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1 Innledning 
 
1.1 Introduksjon 

 
1.1.1 Bakgrunnen for oppgaven 

Som medarbeider og daglig leder på Juss-Buss har undertegnede etterhvert opparbeidet seg 

en viss kunnskap om lov om fri rettshjelp og problemstillinger rundt denne. Jeg mener 

rettshjelpsordningen i Norge lider av mange svakheter. Jeg ønsker derfor å bidra til at 

ordningen kan bli bedre slik at så mange som mulig kan få hjelp til å ivareta sine 

rettigheter, og håper denne avhandlingen kan være ett av bidragene.  

 

For å vurdere hvordan man skal gå frem når man skal jobbe rettspolitisk med en 

problemstilling, mener jeg det er nyttig å ta et overblikk over hva som er gjort tidligere. 

Slik kan man få med seg mye nyttig erfaring til det videre arbeidet.  

 

1.1.2 Problemstilling 

Jeg vil i denne oppgaven gi en fremstilling av det rettspolitiske arbeidet Juss-Buss har 

gjennomført de siste årene. Fremstillingen begrenser seg til det rettspolitiske arbeidet med 

lov om fri rettshjelp.  

 

Jeg vil vurdere i hvilken grad Juss-Buss har fått gjennomslag for sine synspunkter, og gi 

mine synspunkter på arbeidet som har vært gjort. Jeg vil også komme med forslag til videre 

rettpolitisk arbeid med lov om fri rettshjelp. 

 

1.1.3 Definisjoner 

Juss-Buss er et studentrettshjelpstiltak tilknyttet Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi 

ved Det juridiske fakultet i Oslo. Juss-Buss er delt inn i fire faste arbeidsgrupper hvor 

medarbeiderne til daglig jobber med saker innenfor det gruppas rettsområde. De fire 

gruppene er; Innvandringsgruppa, som jobber med utlendingsrett og familierett, 

Fengselsgruppa, som jobber meg fengselsrett og familierett, Sosial-, trygde- og 

arbeidsrettsgruppa og Husleie- og gjeldsgruppa. Det fremgår av navnet hva de to sistnevnte 
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gruppene jobber med. Fri rettshjelpsgruppa er en ekstra gruppe hvor alle medarbeidere kan 

være med. Gruppa er satt ned for i første rekke å jobbe rettspolitisk med lov om fri 

rettshjelp. 

Lov om fri rettshjelp av 13. juni 1980 nr. 35, i det følgende også benevnt rettshjelploven. 

  

Ansvarlig for lov om fri rettshjelp er Justisdepartementet, heretter ofte bare kalt 

departementet. 

 

Allerede i innledningen brukte jeg uttrykket "på Juss-Buss". Rent grammatikalsk er nok 

dette feil, men det er etter hvert så innarbeidet at jeg har valgt å bruke uttrykket til tross for 

den grammatikalske unøyaktighet.  

 

1.1.4 Den videre fremstilling 

Helt innledningsvis vil jeg gi en kort historikk om Juss-Buss og forholdet til lov om fri 

rettshjelp. 

 

I arbeidet på Juss-Buss har vi særlig satt fokus på følgende problemstillinger: 

- Rettshjelplovens saklige dekningsområde 

- Rettshjelplovens økonomiske vilkår 

- Rettshjelplovens regler om egenandeler 

- Informasjon om rettshjelpsordningen 

- Rettshjelplovens organisering 

 

I det følgende vil jeg følge denne inndelingen.  

 

Kapittel 2 omhandler retthjelplovens saksområder. Først presenteres det Juss-Buss har ment 

er et problem med retthjelplovens saksområder. Deretter vil jeg gå gjennom hva Juss-Buss 

har gjennomført av rettspolitiske prosjekter for å forandre på problemet. Til slutt vil jeg 

foreta en vurdering av det arbeidet som er gjort og komme med synspunkter på hvordan 

Juss-Buss bør jobbe med problemet i fremtiden. 

 

Likeledes vil jeg gjøre med de andre problemstillingene.  

 

Kapittel 3 omhandler arbeidet med å forandre rettshjelplovens økonomiske vilkår som blant 
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omfatter formuesgrensen, inntektsgrensene og økonomisk identifisering.  

 

 

Kapittel 4 og 5 omhandler henholdsvis arbeidet med å endre rettshjelplovens regler om 

egenandeler og arbeidet for å bedre informasjonen om rettshjelpsordningen. 

 

Til slutt vil kapittel 6 ta for seg Juss-Buss' arbeid med å endre hele rettshjelpsordningens 

organisering, herunder oprettelse av offentlige rettshjelpskontorer. 

 

 

1.2 Kort historikk 

 
Da Juss-Buss ble startet i 1971, var utgangspunktet at man ønsket å undersøke om det var et 

stort udekket rettshjelpsbehov blant Norges befolkning. Samtidig hadde man en klar 

antagelse om at dette var tilfelle og man hadde også et ønske om å hjelpe "mannen i gata" 

med konkrete saker.  Man kunne slå to fluer i et smekk om man lovte "klientene" at de 

skulle få hjelp med sine saker, om de ville svare på spørsmålene om rettshjelpsbehovet. 

Forskning og konkret rettshjelp gikk hånd i hånd.  

 

Når så forskningen viste at antagelsen var rett - det fantes et stort udekket rettshjelpsbehov -  

startet arbeidet med å gjøre noe med det rettspolitisk. 

 

I 1970-årene hadde Norge ingen lov om fri rettshjelp. Men vi hadde en offentlig ordning 

både med fri sakførsel, som er rettshjelp i rettergang, og fritt rettsråd, som er rettshjelp 

utenfor rettergang. Historisk stammer ordningen med fri sakførsel helt tilbake fra Magnus 

Lagabøters Landslov, mens ordningen med fritt rettsråd er langt nyere. Ved Kgl. res av 29. 

oktober 1954 ble det utnevnt en komité, Sverdrup-Thygeson-komitéen, som i 1958 kom 

med forslag til en lov om fri rettshjelp. Lovutkastet inneholdt regler både om fri sakførsel 

og fritt rettsråd. Det ble ikke vedtatt noen lov om fri rettshjelp før i 1981, men den 1. juni 

1961 sendte Justisdepartementet ut et rundskriv om fritt rettsråd. Rundskrivet bygget i stor 

grad på forslagene fra Sverdrup-Thygeson-komitéen (se NOU 1976:38 s .11-14 for mer 

utførlig historikk)..  

 

I 1973 ble det nedsatt et utvalg som skulle vurdere rettshjelpsordningen i Norge. Utvalget 
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avga innstilling NOU 1976:38 Fri rettshjelp i Norge. Blant medlemmene i utvalget var en 

sosionom som var tilknyttet Juss-Buss en lengre periode i Juss-Buss' startfase (Juss-Buss 

medarbeider nr. 21). Utvalget hadde møte med daværende daglig leder på Juss-Buss, 

Gunnar de Capua.  

 

Proposisjonen Ot.prp. nr. 35 (1979-80) Om lov om fri rettshjelp videreførte innstillingen, 

og saken ble behandlet i Stortinget. Under stortingsbehandlingen ble 

studentrettshjelpstiltakene berømmet for sin innsats. Reelt sett er det åpenbart at blant annet 

Juss-Buss gjorde en betydelig innsats for å drive saken framover.  
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2  Saksområder 
 
 

2.1 Innledning 

 
I rettshjelploven er det satt store begrensninger i hvilke typer saker man kan få rettshjelp. 

Fra å være en lov som gjaldt alle typer saker da den kom i 1981, gjelder nå loven i 

hovedsak kun de typer saker som er positivt nevnt i loven. Juss-Buss ser at dette kan være 

en måte å kanalisere rettshjelpen til de som trenger det mest, men synes at flere typer saker 

bør omfattes av ordningen.  
 

I Stortingsmelding nr. 25 (1999-2000) Om fri rettshjelp (heretter referert til som 

stortingsmeldingen), drøfter Justisdepartementet hvilke saksområder som skal omfattes av 

rettshjelploven og hvordan saksområdene skal avgrenses. Det drøftes om loven, som nå, 

skal angi hvilke saksområder loven gjelder (positiv avgrensing), om loven skal angi hvilke 

saksområder den ikke gjelder for (negativ avgrensing) eller om loven skal inneholde mer 

skjønnsmessige kriterier for når man har krav på fri rettshjelp. 

