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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 36 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. Jussbuss prioriterer de som ikke har økonomiske eller andre ressurser til å skaffe seg
juridisk hjelp andre steder, i saker som er av stor velferdsmessig betydning. 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 8.

1.3.4. Utdanning
Jussbuss mener det er en stor mangel ved jusstudiet 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 9.
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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’ øverste 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 87 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 omfatter 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 2017 har Jussbuss hatt følgende fem faggrupper:
- Sosial-, arbeids- og trygderettsgruppa (SAG)
- Fengsels- og miljørettsgrppa (FEG)
- Utlendingsrettsgruppa (INNVA)
- Husleie- og gjeldsrettsgruppa (HOG)
Se kapittel 5 for mer informasjon om arbeidet på gruppene.
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Ad hoc-grupper
Fra tid til annen opprettes også forskjellige ad hoc-grupper på tvers av våre faggrupper. I
2017 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 30-38 jusstudenter på Jussbuss, og vi ansetter ca. 12 nye
medarbeidere hvert semester. Nye medarbeidere får grundig opplæring basert på
erfaringene fra 46 års virksomhet. Det legges vekt på å gi medarbeiderne innsikt i de
problemene 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 gjøres 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.

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 kjøkken og lunsjrom. Jusshuset gjør veien til det «riktige» rettshjelpstiltaket
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.
Henvendelsene vi mottar utenom saksmottakstidene registreres som hovedregel ikke. Vi
registrer antall saker, ikke antall klienter. Vår erfaring er at et juridisk problem sjelden
kommer alene, og 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 2017 opprettholdt vi satsninga
på oppsøkende virksomhet. I tillegg ble foredrag og saksmottak avholdt flere nye plasser. I
2017 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, registrerer saken elektronisk på våre nettsider eller
henvender seg til oss gjennom brev eller faks. Av personvernhensyn tar vi som hovedregel
ikke imot henvendelser pr. e-post eller Facebook. 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 2017, blant annet i fengsler, voksenopplæringssentre, bibliotek,
dagtilbud i regi av Kirkens bymisjon eller Frelsesarmeen, videregående skoler, studiesteder
som Blindern og Høyskolen i Oslo og Akershus, med fler. Se mer om de oppsøkende
gruppene i punkt 7.

3.2. Antall uker i drift
I 2017 hadde vi som vanlig full drift i 40 uker. I tillegg holdt vi åpent med begrenset
bemanning i åtte uker i sommerperioden fra og med uke 24 til og med uke 31. I denne
perioden var kontoret bemannet med tre medarbeidere på hver faggruppe, mot seks
medarbeidere i ordinær drift.
I løpet av åtte uker sommeren 2017 registrerte Jussbuss 960 henvendelser, altså 120
henvendelser per uke. Dette er omtrent på samme nivå som i 2016, og viser at det er et stort
behov for rettshjelp også i sommerukene. Ettersom vi har 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 på grunn av stengte dører.
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I 2017 hadde vi i alt stengt fire uker. En uke 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 6072 henvendelser i 2017.1 Dette er omtrent på samme nivå som i 2016, hvor
vi opplevde en økning sammenlignet med 2015.
Under følger en oversikt over utviklinga i sakstilfang hos Jussbuss fra 1990 og fram til 2017.
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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.
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.

1

I statistikken har vi ikke regnet med de henvendelsene som kommer utenfor våre saksmottakstider.
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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
formen 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. 39 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
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.
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3.5. Mottakssted
Omtrent 77 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 vises en oversikt over fordelingen av antall henvendelser etter hvor og på hvilken
måte den ble mottatt.
Telefon - 44,85 %
Gang - 20,46 %
Elektronisk saksmottak 10,93
%
Fengsel 19,04 %
Annen oppsøkende 3,45 %
Brev/faks 0,63 %
Vet ikke 0,64 %

N=6065
Vi ser en liten økning i andelen henvendelser som mottas over elektronisk saksmottak. Dette
kan tyde på at noen klienter foretrekker denne typen saksmottak etter hvert som den blir
mer kjent.
Antallet saker som kom inn gjennom oppsøkende virksomhet er sannsynligvis ikke
representativt 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. reiseutgifter og trykking og oversettelse av brosjyrer).
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3.6. Mottaksmåned
Gjennomsnittlig sakstilfang per måned lå på 505 henvendelser i 2017. Nedenfor følger en
oversikt over antall saker vi mottok per måned i 2017.
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N= 6065
I 2017 tok vi inn flest saker i månedene september og november. I 2015 og 2016 mottok vi
flest saker i april og november.
Det lave sakstilfanget i april skyldes at vi holdt stengt i forbindelse med påskeferien. Vi ser en
stor økning i antall saker i mai. 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 6065 (miljørettssakene er holdt utenfor) sakene vi mottok i 2017 var 2143 fra kvinner
og 3876 fra menn. Ni personer oppga «annen kjønnsidentitet» mens 40 er ukjent. Menn
stod for 64 prosent og kvinnene for 35 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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N=6065
Vi hadde klienter fra 118 forskjellige land i 2017. Omtrent 60 prosent av klientene har norsk
statsborgerskap, men mange av disse har et annet opprinnelsesland. Utenom dette er de
vanligste statsborgerskapene blant våre klienter Syria (171), Polen (169), Eritrea (152),
Afghanistan (120), Sverige (112) og Somalia (110). Omtrent 13 prosent av klientene har
statsborgerskap i europeiske land utenfor Norden. Omtrent 50 prosent av de afrikanske
klientene kom fra Somalia, Eritrea eller Etiopia, mens omtrent 40 prosent av de asiatiske
kom fra Syria eller Afghanistan.
28 av henvendelsene kom fra statsløse klienter. Som regel er dette klienter i særskilt
vanskelige situasjoner.
2

Gjennomsnittsinntekten til våre kvinnelige klienter var kr. 222 019, mens den for mannlige klienter var kr. 155
323.
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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.

Østlandet - 71,14 %
Vestlandet - 8,45 %
Utlandet - 7,04 %
Norgerhaven fengsel - 3,64 %
Vet ikke - 3,33 %
Sørlandet - 2,67 %
Midt-Norge 1,62 %
Nord-Norge - 1,53 %
Uten fast bopel - 0,61 %

N = 6065
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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 ca. 33 prosent av henvendelsene i 2017
(1996 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 16 prosent av
henvendelsene (972 henvendelser).
Omtrent 7 prosent av henvendelsene kom fra klienter som bor i utlandet. Dette er blant
annet et resultat av at familieinnvandringssaker registreres på den personen som ønsker å
komme til Norge. I tillegg var i overkant av 3 prosent av henvendelsene fra klienter i
Norgerhaven fengsel i Nederland (221 henvendelser i 2017).
Videre hadde vi 37 henvendelser fra klienter uten fast bopel. Dette er ti færre 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.
I omtrent 36 prosent av henvendelsene våre oppgir klientene at de bor i andre fylker enn
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 viser statistikken at klienter kontakter oss fra 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.
1652 (27 prosent) av Jussbuss’ henvendelser i 2017 kom fra klienter som satt i fengsel. Det
er fem prosentpoeng mer enn i 2016. Også i 2015 og 2016 hadde vi en økning i andel
henvendelser fra fanger. 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 69 prosent av henvendelsene fra fanger i 2017 ble tatt inn ved oppsøkende
virksomhet i fengselet.

17

4.5. Inntekt
Nedenfor følger en oversikt over klientenes bruttoinntekt i 2017.

Ukjent/nektet å oppgi - 0,99%
Utenlandsk inntekt - 6,17 %
0-100000 kr. - 43,71 %
100001-246000 kr. - 16,74 %
246000-531720 kr. - 28,79 %
531720 kr. og mer - 3,61 %

I 2017 var klientenes gjennomsnittlige brutto årsinntekt 178 259 kroner, noe som gir en
gjennomsnittlig månedslønn på 14 855 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 44 310 kroner, eller gjennomsnittlig årsinntekt på 531 720
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 2017 tjente klientene i over 43 prosent av våre henvendelser 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 store andelen.
I 60 prosent av henvendelsene tjente klientene under 246 000 kroner – inntektsgrensa for å
få fri rettshjelp. Dette viser både at vi treffer lavinntektsklientene godt, og det viser

3

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar Lastet ned 08.02.2017.
Klienter med utenlandsk statsborgerskap hadde gjennomsnittlig kr. 128 804 i inntekt, mens de med norsk
statsborgerskap hadde i gjennomsnitt kr. 205 769 i inntekt.
4
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viktigheten av å opprettholde gratis rettshjelpstiltak for å supplere den utilstrekkelige
offentlige ordninga.
Under fire prosent av klientene våre tjente over landsgjennomsnittet på 531 720 kroner i
året før skatt (se fotnote 3). 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. I vurderingen av klientens inntekt og
mulighet til å håndtere saken selv, ser vi også hen til klientens gjelds- og forsørgerbyrde.
Nedenfor følger en oversikt over gjennomsnittsinntekt på de ulike rettsområdene.
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Vi ser en del variasjon i gjennomsnittsinntekt ut fra rettsområdet klienten trenger hjelp med.
Samtidig kommer henvendelsene innenfor alle rettsområdene vi jobber med fra klienter som
i gjennomsnitt har en inntekt langt under landsgjennomsnittet (se fotnote 3). Det er naturlig
at klientene som henvender seg til oss med spørsmål om arbeidsrett har høyere inntekt enn
de som har spørsmål om fengselsrett. Samtidig er mange av klientene i arbeidsrettssakene i
en situasjon hvor de ikke får utbetalt lønnen de har jobbet for, noe som gjør at
inntektsstatistikken ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av klientens økonomiske situasjon.
Det samme kan vi si om klientene som kontakter oss med gjeldsspørsmål. Inntektens
størrelse får mindre betydning når det er gjeld som er årsaken til at klienten kontakter oss.
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4.6. Advokatbruk
I 933 av henvendelsene har klienten opplyst at han eller hun vært i kontakt med advokat i
forbindelse med saken. Dette utgjør omtrent 15 prosent av henvendelsene. De som har vært
i kontakt med advokat i anledning saken tidligere har en noe lavere gjennomsnittsinntekt
enn de som ikke har kontaktet advokat.5
Utlendings,- fengselsrettsklientene utgjør 43,5 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 ofte 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 kommer 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
henvisningsrutiner fra Jussbuss til Fri Rettshjelp Oslo i saker som faller inn under lov om fri
rettshjelp.

5

Gjennomsnittsinntekt for de som tidligere har hatt kontakt med advokat er på 157 384 kr, mens for de som
ikke har hatt advokat er gjennomsnittsinntekten 182 023 kr.
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4.8. Hvordan klientene får kunnskap om Jussbuss
Nedenfor følger en oversikt over hvordan klientene fikk kunnskap om oss i 2017.
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N=6065
I 2017 oppga klientene i 1412 saker at de fikk vite om Jussbuss via familie eller venner. Det
viser at det for mange er viktig å ha et sosialt nettverk for å nå riktig instans. Videre sier
klientene i 28 % av sakene at de enten har brukt Jussbuss før eller «alltid» har visst om oss.
Vi ser en stor forskjell på hvordan klientene har fått kjennskap til Jussbuss når vi
sammenligner rettsområdene. 26 prosent av de som har blitt henvist fra en advokat hadde
spørsmål om utlendingsrett. Av sakene som ble henvist fra det offentlige er 26 prosent
arbeidsrettslige saker. Ofte gjelder dette henvisninger fra Arbeidstilsynet eller NAV, til tross
for at de har veiledningsplikt. Det er et stort behov for at det offentlige tar større ansvar for
å informere arbeidstakere om deres rettigheter. 28 prosent av de henvendelsene vi får på
utlendingsrettsfeltet kommer fra klienter som har fått vite om oss via 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 2017 oppga klientene i 442 (7,3 prosent) av henvendelsene at de var medlem av SiO. Dette
er en økning fra 2016 på ca 50 henvendelser.
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. 35
prosent av henvendelsene fra studenter gjelder husleierett. Ellers ser vi at spørsmål om
arbeidsrett og utlendingsrett (og da særlig spørsmål om studenttillatelse) går igjen blant
studentene.
6

Gjennomsnittsinntekten for SiO-meldemmer er kr. 145 557, mens for klientene som ikke er SiO-meldemmer
er den kr. 181 039.
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Vi registrerer bare studenter som er tilknyttet SiO. Det reelle studentantallet er derfor
høyere, og vi anslår at omtrent 10 prosent av henvendelsene til Jussbuss kommer fra
studenter. 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 2017
oppga nesten 13 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
bare å 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. Samtidig ser vi at begge
gruppene har en gjennomsnittsinntekt langt under landsgjennomsnittet for øvrig.7

7

Gjennomsnittsinntekten for klienter med fagforeningsmedlemskap er kr. 322 511 og for klienter uten slikt
medlemskap er den kr. 154 919. Se fotnote 3 for landsgjennomsnitt.
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5. Rettshjelp i gruppene
5.1. Fordeling av saker etter rettsområder i 2017
Nedenfor følger en tabell som viser antallet saker i de ulike rettsområdene våre i 2017.
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N=6072
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 1123 saker. Den nest største
gruppen er fengselsrett med 1004 saker. På tredjeplass kommer arbeidsrett med 693 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 fra
2013 til 2017.
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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 familieinnvandring. 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.
Antall henvendelser om fengselsrett er mer enn doblet siden 2013. Dette skyldes en
omlegging i 2015 som gjorde at vi frigjorde mer kapasitet til å ta inn saker i fengsel.
Omprioriteringen er nærmere omtalt i Jussbuss’ stensilserie nummer 134 og 135.8
Innenfor arbeidsrett, husleierett og trygd- og pensjonsrett ser vi en liten nedgang, samtidig
som vi ser en liten økning innenfor gjeldsrett og sosial- og helserett.
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 1248 saker i 2017.

5.2.1. Sosial- og helserett
Totalt sett behandlet Jussbuss 226 saker innen sosial- og helserett.
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N=226
Saker om stønad til livsopphold utgjør over 32 prosent av henvendelsene om sosial- og
helserett, og er den største delen av sakstilfanget på dette området. I tillegg ser vi en del
henvendelser om dagpenger, kommunal bolig og bostøtte. Vi ser ofte at forvaltningas
veiledningsplikt ikke er tilstrekkelig for å sikre sosialklientenes rettssikkerhet på en
tilfredsstillende måte. Vi opplever også at sosialtjenestens veiledningsplikt brytes overfor
denne gruppa. Fordi den velferdsmessige betydninga av utfallet i disse sakene er høy, er det
viktig med juridisk bistand.
Eksempel på en sosialrettssak fra 2017:
Klienten fikk avslag fra NAV på søknad om sosial stønad til å dekke tannbehandling, mat og
bostøtte. I vedtaket ble avslaget blant annet begrunnet i at klienten ikke hadde dokumentert
utgiftene sine.
Formålet med økonomisk sosialhjelp er å sikre et forsvarlig livsopphold. Begrepet
livsopphold skal forstås som noe mer enn grunnleggende behov som mat og tak over hodet,
og sosialhjelpen skal ivareta en levestandard på et rimelig og nøkternt nivå. Ved den
konkrete vurderingen skal visse grupper ha et høyere stønadsbehov enn andre. Klienten i
denne saken mente at arbeidsavklaringspengene hun mottok ikke strekker til for å dekke
hennes livsopphold. Jussbuss vurderte om hun hadde rett til å få dekket de utgiftspostene
som hun hadde søkt om.
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Etter en vurdering med utgangspunkt i sosialtjenesteloven og dens rundskriv, kom Jussbuss
fram til at klienten hadde rett på sosialstønad til å dekke tannlegeutgifter og mat, men ikke
til dekning av boutgifter. Dette var fordi klienten ikke hadde utgifter til bolig fordi hun bodde
hjemme. Jussbuss forklarte klienten at hun måtte dokumentere overfor NAV at
arbeidsavklaringspengene ikke dekket livsoppholdet hennes tilstrekkelig, ettersom NAV ikke
kan vurdere hennes økonomiske situasjon uten dokumentasjon.
Sosialsaker er ikke omfattet av lov om fri rettshjelp, samtidig som de som søker om
sosialhjelp ofte er ressurssvake og sjeldent vil kunne kjøpe advokatbistand. Jussbuss mener
derfor at den offentlige rettshjelpsordninga også må omfatte klage over avslag på
sosialstønad.

