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1. Innledning
1.1. Bakgrunn
Jussbuss 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. 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
Jussbuss ønsket å praktisere jussen der hvor den skapte mest velferdsmessig nytte. Fra et
mer overordna perspektiv må oppstarten av Jussbuss 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 Jussbuss 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. Det
udekka rettshjelpsbehovet til ressurssvake grupper er veldokumentert, både gjennom flere
rettshjelpsundersøkelser og den store pågangen til Jussbuss og andre lavterskel
rettshjelpstiltak rundt om i landet.
Jussbuss 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
Jussbuss er faglig tilknyttet det juridiske fakultet. Jussbuss 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.

1.2. Jussbuss – kort oppsummert
Jussbuss er et studentdrevet rettshjelpstiltak som siden 1971 har tilbudt rettshjelp til
ressurssvake grupper. På Jussbuss yter 35 jusstudenter gratis rettshjelp, hovedsakelig
frivillig. Arbeidet har siden oppstarten utgjort et viktig bidrag til fattigdomsbekjempelsen i
Norge.
Jussbuss 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. Jussbuss 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. Jussbuss skal
ikke være et alternativ til offentlig rettshjelp, men et supplement til denne ordninga.
Jussbuss 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 Jussbuss er at vi, i større grad enn det
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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.
Jussbuss 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. Jussbuss mener derfor at
den offentlige rettshjelpsordninga bør dekke langt videre enn det den gjør i dag.
I 2011 vant Jussbuss jusstudentenes menneskerettighetspris som utdeles av Amnesty
International juridisk studentnettverk for å ha fremmet menneskerettighetene som
studenter og for studenter. Juryen trakk fram at Jussbuss har formet en hel generasjon
jusstudenter, som tar med seg rettighetsperspektivet videre i arbeidet som jurister.
I 2012 vant Jussbuss, 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.
I 2015 vant Jussbuss Advokatforeningen Oslo krets sin æresbevisning for arbeidet med
rettshjelp til ressurssvake grupper.

1.3. Jussbuss' fire hovedmålsettinger
I 1976 ble det bestemt at Jussbuss skulle ha følgende hovedmålsettinger som består den dag
i dag: rettshjelp, rettspolitikk, forskning og utdanning.

1.3.1. Saksbehandling
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 rettstap fordi de ikke
har råd til å gå til advokat. Vår bistand skal være av høy kvalitet. Jussbuss mener at
rettshjelpen vi yter svarer til denne målsetninga.
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Jussbuss 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 kan fungere mer effektivt enn arbeid med
enkeltsaker fordi resultatene kommer flere til gode.
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 Jussbuss 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 Jussbuss omtrent hvert tiende år
rettshjelpsundersøkelser for å avdekke mulig udekket rettshjelpsbehov. Les mer om
forskning i kapittel 7.

1.3.4. Utdanning
Jussbuss mener det er en stor mangel ved det juridiske embetsstudiet at praktisk erfaring i
liten grad er en del av utdannelsen.
Gjennom arbeid på Jussbuss 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
Jussbuss er organisatorisk underlagt Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved det
juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Jussbuss drives etter et prinsipp om flat struktur.
Organisasjonen er bygd opp slik:
Plenum
Plenum er Jussbuss’ høyeste organ og består av alle medarbeidere på Jussbuss, samt faglig
leder. Jussbuss drives etter vedtekter vedtatt av Plenum. Vedtektene finnes tilgjengelig på
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 Jussbuss. R arrangerer også
seminarer og temamøter 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 to kontormedarbeidere
(med stillingsbrøk på til sammen omtrent 85 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 Jussbuss. Dette innebefatter blant annet
opplæring, veiledning på prosjekter, oppfølging av det faglige arbeidet på gruppene, og
bistand til daglig leder ved behov.
Faggruppene
Medarbeiderne på Jussbuss 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 2016 har Jussbuss hatt følgende fem faggrupper:
- Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
- Fengselsrettsgrppa (FEG)
- Utlendingsrettsgruppa (INNVA)
- Husleie- og gjeldsrettsgruppa (HOG)
- Miljørettsgruppa
8

Organiseringen av miljørettsgruppa har vært annerledes enn organiseringen av de øvrige
gruppene. Se kapittel 5.6 for mer informasjon.
Ad hoc-grupper
Fra tid til annen opprettes også forskjellige ad hoc-grupper på tvers av våre faggrupper. I
2016 hadde vi følgende ad hoc-grupper:
- Rettshjelp- og lobbygruppa (REG/lobby)
- Radiogruppa
- Skrivegruppa
- Øst-Europagruppa
- Grupper for oppsøkende virksomhet
Se punkt 6.2 for informasjon om de enkelte ad hoc-gruppene.

2.2. Medarbeiderne
Det arbeider til enhver tid 30-37 jusstudenter på Jussbuss, og vi ansetter ca. 12 nye
medarbeidere hvert semester. Nye medarbeidere får grundig opplæring basert på
erfaringene fra 45 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
Jussbuss, i form av å gjøre rettssosiologiske undersøkelser og skrive juridiske avhandlinger.
For å få jobb som medarbeider i Jussbuss må søkeren ha bestått 1. og 2. studieår på
mastergraden i rettsvitenskap. Ansettelse foretas på bakgrunn av en helhetsvurdering av
søkeren der særlige forutsetninger og engasjement innenfor Jussbuss’ arbeidsområder,
arbeids- og organisasjonserfaring samt personlige egenskaper tillegges vekt (vedtektene §
12). Karakterer tillegges ikke avgjørende vekt.
I 2016 har Jussbuss hatt svært god rekruttering.

2.3. Kontorlokaler
Vi flyttet til nyoppussede lokaler i Skippergata 23 i januar 2016. Samtidig flyttet JURK og
Gatejuristen inn i samme bygning. Vi disponerer nå hver vår etasje i det vi kaller «Jusshuset»,
med felles resepsjon og et lunsjrom som fellesareal. Jusshuset er nå basen for et sterkt
rettshjelpsmiljø i Oslo. Ikke minst har samlokaliseringa ført til enda bedre rettshjelp for våre
klienter fordi vi har kunnet bruke hverandres fagkunnskaper, og veien til det «riktige»
rettshjelpstiltaket er kortere for klientene. Våre lokaler er innredet og tilrettelagt slik at de i
minst mulig grad virker fremmedgjørende for våre klienter.
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3. Saksbehandling
Saksbehandlinga er den mest tidkrevende delen av arbeidet på Jussbuss, men også en
forutsetning for å kunne drive rettspolitikk, forskning og utdanning.
Jussbuss forsøker å registrere alle innkomne henvendelser innenfor våre saksmottakstider.
Klienter som kun ønsker brosjyremateriell 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 i samfunnet.

3.1. Oversikt over saksmottak
Erfaring viser at det er utfordrende 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.
Jussbuss 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 2016 opprettholdt vi satsninga
på oppsøkende virksomhet. I tillegg ble foredrag og saksmottak avholdt flere nye plasser. I
2016 har vi hatt saksmottak følgende steder:
Jussbuss` egne lokaler - fast saksmottakstid var mandager kl. 17-20 og tirsdager kl. 10-15.
Klientene møter opp personlig, ringer eller henvender seg til oss gjennom brev eller faks. I
2016 åpnet vi i tillegg for å sende inn saken via et elektronisk nettskjema, se punkt 3.5. Av
personvernhensyn tar vi som hovedregel ikke imot 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 2016, blant annet i fengsler, voksenopplæringssentre, bibliotek,
dagtilbud i regi av Kirkens bymisjon eller Frelsesarmeen, videregående skoler, studiesteder
som Blindern, BI og Høyskolen i Oslo og Akershus, med fler. Vi innførte saksmottak på en
rekke asylmottak i 2016, for å nå ut til flere. Se mer om de oppsøkende gruppene i punkt
6.2.8.

3.2. Antall uker i drift
I 2016 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 eller tre saksbehandlere på hver faggruppe.
I løpet av åtte uker sommeren 2016 registrerte Jussbuss 975 henvendelser, altså omtrent
122 henvendelser per uke. Det er en økning på 30 prosent fra 2015 hvor vi mottok 751
henvendelser i løpet av sommerukene. Ettersom vi har mindre enn halv bemanning disse
ukene er saksmengden høy. Det er få andre rettshjelpstiltak som holder åpent hele
sommeren. Det er derfor viktig at Jussbuss har ressurser nok til å holde åpent slik at folk kan
unngå å lide rettstap.
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I 2016 hadde vi i alt stengt fire uker. En uke i forbindelse med flyttingen i januar, én uke i
forbindelse med påskeferien og to uker i forbindelse med juleferien.

3.3. Antall saker i året
Jussbuss 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 færre enn å yte
”annenrangs”- rettshjelp til mange.
Vi registrerte 6042 henvendelser i 2016.1 Dette er en økning på omtrent 800 henvendelser,
eller 16 prosent økning, fra 2015. Økninga kan skyldes flere faktorer:
 Vi har flyttet til et mer sentralt sted i Oslo.
 Vi har åpnet et elektronisk saksmottak via våre nettsider.
 Vi hadde åpent, og opplevde stor pågang gjennom hele sommeren.
 Vi har ansatt flere medarbeidere i 2016 enn i 2015, som frigir arbeidskapasitet.
 Vi har hatt et ekstra stort fokus på oppsøkende virksomhet.
 Den offentlige rettshjelpsordninga blir stadig mindre omfattende ettersom
inntektsgrensene ikke indeksreguleres, og de saklige virkeområdene stadig blir kutta
av regjeringa. Dermed blir flere klienter nødt til å oppsøke et gratis rettshjelpstilbud
som Jussbuss.
Under følger en oversikt over utviklinga i sakstilfang hos Jussbuss fra 1990 og fram til 2016.
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Statistikken er hentet ut fra vårt saksbehandlingsprogram Advisor. I noen tilfeller er det ikke
mulig å få all den statistiske informasjonen fra klienten, enten fordi vedkommende ikke vet,
fordi noen tar kontakt på vegne av andre eller fordi klienten ikke ønsker å oppgi
informasjonen til oss. Dette medfører at det finnes ukjent informasjon på noen av sakene.
Dette oppgis i skjemaene hvis så er tilfelle.

1

I statistikken har vi ikke regnet med de henvendelsene som kommer utenfor våre saksmottakstider.
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Vi gjør oppmerksom på at statistikken vil ha feilmarginer, samt at den verken sier noe om
størrelsen og omfanget av henvendelsene, og/eller om kvaliteten på det arbeidet som har
blitt gjort.

3.4. Former for juridisk rådgivning
Saksbehandlinga hos Jussbuss deles i tre hovedkategorier:
Muntlige saker - saker hvor vi gir muntlig veiledning til klienten uten å representere klienten
overfor 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 Jussbuss. Dette er 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 - saker hvor vi gir skriftlig informasjon til klienten, og hvor klienten
deretter løser spørsmålet selv eller tar seg av kontakten med motparten. Denne typen
saksbehandling benyttes der muntlig rådgiving ville virke utilfredsstillende fordi jussen eller
faktumet i saken er komplisert eller uklart, men hvor saken ikke er for vanskelig til at
klienten selv kan følge opp saken videre og klienten har ressurser til å representere seg selv.
Utarbeidelse av 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 forhandlingsmøter med
arbeidsgiver eller i møte med namsmyndighetene. Skriftlige saker er den mest tidkrevende
form for rettshjelp vi yter.
I saker som faller utenfor de rettsområdene vi arbeider med er vår policy å henvise klienten
til minimum to andre steder hvor klienten kan få gratis juridisk rådgivning, eventuelt til den
instansen som plikter å ta hånd om saken. Dette er begrunnet i at Jussbuss er et supplement
til de øvrige rettshjelpstiltak- og ordninger. Vi fokuserer vårt arbeid der hvor klienten ikke
kan få hjelp fra noen andre. 45 prosent av våre henvendelser blir besvart på denne måten. Vi
opplever at klientene i stor grad er fornøyde med hjelpen vi gir når vi henviser fordi mange
av våre ikke sitter inne med denne kunnskapen fra før. Når saken er stilt slik at klienten ikke
har fått hjelp av riktig instans, for eksempel at forvaltningas veiledningsplikt er brutt, pleier
vi å selv gi juridisk bistand slik at klienten ikke skal lide rettstap på grunn av slett arbeid fra
forvaltninga.

3.5. Mottakssted
81 prosent av henvendelsene til Jussbuss skjer ved at klientene selv kontakter oss, enten ved
personlig oppmøte i våre lokaler, gjennom telefon, brev, elektronisk saksmottak eller faks.
Nedenfor følger en oversikt over fordelingen av antall henvendelser etter hvor og på hvilken
måte den ble mottatt.
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N=6031
Hele 8 prosent av våre henvendelser ble mottatt over det nye elektroniske saksmottaket.
Antallet saker (13 prosent av henvendelsene) som kom inn gjennom oppsøkende virksomhet
er sannsynligvis ikke representativ i statistikken. Trolig kontakter mange Jussbuss 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 for en forsamling egner det seg ikke alltid å ta inn enkeltsaker. Klientene får
generell informasjon om de ulike rettsområdene Jussbuss 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 504 henvendelser i 2016. Nedenfor følger en
oversikt over antall saker vi mottok per måned i 2016.
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I 2016 tok vi inn flest saker i månedene april og november. I 2015 var det også disse to
månedene vi tok imot flest saker.
Det lave sakstilfanget i januar skyldes at vi holdt stengt årets første uke i forbindelse med
flyttingen. Sakstallet steg frem til juni hvor det var et lavere sakstilfang. 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 vi holder julestengt i to uker.
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4. Opplysninger om de som søker råd hos Jussbuss
4.1. Kjønn
Av de 6042 sakene vi mottok i 2016 var 2208 fra kvinner og 3759 fra menn, mens 70 er
ukjent. I tillegg har et mindre antall personer oppgitt at de har en annen kjønnsidentitet eller
at de ikke har villet svare. Dermed stod menn for 62 prosent og kvinnene for 37 prosent av
henvendelsene.
Begrunnelsen for den skjeve fordelingen ligger i at JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) har
sine lokaler i samme bygning som oss. I tillegg besøker JURK kvinnefengslene, mens Jussbuss
besøker fengsler med en stor overvekt av menn. JURK håndterer derfor en god del av de
kvinnelige klientene som ellers ville ha kommet til Jussbuss. Langt flere kvinner enn menn
benytter seg av tilbudene til JURK og Jussbuss til sammen. For øvrig ser vi at kvinnene som
henvender seg til Jussbuss i gjennomsnitt har høyere inntekt enn menn.2

4.2. Nasjonalitet
Nedenfor følger en tabell som viser oversikt over klientenes nasjonalitet.
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Vi hadde klienter fra 131 forskjellige land i 2016. Omtrent 58 prosent av klientene har norsk
statsborgerskap, men mange av disse har et annet opprinnelsesland. Omtrent 17 prosent av
klientene har statsborgerskap i europeiske land utenfor Norden.
22 av henvendelsene kom fra statsløse klienter. Som regel er dette klienter i særskilt
vanskelige situasjoner. 59 prosent av de afrikanske klientene kom fra Somalia, Eritrea eller
Etiopia.

2

Gjennomsnittsinntekten til våre kvinnelige klienter er kr. 227 202, mens den for mannlige klienter er kr. 174
740.
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4.3. Bosted
Nedenfor følger to tabeller som viser hvor i landet klientene våre bor, én sortert etter
landsdel og én etter fylke.
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Som tidligere viser statistikken at de fleste av våre klienter kommer fra Oslo og Akershus.
Henvendelser fra klienter bosatt i Oslo utgjorde 34 prosent av henvendelsene i 2016 (2063
henvendelser). Antallet klienter fra Oslo har sammenheng med vår oppsøkende virksomhet i
hovedstaden og at vi har kontoret vårt der. Dette understreker det særskilte behovet for
rettshjelp i Oslo. Akershus er nest største fylke med 15 prosent av henvendelsene (912
henvendelser).
Omtrent 10 prosent av henvendelsene kom fra klienter som bor i utlandet. Dette er blant
annet et resultat av at familiegjenforeningssaker registreres på den personen som ønsker å
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komme til Norge. Dessuten mottar vi en del henvendelser fra Norgerhaven fengsel i
Nederland (135 henvendelser i 2016).
Videre hadde vi 47 henvendelser fra klienter uten fast bopel. Dette er tjue flere enn i fjor.
Mennesker uten fast bopel bor som regel på gata, overnatter på nødovernattingstilbudene i
regi av Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen, eller bor på et midlertidig botilbud. 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.
Omtrent 35 prosent oppgir at de er bosatt i "resten av Norge", det vil si utenfor Oslo og
Akershus. Dette befester at Jussbuss er et tilbud for hele den norske befolkninga. Av
naturlige grunner er det imidlertid på Østlandet vi har vårt største nedslagsfelt. 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.

4.4. Fengselsklienter
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 som svært viktig å bistå denne
gruppa.
1310 (22 prosent) av Jussbuss’ henvendelser i 2016 kom fra klienter som satt i fengsel. Det
er fire prosent høyere andel enn i 2015 og ni prosent høyere andel enn i 2014. Statistikken
viser at vår satsing på oppsøkende virksomhet rettet mot fanger som ble gjennomført i 2015
har fungert etter sin hensikt.
Statistikken viser også at fengselsklientene er avhengig av oppsøkende virksomhet for å nå
oss. Hele 72 prosent av henvendelsene fra fanger i 2016 ble tatt inn ved oppsøkende
virksomhet i fengselet.

4.5. Inntekt
Nedenfor følger en oversikt over klientenes bruttoinntekt i 2016.
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I 2016 var klientenes gjennomsnittlige brutto årsinntekt var på 194 161 kroner, noe som gir
en gjennomsnittlig månedslønn på 16 180 kroner. Dette ligger betraktelig under
gjennomsnittet for befolkninga for øvrig. Det skyldes 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 som faller utenfor det offentlige rettshjelpstilbudet. En stor andel
av våre klienter mottar sosialstønad, er fengslet eller har innvandrerbakgrunn. Disse har
lavere inntekt enn majoriteten av befolkninga, som i følge Statistisk sentralbyrå har en
gjennomsnittlig månedsinntekt på 43 400 kroner, eller gjennomsnittlig årsinntekt på 520 800
kroner.3
Jussbuss’ klienter med utenlandsk statsborgerskap hadde betydelig lavere inntekt enn de
med norsk statsborgerskap.4 Noen av klientene våre bor ikke i Norge, og har inntekten sin i
utlandet. Disse registreres med «utenlandsk inntekt» i statistikken, ettersom det er vanskelig
å illustrere hva den tilsvarende inntekt ville vært etter norske standarder.
I 2016 tjente 38 prosent av våre klienter under 100 000 kroner/år brutto. Vårt konsekvente
fokus på rettshjelp til fattige, og det generelt store og vedvarende behovet for rettshjelp i
denne befolkningsgruppa forklarer den forholdsmessig store andelen.
59.5 prosent av klientene tjente under 246 000 kroner – inntektsgrensa for å få fri rettshjelp.
Dette viser både at vi treffer lavinntektsklientene godt, og det viser viktigheten av å
opprettholde gratis rettshjelpstiltak for å supplere den utilstrekkelige offentlige ordninga.
Bare fire prosent av klientene våre tjente over landsgjennomsnittet på 520 800 kroner i året
før skatt (se fotnote 2). Det viser at vi oppnår målsettingen om å hjelpe klientene som ikke
har råd til å betale for advokat.
Det er viktig å påpeke at vi alltid foretar en helhetlig vurdering av klientens situasjon når vi
avgjør hva vi skal bistå med i den konkrete saken. Alle som kontakter Jussbuss 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
henvendelse og er en del av denne statistikken.
På neste side følger en oversikt over gjennomsnittsinntekt på de ulike rettsområdene.

3

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar/2016-03-03 Lastet ned 04.01.2016. Tallene
for 2016 foreligger ikke i skrivende tidspunkt.
4
Klienter med utenlandsk statsborgerskap hadde gjennomsnittlig kr. 138 931 i inntekt, mens de med norsk
statsborgerskap hadde i gjennomsnitt kr. 228 536 i inntekt.
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4.6. Advokatbruk
I 927 av henvendelsene har klienten opplyst at han eller hun vært i kontakt med advokat
først i sakens forbindelse. Dette utgjør 15 prosent av vår klientmasse. De som har vært i
kontakt med advokat i anledning saken tidligere har betydelig lavere gjennomsnittsinntekt
enn de som ikke har kontaktet advokat.5
Utlendings,- fengsels,- og arbeidsrettsklientene utgjør 49 prosent av de som har vært i
kontakt med advokat før de kontakter oss. Dette kan ses som en naturlig følge av at disse
gruppene i mange tilfeller har fått dekket advokatbistand på et tidligere stadium i saken eller
i andre tilknyttede saker.
At hele 15 prosent av klientene kontakter oss etter å ha vært i kontakt med advokat, tyder
på at advokater ikke kan gi klientene tilstrekkelig bistand i saken. Dette kan skyldes flere
årsaker. Den mest nærliggende er at advokatbruk er for dyrt for klientene, og at rettshjelp i
disse tilfellene ikke dekkes igjennom den offentlige rettshjelpsordninga. En annen årsak kan
være at få advokater arbeider innen disse feltene, og at Jussbuss har opparbeidet seg en
posisjon som anerkjent rettshjelpsyter. En tredje årsak er at klienter med saker som i
utgangspunktet dekkes av den offentlige rettshjelpsordninga har et mer omfattende
rettshjelpsbehov enn det timeantallet advokaten får betalt for, og at de blir henvist til oss
når rettshjelpstimene er brukt opp.

