rodahl skrev en artikkel om flere problematiske sider ved Forliksrådet,
blant annet ordninga med fraværsdom til Advokatbladet i mai.
- Vilde Haugen skrev en artikkel om flere problematiske sider ved Forliksrådet,
blant annet at brev forkynnes uten mottakskvittering til Advokatbladet i juni.
- Anniken Larsen Fuglerud skrev et innlegg i Aftenposten den 30. oktober om
unge og gjeldsproblemer.
Annet mediearbeid
- Anniken Larsen Fuglerud uttalte seg i en artikkel i Vårt Land den 22. februar
om rigide økonomiske grenser for å få fri rettshjelp.
- Lars Arnesen uttalte seg i en sak om Forliksrådet i Kapital i oktober
- Lars Arnesen uttalte seg i en artikkel i VG den 19. november som omhandlet
unge og gjeld.
- Mathias Smith-Meyer uttalte seg i en artikkel i VG den 12. desember om lang
ventetid for å få økonomisk rådgivning av NAV
- GOF har forberedt en rekke radiosendinger i forbindelse med Juss-Buss’
deltakelse på «Hallo P3» og vårt eget radioprogram på Radio Nova.
Sendingene har blant annet handla om samboeroppgjør, Forliksrådet og
generelt om ekteskapsregler.
Andre arrangementer
Temadag hos Namsfogden i Oslo
GOF besøkte Namsfogden hvor vi fikk en innføring i de områdene Namsfogden
jobber med. Besøket var arrangert av GOF, og det deltok representanter fra SAG og
fra JURK.
Besøk hos Finansklagenemnda
GOF besøkte Finansklagenemnda. Vi fikk en innføring i hva Finansklagenemnda
jobber med, hvordan saksbehandlingen foregår og svar på en del faglige spørsmål.
GOF besøkte Forliksrådet i Oslo.
Vi fikk en innføring i forliksrådets virksomhet, samt overvære flere forliksrådsmøter.
Besøk hos Konfliktrådet
GOF besøkte Konfliktrådet.
Vi fikk en innføring i virksomheten deres og sammenlignet deres arbeid med det
arbeidet vi gjør her i Juss-Buss.
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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 Plenum at Juss-Buss ønsker å sørge for og bidra til at det
blir gjennomført en rettshjelpsundersøkelse. To studenter har skrevet 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 var 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.
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 utviklinga 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.
«Rettshjelp 2013»
Det var 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 var derfor nødvendig. To studenter fikk stipend fra
Advokatforeningen, og gjennomførte undersøkelsen som sin masteravhandling. Alle
Juss-Buss’ medarbeidere foretok i perioden 22. april til 22. mai 2013 innsamling av
data fra beboere i en drabantby på Østlandsområdet. I fire uker hadde vi stengt for
ordinær drift mens medarbeiderne gjennomførte intervjuer.
Undersøkelsens formål var å kartlegge behovet for rettshjelp blant utsatte grupper på
utvalgte forvaltningsrettslige områder (velferdsrett og utlendingsrett). Vi kartla
utvalgets erfaringer med utvalgte forvaltningsorganer (NAV, UDI og kommunen) de
siste to årene med særlig fokus på forvaltningas informasjons- og veiledningsplikt. I
tillegg undersøkte vi 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).
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Konklusjonen var at rettshjelpsbehovet blant utsatte grupper er stort på velferds- og
utledningsrettens område. Over halvparten av behovet vi avdekket var latent, noe
som kan tyde på mange ikke ser på denne typen problemer som juridiske.
Forvaltningas veiledning klarte i liten grad å avhjelpe problemene. I all erfaring
utvalget hadde med forvaltninga hadde de enten ikke benytta eller fått mangelfullt
utbytte av veiledninga over halvparten av sakene. På klagestadiet var veiledningas
evne til å avhjelpe situasjonen blitt enda dårligere. I de tilfellene gratis rettshjelp var
oppsøkt i velferds- og utlendingsrettslige saker kunne ikke sakene løses innafor
rammen av tiltaket. Dagens rettshjelpstilbud, herunder forvaltningas veiledningsplikt,
kunne ikke imøtekomme behovet utvalget vårt hadde for rettshjelp på velferds- og
utlendingsrettens område.
Undersøkelsen foreslår en rekke forbedringer i den offentlige rettshjelpsordninga,
herunder innføring av førstelinjetjenesten, økning i inntektsgrensene og en utvidelse
av saksområdene. Videre foreslås det at en statlig rettshjelpsordning fokuserer mer
på oppsøkende arbeid. Ta kontakt med Juss-Buss ved ønske om å få tilsendt
undersøkelsen i sin helhet, eller finn den på våre nettsider www.jussbuss.no.
Rettshjelpsundersøkelsen («Rettshjelp 2013») ble ferdigstilt høsten 2014. I
september hadde vi et lanseringsarrangement på Litteraturhuset. Professor og faglig
ansvarlig for Juss-Buss, Kristian Andenæs, holdt en kort innledning om rettshjelp. Ida
Jordal og Silje Hasle, som har skrevet undersøkelsen, presenterte hovedfunnene.
Både representanter fra NAV, UDI og Justisdepartementet var tilstede for å
kommentere funnene og si noe om veien videre.
Vi har sendt undersøkelsen til alle de politiske partiene på Stortinget, samt Rødt i
Oslo. Videre har vi sendt den ut til en rekke NAV-kontorer, våre samarbeidspartnere
og andre interesserte. Vi har presentert funnene til justisminister Anders Anundsen
og statssekretær Vidar Brein-Karlsen, for å gi dem innspill til hva vi mener må endres
for å gjøre ordninga bedre.