5.2.2. Trygderett
I 2017 mottok Jussbuss 328 saker om trygderett og pensjonsrett.
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N=328
Uførepensjon og arbeidsavklaringspenger har vært blant de dominerende sakstypene
innenfor trygderetten de siste årene. I 2016 utgjorde også saker om sykepenger og
tilbakekreving en stor andel av sakene innenfor trygderetten. Dette ser vi at også gjelder for
2017.
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. Å få rettshjelp til å skrive en god klage kan
derfor være av svært stor betydning for utfallet av saken.
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Eksempel på en trygderettssak fra 2017:
Klienten hadde fått et vedtak om tilbakekreving av sykepenger fra NAV som følge av at
klienten hadde jobbet samtidig som klienten var sykmeldt. Jussbuss vurderte om NAV hadde
grunnlag for å kreve sykepengene tilbake fra klienten.
I denne saken vurderte Jussbuss først om klienten oppfylte vilkårene for sykepenger. Vi kom
frem til at klienten ikke hadde krav på sykepenger som følge av at klienten ikke tapte
pensjonsgivende inntekt fordi klienten jobbet samtidig som vedkommende var sykmeldt.
Videre vurderte Jussbuss om NAV kunne kreve sykepengene tilbake etter reglene i
folketrygdloven. Her var spørsmålet om klienten «forsto eller burde ha forstått» at
utbetalingen av sykepengene skyldtes en feil og om klienten hadde forårsaket utbetalingen
gjennom å gi feilaktige eller mangelfulle opplysninger «forsettlig eller uaktsomt».
Reglene for tilbakekreving er strenge og Jussbuss erfarer at NAV legger mye av bevisbyrden
over på klienten. Klientene har en streng meldeplikt hvor de må underrette NAV om enhver
endring av de forhold som er avgjørende for retten til stønader.
Videre måtte det også vurderes om det fantes «særlige grunner» som tilsa at NAV likevel
ikke skulle kreve tilbakebetaling.
Jussbuss vurderte at det ikke forelå noen «særlige grunner» som tilsa at NAV ikke skulle
kreve beløpet tilbake. Jussbuss konkluderte med at klienten hadde opptrådt «grovt
uaktsomt» og at NAV kunne kreve sykepengene tilbake med strafferenter på 10 %.
I slike saker er det viktig at Jussbuss vurderer om det finnes grunner som tilsier at NAV ikke
bør kreve ytelsene tilbake. Dette er fordi tilbakekreving ofte er svært inngripende for
klientene og kan ha store økonomiske, men også strafferettslige konsekvenser.
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5.2.3. Arbeidsrett
I 2017 behandlet vi 693 arbeidsrettssaker.
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De fleste sakene Jussbuss mottar innenfor arbeidsretten er saker som omhandler lønn og
oppsigelse. Saker om utestående krav på lønn, overtid og feriepenger (såkalt
lønnsinndrivelsessaker) utgjør omtrent 40 prosent av sakene innenfor arbeidsretten.
Jussbuss mener at lønnsinndrivelsessaker burde vært dekket av den offentlige
rettshjelpsordninga. Vi opplever at klientene i mange av disse sakene har gått uten lønn i
mange måneder. Muligheten til å betale for advokatbistand til å drive inn pengekravet er
derfor liten eller ikke-eksisterende for mange av klientene, samtidig som rettsspørsmålet er
av helt avgjørende betydning for deres velferd. I slike saker ser vi dermed et stort
velferdsmessig behov for fri rettshjelp.
Mange av klientene som henvender seg til Jussbuss er ikke fagorganiserte. Vi har de siste
årene fått flere henvendelser fra arbeidsinnvandrere fra EØS-land, og opplever at mange av
disse ikke kjenner til fagorganisasjonen sin eller ikke ønsker å fagorganisere seg på grunn av
dårlig erfaring fra hjemlandet. Et hovedinntrykk gjennom mange år er at det er mange
useriøse arbeidsgivere særlig i renholdsbransjen, restaurantbransjen, bilvaskbransjen og
byggebransjen, og at mange av arbeidstakerne som kontakter oss om lønnsinndrivelse har
vært utsatt for sosial dumping.
Eksempel på en sak om arbeidsrett fra 2017:
Klienten oppsøkte Jussbuss for å få hjelp til å beholde stillingen sin. Klienten hadde jobbet på
samme arbeidsplass i over ti år, og hadde i løpet av disse årene vært ansatt midlertidig ett år
av gangen. Plutselig informerte arbeidsgiveren om at han ikke ville fornye stillingen, noe som
betydde at klienten måtte gå på dagen ved utløpet av kontrakten sin.
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Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast. Unntakene fra denne
regelen er uttømmende oppramset. Adgangen til midlertidig ansettelse er meget snever.
Dersom vilkårene for å inngå en midlertidig arbeidsavtale ikke er oppfylt, vil avtalen for øvrig
være gyldig, men det må da anses å foreligge et vanlig løpende, fast arbeidsforhold.
Et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse er dersom arbeidet er av midlertidig karakter.
Etter dette unntaket er det et absolutt krav at arbeidsgivers behov for arbeidskraft er
tidsbegrenset. Dersom det foreligger et permanent arbeidskraftsbehov, vil midlertidig
ansettelse være i strid med arbeidsmiljøloven.
Jussbuss kom frem til at klienten hadde vært ulovlig midlertidig ansatt og dermed i realiteten
var fast ansatt i bedriften. Vi bistod klienten i et forhandlingsmøte med arbeidsgiveren, og
partene kom til slutt frem til en løsning hvor klienten mottok etterlønn, uten arbeidsplikt.
Saken illustrer ubalansen i styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i de tilfeller
hvor arbeidstaker ikke er klar over rettighetene sine etter arbeidsmiljøloven. Den viser også
hvordan arbeidsgivere kan omgå stillingsvernet arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven.
Uten hjelp fra Jussbuss er det ikke sikkert at klienten hadde klart å stå opp mot arbeidsgiver
som mente at det forelå en lovlig avslutning av arbeidsforholdet.
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5.3. Fengsels- og miljørettsgruppa (FEG)
FEG behandlet 1011 saker i 2017.

5.3.1. Fengselsrett
Jussbuss mottok 1004 saker om fengselsrett i 2017. Dette er en økning fra 2016 på 186
saker, eller 22 prosent. Sakstallene viser at vår omprioritering med økt fokus på fangers
rettsikkerhet har vært vellykket, og at det fortsatt er et stort udekket behov for rettshjelp i
fengslene.
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I 2017 hadde vi flest saker som omhandlet overføringer til andre anstalter, permisjon og
fremstilling, og løslatelse etter 2/3-tid. Dette er likt som tidligere år. Sammenlignet med
2016 ser vi en økning i antall henvendelser om helsetjenesten og brev, besøk og telefon.
Samtidig ser vi at økningen vi så i 2016 i saker om § 12 og § 16-soning (straffergjennomføring
i institusjon og utenfor fengsel, her registrert som EK-soning og hjemmesoning) videreføres.
Vi har over de to siste årene jobbet mye rettspolitisk med å utvide adgangen til å sone med
elektronisk kontroll (fotlenke).
I kategorien «overføring til Nederland» ser vi en nedgang fra 30 henvendelser i 2016 til 14
henvendelser i 2017. Dette er naturlig, ettersom det overføres færre fanger til soning i
Nederland nå en tidligere. Samtidig viser avsnitt 4.3 at behovet for rettshjelp blant fanger i
Norgerhaven fengsel er stort.
Norsk straffegjennomføringsrett er et rettsområde hvor reglene ofte overlater et stort
skjønnsrom til Kriminalomsorgen. I den situasjonen fanger befinner seg, er det viktig at
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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 fange 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, siden 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 for å ivareta sine rettigheter.
Fanger har ofte svært sammensatte problemer, som gjør det vanskelig å rubrisere et
spørsmål innenfor en spesifikk kategori. Mange av sakene vi tar inn fra fanger dreier seg om
andre rettsområder enn straffegjennomføring, selv om dette er rettsområdet fanger stiller
flest spørsmål om. I tillegg kontakter mange fanger oss med spørsmål om utlendingrett eller
gjeldsproblemer. Andre viktige saksområder for fanger er sosialrett og trygderett.
Eksempel på en fengselsrettssak fra 2017:
Klienten hadde fått en disiplinærreaksjon på fem dagers utelukkelse fra fritidsfelleskapet
som følge av at han hadde oppholdt seg på feil avdeling i fengselet. Klienten fortalte at han
hadde vært på avdelingen fordi han skulle hente en jakke han hadde fått av en bekjent som
skulle løslates fra fengselet. Klienten behersket norsk svært dårlig, og slet med å forstå
hvorfor han hadde fått reaksjonen.
Jussbuss besluttet å klage på disiplinærreaksjonen på vegne av klienten. Jussbuss anførte at
inngrepet var uforholdsmessig, jf. blant annet Rt. 2008 s. 560. I dommens avsnitt 48 uttales
det at forholdsmessighetsbetraktninger kan være relevante i den alminnelige
myndighetsmisbrukslæren, i vurderingen av om et vedtak er åpenbart urimelig. Det fantes
mindre inngripende tiltak som kunne vært anvendt i klientens situasjon, for eksempel en
skriftlig irettesettelse eller utelukkelse fra enkelte aktiviteter i fritiden. Videre anførte vi at
reaksjonen ikke ville ha noen preventiv effekt ovenfor andre fanger i fengselet, på grunn av
sakens spesielle faktum.
Det tok over fire måneder å få svar på klagen. Jussbuss purret flere ganger i denne perioden.
Fengselet besluttet å omgjøre vedtaket til klientens fordel. I avgjørelsen ble det lagt vekt på
den lange saksbehandlingstiden, samt at klienten ikke hadde fått noen nye reaksjoner i
mellomtiden. Reaksjonen bortfalt i sin helhet.
Saken illustrerer at situasjonen for utenlandske fanger i norske fengsler er vanskelig, og
svake norskkunnskaper gjør det vanskelig for mange å forstå reaksjonene de ilegges. I tillegg
går ressurssituasjonen i Kriminalomsorgen går utover fangene. Jussbuss erfarer at det ofte
tar svært lang tid å få svar på søknader og klager i fengsel.

5.3.2. Miljørett
Jussbuss vedtok i desember 2016 at miljøretten skulle inngå som et fast fagfelt på
fengselsgruppa. Dette var begrunnet i at vi ønsket å få til et mer kontinuerlig arbeid med
miljøretten, og at ad hoc-organiseringen ble for løs.
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I 2017 har Jussbuss behandlet 7 saker om miljørett. Vi har ikke registrert statistikk på samme
måte på de miljørettslige sakene som ellers, ettersom det er miljøets interesse vi søker å yte
rettshjelp for, og ikke personene som kontakter oss om dette. 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 2017:
I velferdsforvaltningsretten er det flere teoretikere som mener at det gjelder visse
velferdsrettslige minstekrav som domstolen kan prøve selv om innholdet i tjenestene i
utgangspunktet er overlatt til rettens skjønn, jf. særlig Fusa-dommen (Rt. 1990 s. 874). På
vegne av en kontaktperson utredet vi spørsmålet om det finnes en miljørettslig
minstestandard som domstolene kan prøve. Hovedoppgaven vår var å gi en sammenfatning
av rettskildene på området.
Jussbuss så først på Fusa-dommen. Vi vurderte om uttalelsene i dommen kunne anvendes
utenfor det konkrete lovområdet, og dermed hadde overføringsverdi til miljøretten. Vi kom
til at uttalelsene i dommen trekker i begge retninger, men at dommen kan brukes som et
argument for en alminnelig forvaltningsrettslig standard. Videre så vi på Rt. 1993 s. 811, som
underbygget at minstestandarden også får anvendelse utenfor det konkrete lovområdet i
Fusa-dommen. Vi var også innom LF-1992-59 og LF-1991-667. I begge dommene ble
minstestandarden lagt til grunn på miljørettens område uten noen videre drøftelse. Begge
lagmannsrettsdommene ble anket, og behandlet samlet i Rt. 1995 s. 1427
(Naturfredningsdommen). I dommen drøftes ikke den miljørettslige minstestandarden
overhodet. Til sist så vi på det som var skrevet om temaet i juridisk teori. Her var det særlig
Erik M. Boe sine arbeider som var aktuelle, blant annet «Utviklingslinjer i
forvaltningsretten», Lov og Rett (1989), «Fusadommen i forvaltningsrettslig og rettsteoretisk
perspektiv», Lov og rett (1991) og «Minstekrav til aktivitet ved myndighetenes
systeminnretning», Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland (2013). I tillegg brukte vi
læreboken til Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett (10. utgave) og Walløe Tvedts Lærebok i
forvaltningsrett (1. utgave) 2012.
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Vi hadde også et møte med Boe der vi fikk stilt ham en rekke spørsmål om den
forvaltningsrettslige minstestandarden og dens anvendelsesområde. Jussbuss ga en
sammenfatning av utredningene til kontaktpersonen i saken, som var fornøyd med arbeidet
vi hadde gjort.