4.7. Konkurranse med andre rettshjelpstiltak?
Tre prosent av henvendelsene til Jussbuss er fra mennesker som oppgir at de har vært i
kontakt med Fri rettshjelp Oslo. Andelen indikerer at Jussbuss i liten grad konkurrerer med
rettshjelpstilbydere som retter seg inn mot de samme klientgruppene. Vi har etablert gode
5

Gjennomsnittsinntekt for de som tidligere har hatt kontakt med advokat er på 162 464 kr, mens for de som
ikke har hatt advokat er gjennomsnittsinntekten 199 876 kr.
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henvisningsrutiner fra Jussbuss til Fri Rettshjelp Oslo i saker som faller inn under lov om fri
rettshjelp.

4.8. Hvordan klientene får kunnskap om Jussbuss
Nedenfor følger en oversikt over hvordan klientene fikk kunnskap om oss i 2016.
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Vi ser av tabellen at omtrent 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 enten har brukt eller kjenner Jussbuss fra før.
Vi ser stor forskjell på hvordan klientene har fått kjennskap til Jussbuss når vi sammenligner
rettsområdene. 23 prosent av de som har blitt henvist fra en advokat hadde spørsmål om
utlendingsrett. 26 prosent 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. 33 prosent
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.

4.9. Medlemskap i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
I 2016 oppga 392 (6,5 prosent) av våre klienter at de var medlem av SiO. Vi har hatt en jevn
strøm av henvendelser fra studenter de siste årene.
Studenter har et stort behov for rettshjelp, fordi de er i en økonomisk svakerestilt situasjon.6
Mange av de som er under høyere utdanning har stor nytte av rettsinformasjon, for
eksempel brosjyremateriell, fordi de ofte har gode lese-, skrive-, og språkferdigheter. Nesten
6

Gjennomsnittsinntekten for SiO-meldemmer er kr. 162 464, mens for klientene som ikke er SiO-meldemmer
er den kr. 199 876.
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30 prosent av studentene har spørsmål om husleierett. Mange har også spørsmål om
arbeidsrett, gjeldsrett og utlendingsrett (og da især spørsmål om studenttillatelse).
Vi registrerer bare studenter som er tilknyttet SiO. Det reelle studentantallet er derfor
høyere, vi anslår rundt 10 prosent av henvendelsene. Teller man med klienter som er
studenter ved voksenopplæring eller introduksjonsprogram, blir andelen enda høyere.

4.10. Medlemskap i fagforening
Mange fagforeninger yter gratis rettshjelp, særlig innenfor arbeidsrettens område. I 2016
oppga 17 prosent av våre klienter at de var medlem i en fagforening. Jussbuss henviser disse
klientene til å ta kontakt med sin fagforening, på grunn av vårt prinsipp om å bare gi
rettshjelp i saker hvor klienten ikke har mulighet til å få hjelp andre steder.
Mye tyder likevel på at det udekka behovet for rettshjelp er relativt høyt også for
fagforeningsmedlemmene. Dette kan skyldes at spørsmålene ikke dekkes av medlemskapet,
at fagforeninga har en karantenetid før retten til rettshjelp utløses, 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 som ikke har fagforeningsmedlemsskap
tjener betydelig mindre enn de fagorganiserte klientene våre.7

7

Gjennomsnittsinntekten for klienter med fagforeningsmedlemskap er kr. 319 970 og for klienter uten slikt
medlemskap er den kr. 165 555.
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5. Rettshjelp i gruppene
5.1. Fordeling av saker etter rettsområder i 2016
Nedenfor følger en tabell som viser antallet saker i de ulike rettsområdene våre i 2016.
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Tabellen viser fordelingen av sakene mellom våre største rettsområder. Hovedsakelig faller
spørsmålene vi mottar innenfor Jussbuss’ 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 rettshjelpstiltak, 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.
Jussbuss mottar flest henvendelser innenfor utlendingsrett, i alt 1041 saker. Den nest største
gruppen er fengselsrett med 818 saker. På tredjeplass kommer arbeidsrett med 756 saker.
Husleierett og gjeldsrett er henholdsvis det fjerde og femte største saksområdet.
På neste side følger en tabell som sammenligner fordeling av saker etter rettsområder i 2013
til 2016.
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Som nevnt mottok vi flest henvendelser innenfor utlendingsretten i 2016 (17 prosent av alle
henvendelser). 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 i 2016 er fengselsrett med 818 saker (13.5 prosent av sakene). På to
år har fengselsrettssakene blitt mer enn doblet. Dette skyldes at vi nå har en egen faggruppe
som bare arbeider med fengselsrett. Omprioriteringen er nærmere omtalt i Jussbuss’
stensilserie nummer 134 og 135.8
Deretter følger arbeidsrett med 756 saker, husleierett med 712 saker og gjeldsrett med 535
saker. I 2016 har alle disse kategoriene hatt et høyere sakstilfang enn i 2015.
Jussbuss 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.

8

Kenneth Solberg, Marie Skjervold, Jens Andresen Osberg og Mathias Stang: «Revideringsutvalget 2015 - En
gjennomgang av Juss-Buss sine saksområder, organisering og arbeidsmetoder» og Hanne Hareide Skårberg:
«Årsrapport Juss-Buss 2015».
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5.2. Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
SAG behandlet 1297 saker i 2016. Dette er en økning på 60 saker fra 2015.

5.2.1. Sosial- og helserett
Totalt sett behandlet Jussbuss 206 saker innen sosial- og helserett.
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Det er saker om stønad til livsopphold som utgjør den største delen av sakstilfanget på dette
området. Dette utgjør 28 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 sosialtjenestens veiledningsplikt ofte brytes
overfor denne gruppa. Fordi den velferdsmessige betydninga av utfallet i disse sakene er
høy, er det viktig med juridisk bistand.
Årsaken til at kategorien «annen sosial- og helserett» er så høy er at helse- og
sosieltjenesten favner svært bredt. I annet-kategorien finner vi saker om tvangsinngrep,
psykiatri, kvalifiseringsstønad, hjelp i hjemmet, hjelp til avrusning, tilbakebetalingskrav med
fler.
Nedenfor følger et eksempel på en sosialrettssak fra 2016:
Klienten ønsket hjelp til å klage på avslag om kommunal bolig. Avslaget var begrunnet i at
klienten ikke var prioritert til å få kommunal bolig, selv om klienten oppfylte grunnvilkårene.
Klienten hadde ikke egen bolig, og bodde midlertidig hos en venn. Vedkommende hadde lav
inntekt, samt gjeldsbyrde og helseutfordringer. Klienten var avhengig av bruk av
hjelpemidler og mye hvile, og en bolig som var tilpasset klientens behov. Klienten hadde
også samvær med tre barn under skolealder. Klientens boligsituasjon og helseutfordringer
kombinert, forhindret klienten fra å ha fullt ut samvær med sine barn.
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På grunn av klientens store velferdsmessige behov og lang saksbehandlingstid ved klager,
valgte Jussbuss å sende inn en ny søknad om kommunal bolig på vegne av klienten. Ved å
søke fremfor å klage, ville klienten også fortsette å bli vurdert i prioriteringsmøter om
kommunal bolig det neste året. Søknaden om kommunal bolig er i skrivende stund til
behandling.
Formålet med kommunale boliger er å gi mennesker som av ulike grunner ikke får leid bolig
på det private markedet, en bolig å leie og leve i. Klientene som søker om kommunal bolig
får ofte ikke leid bolig på det private markedet på grunn av dårlig økonomi, helse- og
språkutfordringer eller kriminelt rulleblad.
Jussbuss har opplevd en økning av saker om kommunale boliger hvor avslaget er begrunnet i
prioritering. Det er mange klienter som ellers ville fått kommunal bolig, men som ikke får det
på grunn av mangel på ledige boliger. Dette er en problematikk som sosial-, arbeid-, og
trygderettsgruppa vil følge opp rettspolitisk den kommende tida.

5.2.2. Trygderett
I 2016 ble det behandlet 335 trygderettslige saker. Dette er omtrent 20 fler saker enn i 2015.
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Uførepensjon, arbeidsavklaringspenger og dagpenger har vært blant de dominerende
sakstypene innenfor trygderetten de siste årene. I 2016 utgjorde også sykepenge- 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.
25

Eksempel på en trygderettssak fra 2016:
Klienten hadde fått avslag på hjelpemidler, som i denne saken var tilskudd til motorkjøretøy
for bedring av funksjonsevnen. Klienten hadde hatt en alvorlig sykdom siden barndommen.
Klienten hadde allerede tilskudd til personbil, men hadde behov for tilskudd til
spesialtilpasset kjøretøy.
Jussbuss vurderte om klienten hadde rett til tilskudd til en spesialtilpasset bil. Vilkårene for å
få spesialtilpasset kjøretøy er strenge, og man må enten ikke være i stand til å komme seg
inn og ut av bilen på egenhånd eller ha «sterkt begrenset gangfunksjon». På grunn av at
vilkårene skal tolkes meget strengt, vurderte Jussbuss at klienten ikke oppfylte vilkårene.
Dette gjaldt også selv om klienten forventet at helsetilstanden ville forverre seg uten
spesialtilpasset kjøretøy, med den følge at klienten ville bli uføretrygdet.
Saken illustrerer hvordan trygderettsreglene kan slå ut mot sin hensikt, da reglene i slike
tilfeller tar sikte på å reparere framfor å forebygge.

5.2.3. Arbeidsrett
I 2016 behandlet vi 756 arbeidsrettssaker. Det et er en økning på omtrent 30 saker siden
2015.
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De fleste sakene vi får innenfor arbeidsretten er saker som omhandler lønn og oppsigelse.
Saker om krav på lønn, feriepenger og overtid (såkalt lønnsinndrivelsessaker) utgjør 44
prosent av sakene til SAG. Vi mener at man burde fått juridisk bistand gjennom den
offentlige rettshjelpsordninga til å kreve inn utestående krav på lønn, feriepenger og overtid.
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.
26

De har dermed et stort velferdsmessig behov for fri rettshjelp.
Mange av de som henvender seg til Jussbuss er ikke fagorganiserte. Vi har de siste årene fått
flere henvendelser fra arbeidsinnvandrere fra EØS-land. Et hovedinntrykk gjennom mange år
er at det er mange useriøse arbeidsgivere særlig i renholdsbransjen, restaurantbransjen,
bilvaskbransjen og byggebransjen. Mange av arbeidstakerne utsettes for sosial dumping.
Eksempel på en sak om arbeidsrett fra 2016:
Klienten var ansatt som taxisjåfør, og hadde ikke fått utbatalt lønn og feriepenger fra
arbeidsgiver. Arbeidsgiver mente at klienten skyldte ham penger etter et privat lån, og at
klienten hadde unnlatt å levere inn timelister for signering, og oppga dette som grunn til at
han ikke hadde utbetalt kravet. Klienten var uenig i begge innvendingene.
Som arbeidstaker har man rett på lønn for utført arbeid og feriepenger, og første steg i en
inndrivelsesprosess er å sende et påkrav til arbeidsgiveren. Jussbuss valgte å gå inn som
partsrepresentant i saken. Vi fulgte saken gjennom behandling i Forliksrådet, og det ble til
slutt avsagt dom til klientens favør. Det var likevel bare en begrenset del av kravet som ble
tilkjent.
Selv om dokumentasjonen av kravet i denne saken var ganske god, og Jussbuss hadde
skrevet påkrav, forliksklage og oversikt over kravet på vegne av klienten, fikk klienten til slutt
utbetalt betydelig mindre enn hva som ble krevd. Arbeidsgiver ga også mye motstand under
møtet i Forliksrådet, og dommerne presset partene til å inngå et forlik.
Dersom Jussbuss ikke hadde vært partsrepresentant i denne saken, er det mulig at klienten
ikke ville ha stått opp mot arbeidsgiver, og godtatt en dårligere løsning. Saken er et et godt
eksempel på hvorfor Jussbuss mener lov om fri rettshjelp må utvides til å inkludere saker om
lønnsinndrivelse.
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5.3. Fengselsrettsgruppa (FEG)
Jussbuss behandlet 818 fengselssaker i 2016. Dette er en prosentøkning på 51 prosent fra
2015 (539 saker) og 108 prosent fra 2014 (393 saker). Sakstallene viser at vår omprioritering
med økt fokus på fangers rettsikkerhet har vært vellykket.
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I 2016 hadde vi flest saker som omhandlet overføringer til andre anstalter, løslatelse etter
2/3-tid og spørsmål om permisjon og fremstilling. Dette er likt som tidligere år. Nytt av 2016
er en økning på saker om § 12 og § 16-soning, som er straffegjennomføring i instituasjon og
straffegjennomføring utenfor fengsel. Årsaken til dette kan være at vi har arbeidet mye med
elektronisk kontroll («fotlenke») som et rettspolitisk prosjekt i år (se kapittel X.X). Vi hadde
også mange henvendelser om helsetjenester i fengsel og om brev, besøk og telefon.
Kategorien «overføring til Nederland» er fremdeles høy med 30 henvendelser. Som vist i
avsnitt 4.3 fikk vi 135 henvendelser totalt sett fra fanger som soner i Nederland. Deres
henvendelser dreide seg om mange ulike rettsområder, herunder om straffegjennomføring,
helserett, gjeldsrett og utlendingsrett.
Norsk straffegjennomføringsrett er et rettsområde hvor reglene ofte er vagt utforma. I den
situasjonen fanger befinner seg i er det viktig at Jussbuss kan bidra med å gi kunnskap om
deres rettsstilling. Vi opplever at både informasjon og bistand fra Kriminalomsorgen er
mangelfull, 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 Jussbuss til å ivareta sine
rettigheter.
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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 rettsområdet fanger
stiller flest spørsmål om. I tillegg sliter mange med utlendingrettslige- og gjeldsproblemer.
Andre viktige saksområder for fanger er sosialrett og trygderett.
Et eksempel på en fengselssak fra 2016:
Klienten trengte hjelp til å klage på et avslag på søknad om fotlenkesoning. Avslaget var
begrunnet med at deler av lovbruddet skjedde i klientens egen bolig. I tillegg ble det sett hen
til klientens straffehistorikk.
Etter forskrift om straffegjennomføring § 7-3 fjerde ledd skal soning med elektronisk kontroll
ikke innvilges dersom det anses “utilrådelig”. Det skal blant annet vektlegges om “det
aktuelle lovbruddet er utøvd i eller fra hjemmet.” I slike tilfeller skal soning med elektronisk
kontroll “som hovedregel ikke innvilges”.
Unntak fra hovedregelen kan i følge retningslinjene gjøres etter en vurdering av “den
allmenne rettsoppfatning samt om det foreligger en særlig gjentakelsesfare som følge av at
straffen gjennomføres i hjemmet. Det skal videre legges vekt på kriminalitetens
alvorlighetsgrad.”
Jussbuss skrev klage på vegne av klienten hvor vi argumenterte med at kriminalitetens
alvorlighetsgrad fremstod som lav. Videre fikk vi frem at gjentakelsesfaren var lav. Klienten
befant seg i en tydelig rehabiliteringssituasjon og mottok hjelp fra hjemmesykepleie og
hjemmehjelp. Klienten deltok også i et LAR-program.
Klagen ble tatt til følge med den begrunnelse at fotlenkesoning i dette tilfelle ikke vil støte
mot den allmenne rettsfølelse.
Det var viktig for Jussbuss å bistå med klage i denne saken. Jussbuss mener at adgangen til å
sone med fotlenke bør utvides, både i tid og omfang. Ved soning utenfor fengsel kan
rusavhengige straffedømte få tettere oppfølging og hjelp til å takle rusavhengigheten. Ved å
kunne opprettholde kontakten med familie, venner, støtteapparat og samfunnet for øvrig,
skaper man en tryggere plattform for et liv uten rusavhengighet.
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5.4. Utlendingsrettsgruppa (INNVA)
Utlendingsrettsgruppa arbeider med det største saksområdet på Jussbuss. Av våre 6042
henvendelser i 2016 omhandlet 1041, eller 17 prosent, utlendingsrett. Gruppa behandlet
rundt 60 flere henvendelser enn i fjor.
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Innvandringsgruppa hadde flest saker om familieinnvandring, 41 prosent av sakene.
Pågangen på dette området har vært jevnt stor over mange år. Sakene om
familieinnvandring er ulikeartede, og mange er tidkrevende. Det kan ta flere år fra klientene
kontakter oss til saken får et endelig utfall hos utlendingsmyndighetene. Sakene kan være
utfordrende å håndtere fordi 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 innvandrere
vanskelig for selv å ivareta sine partsrettigheter, slik at deres rettshjelpsbehov ofte er stort.
Vi får også inn mange saker om utvisning. Kategorien er den nest største innenfor
utlendingsretten med 17 prosent. Klientene i disse sakene er svært ressurssvake, både når
det gjelder personlige og økonomiske ressurser.9
De utlendingsrettslige spørsmålene har stor velferdsmessig betydning for klienten, og
sakene byr på vanskelige rettslige og faktiske spørsmål. Det er også mange språkutfordringer
knyttet til behandling av disse sakene. Likevel får et stort flertall utlendinger enten ingen
eller utilstrekkelig hjelp gjennom den offentlige rettshjelpsordninga. Dette utgjør et stort
rettssikkerhetsproblem.
Et eksempel på en sak om utlendingsrett fra 2016:
9

Klientene som henvendte seg til oss i saker som gjaldt utvisning hadde en gjennomsnittsinntekt på 44 468 kr i
året.
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Klienten var ei tretten år gammel jente med avslag på familiegjenforening med faren sin i
Norge. Det var blitt fattet endelig avslag i UNE, så vi bestemte oss for å be UNE om å
omgjøre vedtaket. Vi sendte en omgjøringsbegjæring.
Søknaden ble avslått i UDI og UNE fordi faren ikke tjente tilstrekkelig til å oppfylle
underholdskravet. Utlendingsmyndighetene mente videre at ingen av lovens unntaksregler
kom til anvendelse.
Det gjøres unntak fra underholdskravet dersom søkeren søker om familiegjenforening innen
ett år etter at referansepersonen fikk oppholdstillatelse i Norge. Etter dagens regelverk er
det klart at søkeren må møte opp på norsk utenriksstasjon (eventuelt nærmeste naboland
dersom Norge ikke har representasjon i vedkommende land) for at denne fristen skal ansees
avbrutt. Da vår klient søkte familiegjenforening med faren sin var det imidlertid uklart
hvorvidt oppmøte på utenriksstasjon var nødvendig for at fristen skulle ansees å være brutt,
eller om registrering av søknad på nett er tilstrekkelig. I denne saken registrerte faren
søknaden på nett mer enn en måned før fristen gikk ut. Datteren møtte opp på ambassaden
omtrent fire måneder senere.
Jussbuss anførte prinsipalt at fristen ble brutt da faren registrerte søknaden på internett.
Gode grunner taler for en slik løsning. For mange søkere vil det være svært vanskelig å rekke
ettårsfristen fordi de må reise langt, og gjerne krysse landegrenser, for å komme seg til en
norsk utenriksstasjon. Registrering på nett sikrer likebehandling av søkere fra ulike land. I
tillegg må det legges vekt på at før rettsregelen var klart utpenslet, var mange søkere i
aktsom god tro om at ettårsfristen var avbrutt da de registrerte søknaden på internett.
Subsidiært anførte Jussbuss at det må gis unntak fordi søkerens forsinkede oppmøte
skyldtes “forhold utenfor søkers kontroll”. Datteren ble forsinket fordi hun måtte krysse en
landegrense ulovlig for å komme seg til en ambassade. Grensen er strengt bevoktet, og de
som prøver å krysse den, risikerer fengselsstraff. Jenta havnet i fengsel, i tillegg til at hun
flere ganger ble bortvist fra grensebyen. På tidspunktet for flukten var hun bare elleve år
gammel. Hun fikk tilslutt levert søknad fire måneder for sent. Jussbuss argumenterte for at
fengslingen og bortvisningen var “forhold utenfor søkers kontroll”.
Atter subsidiært anførte Jussbuss at det må gjøres unntak fordi søker er barn under 15 år
uten omsorgspersoner i hjemlandet. I denne saken har moren frasagt seg foreldreretten for
datteren, slik at hun i prinsippet ikke har noe ansvar for datteren lenger. I tillegg oppholder
de seg ikke lenger i samme land, siden datteren har måttet krysse grensen for å søke om
familiegjenforening med faren. Det å reise tilbake vil medføre en ny farlig ferd. Det er med
andre ord ikke mulig for moren å dra omsorg for datteren lenger. Jussbuss mener derfor at
dette unntaket må komme til anvendelse.
Omgjøringsbegjæringen ble sendt inn i mai 2016. I desember fikk vi brev fra UNE om at
omgjøringsbegjæringens prinsipale anførsel er tatt til følge. De har derfor sendt saken
tilbake til UDI, for at UDI skal ta stilling til sakens øvrige vilkår, og utpensle praksis for hvilke
saker som bør omgjøres på grunn av uklarhetene som forelå på søknadstidspunktet.
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5.5. Husleie- og gjeldsrettsgruppa (HOG)
Husleie- og gjeldsrettsgruppa behandlet 1247 saker i 2016.