7.3. Masteroppgaver
I 2014 har Juss-Buss trykket tre avhandlinger i vår stensilserie. Samtlige er skrevet
av tidligere medarbeidere på Juss-Buss, som fikk et engasjement for sitt tema da de
jobba på Juss-Buss.
«Introduksjonsloven – en fremstilling og vurdering av hovedreglene» foretar en
gjennomgang av reglene i introduksjonsloven og hvilke rettslige problemstillinger
disse reiser. Temaet er i hovedsak nyankomne innvandreres rett og plikt til deltakelse
i introduksjonsprogram. Oppgaven er skrevet av Benedikte Cecilie Nilsen.
«Pasienten i fengsel - Hvilket rettsvern har innsatte med helseproblemer?» belyser
innsattes helserettigheter i møte med kriminalomsorgens regelverk, med et særlig
fokus på håndtering av konflikter mellom fengselslegens anbefaling om behandling
av den innsatte og fengselsledelsens sikkerhetsvurderinger. Oppgaven er skrevet av
Thea Sjuve Johansen.
«Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av
fengselsbesluttede isolasjonsvedtak» omhandler kriminalomsorgens internkontroll
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ved bruk av isolasjon. Den overordna problemstillinga er hvorvidt kriminalomsorgens
kontroll av de beslutninger om isolasjon som treffes administrativt i det enkelte
fengsel fungerer i tråd med nasjonale og folkerettslige forpliktelser. Oppgaven er
skrevet av Marit Lomundal Sæther.
Ta kontakt med Juss-Buss for å få oversendt oppgavene, eller finn dem under
«publikasjoner» på www.jussbuss.no.

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 opplæringa 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 andre gis det en innføring i saksbehandling, klientbehandling, juridiske
problemløsningsteknikker og hjelp til selvhjelp. Klientbehandlinga 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 veiledes 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 gruppa 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
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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.

8.5. Andresemesters opplæring
I begynnelsen av det andre semesteret er det satt av en dag til internseminar.
Målsettinga 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. Målsettinga
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
innafor 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
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leder bidrar til å skaffe en faglig veileder som er nærmere til å veilede i de spesifikke
faglige problemene som avhandlinger over et bredt spekter reiser. Han søker likevel
å holde kontakten med arbeidet underveis og bidrar til å støtte opp om arbeidet i
tillegg til den oppnevnte veileder.