5.4. Utlendingsrettsgruppa (INNVA)
Utlendingsrettsgruppa arbeider med det største saksområdet på Jussbuss. Av våre 6072
henvendelser i 2017 omhandlet 1123, eller 18 prosent, utlendingsrett. Gruppa behandlet 80
flere henvendelser enn i fjor.
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Av sakene om utlendingsrett gjaldt 41 prosent spørsmål om familieinnvandring. 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. I
tillegg har ofte familiemedlemet i Norge vanskelig for å ivareta saken på grunn av språk- og
kulturforskjeller. Jussbuss opplever at rettshjelpsbehovet i disse sakene er stort.
Den nest største sakskategorien på utlendingsfeltet er utvisning. Klientene i disse sakene er
svært ressurssvake, både når det gjelder personlige og økonomiske ressurser.9 I nesten 70
prosent av utvisningssakene satt klienten i fengsel, noe som gjør behovet for rettshjelp enda
større.
De utlendingsrettslige spørsmålene har stor velferdsmessig betydning for klienten, og
9

Klientene som henvendte seg til oss i saker som gjaldt utvisning hadde en gjennomsnittsinntekt på 37 067 kr i
året.
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sakene byr på vanskelige rettslige og faktiske spørsmål. Likevel får et stort flertall av
utlendingsrettssakene enten ingen eller utilstrekkelig hjelp gjennom den offentlige
rettshjelpsordninga. Dette utgjør et stort rettssikkerhetsproblem.
Eksempel på en sak om utlendingsrett fra 2017:
Klienten tok kontakt med oss etter å ha fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap.
Siden det bare var en uke igjen av klagefristen sendte Jussbuss en fristavbrytende klage til
UDI og utredet saken.
Klienten hadde fått avslag fordi UDI mente at klienten ikke hadde klarlagt identiteten sin. Da
klienten kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker var han usikker på hvor gammel han
var, men han oppga det fødselsåret han trodde var riktig. Alderstestester som ble tatt av
klienten konkluderte med at klienten var født et år tidligere. Det var derfor usikkert hvor
gammel klienten egentlig var. UDI hadde ikke grunnlag for å fastsette identiteten til
klienten, særlig siden klienten ikke hadde egne identitetsdokumenter.
Jussbuss behandlet saken skriftlig og klaget til UDI på vegne av klienten. Jussbuss anførte for
det første at det var blitt lagt til grunn et forhøyet sannsynlighetskrav til klientens identitet.
Hovedregelen for innvilgelse av norsk statsborgerskap er at søkeren må ha klarlagt sin
identitet. I tilfeller hvor det er umulig for søkeren å få tak i identitetsdokumenter stilles det
derimot kun et krav om sannsynlighetsovervekt (at det er over 50 prosent sannsynlig at det
søkeren sier er riktig). I denne klientens tilfelle var det umulig å få tak i
identitetsdokumenter, og UDI hadde anerkjent dette da de ga ham asyl.
Videre hadde klienten fått innvilget reisebevis noen år tidligere. I slike saker er det også et
krav om sannsynliggjort identitet. Jussbuss anførte at ettersom søknaden om reisebevis
hadde blitt innvilget, talte det for at klientens identitet var sannsynliggjort. Jussbuss mente
derfor at det var feil at UDI i 2017 la til grunn at identiteten hans ikke var sannsynliggjort.
Til slutt anførte Jussbuss at alderstesten ikke kunne svekke klientens troverdighet, ettersom
han hele tiden hadde fastholdt sin forklaring om at han ikke visste når han ble født, men at
han hadde oppgitt det året han trodde var riktig. Ettersom klienten ble født i en flyktningleir,
var det ikke mulig for foreldrene hans å få tak i en fødselsattest fra hjemlandet. Senere fikk
de tak i en fødselsattest i et annet land.
I desember 2017 fikk Jussbuss og klienten beskjed om at klienten hadde fått innvilget norsk
statsborgerskap.
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5.5. Husleie- og gjeldsrettsgruppa (HOG)
Husleie- og gjeldsrettsgruppa behandlet 1146 saker i 2017.

5.5.1. Husleierett
Jussbuss fikk 607 henvendelser om husleierett i 2017. Dette er en nedgang fra 2016, men
omtrent på nivå med 2015.
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Den klart største kategorien innenfor husleieretten er saker om opphør av leieavtale med
26,5 prosent av henvendelsene. 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.
Den nest største kategorien er leietakers krav på retting eller prisavslag. Disse sakene
omhandler ofte leiligheter i svært dårlig stand, som gjør at leietaker kan rette krav mot
utleieren. I tillegg mottok vi en del saker om utleiers krav etter mangel. Dette er stort sett
saker der utleier retter et pengekrav mot utleier ved slutten av leieperioden.
Henvendelser som omhandlet depositum er som i 2016 den tredje største kategorien.
Mange leietakere opplever å få problemer med å få tilbake depositumet sitt etter endt
leieforhold. Vi opplever at både utleiere og bankene har mangelfull 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
mennesker med svake økonomiske ressurser er det svært viktig å få bistand i saker mot
utleier.
35

Eksempel på en husleiesak fra 2017:
Klienten kom til Jussbuss for å få om vite sine rettigheter i forbindelse med et brev han
hadde fått om at han måtte flytte ut av leiligheten sin. Klienten hadde en tidsbestemt
kontrakt som utløp en bestemt dato like før jul. I tillegg hadde han fått en oppsigelse med
oppsigelsesfrist som gikk ut dagen før den tidsbestemte kontrakten utløp, noe som også
innebar at han måtte flytte innen samme dato.
Klienten hadde med seg dokumentasjon som viste at han hadde mailet med Boligbygg om en
avtale om å bli boende ut desember. Deretter hadde Boligbygg trukket sitt tilbud og sendt
varsel om utkastelse. Det viktigste for klienten i denne situasjonen var at han ikke måtte
flytte ut i juleferien, men at han fikk nok tid til å finne et nytt sted å bo selv.
Ut fra avtalerettslige prinsipper kan ikke en part ensidig trekke seg fra et tilbud som allerede
er skriftlig akseptert av motparten. Kommunikasjonen mellom klienten og Boligbygg hadde
tilspisset seg i mailkorrespondansen. På bakgrunn av dette ringte Jussbuss til Boligbygg på
vegne av klienten. I samtalen fremgikk det først at boligbygg mente at avtalen ikke var
gjeldende og at de kom til å kaste ut klienten i midten av desember. Jussbuss påpekte at det
var inngått en skriftlig avtale om at klienten kunne bli boende ut desember, og dessuten at
Boligbygg ikke selv kan kaste ut en leietaker uten at det går gjennom namsmyndighetene.
Boligbygg protesterte på dette, men sa at de skulle sjekke ut hvordan loven var på dette
området. Da de senere ringte tilbake aksepterte de at klienten ble boende ut desember, og
at de ville ta saken til namsmyndighetene om klienten ikke leverte nøklene 2. januar.
Saken viser hvor vanskelig det kan være å forholde seg til ulike instanser med
språkproblemer, samt hvor vanskelig det kan være å hevde sin rett mot en sterk motpart
som Boligbygg når ikke alle saksbehandlerne i Boligbygg har oversikt over loven.
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5.5.2. Gjeldsrett
Jussbuss mottok 539 gjeldssaker i 2017. Dette er omtrent på nivå med 2016.
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Gjeldsretten er et variert saksområde. Den største kategorien er forhandling med kreditor,
med bestridelse av krav tett etter. Forhandling med kreditor innebærer at klienten trenger
hjelp til å få til en avtale med kreditoren som gjør gjelden mer håndterlig.
Nedbetalingsavtale og rentefrys er eksempler på dette. I saker om bestridelse av krav mener
klienten enten at kravet allerede er betalt, at størrelsen på kravet er feil eller at det ikke er
grunnlag for kravet. For klienter med lav inntekt kan slike saker ha svært stor betydning for
den økonomiske situasjonen.
Vi mottar også mange henvendelser om utleggstrekk, gjeldsordning og inndrivelse av
pengekrav. 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 både 2017 og 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. I tillegg har gjeldsklientene ofte i
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utgangspunktet en lav inntekt, noe som gjør situasjonen enda vanskeligere.
HOG får ofte klienter som har blitt henvist fra NAV fordi NAV ikke har kapasitet til å hjelpe til
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 2017:
Klienten tok kontakt med Jussbuss fordi han ønsket hjelp til å bestride tre krav. Klienten satt
fengslet i utlandet i tre år mellom 2010 og 2017. I denne perioden ble klientens identitet
overtatt av noen i Norge og det ble tatt opp store lån i klientens navn. Klienten har tidligere
fått hjelp av Jussbuss til å bestride samtlige krav. Alle kravene utenom kravet fra én kreditor
ble frafalt. Årsaken til at dette var ukjent for oss og klienten, var at kreditor aldri svarte på
forespørslene fra Jussbuss. På grunn av det utestående kravet hadde det vært vanskelig for
klienten for eksempel å opprette telefonabonnement og lignende. Klienten ville derfor
gjerne at vi skulle forsøke å gjøre noe med den utestående gjelden.
Jussbuss skaffet først oversikt over samtlige saksdokumenter, hva som var gjort med hvert
enkelt krav og hvor saken stod i dag. Det viste seg at den utestående gjelden dreide seg om
tre krav, et hos Bank1 og to hos Bank2. Til sammen var kravene på litt over 800 000 kroner.
Alle kravene var avgjort i forliksrådet med fraværsdommer.
Det rettslige grunnlaget i saken var avtalerettslige prinsipper om avtaleinngåelse. Spørsmålet
i saken var om klienten hadde inngått de aktuelle låneavtalene. Klienten hadde ikke selv
inngått avtalene og ikke gitt andre fullmakt til å inngå de aktuelle avtalene. Klienten kunne
derfor ikke være bundet av avtalene etter avtalerettslige prinsipper. Finansavtalelovens
regler kom heller ikke til anvendelse i denne saken.
Jussbuss bestemte seg for å forsøke å bestride kravene hos kreditorene, til tross for at de
hadde tvangsgrunnlag i saken i form av fraværsdommer fra forliksrådet. Klienten hadde ikke
fortalt kreditorene sin side av saken og hadde god dokumentasjon som underbygget
svindelen, herunder dokumentasjon fra konsulatet på at han satt fengslet i den angitte
perioden, at det ble tatt opp enorme mengder gjeld i den aktuelle perioden og at samtlige
andre kreditorer har frafalt sine krav som følge av tilsvarende bestridelser.
Alternativet til å sende en bestridelse i saken var å forsøke å få sakene oppfrisket. Årsaken til
at vi valgte å forsøke bestridelser først er fordi dette er noe vi, som studenter, kan
gjennomføre selv. Om vi skulle forsøkt å få fraværsdommene oppfrisket ville det trolig vært
nødvendig å overføre saken til en pro bono advokat, og vi anså det som strategisk å
uttømme alle muligheter vi hadde før vi eventuelt forsøkte den løsningen.
Jussbuss sendte ut tre bestridelser sommeren 2017. Bank1 frafalt raskt kravet på ca. 13 000
kroner.
Bestridelsen som ble sendt til Bank2 gjaldt to krav som til sammen var på over 800 000
kroner inkludert saksomkostninger. Svaret på denne bestridelsen tok lang tid. Etter mange
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telefonsamtaler med sentralbordet og saksbehandlere i Bank2 som ikke kunne si noe om
saken, fikk vi kontakt med en advokat i kontraktavdelingen som skulle vurdere bestridelsen.
Hun opplyste om at hun ventet på svar fra datterselskapet til Bank2. Svaret fra
datterselskapet var avgjørende fordi de hadde kjøpt opp kravet fra tidligere kreditor. Vi
hadde ukentlig kontakt med advokaten i banken, men fikk ikke noe svar. Til slutt sendte vi en
mail til Bank2 om at vi anså kravet som frafalt om vi ikke fikk svar innen en gitt dato. I slutten
av november 2017 fikk vi svar fra Bank2 om at begge kravene var frafalt. Jussbuss fikk
dermed slettet over 800 000 kroner av klientens gjeld.
Saken viser at bestridelser kan føre fram til tross for at det gjelder enorme beløp. I tillegg
viser saken hvor viktig det er å kunne formulere seg ryddig, ha god dokumentasjon for sine
argumenter og ikke minst å følge opp bestridelser som sendes ut. Nettopp dette er ofte
vanskelig for klientene. Saken viser hvor viktig det er å få hjelp, og Jussbuss mener at
svindelsaker som denne burde vært omfattet av ordningen med fri rettshjelp.
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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, og arrangerer interne rettspolitiske seminarer.

6.1.1. Debatter
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 2017 har vi arrangert følgende debatter:
Forbrukslån – en gjeldsfelle som bør lukkes?
Arrangert av HOG og SAG 4. april på Eldorado bokhandel. I panelet satt Jorge Jensen
(fagdirektør i Forbrukerrådet), Torstein Tvedt Solberg (AP, medlem i Stortingets
finanskomité), Bengt Scheldt (leder for Gjeldsoffer-Alliansen), Svein Flåtten (Høyre, andre
nestleder i Stortingets finanskomité), Snorre Valen (SV, medlem i Stortingets finanskomité),
Marie Sneve Martinussen (nestleder i Rødt). Dagny Marie Ås Hovind, tidligere medarbeider
på HOG styrte ordet. Debatten ble dekket av Dagsrevyen.
Trandum – fengsel uten dom?
Arrangert av INNVA og FEG 7. mars på Kulturhuset, med Mads Andenæs (professor i
menneskerettigheter), Brynjulf Risnes (Advokatforeningen), Olivia Corso Salles (SV), Tobias
Brännström (FRP). Hilde Firman Fjellså fra INNVA styrte ordet.
Første mai-frokost på Jusshuset: Delingsøkonomi og arbeiderrettigheter
Arrangert av SAG 1. mai på Jusshuset. I panelet satt Trude Tinnlund (LO-sekretær og medlem
i utvalget om delingsøkonomi), Mari Berdal Djupvik (politisk rådgiver i Abelia), Ada Arnstad
(leder i Senterungdommen) og Heidi Nordby Lunde (stortingsrepresentant for Høyre).
Ordstyrer var Magnus Skarvøy, tidligere medarbeider på SAG.
Fri rettshjelp – trenger vi det?
Arrangert av Jussbuss som en del av UiO-festivalen lørdag 13. mai. Deltakere var Bente Roli
(advokat og leder for Oslo kommune fri rettshjelp), Olaf Halvorsen Rønning
(doktorgradsstipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi) og Odd Einar Dørum
(bystyrerepresentant for Venstre, tidligere justisminister). Ordstyrer var Tonje Lilaas Larsen,
daglig leder i Jussbuss.
Norgerhaven – podcastlansering og frokostdebatt!
Arrangert av FEG 5. april på Jussbuss. Panelet bestod av Anette C. Elseth (statssekretær i
Justisdepartementet), Aage Thor Falkanger (Sivilombudsmann), Sveinung Rotevatn
(Stortingsrepresentant for Venstre). Ingrid Keenan fra FEG var ordstyrer.
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Når blir isolasjon tortur?
Arrangert av SAG og FEG på Kuturhuset 19. september. I panelet satt Thomas Horn (advokat
og medlem i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Sivilombudsmannens
forebyggingsenhet og Skandinavisk isolasjonsnettverk), Marit Lomundal Sæther (advokat,
tidligere norsk senter for menneskerettigheter, medlem av Skandinavisk isolasjonsnettverk),
Benedicte C. Westin (psykologspesialist, tidligere sjefspsykolog i Ila fengsels- og
forvaringsanstalt, sakkyndig i straffesaker) og Farukh Qureshi (fengselsførstebetjent og leder
av Oslo fengselsfunksjonærers forening). Ordstyrer var Sverre Olav Trovik, tidligere
medarbeider på FEG.
Bør menneskeretighetene utfordres?
Arrangert av INNVA og HOG på Eldorado bokhandel 8. november. Panelet bestod av Frode
Elgesem (advokat og medlem av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg), Adele
Matheson Mestad (nestleder Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter) og Ove
Vanebo (Frp, advokat og tidligere statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet).
Ordstyrer var Erik Rustad Markussen, medarbeider på INNVA.
Fest for gratis rettshjelp
Arrangert av Jussbuss i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 på
Frokostkjellern studentpub 27. oktober. Deltakere var Dag Michalsen (dekan ved juridisk
fakultet, UiO), Ann-Magrit Austenå (generalsekretær i NOAS), Espen Advocaat Endre
(saksbehandler i JURK), Hanne Ree Ugland (daglig leder i Jusshjelpa i Midt-Norge), Cathrine
Moksness (leder i Gatejuristen), Bente Roli (advokat og leder for Oslo kommune fri
rettshjelp) og Tonje Lilaas Larsen (daglig leder i Jussbuss). Mirza Sefo fra SAG var ordstyrer.