5.5.1. Husleierett
Jussbuss fikk 712 henvendelser innenfor husleieretten i 2016. I 2015 fikk vi 632 saker, hvilket
innebærer en økning på 80 saker.
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Vi ser at krav etter mislighold av leieavtalen er et tema som mange har spørsmål om. 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.
Vi får også 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.
Henvendelser som omhandlet depositum og garanti er den tredje største kategorien. 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 Jussbuss
møter i sitt arbeid. Særlig studenter og sosialhjelpsmottakere er sårbare leietakere. For
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mennesker med få økonomiske ressurser er det svært viktig å få bistand i saker mot utleier.
Eksempel på en husleiesak fra 2016:
Klienten leide en kommunal leilighet. Utleier gjennomførte oppussing som gjorde leiligheten
ubeboelig, uten å gi noen kompensasjon. Klienten tok kontakt med Jussbuss fordi han ønsket
å klage på at han og familien måtte betale leie i denne perioden. Utleier mente at de hadde
fått tilbud om tilstrekkelig erstatningsbolig i perioden, men dette viste seg kun å gjelde deler
av klientens familie.
Det følger av husleieloven § 5-6 at leietaker har krav på avslag i leien dersom utleiers arbeid
med pliktig vedlikehold eller forandringer i husrommet medfører ulemper for leietakeren,
såfremt disse ulempene ikke er ubetydelige. Når husrommet blir ubeboelig kan dette
avslaget utgjøre så mye som 100 %. Det følger også av det alminnelige obligasjonsrettslige
prinsippet om ytelse mot ytelse at leietaker ikke skal betale leie når han ikke kan disponere
husrommet.
Jussbuss representerte klienten overfor utleieren. Vi mente klienten hadde krav på å la være
å betale leie i perioden arbeidene pågikk. Etter flere forhandlingsrunder la utleieren fram et
tilbud om 50 % avslag i leien for perioden. Klienten valgte å akseptere tilbudet.
Vi opplever ofte utleiere som ikke har oversikt over sine plikter etter husleieloven. Dette
gjelder også svært mange profesjonelle utleiere. Vi ser også ofte at leietakerne heller ikke
kjenner rettighetene sine og opplever det som svært vanskelig å utfordre utleieren sin.
Jussbuss bistår leietakere ved å informere dem om hva de har krav på og gi råd om hvordan
man forhandler med utleiere. Der det er behov for det forhandler vi også på vegne av
klienter, slik det ble gjort i denne saken. Ved å komme til en løsning gjennom forhandlinger
dempes konfliktnivået og det sørger for at færre konflikter må løses i tvisteløsningsorganer
og domstoler.
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5.5.2. Gjeldsrett
Jussbuss mottok 535 gjeldssaker i 2016. Dette er en økning på 40 saker fra 2015.
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Den største kategorien er bestridelse av krav. Vi mottar også mange henvendelser om
forhandling med kreditor, inndrivelse av pengekrav, 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 21,5 prosent av gjeldssakene i 2016.
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.
HOG 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 Jussbuss’ oppfatning uholdbart at klienter tvinges til å
la rentene vokse seg enorme som følge av lang ventetid i forvaltninga.
Eksempel på en gjeldsrettssak fra 2016:
Klienten hadde utleggstrekk, og tok kontakt med Jussbuss fordi han satt igjen med altfor lite
å leve av etter trekket. Klienten hadde forsøkt å klage til Namsfogden selv, men fikk avslag.
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De mente at han ikke hadde dokumentert at han forsørget sin ektefelle. Klienten bodde i et
annet land, og hans ektefelle kom fra et tredje land.
Det følger av dekningsloven § 2-7 at det kun kan trekkes fra skyldnerens inntekt i den grad
den overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren med husstand.
Nærmere regler og satser for livsopphold fremgår av forskrift, hvor det er fastsatt en egen
sats for skyldnere som forsørger ektefelle.
Klienten kunne i dette tilfelle vise til at han fikk ektefelletillegg fra NAV som kun blir gitt
dersom man forsørger en ektefelle, og at Namsfogden selv hadde vurdert det dithen at han
forsørget ektefellen noen år tidligere uten at hans situasjon hadde endret seg siden da. Han
kunne ikke finne noen flere måter å påvise at ektefellen var uten inntekt. Jussbuss klagde på
utleggstrekket hos Namsfogden, og hjalp klienten med finne ytterligere dokumentasjon fra
både landet som paret bodde i og ektefellens hjemland. Utleggstrekket ble stanset.
Vi ser mange eksempler på at veiledningen fra forvaltninga kunne vært bedre, slik at
brukerne ikke forstår nøyaktig hva de må gjøre for å få det de har krav på. Mange av
klientene prøver først selv å sende inn riktig dokumentasjon til namsmyndighetene, og får
hjelp av oss i klageomgangen dersom de ikke har vunnet fram. Da vurderer vi om trekket er
riktig og hjelper til med klage dersom det viser seg å være galt.
I de fleste saker er trekket riktig, og rett dokumentasjon blir fremlagt hos
namsmyndighetene. Men noen ganger går det galt og da er det viktig at aktører som
Jussbuss kan bistå. Det er svært viktig at regelverket som beskytter skyldneres inntekt og
midler fra trekk overholdes i alle tilfeller ettersom de sørger for at folk har et minimum å
leve av selv om de har gjeld. Vi får mange henvendelser fra folk som opplever at det blir
trukket for mye og ikke forstår hvordan de skal få stoppet eller endret trekket.
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5.6. Miljørettsgruppa
Jussbuss’ interne revideringsutvalg kom i 2015 til at det eksisterte et stort rettshjelpsbehov
på miljørettens område og anbefalte å opprette en miljørettsgruppe for å imøtegå behovet
(se rapporten fra revideringsutvalget, Jussbuss’ stensilserie nummer 134). Plenum vedtok
opprettelse av miljørettsgruppa i mai 2015.
Gruppa har i 2016 bestått av medlemmer på tvers av de fire faste faggruppene. Gruppa har
hatt fast møtetid noen timer hver torsdag. Gruppa har skilt seg ut fra de andre gruppene
fordi den driver med saksbehandling, men samtidig ikke er en fast gruppe. Plenum vedtok
derfor i november 2016 at miljørettsgruppa skulle bli tatt opp i en vanlig
saksbehandlingsgruppe. I 2017 kommer gruppa til å være en fast del av FEG (fengsels- og
miljørettsgruppa), som fremover både kommer til å arbeide med fengselsrett og miljørett.
I 2016 har miljørettsgruppa bahandlet 11 saker. Vi har ikke registrert statistikk på samme
måte på de miljørettslige sakene, ettersom det er miljøets interesse vi søker å yte rettshjelp
for. Sakstallet er lavt fordi miljørettsgruppa har fokusert på rettslig bistand der det etter vår
vurdering kan komme mest til nytte. De har særlig gått grundig inn i én sak, se nedenfor.
Eksempel på en miljørettssak fra 2016:
I 2016 har miljørettsgruppa primært jobbet med det såkalte klimasøksmålet. Natur og
Ungdom (NU) og Greenpeace har gått til sak mot staten v/Olje og Energidepartementet med
påstand om at tildelingene som ble gjort i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnloven §
112.
Grunnloven § 112 er kjent som Grunnlovens miljøpragaraf, og den slår fast at enhver har rett
til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. I
forbindelse med grunnlovsrevisjonen i 2014 ble staten, i tredje ledd, gitt en mer aktiv plikt til
å iverksette tiltak som fremmer paragrafens formål. NU og Greenpeace mener at
tildelingene er direkte kontraproduktivt for å oppnå formålet.
Miljørettsgruppa sin rolle har vært å utrede ulike rettslige problemstillinger som kan være
relevante for søksmålet. Gruppa har gjennomgått all rettspraksis fra Høyesterett som knytter
seg til grunnloven § 112 og gamle § 110b. Videre har gruppa sett på prinsippet med
grenseoverskridende miljøskade, kjent fra internasjonal miljørett som “no harm”-prinsippet.
Gruppa har også undersøkt hvorvidt det finnes, eller burde finnes, et prinsipp om omvendt
bevisbyrde i norsk miljørett, noe som innebærer at tiltakshaver må bevise at tiltaket ikke er
miljøskadelig, istedenfor at saksøker skal måtte bevise at det er skadelig. Et slikt prinsipp er
lovfestet i svensk rett. I tillegg har miljørettsgruppa utredet virkeområdet for
naturmangfoldloven, og undersøkt holdepunkter for at loven også bør gjelde i Norges
økonomiske sone, på tross av at lovteksten er klar på at den ikke gjelder her. Søksmålet ble
levert i oktober 2016, og gruppa så mange spor av eget arbeid.
Miljørettsgruppa planlegger å være med videre i prosessen, og regner med at det vil bli mer
å gjøre når staten har levert sitt tilsvar. Gruppas formål er å sikre miljøets rettssikkerhet og
fremme bruk av juridiske virkemidler i miljøspørsmål. Gruppa mener at søksmålet er en
effektiv måte å teste holdbarheten av miljøparagrafen og fylle den med innhold, slik at den
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ikke ender som en tom og ubrukelig faneparagraf. Søksmålet er således helt i kjernen av det
gruppa skal jobbe med.
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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 Jussbuss, organiserer R blant
annet debatter og fredagspilser, samt arrangerer interne rettspolitiske seminarer.

6.1.1. Debatter og festivaler
Jussbuss arrangerer 6-10 debatter eller fagdager hvert år. På den måten belyser vi ulike
temaer som vi mener bør løftes fram i samfunnsdebatten. Alle arrangementene hadde gode
publikumstall. Det viser at publikum bryr seg om arbeidet vi gjør, og er interesserte i de
rettspolitiske sidene av vårt arbeid.
I 2016 har vi arrangert følgende debatter:
Den 15. mars arrangerte FEG paneldebatt på Eldorado bokhandel med tittelen
«Begrunnelse for straff og dennes konsekvenser».
- Den 16. mars arrangerte Jussbuss i samarbeid med JURK og Advokatforeningen
paneldebatt på Frokostkjellern med tittelen «Rettshjelp som velferdsgode».
- Den 1. april arrangerte HOG paneldebatt på Kulturhuset med tittelen
«Retts(u)sikkerhet – blir alle hørt i møte med rettssystemet?»
- Den 19. april arrangerte INNVA paneldebatt på Eldorado bokhandel med tittelen
«Utvisning som straff – likhet for loven kun for norske borgere?»
- Den 20. september arrangerte FEG og HOG paneldebatt på Kulturhuset med tittelen
«Fotlenkesoning – er fengsler overflødige?»
- Den 18. oktober arrangerte INNVA og SAG paneldebatt på Ingensteds med tittelen:
«Hvorfor jobber ikke flyktninger?»
Den 1. september arrangerte Jussbuss, under ledelse av medarbeider Sverre Olav Trovik, en
endagsfestival på Gaasa med tittelen «Fortausfest – for folk som sjelden møtes». Festivalen
ble arrangert i forbindelse med Jussbuss’ 45-årsjubileum. Idéen bak festivalen var å fjerne
Jussbuss som bindeledd mellom klientene våre og samfunnsdebatten fordi vi ofte opplever
at klientenes viktige stemme går tapt når saker diskuteres på den politiske arena. Dermed lot
vi klientene selv fortelle sin historie fra scena, gjerne etterfulgt av debatt mellom politikere
om samme tema. I tillegg kom klientenes stemme fram gjennom en lydinstallasjon i et
kunsrom. Det ble også produsert en veggavis med Jussbuss-avisutklipp gjennom tidene. De
musikalske innleggene gjennom kvelden var det også Jussbuss’ klientgrupper som stod for.
-

På neste side er et eksempel på flyer som ble delt ut i forkant av arrangementet og
festivalens program.
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Program:
16:30 Dørene åpner. Folk kan bli kjent med området, kjøpe seg en matbit og en øl eller brus.
17:30 Velkommen ved ordfører i Oslo, Marianne Borgen. Hun holder en innledning om tematikken rundt
Norges vanskeligstilte.
17:45 Rettssikkerhet i tvistesaker. Nathalie Esteve forteller om sine erfaringer med Forliksrådet. Thomas
Iversen fra Forbrukerrådet forklarer hvordan systemet fungerer. God folkeopplysning!
18:15 Arya Kalhor forteller om livet som papirløs asylsøker i Norge.
18:30 Leder av Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, og leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, diskuterer
problematikken rundt identitetstvil.
19:00 PAUSE. Publikum kan kjøpe mat fra cafébilen «Anne på Landet» og oppfordres til å benytte
lydinstallasjonene med historier fra våre klienter.
19:30 Musikalsk innslag fra studentkoret Chorus Mixtus.
19:45 Hvordan tar vi imot fattige tilreisende som kommer utenifra? Samtale mellom Daniel, en representant
for rombefolkningen i Norge, og Eva Berner, formann av FpU Oslo. Kari Gran, leder av Kirkens Bymisjons
Møtestedet vil også delta.
20:15 Konsert med gatemusikanter, best kjent fra Nationaltheateret T-bane.
20:45 Hvorfor bruker vi fengselsstraff? Hvordan oppleves straffen? Samtale mellom innsatt Andreas Ribe og
Ap-nestleder Hadia Tajik.
21:15: Konsert med «De Tiltalte» – et band bestående av innsatte fra Bastøy fengsel.

6.1.2. Fredagspilser
På Jussbuss’ fredagspilser inviteres foredragsholdere til å ha et rettspolitisk eller faglig
innlegg for medarbeiderne i Jussbuss. I 2016 har vi hatt følgende fredagspilser:
- Professor Kristian Andenæs fortalte om Jussbuss’ historie og tradisjon.
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-

Therese Einarsson fra Vergeforeningen Følgesvennen fortalte om deres arbeid for
enslige mindreårige asylsøkere.
Marte Derås fra Sykepleie på hjul fortalte om deres arbeid for rusavhengige på gata.
Olav Aga fra Natur og Ungdom fortalte om aksjonisme som virkemiddel.
Børge A. Roum fra Miljøpartiet De Grønne fortalte om bruk av sosiale medier.
Samfunnsøkonom Haakon Riekels fra Civita holdt foredrag om temaet «hvordan få
flyktninger inn på arbeidsmarkedet?».
Andreas Borud fra LNU fortalte om hvordan man arbeider med statsbudsjett.
Hilde Firman Fjellså fra Klassekampen fortalte om «Media - do’s and don’ts».
Advokat Rasmus Asbjørnsen fra Haavind fortalte om sitt arbeid som
prosessfullmektig i «Mariasaken».

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 oppmerksom-het rundt og
kompetanse i rettspolitisk arbeid. Vi inviterer politikere, fagfolk og andre som kan gi oss
opplæring. I tillegg til de eksterne bidragene jobber medarbeiderne med rettspolitiske
prosjekter internt. Seminaret er nyttig i arbeidet vårt, og i tillegg positivt for det sosiale
miljøet blant medarbeiderne.
Seminaret går over tre dager og ble i 2016 avholdt på Studenterhytta i Nordmarka i februar
og september.

6.1.4. Rettspolitisk uke
Det ble arrangert to rettspolitiske uker i 2016. 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. Rettshjelps- og lobbygruppa (REG/lobby)
Jussbuss har siden oppstarten hatt som ett av sine satsingsområder å arbeide for reform av
lov om fri rettshjelp. Vi har jobba kontinuerlig med dette også i 2016. Som følge av en ustabil
økonomisk situasjon hos Jussbuss har REG/lobby også prioritert påvirkningsarbeid for å
bedre denne.
Arbeidet for reform av rettshjelpsordningen har vært sentrert rundt oppfølging av
Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp (rettshjelpsmeldinga). Jussbuss
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 Jussbuss 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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Det har vært høy aktivitet i REG/lobby i 2016. To begivenheter er trukket fram nedenfor:
1 – Knebleklausulen
Våren 2016 fikk Jussbuss et nytt punkt i tildelingsbrevet for pengene vi mottar fra
statsbudsjettet. Det ble presisert at pengene kun skulle brukes til saksbehandling, og ikke til
rettspolitisk arbeid. Rettspolitikk er en integrert del av Jussbuss’ arbeid og en naturlig
forlengelse av det vi ser gjennom behandling av enkeltsaker.
Punktet i tildelingsbrevet fremstod som en form for knebleklausul. Det er svært kritikkverdig
at man setter strenge betingelser for hva mottakere av offentlige midler kan eller ikke kan
uttale seg om. Dette inngår i en internasjonal trend der sivilsamfunnet kontrolleres mer og
mer gjennom såkalte «gag clauses». Det vil vi ikke ha i Norge.
Derfor satt vi i gang med rettspolitisk arbeid mot knebleklausulen. Vi benyttet oss av
leserinnlegg, nyhetsreportasjer i trykte medier, nyhetssendinger på radio, sosiale medier
med hashtaggen #knebleklausul, skriftlige spørsmål fra stortingsrepresentanter og ordinært
påvirkningsarbeid opp mot revidert nasjonalbudsjett i mai. I tillegg ble saken omtalt av andre
aktører i pressen, på lederplass i landsdekkende aviser, kronikk ble skrevet av professorer i
jusmiljøet og av andre frivillige organisasjoner. I tillegg utarbeidet vi filmen med aktører som
støttet Jussbuss’ syn på saken.
Filmen kan sees her: https://www.youtube.com/watch?v=8_y7uyXa6Vo
På bakgrunn av disse virkemidlene vedtok Stortinget gjennom revidert nasjonalbudsjett at
knebleklausulen skulle trekkes.10 Dermed ble saken en rettspolitisk seier for Jussbuss.
2 – Representantforslag om fri rettshjelpsordninga
Jussbuss tok som faginstans initiativ til og bidro i utformingen av representantforslaget om
styrking av fri rettshjelpsordninga.11 Forslaget tok til ordet for en komplett gjennomgang av
lov om fri rettshjelp etter anbefalingene i Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009). På
høstsemesteret arbeidet vi rettspolitisk for å få forslaget vedtatt i Stortinget. Forslaget ble
vedtatt, men med en litt annen ordlyd. I 2017 kommer vi til å følge saksgangen i den
vedtatte gjennomgangen av loven tett, slik at gjennomgangen foregår på en måte som
kommer våre klienter til gode.

6.2.2. Radiogruppa
Siden våren 2014 har Jussbuss hatt en egen radiogruppe som sprer rettsinformasjon over
eteren.
Våren 2016 produserte, og spilte radiogruppa inn mange «fengselsflash» med
rettsinformasjon på ulike språk til Røverradion, som er en radiostasjon laget av fanger.
Radiogruppa spilte inn flashene i studioet til Røverhuset (mediehuset som produserer
Røverradion), og de brukes flittig i Røverradion sine sendinger. I tillegg ble radiogruppa
10

Se vedtak 1001 til revidert nasjonalbudsjett 2016. https://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=65610 (Lastet ned 06.01.2016)
11
Dokument 8:97 S (2015–2016)
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invitert til å være med på intervju til Røverradion om bruk av isolasjon i fengsler med
rettssaken til Anders Behring Breivik som bakgrunn, samt å snakke om Jussbuss som
organisasjon.
I høstsemesteret starta radiogruppa arbeidet med å lage Jussbuss sin egne podcast. Navnet
på podcasten er Vektskåla, og ideen er å lage flere sendinger med rettspolitisk innhold. Vi
lånte Radio Nova sitt studio hvor vi spilte inn første episode om Trandum. Mads Andenæs
ble intervjuet, vi har med fem på gata-innslag og vi har fått laget jingles som vi spiller av
innimellom innslagene. Radiogruppa mikser podcasten selv og den vil bli sluppet i januar
2017.
For å fortsette kontinuiteten med å lage podcast videre i 2017 fikk medarbeider Pernille
Jovall ansvaret for å lede radiogruppas arbeid videre våren 2017 som sitt
nedtrapperprosjekt. Både på Jussbuss sin fengselsturné og ved besøk i Norgerhaven fengsel i
Nederland ble det tatt intervjuer av innsatte som kan brukes til Radiogruppearbeid.

6.2.3. Jussbuss i media
I vårt presseovervåkningsverktøy finnes det i 228 treff fra 2016 på de to stavemåtene
Jussbuss har hatt i 2016 (søkeordene «Jussbuss» og «Juss-Buss»). Det er omtrent 70 fler treff
enn i fjor. Nedenfor følger et utvalg av saker hvor Jussbuss har opptrådt i dagspressen, radio
eller tv:
03.02

Sverre Trovik

VG

Hvem er Norges Steven Avery?

08.02

Hilde Firman Fjellså

Klassekampen

Rydd pultene, det er vår!

11.02

Thor Håkon Lindstad

NRK Dagsnytt

Nyhetssak om pengebruken på Norgerhaven-prosjektet

18.02

Tonje Lilaas Larsen

Dagbladet

Alle fakta i denne sal?