8.8. Fellesseminaret
Fellesseminaret er et faglig arrangement som arrangeres av og for
studentrettshjelpstiltakene i Norge – Juss-Buss, JURK, Jusshjelpa i Nord-Norge,
Jussformidlingen i Bergen og 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 2014 var det Jushjelpa i Midt-Norge
som arrangerte seminaret. Alle fulltidsmedarbeiderne hos Juss-Buss deltok på
seminaret.
Seminarets tema var sosial dumping og diskriminering i arbeidslivet. Målet var å gi
deltakerne nærmere innsikt i hva dette er, og å finne måter vi som rettshjelpstiltak
kan forebygge dette på i fremtiden.
Følgende aktører holdt foredrag:
Ingar Haarstad – Arbeidstilsynet
Ingar Haarstad er prosjektleder for Arbeidstilsynets satsing på arbeidsinnvandring.
Hans kjerneoppgave i arbeidstilsynet er å føre tilsyn med bedrifter arbeidstilsynet
mistenker bedriver sosial dumping.
Advokat Geir Høin
Advokat Geir Høin er advokat i fagforbundet. Han har jobba en god del med
problematikken omkring sosial dumping, og satt blant annet i det partssammensatte
utvalget som regjeringa oppnevnte etter Adecco-saken.
Advokat Vibeke Bæra
Advokat Vibeke Hein Bæra har jobbet i politiet, i Arbeidstilsynet, som advokat i
mange år, og er nå partner i Advokatfirmaet Lippestad AS.
Monika Skjølberg – IMDi
Monika Skjølberg er seniorrådgiver for IMDI (Integrerings – og mangfolds
direktoratet).
Cand.Philol Hans-Ivar Kristiansen
Hans–Ivar Kristiansen er utdanna cand.philol. fra Universitetet i Bergen med nordisk
hovedfag.
I tillegg til de faglige foredragene ble det avholdt «workshops» der medarbeiderne,
på tvers av tiltakene, møttes for å diskutere ulike gruppeoppgaver som knyttet seg til
temaet sosial dumping.
For utfyllende rapport fra fellesseminaret for de studentdrevne rettshjelpstiltakene
2014, ta kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge.
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8.9. Annen opplæring
Til slutt nevnes de mer uformelle elementer i opplæringa. 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 som regel også på rettskildekurs holdt av
Lovdata.
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9. Økonomi og drift
9.1. Budsjett og regnskap 2014

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. 3 262 000 for 2014 fra Justisdepartementet. Dette
var kr 88 000 mindre enn i 2013. Vi klagde på vedtaket og fikk i slutten av 2014
ytterligere kr 88 000. Resultatet ble dermed at vi fikk kr 3 350 000 for 2014. Pengene
går i sin helhet til lønnsutgifter.
Når det gjelder andre inntekter, opplevde vi for fjerde år på rad stor usikkerhet knyttet
til videre finansiering fra Oslo kommune. Byrådet innstilte i sitt budsjettforslag for
2014 på kutt til Juss-Buss og andre rettshjelptiltak i Oslo. Dette skaper usikkerhet
knyttet til den økonomiske situasjonen fremover. Til slutt mottok vi allikevel kr. 680
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000 fra Oslo kommune etter en ekstrabevilgning på kr. 150 000 i revidert
budsjettprosess.
Videre økte Sigval Bergesen sin støtte til Juss-Buss med kr. 30 000, dra 150 000 opp
til 180 000. Beløpet ble overført på slutten av 2013 og ble derfor ikke budsjettert inn i
2014. Stiftelsen har i mange år vært en stabil bidragsyter til Juss-Buss.
Advokatforeningen ga oss et noe redusert tilskudd sammenligna med året før og
Akershus fylkeskommune bevilget samme sum som for året før og dermed som
budsjettert, henholdsvis kr. 40 000 og kr. 50 000.
Inntektene fra SiO har økt de siste årene, fra 200 000 kr i 2012 til 300 000 kr for
2013. For 2014 mottok vi kr. 270 000. Kuttet var begrunnet i at relativt få av klientene
våre var studenter fra SiO. Vi har holdt fokus på oppsøkende virksomhet på
studiesteder og fikk holdt åpent hele sommeren 2014 for disse midlene.
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 negativt avvik på kr. 395 315 på inntektssiden. Dette skyldes følgende:
Artsgruppe 34
Vi har et positivt avvik på kr. 498 608 for artsgruppe 34.
Vi fikk økte midler (med kr. 150 000) fra Oslo kommune etter revidert budsjettprosess.
Kr. 390 000 er innkjøp av bil som ble foretatt i desember. Dette er en utgift vi i
utgangspunktet ikke budsjetterte med, men som vi fatta et enkeltvedtak om i vårt
plenumsmøte. Denne forklarer derfor noe av avviket mellom budsjett og regnskap på
denne posten. Kjøpet ligger inne som en negativ inntekt fordi UIO regnskapsfører
investeringer etter en såkalt forpliktelsesmodell og investeringer vises i regnskapet
som en negativ inntekt.
Kr. 36 418 er innkjøp av en kopi- og faksmaskin. Kjøpet ligger inne som en negativ
inntekt av samme årsak som innkjøpet av bilen, se forklaring rett overfor.
Kr. 21 437 er innkjøp av fem datamaskiner med tilhørende kabler. Kjøpet ligger inne
som en negativ inntekt av samme årsak som innkjøpet av bilen, se forklaring rett
overfor.
Artsgruppe 36
Vi har et negativt avvik på kr. 121 195 for artsgruppe 36.
Vi mottok støtte fra Fritt Ord for å arrangere åtte debatter i 2014 (kr. 20 000).
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
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stor grad, da det er snakk om lave summer (kr. 2 580 i 2014). Innbetalingene er
betalt ut igjen som rettsgebyr og kommer derfor inn som kostnad på utgiftssida.
Artsgruppe 39
Vi har et negativt avvik på kr. 17 902 for artsgruppe 39.