6.1.2. Fredagspilser
På Jussbuss’ fredagspilser inviteres foredragsholdere til å ha et rettspolitisk eller faglig
innlegg for medarbeiderne i Jussbuss. I 2017 har vi hatt følgende fredagspilser:
-

-

-

Marie Skjervold, tidligere medarbeider på INNVA, snakket om hvordan det norske
diplomatiet i Hellas jobber med å håndtere flyktningsituasjonen.
Stine Langlete og Kristian Reinert Haugland Nilsen fra Norges nasjonale institusjon for
menneskerettigheter holdt foredrag om sin årsrapport og et eget temanotat om
rettigheter for enslige mindreårige asylsøkere.
Eirik Aimar Engebretsen og Luca Dalen Espseth fra FRI – Foreningen for kjønns- og
seksualitetsmangfold snakket om prosessen med å få til en lovendring i lov om
endring av juridisk kjønn.
Cathrine Hambro, advokaten som førte klimasøksmålet på vegne av Greenpeace og
Natur og Ungdom, snakket om klimasøksmålet.
Varaordfører i Oslo, Khamshajiny Gunarantam, snakket om rasisme og
diskriminering, inkludering og integrering.
Georg Schjerven Hansen fra Selvhjelp for innvandrere og flykninger (SEIF) snakket om
hvordan det er å jobbe med utlendingsrett i det politiske klimaet i Norge i dag.
Politioverbetjent og etterforsker Bård Dyrdal snakket om ruspolitikken i Norge.
Ingrid Sjoldvær, leder i Natur og Ungdom, snakket om aksjonisme og klimasøksmålet.
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6.1.3. Rettspolitisk seminar
Rettspolitisk seminar arrangeres to ganger i året. Alle fulltidsmedarbeidere på Jussbuss
deltar på seminaret. Seminaret brukes til å øke medarbeidernes oppmerksomhet rundt og
kompetanse i rettspolitisk arbeid og til å planlegge semesterets rettspolitiske 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 2017 avholdt på Studenterhytta i Nordmarka i februar
og august.

6.1.4. Rettspolitisk uke
Det ble arrangert to rettspolitiske uker i 2017. 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 2017. 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.
I 2016 tok Jussbuss initiativ til et representantforslag om styrking av fri rettshjelpsordninga.10
Forslaget tok til ordet for en komplett gjennomgang av lov om fri rettshjelp etter
anbefalingene i Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009). Forslaget ble vedtatt i Stortinget med
en litt annen ordlyd. I 2017 har REG/Lobby arbeidet for å gjøre saken aktuell frem mot
valget. På vårsemesteret jobbet vi for at alle partiene skulle ha gode formuleringer om
rettshjelpsordningen i sine partiprogrammer, noe vi i stor grad lyktes med. I dag har alle
partier omtalt rettshjelpsordningen i sine programmer. Jussbuss har også samarbeidet med
Advokatforeningen om å gjøre rettshjelpsordningen til en aktuell politisk sak, og deltok på et
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miniseminar på Stortinget om fremtidens fri rettshjelp i regi av Advokatforeningen og
Arbeiderpartiet. Jussbuss vil fortsette dette arbeidet i 2018.
Høsten 2017 gikk arbeidet i REG/Lobby i stor grad ut på å sikre Jussbuss’ egne bevilgninger
for 2018. I regjeringens forslag til statsbudsjett ble Jussbuss foreslått kuttet med ca. 25
prosent av støtten sammenlignet med 2017. Totalt var posten for tilskudd til spesielle
rettshjelpstiltak kuttet med 12,1 millioner kroner. Dersom disse kuttene hadde blitt stående
hadde det utgjort en betydelig svekkelse av rettshjelpstilbudet for våre klientgrupper. Derfor
satt vi i gang et arbeid for å reversere kuttene. Vi samarbeidet godt med flere
organisasjoner, særlig JURK og de andre studentdrevne rettshjelpstiltakene, men også NOAS,
Fri rettshjelp, Advokatforeningen, Juristforbundet og Gatejuristen. I arbeidet benyttet vi oss
av pressemeldinger, leserinnlegg, nyhetsartikler, radioinnslag, podcast, sosiale medier og
politikermøter. I tillegg deltok vi på høring i Finanskomiteen og Justiskomiteen. Vi valgte å
fronte saken så samlet som mulig, slik at vi ikke endte med en situasjon der noen tiltak fikk
reversert kuttene og andre ikke. Uansett hvilket tiltak som hadde mistet støtte hadde det
vært et tap for en vanskeligstilt klientgruppe. Resultatet av kampanjen var at samtlige kutt i
vår post på statsbudsjettet ble reversert i det endelige statsbudsjettet for 2018, og at posten
totalt sett fikk en økning.
Statsbudsjettet er et viktig politisk dokument for mange av sakene Jussbuss jobber med. For
eksempel er revisjon av den offentlige rettshjelpsordningen i stor grad et budsjettspørsmål.
Et annet eksempel er at Kriminalomsorgens budsjettsituasjon påvirker våre klienter direkte.
Det er synd at vi må bruke så mye tid på å sikre våre egne bevilgninger. Dersom vi hadde
sluppet dette kunne vi i større grad satt søkelyset på de delene av statsbudsjettet som
påvirker faginstansene som jobber med våre klientgrupper.
REG/Lobby benytter seg i stor grad av politikermøter i sitt arbeid. Vi anser det som viktig at
Jussbuss er kjent blant politikere fra alle partier. Ved anledning deltar vi på
ungdomspartienes sommerleir. I 2017 deltok vi på Sosialistisk ungdoms sommerleir på
Utøya.

6.2.2. Radiogruppa
Siden våren 2014 har Jussbuss hatt en egen radiogruppe som sprer rettsinformasjon over
eteren.
I 2016 starta radiogruppa arbeidet med å lage Jussbuss sin egen podcast. Radiogruppa spiller
inn og mikser podcasten selv. Første episode ble sluppet i januar 2017 og handlet om
Trandum (omtalt i årsrapporten for 2016, stensilserie nr. 136). I løpet av 2017 har vi
produsert og lansert følgende podcast-episoder:
Norgerhaven
Episoden om Norgerhaven inneholdt intervjuer med Anette C. Elseth (statssekretær i
justisdepartementet), Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og Nils Christian Nordus
(advokat i Norgerhaven-søksmålet). I tillegg hadde vi med opptak av samtaler med fanger i
Norgerhaven og studenter på juridisk fakultet.
Tiggeforbud
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Denne episoden bestod av en samtale mellom medarbeidere på Jussbuss om hva
tiggeforbud er og et intervju med Arild Humlen. I tillegg innførte vi et eget segment som vi
kalte «månedens rant» der en av medarbeiderne fikk dele sin frustrasjon over et aktuelt
tema. Denne gangen var det Ida Tønnessen som var frustrert over UDIs anvendelse av
sharia-rett i norske vedtak.
Klimasøksmål
I Klimasøksmål-episoden intervjua vi Truls Gulowsen, daglig leder i Greenpeace og
advokatfullmektig Trygve Harlem Losnedal. Månedens rant handlet om budsjettkuttene og
ble fremført av Hanne Ree Ugland, daglig leder i Jushjelpa i Midt-Norge.
Fattigdom
Fattigdomsepisoden bestod av en samtale mellom medarbeidere i Jussbuss om
sammenhengen mellom rettshjelp og fattigdom og et intervju med Jonathan Grinberg
Hansen og Jon Kaastad fra Slumstasjonen. Månedens rant ble fremført av Vebjørn Wold og
tok for seg svindelsakene vi møter på HOG.

6.2.3. Jussbuss i media
I vårt presseovervåkningsverktøy finnes det 433 treff fra 2017 på søkeordene «Jussbuss» og
«Juss-Buss». Det er omtrent 200 flere treff enn i fjor. Nedenfor følger et utvalg av saker hvor
Jussbuss har opptrådt i dagspressen, radio eller tv:
17.01

Tonje Lilaas Larsen

Aftenposten

23.01
24.01
25.01
02.02
16.02

Lars Engebretsen
Ingrid Keenan
Tonje Lilaas Larsen
Tonje Lilaas Larsen
Marita Holmeset-Varpe

10.03
14.03

Ida Tønnessen
Rammiya Arumugam

14.03

Karen Hjelmervik Nerbø

Fagbladet
Advokaten
Nordlys
Aftenposten
Bergens Tidene
(papiravis og online)
NRK Vestfold
Universitas – papir og
elektronisk
NTB

14.03

Marie Linga Slåke

VG

14.03
14.03
14.03
15.03
15.03
17.03
21.03

NRK.no
NRK Nyhetene
NRK P2
Dagsavisen
Aftenposten
Dagsavisen
Klassekampen
NTB
Klassekampen

Amundsen avviser at soning i Nederland er eit problem
Reell styrking av rettsikkerheten, Aursnes?

24.03

Ingrid Keenan
Ingrid Keenan
Ingrid Keenan
Karen Hjelmervik Nerbø
Jussbuss
Kristina Davidsen
Guro Fiskvik Åsbø og Marita
Holmeset-Varpe
Jussbuss
Guro Fiskvik Åsbø og Marita
Holmeset-Varpe
Ingrid Keenan

Sivilombudsmannen kritiserer ordningen med soning i
Nederland
Hevder soning i Nederland bryter med Norges
forpliktelser
Jussbuss vil si opp fengselsavtale med Nederland
TV-intervju på timessendingen av NRK-nyhetene
Radiointervju om Norgerhaven på nyhetslunsj på P2
Fanger er ikke sikret mot tortur
Aftenposten mener: Soningen i Nederland holder ikke mål
Økte straffer støttes ikke av folket
Domstolene må ta over

Aftenposten

29.03

Guro Fiskvik Åsbø

Trønderavisa

Soning i Nederland – problemene med avtalen er ikke
bagatellmessige
Sandberg bruker misoppfatninger som skalkeskjul

22.03
23.03

UDI bør ivareta mennesker, ikke bare
innvandringskontroll
Kommunal urett mot avlastere
Ny gruppe skal ta isolasjonssaker til domstolen
Hva snakker dere om, statsminister?
UDIs prioriteringer
Bare for heterofile.
Familier splittes av skjønnsmessige vurderinger
SiO skiftet lås – Lise holdt på å bli hjemløs
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04.04
04.04
05.04
05.04
06.04
09.04
24.04

NRK Dagsrevyen 21
NTB
Adresseavisen
TV2 Økonominyhetene
P4
Glåmdalen Avis
NRK
Østlandssendingen
Dagsavisen
NFF-Magasinet

Debatt om forbrukslån nevnt i Dagsrevyen-reportasje
Regjeringen strammer opp markedet for forbrukslån
Regjeringen strammer opp markedet for forbrukslån
Innslag om markedsføring om forbrukslån
Jussbuss kritiserer regjeringen
Useriøse arbeidsgivere – et utbredt problem
Intervju om oppsøkende uke

Aftenposten
Dagsavisen

Skal UDI praktisere sharia overfor norske statsborgere?
Arbeiderne bak murene

09.05
18.05

Jussbuss
Jussbuss
Jussbuss
Sveinung Hjalland Ulla
Mari Rudshaug
Linn Marie Husa
Marita Holmeset-Varpe og
Tonje Lilaas Larsen
Marita Holmeset-Varpe
Marita Holmeset-Varpe og
Karen Hjelmervik Nerbø
Ida Tønnessen
Alexander Schmidt
Aarrestad
Karina Kviebakk Mauren
Jussbuss

Aftenposten
Fri fagbevegelse.no

26.05
02.06
10.06
22.06
24.06
24.07

Mari Rudshaug
Tonje Lilaas Larsen
Ingrid Lie
Kristina Davidsen
Erlend Kragh Nyhus
Mira Christine Marcussen

Universitas
Vårt Land
Dagsavisen
Morgenbladet
Klassekampen
Østlandets blad

24.07
07.08

Vestby avis
Aftenposten

09.08
14.08
15.08
21.08

Mira Christine Marcussen
Ida Tønnessen, Erlend Kragh
Nyhus og Marita HolmesetVarpe
Mira Christine Marcussen
Ida Tønnessen
Guro Fiskvik Åsbø
Mira Christine Marcussen

Jussbuss mener UDI praktiserer islamsk rett
Norgerhaven fengsel skulle være en enkel løsning på
soningskøen. Slik ble det ikke.
Student og ut i sommerjobb? Dette må du vite!
Venstre: Kva var det vi sa
Nordmann funnet død på cellen
Setter prinsipper på porten
Et uredelig forslag
Utspekulert svindel. Jussbuss advarer mot useriøse
telefonkatalogselskaper
Jussbuss advarer mot utspekulert telefonsvindel
Asylsøkere mister viktig rettssikkerhetsgaranti

22.08

Kristina Davidsen

NTB

30.08
31.08
8/17

Dagbladet
NTB
Kapital

02.09
05.09
06.09
07.09
08.09
19.09

Tonje Lilaas Larsen
Vilde Svendsrud
Mira Christine Marcussen og
Nora Anker-Rasch
Vilde Svendsrud
Louise Sandaker Hannon
Louise Sandaker Hannon
Vebjørn Wold
Ida Tønnessen
Ida Tønnessen

19.09

Ida Tønnessen

Dagsavisen

29.09
04.10
04.10
12.10
12.10
12.10

Mitra Zarabi
Karina Kviebakk Mauren
Jussbuss
Tonje Lilaas Larsen
Tonje Lilaas Larsen
Tonje Lilaas Larsen

Stavanger Aftenblad
Dagsavisen
NTB
Advokaten
Universitas
Universitas

25.04
26.04
29.04
05.05

NRK Radio Nordland
Dagsavisen
Klassekampen
Fædrelandsvennen

VG
Nettavisen
Nettavisen
Dagbladet
Dagbladet
Nettavisen

Rettssikkerheten som ble instruert bort
Et fengsel til besvær

Radioinnslag om husleiekontrakter
Fratas retten til familieliv
Ny regel – En gave for voldelige ektefeller
Skal du flytte i kollektiv? En type kontrakt bør du ta helt
avstand fra.
Sivilombudsmannen bekymret etter uanmeldt besøk på
Ila
Valgkamp på de svakes bekostning
Justisministeren vil ha fotlenke på overgrepsanmeldte
Namsmannen opptrer som torpedo for svindlere
Justisministerens enkle løsninger
Beholder norske fanger i Nederland i ett år til
FRP vil gjøre fengselsavtalen med Nederland permanent
På tide med en ryddesjau i lånebransjen
Justisdepartementet spiller fallitt med rettssikkerheten
Beskylder regjeringen for å ha somlet om inntektskrav for
familiennvandring
Regjeringens somling får store konsekvenser – Frykter
familier ikke får gjenforeningen de har krav på
24-årskravet rammer forelskede par
De identitetsløse
Regjeringen forlenger fengselsavtalen med Nederland
Kutter rettshjelpstiltak med 12,1 millioner
Studentenes statsbudsjett: Dette vil regjeringen gjøre
Amundsen vil kutte Jussbuss og JURK: - Frekt
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12.10
13.10
16.10

Tonje Lilaas Larsen
Tonje Lilaas Larsen
The Van Pham

17.10
18.10

The Van Pham
Vebjørn Wold

NTBtekst
Vårt Oslo
Frifagbevegelse/Fonte
ne
Halden Arbeiderblad
Universitas

18.10

Tonje Lilaas Larsen

ABC Nyheter

20.10
20.10
20.10
27.10

VG
Juristkontakt
Bergensavisen
Vårt Oslo

28.10
31.10

Linn Nikkerud
Tonje Lilaas Larsen
The Van Pham
Siyaamala Loganathan og
Tonje Lilaas Larsen
Tonje Lilaas Larsen
Karina Kviebakk Mauren

09.11

Tonje Lilaas Larsen

Universitas

14.11

Putsj

17.11
21.11
22.11
23.11
24.11
27.11

Vilde Svendsrud, Louise
Sandaker Hannon, Ingvild
Heimland Henni
Mitra Zarabi
Erik Rustad Markussen
Tonje Lilaas Larsen
Tonje Lilaas Larsen
Jussbuss
Jussbuss

28.11
30.11
06.12
06.12
11.12
12.12

Jussbuss
Jussbuss
Jussbuss
Jorjor Gueye
Ida Tønnessen
Erik Rustad Markussen

Khrono
Nordstrands blad
NTBTekst
Klassekampen
VG
Universitas

12.12

Mitra Zarabi

Dagbladet

Khrono
Sunnmørsposten

Dagbladet
VG
Dagbladet
Rett24
Vårt Land
Vårt Oslo

Jusstudentene fortviler over kutt i rettshjelp
Kroken på døra for gratis rettshjelp i Oslo
550 brukere trengte jurist for å snakke med NAV
Må ikke ha advokat for å snakke med NAV.
Jussbuss og Jusshjelpa i Nord-Norge: Hjerterå kutt i
rettshjelp.
Moxnes fikk høre: - Dette er et simpelt kutt for de
frivillige!
Å kutte rettshjelpstiltakene er ikke en rettsstat verdig.
Juristforbundets president oppfordrer politikerne til å snu
NAV sliter fortsatt med sin nye «kanalstrategi»
Opprørsstemning i frokostkjelleren på juridisk fakultet
mot regjeringens kutt til Jussbuss
Protesterer mot pengekutt til gratis juridisk hjelp
Jussbussturene er truet – Studenter tilbyr rettshjelp i
distriktene
Studentenes alternative statsbudsjett: - Dette kommer i
alle fall ikke én dag for sent
Miljøets rettssikkerhet må styrkes!