 

Juss-Buss har vært lite opptatt med spørsmålet om saksområdene skal avgrenses positivt 

eller negativt, men mer opptatt av hvilke saksområder som bør omfattes av loven. Generellt 

kan det likevel sies at Juss-Buss har vært positive til at loven ikke bare har skjønnsmessige 

kriterier for når man kan få fri rettshjelp, men at loven gir rett til fri rettshjelp på noen 

saksområder. Juss-Buss mener dette gir forutberegnelighet, klare rettigheter til individet og 

sikrer likebehandling som skjønnsmessige bestemmelser ikke gir. For å sikre den 

individuelle tilpasningen som skjønnsmessige bestemmelser kan gi, ser Juss-Buss det som 

hensiktsmessig at disse kommer i tillegg til at loven er positivt eller negativt avgrenset, som 

såkalte sikkerhetsventiler. Juss-Buss mener loven bør omfatte de fleste sakstyper, og i så 

måte vil en negativ avgrensing av loven være enklest og fungere best.  

 

Det viktigste for Juss-Buss er likevel ikke hvordan loven avgrenses, men at den omfatter 

langt flere saksområder enn det den gjør i dag. Både når det gjelder fritt rettsråd og fri 

saksførsel mener vi loven setter altfor snevre grenser. Særlig har arbeidet konsentrert seg 
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om en utvidelse av de saker hvor det kan ytes fritt rettsråd. Det finnes sikkert mange 

saksområder som burde omfattes av fritt rettsrådsordningen, men Juss-Buss har lagt vekt på 

de saksområder som ut fra erfaring, enten det er saksbehandling eller forskning, har vist at 

juridisk hjelp er nødvendig for at befolkningen skal kunne ivareta sine rettigheter. 

 

2.2  Rettspolitisk arbeid  

 
2.2.1 Arbeid i forbindelse med stortingsmeldingen 

Under arbeidet med stortingsmeldingen fikk departementet innspill fra Juss-Buss på hvilke 

saksområder som burde inkluderes i retthjelp-ordningen. Prinsipalt var Juss-Buss av den 

oppfatning at hvis ordningen forøvrig skulle opprettholdes, burde begrensningen av 

saksområder falle bort, eventuellt kun få begrensninger. Juss-Buss så det som et problem at 

noen rettsområder sjelden eller aldri ble prøvet for domstolene, og mente rettshjelp-

ordningen burde bøte på dette problemet.  

 

Juss-Buss mente en stor mangel ved fri rettshjelp-ordningen er de manglende muligheter til 

å få bistand i saker hvor det offentlige er motpart. Mange slike saker er av stor 

velferdsmessig betydning for den enkelte, og lovgivningen er ofte komplisert og 

skjønnsmessig.  

 

Juss-Buss pekte også på at slik som mange i forvaltningsorganer organisert, er det samme 

saksbehandler som har fattet avslaget på en søknad som skal gi råd og hjelp med 

utferdigelse av en klage. Mange ser forvaltningen som en motpart og mangler dermed den 

nødvendige tillit til at forvaltningen skal ivareta deres interesser. 

 

Juss-Buss mente at alle saker etter lov om sosiale tjenester m.v. av 13. des 1991 nr. 81 

(sosialtjenesteloven) burde omfattes av rettshjelpsloven, og ikke bare saker etter lovens 

kapittel 9 (tvangssaker). Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven kapittel 5 er en 

subsidiær ytelse som kun skal gis når alle andre midler og inntekter er brukt opp. Ytelsen er 

dermed rettet mot en gruppe mennesker som har få eller ingen økonomiske ressurser. Ofte 

har denne gruppen heller ikke menneskelige ressurser til å gå videre med en klage om de 

har fått avslag på en søknad om hjelp. Gruppen har derfor et stort behov for bistand og om 

bistanden skulle medføre at en person likevel får hjelpen han/hun har søkt på, vil dette 
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svært ofte ha meget stor velferdsmessig betydning for personen.  

Juss-Buss erfarer at de fleste ikke har behov for mange timers bistand i denne type saker. 

For noen kan det være av stor betydning bare å få til svar at her ser det ut til at 

sosialtjenesten har fattet et helt korrekt vedtak. For andre kan en brosjyre eller kort samtale 

gi dem den nødvendige informasjon slik at de selv kan ta hånd om resten av saken. Men det 

er viktig at veiledningen og rådene kommer fra en objektiv kilde.  

Videre mente Juss-Buss at det er nødvendig at rettshjelploven i større grad åpner for å 

subsidiere at både sosialsaker og trygde- og pensjonssaker (saker etter sosialtjenesteloven 

og folketrygdloven) bringes inn for de ordinære domstoler, og pekte på betenkeligheten ved 

at domstolene sjelden eller aldri kontrollerer forvaltningens lovanvendelse og skjønn på 

disse rettsområdene. 

Av andre offentligrettslige saker argumenterte Juss-Buss for at særlig utlendingssaker og 

fengselssaker burde omfattes av rettshjelpsordningen. Av utlendingssakene nevnes spesielt 

familiegjenforeningssaker og utvisningssaker, fordi disse sakene ofte er av stor 

velferdsmessig betydning for de det gjelder. En annen grunn er at det norske rettssystemet 

er ukjent for utlendinger og at språkproblemer i mange tilfeller medfører ekstra 

belastninger og misforståelser. Juss-Buss pekte også på at arbeidsbelastningen på 

utlendingsmyndighetene de siste åra har vært så stor at kapasiteten til veiledning og bistand 

er minimal.   

Når det gjaldt fengselsaker pekte Juss-Buss på at man som innsatt utsettes for en rekke 

vedtak av svært inngripende karakter, hvilket tilsa at det stilles det strenge krav til 

rettssikkerhet ved slike vedtak. Rettsikkerhetskravene er nedfelt i lover og forskrifter m.m. 

og det er derfor viktig at de innsatte får rettshjelp slik at deres interesser kan bli ivaretatt. I 

fengselssaker erfarer Juss-Buss i særlig grad at de innsatte ikke har tillit til at 

fengselsmyndighetene skal ivareta deres interesser.  

Det ble vist til den såkalte Ullersmo-undersøkelsen Juss-Buss foretok i 1979 og at Juss-

Buss hadde stor pågang av henvendelser fra innsatte ved sine ukentlige besøk på fengsler 

for underbygge at det var et stort udekket rettshjelpsbehov blant de innsatte. Juss-Buss 

pekte på at særlig utlendingene i norske fengsler har et stort behov for rettshjelp fordi 

norske regler ikke er laget for utlendinger og fordi mange i denne gruppen ikke kan norsk.   
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Juss-Buss etterlyste fritt rettsråd på hele arbeidsrett-området. Lovverket i arbeidsretten gir 

arbeidstakerne mange rettigheter, men Juss-Buss erfarer at mange ikke kjenner sine 

rettigheter eller at de i praksis ikke får sine lovbestemte rettigheter.  

Juss-Buss mente videre at rettshjelploven i større grad må sidestille samboerskap med 

ekteskap fordi samboerskap som samlivsform blir mer og mer utbredt. Det ble vist til at 

antall henvendelser til Juss-Buss på dette området var stort. Juss-Buss tok også til orde for 

at begge parter i sak om barnefordeling etter barneloven kap 5-7, i sak etter lov om 

ekteskap og i sak etter lov om skifte annen del, jf. kap. 4 skal få fri sakførsel, dersom en av 

partene får det. Vi viste til at Fylkesmannen kan innvilge dette etter skjønn, men foreslo å 

lovfeste det i loven. 

 

Juss-Buss mente også at større deler av husleieretten burde omfattes av lov om fri 

rettshjelp. For det første fordi Juss-Buss i mange saker så at korte rettsråd førte til at 

leietakere klarte å komme til en løsning med utleieren,. For det andre fordi fri sakførsel på 

området sannsynligvis ville føre til at de mange useriøse utleiere Juss-Buss hadde erfaring 

med, i mindre grad kunne utnytte et presset leiemarked. 

 

Juss-Buss etterlyste videre en større åpning for fri rettshjelp i gjeldssaker som faller utenfor 

gjeldsordningsloven, særlig i spørsmål om et kravs størrelse eller eksistens og i spørsmål 

om foreldelse. Juss-Buss hadde erfaring med at sosialkontorene hjalp til i 

gjeldsordningssaker, men at dette var spørsmål de synes det var vanskelig å hjelpe til med.   

  

2.2.2 Lobbyvirksomhet etter at stortingsmeldingen var kommet 

I mars 2000 deltok noen av medarbeiderne på Juss-Buss på en høring om 

stortingsmeldingen i Justiskomitéen, og det ble senere på våren gjennomført møter med 

stortingsrepresentanter fra forskjellige partier, både regjeringspartier og opposisjonspartier. 