9.2.2. Om utgifter
Personalkostnader
Vi har et positivt avvik på kr. 288 267 når det gjelder personalkostnader. Avviket
skyldes i hovedsak avvik i lønnskostnader.
Artskode 51
Vi har et positivt avvik på kr. 125 611. Årsaken til avvik i lønnsutgifter skyldes i
hovedsak at vi har hatt to ansatte færre enn opprinnelig budsjettert med i to
semester. 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. 65 500 skyldes feilpostering av utgifter til ITtjenester. Dette er driftsutgifter og skulle vært ført på en 6’er art.
Artskode 54
Årsaken til det positive avviket på kr. 100 256 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. JussBuss 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 både
2013 og 2014. Derfor budsjetterer vi med 3 prosent fra og med 2015.
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. Det vil nok bli naturlig å budsjettere mindre
fremover.
Artskode 58
Årsaken til det positive avviket på kr. 1 125 er refusjoner fra NAV.
Artskode 59
Posten har et negativt avvik på kr. 4 225. Dette skyldes at vi har hatt noe høyre
utgifter enn budsjettert med. Noen utgifter som tilhører denne posten har blitt ført
under utleggsrefusjon, og avviket er derfor ikke reelt i sin helhet.
Driftskostnader
Vi har et positivt avvik på kr. 112 141 når det gjelder driftskostnader.
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Avvikene i driftskostnader skyldes i stor grad endrede artskoder og avvik mellom hvor
man har trodd at poster vil bli ført og hvor de faktisk har blitt ført.
Større avvik kommenteres i det følgende:
Artskode 60
Posten har et negativt avvik på kr. 16 749 som i sin helhet skyldes interne
omposteringer. Artskoden har en motpost på inntektssida.
Artskode 63
Posten har et negativt avvik på kr. 14 950 som i sin helhet skyldes utgifter til leie av
lokaler for å arrangere debatt. Ettersom lokalet «Frokostkjelleren», der Juss-Buss har
arrangert debatter gratis i mange år, ikke ble ferdigoppussa i løpet av 2014 valgte vi
å holde alle debattene på Litteraturhuset. Dette ble litt dyrere enn antatt.
Artskode 65
Posten har et positivt avvik på kr. 19 311. Dette skyldes at innkjøp av fem PCer (kr.
21 437) ble ført på artskode 34, se kommentar over.
Artskode 67
Posten har et positivt avvik på kr. 17 550. Årsaken til dette er at vi har brukt mindre
penger på oversetting av brosjyrer enn budsjettert med.
Artskode 68
Posten har et positivt avvik på kr. 58 322. Posten inneholder utgifter til blant annet
kontorrekvisita, trykking, kurs og utgifter til aviser og tidsskrifter. Avviket skyldes dels
at fellesseminaret ble billigere enn budsjettert med (kr. 10 000 i avvik) samt at vi fikk
reduserte priser på en del av kursene vi deltok på.