18.02

Haakon Stensæth

Nyhetssak om flytting av Oslo fengsel ut av byen

19.02

Hanne Hareide Skårberg

NRK
Østlandssendinge
n
Universitas

19.02

Hanne Hareide Skårberg

Natt&Dag

Anders Anundsen struper ytringsfriheten vår

22.02

Hanne Hareide Skårberg

Dagbladet

Juss-Buss mener Anundsen struper ytringsfriheten deres

23.02

Hanne Hareide Skårberg

Universitas

Tåkefyrsten Brein-Karlsen

24.02

Hanne Hareide Skårberg

Universitas

Bred front mot Anundsen-Krav

25.02

Hanne Hareide Skårberg

Dagsnytt 18

Februa
r
03.03

Malin Endresen Rogne

Radiorakel

Debatt om knebleklausulsaken mot statssekretær Vidar BreinKarlsen
Intervju om knebleklausulsaken

Ingeborg Breistein

Vårt land

Verger vitner til skrekkhistorier

03.03

Aftenposten

Juss-Buss må ikke knebles

09.03

Mads Andenæs, Cecilia
Marcela Bailliet, Ketil Lund,
Ole Kristian Fauchald og Eirik
Bjørge
Thor Håkon Lindstad

Klassekampen

Kåseri om alternativ straff

10.03

Hanne Hareide Skårberg

Anundsen struper Juss-Buss

04.04
04.04

Gjertrud Bøhn Mageli og
Saqib Razaq
Dagny Ås Hovind

Radio Nova – Nova
Nyheter
Dagsavisen Nye
Meninger
Radio Rakel

05.04

Utlendingsrettsgruppa

Porsgrunns

Jusstudenter på klientjakt

Arbeiderpartiet: Regjeringen knebler kritiske stemmer

Adskilt fra barna i 10 år uten dom
Om Juss-Buss, knebleklausul og rettspolitikk
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Dagblad
06.04

Utlendingsrettsgruppa

Stort juridisk miljø på Fjellså

Marie Skjervold

Flekkefjords
Tidene/Agder Avis
Vårt Land

07.04
07.04

Utlendingsrettsgruppa

Lyngdals Avis

Man må kjenne sin rett for å kunne hevde den

11.04

Hilde Firman Fjellså

Dagsavisen

Listhaugs metode fungerer

12.04

Pernille Jovall

Natt&Dag

Debattinnlegg om isolasjon

April

Nicole Marie Versland

RadioRakel

Om lov om fir rettshjelp og oppsøkende uke

13.04

Utlendingsrettsgruppa

Sande Avis Pluss

Juss-Buss delte kunnskap

17.04

Sverre Trovik

Dagbladet

27.04

Marie Natland Wabakken

VG

Nyhetssak om adgangen til å klage på helsesaker i Norgerhaven
fengsel
Protesterer mot skyhøye salærer

29.04

Mathias Stang

Dagbladet

Et miljø uten rettigheter

09.05

Marie Natland Wabakken

Dagsrevyen

Nyhetsinnslag om forsliksrådets forkynnelsespraksis

09.05

Marie Natland Wabakken

NRK nett

Forliksrådet sjekker ikke adresser når de innkaller

09.05

Marie Natland Wabakken

Forliksrådene sender til feil adresse

10.05

Marie Natland Wabakken

10.05

Marie Natland Wabakken

NRK Alltid Nyheter
og P1 Nyheter
NRK
Nyhetsmorgen
P3 Nyheter

10.05

Dagsrevyen 21 og
Kveldsnytt
NRK nett

Nyhetsinnslag

10.05

Dagny Ås Hovind, Andreas
Dalaker
Marie Natland Wabakken

15.05

Saqib Razaq

Nei, tiggerne kan ikke utvises

18.05

Saqib Razaq

20.05

Kristian Andenæs

Drammens
Tidende
Drammens
Tidende
Advokaten

23.05

Sverre Trovik

Dagbladet

Anundsen – når legges fengslene ned?

25.05

Hilde Firman Fjellså

Østlandsposten

Tror ikke man oppnår god integrering ved å splitte familiene

28.05

Hilde Firman Fjellså

Østlandsposten

Familiesplittelse gir dårlig integrering

31.05

Gjertrud Bøhn Mageli

Bergens Tidende

Å leve uten identitet

01.06

Sverre Trovik

Dagbladet

Anundsen må våge mer

08.06

Tonje Lilaas Larsen

Et hav av gulrøtter

22.06

Hanne Hareide Skårberg

Stavanger
Aftenblad
Advokaten

09.08

Siri Rudå

Klassekampen

Juss-Buss + JURK + Gatejuristen = Sant! – Åpnet samarbeids-hus i
Oslo
Sak om nektelse av reisebevis

22.08

Hanne Hareide Skårberg

Kritiskjussbloggen

Klarspråk endelig inn i jusstudiet

23.08

Hanne Hareide Skårberg

Stat og styring

Vil forske fram klarere jurist-språk

28.08

Hanne Hareide Skårberg

VG

Regjeringen bruker 30 millioner på mer forståelig språk

08.09

Embla Helle Nerland

Debatt om unge og gjeld

11.09

Embla Helle Nerland

TV2
Nyhetskanalen
TV2.no

13.09

Malin Endresen Rogne

Kritiskjussbloggen

Feil fokus

19.09

Malin Endresen Rogne

Dagbladet

Trygdesvindel er et minimalt problem

22.09

Ingrid Keenan

Fremover

Sterke følelser om fengsel: - Hårreisende

26.09

Nicole Marie Versland og Lars
Engebretsen
Thomas Meier Strømme

RadioRakel –
Mytteria
Fri Fagbevegelse

Utestengelse fra NAV

28.09

Har ikke råd til å få familien hjem

Forliksrådets forkynnelsespraksis og svindelvirksomhet
Juss-Buss mener forliksrådene tilrettelegger for svindel

Utnytter rettssystemet i svindel

Kan ikke utvises
Fryktet invitasjonen skulle bli trukket tilbake

Slik kommer du deg ut av betalingsproblemene

Tyveri på høylys dag – når arbeidsgiver stjeler fra arbeidstaker
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29.09

Karen Nerbø

Fri Fagbevegelse

Private fengsler gir mer vold og kriminalitet

04.10

Solveig Wanvik

Dagbladet

Brukere utestenges fra NAV i opptil tre måneder

04.10

Solveig Wanvik

Brukere utestenges fra NAV i opptil tre måneder

14.10

Radi Nova

Om lønnsinndrivelse

18.10

Solveig Wanvik og Thomas
Meier Strømme
Lars Engebretsen og Nicole
Marie Versland
Linn Marie Husa

Nettavisen
gjesteblogg
Dagbladet

P4

Om lønnsinndrivelse.

20.10

Ingeborg Breistein

Bergens Tidene

Når loven ikke beskytter likevel

25.10

Hanne Hareide Skårberg

Innslag om klarspråk i jusstudiet

26.10

Karen Nerbø

28.10

Andreas Killingstad

God morgen
Norge
Radio Nova, Et
eget rom
Universitas

02.11

Hanne Hareide Skårberg m.fl.

Dagbladet

Kvinne utsatt for familievold fikk ikke oppnevnt bistandsadvokat

03.11

Utlendingsrettsgruppa

Gjesdalbuen

Tilbyr jusshjelp til flyktninger

07.11

Hilde Firman Fjellså

Dagbladet

Smil, du er over 18!

09.11

NRK Rogaland

Innslag om oppsøkende uke og Jussbuss.

Finansavisen

En farlig utvikling – om problemene vi ser med forbrukslån

23.11

Ingeborg Breistein og Erlend
Kragh Nyhus
Andreas Dalaker og Nora
Anker-Rasch
Kine Irgens

NRK Dokumentar

Motvind: Kine

29.11

Ingrid Keenan

Agenda Magasin

Livet satt på vent

Novem
ber

Anette Plassen

Kritisk juss
03/2016

13.12

Dagny Ås Hovind og Marie
Natland Wabakken
Hanne Hareide Skårberg m.fl.

Dagbladet

Skjerpet strafferamme for brudd på innreiseforbudet – Et
nødvendig og forholdsmessig tiltak for å ivareta
innvandringskontroll?
Hva er prisen på rettssikkerhet, Anundsen? – Om forliksrådet

Dagbladet

Hva er prisen på rettsikkerhet, Anundsen?

14.10

18.11

20.12

Arbeidsgivere utnytter arbeidstakere

Om fengsel, isolasjon og menneskerettigheter
Når arbeidsgiver stjeler fra deg

6.2.4. Skrivegruppa
Vi har avtale med Advokatbladet, Juristkontakt, Pacta og Injuria om å skrive et innlegg i faste
spalter til hver av bladene. Jussbuss skriver også sporadisk til Stud.Jur. Nedenfor er et utvalg
av skrivegruppas artikler i 2016:

Januar

Ingrid Mogstad

Advokatbladet

Rettsgebyret – et hinder for rettssikkerheten

Januar

Dagny Ås Hovind

Juristkontakt

Jusshuset åpner dørene

Februar

Hilde Firman Fjellså

Advokatbladet

På tide å våkne, jurister!

Februar

Thor Håkon Lindstad

Injuria

Innlegg om fri rettshjelp

Februar

Eline Christoffersen Våge

Pacta

De andre

Mars

Ingeborg Breistein

Advokatbladet

Når menneskerettighetene skjæres til beinet

Mars

Lars Engebretsen

Juristkontakt

Arbeidstakeren i formidlingsøkonomien

Mars

Solveig Wanvik

Pacta

Stillingsutlysning: Partner

April

Øystein Rennesund

Advokatbladet

Krav om Bank ID hindrer innsyn i privat økonomi

April

Gjertrud Bøhn Mageli

Injuria

Å være eller ikke være – et spørsmål om identitet
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April

Embla Helle Nerland

Juristkontakt

Rettsusikkerhet for de mange

April

Nora Malini Sætherø

Stud.Jur

Norsk domstolsbehandling - Enkelt, hurtig og billig

Mai

Marie Natland Wabakken

Advokatbladet

Staten er din verste kreditor

Mai

Injuria

Trygdeordning med behov for endring?

Mai

Eline Christoffersen Våge
Thomas Meier Strømme
Pernille Jovall

Juristkontakt

Grønt lys for hjemmesoning

Mai

Andreas Dalaker

Stud.Jur

Når eier utnytter den som leier – med loven i hånd

Juni/juli

Siri Sofie Eng Rudå

Advokatbladet

Utviser som aldri før

Juli

Ingeborg Breistein

Juristkontakt

For alltid identitetsløs

August/septe
mber
August

Hanne Hareide Skårberg

Advokatbladet

De svakeste rammes når rett til rettshjelp kuttes

Lars Engebretsen

Juristkontakt

Uten lønn og rettsikkerhet?

September

Tonje Lilaas Larsen

Pacta

Korte høringsfrister svekker rettssikkerheten

Oktober

Gjertrud Bøhn Mageli

Advokatbladet

Hvem sin flyktningkrise?

Oktober

Siri Sofie Eng Rudå

Injuria

Afrikas Nord-Korea

Oktober

Ingeborg Breistein

Juristkontakt

Utlendingsmyndighetene bryter EØS-rettighetene

Oktober

Nora Malini Sætherø

Pacta

LuksusGjeldsfellen – Om forbrukslån

November

Andreas Dalaker

Advokatbladet

Markedsfør oss ikke inn i fristelsen

November

Ingvild Kvanvik

Injuria

Utlendingsfengselet Trandum

November

Ingrid Keenan

Juristkontakt

Kortere soningskø – mindre rehabilitering

Desember

Rammiya Arumugam

Advokatbladet

Dømt uten å vite det

Desember

Marita Holmeset-Varpe

Juristkontakt

Heterogjenforening

og

6.2.5. Jussbuss på nett og i sosiale medier
Jussbuss’ nettadresse er www.jussbuss.no. Her legges det ut oppdateringer på
saksmottakstider, relevante brosjyrer og publikasjoner, og informasjon om vårt oppsøkende
og rettspolitiske arbeid. I 2016 har vi stadig gjort utbedringer på nettsiden for å gjøre den
mer brukervennlig for klienter og samarbeidspartnere. Jussbuss er også å finne på
www.gratisrettshjelp.no som er en fellesside for alle studentdrevne rettshjelptiltak i Norge.
Jussbuss har profil på Facebook, Twitter og Instagram. Vi prøver å henvende oss først og
fremst rettspolitisk over Twitter og i rekrutteringsøyemed på Instagram. Facebook bruker vi
både som en rettspolitisk kanal, en kanal for informasjon til klientene våre, og som en
rekrutteringsarena. I 2016 har antall følgere på Facebook økt fra 2 200 til 3 900.

6.2.6. Muntlige og skriftlige høringsuttalelser
Jussbuss er fast høringsinstans og leverer høringsuttalelser innenfor våre kjerneområder. I
2016 leverte vi 22 skriftlige høringssvar og deltok på åtte muntlige høringer. Nedenfor følger
en oversikt:
- Muntlig høring i justiskomiteen om statsbudsjettet 2017.
- Muntlig høring i arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet 2017.
- Muntlig høring i kommunal- og forvaltningskomiteen om forslag om å åpne for
mulighet for dobbelt statsborgerskap.
- Muntlig høring i kommunal- og forvaltningskomiteen om forslag om å bedre
omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere.
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-

Muntlig høring i kommunal- og forvaltningskomiteen om Prop. 90 L (Innstramminger
II).
Muntlig høring i Justisdepartementet om Norges FN-rapportering om SP.
Muntlig høring i Klima- og miljødepartementet om ny klimalov.
Muntlig høring hos Forvaltningslovsutvalget om erfaringer med forvaltningsloven.
Høringsuttalelse om forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld
(gjeldsregisterloven).
Høringsuttalelse om forslag til reviderte retningslinjer til Straffegjennomføringslova §
37 (isolasjon).
Høringsuttalese om forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll.
Høringsuttalelse om regler i utlendingsforskriften om avvisning av
omgjøringsbegjæringer.
Høringsuttalelse om innstramminger II.
Høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften – varigheten av innreiseforbud.
Høringsuttalelse om endringer i passloven – nektelse av pass.
Høringsuttalelse om endringer i introduksjonsloven – innføring av forsøkshjemmel.
Høringsuttalelse om forslag til endringer i utlendingsforskriften § 18-14 (Vilkår for
fengsel for ulovlig opphold).
Høringsuttalelse om midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere.
Høringsuttalelse om ny lov for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.
Høringsuttalelse om endringer i trygderegelverket.
Høringsuttalelse om forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i
rettspleien.
Høringsuttalelse om ny klimalov.
Høringsuttalelse om forslag til endring i lov om bostøtte – utvidet adgang til å gi
bostøtte til personer i bokollektiv.
Høringsuttalelse om regulering av arbeidstid.
Høringsuttalelse om forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om
arbeisavklaringspenger.
Høringsuttalelse om forslag til endringer i lov og forskrift om bostøtte.
Høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om kveldsarbeid.
Høringsuttalelse om forslag til endring i rettshjelpsloven, rettshjelpsforskriften og
stykkprisforskriften.
Høringsuttalelse om forslag til endring i forskrift om salær fra det offentlige til
advokater mv.
Høringsuttalelse om utkast til Norges åttende periodiske rapport til FNs torturkomité.

6.2.7. Menneskerettighetsarbeid
6.2.7.1. NGO-forum for menneskerettigheter
Jussbuss er tilknytta NGO-forum for menneskerettigheter i regi av Den norske
Helsingforskomité. Jussbuss deltar på møter i forumet, og på eksterne møter tilknytta
forumets arbeid. I tillegg deltar Jussbuss 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
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Norges femte rapport til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (2013).
I 2014 var vi med på UPR (universal periodic review) til FNs menneskerettighetsråd.
I 2016 har Jussbuss vært med i NGO-forums arbeidsgruppe for skyggerapporteringa på
Norges syvende periodiske rapport til FNs komité for sosiale og politiske rettigheter.
Statsrapporten ble utsatt til sommeren 2017, så arbeidet blir videreført. I tillegg har Jussbuss
levert høringssvar om utkastet til Norges åttende periodiske rapport til FNs torturkomité.
6.2.7.2 Øst-Europaprosjektet
Jussbuss sitt Øst-Europaprosjekt har som formål å bidra til opprettelse av rettshjelpstiltak i
østeuropeiske land for å bedre rettssikkerhetssituasjonen. I 2016 har prosjektet hatt
samarbeid med tiltak i Kroatia, Romania og Polen.
Kroatia
I 2011 innvilget den norske ambassaden i Zagreb midler til et samarbeid mellom professor
Jon T. Johnsen og Jussbuss og et nylig oppstartet studentrettrettshjelpstiltak tilknyttet
Universitetet i Zagreb. Formålet med samarbeidet var at Jussbuss 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 2016 på konferansen Public and Private Justice i Dubrovnik. En av
dagene var satt av til å diskutere gratis rettshjelpstiltak. Her ble Jussbuss’ 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 Frankrike, Storbritannia, Østerrike, Nederland og Bosnia og Herzegovina.
Polen
I 2015 hadde Øst-Europagruppa et samarbeid med Allerhanda Institut i Polen om
rettsinformasjon i gjeldssaker over Internett. I den forbindelse ble vi i 2016 invitert til en
rettshjelpskonferanse arrangert av London South Bank University for å sitte i panel om vår
arbeidsmetode. Temaet for seminaret var Clinical Supervision. Det var stor interesse for vår
arbeidsmodell, både fra studenter og professorer.
Romania
Jussbuss fikk våren 2016 besøk fra den rumenske menneskerettighetsorganisasjonen
Equality and Human Rights Action Centre (ACTEDO). Vi ble enige om at det ville vært
interessant hvis Jussbuss reiste til ACTEDOS hovedsete i Cluj, Romania for å holde foredrag
og workshop om gratis rettshjelp.
Det finnes ikke noe rendyrket gratis rettshjelptiltak i Romania. ACTEDO jobber for tiden
aktivt med å bekjempe et nylig lovforslag om at juridisk bistand kun skal forbeholdes
advokater, og at advokater ikke skal jobbe gratis.
Først holdt vi et foredrag for jusstudenter ved Universitetet i Cluj. Dette ble etterfulgt av en
workshop. Senere ble vi invitert av en professor for å holde et lignende foredrag for kurset
hans. Studentene var interesserte i Jussbuss, og innleggene ga rom for mange diskusjoner og
spørsmål.
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Samarbeidet med ACTEDO vil bli videreført i 2017.
6.2.7.3 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. 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.
Jussbuss har vært en del av det rådgivende utvalget i 2016. Vi har bidratt med erfaringer når
det gjelder vårt arbeid i fengsler. Jussbuss vil sitte som medlem i det rådgivende utvalget
også i 2017.

6.2.8. Oppsøkende grupper
Siden oppstarten har Jussbuss 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 Jussbuss i 2016 var:
Fengselsgruppa
Denne gruppa har fanger som målgruppe. Jussbuss besøker fengsler på Østlandet hver
mandag. De mest besøkte fengslene er Ringerike, Ila, Oslo, Halden og Ullersmo.
Fengselsgruppa har fortsatt hatt oppsøkende virksomhet i Norgerhaven fengsel i Nederland.
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. I 2016 har det blitt
arbeidet mye med en oppdatert versjon av Fangehåndboka. Den blir ferdigstilt i 2017, og
forhåpentligvis oversatt til flere språk hvis økonomien tillater det.
Under Jussbuss’ oppsøkende uker har medarbeiderne lagt ut på ukeslange reiser utover vårt
normale dekningsområde. I 2016 har fokuset vært på Sør- og Vestlandet under de
oppsøkende ukene. Dette er tidskrevende reiser, men vi møter et stort udekket
rettshjelpsbehov, som tilsier at vår tilstedeværelse i disse fengslene er viktig for fangenes
rettsikkerhet. Vi har blant annet besøkt:
 Sem fengsel
 Larvik fengsel
 Arendal fengsel avdeling Håvet
 Arendal fengsel avdeling Evje
 Kristiansand fengsel
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Åna fengsel
Stavanger fengsel
Sandeid fengsel
Bergen fengsel avdeling Osterøy
Færder videregående skole som ligger under Berg fengsel
Bastøy fengsel
Vadsø fengsel

Voksenopplæringsgruppa
Denne gruppa er rettet mot innvandrerbefolkninga. Gruppa tilbyr foredrag og saksmottak
bl.a. på voksenopplæringssentre og asylmottak i østlandsområdet. Gruppa har gjennom året
vært tilstede på nesten samtlige voksenopplæringssentrer i Oslo og omegn.
Utledningsrettsgruppa på Jussbuss har gjennom sine tre oppsøkende uker besøkt
voksenopplæringsgruppas målgruppe utenfor østlandsregionen. På besøkene har gruppa
holdt foredrag, saksmottak og lagt igjen relevante brosjyrer. Vi har blant annet vært på:
 Kirkenes bibliotek
 Oscarsgata mottak i Vadsø
 Børselv mottak
 Lakselv mottak
 Hammerfest bibliotek
 Alta mottakssenter
 Notodden voksenopplæring
 Bykle voksenoppløring
 Porsgrunn voksenopplæring
 Flekkefjord statlige mottak
 Lyngdal voksenopplæring
 Mandal voksenopplæring
 Sande voksenopplæring
 Tønsberg voksenopplæring
 Johannes læringssenter i Stavanger
 Ålgård voksenopplæring
 Bryne voksenopplæring
 Kristiansand voksenopplæring
 Grimstad voksenopplæring
Denne lista inneholder 20 instanser, så vi kan anslå at rundt 800 mennesker har hørt oss på
foredrag eller møtt oss på disse besøkene.
Studentgruppa
Denne gruppa driver oppsøkende virksomhet 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. I tillegg er vi tilstede på
HIOA og BI. Nytt v året er at vi har fokusert på å informere om Jussbuss’ tilbud på store
forelesninger, for eksempel Exphil-forelesningene ved UiO. Dette har gitt god respons.
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I 2015 ble studentbrosjyra «Ting du bør vite om: Økonomi – bolig – jobb» utarbeidet.
Brosjyra er lagd for å nå ut til studenter, både i sitt design og språk, og den tar opp typiske
rettslige problemstillinger som studenter havner i. Vi har distribuert brosjyra til studenter i
2016.
Gategruppa
Gateruppa er retta mot Oslos fattige. Gruppa har hatt saksmottak bl.a. på «Møtestedet», en
café for fattige tilreisende og rusavhengige, i byens biblioteker, på Caritas og på
Slumstasjonen. I tillegg holdes foredrag, og det gis generell informasjon om hva Jussbuss kan
bistå med. De ulike kafeene har også liggende brosjyrer med rettsinformasjon fra Jussbuss.
Gategruppa har vært på oppsøkende turer omtrent 15 ganger i 2016.
Oppsøkende uker og annet oppsøkende arbeid
Jussbuss har i 2016 hatt en oppsøkende uke per semester. I tillegg har utlendingsrettsgruppa
fått ekstra midler fra Justisdepartementet til å holde en tredje oppsøkende uke (se
«Voksenopplæringsgruppa»). Disse ukene holder vi det avventende rettshjelpstilbudet på
kontoret stengt, og fokuserer kun på oppsøkende virksomhet. Dette er noe av det som ble
gjort under de oppsøkende ukene i 2016:
- Foredrag på «Rett til å bli sett» ved Røde kors om utlendingsrett.
- To foredrag og saksmottak på Blitz om arbeid, husleie og gjeld med påfølgende
deltakelse i radiOrakel.
- Foredrag på overgangsbolig på Lørenskog om arbeid, husleie og gjeld.
- Foredrag for Lørenskog videregående skole om arbeid og gjeld.
- Foredrag på Arups gate overgangsbolig om husleie og gjeld.
- Foredrag på Elevator om Jussbuss’ arbeid, husleie og gjeld.
- Foredrag for Thaikvinneofreningen om gjeld.
- Foredrag for Kongshavn videregående skole om arbeidsrett.
- Foredrag for Unginfo om hva Jussbuss jobber med.
- Språkkafe på Lambertseter bibliotek.
- Skråkkafe på Furuset bibliotek.
- Skråkkafe på Stovner bibliotek.
- Saksmottak på Caritas i Oslo.
- «Eksperttimen» på Oppsal bibliotek.
- Kampanjen «Kjenn din rett» på Facebook og Instagram.
- Brosjyredistribusjon til alle Oslos NAV-kontorer to ganger i året.
- Oppsøkende i Oslos gater og på Blindern. Flyersutdeling og informasjon til
forbipasserende.
Erfaringer fra oppsøkende arbeid
Erfaringene fra Voksenopplæringsgruppa, Studentgruppa og Gategruppa er at forholdene
ikke alltid ligger til rette for å registrere henvendelsene som vi mottar. Mange vi treffer på
oppsøkende er i farta, møtet med oss er ofte tilfeldig, og de har ikke tid til annet enn kort
rettsinformasjon på stedet. Hvis henvendelsen er komplisert eller forholdene ikke ligger
tilrette for klientens diksresjon pleier vi å henvise klienten til våre ordinære
saksmottakstider. På grunn av dette er det vanskelig å si noe generelt om hvor mange
henvendelser vi mottar fra det oppsøkende arbeidet.
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På fengselsgruppa har man ikke dette «problemet», siden de innsatte skriver seg opp på
lister i forkant av besøket, dermed setter av tid til å snakke med oss.