Juss-Buss la frem sin erfaring med at det var et stort udekket behov for rettshjelp i mange 

som saker faller utenfor rettshjelploven. Vi gjennomgikk de saker vi mente burde omfattes 

av ordningen, tilsvarende det som var skrevet til departementet under arbeidet med 

stortingsmeldingen (se pkt 2.2.1). 
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2.2.3 Undersøkelse av rettshjelpsbehovet 

Da Justiskomiteen på Stortinget våren 2000 behandlet stortingsmeldingen om fri rettshjelp, 

etterlyste saksordfører i komitéen nyere forskning på området. For at rettshjelpsordningen  

skal utvikle seg i takt med samfunnet var det nødvendig med en oppdatering i forhold til 

behovet for offentlig fri rettshjelp. Tanken om å gjennomføre en undersøkelse for å 

kartlegge om og eventuelt i hvilket omfang det fantes et udekket rettshjelpsbehov blant 

Norges befolkning, meldte seg for noen Juss-Bussere. På våren 2001 gjennomførte hele 

Juss-Buss omfattende intervjuer av mange husstander i fire bydeler i Oslo.  

 

Det er skrevet en grundig rapport om resultatene av undersøkelsen utgitt i Juss-Buss' 

stensilserie nr. 85 Rettshjelp 2001, Behovet for rettshjelp i Oslos befolkning - deriblant et 

utvalg innvandrerkvinner (heretter referert til som Rettshjelp 2001). Ikke bare gir rapporten 

resultater fra undersøkelsen, men forfatterne har også et eget kapittel hvor de kommer med 

forslag til hvilke typer saker som bør omfattes av fri rettshjelpsordningen. Forslagene 

samsvarer i stor grad med de forandringer Juss-Buss i lengre tid har arbeidet for.   

 

Undersøkelsen viser at det er at stort udekket rettshjelpsbehov i saker knyttet til ytelser fra 

det offentlige, særlig i sosial- og trygdesaker, og i mange utlendingssaker. I saker om 

arbeidsrett gjaldt en del saker oppsigelse, som er dekket av rettshjelploven. Av de sakene 

innen arbeidsretten som ikke er dekket av loven er det først og fremst krav på lønn og 

feriepenger som ofte går igjen som et problem. Videre var det et udekket rettshjelpsbehov  i 

mange familie- og arvesaker. De aller fleste av familiesakene er dekket av loven, men 

ingen av arvesakene. De andre sakene som utgjorde det udekkede rettshjelpsbehovet er 

hovedsakelig erstatningssaker, som er dekket av loven, avtalerettslige saker, hvor 

forbrukerrådene kan yte nødvendig rettshjelp i de fleste sakene, og gjeldsrett, hvor 

Namsmannen i noen saker kan yte tilstrekkelig hjelp (Rettshjelp 2001 kap. 8.3).  

 

Resultatene fra undersøkelsen viser at det er behov for å styrke rettshjelpstilbudet innenfor 

saksområdene sosialrett, utlendingsrett, arverett og deler av gjeldsretten og arbeidsretten. 

 

Rapporten med resultatene av undersøkelsen er overlevert Justisdepartementet, som støttet 

prosjektet. Det er viktig for Juss-Buss i fremtiden å bruke rapporten aktivt i arbeidet for å 

bedre fri rettshjelp-ordningen.  
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For det første bør alle nye medarbeidere gjøres oppmerksomme på rapporten. De bør også 

aktivt bli bedt om å lese den. Etter min mening bør det settes av tid i den første perioden på 

Juss-Buss slik at man sikrer at alle får lest den. I perioden etter opplæringsuka har de nye 

medarbeiderne som oftest ikke mye å gjøre, og jeg mener de bør pålegges å lese raporten i 

denne tiden. 

 

Videre bør det arbeides for at rapporten kan brukes som pensum i det juridiske studium, i 

det minste deler av den. Det mest nærliggende er å bruke den i faget rettssosiologi, men det 

vil kanskje også være mulig å bruke noe av den i seminaret om praktisk arbeid. Dette er 

imidlertid et arbeid det hvor Juss-Buss bør samarbeide med Institutt for Kriminologi og 

Rettssosiologi. 

 

Spesielt viktig vil det også være å bruke rapporten i arbeidet til Fri rettshjelp-gruppa på 

Juss-Buss. Resultatene fra undersøkelsen viser med tydelighet at det er behov for 

forandringer i fri rettshjelpsordningen og den er et godt grunnlag å bruke når man er i 

kontakt med stortingspolitikere. Som jeg kommer tilbake til skrev Juss-Buss en relativt 

omfattende høringsuttalelse våren 2003. Dette krevde mye arbeid. Som en oppfølging av 

denne høringsuttalelsen, er det etter min mening nå på tide å ta kontakt med politikerne for 

å presentere resultatene av undersøkelsen. Juss-Buss bør komme med forslag til hvordan 

man kan gjøre noe med det udekkede behovet for rettshjelp som finnes i hvert fall blant 

Oslos befolkning, men sannsynligvis også blant resten av Norges befolkning. Rettshjelp 

2001 gir underbyggende fakta for Juss-Buss' erfaring med at rettshjelpsordningen ikke 

fungerer tilfredsstillende i dag. 

 

2.2.4 Møte med Justisministeren våren 2001 

I forbindelse med at Justisdepartementet støttet Rettshjelp 2001 kom Justisministeren til 

Juss-Buss for å overrekke en sjekk med støttebeløpet. Etter overrekkelsesseremonien hadde 

ministeren samtaler med daglig leder på Juss-Buss og noen medarbeidere fra Fri rettshjelp-

gruppa. Foruten en gjennomgang av Juss-Buss' organisatoriske oppbygging og daglige 

drift, la Juss-Buss også frem synspunkter på rettshjelp-ordningen.  

 

Innvandrergruppa understreket behovet for rettshjelp til utlendinger, og da særlig i saker 

om utvisning, familiegjenforening og opphold på humanitært grunnlag. Innvandrergruppa 

ønsket at det skal gis fri rettshjelp i utvisningsaker fordi et vedtak om utvisning har så 
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enorme konsekvenser både for vedkommende selv og de pårørende, og i saker der 

vedkommende har fått innvilget opphold på humanitært grunnlag, men vil prøve sin rett til 

å få asyl, fordi Innvandrergruppa er av den oppfatning at Norge ikke følger de kriterier 

folkeretten legger til grunn for hva som kan regnes som flyktning og ”kjøper seg fri” 

gjennom en mye snevrere tillatelse. I familiegjenforeningssaker ønsket gruppa seg en mye 

bedre veiledning fra ambassadenes side fordi retten til familieliv er en menneskerett og 

fordi regelverket er stort og svært komplisert. 

 

Innvandrergruppa ønsket også fri rettshjelp til begge parter i barnefordelingssaker. De 

foreslo at fri rettshjelp skulle gis uten behovprøving, fordi det betyr mye for barnet at 

foreldrene kan oppnå et forlik hvor alle er tilfredstillende representert. 

 

Husleie- og gjeldsgruppa ønsket fri rettshjelp for leietakere som risikerer å bli kastet ut av 

egen bolig, også i de saker hvor utkastelse skyldes betalingsmislighold, at leietiden er utløpt 

eller at utleier ønsker å heve, fordi det i disse sakene ofte er vurderinger hvor juridisk 

forståelse er av stor betydning for å kunne fremme sin sak. 

 

Husleie- og gjeldsgruppa ønsket også fri rettshjelp i gjeldssaker, fordi slik hjelp kan være 

av avgjørende betydning hvor det er tvist om kravets eksistens, størrelse og inndrivelse, og 

saken har ofte meget stor velferdsmessig betydning for den enkelte.  

Fengselsgruppa ønsket seg fri rettshjelp for innsatte i norske fengsler, i saker om  

soningsutsettelse, soningsavbrudd, benådning, ugyldighet, tilbakeføring fra åpen til lukket 

anstalt og fra lukket til åpen, § 12- soning (behandlingssituasjon). Fengselsgruppa pekte på 

at det å bli satt i fengsel og straffet av staten er noe av det mest inngripende et enkeltindivid 

kan bli utsatt for, og at Juss-Buss svært ofte opplever at de innsatte har store vanskeligheter 

med å ivareta sine lovbestemte rettigheter. Det ble vist til at Danmark har tatt dette til 

etterretning og innført fri rettshjelp for innsatte på flere områder.  

 

Sosial-, arbeid- og trygderettsgruppa ønsket seg at brukere av folketrygdsystemet får fri 

rettshjelp ved anke av trygderettsavgjørelser til lagmannsretten, for det første fordi det er 

meget kostbart å føre en sak i lagmannsretten, og for det andre fordi det er problematisk at 

Trygderetten kan unnlate å gi begrunnelse for sin avgjørelse, noe som fører til at mange er 

usikre på om alle argumenter er blitt hørt.  

 

 14



Sosial-, arbeid- og trygderettsgruppa ønsket seg også en generell utvidelse av fri rettshjelp 

for sosialklienter, fordi det er snakk om en meget ressurssvak gruppe både hva gjelder 

økonomi og evne til å sette seg inn i regelverket, og fordi det gang på gang viser seg at 

sosialtjenestenen ikke overholder veiledningsplikten overfor sine klienter. Gruppa ønsket 

seg at sosialklienter skal ha en reell mulighet til å få prøvd saken sin for domstolene, fordi 

store deler av sosialretten er diffus og man behøver rettsavklaring på en del felter.  