Tilbakekalling av statsborgerskap gjøres for lett
Norge trenger Jussbuss
Statsbudsjettet: - Venstre redder rettshjelpstiltakene
Jussbuss og JURK reddet på oppløpet
Pengeregn over frivillige og ideelle
Rødt tvinger de rødgrønne til å stanse budsjettkutt i Oslos
rusomsorg
Likevel støtte til rettshjelpstiltak
Enighet om Oslobudsjettet
Økt støtte til rettshjelpstiltak
La oss heller jobbe sammen, LO
Fjern 24-årsregelen!
Jussbuss: Ikke bare russiske myndigheter som jakter på
utenlandske studenter
Språk – Tåkejuristene som fremmer urett og hindrer rett
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6.2.4. Skrivegruppa
Jussbuss har avtale med Advokatbladet, Juristkontakt, Pacta og Injuria om å skrive et innlegg
i faste spalter til hvert av bladene. Jussbuss skriver også sporadisk til Stud.Jur. Nedenfor er et
utvalg av skrivegruppas artikler i 2017:
Januar
Januar
Februar
Februar
Mars
Mars

Mari Rudshaug
Nora Anker-Rasch
Robert Ødegaard
Karen Hjelmervik Nerbø
Erlend Kragh Nyhus
Magnus Dybendal Foldvik

Juristkontakt
Advokatbladet
Injuria
Advokatbladet
Juristkontakt
Injuria

Er dette året rettssikkerheten bedres?
Svindel av selvstendig næringsdrivende
Husleiefeller: 9 bud for leietakere
Miljøet må ha rettssikkerhet
Illusorisk rett til familieliv
Ingen lønn, ingen hjelp

Mars
Mars
April
April
April
Mai

Pacta
Advokatbladet
Advokatbladet
Juristkontakt
Pacta
Juristkontakt

6000 ekstra straffede
En mann er drept i fengsel, det må aldri skje igjen
En bekymringsmelding til NAV
Tilbakekall av statsborgerskap
Illusorisk forbrukervern i kredittmarkedsføring
Når NAV svikter de svakeste

Mai

Kristina Davidsen
Ingrid Keenan
Jorjor Gueye
Ida Tønnessen
Sveinung Hjalland Ulla
The Van Pham og Linn
Marie Husa
Karina Kviebakk Mauren

Advokatbladet

Korte høringsfrister svekker rettssikkerheten

Juni
Juni

Live Sjuve Johansen
Mira Christine Marcussen

Juristkontakt
Injuria

Fraværsrådet?
Er forliksrådet for effektivt?

August
September
September

Live Sjuve Johansen
Vebjørn Wold
Karina Kviebakk Mauren

Juristkontakt
Advokatbladet
Advokatbladet

Et reelt forsøk på å dempe forbrukslånsveksten?
Små kryp, store erstatningskrav
Straffedømte fratas EØS-vern

Oktober
Oktober

Oda Eriksen Rønning
Ida Tønnessen og Tonje
Lilaas Larsen
Tonje Lilaas Larsen
Mirza Sefo
Astrid Brenne Brunæs
Ingvild Heimland Henni
Vilde Svendsrud
Siyaamala Loganathan
Linn Nikkerud

Injuria
Stud.Jur.

Myndighetene må ta kampen mot sosial dumping
Regjeringen struper rettssikkerheten

Injuria
Juristkontakt
Pacta
Advokatbladet
Injuria
Pacta
Advokatbladet

Skal lommeboka avgjøre hvilken rett du får?
Dramatisk kutt for rettshjelpstiltakene»
Kanskje kommer dommen
Maks fire uker saksbehandlingstid i fengsel!
Forskjellsbehandling i norske fengsler
Staten kutter i rettshjelpen til de svakeste
Digitalisering i NAV på bekostning av brukerne

Oktober
November
November
November
November
November
Desember

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 2017 har vi fortsatt å utbedre nettsiden for å gjøre den mer
brukervennlig for klienter og samarbeidspartnere, og dette arbeidet fortsetter i 2018.
Jussbuss er også å finne på www.gratisrettshjelp.no som er en fellesside for alle
studentdrevne rettshjelpstiltak 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 2017 har antall følgere på Facebook økt fra 3 900 til 4 721.
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6.2.6. Muntlige og skriftlige høringsuttalelser
Jussbuss er fast høringsinstans og leverer høringsuttalelser innenfor våre kjerneområder. I
2017 leverte vi 27 skriftlige høringssvar og deltok på ti muntlige høringer. Nedenfor følger en
oversikt:
- Muntlig høring i justiskomiteen om statsbudsjettet 2018.
- Muntlig høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2018.
- Muntlig høring (deputasjon) i Oslo kommune i forbindelse med budsjettet for 2018.
- Muntlig høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om botidskravet.
- Muntlig høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om Prop. 149 L (2016–
2017) Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.).
- Muntlig høring i Stortingets justiskomité Prop. 137 L (2016-2017), Endringer i
straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket
oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap).
- Muntlig høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om
domstolsbehandling ved tilbakekall av statsborgerskap.
- Muntlig høring i Stortingets Finanskomité om representantforslag Dokument 8:121 S
(2015-2016) om å lukke gjeldsfeller.
- Muntlig høring om forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring (høringsmøte
med justis- og beredskapsdepartementet).
- Muntlig og skriftlig høring om underholdskravet i familieinnvandringssaker – senking
av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger.
- Skriftlig høring om foreldrepenger
- Skriftlig høring om avlastere
- Skriftlig høring om regionale verneombud i hotellbransjen
- Skriftlig høring om endringer i arbeidsmiljøloven – fast ansettelse
- Skriftlig høring om allmenngjøring av tariffavtale, catering og service.
- Skriftlig høring om asylsøkeres adgang til å ta ulønnet arbeid
- Skriftlig høring om endringer i aml. – Fortrinnsrett for deltidsansatte
- Skriftlig høring om endringer i forskrift om AAP
- Skriftlig høring om fastlønnsstilskudd til dekning av fysioterapi
- Skriftlig høring om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til
grunnleggende nasjonale interesser
- Skriftlig høring om visitasjon og undersøkelse av asylsøkere ved registrering mv.
- Skriftlig høring om evaluering og videreføring av midlertidige endringer i
utlendingsloven.
- Skriftlig høring om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler.
- Skriftlig høring om tilknytningskrav for familieinnvandring.
- Skriftlig høring om politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.
- Skriftlig høring om utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv.
- Skriftlig høring om krav om selvforsørgelse før permanent oppholdstillatelse.
- Skriftlig høring om forslag til endring av statsborgerloven og statsborgerforskriften.
- Skriftlig høring om utvidelse av mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven.
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-

Skriftlig høring om fri rettshjelp ved forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet
utreisefrist.
Skriftlig høring om partsstatus i utlendingssaker.
Skriftlig høring om NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy
innvandring.
Skriftlig høring om skjerpet straff for flere lovbrudd og styrket vern av fornærmede
ved lovbrudd begått i fellesskap.
Skriftlig høring om endring av retningslinjer om permisjon.
Skriftlig høring om forslag om endring i straffelovens regler om forvaring.
Skriftlig høring om forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven.

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 Jussbuss bidratt med skriftlige innspill og tilstedeværelse under
høring av Norge i forbindelse med Norges sjette rapport til FNs komité for sosiale og
politiske rettigheter (høring i 2011), Norges sjuende rapport til FNs torturkomité (høring i
2012) samt Norges femte rapport til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter (2013). I 2014 var vi med på UPR (universal periodic review) til FNs
menneskerettighetsråd.
I 2017 har Jussbuss vært med i NGO-forums arbeidsgrupper for skyggerapportering på
Norges syvende periodiske rapport til FNs komité for sosiale og politiske rettigheter (SP),
Norges åttende periodiske rapport til FNs komité mot tortur (CAT) og Norges 23./24.
periodiske rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD). Vi har sendt inn våre innspill til
både SP og CAT, mens CERD fortsatt er i oppstartsfasen.
6.2.7.2 Øst-Europaprosjektet
Jussbuss’ Øst-Europaprosjekt har som formål å bidra til opprettelse av rettshjelpstiltak i
østeuropeiske land for å bedre rettssikkerhetssituasjonen. Gruppa håndterer også
henvendelser fra andre land enn Øst-Europa. I 2017 har prosjektet hatt samarbeid med tiltak
i Romania, Polen, Finland, Kroatia og Russland.
Romania
I 2014 hadde Jussbuss et gjeldsprosjekt i Krakow, tilknyttet EØS-midlene. Gjennom EØSmidlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i EØS. Støtten styrker
også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. I februar 2017 ble Jussbuss kontaktet
for å holde et foredrag for noen av organisasjonen som mottar EØS-midler i Buccuresti i
Romania, på bakgrunn av samarbeidet vi hadde med rumenske ACTEDO i 2016. Konferansen
hadde som formål å utveksle informasjon om de ulike organisasjonenes arbeid og
tilrettelegge for samarbeid i fremtiden. Det finnes ikke studentdrevne rettshjelptiltak i
Romania og derfor var det interesse for at Jussbuss skulle delta på denne konferansen.
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I tillegg til dette deltok vi på et møte med en delegasjon med rumenske NGOer i regi av
Frivillighet Norge, hvor de særlig var interessert i å høre om vårt rettspolitiske arbeid og
arbeidet mot «Knebleklausul» i 2016.
Finland
I april 2017 mottok Jussbuss en invitasjon fra Helsinki Law Clinic til å delta på konferansen
«Access to justice: legal clinics and legal aid. Formålet med konferansen var å diskutere
statusen og rekkevidden til den finske rettshjelpsordningen, i lys av erfaringene fra andre
land. Den offentlige rettshjelpsordningen i Finland er ulik den norske, blant annet ved at de
har en førstelinjetjeneste. Det var derfor veldig interessant for Jussbuss å delta på denne
konferansen.
Polen
I mars 2017 ble Jussbuss kontaktet av ELSA ved Universitetet i Oslo. De skulle motta en
gruppe jusstudenter fra Universitetet i Wrocław og ønsket at Jussbuss skulle holde en
presentasjon av vårt arbeid. Vi holdt en presentasjon på UiO, og deretter fikk vi tid til å
diskutere studentdreven rettshjelp i Polen sammenliknet med Norge. I Polen kan studenter
velge rettshjelp som en del av obligatorisk praksis ved utdanningen.
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. Jussbuss sin modell danner grunnlaget for hvordan
rettshjelptiltaket i Zagreb er oppbygd.
Øst-Europagruppa deltok i 2017 på konferansen Public and Private Justice i Dubrovnik. En av
dagene var satt av til å diskutere hvordan ordningene med fri rettshjelp utvikler seg i ulike
land i Europa. En fellesnevner for foredragene var hvordan ulike land og ordninger trues av
kutt i sine bevilgninger. Videre fulgte presentasjoner fra rettshjelpsorganisasjoner i Kroatia,
Bosnia, Tyskland, England og Norge. Felles for rettshjelptiltakene er at alle tilbyr gratis
rettshjelp for utvalgte grupper og at studenter er involvert i arbeidet. Forskjellene mellom
tiltakene er imidlertid større enn likhetene. De andre tiltakene er alle startet etter år 2000,
de er sterkt knyttet til sine universiteter, de arbeider på deltid ved siden av studiene, har
ferdigutdannede jurister og advokater som kontrollerer alt arbeid som blir gjort.
Russland
Høsten 2017 ble Jussbuss kontaktet av det norske generalkonsulatet i St. Petersburg
angående en delegasjon fra russiske NGOer som skulle på Norgesbesøk og gjerne ville møte
Jussbuss. Vi mottok delegasjonen sammen med JURK og presenterte oss og vårt arbeid.
Delegasjonen var særlig interessert i vårt rettspolitiske arbeid. Forskjellene i arbeidsvilkår er
særlig tydelige i det rettspolitiske arbeidet. Etter presentasjonen ble Jussbuss invitert til å
besøke de ulike organisasjonene i St. Petersburg. I november reiste gruppa til St. Petersburg i
tre dager. I løpet av oppholdet besøkte vi blant annet Legal institute of Prins Oldenburgsky,
Citizens watch, Soldiers Mothers, Team 29, samt det norske generalkonsulatet i St.
Petersburg. Besøket var vellykket, og vi håper å kunne opprettholde et samarbeid.
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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 og 2017. Vi har bidratt med
erfaringer når det gjelder vårt arbeid i fengsler.

6.2.8. Fangehåndboka
Fangehåndboka er en håndbok med rettsinformasjon til fanger i norske fengsler, utgitt av
Jussbuss for første gang i 1987. Fangehåndboka brukes av fanger, ansatte i
kriminalomsorgen, advokater og andre rettshjelpere, og gir en unik oversikt over
fengselsretten. Nåværende utgave av Fangehåndboka ble utgitt i 2012. På grunn av store
endringer i regelverket knyttet til straffegjennomføring er det nå et stort behov for å utgi en
ny utgave av Fangehåndboka.
Arbeidet med å revidere Fangehåndboka ble påbegynt i 2016, og har blitt prioritert av FEG i
2017. Fangehåndboka inneholder informasjon om alle rettsområdene Jussbuss jobber med,
og derfor er alle gruppene involvert i arbeidet med den nye utgaven.
Jussbuss opplever stor etterspørsel etter boka, både på norsk og andre språk. Dersom
økonomien tillater det, vil vi oversette den nye utgaven til flere språk. Målet er at
Fangehåndboka skal ligge på alle celler i norske fengsler, og vi håper å ha den nye utgaven
ferdig til distribusjon sommeren 2018.