6.2.9. Andre felles arrangementer
Under følger en oversikt over andre arrangementer medarbeidere fra Jussbuss har deltatt i
på tvers av gruppene.
KROM-konferansen
Alle gruppene deltok på KROM-konferansen den 14.-17. januar. Jussbuss’ medarbeider
Haakon Rønn Stensæth holdt innlegg om temaet fangeeksportering til Nederland, og
medarbeider Sverre Trovik holdt innlegg om straff av rusmiddelavhengige. Bjørn Olav
Gardsteig Larsen har i 2016 vært Jussbuss’ representant i KROMs styre.
Rettspolitisk forenings høstseminar
Jussbuss var representert med to medarbeidere i planleggingskomitéen til Rettspolitisk
forening sitt årlige høstseminar på Geilo. Seminarets tema var hvorvidt innvandring utgjør en
trussel for velferdsstaten. Alle Jussbuss’ aktive medarbeidere deltok på seminaret den 23. til
25. september.
Besøk på Bastøy
Jussbuss besøkte Bastøy fengsel to ganger i 2016. Vi deltok i samtaler med de innsatte, holdt
saksmottak og foredrag og var med på omvisning i fengselet.
Besøk på Trandum
Etter gjentatte henvendelser gjennom hele 2015, fikk Jussbuss til slutt besøke Politiets
utlendingsinternat på Trandum en gang i 2016. Besøket ble innledet med foredrag av en
representant fra Politiets Utlendingsenhet med ansvar for Trandum. Videre fikk vi omvisning
på utlendingsinternatet. Jussbuss er bekymret for forholdene på Trandum og arbeider
kontinuerlig for bedring av rettssikkerheten ved institusjonen.
Kriminalomsorgens seminar på Sundvollen
Jussbuss deltok på kriminalpolitisk seminar våren 2016.
Arctic frontiers
I januar deltok miljørettsgruppa på Arctic frontiers konferanse i Trondheim, og holdt et
innlegg med tittelen “How can the environment benefit from free legal aid” om miljøets
rettssikkerhet.
Foreningen §112
I januar holdt miljørettsgruppa foredrag om Jussbuss’ miljørettsarbeid for Foreningen § 112.
Arendalsuka
I slutten av august deltok medarbeidere på Jussbuss i Arendalsuka. Vi bidro til uka ved å stå
på stand og å delta på åpningen av Barnas Jurist. Til 2017 ønsker vi å stille opp med et eget
Jussbuss-program eller å være paneldeltakere dersom det muliggjør seg.
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6.3. Rettspolitikk i gruppene
Store deler av det rettspolitiske arbeidet tar utgangspunkt i erfaringer fra saksbehandlinga i
hver enkelt faggruppe. Medarbeiderne får kjennskap til strukturelle svakheter og uheldig
praksis gjennom klientenes erfaringer. Nedenfor blir hovedtrekkene i gruppenes
rettspolitiske arbeid i 2016 presentert. I tillegg til prosjektene som gjengis forsøker gruppene
hele tiden å kaste seg på dersom det skjer noe relevant i den generelle samfunnsdebatten.
6.3.1. Rettspolitiske prosjekter på Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppa (SAG) i 2016
I 2016 ble følgende prosjekter prioritert på SAG:
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. Jussbuss erfarer imidlertid at arbeidstakere stiller svakt i arbeidskonflikter.
Retten til lønn er grunnleggende og svært sentral for arbeidstakere. Jussbuss erfarer at
mange arbeidstakere ikke mottar den lønna de har krav på. Når de forsøker å inndrive lønna,
støter de på en rekke utfordringer. Målet med prosjektet har vært å utvide lovbestemmelsen
som gir fri rettshjelp i saker om oppsigelse og avskjed, til også å gjelde de tilfellene
arbeidstakere ikke får utbetalt lønn. SAG har valgt seg dette som prosjekt fordi vi i vår
saksbehandling har sett at behovet for hjelp i lønnsinndrivelsessaker er stort. En tredjedel av
alle arbeidsrettssakene på SAG dreier seg om lønns- og feriepengeinndrivelse.
SAG har vært i møte med Kari Henriksen fra AP den 29. september og Hårek Elvenes fra
Høyre den 11. november. Ellers har gruppa uttalt seg i en rekke medier om saken både
trykte medier og radio. I tillegg har SAG gjort et innsamlingsarbeid for å avdekke hvor mange
lønnsinndrivelsessaker som finnes. De har gjort betydelige funn. I tillegg ble fri rettshjelp i
lønnsinndrivelse tatt opp fra Sag på den munltige høringen i Arbeids- og sosialkomiteen om
statsbudsjettet.
SAG har også utarbeidet et lovforslag til nytt punkt om fri rettshjelp i lønnsinndrivelse.
Utestengelse fra NAV
SAG fikk flere klienter som hadde blitt utestengt fra NAV-kontoret sitt. Klientene hadde
verken fått begrunnelse eller vedtak. Dette er foruroligende, ettersom man ikke kunne være
sikker på om tiltaket hadde hjemmel i lov eller var mulig å påklage. NAV fremholdt at de ikke
var bundet av forvaltningslovens regler i vedtak om utestengelse fra NAV.
I tillegg til å gi rettshjelp i de konkrete enkeltsakene, blant annet ved å klage til
Sivilombudsmannen, valgte SAG å ta problemstillingen til media. Publisitet i Dagbladet førte
til at stortingsrepresentant Fredric Bjørdal (Ap) stilte et skriftlig spørsmål til arbeids- og
sosialministeren. Svaret som ble gitt var ikke betryggende.
SAG fortsatte med å ta opp problemstillingen på radio og i to muntlige høringer, samt en
skriftlig høring.
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SAG venter nå på svar fra Sivilombudsmannen som vil kunne avgjøre om NAV må legge om
sin saksbehandlingspraksis i utestengelsessaker. Det hadde gitt økt rettsikkerhet for våre
klienter.
Arbeidstakeren i plattformsøkonomien
Plattformsøkonomien åpner nye dører for levering av tjenester som vaskehjelp, matlevering,
hundepassing, transport, overnatting og andre tjenester. SAG ville undersøkehvilke
utfordringer plattformsøkonomien skaper for arbeidstaker, og om det er mulig å innføre
reguleringer som vil forhindre sosial dumping av arbeidstakere som yter tjenester fra ulike
plattformer. Prosjektet var svært relevant ettersom det siste året har blomstret fram mange
nye plattformer.
For å kartlegge status hadde SAG møter med en rekke sentrale øktører:
 Siv Kjøllmoen fra SV, 15. april.
 Bengt Morten Wenstrøb fra Høyre, 20. april.
 Sveinung Rotevatn fra Venstre, 20. april.
 Fredric Bjørdal fra Arbeiderpartiet, 26. april.
 Representanter fra Skatteetaten, 29. april.
 LO
 Skuespillerforbundet
 Civita
I tillegg hadde to av SAGs medarbeidere en studietur til Brüssel 22. til 23. februar, for å møte
LO, NHO og EU-kommisjonen. Her lærte gruppa om hvilke aspekter av delingsøkonomien
som ble debattert i EU, og hva EU-kommisjonen hadde kompetanse til å vedta reguleringer
på.
SAG lærte at arbeidstakeren i delingsøkonomien på ingen måte er en ressurssterk
arbeidstaker med restarbeidsevne, som har blitt hevdet tidligere. Derfor er det fiktig å følge
opp prosjektet i tidene som kommer.
Regjeringa oppnevnte våren 2016 et offentlig utvalg som skal utrede mulighetene og
utfordringene med delingsøkonomien. Utfalget skal legge fram sin utredning 1. februar
2017. Om nødvendig kommer SAG til å fortsette arbeidet da.
Annet
SAG har fått et økt sakstilfang fra klienter som ikke får kommunal bolig av
prioriteringshensyn. Selv om de oppfyller grunnvilkårene finnes det ikke nok kommunale
boliger. Dette er ressurssvake klienter som ellers sliter på leiemarkedet på grunn av
økonomiske og/eller sosiale forhold.
I tillegg har SAG uttalt seg kritisk til at Bærum kommune fremdeles ikke følger opp
Høyesteretts avgjørelse i avlastersaker.
SAG arrangerte Jussbuss deltakelse i 1. mai-toget, der både nye og gamle medarbeidere
deltok. Etter en intern markering på huset deltok Jussbuss i toget fra Youngstorget før man
fortsatte markeringen på «Rød på Blå».
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6.3.2. Rettspolitiske prosjekter på Fengselsrettsgruppa (FEG) i 2016
I 2016 ble følgende prosjekter prioritert på FEG:
Alternativ straff, særlig soning med elektronisk kontroll
Allerede høsten 2015 startet FEG et rettspolitisk prosjekt om soning med elektronisk kontroll
(EK). Undersøkelser viser at soning med elektronisk fotlenke gir bedre rehabilitering, lavere
tilbakefall til kriminalitet og påfører de pårørende langt mindre traumer enn fengselsstraff. I
tillegg koster en soningsplass med elektronisk fotlenke om lag 1/3 av en fengselsstraff.
Dessverre er det alt for få som får tilbud om å sone på denne måten. Vilkårene for å få
innvilget EK er strenge – det kreves en dom på 4 måneder eller kortere, evt. 4 måneder igjen
å sone, krav om fast bopel, sysselsetting osv. I tillegg er det svært vanskelig å få innvilget EK
dersom man er dømt for visse typer kriminalitet, f. eks vold.
FEG har vært i møte med nesten samtlige stortingspartier om saken. De fokuserte bevisst på
å møte de partiene som de mente hadde størst muligheter til å påvirke saken, og som i
utgangspunktet var minst enige med oss. Gruppa møtte følgende representanter:
 Kari Henriksen (stortingsrepresentant Ap), 29.02.16
 Peter Christian Frølich (stortingsrepresentant Høyre), 04.03.16
 Ove Vanebo (statssekretær Frp), 12.04.16
 Jenny Klinge (stortingsrepresentant Sp), 15.04.16
 Kristoffer Rolland (rådgiver Krf og nestleder Krfu), 26.02.16
De møtte også representanter for alle ungdomspartiene unntatt SU og Grønn Ungdom:
 Kristian Tonning Riise (leder av Unge Høyre), 25.02.16
 Tord Hustveit (leder av Unge Venstre), 23.02.16
 Bjørn-Kristian Svendsrud (1. nestformann Fpu), 24.02.16
 Emilie Bersaas (nestleder Auf), 13.04.16
I tillegg holdt medarbeidere på FEG foredrag for Unge Venstre om fotlenkesoning den 19.
oktober 2015. FEG hadde gode erfaringer med disse møtene. Stort sett alle var positive til
økt bruk av fotlenke. Få visste mye om problematikken, og de ønsket å lære mer – det gjaldt
særlig ungdomsrepresentantene. Også møtene med Høyre og Unge Høyre, Frp og Fpu, de
som i utgangspunktet er mest skeptiske til fotlenke, var veldig gode. De var interessert i å
lære mer, men også ærlige om uenigheter. Statssekretær Ove Vanebo var mest skeptisk og
kunne si lite om hva regjeringen tenkte framover.
FEG jobbet opp mot en ny forskningsrapport som skulle komme i løpet av våren – om
fotlenkesoning og den samfunnsøkonomiske effektiviteten av ordningen. Den var bestilt av
Justisdepartementet, og utarbeidet av Vista Analyse. Gruppa fikk et debattinnlegg på trykk i
Dagbladet, og justisminister Anders Anundsen svarte på det, slik at FEG fikk et nytt svar på
trykk. Dermed fikk gruppa justisministeren til å si i offentligheten hva han mente om
rapporten og bundet ham tydelig til de positive resultatene.
Fotlenkesoning ble tema på debatten som FEG arrangerte sammen med HOG på
høstsemesteret. Ellers har gruppa brukt erfaringer med fotlenke i sammenheng med
Norgerhavenprosjektet for å vise at det finnes andre alternativer enn å leie fengselsplasser i
andre land.
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I utkast til statsbudsjettet 2017 foreslås det å gi 10 millioner til å utvide fotlenkeordingen.
Feg og Jussbuss tar litt av æra for at dette skjedde, etter lang tid med rettspolitisk arbeid
rundt dette temaet i Jussbuss.
Overføring av fanger til Nederland
FEG fortsatte med det rettspolitiske prosjektet fra høsten 2014 om overføring av domfelte til
soning i en annen stat. FEG er svært skeptiske til muligheten for å leie soningsplasser i
utlandet som norske fanger kan overføres til. Vi mener det er mange alternative løsninger på
soningskøen. En overføring tar av ressurser som er en mangelvare i norsk kriminalomsorg.
FEG mener at disse ressursene må brukes i innholdet i soningen. Videre er FEG bekymret for
hvordan en straffegjennomføring i et annet land vil være med tanke på språk, avstand,
pårørende, helsehjelp, kultur med mer.
Ettersom soning i Nederland nå er et faktum er det politisk sett vanskelig å få gjort noe frem
til et eventuelt regjeringsskifte i 2017 eller til avtalen går ut i 2018. FEG har derfor jobbet for
å være en vaktbikkje for at ordninga fungerer så godt som mulig nå som den er et faktum.
FEG hadde fokus på dette særlig i forbindelse med årets saksmottak i Norgerhaven fengsel.
Gruppa hadde først og fremst merket en betraktelig lenger saksbehandlingstid i
Norgerhaven fengsel, enn i andre fengsler. Dette har de tatt opp gjentatte ganger med
fengselsledelsen i Norgerhaven, vært i muntlig kontakt med Sivilombudsmannen om, og tatt
opp med politisk ledelse i Justisdepartementet ved statssekretær Ove Vanebo.
I tillegg har gruppa vært opptatt av retten til helsehjelp i Norgerhaven fengsel, og særlig
vanskelighetene med klageadgangen på helsetjenester. Der vi i Norge henviser til Pasient- og
brukerombudet, er det ingen å henvise til i Nederland. FEG var i kontakt med Dagbladet om
dette, og fikk en nyhetssak om problematikken. I tillegg har vi hatt gjentatt kontakt med
ledelsen ved Norgerhaven og med Kriminalomsorgsdirektoratet.
FEG hadde med en diktafon til Norgerhaven fengsel, og tok opp intervjuer med tre klienter.
Opptakene skal vi bruke i podcasten som radiogruppa lager. Episoden om Norgerhaven
kommer på nyåret. FEG har også holdt to foredrag for Unge Venstre (i Oslo og Stavanger) om
straffegjennomføring i Nederland.
I tillegg har FEG arbeidet mye med artikkelskriving og prssearbeid for å belyse
soningsforholdene i Norgerhaven fengsel til et bredere publikum.
Annet
I tillegg til de overnevnte prosjektene har FEG arbeidet rettspolitisk med temaene isolasjon i
fengsel, soningsinnhold og kjønnsfordeling i fengsel.
Nader Izadpanah fra Dokumentaravdelingen i NRK fulgte FEG tett i 2015. Arbeidet resulterte
i en 40-minutters episode i en dokumentarserie om mennesker som møter utfordringer i
møte med «systemet». Filmen ble vist på NRK høsten 2016. Dokumentarfilmen er kalt
«Motvind: Kine» og er å finne på NRK sine nettsider.
Medarbeidere på FEG har holdt foredrag for jusstudenter i studentforeningen Congregatio
Forensis om norske fengsler den 1. november 2016.
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En medarbeider på FEG holdt innlegg om rettsikkerhet i norske fengsler på et
avslutningsseminar for professor Kristian Andenæs (Kikki) den 11. november 2016.
En medarbeider på FEG har holdt innlegg på en konferanse om klarspråk i jusstudiet ved
Juridisk fakultet den 5. desember 2016.
6.3.3. Rettspolitiske prosjekter på Utlendingsrettsgruppa (INNVA) i 2016
I 2016 ble følgende prosjekter prioritert på INNVA:
Listhaugpakka
Romjula 2015 mottok Jussbuss et 150 sider langt innstrammingsforslag signert innvandringsog integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Forslaget var en kontroversiell politisk reaksjon
på de økte asylankomstene sommeren 2015. For det første inneholdt høringsnotatet svake
faglige begrunnelser. For det andre høvlet forslagene ned utlendingers rettigheter til en
minimumsoppfyllelse av, eller brudd på, våre folkerettslige forpliktelser. Dersom
innstrammingsforslagene ble vedtatt ville Norge ende opp med et av Europas strengeste
innvandringsregelverk.
INNVAs hovedprosjekt våren 2016 ble derfor å jobbe mot innstrammingsforslagene i det
som ble omtalt som «Listhaugpakka». Det overordnede målet var å påvirke endringene slik
at de ble minst mulig skadelige for våre klienter.
INNVA valgte å fokusere på innstrammingsforslagene som angikk familiegjenforening
(ettårsfristen, fireårskravet og underholdskravet) og permanent oppholdstillatelse. Gruppa
har kommet med flere medieutspill, og har hatt samtaler med aktuelle politikere:
 Karin Andersen fra SV, 14. januar.
 Stine Renate Håheim fra Arbeiderpartiet, 5. februar.
 Une Aina Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne ,17. februar.
 André N. Skjelstad fra Venstre, 22. februar.
 Aksel Jakobsen fra Krf, 23. februar.
 Dagfinn Sundsbø, Lars Vangen og Karl Kristian Langeland fra Senterpartiet, 23.
februar.
 Tobias Brännström fra Fremskrittspartiet 26. februar.
 Øystein Skotheim fra Arbeiderpartiet, 26. februar.
 Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, 26. februar.
 Ingrid Tungen fra SV, 23. mai.
 Monica Tjelmeland fra Venstre, 24. mai.
 Ingjerd Schou fra Høyre 25. mai.
 Eirin Sund og Stine Renate Håheim fra Arbeiderpartiet, 30. mai.
 Øystein Skotheim fra Arbeiderpartiet 26. september.
 Aksel Jacobsen og Geir Sigbjørn Toskedal fra Krf 27. september.
 Karin Andersen fra SV, 27. september.
 Karsten Karlsøen fra Høyre, 28. september.
 Håvard Sandvik og Monica Tjelmeland, 28. september.
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Vidar Brein-Karlsen fra Frp, 29. september.
Trine Skei Grande og Paul Kvassheim fra Venstre, 18. oktober.