 

Sosial-, arbeid- og trygderettsgruppa ønsket videre at arbeidstakere kan få fri rettshjelp ved 

permittering, fordi det å bli permittert på mange måter kan sammenlignes med å miste 

jobben, og har derfor stor betydning for den det gjelder. Permittering er dessuten et relativt 

vanskelig rettsområde, slik at det er behov for hjelp fra en jurist.   

 

2.2.5 Idémønstring 

Høsten 2001 var Juss-Buss invitert som deltaker på en idémønstring Justisdepartementet  

arrangerte. Deltakerne bestod av ulike aktører innen rettspleien, i hovedsak dommere og 

advokater, men også representanter fra enkelte fylkesmenn og andre institusjoner. På 

idémønstringen ble det diskutert ulike spørsmål rundt fri rettshjelpordningen, blant annet 

hvilke rettsområder loven skal omfatte. Representantene fra Juss-Buss la frem sin erfaring 

med at mange som hadde behov for rettshjelp ikke fikk det fordi de falt utenfor ordningen.  

 

2.2.6 Skriv til Justisdepartementet og aviser 

I og med at Justisdepartementet høsten 2001 var inne i en prosess med å forbedre 

rettshjelpsordningen, ønsket Fri rettshjelp-gruppa å benytte seg av det. Det ble derfor 

bestemte å sende et skriv til departementet, rettet til Justisministeren, med forslag til 

forbedringer av ordningen. Forslagene skulle konsentrere seg kun om saksområder og ikke 

andre deler av ordningen. Vi ønsket samtidig å få inn et oppslag eller leserinnlegg i en avis. 

Fordi det nærmet seg jul fant vi ut at vi ville sende skrivet som en ønskeliste til julenissen, 

hvor Justisministeren skulle være julenissen. Hver av arbeidsgruppene på Juss-Buss skrev 

en liste med de rettsområder de ønsket inn i rettshjelp-ordningen og en begrunnelse for 

hvorfor det var viktig at disse områdene kom med. Ønskelisten bygget i hovedsak på det vi 

la frem for Justisministeren våren 2001, se punkt 2.2.4. 
 

Det var en relativt omfattende ønskeliste så Fri rettshjelp-gruppa valgte å sende den i to 

deler. Den første delen skulle være et brev med en ønskeliste, og den andre delen skulle gi 
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en begrunnelse for ønskene.  

 

Selv om skrivet til "Julenissen" var ferdig, så ble det ikke sendt verken til Justisministeren 

eller til en avis før jul. Dette skyldes nok at tiden før jul er stressende på Juss-Buss. På 

nyåret var det liten vits å sende en ønskeliste til jul. Men en medarbeider mente i februar 

2002 at Juss-Buss ikke måtte la arbeidet som var lagt ned i juleønskelista være bortkastet, 

og foreslo å sende ønskelista til påskeharen. Påskeønskelista ble sendt til Justisministeren 

og til to aviser. Det kom desverre ikke noe på trykk i avisene, og vi fikk ingen 

tilbakemelding fra departementet.  

 

2.2.7 Møte med Stortingsrepresentanter  

Høsten 2001 hadde noen Juss-Bussere samtaler med Arbeiderpartiets fraksjon i Stortingets 

justiskomité. Bortimot en hel dag satt tre stortingsrepresentanter i Juss-Buss-kjelleren og 

fikk informasjon om rettshjelpsordningen. Det var representanter fra Fri rettshjelp-gruppa 

som presenterte Juss-Buss sine erfaringer med og syn på fri rettshjelpsordningen Det deltok 

også en representant fra hver av de fire faste arbeidsgruppene på Juss-Buss som gjorde rede 

for de saksområder som Juss-Buss mener det er særlig viktig å få inn i retthjelpsordningen. 

Presentasjonen bygget på hva Juss-Buss la frem for Justisministeren våren 2001, se pkt. 

2.2.4. 

 

Særlig interesse tror jeg stortingsrepresentantene fikk for fengselsretten. I hvert fall ble to 

av de tre representantene med Fengselsgruppa på saksmottak i Ringerike fengsel noen uker 

senere.  

 

2.2.8 Høringsuttalelse desember 2002  

I desember 2002 sendte Justisdepartementet ut på høring forslag til vesentlige endringer i 

lov om fri rettshjelp. Forslaget hadde som hovedmål  å forenkle reglene og utforme loven 

slik at den mer presist angir vilkårene for fri rettshjelp. Det ble foreslått endringer på 

følgende områder:  

1. Ny formålsbestemmelse 

2. Reglene om hvem som kan få fri rettshjelp 

3. Rettshjelpslovens forhold til andre ordninger 

4. Kompetanseforholdet mellom domstolene og fylkesmennene 

5. Reglene om økonomiske vilkår og økonomisk identifikasjon 
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6. Reglene om lovens saklige dekningsområde 

7. Reglene om økonomisk og saklig dispensasjon 

8. Reglene om hva fri sakførsel omfatter 

 

I sin høringsuttalelse ga Juss-Buss sitt syn på punktene 5,6 og 7 ovenfor. De andre 

punktene ble omtrent ikke nevnt. Her vil jeg komme inn på hva Juss-Buss skrev angående 

lovens saklige dekningsområde og saklig dispensasjon.  

 

Juss-Buss fremhevet at erfaring fra arbeidet viste at mange rettsområder ikke blir 

tilfredsstillende dekket av rettshjelpsordningen slik den er idag. Vi fremhevet igjen at 

forvaltningens veiledningsplikt i praksis ikke i tilfredsstillende grad ivaretar befolkningens 

behov for informasjon og veiledning. Hadde så vært tilfelle ville ikke Juss-Buss hatt så stor 

pågang av saker hvor det offentlige er motpart. Vi foreslo derfor at en rekke saksområder 

hvor det offentlige er motpart tas inn i rettshjelpsordningen. 

 

Nok en gang tok Juss-Buss til orde for at saker om gjeld, utvisning, familiegjenforening og 

opphold på humanitært grunnlag burde inn i loven, som vi gjorde i møte med 

Justisministeren våren 2001, se punkt 2.2.4. Angående gjeldssaker ble det presisert at Juss-

Buss ønsket en åpning for at det i kompliserte gjeldssaker av en viss størrelse, skal gis fri 

rettshjelp. Juss-Buss ba også om at det måtte gis fri rettshjelp uten behovsprøving i 

barnefordelingssaker.  

 

Juss-Buss foreslo videre at det i saker vedrørende prøveløslatelse ved 2/3 tid etter 

straffegjennomføringsloven § 42, burde gis fritt rettsråd ved klage i forvaltningen og fri 

sakførsel til å få prøvet saken i rettssystemet, hvis den innsatte sonet en dom på seks år eller 

mer.  

 

Juss-Buss gjentok sitt ønske om en generell utvidelse av fri rettshjelp for sosialklienter, 

fordi vi stadig erfarer at sosialtjenesten ikke overholder veiledningsplikten overfor sine 

klienter. I tillegg oppstår det ofte et konfliktforhold mellom saksbehandler og klient. Juss-

Buss mente at uavhengige ombud, som opprettet i kommunene Oslo og Fredrikstad, langt 

på vei fyller behovet for fritt rettsråd på sosialretten område. Så lenge det bare er to 

kommuner som har slike ombud mente Juss-Buss at det i saker om sosiale tjenester etter 

sosialtjenesteloven § 4-2, jf. § 4-3, bør åpnes for både fritt rettsråd og fri saksførsel. De 
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fleste av brukerne har ikke økonomi til å betale for rettshjelp og det dreier seg om varige 

ytelser av stor betydning for brukerne. Juss-Buss mente videre det burde åpnes for fritt 

rettsråd i saker om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven kapittel 5 fordi klientene ofte 

er svært ressurssvake både økonomisk og menneskelig, og fordi ytelsene er livsviktige for 

klientene.  

 

Når det gjaldt adgangen til å dispensere fra de saklige vilkårene i rettshjelploven, mente 

Juss-Buss at det er nødvendig med en dispensasjonsadgang, og at det er viktig at lovteksten 

angir hvilke momenter som skal ligge til grunn for dispensasjonsvurderingen.  

 

2.3 Resultat og vurdering 

 
Juss-Buss har ikke fått særlig gjennomslag for sine ønsker om en utvidelse av hvilke 

saksområder rettshjelploven skal omfatte, men det blir spennende å se om det blir noen 

forandringer som følge av det forslaget departementet sendte på høring i desember 2002. I 

høringen foreslår departementet at saker etter lov om rett til felles bolig og innbo når 

husstandsfelleskap opphører, gjøres prioritert. Selv om forslaget anses som en kodifisering 

av dagens praksis, er dette et forslag i tråd med hva Juss-Buss har argumentert for.  