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 12.-15. januar. Jussbuss’ medarbeidere
Ingrid Keenan og Marie Linga Slåke holdt innlegg om temaene barn som pårørende og
innhold i soningen. Kristina Davidsen har i 2017 vært Jussbuss’ representant i KROMs styre,
og holdt innlegg om Norgerhaven og innhold i soningen på foreningens valgvake.
Rettspolitisk forenings høstseminar
Jussbuss var representert med tre medarbeidere i planleggingskomitéen til Rettspolitisk
forening sitt årlige høstseminar på Geilo. Seminarets tema var fengsling av barn. Alle
Jussbuss’ aktive medarbeidere deltok på seminaret den 22. til 24. september.
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Besøk på Bastøy
Jussbuss besøkte Bastøy fengsel to ganger i 2017. Vi deltok i samtaler med de fangene, holdt
saksmottak og foredrag, og var med på omvisning i fengselet.
Besøk på Trandum
Jussbuss besøkte Trandum igjen i 2017. 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. I 2018 tar vi sikte på å besøke
Trandum både på høstsemesteret og vårsemesteret.
Kriminalomsorgens seminar på Sundvollen
Jussbuss deltok på kriminalpolitisk seminar våren 2017.
Konferansen Penga og A4-livet i regi av Røde kors
Jussbuss deltok på konferansen Penga og A4-livet om gjeld og soning høsten 2017.
Arendalsuka
I slutten av august deltok tre av våre medarbeidere på Arendalsuka. Vi deltok i panelet i en
debatt om rettsikkerhet og rettshjelp sammen med Rettspolitisk forening,
Advokatforeningen og Unge Venstre. Arrangøren var studentsamfunnet i Bergen.
Fagdag med JURK
Vanligvis arrangerer de studentdrevne rettshjelpstiltakene et fellesseminar i året der vi får
faglig påfyll og utveksler erfaringer. Årets fellesseminar ble dessverre avlyst, og nytt
fellesseminar ble avholdt i januar 2018. I stedet for fellesseminar arrangerte Jussbuss og
JURK en felles fagdag for sine medarbeidere i oktober. Temaer som ble diskutert var etikk i
advokatyrket, tilbakekall av statsborgerskap i lys av internasjonale konvensjoner, feminisme
og rettshjelpstiltakenes rolle. Dagen ble avsluttet med felles middag for Jussbuss og JURK, og
var et positivt bidrag til samarbeidet mellom de to tiltakene.
Markeringer
Jussbuss deltok i 8. mars-tog, 1. mai-tog, Pride-paraden, fakkeltog til støtte for enslige
mindreårige asylsøkere og markeringen «Ban hate» mot Trumps innreiseforbud. I tillegg var
vi til stede under deler av rettsbehandlingen av klimasøksmålet i Oslo tingrett og id-tvilsaken
i Høyesterett.
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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 2017 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-, arbeids- og trygderettsgruppa (SAG) i 2017
I 2017 ble følgende prosjekter prioritert på SAG:
Fri rettshjelp til lønnsinndrivelse
SAG mener at det må gis fri rettshjelp til inndrivelse av lønn, overtidsgodtgjørelse og
feriepenger. I kampen mot useriøse arbeidsgivere vil et viktig skritt være å få advokatbistand
til å forfølge kravene sine. Videre er lønn hovedgrunnen til at man er i arbeid, slik at ikke å
motta lønn vil i mange tilfeller i realiteten oppleves som en oppsigelse.
Det overordnede målet er å få til en lovendring slik at lønnskrav omfattes av lov om fri
rettshjelp. SAG har skrevet artikler om temaet og diskutert saken med politikere fra
Senterpartiet, Venstre, Høyre, SV, Frp, Unge Venstre, Unge Høyre, Kristelig folkepartis
ungdom, Fremskrittspartiets ungdom og Grønn ungdom.
Mange politikere er positive til forslaget, og flere partier har vedtatt formuleringer om dette
i sine partiprogrammer. I dette prosjektet har SAG noe overraskende møtt motstand fra
fagbevegelsen, fordi de frykter å miste et insentiv til å fagorganisere seg dersom
lønnsinndrivelse skal dekkes av den offentlige rettshjelpsordningen. Dette gjør at også
Arbeiderpartiet er skeptiske til forslaget. I 2017 har mye av arbeidet gått ut på å påvirke
fagforeningene til å støtte saken. SAG har hatt møter med både LO, Akademikerne og UNIO,
og opplever varierende grad av støtte til forslaget.
NAVs saksbehandling
Gjennom saksbehandlingen opplever Jussbuss stadig at NAVs saksbehandling ikke er god
nok. Et eksempel på dette er såkalte muntlige avslag. I mange henvendelser vedrørende
ytelser fra NAV, ser vi at klienten ikke har søkt. Dette er ofte ikke fordi de ikke har prøvd,
men fordi klienten har blitt nektet å søke når de har oppsøkt NAV for veiledning. Jussbuss
mener at dette er problematisk med tanke på veieldningsplikten og forsvarlig
saksbehandling. Vår erfaring er at mange ikke vet hvilke ytelser som kan være aktuelle i
deres sak, og at det derfor ikke holder å fortelle hvilke ytelser man antakelig ikke har krav på.
Et annet eksempel er at vedtakene vi ser ofte er svært dårlig begrunnet.
SAG ønsket å belyse denne problematikken ved å sette fokus på mangler ved systemet og
ressurssituasjonen. I tillegg har gruppa deltatt i debatten om digitalisering av NAV, et tema
som har fått mye medieoppmerksomhet.
Før sommeren skrev SAG en artikkel til Juristkontakt som ble besvart av lederen i
Juristforbundet i NAV, Anne C. Opheim. SAG ble invitert til et seminar hos Juristforbundet i
NAV, hvor bestillingen var å utfordre NAV på problemene SAG ser i saksbehandlingen. På
seminaret var digitaliseringen et sentralt tema. Dette har fått følger for åpningstider på NAV53

kontorene og for kvaliteten og tiden NAV bruker på å veilede brukere. Den mest merkbare
konsekvensen har vært lange telefonkøer. I tillegg tok SAG opp problematikken rundt
muntlige avslag. Juristforbundet i NAV mener at dette i de mest åpenbare tilfellene kan
regnes som en del av veiledningsplikten deres. Jussbuss er grunnleggende uenige i dette,
fordi NAV på dette stadiet ikke har utredet saken grundig nok før de har fattet et vedtak.
Dessuten må et avslag som utgangspunkt være skriftlig, noe de ikke er i disse tilfellene. SAG
mener at et muntlig avslag i realiteten er saksbehandling, uten å følge de reglene
forvaltningsloven gir for saksbehandling av enkeltvedtak. Gruppen skrev flere artikler om
temaet i etterkant av møtet med Juristforbundet i NAV.
Annet
SAG har drevet folkeopplysninger om rettigheter innenfor arbeisdretten og trygderetten via
Instagram-kampanjen #kjenndinrett. I tillegg har SAG prioritert å levere mange høringssvar,
se punkt 6.2.6.
6.3.2. Rettspolitiske prosjekter på Fengselsrettsgruppa (FEG) i 2017
I 2017 ble følgende prosjekter prioritert på FEG:
Norgerhaven
Jussbuss har vært negative til ordningen med leie av fengselsplasser i Norgerhaven fra dag
én, både av praktiske og prinsipielle årsaker. Selv om soningskøen har gått ned, ønsker FEG
at Stortinget avslutter prosjektet så fort som mulig.
Målet med prosjektet har vært å hindre en forlenging av leieavtalen i Norgerhaven og
tydeliggjøre rettssikkerhetsutfordringer i forbindelse med at Norge har outsourcet omsorgen
for fanger dømt etter norsk lov til et nederlandsk fengsel. FEG har vært i møte med
politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Senterungdommen, Høyre, Venstre, Unge
Venstre og SV i forbindelse med denne saken.
I april lanserte Sivilombudsmannen en besøksrapport fra Norgerhaven fengsel som kritiserte
ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland. I den forbindelse uttalte FEG seg kritisk til
ordningen i media, og saken fikk bred dekning. I denne saken opplever Jussbuss at FEG har
stor tyngde og legitimitet, og vi blir ofte kontaktet for uttalelser i saken. Dette er et resultat
av at vi har jobbet kontinuerlig med saken over flere år.
Alternativ straff
Norge har lenge slitt med lange soningskøer. Problemet har blitt løst ved å opprette flere
fengselsplasser, og ved å leie soningsplasser i utlandet. Det har også vært en økning i antall
soningsoverføringer. FEG mener en bedre måte å avhjelpe soningskøen på er at flere får
muligheten til å sone med elektronisk kontroll (fotlenke). Fotlenkesoning er
samfunnsøkonomisk lønnsomt (det er langt billigere enn en fengselsplass), i tillegg til at det i
større grad enn fengselssoning hindrer tilbakefall til kriminalitet. FEGs mål har vært å utvide
tidsrommet for når man kan bruke fotlenke, og at flere som soner i fengsel bør få gå over til
å sone med fotlenke underveis (delgjennomføring). FEG har også jobbet for økte
bevilgninger til fotlenke over statsbudsjettet.
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I prosjektet har FEG møtt politkere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Senterungdommen,
Høyre, Venstre, Unge Venstre og SV. I møtene har FEG belyst de positive effektene av økt
bruk av fotlenkesoning. I mange av partiprogrammene som ble vedtatt våren 2017 er det
lagt inn gode formuleringer om økt bruk av fotlenke. I november sendte justis- og
beredskapsdepartementet på høring et forslag om å utvide antall måneder man kan sone
med fotlenke. Dette er et viktig skritt i riktig retning.
I tillegg til økt bruk av fotlenke, ville man unektelig også frigjort soningsplasser hvis man så
på hva som straffes, og hvor lenge det straffes. FEG mener at man ikke burde måtte sone i
fengsel for bruk og besittelse av narkotika. Rusmisbruk er en sykdom, og bør i prinsippet ikke
straffeforfølges. FEG har derfor hatt et ønske om å bidra til opinionsendring rundt norsk
narkotikapolitikk. Avkriminalisering har blitt tatt opp på noen av politikermøtene. Debatten
om avkriminalisering har fått mye plass i media, og i en flertallsmerknad i
budsjettinnstillingen fra helse- og omsorgskomiteen tas det til ordet for å avkriminalisere
bruk og besittelse. FEG anser dette som en viktig del av helhetsbildet i fengselsdebatten.
Isloasjon
Isolasjonspraksisen i norske fengsler har flere ganger mottatt kritikk. Isolasjon er et svært
inngripende tiltak som utsetter fanger for en stor psykisk påkjenning som kan gjøre stor
skade. Isolasjonsbruken i norske fengsler er omfattende, men statistikk og faktiske tall er
vanskelige å oppdrive. Bruken oppfattes ofte som vilkårlig.
Det overordnede målet med prosjektet er å få slutt på vilkårlig bruk av isolasjon i norske
fengsler, og skjerpe inn praksisen med bruk av isolasjon. FEG har diskutert isolasjon med
politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Senterungdommen, Høyre, Venstre, Unge
Venstre og SV. I tillegg har FEG samarbeidet med Advokatforeningens isolasjonsnettverk ved
at en av FEGs medarbeidere deltar i nettverkets arbeid. FEG har påtatt seg å dsitribuere
søknadskjemaer for deltakelse i nettverket til fengselsklienter og andre interesserte.
En gjennomgående erfaring fra politikermøtene er at temaet har vekket interesse, men at
kunnskapen om fengselsbestemt isolasjon er ganske lav. I arbeidet har FEG brukt tall som ble
lagt fram av Mikkel Thørrisen på KROM-konferansen, og har også samarbeidet med ham i
ettertid for å utarbeide et notat om temaet.
Kriminalomsorgen hadde høsten 2016 en høringsrunde om endring av retningslinjer for bruk
av isolasjon etter § 37 i straffegjennomføringsloven. FEG kom med innspill til dette, og har i
ettertid observert at de nye retningslinjene i økt grad vektlegger notoritet og
forutberegnelighet.
Diskriminering av utenlandske fanger
Jussbuss opplever til stadighet at utenlandske fanger vi møter føler seg diskriminert i norske
fengsler. Vi ser også at det i avslag blir vektlagt tungt at klienten er utvist, og at andre
momenter ikke blir tillagt noe særlig vekt. Jussbuss frykter at Kriminalomsorgen beveger seg
i en retning hvor det skilles mellom norske og utenlandske fanger.
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FEG svarte på en høring om innstramminger i retningslinjene for permisjon, hvor det blant
annet var foreslått at adgangen til permisjon til utlandet skulle fjernes. I tillegg har gruppa
hatt et møte med Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk ungdom og skrevet artikkel om temaet.
Ingen av partiene på Stortinget har programfestet at de ønsker å jobbe mot diskriminering
av utenlandske fanger i norske fengsler. Tvert i mot går flere av partiene inn for en strengere
praksis overfor denne gruppen, blant annet ved økt bruk av soningsoverføring. Jussbuss vil
følge med på utviklingen videre.
6.3.3. Rettspolitiske prosjekter på Utlendingsrettsgruppa (INNVA) i 2017
I 2017 ble følgende prosjekter prioritert på INNVA:
Ettårsfristen
Familiemedlemmer av flyktninger kan få unntak fra underholdskravet for familiegjenforening
hvis søker om familiegjenforening innen ett år etter at referansepersonen fikk innvilget asyl.
Søknaden regnes som levert når familien har søkt på konsulatet i hjemlandet. Jussbuss
erfarer at det for mange er svært vanskelig å rekke denne fristen. I begynnelsen av 2017
foreslo Regjeringen å stramme inn fristen ytterligere ved også å innføre en tremånedersfrist
for å registrere søknaden på nett, og en seksmånedersfrist for å betale søknadsgebyret. Det
positive med forslaget var at fristen skulle begynne å løpe fra forkynnelsestidspunktet.
Det overordnede målet er å fjerne ettårsfristen for oppmøte på konsulatet og senke
søknadsgebyret. INNVA mener at det må være fristavbrytende å søke på nett, og at fristen
skal begynne å løpe fra forkynnelsestidspunktet.
INNVA har svart på høringer og skrevet artikler om temaet. I tillegg har gruppa diskutert
saken med politikere fra Krf, Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Høyre og SV. Gruppa
samarbeidet også med Stine Renate Håheim (AP) om et skriftlig spørsmål til
innvandringsminister Per Sandberg om nødvendigheten av tre frister. Til slutt hadde gruppa
et møte med UDI der de tok til ordet for at søkeren må bli oppfordret til å forklare hvorfor
de ikke rakk ettårsfristen allerede i søknaden. INNVAs erfaring er at UDI og UNE legger
mindre vekt på disse opplysningene når de først kommer frem i klageomgangen, selv om
søkeren ikke har hatt noen oppfordring til å gi dem tidligere.
I lovforslaget ble det foreslått to frister – en for å betale gebyr og søke på nett, og en for å
møte opp med dokumenter på ambassaden. Fristen skal som før begynne å løpe fra
vedtakstidspunktet. Dette er en sak som det er vanskelig å nå frem med fordi det er et
teknisk spørsmål, men det er likevel en liten seier at det ble foreslått to frister i stedet for
tre.
Tilbakekall av statsborgerskap
INNVA har ved flere anledninger opplevd at klientene våre har fått tilbakekalt sitt
statsborgerskap. Som følge av mye medieblest ble det i starten av 2017 foreslått at det skal
kreves domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap. Noen av partiene har
også foreslått å innføre en foreldelsesfrist i saker om tilbakekall. Jussbuss mener at det må
innføres en foreldelsesfrist og at prosessen i disse sakene må bli mer rettssikker.
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INNVA har diskutert saken med politikere fra Krf, Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet,
Høyre og SV. Gruppa holdt kontakten med Venstres stortingsgruppe, og kom med innspill til
hvorfor domstolsbehandling er en god løsning før Venstre skulle forhandle med Høyre og Frp
om saken. I tillegg samarbeidet de med Helsingforskomiteen, NOAS og Antirasistisk senter
om et felles brev til kommunal- og forvaltningskomiteen og en felles kronikk som ble trykket
i Dagbladet. INNVA har også hjulpet MdG med å utforme et representantforslag om saken,
og skrevet flere artikler om temaet.
Det ble vedtatt at tilbakekall av statsborgerskap skal domstolsbehandles, men rammene for
tilbakekall er ennå ikke fastsatt. INNVA har fortsatt å jobbe for å sikre en reell
forholdsmessighetsvurdering og at det innføres en foreldelsesfrist i tilbakekallsakene.
En medarbeider fra INNVA deltok i debatt på Unge Høyres landsstyremøte. Etter debatten
vedtok Unge Høyre at de ville innføre en foreldelsesfrist i saker om tilbakekall av
statsborgerskap.
Annet
INNVA har erfart at reglene om familieinnvandring har vært spesielt utsatt for
innstramminger i innvandringspolitikken, og ønsket å hindre ytterliggere innstramminger.
Gruppa har skrevet flere artikler om ulike sider ved familieinnvandring. Tilbakemeldingene
fra politikerne er noe lunken, og mange mener at denne poltikken nå står fast. Samtidig er
det svært positivt at underholdskravet endelig er tilbakeført. Dette har stor betydning for
INNVAs klienter. Det er også svært gledelig at UNE ikke lenger skal være underlagt
instruksjon fra Justis- og beredskapsdepartementet.
INNVA har også jobbet for å sette søkelys på identitetsproblematikk, spesielt i forbindelse
med reisebevis-saken som gikk for Høyesterett høsten 2017. I tillegg har INNVA prioritert å
levere mange høringssvar. Se punkt 6.2.6.
6.3.4. Rettspolitiske prosjekter på Husleie- og gjeldsrettsgruppa (HOG) i 2017
I 2017 har HOG særlig følgende prosjekter:
Kommunale boliger
I 2016 disponerte kommunene i Norge ca 110 000 boliger via eierskap eller leiekontrakter.
Tildelingen av kommunale boliger forutsetter et vedtak fra forvaltningen, og fellesnevneren i
disse sakene er at leietakeren ikke selv klarer å skaffe egen bolig og at det offentlige derfor
påtar seg dette arbeidet. Gjennom saksbehandlingen ser HOG ofte at leietakere i
kommunale boliger har svært ugunstige vilkår i sine leiekontrakter. Forhandlingssituasjonen i
disse leieforholdene er skjevere enn ellers, fordi leietaker må forhandle med det offentlige,
til tross for at de har vedtak på at de trenger hjelp til å skaffe egen bolig. HOG mener derfor
at denne gruppen bør få bedre vilkår og at det bør utarbeides nasjonale retningslinjer for
hva disse leiekontraktene kan inneholde.
I dette prosjektet ønsket HOG å få til en endring i kontraktpraksis, særlig vedrørende
prøvetid og vedlikeholdsplikten til leietaker. I tillegg ville gruppa sette fokus på
ansvarsfordelingen mellom det offentlige og private, for eksempel boligkontoret og
Boligbygg, og utarbeide en ideell leiekontrakt.
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Gruppa møtte Leieboerforeningen (Lbf) om temaet 11. oktober 2017. Møtet omhandlet
deres arbeid med kommunale boliger, særlig hvordan Lbf jobber med boligsosialt arbeid i
kommunale bygårder i Oslo. Beboerne opplever ofte at det er vanskelig å kommunisere med
boligbygg og at beboerne derfor ikke sier fra eller går videre med sine problemer. Dette
samsvarer med HOGs erfaringer fra møter med klienter som bor i kommunale boliger. I
ettertid av dette møtet har gruppa holdt kontakten med Lbf og påbegynt arbeidet med
innholdet i en ideell leiekontrakt. Prosjektet videreføres i 2018.
Lukking av gjeldsfeller
HOG mener at dagens markedsføring av og tilgang til usikret kreditt er uforsvarlig, og at det
må opprettes et gjeldsregister. For at registeret i det hele tatt skal bli tatt i bruk, må det
opprettes på en slik måte at det vil være enkelt for både kredittyterne og den enkelte å
skaffe seg oversikt over gjeldsbyrden. HOG mener at et gjeldsregister først gir et korrekt
bilde av den enkeltes gjeldsbyrde dersom alle typer gjeld inkluderes, herunder usikret
kreditt, pantesikret kreditt og gjeld til det offentlige. I tillegg må det gjelde en
rapporteringsplikt til registeret, og markedsføringen av usikret kreditt må strammes inn
betydelig. I dag reklameres det aggressivt for usikret kreditt fra alle mulige kanaler og det
fremstilles gjerne som at låneopptakene er konsekvensfrie. HOG ønsker også at det
fastsettes et maksimalt rentetak, slik at rentene på usikret kreditt ikke kan løpe løpsk.
Gruppa ønsket både å ansvarliggjøre finansforetakene for deres praksis og sikre at flest
mulig får bedre kunnskap om økonomi og håndtering av gjeld, slik at de lettere kan unngå å
få gjeldsproblemer senere.
Våren 2017 ble representantforslaget fra SV om lukking av gjeldsfeller og et forslag til
forskrift om markedsføring behandlet. Resultatet av dette ble at det ble vedtatt å opprette
et privat gjeldsregister og å forby dørsalg av usikret kreditt. HOG leverte skriftlig
høringsuttalelse om gjeldsregister i desember 2016 og deltok på muntlig høring om
representantforslaget og på muntlig høringsmøte om forslaget til forskriften våren 2017. Så
fort gjeldsregisteret og deler av forskriften ble vedtatt sendte gruppa ut en pressemelding
som ble plukket opp av NTB og førte til at HOG ble kontaktet av TV2 Nyhetskanalen.
Høsten 2017 sendte regjeringen ut et forslag til ny finansavtalelov. Høringsnotatet siterer
deler av høringssvaret Jussbuss leverte om markedsføring av usikret kreditt våren 2017.
Forslaget er veldig bra for HOGs klienter, og det er særlig svindelsakene som berøres dersom
lovendringene blir vedtatt.
I arbeidet med prosjektet har HOG hatt møte med representanter i Barne- og
Likestillingsdepartementet, Santander Consumer Bank, Forbrukerombudet, Huseiernes
Landsforbund, Pensjonistforbundet, Gjeldsofferalliansen og Forbrukerrådet.
Annet
I 2017 har HOG også drevet folkeopplysning om husleierett og om forliksrådets praksis med
fraværsdommer. I tillegg har gruppa jobbet en del med å opplyse om typiske svindelforsøk
og hvordan man går frem om man blir svindlet.
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7. Oppsøkende arbeid
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 2017 var:

7.1 Fengselsgruppa
Denne gruppa har fanger som målgruppe. Jussbuss besøker fengsler på Østlandet hver
mandag. De mest besøkte fengslene er Ringerike, Ila, Oslo, Kongsvinger, Halden og Ullersmo.
Fengselsgruppa har fortsatt hatt oppsøkende virksomhet i Norgerhaven fengsel i Nederland.
Vi registrerte 221 henvendelser fra klienter i Norgerhaven fengsel i 2017. Deres
henvendelser dreide seg om mange ulike rettsområder, herunder om straffegjennomføring,
helserett, gjeldsrett og utlendingsrett. Jussbuss vil fortsette å prioritere å holde saksmottak i
Norgerhaven også i 2018.
Under Jussbuss’ oppsøkende uker har medarbeiderne lagt ut på ukeslange reiser utover vårt
normale dekningsområde. I 2017 har fokuset vært på Sør- og Vestlandet under de
oppsøkende ukene. Dette er tidskrevende reiser, men vi møter et stort udekka
rettshjelpsbehov, som tilsier at vår tilstedeværelse i disse fengslene er viktig for fangenes
rettsikkerhet. I løpet av året har vi blant annet besøkt:
 Hamar fengsel og Ilseng fengsel
 Kroksrud fengsel
 Eidsberg fengsel
 Trøgstad fengsel
 Drammen fengsel
 Hof fengsel
 Horten fengsel
 Bastøy fengsel
 Sem fengsel
 Skien fengsel
 Telemark fengsel avdeling Kragerø
 Arendal fengsel, Arendal fengsel avdeling Håvet og Arendal fengsel avdeling Evje
 Kristiansand fengsel
 Haugesund fengsel
 Stavanger fengsel
 Sandeid fengsel
 Bergen fengsel og Osterøy fengsel
 Ålesund fengsel
 Hustad fengsel

7.2 Voksenopplæringsgruppa
Denne gruppa er rettet mot innvandrerbefolkninga. Gruppa tilbyr foredrag og saksmottak
bl.a. på voksenopplæringssentre og asylmottak i østlandsområdet. På besøkene har gruppa
holdt foredrag, saksmottak og lagt igjen relevante brosjyrer.
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I tillegg har flere av gruppene besøkt voksenopplæringsgruppas målgruppe utenfor
østlandsregionen i løpet av de oppsøkende ukene. Vi har blant annet vært på:
 Ørskog voksenopplæring
 Herøy voksenopplæring
 Vestnes voksenopplæring
 Giske voksenopplæring
 Ålesund voksenopplæring
 Ulstein voksenopplæring
 Søre Sunnmøre mottak
 Ørsta voksenopplæring
 Rauma voksenopplæring
 Sinsen voksenopplæring
 Skullerud voksenopplæring
 Helsfyr voksenopplæring
 Røyken voksenopplæring
 Sande flyktningtjeneste
 Ås voksenopplæring
 Øvre Romerike voksenopplæring
 Hamar voksenopplæring
 Gjøvik voksenopplæring
 Søndre Land voksenopplæring
 Hønefoss voksenopplæring
Foredragene har vært godt besøkt, med mellom 30 og 80 publikummere til stede hver gang.
Vi anslår at vi har nådd ut til mellom 800 og 1000 personer med rettsinformasjon i dette
arbeidet.

7.3 Studentgruppa
Denne gruppa driver oppsøkende virksomhet rettet mot studenter. Her har vi hatt jevnlige
besøk ved ulike utdanningsinstitusjoner. Samarbeidsavtalen med Studentsamskipnaden i
Oslo (SiO) ble inngått i 1990, og vi besøker Karrieresenteret på Blindern. I tillegg er vi til
stede på HIOA og Juridisk fakultet. Nytt av året er at vi har fokusert på å informere om
Jussbuss’ tilbud via sosiale medier.
I tillegg til det oppsøkende arbeidet i gruppa har vi også rettet fokus mot studenter i løpet av
de oppsøkende ukene i 2017. Vi har besøkt:
 Høgskulen i Volda
 Volda vidaregåande skule
 NTNU Ålesund
 Fagerlia videregående skole
 Spjelkavik videregående skole
 Stovner videregående skole
 Kongshavn videregående skole
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7.4 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 2017.

7.5 Oppsøkende uker og annet oppsøkende arbeid
Jussbuss har i 2017 hatt en oppsøkende uke per semester. Disse ukene holder vi det
avventende rettshjelpstilbudet på kontoret stengt, og fokuserer kun på oppsøkende
virksomhet. I tillegg til det som er nevnt om fengsler, voksenopplæring og studiesteder, er
dette noe av det som ble gjort under de oppsøkende ukene i 2017:
- Foredrag om husleie og gjeld for Røde kors
- Foredrag om familieinnvandring for Røde kors
- Foredrag om familieinnvandring for NOAS
- Foredrag om utlendingsrett for Rådgivningskontoret for syn og hørsel
- Foredrag om behovet for en miljødomstol for Foreningen § 112.
- Besøk på Bjørnholt språkkafé
- Besøk på Grorud senter
- Besøk på Skeiv kafé
- Besøk på Tøyen bibliotek
- Besøk på Bøler språkkafé
- Besøk på Holmlia bibliotek
- Besøk på Stovner språkkafé
- Besøk på Furuset bibliotek
- Besøk på Ålesund språkkafé
- Foredrag og saksmottak i Arupsgate overgangsbolig
- Foredrag og saksmottak i Halden overgangsbolig
- Foredrag og saksmottak i Sandaker overgangsbolig
- Utdeling av brosjyrer på Grønland torg
- Utdeling av brosjyrer ved kommunale boliger i hele Oslo
- Utdeling av brosjyrer ved NAV-kontor i hele Oslo

7.6 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 tur 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 informere klienten om våre ordinære
saksmottakstider og tilby at vi ringer opp igjen når vi er tilbake på kontoret. På grunn av
dette er det vanskelig å si noe generelt om hvor mange henvendelser vi mottar fra det
oppsøkende arbeidet.
På fengselsgruppa har man ikke dette «problemet», siden fangene skriver seg opp på lister i
forkant av besøket og dermed setter av tid til å snakke med oss.
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8. Forskning og utredning
8.1. Generelt
Å bidra til økt forsknings- og utredningsarbeid er en viktig målsetting for Jussbuss.
Rettsområdene 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.

8.2. Rettshjelpsundersøkelsen
Det vises til årsrapporten for 2014 for redegjørelse av bakgrunnen, gjennomføringen og
funnene fra rettshjelpsundersøkelsen. Jussbuss har i 2017 brukt funnene aktivt i vårt
rettspolitiske arbeid. Alle nye medarbeidere på Jussbuss blir innført i hovedfunnene fra
undersøkelsen. Tall fra undersøkelsen blir brukt både i politikermøter, i artikler, i
utformingen av rettspolitiske prosjekter med mer.