På bakgrunn av møtene ble det stilt flere skriftlige spørsmål, blant annet fra MDG og
Venstre.
INNVA fulgte debatten i Stortinget den 9. juni. Her ble det fremmet to anmodningsvedtak fra
stortinget til regjeringen. Det ene gikk på å tilbakeføre underholdskravet. I det andre ble
regjeringen bedt om å komme tilbake med et nytt forslag på ettårsfristen. Selv om mange av
de mest ytterliggående forslagene ikke ble vedtatt av stortinget, følger INNVA fremdeles opp
forslagene som enda ikke er landet, for eksempel underholdskravet og ettårsfristen.
Ambassadeprosjektet
INNVA opprettet høsten 2016 et prosjekt som skulle undersøke hvordan det bestemmes
hvor Norge skal ha utenriksstasjon, og se på mulighetene for ny ambassade i Eritrea,
alternativt mer fleksible søknadsprosedyrer.
Ettersom ettårsfristen for unntak fra underholdskravet for flyktninger som hovedregel blir
avbrutt ved søknad avgitt fra en norsk utenriksstasjon var dette en høyaktuell
problemstilling for INNVA å undersøke nærmere. Norsk representasjon i Eritrea ville kommet
en høy andel av Jussbuss’ klienter med familiegjenforeningsspørsmål til gode. Dagens
manglende norske representasjon tvinger i praksis søkere på lang og farefull flukt for å få
søkt ved en norsk ambassade. Vi har flere klienter som har blitt fengslet av sitt hjemlands
grensevoktere i forsøk på å oppsøke en norsk ambassade.
Gruppa deltok i flere møter med Utenriksdepartementet om dette. INNVA fikk ganske klart
bilde av at det hovedsakelig er utenrikspolitiske vurderinger samt økonomi og
sikkerhetsvurderinger som legger føringer for hvor Norge har utenriksstasjoner. Det er ikke
mulig å delegere annet en Schengenvisumbehandling til andre lands utenriksstasjoner per
dags dato.
Senere deltok INNVA i møte med Liveworks og UDI om søknadsprosessen for
familieinnvandring. Møtevirksomheten ble avsluttet med et møte med UDI for å diskutere
problemstillinger knyttet til fremming av søknader om familiegjenforening for søkere fra
land hvor det ikke er norsk representasjon.
I tillegg har gruppa utarbeidet flere notater om hvordan andre land løser denne
problemstillingen.
Det viste seg at det er lettere sagt enn gjort å «fikse» en ny ambassade. Likevel har INNVA
opprettet en dialog med UDI om mer fleksible søknadsprosedyrer, og fått satt søkelyset på
forskjellsbehandlingen som skjer på grunn av hjemland uten utenriksstasjon.
Annet
INNVA har fortsatt kontakt med UNHCR i Stockholm. Gruppa deltar også i EMA-nettverket
hvor organisasjoner som NOAS og Redd Barna også er medlemmer. Nettverket møtes
jevnlig.
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I tillegg blir INNVA jevnlig kontaktet for innspillsmøter med UNE og UDI, for eksempel i
forbindelse med utarbeidelse av nye nettsider. Gruppa forsøker å prioritere å dra på disse
møtene.
INNVA deltok på seminar i København om Refugees Family Unity and Reunification in
Northern Europe. Seminaret ble arrangert av ECRE.
INNVA har holdt foredrag på Røde Kors «Rett til å bli sett» om familieinnvandring og deltatt
som foredragsholder på konferansen «Law Clinics ans Access to Justice i Helsinki. Videre har
gruppa holdt innføringskurs for Gatejuristen om utlendingsrett, deltatt i panelet på Norsk
fredsråds konferanse med temaet «Politikk for fremtiden» om internasjonalt samarbeid,
flyktningkonvensjonen og menneskerettigheter og deltatt på en konferanse i regi av
Sandefjord tingrett om innvandrerbefolkningen og domstolene. Gruppa deltok også på det
årlige kurset i asyl- og utlendingsrett i regi av Juristenes utdanningssenter.
I tillegg har INNVA prioritert å levere mange høringssvar i 2016. Se avsnitt 6.2.6.
6.3.4. Rettspolitiske prosjekter på Husleie- og gjeldsrettsgruppa (HOG) i 2016
I 2016 ble følgende prosjekter prioritert på HOG:
«Fraværsrådet»
Forliksrådet er for mange det første møtet med rettssystemet. Systemets innretning og
kompetanse byr på flere utfordringer for rettssikkerheten. For det første er det behov for
juridisk kompetanse i rådene. Forliksrådet har domskompetanse, og er ikke lenger et rent
meklingsorgan. Det er ikke slik at jussen er noe enklere bare fordi kravet er på under 125 000
kroner. For det andre mener HOG at alle krav må realitetsbehandles etter mønster fra
Husleietvistutvalget (HTU). Rådet må ta stilling til kravet selv om den ene parten er
fraværende. Hele 7 av 10 avgjørelser er fraværsdommer. Dette tallet er altfor høyt, jf.
prosjektets tittel «fraværsrådet».
Et grep man kan gjøre for å forhindre de verste tilfellene der vedkommende part ikke en
gang er klar over saken, er å innføre mottakskvittering eller rekommandert post for alle brev
fra forliksrådet. Det gjelder for alle andre domstoler og tvisteløsningsorganer. Det kan senke
tallet på fraværsdommer betraktelig.
På bakgrunn av dette lagde HOG seg et mål om å oppnå god rettssikkerhet i Norges laveste
tvisteløsningsorgan.
HOG brukte mediearbeid aktivt i dette prosjektet. Saken ble omtalt i nasjonal presse,
herunder to innslag i Dagsrevyen, og flere innslag i NRK radio. Gruppa har i tillegg fått
publisert flere artikler og leserinnlegg om temaet.
På vårsemesteret har HOG arrangert en debatt hvor rettsikkerhetsaspektet ble belyst fra en
medarbeider i Gatejuristen. I forbindelse med Jussbuss’ 45 årsjubileum hold en medarbeider
på HOG et intervju med en klient som har fått flere fraværsdommer mot seg i forliksrådet.
Thomas Iversen fra Forbrukerrådet hold også en innledning om forliksrådet.
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Etter at saken «sprakk» i media fulgte FrPs Ulf Leirstein opp med et skriftlig spørsmål til
justisminister Anders Anundsen i forbindelse med denne saken. Fra svaret fikk HOG vite at
det arbeides med en enkeltpersonutredning om forliksrådenes utforming. På
høstsemesteret ble utredningen sendt på høring gjennom forslag til ny domstollov, og HOG
leverte høringssvar. Åtte høringsinstanser stilte seg eksplisitt bak Jussbuss’ høringssvar i
denne saken.
HOG fikk Kjell Ingolf Ropstad i KrF til å spørre Finansdepartementet hvor mye det vil koste å
fjerne unntaket fra de alminnelige forkynnelsesreglene for forliksrådet. De fikk svar fra
departementet at det ville koste omtrent 5,9 millioner.
I tillegg hadde HOG møter med følgende politikere:
 Snorre Valen, SV, 8. april
 Tord Hustveit og Grunde Almeland, Unge Venstre, 20. mai
 Lise Wiik og Jorodd Asphjell, Arbeiderpartiet, 25. mai
 Ove Vanebo, statssekretær Justisdepartementet, 2. juni
 Maria Moe fra KrFU, 29. juni
 Lene Vågsli, Arbeiderpartiet, 19. oktober
 Hårek Ebbesen og Anna Molberg, Høyre, 10. november
Under en samtale med statssekretær for Justisdepartementet Ove Vanebo kom det frem at
departementet helte mot en oppmykning av oppfriskingsreglene fremfor å endre på
forkynnelsesreglene. HOG venter derfor nå på proposisjonen og kommer til å følge saken
tett med justiskomitéen i Stortinget til 2017.
«Gjeld til selvhjelp»
Gjeldsproblemer skriver seg mer og mer fra at enkelte tar opp lån de i utgangspunktet ikke
kan betjene. HOG anser det som sentralt å begrense tilgangen på slike lån og å skjerpe
finansinstitusjoners frarådningsplikt. HOG arbeider for å oppnå en forsvarlig regulering av
forbrukslån slik at færre mennesker ender opp med en gjeldsbyrde de ikke kan håndtere.
Prosjektets mål er å gjøre det vanskeligere for låneinstitusjonene å gi forbrukslån. Rentetak
er et godt tiltak for å innsnevre mulighetene til bankene for å gi denne type lån. Et annet
mulig tiltak for å begrense tilgangen på usikra lån, er å opprette et nasjonalt gjeldsregister.
HOG har skrevet artikler i nasjonal presse og i fagblader for å sette temaet på dagsorden. I
tillegg har en medarbeider på HOG deltatt i en debatt på TV2 om temaet «unge og gjeld».
Gruppa har også vært i dialogmøter med departementet om gjeldsregister og regulering av
forbrukslån.
HOG har også bidratt til å skrive korrektur på et representantforslag fra Audun Lysbakken og
Karin Andersen fra SV om lovendring på gjeldsfeltet. Representantforslaget skal følges opp i
muntlig høring i 2017.
I et forsøk på å ta grep om den økende gjeldsbyrden i landet sendte regjeringen ut et
høringsforslag om lov om gjeldsregister, som HOG leverte kontruktive innspill til.
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Annet
I tillegg har HOG arbeidet med oppdateringer og oversettelser av Jussbuss’ standard
leiekontrakt og husleiebrosjyrer.
HOG har videre bidratt med informasjonsinnhenting til NIBRs forskningsprosjekt om ulovlige
oppsigelser og hatt møte med Arne Holm om dette fredag 20. mai.
Et annet tema som HOG har uttalt seg om i media er innkreving av statlig gjeld. Innkrevingen
må kunne fungere på en måte som er bærekraftig for både samfunnsøkonomi og
privatøkonomi, og ikke ha uforholdsmessig harde konsekvenser for enkeltindividet.
HOG har videre bidratt med rettsinformasjon til fanger via Røverradioens «fengselsflash».
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7. Forskning og utredning
7.1. Generelt
Å bidra til økt forsknings- og utredningsarbeid er en viktig målsetting for Jussbuss.
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
Jussbuss. Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), hvor den faglige lederen for
Jussbuss 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. Rettshjelpsundersøkelsen
Det vises til årsrapporten for 2014 for redegjørelse av bakgrunnen, gjennomføringen og
funnene fra rettshjelpsundersøkelsen. Jussbuss har i 2016 brukt funnene aktivt i vårt
rettspolitiske arbeid. Alle nye medarbeidere på Jussbuss blir innført i hovedfunnene fra
undersøkelsen. Tall for undersøkelsen blir brukt både i politikermøter, i artikler, i
utformingen av rettspolitiske prosjekter med mer.

7.3. Masteroppgaver
I 2016 har Jussbuss trykket to studentavhandlinger i vår stensilserie. Begge er skrevet av
tidligere medarbeidere på Jussbuss som fikk engasjement for sitt tema da de jobba på
Jussbuss.
Ta kontakt med Jussbuss for å få tilsendt oppgavene, eller finn dem under «Publikasjoner»
på www.jussbuss.no.
«Du vet hvor viktig familie er?» Hvordan og i hvilkan grad ivaretas retten til
familiegjenforening for en person som har fått innvilget asyl i Norge?
Oppgaven undersøker hvordan reglene om familiegjenforening mellom en som har fått
innvilget asyl i Norge og vedkommende sin samboer/ektefelle og/eller barn under 18 år
fungerer i prakis. Oppgaven inneholder både en rettsdogmatisk og rettssosiologisk
undersøkelse av regelverket. Konklusjonen er at dagens praksis i liten grad ivaretar de
uttalte formålene med reglene. Oppgaven er skrevet av Hanna Buer og er inntatt i Jussbuss’
stensilserie nr. 132.
Straffegjennomføring i annen stat – forholdet mellom Grunnloven og hensiktsmessigheten av
ordningen.
Oppgaven undersøker om den nye hjemmelen i straffegjennomføringsloven om
gjennomføring av straff utenfor Norge er i strid med Grunnloven og om ordningen med
utenlandssoning er hensiktsmessig ut ifra straffegjennomføringslovens formål. Konklusjonen
er at myndighetene i begge tilfeller har gått utenfor normenes handlingsrom, for å løse
kriminalomsorgens kapasitetsproblemer. Oppgaven er særlig aktuell i lys av Norges avtale
med Nederland om å benytte Norgerhaven fengsel. Oppgaven er skrevet av Kasper Nilsen
Ervik og er inntatt i Jussbuss’ stensilserie nr. 133.
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8. Utdanning
8.1. Innledning
Jussbuss har vanligvis ansatt 10 nye medarbeidere hvert semester. I 2016 har vi utvidet til å
vanligvis ansette 12 nye medarbeidere per semester. Nye medarbeidere går gjennom en
felles opplæringsuke hvor de får opplæring i generell saksbehandlingsteori, klientbehandling
og rutiner på Jussbuss. 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 Jussbuss 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 Jussbuss, fordi mange
av våre klienter kommer fra andre kulturer og 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, gjeldsrett, fangerett, utlendingsrett osv., er det viktig at
medarbeiderne gjennom opplæringa også får møte motparter eller samhandlingspartnere.
Det er for eksempel viktig at de som arbeider med innvandringsspørsmål ikke bare blir kjent
med regelverket, men også med representanter for de myndigheter som representerer
motparter og hvordan disse forvaltningsorganene fungerer.
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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 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, forvaltningsansatte 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.
En annen viktig del av faglig leders arbeid er å rådgi daglig leder i tvilsspørsmål som måtte
oppstå, enten det handler om rettspolitikk, drift, personalansvar eller gruppenes
saksbehandling.
I tillegg bidrar faglig leders veiledning til at det blir skrevet avhandlinger innafor Jussbuss’
rettsområder. Faglig leder bidrar i de innledende fasene med utarbeidelse av
problemstillinger, valg av metoder osv., og bistår med hjelp til å søke finansiering,
kontorplass og annen teknisk bistand. I tillegg er det naturlig at faglig leder bidrar til å skaffe
en faglig veileder som er nærmere til å veilede i de spesifikke faglige problemene som
avhandlinger over et bredt spekter reiser. Han søker likevel å holde kontakten med arbeidet
underveis og bidrar til å støtte opp om arbeidet i tillegg til den oppnevnte veileder.
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8.8. Fellesseminaret
Fellesseminaret er et faglig arrangement som arrangeres av og for
studentrettshjelpstiltakene i Norge; Jussbuss, 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 2016 ble seminaret arrangert av Jusshjelpa i Nord-Norge. Seminarets tema var «kvinner i
fengsel», og ble avholdt på Røros den 10. til 12. oktober. På programmet stod innledninger
fra blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet, Veronica Orderud, JURKs gruppe for
vold- og fengselsrett, Kriminalomsorgsdirektoratet, organisasjonen Aurora, i tillegg til
workshops. Fellesseminaret fikk gode tilbakemeldinger fra Jussbuss’ medarbeidere, både hva
angår faglig utbytte og erferingsutveksling mellom tiltakene.

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 lokaler.
Det arrangeres også møter og seminarer der temaer som angår hele eller deler av Jussbuss
blir tatt opp, se punkt 6.1.1. og 6.1.3.
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9. Økonomi og drift
9.1. Budsjett og regnskap 2016
Overført fra i fjor

Totalt Overført fra i
fjor
Inntekter

Totalt
Inntekter
Personalkostnader

Totalt
Personalkostnader
Driftskostnader

Totalt
Driftskostnader
Investeringer
Totalt
Investeringer
Totalsum

Artskode
34 IB direktorater, tilsyn, etater mm
34 IB Kommunale og fylkeskommunale etater
89 IB KD- basis - grunnbevilgning

30 Diverse inntekter varer - avgiftspliktig
3437 Bidrag fra kommune/fylkeskommune
3440 Bidrag fra stiftelser, legater og fond
3446 Bidrag fra organisasjoner
3451 Bidrag fra næringsliv og private
36 Andre driftsinntekter
39 Inntekter fra departement

51 Lønn og feriepenger
54 Arbeidsgiveravgift og pensjon
58 Refusjon av sykepenger
59 Andre personalkostnader

53 Konsulenttjenester
61 Frakt og transportkostnader
63 Kortidsleie av lokaler
64 Leie av maskiner
65 Driftsmateriale, driftsrekvisita, utstyr
66 Bygningsarbeider, teknisk infrastruktur,
vedlikehold
67 Kjøp av tjenester: IKT, tolk, oversettelse,
«Fortausfest»
68 Kontorrekvisita, kopiering, avis, litteratur
68 Kurs, konferanser, seminarer
69 Porto
70 Kostnader til bussen
71 Oppholds- og transportutgifter
73 Mat på debatter/seminar med eksterne
deltakere
74 Gaver til eksterne og medlemskontigenter
75 Forsikring
77 Diverse kostnader, avvik på faktura, gebyrer

34 Investeringer i anleggsmidler
60 Avskrivninger

Regnskap
-552 160
-1 429 088
-430 398
-2 411 646
-5 865
-860 000
-77 396
-40 000
-53 701
-4 719 000
-5 755 962
3 663 099
820 574
-2 327
56 737
4 538 082

Budsjett
-552 160
-1 429 088
-430 398
-2 411 646

-650 000
-180 000
-302 500
-81 500
-3 577 000
-4 791 000
3 511 564
692 495
62 000
4 266 058

95
40 257
7 196
47 670
23 616

65 000
1 000
50 000
12 000
50 000
16 000

309 591

60 000

130 341
143 398
2 239
30 865
266 617
65 431

105 325
103 590
6 000
108 000
102 500
15 000

4 462
2 428
25 884
1 100 089

8 000
11 600
6 000
720 015

40 386
122 542
162 928

20 000

-2 366 508

-2 196 572

20 000
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9.2. Kommentarer til regnskapet
Regnskapet føres av Universitetet i Oslo. Det juridiske fakultets Økonomiseksjon bistår
Jussbuss med dette og leverer rapporter til bruk i vår økonomistyring. UiOs regnskapssystem
har også et budsjettverktøy der hovedtall for Jussbuss legges inn. Behovet for et detaljert
budsjett hos Jussbuss medfører at vi benytter lokale budsjettoversikter. Det er en del avvik
mellom regnskap og budsjett ovenfor som skyldes at vi ikke har funnet det hensiktsmessig å
registrere et helt presist budsjett i UiO’s system.

9.2.1. Om inntekter
Jussbuss fikk et tilskudd på kr. 4 719 000 fra Justisdepartementet. Dette er en gledelig økning
fra 2015 på omtrent en million kroner. Bevilgningene er opprettholdt for 2017. Nesten alle
disse pengene går til lønnsutgifter.
Når det gjelder andre inntekter, opplevde vi for sjette år på rad stor usikkerhet knyttet til
videre finansiering fra Oslo kommune. I år gikk det bra, da byrådet i sitt budsjettforslag
innstilte på økning til Jussbuss. Vi mottok kr. 700 000, 100 000 mer enn i 2015.
Bergesenstiftelsen har i mange år vært en stabil bidragsyter til Jussbuss, men i 2016
opplevde vi ustabilitet i bevilgningene. Det endte med at Jussbuss får pengene utbetalt først
i 2017, altså mottok vi 0 kroner i 2016. Advokatforeningen ga oss kr. 40 000 som i fjor.
Akershus fylkeskommune bevilget kr 15 000 mer enn 2016, kr. 60 000.
Inntektene fra Kulturstyret (SiO) har sunket de siste årene, fra kr. 260 000 for 2015 til kr. 100
000 for 2016. Kuttet var begrunnet i interne prioriteringer hos Kulturstyret. Vi har holdt
fokus på oppsøkende virksomhet på studiesteder, og holdt åpent hele sommeren 2016 for
disse midlene.
Jussbuss mottok pengegaver på til sammen 5000 kr. fra de etterlatte til Harald Olsen, som i
stedet for blomster i bisettelsen ønsket donasjoner til Jussbuss. Jussbuss’ medarbeidere
takker for pengegavene. Pengene vil bli brukt til å arrangere den første rettspolitiske
debatten i 2017 som skal være et samarbeid mellom fengsels- og utlendingsrettsgruppa og
omhandle ressurssvake gruppers rettslige stilling.
Jussbuss betaler IT-tjenester for oss og JURK samlet, og får derfor kr. 32 500 overført fra
JURK til betaling av slike utgifter. I tillegg har Jussbuss, JURK og Gatejuristen delt på noen
felleskostnader ved arrangementer og småarbeider i Jusshuset. Noen av inntektene er
tilbakebetaling for dette.
Øvrige inntekter er tildelinger for ulike prosjekter. Se punkt 9.2.3 om prosjektmidlene for
2016.
Avvik
Vi har et positivt avvik på kr. 964 962 på inntektssiden. Dette skyldes at vi fikk en stor økning
i tildelingene fra Justisdepartementet i 2016 som følge av Jussbuss’ gode måloppnåelse i en
evalueringsrapport.12 Bevilgningene har blitt videreført i 2017, så vi budsjetterer med den
12

«Som bestilt. Evaluering av spesielle rettshjelpstiltak» Oxford research, 2015.
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nye summen fremover.