 

Ellers er det lite å spore av konkrete endringsforslag som går i retning av hva Juss-Buss har 

arbeidet for , men i stortingsmeldingen åpnes det for å innføre fri rettshjelp på en del 

rettsområder som Juss-Buss i lengre tid har arbeidet for skal omfattes av 

rettshjelpsordningen. For å gi en pekepinn på hvilke områder myndighetene vil vurdere å 

innføre fri rettshjelp, vil jeg kort nevne hva departementet og justiskomitéen mente.  

 

For det første mener departementet at det i større grad bør åpnes for fri rettshjelp i saker om 

gjeld, både på rettsrådsstadiet og på fri sakførselstadiet. Departementet nevner at dette 

særlig er aktuellt i saker hvor en kreditor påkjærer namsrettens stadfestelse av tvungen 

gjeldsordning og i enkelte saker som faller utenfor gjeldsordningsloven (Innst. s. 24 kap 

12.4). Komitéen "ser behovet" for rettshjelp i de nevnte tilfeller (Innst. s. 28 kap 12.4).  

 

Den andre type saker jeg vil trekke frem er saker overfor forvaltningen. I 

Stortingsmeldingens punkt 12.4.3 slår departementet fast at det er behov for rettshjelp 

utover forvaltningens veiledningsplikt og at dette gjelder særlig i sosial-, trygde- og 
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skattesaker . Departementet lover å komme tilbake med konkrete forslag om dette ved en 

fremtidig lovrevisjon. Komitéen er enig i at større mulighet til fri rettshjelp særlig gjelder i 

saker innenfor sosial-, trygde- og skattelovgivningen. (Innst. s. 29 kap 12.4).  

 

For det tredje åpnes det i større grad for fri rettshjelp i barnefordelingssaker for begge 

parter i saken, selv om bare den ene parten oppfyller de økonomiske vilkårene. 

Departmentet fremhever at det i praksis tas hensyn til om den annen part får fri rettshjelp 

når man vurderer dispensasjon fra de økonomiske vilkår. Justiskomitéen ber likevel om at 

det vurderes ytterligere tiltak i slike situasjoner, for eksempel ved at det gis et begrenset 

antall timer fritt rettsråd. (Innst. s. 29 kap 12.4).  

 

Så selv om Juss-Buss foreløpig ikke kan se de store fruktene av sitt rettspolitiske arbeid på 

dette feltet til nå, er det ting som tyder på at myndighetene er i ferd med å få øynene opp for 

at retthjelploven bør ha et videre saklig dekningsområde. 

  

Det rettspolitiske arbeidet med å utvide rettshjelpslovens saksområder må sies å være det 

problemet med rettshjelp-ordningen Juss-Buss har arbeidet mest med den siste tiden. 

Sammen med problemstillingen rundt organiseringen av rettshjelp-ordningen mener jeg, og 

jeg tror mange med meg, det også har vært det viktigste.  

 

Det store antall henvendelser til Juss-Buss i saker som i hovedsak ikke dekkes av 

rettshjelploven, sammen med rettshjelpsundersøkelsene, viser med tydelighet at mange med 

behov for hjelp ikke får det, og at lovens begrensede saklige dekningsområde er en av 

hovedårsakene til det. Jeg mener det derfor er riktig av Juss-Buss å prioritere dette høyt når 

det jobbes rettspolitisk med lov om fri rettshjelp. Jeg mener videre at det må legges enda 

større trykk på dette problemet i den nære fremtid.  

 

Det er akkurat skrevet en høringsuttalelse om forandringer i loven, og det er viktig at saken 

følges opp når Stortinget behandler den. Det er min erfaring at stortingspolitikere er meget 

lydhøre overfor Juss-Buss' synspunkter på fri rettshjelp-ordningen, og jeg anbefaler at Juss-

Buss straks tar kontakt med stortingsrepresentanter for å presentere sine synspunkter for 

dem.  

 

Generellt mener jeg den argumentasjon Juss-Buss har brukt tidligere i alt overveiende har 
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vært god. Argumenter som at lovverket er stort, komplisert og uoversiktlig, at klientene har 

lite menneskelige og økonomiske ressurser og at saken er av stor velferdsmessig betydning 

er alle argumenter som, etter min mening, taler med styrke for fri rettshjelp på området. 

Men jeg tror også at dette i mange tilfeller er argumenter som politikere, og særlig 

departementet er klar over og tar i betraktning uansett om Juss-Buss skriver det i en høring, 

et brev eller presenterer det på annen måte. På den annen side er de ikke sikkert at det tas i 

betraktning, og det er ingenting i veien for å ta det med, snarere tvert imot, det bør tas med. 

 

Det som likevel er langt viktigere, er å presentere de erfaringer Juss-Buss gjør, enten det er 

fra saksbehandling eller rettspolitikk, som få eller ingen andre gjør. For eksempel tror jeg 

det er viktig om man skal argumentere for at gjeldssaker skal omfattes av rettshjelploven, å 

presentere at Juss-Buss hadde 384 henvendelser i gjeldsspørsmål i 2002 og at de fleste av 

disse gjaldt spørsmål som ikke er omfattet av rettshjelploven og ikke bare presentere at folk 

som søker gjeldsordning som regel ikke har økonomi til å betale for rettshjelp. Begge 

momentene er relevante, og begge bør være med, men det viktigste mener jeg, er at Juss-

Buss presenterer sine erfaringer, gjerne underbygget med tall og statistikk.  

 

Og dette med tall og statistikk mener jeg mangler nærmest totalt i Juss-Buss sin 

argumentasjon. Det er kort tid siden man utførte den siste rettshjelpundersøkelsen, men i 

forbindelse med den siste høringsuttalelsen om forandringer i loven (se pkt...........) ble ikke 

undersøkelsen nevnt i det hele tatt.  

 

En annen svakhet med argumentasjonen er at den virker noe historieløs. Argumentasjonen 

bærer preg av å ikke kjenne forhistorien og utviklingen til fri rettshjelp-ordningen. Når det 

for eksempel argumenteres for at utlendinger som er utvist fordi de har begått straffbare 

handlinger (utlendingsloven §§ 29, 30 og 58) bør få fri rettshjelp, savner jeg en 

argumentasjon som tar til motmæle mot de argumentene som gjorde at denne type saker er 

unntatt fra fri rettshjelp-ordningen. Argumentasjonen virker også historieløs på den måten 

at det sjelden vises til hva Juss-Buss har argumentert med tidligere, og til om erfaringene 

som Juss-Buss gjør er annerledes enn de var tidligere. 

 

Deler av historieløsheten skyldes at Juss-Buss bytter ut ti medarbeidere hvert semester og at 

man er medarbeider i bare tre semestre. Da er det vanskelig å få kontinuitet i arbeidet, og 

selv om man på Juss-Buss jobber iherdig med å overføre kunnskap fra "de gamle" til "de 
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unge" er det klart at en del går tapt. Men mye er skrevet ned og noe skyldes derfor også at 

man ikke har tid eller tar seg tid, til å sette seg inn i hva som er gjort tidligere. 

 

Som nevnt mener jeg det nå er gode muligheter for å få politikerne med på en  

utvidelse av rettshjelplovens saklige dekningsområde, men da mener jeg det er nødvendig å 

sette seg godt inn i retthjelp-ordningens utvikling og i det rettspolitiske arbeidet som er 

gjort tidligere.  

 

Om dette virker som krass kritikk av Juss-Buss arbeid, så er ikke det meningen. Det er rom 

for forbedringer, men som nevnt mener jeg argumentasjonen i det alt overveiende har vært 

bra. Jeg har selv vært med på mye av det arbeidet jeg vurderer, men det er rart med det, når 

man trekker seg litt unna og kommer på avstand så er det ofte lettere å se de store linjene og 

perspektivene over tid, enn når en sitter midt oppi det selv.  
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3 Økonomiske vilkår 
 
3.1 Innledning 

 
For en stor del av de saksområdene som er nevnt i loven er det satt begrensninger med 

hensyn til klientens inntekt og formue, de såkalte økonomiske vilkår. Dette synes ikke 

urimelig i forhold til at den subsidierte rettshjelpen skal komme de som trenger det mest til 

gode. Men fra at lovens økonomiske vilkår omfattet 28 % av den norske befolkningen i 

1981, har de økonomiske vilkårene opp gjennom tiden satt så store begrensninger at kun 7 

% av befolkningen var omfattet (Haugen/Vigerust 1992).  

 

Da lov om fri rettshjelp kom i 1981 ble formuesgrensen satt til kr. 100.000,-. 

Inntektsgrensen ble satt til kr. 60.000,- for personer uten forsørgelsesbyrde og kr. 70.000,- 

for personer som faktisk forsørger ektefelle eller andre. Inntektsgrensen ble hevet med kr. 