9.2.3. Om diverse tiltak
Prosjekter som er øremerka 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 øremerka midler i 2014 var:
Debatter på Litteraturhuset
kr. 46 950
For årets debattrekke på Litteraturhuset mottok vi kr. 20 000 fra Fritt Ord-stiftelsen.
Til sammen har vi hatt utgifter på kr. 46 950 for denne debattrekka.
Rettshjelpsundersøkelsen
kr. 44 877
Vi fikk prosjektmidler for å gjennomføre en rettshjelpsundersøkelse
(Advokatforeningen, Akershus fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og
Hedmark fylkeskommune). Til sammen kr. 110 000, resten av midlene ble brukt i
2013.
Kr. 38 922 er brukt til å ferdigstille undersøkelsen, i form av trykkeutgifter og utgifter
til lanseringasarrangement som vi hadde høsten 2014. De resterende midlene (kr. 5
955) overføres til 2015 for utbetaling av stipend.
Fengselsturné
kr. 20 000
Vi mottok støtte fra Lovsamlingsfondet for å sende 9 medarbeidere på fengselsturné
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på sørlandet i en uke våren 2014. Midlene ble brukt til transportutgifter,
oppholdsutgifter og matutgifter.
UPR-rapportering
kr. 14 928
Vi mottok støtte fra Lovsamlingsfondet for å reise til Genève og delta på UPRrapportering i FN. Potten ble brukt til utgifter til fly, opphold og mat til tre ansatte på
Juss-Buss.
Dubrovnik-konferanse
kr. 18 612
Vi mottok støtte fra Lovsamlingsfondet for å sende tre medarbeidere på
rettshjelpskonferanse i Dubrovnik. Midlene ble brukt til utgifter til fly, opphold og mat
til medarbeiderne. Reisen varte i en drøy uke.

9.2.4. Kommentarer fra økonomiavdelingen ved Juridisk fakultet, ved
Lars Botten
Økonomiavdelingen ved Det juridiske fakultet har også i 2014 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 2 009 722 kroner. Akkumulert
overskudd ved inngangen til 2014 var 1 918 183 kroner og resultatet for 2014 isolert
var et overskudd på 97 687.
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.
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Sluttresultatet for 2013 var kr. 1 918 183, mens det i 2014 var kr. 2 009 722. Dette
innebærer en differanse på kr. 91 539.
Det positive resultatet skyldes dels at kr. 5 955 av tilskuddet til
rettshjelpsundersøkelsen ikke har blitt brukt, og overføres derfor til dette prosjektet
for 2014. Dette innebærer at vi egentlig skulle gått med et noe mindre overskudd, på
85 584,-.
Dette tatt i betraktning har vi et reelt positivt resultat på kr. 85 584,- for 2014.
Grunnen til at vi har gått litt i overskudd skyldes at vi var restriktive på utgiftene da vi i
juni fikk beskjed om at vi ble kutta av Justisdepartementet (med kr. 88 000,-). Disse
midlene ble imidlertid tilbakeført i november. Da var det lite igjen av driftsåret, og
dermed så vi det ikke som konstruktivt å haste med å benytte disse midlene.
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. I 2014 fikk vi for eksempel ikke vite hvor mye midler vi ble
tilkjent fra Justisdepartementet før i juni. Det sier seg selv at dette gjør det vanskelig
å budsjettere og planlegge driftsåret. I tillegg fikk vi et kutt, noe som medførte
usikkerhet og mye arbeid ble lagt ned for å reversere dette.
Det er derfor en trygghet for oss at vi for første gang skal motta øremerka midler over
statsbudsjettet for 2015. Vi håper denne ordninga videreføres, da det vil medføre en
betydelig økt stabilitet for oss. Juss-Buss har en egenkapital som dekker drift i
underkant av et halvår. Dette anser vi som nødvendig for å kunne avvikle drifta 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.
Heldigvis har Juss-Buss fått øremerka midler fra Justisdepartementet
statsbudsjettet for 2015. Vi håper at dette er en ordning som vil videreføres

i

Over 4/5 av utgiftene er knytta 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
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utgiftene uten at det går utover lønna 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 studiefinansieringa. I tillegg er det prinsipielt galt at studenter indirekte skal
være med på å finansiere rettshjelpstilbudet.
Medarbeidernes lønn hadde ikke blitt justert på flere år. Derfor besluttet Juss-Buss å
øke heltidsmedarbeidernes lønn med kr. 500 i måneden og deltidmedarbeidernes
lønn med kr. 250 i måneden. Fulltidsmedarbeiderne mottar etter økninga kr. 7228,per måned. Dette trer i kraft fra og med januar 2015. 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. Vi har en ambisjon om at
lønnsnivået på sikt skal tilsvare en måneds studielån.