9.2.2. Om utgifter
Som følge av den ekstra millionen fra Justisdepartementet og at våre overføringer fra
tidligere år har vært relativt høye, har vi i 2016 hatt fokus på større aktivitet enn tidligere år.
Disse prioriteringene ble ikke reflektert i budsjettet som UiO la til grunn i desember 2015. Vi
har derfor gjennom året «med vilje» disponert slik at det oppstod en del negative avvik.
Nedenfor følger en redegjørelse for avvikene.
Personalkostnader
Vi har et negativt avvik på kr. 272 024 når det gjelder personalkostnader. Årsaken til avviket i
lønnsutgifter skyldes at vi har økt lønna til medarbeiderne noe. Selv om vi økte lønna
understrekes det at medarbeiderne fremdeles tjener mindre enn studielånet, og majoriteten
av arbeidet er ulønna. Se punkt 9.3 og 9.4 for mer informasjon.
Når det gjelder artskodene som begynner på 54 er årsaken til avvikene at medarbeiderne på
Jussbuss ble innlemmet i ordninga med offentlig tjenestepensjon i 2010. Vi budsjetterer med
3 prosent. 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.
Post 59 «Andre personalutgifter» har et mindre positivt avvik. Årsaken til det er at en del av
utgiftene er ført på post 73.
Driftskostnader
Vi har et negativt avvik på kr. 380 074 når det gjelder driftskostnader. Ettersom inntektene
også er høyere enn budsjettert med er overforbruket forsvarlig med tanke på Jussbuss’
totaløkonomi. Avviket er begrunnet i dette:
I 2015 mottok Jussbuss en bevilgning på omtrent 120 000 kr. fra Justisdepartementet som
var øremerket arbeid for å gi rettshjelp til asylsøkere. Pengene utgjorde dermed et
overskudd for 2015, ble overført til 2016, og deretter brukt i 2016. Tilskuddet ble blant annet
brukt på en ekstra oppsøkende tur til Finnmark. Dette forklarer det negative avviket på post
71 «oppholds- og transportutgifter».
I tillegg ble det i 2016 nødvendig å leie elektriker og håndverker for å få istand de nye
lokalene. Dette forklarer det negative avviket i post 66, «Bygningsarbeider, teknisk
infrastruktur, vedlikehold».
Det negative avviket på kr. 249 591 på post 67, «Kjøp av tjenester: IKT, tolk, oversettelse,
«Fortausfest»» består av flere utgiftstyper:
For det første har vi brukt omtrent kr. 30 000 på tolkeutgifer til bruk i klientsamtaler. Vi
bruker alltid språkressursene som finnes internt blant medarbeiderne på Jussbuss først, eller
vi ber klienten om å ta med seg en venn til klientsamtalen. Men i noen tilfeller er tolk den
eneste utvei. For å sikre god kvalitet på rettshjelpen har vi prioritert tolkeutgifter i 2016. En
tolketime koster mellom 950 og 2000 kroner.
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I tillegg brukte vi mer enn det budsjetterte på oversettelse av rettsinformasjon.
Videre har Jussbuss brukt kr. 50 431 over det budsjetterte på post 73. En del av disse
utgiftene skulle egentlig vært ført på post 59, «andre personalkostnader». Ellers består
potten av fingermat til våre åpne debattmøter.
Til sist skyldes noe av avviket utgiftene til «Fortausfest – for folk som sjelden møtes», som vi
ikke budsjetterte med på starten av året. Arrangementet er nærmere beskrevet i punkt 9.2.3
og 6.1.1.
Investeringer og avskrivninger
Jussbuss hadde ganske store utgifter i forbindelse med flyttinga til nye lokaler i januar. For
eksempel ble det kjøpt inn nye arbeidsbord til samtlige medarbeidere, støyskjermer på
grunn av det åpne landskapet og en rimelig sittegruppe fra IKEA til pauseområdet vårt. Det
negative avviket skyldes dette.

9.2.3. Om prosjektmidlene for 2016
Fengselsturné - kr. 17 396 og 15 000
Vi mottok kr. 17 396 fra Stiftelsen Scheibler for å sende medarbeidere på fengselsturné på
Sør- og Vestlandet våren 2016. Midlene ble brukt til transportutgifter, oppholdsutgifter og
matutgifter. Vi mottok også kr. 15 000 fra Lovsamlingsfondet som blir overført til 2017 for
fengselsturnéen på vårsemesteret.
Fortausfest – For folk som sjelden møtes – kr. 30 000 og 15 000
Det rettspolitiske arrangementet var et ledd i Jussbuss’ 45-årsfeireing. Det er nærmere
redegjort for det faglige innholdet i punkt 6.1.1. Vi mottok kr. 30 000 fra Stiftelsen Scheibler
og kr. 15 000 fra Fritt ord til arrangementet.
Asylprosjektet – kr. 119 253
Pengene ble inntektsført i 2015, men ble først brukt i 2016. Vi brukte pengene, som var
utlyst fra Justisdepartementet for å gi rettshjelp til asylsøkere, til to tiltak. For det første
opprettet vi en ny stilling som utreder spesieltilpasset til tidligere medarbeidere på
utlendingsrettsgruppa. For det andre brukte vi pengene på ekstra oppsøkende arbeid.
Utlendingsgruppa fikk mye ut av pengene da de fikk dratt på tre oppsøkende uker i løpet av
året, hvorav èn var til Finnmark.
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9.2.4. Kommentarer fra økonomiavdelingen ved Juridisk fakultet, ved Lars
Botten

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 Jussbuss.
Sluttresultatet for 2015 var kr. 2 411 646, mens det i 2016 var kr. 2 366 508. Dette innebærer
en differanse på kr. 45 138. Det negative resultatet skyldes en bevisst økt aktivitet,
hovedsakelig ved å øke lønningene noe. Det skyldes også flyttekostnadene.
Prosjekter som settes i gang hos Jussbuss, eksempelvis oppdatering, oversettelse og trykking
av brosjyrer, er ofte tidkrevende. Samtidig er det lite hensiktsmessig å sette i gang
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prosjektene før finansieringa er sikret. Økonomisk stabilitet er sentralt for god
økonomistyring. Det er derfor en trygghet for oss at vi nå mottar øremerka midler over
statsbudsjettet. Vi håper denne ordninga videreføres, da det vil medføre en betydelig økt
stabilitet for oss.
Jussbuss har en egenkapital som dekker drift i 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
Jussbuss, er det av helt avgjørende betydning at vi kan regne med å motta støtte i samme
størrelsesorden hvert år fra våre faste bidragsytere. Medarbeiderne og daglig leder på
Jussbuss bruker hvert år mye tid på å sikre bevilgningene våre. Dette er ressurser vi både vil
og burde bruke på våre klienter og på rettspolitisk arbeid.
Omtrent 80 prosent 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 driftsutgifter viser at det nærmest er umulig å stramme inn på utgiftene uten at
det går utover lønna til medarbeiderne eller antall medarbeidere.
Medarbeiderne på Jussbuss må bruke studiemidler fra Lånekassa til å dekke utgifter til
livsopphold. For noen av medarbeidere medfører dette problemer med den videre
studiefinansieringa. I tillegg er det prinsipielt galt at studenter indirekte skal være med på å
finansiere rettshjelpstilbudet.
Fulltidsmedarbeiderne mottar kr. 7 228,- per måned. Det er uheldig at medarbeiderne må ta
opp lån fra Lånekassa når de har permisjon fra studiene, og at de må ta ekstrajobber i tillegg
til heltidsstillinger hos Jussbuss. Vi har en ambisjon om at lønnsnivået på sikt skal tilsvare en
måneds studielån.

9.4. Antall arbeidstimer og vederlagsfritt arbeid
Arbeidsinnsatsen på Jussbuss utgjorde i følge timelistene totalt 41 891 for 2016. Timene fra
sommerdrifta er ikke med i denne beregninga. Det er en økning fra 2015 da det i følge
timelistene ble lagt ned 38 149 arbeidstimer. Økningen skyldes et høyt sakstilfang og at vi
har hatt flere ansatte enn i 2015.
Heltidsmedarbeiderne jobba i gjennomsnitt 39 timer per uke i 2016. 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. I 2015 var
det registrerte gjennomsnittstimeantallet 42 timer i uka.
Jussbuss’ heltidsmedarbeidere ble lønnet for 31 prosent av timene de jobba i 2016. Det
betyr at medarbeiderne jobbet 69 prosent av tida frivillig. Medarbeiderne på Jussbuss får
betalt kr. 148,60 pr time, opptil 12,16 timer i uka i vanlige driftsuker. Resten er frivillig
arbeid.
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Kontormedarbeidere, daglig leder og faglig leder registrerer ikke timer. Deres arbeids- og
overtidstimer kommer i tillegg til de registrerte.

9.5. Fordelinga av antall arbeidstimer på gruppene
Nedenfor følger en oversikt over fordelinga av totalt antall arbeidstimer, fordelt etter
grupper. INNVA jobbet mest i fjor, med 12 233 timer. Det lave timeantallet på FEG skyldes at
gruppa har hatt to til tre færre medarbeidere gjennom hele året.
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Jussbuss har som mål å jobbe mest mulig rettspolitisk for å effektivt bedre situasjonen for
våre klientgrupper. Av de samla arbeidstimene gikk 6 817 timer (16 prosent) med til
rettspolitisk arbeid. Dette er to prosent mindre enn i fjor. Nedgangen er ikke en bevisst
prioritering fra Jussbuss’ side, men kommer antakelig av en høy saksmengde. Når
medarbeiderne har en for høy saksmengde er det vanskelig å prioritere de rettspolitiske
arbeidsoppgavene. Vi har som mål at 20 til 25 prosent av timene skal utgjøre rettspolitiske
arbeidstimer i 2017.
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10. Ansatte i Jussbuss i 2016
Faglig leder:
Olaf Halvorsen Rønning
Daglig leder:
Hanne Hareide Skårberg
Kontormedarbeidere:
942 Miriam Jakobsen Fjelde
974 Aisha Zareena Rana
Medarbeidere:
964 Kamilla Hjortmo
965 Christian Selen
966 Magnus Skarvøy
967 Ingrid Mogstad
968 Mathias Stang
969 Marie Skjervold
970 Ida Andenæs Galtung
971 William Tidemann-Andersen
972 Kine Irgens
973 Vjosa Maxhuni
985 Lars Engebretsen
986 Thomas Meier Strømme
987 Solveig Nørstrud Wanvik
988 Nicole Marie Versland
989 Andreas Dalaker
990 Nora Malini Sætherø
991 Embla Helle Nerland
992 Ingeborg Folkestad Breistein
993 Gjertrud Bøhn Mageli
994 Siri Sofie Eng Rudå
995 Hilde Firman Fjellså
996 Thor Håkon Lindstad
997 Pernille Jovall

975 Malin Endresen Rogne
976 Eline Christoffersen Våge
977 Marie Natland Wabakken
978 Dagny Marie Ås Hovind
979 Øystein Gisvold Rennesund
980 Saqib-Razo Razaq
981 Tonje Lilaas Larsen
982 Sverre Olav Trovik
983 Haakon Rønn Stensæth
984 Bjørn Olav Gardsteig Larsen
998 Andreas Killingstad
999 Linn Marie Husa
1000 Mari Rudshaug
1001 Rammiya Arumugam
1002 Robert Ødegaard
1003 Nora Anker-Rasch
1004 Ingvild Kvanvik
1005 Erland Kragh Nyhus
1006 Marita Ryun Matthews Holmeset-Varpe
1007 Karen Tora Hjelmervik Nerbø
1008 Marie Linga Slåke
1009 Ingrid Keenan
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11. Et innblikk i 2017
Jussbuss vil fortsette sitt rettshjelpsarbeid for å sikre nødvendig juridisk bistand til
mennesker som ikke kan få gratis rettshjelp andre steder. Vi kommer også til å fortsette med
rettspolitisk arbeid for å bedre rettstilstanden for våre klienter når saksbehandlinga ikke
strekker til.
Et av Jussbuss’ viktigste rettspolitiske prosjekter vil i 2017 være å følge opp at rettshjelp blir
en prioritert politisk sak. Det har blitt nedlagt et betydelig arbeid med dette de siste åra, som
vil bli videreført i 2017.
Forskning viser at oppsøkende rettshjelp er viktig for å nå ut til svakerestilte grupper. Da
Jussbuss starta i 1971 var rettshjelpstilbudet oppsøkende i sin natur. I 2017 kommer vi til å
videreføre satsinga på oppsøkende arbeid gjennom oppsøkende uker og oppsøkende
grupper.
I tillegg vil vi prioritere å oppdatere Fangehåndboka, som er en håndbok med
rettsinformasjon for fanger i norske fengsler. Vi håper å få oversatt den nye Fangehåndboka
til engelsk, og eventuelt arabisk, litauisk eller russisk dersom vi får finanisering til dette.
Vi vil fortsette å holde sommeråpent. Ettersom sakspågangen var stor sommeren 2016,
kommer vi til å øke bemanninga i sommeren 2017.
Jussbuss er samlokalisert med JURK og Gatejuristen i «Jusshuset». Det blir spennende å se
hva slags prosjekter Jusshuset kan få til i 2017 ved å spille på hverandres styrker. Vi kommer
til å jobbe videre med å danne et sterkt rettshjelpsmiljø i Oslo slik at rettshjelpen blir enda
bedre for våre klienter.
I oktober 2016 hadde Jussbuss valg av ny daglig leder. Tonje Lilaas Larsen tiltrådte stillinga
den 1. januar 2017.

73

74

12. Publikasjoner
12.1. Hefter i Jussbuss’ stensilserie
1. Juss-Buss: Virksomheten i Juss-Buss i 1978. 15 sider + tabeller
2. Juss-Buss: Rettssentre i London. 74 sider
3. Hans Petter Graver: Rettshjelp i Kanada. 67 sider
4. Fremmedarbeidergruppa i Juss-Buss: Erfaringer fra virksomheten i 1978. 19 sider
5. Jon T. Johnsen: Desentralisering av rettshjelp i Oslo. 107 sider
6. Jon T. Johnsen: Behovet for offentlige rettshjelpskontorer. 36 sider
7. Jon T. Johnsen: Årsrapport for Juss-Buss 1979. 27 sider
8. Juss-Buss: Rettshjelp i Sverige og Finland. Rapport fra Juss-Buss ekskursjon i 1979. 43 sider
9. Boliggruppa i Juss-Buss: Juridiske problemer på boligmarkedet i Oslo. 42 sider
10. Fremmedarbeidergruppa i Juss-Buss: Politisk asyl. 39 sider
11. Vernelagsgruppa i Juss-Buss: Rettshjelp til straffedømte. 35 sider
12. A. Fosby, S.B. Pedersen, O. Torvund: Leiekontrakter i Gamlebyen. 63 sider
13. Boliggruppa i Juss-Buss: Hjelp eller egeninteresse. En vurdering av 3 “veldedige” boligforetak. 32 sider +
vedlegg
14. Juss-Buss: Årsrapport 1980. 31 sider
15. Børre Lid: Fangers rettshjelpsbehov. 170 sider + vedlegg
16. Tor G. Birkeland: Rettssenter, et alternativ til dagens fritt rettsrådstilbud? 114 sider + vedlegg
17. Vernelagsgruppa i Juss-Buss: Rettshjelpsvirksomheten i 1980. 53 sider
18. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Arbeidstillatelse. 64 sider
19. Harald Amundsen: Innvandrere og folketrygdloven. 63 sider
20. Jon T. Johnsen: Årsrapport for Juss-Buss 1981. 31 sider
21. Elisabeth Lea: Oppholdstillatelse. 39 sider
22. Juss-Buss i Danmark. 57 sider
23. Juss-Buss: Årsrapport for Juss-Buss 1982. 29 sider
24. Bente O. Roli og Ingvild Mestad: Erfaringer med rettshjelp for innvandrere. 37 sider
25. Juss-Buss: Årsrapport for Juss-Buss 1983. 35 sider
26. Jon T. Johnsen og Øyvind Aakerøy: Årsrapport for Juss-Buss 1984. 67 sider
27. Juss-Buss: Fattigrettshjelpen i USA. 182 sider
28. Juss-Buss og Rettspolitisk forening: Norge Bare for nordmenn? Kritiske kommentarer til NOU 1983:47 “Ny
fremmedlov” 99 sider
29. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Rettshjelp til asylsøkere i Storbritannia. 75 sider
30. Jon T. Johnsen og Halvard Helle: Årsrapport for Juss-Buss 1985. 78 sider
31. Brakkegruppa i Juss-Buss: Jussbutikker i Belgia. 39 sider
32. Brakkegruppa i Juss-Buss: Pris på testament hos advokat. 17 sider
33. Håkon Angell: Årsrapport for Juss-Buss 1986. 58 sider
34. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Kritiske kommentarer/alternativt lovforslag til Ot. prp. nr. 46 (1986-87) om
ny utlendingslov. 122 sider
35. Håkon Angell og Ellen Hambro: Rapport fra en måneds arbeid ved rettshjelpskontoret i Indre Finnmark. 24
sider
36. Aursnes, Joranger, Schultz og Johnsen: Praksis som valgfag tilknyttet Juss-Buss. 35 sider
37. Johan Hougen: Årsrapport for Juss-Buss 1987. 52 sider
38. Larsen, Helgeland og Espen: “En rettsstat verdig”. Rapport fra et rettshjelpsprosjekt i Nord-Hedemark
august -november 1988. 27 sider
39. Morten Holmboe. Utlendingers rettslige stilling i Norge - noen utvalgte emner. 65 sider
40. Geir Helgeland: Årsrapport for Juss-Buss 1988. 45 sider
41. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Mottaksapparatet for asylsøkere i Norge og Sverige - en sammenligning. 32
sider
42. Fengselsgruppa i Juss-Buss. Høringsuttalelse til NOU 1988:37 “Ny fengselslov”. 74 sider
43. Mette Larsen og Rita Krøgenes: Omsorgsovertakelse uten samtykke. En undersøkelse av barnevernets
saksbehandling i 4 kommuner. 206 sider
44. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Kommentarer til regjeringens forskriftsutkast til den nye fremmedloven. 15
sider

75

45. Anders Haugland: Årsrapport for Juss-Buss 1989. 40 sider
46. Brakkegruppa i Juss-Buss: Danske regler om gjeldssanering for privatpersoner - noe for Norge? 70 sider
47. Høringsuttalelse om forslag til endringer i Lov om fri rettshjelp. 23 sider
48. Innvandrergruppa i Juss-Buss: Informasjonsbehov blant flyktninger og innvandrere. En undersøkelse i
tilknytning til innføringen av ny tilskuddsordning til kommuner med flyktningmottak. 40 sider
49. Knut Wold: Årsrapport for Juss-Buss 1990. 35 sider.
50. Anne Kvam og Karl Erik Sjøholt: Rapport fra studietur til Genève, oktober 1990. 38 sider.
51. Jon T Johnsen: Juss-Buss and clinical legal education. 80 sider.
52. Brit Gulbjørnrud, Nina Mathisen, Berit Isaksen og Jan Aubert: Høringsuttalelse om gjeldsordning for
personer med betalingsvansker. 30 sider.
53. Jan Rune Fagermoen, Anne-Cathrine Haug og Hans-Jacob Sandsberg: Domstolens innvirkning på
frihetsberøvelsens innhold. 111 sider
54. Knut F Rasmussen og Terje Svendsen: Om forliksklage 29 sider
55. Karl Erik Sjøholt: Årsrapport for 1991 44 sider
56. Boliggruppa i Juss-Buss: Tvangsvedlikehold og tvangsadministrasjon av leiegårder - beboerrepresentasjon
og medbestemmelsesrett 27 sider
57. Juss-Buss: Noen rettspolitiske arbeider. 75 sider
58. Heidemarie Nordahl og Tove Kristin Farstad: Depositum i husleieforhold. 80 sider
59. Merethe S. Haugen og Elisabeth Vigerust: Det udekkede behov for rettshjelp - et uløst problem. 138 sider
59b. Det udekkede behov for rettshjelp - et uløst problem VEDLEGG 93
sider
60. Karl Erik Sjøholt: Årsrapport 1992. 32 sider
61. Hege A.Voldsdal Åse Marie Eliassen: "To pee, or not to pee". Om kontraktsoning i fengslene. 194 sider.
62. Gislaug Øygarden, Elin Riise, Kristian Jervell og Christine Bergland:"Fremmedretten i EU". 35 sider.
63. Christine Bergland: Årsrapport for Juss-Buss 1993. 35 sider
64. Elin Riise og Gislaug Øygarden: Asylsøkere og beskyttelsesbehov - forholdet mellom reelle krenkelser og
formelle vedtak.
65. Nina Hjort og Sissel Finstad: Forsvarlig levestandard - en undersøkelse av nivået på økonomisk sosialhjelp.
102 sider + vedlegg
66. Cathrine Holm og Karoline Henriksen: Lojal avtaleinngåelse eller bondefangeri? En undersøkelse av
låneinstitusjoners praksis ved inngåelsen av kausjonsavtaler. 44 sider + vedlegg
67. Kristian Jervell: Årsrapport for Juss-Buss 1994. 34 sider + tillegg
68. Henriette Grønn, Marius Throndsen og Rolf Thoresen: Rettssenter -95, en alternativ rettshjelpsordning. 21
sider
69. Kristian Jervell: Årsrapport for Juss-Buss 1995. 39 sider + tillegg
70. Christine Bergland og Irene Sogn: Innvandringspolitiske hensyn i visumretten. En studie av myndighetenes
visumpraksis overfor pakistanske visumsøkere. 115 sider + vedlegg.
71. Redigert av Tore Thallaug og Lars T. Berntsen: "Studietur til Palestina".
72. Stine Dordy Nybø og Therese Liljegren: "One strike and you`re out - om utvisning av straffedømte
utlendinger"
73. Yvonne Curtis og Liv Marit Øyen: "Fengselsloven § 12"
74. Hans Christian Apenes: "Årsrapport for Juss-Buss 1996"
75. Trine Reitan og Gry Korsnes: "Sosialtjenestens veiledning av personer med økonomiske problemer"
76. Knut Helland- Hansen: "Årsrapport for Juss-Buss 1997"
77. Frode Solberg: "Bosettingstillatelse - en fremstilling av reglene og undersøkelse av forvaltningens praksis"
78. Knut Helland- Hansen: "Årsrapport for Juss-Buss 1998"
79. Bente Mostad: "Foreldres rett til gjenforening med barn i Norge", 137 sider
80. Anniken Gjertsen Skonhoft: "Årsrapport for Juss-Buss 1999"
81. Preben Henriksen: "Ettergivelse av inndragningskrav - en gjennomgang av forvaltningens praksis i årene
1988 - 1997."
82. Thomas Braut Svendsen: ”Årsrapport for Juss-Buss 2000”
83. Tone Ljoså: ”Utlendingsforskriften § 37, sjette ledd – Oppholdstillatelse forutenlandske kvinner etter
samlivsbrudd.”
84. Vårin Hellevik: ”Bruk av isolasjon i norske fengsler”
85. Ane Broch Graver, Vegar Skaug, Rannveig Strålberg og Bente Tangen: ”Retthjelp 2001 - Behovet for
rettshjelp i Oslos befolkning – deriblant et utvalg innvandrerkvinner”
86. Per-Ivar Felldal: ”Årsrapport for Juss-Buss 2001”