10.000,- dersom man forsørget barn. Dersom man hadde netto inntekt eller netto formue 

over de nevnte grenser fikk man som hovedregel ikke fri rettshjelp. Loven inneholdt også 

en regel om økonomisk identifikasjon mellom ektefeller, samboere og andre som lever 

sammen. Dette betyr at inntekten og formuen blir lagt sammen når det skal vurderes om de 

økonomiske vilkår er oppfylt. 

 

Juss-Buss har i lang tid ment at de økonomiske vilkår fører til at en altfor liten del av 

befokningen har rett til fri rettshjelp, og dette er noe vi har forsøkt å endre på.  

 

 

3.2 Rettspolitisk arbeid 

 
3.2.1 Høringsuttalelse 1991 

I en høringsuttalelse skrevet i 1991 mente Juss-Buss at formuesgrensen burde fjernes. Det 

ble blant annet pekt på at formue i mange tilfeller vanskelig kan realiseres, for eksempel 

dersom formuen består av egen bolig, og dermed er uten betydning i forhold til om man 

kan betale for rettshjelp. Det er uklart ut i fra høringen om man ønsket å fjerne 

formuesvilkåret totalt fra rettshjelploven, men det synes som om Juss-Buss mente det ikke 
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skulle være et absolutt vilkår, men mer et moment i en totalvurdering av om fri rettshjelp 

skulle gis.  

 

Subsidiært mente Juss-Buss at formuesgrensen, om den ble opprettholdt, burde være 

gjenstand for årlig oppjustering, noe som enkelt kunne gjennomføres om man knyttet 

grensen til folketrygdens grunnbeløp eller konsumprisindeksen.  

 

3.2.2 Undersøkelse i 1991 

Juss-Buss gjennomførte også i 1991 en undersøkelse om rettshjelpsbehovet i befolkningen. 

En rapport med resultatene av undersøkelsen finnes i Juss-Buss stensilserie nr. 59 Det 

udekkede rettshjelpsbehovet – et uløst problem (heretter referert som Haugen/Vigerust 

1992). Undersøkelsen viste at bortimot 50 % av de personer som ble intervjuet hadde 

formue under formuesgrensen (Haugen/Vigerust 1992, side 84), noe som tyder på at 

formuesgrensen ikke satt for store begrensninger i hvem som kan få fri rettshjelp. Det kan 

likevel være noen i gruppen med for høy formue, som har svært lav inntekt og som derfor 

likevel burde fått fri rettshjelp dersom formuen for eksempel bestod av egen bolig. Hva 

formuen bestod i går ikke frem av undersøkelsen.  

 

Resultatene fra undersøkelsen viser at under 10 % av husholdningene i undersøkelsen 

hadde inntekt under de gjeldende innteksgrenser (Haugen/Vigerust 1992, side 84).  

 

3.2.3 Arbeid i forbindelse med stortingsmeldingen 

Under arbeidet med stortingsmeldingen fikk departementet innspill fra Juss-Buss hvor det 

ble tatt til orde for en heving av inntektsgrensen og større differensiering med hensyn til 

folks gjelds- og forsørgelsesbyrde. Vi viste blant annet til en undersøkelse fra 1998 gjort av 

Statskonsult på oppdrag av Justisdepartementet, som konkluderer med at inntektsgrensene 

er for lave. Vi pekte på at Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) la til grunn at en 

familie på 4 i 1998 hadde ca kr. 209.000,- i boutgifter og nødvendige forbruksutgifter. Vi 

mente derfor at inntektsgrensene burde heves betraktelig, ihvertfall for de som har 

forsørgerbyrde.  

 

Juss-Buss sa seg enig i at bruttoinntekten var en enkel måte å vurdere om søkerne hadde 

inntekt over inntektsgrensen, men vi ønsket oss en behovsprøving som i større grad åpnet 

for å ta hensyn til søkerens faktiske økonomiske situasjon. Vi mente også at 
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inntektsgrensen med fordel kunne knyttes opp mot folketrygdens grunnbeløp. På den måten 

vil grensene automatisk oppjusteres hvert år uten at man trenger å foreta endringer i lov om 

fri rettshjelp eller forskrifter til denne.  

 

Som nevnt i punkt 2.2.2 deltok noen av medarbeiderne på Juss-Buss på en høring om 

stortingsmeldingen i Justiskomitéen i mars 2000, og det ble senere på våren gjennomført 

møter med stortingsrepresentanter fra forskjellige partier. I møtene la vi frem vår erfaring 

med at inntektsgrensene var for lave og tok for lite hensyn til folks gjelds- og 

forsørgelsesbyrde. 

 

I stortingsmeldingen konkluderer departementet med at formues - og inntektsgrensene ikke 

er det største problemet i forhold til hvor mange som omfattes av rettshjelploven, og 

departementet foreslo å beholde de daværende grenser. I innstillingen til Stortinget (Innst. 

S. nr. 181 (1999-2000) heretter referet til som innstillingen eller Innst.) slutter 

Justiskomitéen seg til med at grensene ikke er det største problemet, men mente likevel at 

inntektsgrensen skal indeksreguleres hvert år (Innst. s. 22). Komitéen mente videre at det 

"...allerede nå bør vurderes å legge større vekt på faktiske økonomiske byrder, som 

forsørgeransvaret, ved vurderingen av inntektsgrensen." (Op. cit.)  

 

3.2.4 Innføring av moms på advokattjenester 

Det skjedde ingenting med inntektsgrensene før det i statsbudsjettet for 2001 ble innført 

merverdiavgift (moms) på advokattjenester. Da forslaget om moms på advokattjenester ble 

lagt frem, mente Juss-Buss dette ville slå uheldig ut for en del grupper. Særlig kunne dette 

medføre at de som faller utenfor fri rettshjelp-ordningen på grunn av litt for høy inntekt, i 

enda mindre grad vil ha økonomiske ressurser til å betale for rettshjelp.  

 

Juss-Buss bestemte seg for å bruke media for å sette fokus på saken. Regjeringen hadde 

imidlertid tatt i betraktning at dette kunne slå uheldig ut for en del grupper, og i forslaget til 

statsbudsjett lå det inne et punkt om at man som følge av innføring av moms på 

advokattjenester også måtte vurdere økning av inntektsgrensene i rettshjelpsordningen.  

 

Når det nå var foreslått endringer i de økonomiske vilkår, ville Juss-Buss benytte 

muligheten til å "slå et slag for" en generell økning av inntektsgrensene. Inntektsgrensene 

var ikke økt siden 1997 og ingenting hadde skjedd på tross av at en enstemmig Justiskomité 
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mente grensene burde indeksreguleres hvert år.  

 

Selv om inntektsgrensene ble hevet ville innføringen av moms få negative konsekvenser for 

de som faller utenfor ordningen av andre grunner, for eksempel fordi saken faller utenfor 

lovens saklige dekningsområde. Noen av medarbeiderne på Juss-Buss bestemte seg for å 

skrive en avisartikkel om dette.  

 

Før artikkelen var ferdigskrevet hadde Den norske Advokatforening flere ganger, både i 

aviser og radio, hevdet de samme synspunkter som Juss-Buss hadde. Medarbeiderne fant 

derfor ut at det var lite hensiktsmessig at Juss-Buss brukte tid på dette fordi Juss-Buss sine 

synspunkter allerede var kommet frem. Juss-Buss medarbeidere har generelt dårlig 

kjennskap til skatte- og avgiftslovgivning, og det ble vanskelig for oss å argumentere for 

hvorfor akkurat advokattjenester skulle være unntatt moms. Juss-Buss kunne selvsagt hengt 

seg på Advokatforeningens argumentasjon, men man mente at Advokatforeningen var 

nærmest, og mest kompetent, til å ta opp denne problemstillingen.  

 

Juss-Buss valgte heller å bruke tid på andre problemstillinger i forbindelse med fri 

rettshjelp. Det var på akkurat samme tid man begynte å planlegge en ny 

rettshjelpsundersøkelse - Rettshjelp 2001.  

 

Som følge av at advokattjenester ble momsbelagt, ble også inntektsgrensene for fri 

rettshjelp hevet. Fra og med 1. juli 2001 var inntektsgrensen kr. 200.000,- for personer uten 

forsørgelsesbyrde og kr. 210.000,- for personer med forsørgelsesbyrde. Formuesgrensen på 

kr. 100.000,- ble opprettholdt. Selv om økningen må sies å være kompensasjon for 

momsinnføringen og ikke en reell økning av inntektsgrensene, fikk den også den følgen at 

flere kom inn under inntektsgrensene. 