9.4. Antall arbeidstimer og vederlagsfritt arbeid
Arbeidsinnsatsen på Juss-Buss utgjorde i følge timelistene totalt 38 087 for 2014.
Timene fra sommerdrifta er ikke med i denne beregninga. Det er en liten økning fra
2013 da det ble lagt ned 37 284 arbeidstimer. Det er viktig å understreke at vi hadde
en heltidsmedarbeider mindre enn planlagt i ett semester i 2014, noe som påvirker
resultatene.
Heltidsmedarbeiderne jobba i gjennomsnitt 42 timer per uke i 2014. 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 ble lønnet for 35 prosent av timene de jobba i 2014. Det
betyr at medarbeiderne på Juss-Buss jobbet 65 prosent av tida frivillig. For de lønna
timene mottok 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.
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9.5. Fordelinga av antall faktiske arbeidstimer på gruppene
I 2014 ble det registrert 38 087 ordinære arbeidstimer på Juss-Buss. Av de samla
arbeidstimene gikk 8 223 timer (22 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 9864 timer. Under følger en oversikt over fordelinga av
totalt antall arbeidstimer, gruppevis:
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10. Ansatte i Juss-Buss i 2014
Faglig leder:
Kristian Andenæs
Daglig leder:
Hedda Larsen Borgan
Kontormedarbeidere:
942 Miriam Jakobsen Fjelde
935 Vilde Ødegaard Hauan
Medarbeidere:
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
943 Susanne Stirø
944 Simen Baastad
945 Hanne Hareide Skårberg
946 Anniken Larsen Fuglerud
947 Eirik Rodahl
948 Vilde Haugen
949 Hanna Buer Haddeland
950 Karianne Holmboe Askeland
951 Katharina Spikkeland Lindbak
952 Victoria Smedsrud Øyen
953 Hana Temsamani

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

954 Kenneth Solberg
955 Karin Maria Svånå
956 Lars Arnesen
957 Rikke Lund Lefdal
958 Mathias Smith-Meyer
959 Eivind Rydland
960 Anette Plassen
961 Jens Andresen Osberg
962 Ingrid Nygaard Knutzen
963 Maria-Kristin Rydland
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11. Et innblikk i 2015
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 2014 har vi jobba hardt for å få
midler til å holde åpent også hele sommeren 2014. De to første ukene med
sommerdrift vil vi i 2015 ha tre medarbeidere på jobb per gruppe, i motsetning til to
per gruppe i uka. Dette vil bidra til at våre klienter kan få raskere hjelp, ettersom vi er
flere som deler på arbeidsbyrden.
Juss-Buss vil fortsette den oppsøkende virksomheten mot studenter ved UiO og
HiOA, og særlig ha fokus på rettsinformasjon til studenter. Vi vil også fortsette å være
på radio så mye vi kan, slik at vi når ut til blant annet denne målgruppa.
I tillegg vil vi prioritere å oversette og trykke brosjyrer innen husleierett, arbeidsrett og
gjeldsrett i 2015. Vi håper også å få oversatt Fangehåndboka til enda et språk, for
eksempel polsk eller russisk.
De felles rettspolitiske prosjektene på Juss-Buss i 2015 vil hovedsakelig være å følge
opp at rettshjelp blir en prioritert sak politisk. Det ble nedlagt et betydelig arbeid med
dette i 2014 som vi vil videreføre i 2015. Vi vil også fortsette å ha fokus på
problematikken til fattige tilreisende.
Videre skal vi for første gang arrangere «Rettshjelpsdagene». Hovedformålet med
Rettshjelpsdagene vil være å sette fokus på blant annet den offentlige
rettshjelpsordninga og hva vi mener er problematisk ved ordning slik den fungerer i
dag. Vi vil også gå nærmere inn på rettshjelpsbehovet til Juss-Buss sin klientgruppe
og de rettsområdene der vi mener rettstilstanden ikke er tilfredsstillende. Det vil også
være en mulighet til å få satt fokus på rettshjelp i selve jussutdanninga. Vi håper at
arrangementet kan bli en årlig tradisjon.
Sannsynligvis vil Juss-Buss flytte til nye kontorlokaler i løpet av 2015. Planen er at vi
skal samlokalisere oss med JURK og Gatejuristen. Dette vil gjøre det lettere for våre
klienter å få hjelp, fordi de i mindre grad må bli henvist videre dersom vi ikke kan
hjelpe. I tillegg vil det styrke samarbeidet organisasjonene mellom. Forhåpentligvis vil
lokalene våre ligge lenger øst i byen og mer sentrumsnært, slik at vi er lettere
tilgjengelig for klientene våre.
I mars 2015 skal Juss-Buss velge ny daglig leder. Vedkommende begynner i jobben
1. august 2015.
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