76

87. Christian Fredrik Mathiessen og Erlend Dahl: ”Et overflateriss av velferdssystemet i Finland - Rapport fra
sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppas studietur til Finland høsten 2002”
88. Per-Ivar Felldal: ”Årsrapport for Juss-Buss 2002”
89. Irene Palm Hansen og Gunhild Bolstad: ”Utvisning 2001 – En undersøkelse av utlendingsforvaltningens
praksis i utvisningssaker”
90. Jon T. Johnsen: ”Juss-Buss - Et fagkritisk eksperiment. Idégrunnlag, arbeidsprinsipper og erfaringer”
91. Kristoffer Wallan: ”Politiopplysninger hos fengselsmyndigheten - skyldig inntil det motsatte er bevist?”
92. Fengselsgruppa ved Eldbjørg H. Martinsen: ”Rapport fra fengselsgruppas studietur til Canada 12. -20.
november 2003. Fengselsbetjenter som programinstruktører – en dobbeltrolle?”
93. Innvandringsgruppa på Juss-Buss: ”Studietur til Pakistan - april 2004”
94. Kine Sperre Horsbøl: ”Årsrapport for Juss-Buss 2003”
95. Kjersti Cecilie Jensen og Marie Nyhus: ”Humanitetshensyn i utlendingsretten - en undersøkelse av
forvaltningspraksis etter utlendingsloven § 8 annet ledd.”
96. Fri rettshjelpsgruppa på Juss-Buss: ”Rapport fra studietur til Finland 20. - 24. september 2004”
97. Kine Sperre Horsbøl: ”Årsrapport for Juss-Buss 2004”
98. Karianne Rygh: ”Rusmiddelavhengiges rett til helsehjelp - pasienters rettsstilling ved legemiddelassistert
rehabilitering”
99. Innvandringsgruppa på Juss-Buss: ”Studietur til Etiopia - april 2005”
100. Kine Sperre Horsbøl og Line Voldstad: Samarbeid – evalueringsrapport fra Gatejuristprosjektet og generell
samarbeidsveiledning. 81 sider
101. Psykiatri- og gjeldsrettsgruppa på Juss-Buss: Studietur til Stockholm - november 2005.
102. Kjersti Lehmann: ”Dømt til forvaring”
103. Heidi Olsen-Nalum: ”Årsrapport for Juss-Buss 2005”
104. Kjersti Hillestad Hoff: ”Fortrinnsrett for deltidsansatte”
105. Endre S. Refsdal: ”Årsrapport for Juss-Buss 2006”
106. Gudmund Røgeberg: ”Prøveløslatelse. Om utilrådelighetsvurderingen etter straffegjennomføringsloven §
42”
107. Guro Siljan/Synne Eliassen: ”Unge innsatte”
108. Vetle W. Rasmussen: Utvelgelseskrets ved nedbemanning”
109. Silja Aga Rogan: ”Lobbing for et bedre lovverk”
110. Innvandringsgruppa på Juss-Buss: ”Studietur til Jordan – mai 2007”
111. Endre S. Refsdal: ”Årsrapport Juss-Buss 2007”
112. Kine Sperre Horsbøl og Tine Larsen: "Økonomiske vilkår ved familiegjenforening mellom barn og deres
omsorgspersoner - en undersøkelse av forvaltningens praktisering av dispensasjonsskjønnet særlig sterke
menneskelige hensyn."
113. Stine Elde: ”Opinion og rettssikkerhet: Den alminnelige rettsoppfatning i avgjørelser etter
straffegjennomføringsloven.”
114. Anne Mette Hårdnes: ”Helsetilbudet i norske fengsler: En undersøkelse av regler og praksis. ”
115. Martin Eiebakke: ”Årsrapport Juss-Buss 2008”
116. Andreas Moen: ”Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers sykdom”
117. Stian Bonnevie Arntzen: ”Årsrapport Juss-Buss 2009”
118. Kirsten Vikesland Mæhle og Olaf Halvorsen Rønning: ”Årsrapport Juss-Buss 2010”
119. Ida Husom: ”Isolasjon av mindreårige under straffegjennomføring - forholdet til FNs barnekonvensjon”
2011
120. Jørgen Løvdal: ”Informasjonsflyt i kriminalomsorgen – en studie av kontradiktorisk underskudd” 2011
121. Innvandringsgruppa på Juss-Buss ved Maria P. Jacobsen og Ida Jordal i samarbeid med Schweizerische
Flüchtlingshilfe: ”Asylum procedure and reception conditions in Italy - Report on the situation of asylum
seekers, refugees, and persons under subsidiary or humanitarian protection, with focus on Dublin returnees”
2011
122. Kirsten Vikesland Mæhle: ”Årsrapport Juss-Buss 2011”
123. Maria Pitz Jacobsen: «Utvisning av straffedømte utlendinger med familie i Norge – retten til familieliv
etter EMK artikkel 8» 2012
124. Caroline Flaaten: «Vederlagskrav ved endt samboerforhold» 2012
125. Marit Lomundal Sæther: «Årsrapport Juss-Buss 2012»
126. Marit Lomundal Sæther: «Årsrapport Juss-Buss 2013»
127. Benedikte Cecilie Nilsen: «Introduksjonsloven – en fremstilling og vurdering av hovedreglene»
128. Thea Sjuve Johansen: «Pasienten i fengsel. Hvilket rettsvern har innsatte med helseproblemer?

77

129. Marit Lomundal Sæther: «Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av
fengselsbesluttede isolasjonsvedtak»
130. Ida Jordal og Silje S. Hasle: «Rettshjelp 2013»
131. Hedda Larsen Borgan: «Årsrapport Juss-Buss 2014»
132. Kasper Nilsen Ervik: «Straffegjennomføring i annen stat – forholdet til Grunnloven og
hensiktsmessigheten av ordningen»
133. Hanna Buer Haddeland: «‹Du vet hvor viktig familie er?› Hvordan og i hvilken grad ivaretas retten til
familiegjenforening for en person som har fått innvilget asyl i Norge?»
134. Kenneth Solberg, Marie Skjervold, Jens Andresen Osberg og Mathias Stang: «Revideringsutvalget 2015 - En
gjennomgang av Juss-Buss sine saksområder, organisering og arbeidsmetoder»
135. Hanne Hareide Skårberg: «Årsrapport Juss-Buss 2015»
136. Hanne Hareide Skårberg: «Årsrapport Jussbuss 2016»

12.2. Andre publikasjoner
1. Rettshjelp i grisgrendte strøk. Spesialfagsoppgave 1975.
2. Gunnar De Capua: Juss-Buss - første foreløpige virksomhetsrapport. Stensilskrifter fra Institutt for
rettssosiologi nr. 8 1972.
3. Gunnar De Capua: Rettshjelpsvirksomhet i Juss-Buss. Stensilskrifter for Institutt for Rettssosiologi nr. 10
1973.
4. Gunnar De Capua: Virksomheten i Juss-Buss i 1977. Stensilskrifter for Institutt for rettssosiologi.
5. Eidesen, Eskeland og Mathiesen (red): Rettshjelp og samfunnsstruktur. Pax 1975.
6. Jon T. Johnsen: Rettshjelp i utkantstrøk. Delrapport I-IV Stensil, Institutt for rettssosiologi 1978 – 1981.
7. Jon T. Johnsen: Retten til Juridisk bistand. Tano 1987.
8. Jon T. Johnsen: Ytringsfriheten i forvaltningen. Tidsskrift for rettsvitenskap 1982 s. 785-852.
9. Jon T. Johnsen: Juss-Buss som fagkritisk eksperiment. Institutt for rettssosiologi 1988. Revidert 2003.
10. Juss-Buss: Juss-Buss 1971 - 1981. Oslo 1981.
11. Arne Chr. Stryken: Et år med Juss-Buss. En sosiologisk beskrivelse av jusstudentenes rettsinformasjon.
Hovedoppgave i sosiologi 1973.
12. Andersen, Grønvik og Svoren: Bo trygt, Juss-Buss' veiledning i boligspørsmål. Pax 1984.
13. Fengselsgruppa i Juss-Buss: Fangehåndboka. Oslo 1987 Utvidet og revidert 2002-2003.
14. Fengselsgruppa i Juss-Buss: Prisoners Handbook. Revidert engelsk utgave av Fangehåndboka. Oslo 1990.
Utvidet og revidert 2003/2004.
15. Elisabeth Vigerust: Gjeld - hva skjer og hva kan jeg gjøre når gjelden blir for stor. Oslo 1989, revidert og
utvidet i desember 1992 og 1997. Revidert 2001 og 2003.
16. Husleiegruppa: Juss-Buss' standardkontrakt i husleieforhold. Oslo 1990, revidert og omarbeidet 1995,
1996, 1999 og 2001.
17. Brakkegruppa: "Det er også mitt barn" brosjyre om samværsrett og foreldreansvar. Oslo 1991.
18. Nina E. Mathisen: "Din vilje skje" brosjyre om hvordan skrive et testament, Oslo 1991. Ny utgave i 1996.
Revidert 2002.
19. Boliggruppa i Juss-Buss: "Veiledning i boligspørsmål" Pax forlag 1991.
20. Knut F. Rasmussen og Terje Svendsen: "Forliksrådet - hvorfor, hvordan og hva skjer?" Revidert 1994, 1997
og 2001. Revidert 2004.
21. "Studentopphold i Norge" Brosjyre som fremstiller reglene om oppholdstillatelse i studieøyemed (norsk og
engelsk) Oslo, 1993.
22. Trine Reitan og Gry Korsnes: Økonomiske problemer. Brosjyre som framstiller reglene for økonomisk
sosialhjelp. Oslo 1994.
23. Magnus Jåtun og Hans Christian Apenes i samarbeid med JURK: "Arbeidsavtalen", brosjyre 12 sider, Oslo
1995. Revidert 2003/2004.
24. Magnus Jåtun og Hans Christian Apenes i samarbeid med JURK:"Oppsigelse, avskjed og permittering",
brosjyre, 16 sider, Oslo 1995. Tilleggskapittel om permittering skrevet 2003, revidert 2004.
25. Magnus Jåtun og Hans Christian Apenes i samarbeid med JURK: "Krav på lønn og feriepenger", brosjyre, 14
sider, Oslo 1995. Revidert 2004.
26. Magnus Jåtun og Hans Christian Apenes i samarbeid med JURK: "Miljøet på arbeidsplassen", brosjyre, 7
sider, Oslo 1995. Revidert 1999. Revidert 2003/2004.
27. Magnus Jåtun og Hans Christian Apenes i samarbeid med JURK: "Den kvinnelige arbeidstakeren", brosjyre,
8 sider, Oslo 1995. Revidert 2003.

78

28. Oven Egeland og Kenneth Adale Baklund: "Utvisning", brosjyre, 27 sider, Oslo 1996.
29. "Expulsion", engelsk utgave av brosjyren i pkt. 28.
30. Juss-Buss: "1971-1996 Jubileumsfestskrift, Juss-Buss 25 år".
31. Øystein Ruud og Thorsteinn J. Skansbo: "Gjenopptakelse av straffesaker", 22 sider, Oslo 1997.
32. Fengselsgruppa og Innvandringsgruppa: "Juss-Buss` avtale for samboere", Oslo 1997. Revidert 2001.
33. Mona Aarhus og Jostein Greve: "Asyl i Norge", brosjyre, 46 sider, Oslo 1998.
34. Steffen Ravnåsen og Frøydis Heyerdahl: "Familiegjenforening", brosjyre, 28 sider, Oslo 1998.
35. Øystein Ruud og Thorsteinn J. Skansbo: "Reopening criminal cases", brosjyre, 17 sider, Oslo 1999.
36. Anita Asheim og Siri Anne Martinsen: "Ferie og permisjon", brosjyre, 24 sider,Oslo 1999. Revidert 2002
37. Husleiegruppa: "Praktisk husleierett", brosjyre, 47 sider, Oslo 1999. Revidert 2004.
38. Innvandringsgruppa ved Marie Nyhus og Thomas Hovden: ”Oppholdstillatelse i Norge for EØS-borgere og
deres familiemedlemmer”, brosjyre, 11 sider, Oslo 2001.
39. Hans Kristian Otnes Berge og Janicke Wiggen: ”Trenger du juridisk hjelp?”
Brosjyren inneholder
praktisk informasjon om Juss-Buss så som når vi saksmottak og hvilke rettsområder vi arbeider med. 12 sider,
Oslo 2001. Oppdatert 2004.
40. Iselinn Håvarstein og Lene Køster: ”Opphold i institusjon under psykisk helsevern”, brosjyre, 11 sider, Oslo
2003
41. Guro Siljan og Synne Eliassen: ”Forvaring – en brosjyre til alle fanger som er dømt til forvaringsstraff”,
brosjyre, 10 sider, Oslo 2005
42. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Oppsigelse, avskjed og permittering – en brosjyre i arbeidsrett”
(oppdatert 2006)
43. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Forliksrådet – hvorfor, hvordan og hva skjer”
44. Gjeldsgruppa på Juss-Buss: ”Håndtering av gjeldsproblemer – en brosjyre i gjeldsforfølgningsrett”
(oppdatert 2006)
45. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Krav på lønn og feriepenger – en brosjyre i arbeidsrett” (oppdatert 2006)
46. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Rettigheter ved graviditet og fødsel” – en brosjyre i arbeidsrett”
(oppdatert 2007)
47. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen” – en brosjyre i arbeidsrett”
(oppdatert 2007)
48. Fengselsgruppa på Juss-Buss: ”The Prisoner Handbook 2003 – A guide to prison matters by Juss-Buss”
(Fourth edition)
49. Fengselsgruppa på Juss-Buss: “Fangehåndboka 2007 – Juss-Buss’ veiledning i fengselsspørsmål (femte
utgave)”
50. Innvandringsgruppa på Juss-Buss: ”Statsborgerskapsbrosjyre”, Oslo 2007
51. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Rettigheter ved graviditet og fødsel” – en brosjyre i arbeidsrett”
(oppdatert 2009)
52. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Oppsigelse, avskjed og permittering – en brosjyre i arbeidsrett”
(oppdatert 2009)
53. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen” – en brosjyre i arbeidsrett”
(oppdatert 2009)
54. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Krav på lønn og feriepenger – en brosjyre i arbeidsrett” (oppdatert 2009)
55. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: ”Ferie og permisjon – en brosjyre i arbeidsrett” (oppdatert 2009)
56. Gjeldsgruppa på Juss-Buss: ”Gjeld under soning – brevmaler” (2009)
57. Gjeldsgruppa på Juss-Buss: ”Gjeld under soning – en film om håndtering av gjeldsproblemer for innsatte”
(2009)
58. Gjeldsgruppa på Juss-Buss: ”Håndtering av gjeldsproblemer – en brosjyre i gjeldsrett” (2010)
59. Stian B. Arntzen, Nadin A. Humlen og Fredrik L. Ellingsen: “Legal Aid Management and Training Seminar”
Rapport fra Juss-Buss’ besøk i Vietnam (2010)
60. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: «Being dismissed, fired or laid off» - “Oppsigelse, avskjed og permittering”
engelsk utgave (2011)
61. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: «Wypowiedzenie, wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym i urlop
postojowy» - “Oppsigelse, avskjed og permittering” polsk utgave (2011)
62. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: «The Employment contract and the working environment» “Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen” engelsk utgave (2011)
63. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: Umowa o pracę i środowisko w miejscu pracy - “Arbeidsavtalen og miljøet
på arbeidsplassen” polsk utgave (2011)
64. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: «Entitlement to pay and holiday benefits» - “Krav på lønn og feriepenger”

79

engelsk utgave (2011)
65. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Prawo do wynagrodzenia i pieniędzy urlopowych“ - “Krav på lønn og
feriepenger“ polsk utgave (2011)
66. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: «Holidays and leave of absence» - ”Ferie og permisjon” engelsk utgave
(2011)
67. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: Urlop i urlop okolicznościowy - ”Ferie og permisjon” polsk utgave (2011)
68. Juss-Buss, Olaf Halvorsen Rønning (red.): «Med loven mot makta – Juss-Buss førti år», Novus forlag (2011)
69. Gjeldsgruppa på Juss-Buss: «Rettsforholdet mellom samboere – en brosjyre i familierett» (2011)
70. Gjeldsgruppa på Juss-Buss: «Rettsforholdet mellom ektefeller – en brosjyre i familierett» (2011)
71. Innvandringsgruppa på Juss-Buss: «Utvisning ved brudd på straffeloven – en brosjyre i utlendingsrett»
(2011)
72. Gjeld- og familierettsgruppa på Juss-Buss: brosjyre om «Forliksrådet – hvorfor, hvordan og hva skjer?»
(2012)
73. Fengselsgruppa på Juss-Buss: «Fangehåndboka 2012 – Juss-Buss’ veiledning i fengselsspørsmål (sjette
utgave)» (oppdatert 2012)
74. Innvandringsgruppa på Juss-Buss: «Familieinnvandring – en brosjyre i utlendingsrett» (2012)
75. Innvandringsgruppa på Juss-Buss: «Expulsion due to offences under the criminal code» - «Utvisning ved
brudd på straffeloven» engelsk utgave (2012)
76. Innvandringsgruppa på Juss-Buss: «Family immigration» - «Familieinnvandring» engelsk utgave (2012)
77. Juss-Buss: «Trenger du juridisk hjelp? – en brosjyre om Juss-Buss» oppdatert utgave 2012
78. Juss-Buss: «Do you need free legal aid? – a brochure about Juss-Buss» (2012)
79. Husleierettsgruppa på Juss-Buss: “Leiekontrakt for bolig” (2012)
80. Gjeldsgruppa på Juss-Buss: “Håndtering av gjeldsproblemer – en brosjyre i gjeldsrett” (2013)
81. Fengselsgruppa på Juss-Buss: “The Prisoner’s Handbook – Juss-Buss’ guide to prison matters” –
“Fangehåndboka” engelsk utgave (oppdatert 2013)
82. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Krav på lønn og feriepenger – en brosjyre i arbeidsrett” (oppdatert 2013)
83. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: «Entitlement to pay and holiday benefits» - “Krav på lønn og feriepenger”
engelsk utgave (oppdatert 2013)
84. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Prawo do wynagrodzenia i pieniędzy urlopowych“ - “Krav på lønn og
feriepenger“ polsk utgave (oppdatert 2013)
85. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “Exigencias sobre salarios y pago de vacaciones – folleto sobre el derecho
del trabajo” – “Krav på lønn og feriepenger” spansk utgave (2013)
86. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: “тpeбoвaния пo зapaбoтнoй плaтe и oплaтe oтпycкa” - “Krav på lønn og
feriepenger” russisk utgave (2013)
87. Fengselsgruppa på Juss-Buss: “2012 ‘ حول ك تاب ال سج ين ل عامJuss-Buss  ”ب ال سجون ال م ت ع ل قة أب ا ب امور دل يل“Fangehåndboka 2012 – Juss-Buss’ veiledning i fengselsspørsmål” arabisk utgave (oversatt i 2013)
88. Husleierettsgruppa på Juss-Buss: ”Avslutning av husleieforholdet” (2013)
89. Innvandringsgruppa på Juss-Buss: «Expulsion en raison des infractions en vertu du code pènal – une
brochure sur le droit de lìmmigration» - «Utvisning ved brudd på straffeloven» fransk utgave (2013)
90. Innvandringsgruppa på Juss-Buss:«»ع ل يها ص لم ن صوا ف ي ال قان ون ال ج نائ ي طرد ال جرائ م ب س بب
- «Utvisning ved brudd på straffeloven» arabisk utgave (2013)
91. Familierettsgruppa på Juss-Buss: «Samboerkontrakt» (2013)
92. Husleierettsgruppa på Juss-Buss: «Begynnelsen på leieforholdet» (2014)
93. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: «Oppsigelse, avskjed og permittering» (2014)
94. Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss: «Redundancy, dismissal og temporary lay-off» (2014)
95. Juss-Buss: «Ting du bør vite om: Økonomi – bolig – jobb» (2015)

80