 

3.2.5 Undersøkelse i 2001 

Våren 2001 gjennomførte Juss-Buss en undersøkelse av behovet for rettshjelp i Oslos 

befolkning. Resultatene av av denne undersøkelsen viser at en økning av formuesgrensen 

ikke vil føre til at vesentlig fler vil falle inn under fri rettshjelp-ordningen (Rettshjelp 2001 

s. 184 flg.).  

 

Derimot er det ut fra undersøkelsen mye som tyder på at en økning av inntektsgrensen vil 
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medføre at langt fler vil omfattes av ordningen. Dette gjelder selv om økningen bare gjøres 

for de med forsørgerbyrde. En slik effekt ville man trolig også fått om man la nettoinntekt 

til grunn og ikke bruttoinntekt. Nettoinntekt er da ment som totalinntekt etter at utgifter til å 

betjene gjeld er trukket fra (Rettshjelp 2001 s. 178).  

 

Resultatene av undersøkelsen tyder på at enda fler hadde kommet inn under grensene om 

man gikk bort fra regelen om økonomisk identifisering. Undersøkelsen viste at ca. 15 

prosent flere av personene i utvalget da ville ha kommet inn under inntektsgrensene 

(Rettshjelp 2001 s. 176). 

 

3.2.6 Møte med stortingsrepresentanter og Justisministeren 

Også i møtet med Justisministeren, jf. pkt.2.2.4, og stortingsrepresentantene, jf. pkt. 2.2.7, 

ble problemstillinger rundt de økonomiske vilkår tatt opp. Juss-Buss mente politikerne 

måtte sørge for at inntektsgrensen ble reelt hevet, og ikke bare justert fordi det ble innført 

moms på advokattjenester. Vi pekte på at langt færre kom inn under inntektsgrensen i dag 

enn de gjorde da loven kom i 1981. Det ble igjen vist til undersøkelsen gjort av Statskonsult 

fra 1998. Rapporten fra undersøkelsen konkluderer med at lovendringen som trådte i kraft 

01.01.97 , hvor blant annet inntektsgrensen ble hevet, ikke så ut til å ha nådd sin hensikt om 

at flere kunne omfattes av ordningen.  

 

Vi foreslo at inntektsgrensen skulle knyttes opp mot folketrygdens grunnbeløp eller 

konsumprisindeksen, slik at grensene hvert år ble justert i forhold til den generelle 

prisstigningen. Vi ba også politikerne se på muligheten for en større differensiering av 

inntektsgrensen med hensyn til folks gjelds- og forsørgelsesbyrde.  

 

Juss-Buss la også frem sitt syn på reglene rundt økonomisk identifisering. Vi mente reglene 

i mange tilfeller førte til urimelige konsekvenser og viste til FAFO-rapporten som 

konkluderer med at de som får fri rettshjelp etter rettshjelploven stort sett bare er enslige og 

trygdede, og at barnefamilier og par faller utenfor ordningen.   

 

3.2.7 Høringsuttalelse desember 2002  

I desember 2002 sendte Justisdepartementet ut på høring forslag til vesentlige 

endringer i lov om fri rettshjelp. Blant annet ble det foreslått endringer i reglene om 

økonomiske vilkår, økonomisk identifikasjon og økonomisk dispensasjon.  
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Når det gjaldt reglene om inntekts- og formuesgrensene foreslo departementet bare 

å forandre hvor i loven disse skulle stå. Juss-Buss var i høringsuttalelsen enig med 

departementet i denne flyttingen og i synet på at det vil gjøre loven mer oversiktlig  

for folk flest. Vi ba også departementet justere både inntekts- og formuesgrensene.  

 

Juss-Buss ba departementet sørge for at inntektsgrensene ble indeksregulert hvert år 

og foreslo som tidligere å knytte inntektsgrensene til folketrygdens grunnbeløp (G). 

Vi foreslo at inntektsgrensen burde settes til 5 G, som tilsvarte kr. 270.850,-.  

 

Juss-Buss ba også departementet vurdere inntektsgrenser som i større utstrekning 

differensieres på grunnlag av søkerens faktiske gjelds- og forsørgerbyrde. Vi pekte  

på at det er forskjeller i inntektsnivået, bokostnader og levekostnader mellom ulike 

regioner i Norge. Forskjell i inntekt vil derfor i mange tilfeller ikke gi tilsvarende 

forskjell i økonomisk forutsetning for å ivareta sitt retthjelpsbehov. Vi mente at 

formålet med loven ( slik det var formulert i høringsforslaget " ...å sikre nødvendig 

juridisk bistand til privatpersoner som ikke selv har økonomisk forutsetninger for å 

kunne ivareta et rettshjelpsbehov...") tilsa at det blir tatt hensyn til slike forskjeller. 

Vi foreslo derfor at det innføres en ordning med forskjellige inntektsgrenser for 

ulike regioner, slik det er i Finland.  

 

Juss-Buss foreslo videre at også formuesgrensen burde knyttes til G. Det ble påpekt 

at formuesgrensen hadde ligget fast siden rettshjelplovens ikrafttredelse i 1981, og 

foreslo at formuesgrensen nå burde justeres og passende kunne settes til 2,5 G, som 

tilsvarte kr. 135.425,-. 

 

Juss-Buss tok også opp spørsmålet om verdien av egen bolig medregnes når 

nettoformuen beregnes. Vi hadde oppfattet at i praksis ble ikke boligens verdi 

medregnet, og påpekte at slik loven og forskriften er formulert går ikke dette frem. 

Vi foreslo derfor at departementet kodifiserte denne praksisen i lov eller forskrift.  

 

Forslaget fra departementet innebar til dels store endringer i reglene om økonomisk 

identifikasjon. Det ble foreslått å oppheve regelen om identifikasjon og erstatte denne med 

en egen inntektsgrense for ektefeller, samboere og partnere. Departementet foreslo å sette 
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denne inntektsgrensen til 1,5 ganger inntektsgrensen for enslige, dvs kr. 315.000,-. 

Endringen ville medføre både en innstramming og en utvidelse i forhold til gjeldende rett.  

 

Juss-Buss sa seg enig med departementet i at den foreslåtte endring vil føre til en enklere 

og mer forutsigbar regel, men mente man kunne oppnå det samme om man bare fjernet 

regelen om økonomisk identifikasjon, noe som etter Juss-Buss' syn ville være det beste. 

Om departementet likevel ønsket å beholde en regel om økonomisk identifikasjon foreslo 

Juss-Buss at inntektsgrensen burde settes til 2 ganger inntektsgrensen for enslige, dvs. kr. 

420.000,-. Vi foreslo også at de opprettholdt sin praksis om å dispensere fra hovedregelen i 

spesielle saker, dersom den samlede inntekten i husstanden ikke oversteg kr. 500.000,- . Vi 

mente en inntektsgrense på kr. 315.000,-  ville være for snever, og i alt for liten grad ta 

hensyn til familier med mange å forsørge. Vi etterlyste derfor igjen en større differensiering 

av inntektsgrensene avhengig av forsørgelsesbyrde. 

 

 

3.3 Resultat og vurdering: 

 

3.3.1 Formuesgrensen 

Formuesgrensen har stått uforandret fra rettshjelplovens ikrafttredelse i 1981 og helt frem 

til i dag. Om man tar prisutviklingen med i betraktnigen har formuesgrensen reelt sett 

sunket. Det tyder på at Juss-Buss sitt arbeid for å heve denne grensen ikke har gitt 

resultater. Det er imidlertid bare i det ytre, for det har skjedd forandringer i praksis.  

 

Justisdepartementet sier det er praksis at verdien av egen bolig ikke medregnes når 

nettoformue beregnes.(Dette har kommet til uttrykk fra departementets side ved flere 

anledninger når Juss-Buss har tatt kontakt angående fri rettshjelpsreglene, se også 

Rettshjelp 2001 s. 185 første avsnitt). Slik var det ikke når loven trådte i kraft. I 

Justidepartementets rundskriv G-73/96, som er gjeldende retningslinjer i dag, står det om 

formuesgrensen: " Når formuesgrensen er overskredet, må man se hen til hva formuen 

består i. Dersom formuen er bundet opp i bolig eller driftsmidler bør det være lettere å få 

dispensasjon enn om formuen består av bankinnskudd e.l." (s. 30). Dersom det er fast 

praksis at verdien av egen bolig ikke medregnes, har det skjedd en utvikling som er i 

overenstemmelse med hva Juss-Buss har jobbet for.  
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Juss-Buss har ikke brukt mye ressurser på å få til en økning av formuesgrensen. Man har 

kun tatt det opp i sammenhenger hvor hovedpoenget har vært å ta opp andre deler av fri 

rettshjelp-ordningen, og det har ikke vært satt i gang egne tiltak for å gjøre noe med 

formuesgrensen. Etter min mening har dette vært fornuftig.  