8.3. Masteroppgaver
I 2017 har Jussbuss trykket tre studentavhandlinger i vår stensilserie. Alle er skrevet av
tidligere medarbeidere på Jussbuss som fikk engasjement for sitt tema da de jobba på
Jussbuss.
Begrunnelser for, og vilkår ved bruk av isolasjon – en sammenlignende analyse av
isolasjonshjemler i norsk rett.
Oppgaven sammenligner bruk av isolasjon i fem frihetsberøvende regimer: i politiarrest,
varetekt, fengsel, utlendingsinternat og i psykiatrien. Videre undersøkes det om
begrunnelsen for isolasjon er lik i de ulike situasjonene, og om bestemmelsene er
hensiktsmessig utformet for det formål de skal ivareta. Også de menneskerettslige
skrankene for bruk av isolasjon drøftes. Oppgaven er skrevet av Mina Østmo Rabo, og
inntatt i Jussbuss’ stensilserie nummer 137.
Du burde ha flyktet før. Familiegjenforening for flyktninger som ikke rekker ettårsfristen, og
unntaket i utlendingsforskriften § 10-8 femte ledd «forhold utenfor søkerens kontroll.
Oppgaven drøfter hvordan unntaket ‘forhold utenfor søkerens kontroll’ skal forstås og
hvordan det praktiseres. Både offentlig tilgjengelig praksis og praksis fra Jussbuss’ database
er analysert for å kunne si noe om hvordan unntaket praktiseres. Oppgaven er skrevet av
Hilde Firman Fjellså, og inntatt i Jussbuss’ stensilserie nummer 138.
Forvaltningens rettsoppfatninger i juridisk argumentasjon - med et særlig blikk på
betydningen av
rettslige instrukser og veiledninger fra overordnede i
utlendingsforvaltningen.
Oppgaven belyser hvilken betydning forvaltningens rettsoppfatninger har i juridisk
argumentasjon innad i forvaltningen og i domstolene, med et særlig blikk på
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utlendingsforvaltningen som rettsanvender. Avslutningsvis vurderes hvilken vekt
forvaltningens rettsoppfatninger bør ha, blant annet i et rettssikkerhetsperspektiv.
Oppgaven er skrevet av Hege Aakre, og inntatt i Jussbuss’ stensilserie nummer 139.
Ta kontakt med Jussbuss for å få tilsendt oppgavene, eller finn dem under «Publikasjoner»
på www.jussbuss.no.

8.4. Brukerundersøkelse
I 2017 gjennomførte Jussbuss en småskala brukerundersøkelse til internt bruk. Utvalget av
klienter som svarte var for lite til at dette kan brukes eksternt, men svarene klientene ga gir
likevel et inntrykk av hvordan Jussbuss og hjelpen vi gir oppleves av klientene.
Våre forbedringspunkter var tilgjengelighet og informasjon om åpningstider. Dette har vi satt
i gang tiltak på, blant annet ved å trykke opp nye visittkort som ligger tilgjengelig i alle rom,
samt forbedret rutiner for å sikre at alle klienter får informasjon om telefonnummer og
åpningstider når de er i kontakt med oss.
De som blir henvist videre fordi vi av ulike grunner ikke kan hjelpe til i saken er de som oftest
svarer at de ikke fikk den hjelpen de håpet på fra Jussbuss. Dette er naturlig, men viser et
alvorlig rettssikkerhetsproblem. Noen oppgir at de heller ikke fikk hjelp der de ble henvist.
Dette viser at til tross for at Jussbuss og andre gratis rettshjelpstiltak etter beste evne
forsøker å dekke hullene i den offentlige rettshjelpsordningen, er det fortsatt noen som ikke
får hjelp.
De aller fleste klientene oppgir at de fikk den hjelpen de håpet på av Jussbuss. Samtlige
oppgir at de opplevde å bli møtt med forståelse av medarbeideren som behandlet saken.
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9. Utdanning
9.1. Innledning
Frem til 2016 ansatte Jussbuss 10 nye medarbeidere hvert semester. Siden 2016 har vi
ansatt 12 nye medarbeidere hvert semester, med unntak av ett semester hvor vi ansatte 13.
Nye medarbeidere går gjennom en felles opplæringsuke hvor de får opplæring i generell
saksbehandlingsteori, klientbehandling og rutiner på Jussbuss. Deretter fordeler de seg 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.

9.2. Begynneropplæring
Nye medarbeidere starter med et intensivt kurs på en uke. Her gis det for det første en
presentasjon av Jussbuss’ virksomhet og de praktiske sidene ved arbeidet, samt en innføring
i lov om fri rettshjelp og om Jussbuss 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.

9.3. Fadderordning
Nye medarbeidere får tildelt faddere, som har et særlig ansvar for å veilede og hjelpe de nye
medarbeiderne 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.

9.4. 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 et 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. I
gruppemøtene diskuteres og løses en rekke juridiske spørsmål, og møtene har på den måten
en viktig opplæringsfunksjon, i tillegg til at det bestemmes hvordan sakene skal løses.
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 nødvendig innføring i
arbeidsrett, gjeldsrett, fengselsrett, utlendingsrett osv., er det viktig at medarbeiderne
gjennom opplæringa også får møte motparter eller samarbeidspartnere. 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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9.5. Andresemesters opplæring
I slutten av det første 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 Jussbuss ikke skal stagnere.

9.6. Tredjesemesters opplæring
I slutten av det andre semesteret 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 Jussbuss skal videreutvikle seg.

9.7. 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, eller noen ganger i prosessuelle
spørsmål.
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 innenfor 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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9.8. 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 2017 ble seminaret dessverre avlyst på grunn av manglende finansiering. Seminaret ble i
stedet avholdt i januar 2018. Som en erstatning for fellesseminaret arrangerte Jussbuss
sammen med JURK en fagdag 9. oktober. Programmet tok for seg etikk i advokatyrket,
tilbakekall av statsborgerskap, feminisme og Jussbuss og JURKs roller i et historisk
perspektiv. Fagdagen fikk gode tilbakemeldinger fra Jussbuss’ medarbeidere, både hva angår
faglig utbytte og erfaringsutveksling mellom tiltakene.

9.9. 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.
I 2017 har vi også besøkt Likestillings- og diskrimineringsombudet, Namsfogden og
Forliksrådet for opplæring i deres arbeidsområder og metoder, og hatt opplæring i
personvern med Universitetet i Oslo.
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.

66

10. Økonomi og drift
10.1. Budsjett og regnskap 2017
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10.2. 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.

10.2.1. Om inntekter
Den største økonomiske bidragsyteren til Jussbuss er Justisdepartementet. For 2017 fikk vi
et tilskudd på kr. 5 079 000 fra Justisdepartementet. Dette er en økning fra 2016 på omtrent
250 000 kr (KPI hensyntatt). Bevilgningene er opprettholdt og økt for 2018.
Oslo kommune er også en viktig økonomisk bidragsyter. I 2017 ble beløpet fra 2016
videreført, slik at vi mottok kr. 700 000.
Bergesenstiftelsen støttet driftsåret 2017 med kr. 200 000. I tillegg søkte vi om støtte for
2018, som ble utbetalt rett før årsskiftet. Det er derfor regnskapsført kr. 300 000 i støtte fra
Bergesenstiftelsen, men kr. 100 000 av disse er altså ment som driftsstøtte for 2018.
Advokatforeningen ga oss kr. 40 000 som i fjor. Akershus fylkeskommune bevilget kr. 55 000,
noe som innebærer en liten nedgang fra 2016.
For 2017 fikk Jussbuss støtte fra Velferdstinget (SiO) på kr. 270 000. Dette innebærer at vi
kom tilbake til nivået vi var på før de interne omprioriteringene som gjorde at vi fikk et kutt i
2016.
Jussbuss betaler IT-tjenester for oss og JURK samlet, og får derfor kr. 35 000 overført fra
JURK til betaling av slike utgifter.
Øvrige inntekter er tildelinger for ulike prosjekter. Se punkt 10.2.3 om prosjektmidlene for
2017.
Avvik
Vi har et positivt avvik på kr. 149 928 på inntektssiden. Dette skyldes i hovedsak at vi søkte
midler fra Bergesenstiftelsen for 2018 som kom inn på konto rett før årsskiftet. Disse 100
000 kr. er derfor inntektsført i 2017. De resterende 49 928 kr. skyldes inntekter til
utenlandsprosjekter som vi ikke hadde budsjettert med.

10.2.2. Om utgifter
Personalkostnader
Vi har et positivt avvik på kr. 260 849 når det gjelder personalkostnader. Noe av årsaken til
avviket i lønnsutgifter er at ikke alle har fastlønn. Ved fravær vil det derfor bli lavere utgifter
enn det er budsjettert for. I 2018 vil vi i større grad bruke vikarer i slike situasjoner for å sikre
at driften ikke påvirkes av fraværet.
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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. De økte utgiftene til pensjon i 2017 skyldes delvis
lønnsøkningen som ble gitt i 2016.
Post 59 «Andre personalutgifter» har et positivt avvik. Årsaken til det er at en del av
utgiftene er ført på post 73.
Driftskostnader
Vi har et positivt avvik på kr. 201 578 på driftskostnadene. Høsten 2017 hadde vi flere planer
om innkjøp og trykking som ble satt på vent på grunn av usikkerheten rundt bevilgningene
over statsbudsjettet for 2018. I regjeringens forslag til statsbudsjett ble vi foreslått kuttet
med ca. kr. 1 200 000, og vi så det som nødvendig å være forsiktig med pengebruken frem til
dette var avklart. Da bevilgningene var sikret var det for sent å gjøre disse innkjøpene på
2017-regnskapet. Innkjøpene vil i stedet bli gjort i 2018. I tillegg hadde vi satt av litt penger
til prosjektet med å oppdatere Fangehåndboka. Prosjektet ble mer omfattende enn først
antatt, og boka vil ikke trykkes før i 2018. Vi har satt av en større sum til Fangehåndboka på
budsjettet for 2018.
Investeringer og avskrivninger
Det ble ikke gjort noen investeringer i 2017.

10.2.3. Om prosjektmidlene for 2017
Norgerhaven – kr. 30 000
Siden staten begynte å leie fengselsplasser i Norherhaven fengsel i Nederland har vi hatt
saksmottak der to ganger per semester. Det spiser en stor del av vårt reisebudsjett. Vi søkte
derfor om ekstern støtte til å finansiere dette i 2017, og mottok kr. 30 000 fra
Advokatfirmaet Hjort DA.
Utenlandsprosjekter – kr. 13 800, 20 000 og 17 917
Jussbuss mottar jevnlig henvendelser fra utlandet vedrørende vår modell for å drive et
rettshjelptiltak. I den forbindelse reiser vi flere ganger i året på besøk til NGO’er og
universiteter for erfaringsutveksling, i tillegg til at vi tar imot besøk fra utenlandske
delegasjoner på vårt kontor. I 2017 besøkte vi samarbeidspartnere i St. Petersburg og
Romania, i tillegg til at vi deltok på en rettshjelpskonferanse i Dubrovnik. Turene ble i sin
helhet støttet av Scheibler og Lovsamlingsfondet.
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10.2.4. Kommentarer fra økonomiavdelingen ved Juridisk fakultet, ved Guro
Villanger Lyshaug
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10.2.5. 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 2016 var kr. 2 364 470 mens det i 2017 var kr. 2 715 777. Dette innebærer
en differanse på kr. 351 307. Avviket skyldes delvis usikkerhet rundt neste års finansiering,
og delvis at prosjektet med fangehåndboka ble forsinket. Vi har nå vedtatt å bruke av de
akkumulerte midlene til å ferdigstille den nye utgaven av Fangehåndboka.
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
prosjektene før finansieringa er sikret. Økonomisk stabilitet er sentralt for god
økonomistyring. Det er derfor en trygghet for oss at vi 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 ca. et halvår. Dette anser vi som nødvendig for
å kunne avvikle drifta på en forsvarlig måte.

10.3. 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. Høsten 2017 brukte vi mye tid og
ressurser på å reversere det foreslåtte kuttet i bevilgninger over statsbudsjettet.
Omtrent 80 prosent av utgiftene til Jussbuss 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 budsjettet som går til driftsutgifter viser at det er svært
vanskelig å stramme inn på utgiftene uten at det går utover lønna til medarbeiderne eller
antall medarbeidere.
Medarbeiderne på Jussbuss må bruke studielån fra Lånekassa til å dekke utgifter til
livsopphold. For noen medarbeidere medfører dette problemer med den videre
studiefinansieringa. I tillegg er det prinsipielt galt at studenter indirekte skal være med på å
finansiere rettshjelpstilbudet ved å ta opp lån.
Fulltidsmedarbeiderne mottar kr. 7 838,- 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.
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10.4. Antall arbeidstimer og vederlagsfritt arbeid
Arbeidsinnsatsen på Jussbuss utgjorde i følge timelistene for 2017 totalt 41 506 timer.
Timene fra sommerdrifta og administrasjonen er ikke med i denne beregninga. Dette er en
liten nedgang fra 2016, da det i følge timelistene ble lagt ned 41 891 arbeidstimer.
Heltidsmedarbeiderne jobba i gjennomsnitt 38,4 timer per uke i 2017. 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 2016 var
det registrerte gjennomsnittstimeantallet 39 timer i uka.
Jussbuss’ heltidsmedarbeidere ble lønnet for 34 prosent av timene de jobba i 2017. Det
betyr at de jobbet 66 prosent av tida frivillig. Heltidsmedarbeiderne på Jussbuss får betalt kr.
149,13 pr time, opptil 13,14 timer i uka i vanlige driftsuker. Resten er frivillig arbeid.
Kontormedarbeidere, daglig leder og faglig leder registrerer ikke timer. Deres arbeids- og
overtidstimer kommer i tillegg til de registrerte.

10.4.1. Fordeling av antall arbeidstimer på gruppene
Nedenfor vises en oversikt over antall arbeidstimer fordelt etter grupper. INNVA jobbet mest
i fjor, med 11 463 timer.
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Jussbuss har som mål å jobbe mest mulig rettspolitisk for å bedre situasjonen for våre
klientgrupper på en effektiv måte. Av de samla arbeidstimene gikk 7 461 timer (18 prosent)
med til rettspolitisk arbeid. Dette er to prosentpoeng mer enn i fjor. Vi har som mål at 20 til
25 prosent av timene skal utgjøre rettspolitiske arbeidstimer i 2018.
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11. Ansatte i Jussbuss i 2017
Faglig leder:
Olaf Halvorsen Rønning
Daglig leder:
Tonje Lilaas Larsen
Kontormedarbeidere:
942 Miriam Jakobsen Fjelde
974 Aisha Zareena Rana
1022 Eimen Hamzaoui
Medarbeidere:
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

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

1010 Jorjor Gueye
1011 The Van Pham
1012 Magnus Dybendal Foldvik
1013 Sveinung Hjalland Ulla
1014 Mira Christine Marcussen
929 Live Sjuve Johansen
1015 Ida Tønnessen
1016 Guro Fiskvik Åsbø
1017 Karina Kviebakk Mauren
1018 Ingrid Sigstad Lie
1019 Kristina Davidsen
1020 Alexander Schmidt Aarrestad

1021 Mirza Sefo
1023 Linn Widad Firdaous Nikkerud
1024 Oda Eriksen Rønning
1025 Arne Lothe
1026 Vebjørn Wold
1027 Astrid Brenne Brunæs
1028 Mitra Zarabi
1029 Erik Rustad Markussen
1030 Siyaamala Loganathan
1031 Ingvild Heimland Henni
1032 Lina Louise Sandaker Hannon
1033 Vilde Svendsrud
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12. Et innblikk i 2018
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 2018 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 2018.
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 2018 kommer vi til å
videreføre satsinga på oppsøkende arbeid gjennom oppsøkende uker og oppsøkende
grupper.
I tillegg vil vi prioritere å ferdigstille den nye utgaven av Fangehåndboka. Målet er å ha den
reviderte utgaven av Fangehåndboka klar til distribusjon høsten 2018.
Jussbuss vil fortsette å holde sommeråpent. Sakspågangen har de siste årene vært stor også
på sommeren, og vi kommer til å videreføre bemanningsnivået fra 2017.
I april 2018 skal Plenum velge ny daglig leder. Vedkommende tiltrår stillinga 1. august 2018.
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