 

Resultater fra undersøkelsene i 1991 og 2001 viser at formuegrensen ikke setter så store 

skranker for hvem som får fri rettshjelp. Isolert sett er det klart at formuesgrensen avskjærer 

mange, men sammen med de andre begrensingene har formuesgrensen liten selvstendig 

betydning. Det er, etter min mening, vanskelig å forene en fjerning av formuesgrensen med 

lovens intensjon om å være en sosial støtteordning.  

 

Jeg mener det derfor bør være en formuesgrense i lov om fri rettshjelp, og med den praksis 

og åpning for dispensasjon som er gjeldende rett i dag, mener jeg reglene fungerer godt i 

samsvar med lovens formål. Men da forutsetter jeg også at dispensasjonsadgangen benyttes 

i de tilfeller der formuen er bundet opp i gjenstander som ikke lett kan realiseres og som er 

nødvendige for søkeren. Jeg mener det ikke bør kreves at søkeren skal selge f. eks. bilen, 

med mindre søkeren har en bil som i verdi langt overstiger en norsk gjennomsnittsbil.  

 

Undersøkelsene peker også i retning av at en økning av formuesgrensene vil ha relativt 

liten betydning for hvor mange som omfattes av loven. Det kan stilles spørsmål ved om de 

personer man eventuellt vil inkludere med en økning av formuesgrensen, er i kjerneområdet 

for lovens formål om at den skal være en sosial støtteordning. Jeg ser det klart som en 

forbedring om formuesgrensen heves, men om man ønsker at rettshjelploven skal omfatte 

flere, er det langt viktigere å jobbe for å forandre andre deler av loven enn for en heving av 

formuesgrensene.  

 

Det jeg savner når Juss-Buss først tar opp spørsmålet om en økning av formuesgrensen, er 

argumenter for hvorfor dette er viktig. Ofte viser man kun til at 100.000,- kroner ikke er 

mye, og at formuesgrensen har ligget på det samme nivå siden 1981. Begge undersøkelsene 

jeg har vist til tidligere, peker på at det ikke er formuesgrensen som er hovedårsak til at så 

få personer faller inn under rettshjelpsordningen.  

 

Rettshjelp 2001 viser at noen fler ville vært omfattet dersom grensen hadde vært 

indeksjustert. Om man skal argumentere for en økning av formuesgrensen bør det vises til 
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at disse "fler" har behov for fri rettshjelp. Jeg tror disse personene ikke er i kjerneområdet 

for lovens formål om at den skal være en sosial støtteordning, og jeg mener det er andre 

sider ved formuesreglene man heller bør se på. Blant annet er det viktig å undersøke i 

hvilket omfang dispensasjonsadgangen benyttes. En henvendelse til Justisdepartementet 

eller fylkesmennene med en etterspørsel om praksis rundt dispensasjonsbruken, gjerne med 

statistikk, vil være nyttig for å kartlegge dette. Hvis det viser seg at praksis rundt 

dispensasjonen er for streng etter Juss-Buss sin mening bør man jobbe for å myke opp 

praksis. 

 

3.3.2 Inntektsgrenser 

Inntektsgrensene i rettshjelploven er endret mange ganger. Det er ikke mer enn to år siden 

(2001) inntektsgrensen var 150.-170.000,- avhengig av forsørgerbyrde (kr. 150.000,- for 

personer uten forsørgelsesbyrde, kr 160.000,- for personer som forsørger ektefelle eller 

barn eller andre, og 170.000,- for personer som forsørger både barn og ektefelle eller 

andre). Grensene hadde da stått uforandret siden 1997. At Juss-Buss og andre til stadighet 

har påpekt at inntektsgrensene er for lave, har nok utvilsomt ført til at grensene har økt. 

Oppfatningen i Juss-Buss er likevel at man ikke helt har nådd frem med sine krav fordi 

økningen har vært lavere enn man har ønsket.  

 

I forbindelse med innføringen av moms ble inntektsgrensene økt til kr 200.000,- og kr 

210.000,-. Økningen ble foreslått fra departementets side og Juss-Buss kan nok ikke ta 

særlig av æren for den økningen. Da Stortinget i juni 2002 behandlet Ot. prp. nr 35 (2002-

03) om omlegging av egenandelsordningen (se nedenfor pkt. 4.2.3) vedtok de også en 

økning av inntektsgrensene til kr. 230.000,-. Det kan nok Juss-Buss ta mer av æren for 

ettersom vi hadde drevet omfattende "lobbyvirksomhet" i forkant av dette.  

 

Generelt sett kan det virke som om Justisdepartementet har en motvilje mot å selv foreslå 

heving av inntektsgrensene. Selv om Juss-Buss i høringsuttalelser  og annen kontakt med 

departementet har argumentert for en heving, har departementet de siste årene ikke foreslått 

heving, bortsett fra i forbindelse med momsinnføringen. Nå sluttet også Stortinget seg til 

ikke å  heve inntektsgrensene når de behandlet stortingsmeldingen, men det var Stortinget 

selv som sørget for den siste hevingen i juni 2002. Det kan derfor synes at Juss-Buss lettere 

får gjennomslag for sine ønsker om de retter sitt rettspolitiske arbeid mot Stortinget enn 

mot departementet.  
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Etter min mening har Juss-Buss brukt gode argumenter når de har argumentert for heving 

av inntektsgrensene. Ofte er det vist til forskningsrapporter og man har kommet med 

illustrerende eksempler for å underbygge sitt standpunkt. Enkelte ganger har man til og 

med sammenlignet systemene i de nordiske land. Imidlertid savner jeg større bruk av egne 

erfaringer og egen forskning. Ikke en eneste gang har jeg sett at det er nevnt eksempler fra 

saker som Juss-Buss har jobbet med. Hvis man kan vise til konkrete saker hvor klienten 

hadde for høy inntekt, men likevel ikke hadde råd til å betale for rettshjelp, vil dette etter 

min mening, ha mye større gjennomslagskraft enn bare konstruerte eksempler.  

 

Videre er det altfor sjelden man viser til de rettshjelpundersøkelsene som er foretatt. Både 

undersøkelsen fra 1991 og undersøkelsen fra 2001 viser tydelig at inntektsgrensene 

utelukker svært mange fra fri rettshjelp-ordningen. De viser også at mange i den gruppen 

som tjener rett i overkant av inntektsgrensene har et behov for rettshjelp. Det er viktig at 

Juss-Buss tar i bruk det materialet som finnes i undersøkelsene for å underbygge sitt krav 

om at inntektsgrensene må heves.  

 

At inntektsgrensene knyttes til folketrygdens grunnbeløp (G) eller konsumprisindeksen har 

Juss-Buss ikke fått gjennomslag for, men Justiskomitéen mente grensene skulle 

indeksjusteres hvert år. Jeg mener det viktigste er at inntektsgrensen (pr. 1.9.03 er det bare 

en grense) økes jevnlig og helst hvert år, og at det ikke er så viktig om inntektsgrensen 

knyttes til G. Departementet har tidligere vurdert om inntektgrensen skal knyttes til G, men 

valgt å ikke gjøre det for lettere å ha kontroll med utgiftsnivået. De har ment at det er bedre 

at Stortinget vurderer dette i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene. Jeg vil derfor 

oppfordre Juss-Buss til å sette inntektsgrensen for fri rettshjelp på den politiske dagsorden 

når Stortinget behandler statsbudsjettet. Dette en travel tid for stortingsrepresentantene. Jeg 

vil foreslå at Juss-Buss derfor allerede før sommeren tar kontakt med representanter for de 

ulike partiene for å presentere Juss-Buss sine synspunkter eller avtale møter/samtaler til 

høsten. Jeg foreslår også at Juss-Buss søker å presentere sine synspunkter i media i den 

tiden budsjettet behandles i Stortinget.  

 

Jeg ser ingen grunn til å gi opp kampen for at inntektsgrensen skal knyttes til G eller 

konsumprisindeksen. Jeg er imidlertid av den oppfatning at argumenter for dette mange 

ganger "slår ihjel" argumentet om en heving av inntektsgrensen. Det absolutt viktigste må 
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være at grensen blir økt.  

 

3.3.3 Differensiering av inntektsgrensene 

For å gjøre det lettere å forholde seg til loven og mer forutberegnelig for klienter, advokater 

og andre som har med loven å gjøre, har utviklingen av rettshjelploven de siste årene gått i 

retning av å forenkle regelverket. Det opereres i dag med bare én inntektsgrense i 

rettshjelploven, mot tidligere flere. En differensiering av inntektsgrensen kan på mange 

måter sies å gå i motsatt vei av denne utviklingen, og Juss-Buss har ikke fått gjennomslag 

for dette ønsket. Det er imidlertid kommet forslag fra departementet om å sette en egen 

inntektsgrense for ektefeller, samboere og partnere.  

 

De argumentene Juss-Buss bruker i argumentasjonen for en differensiering av 

inntektsgrensent er gode og vel dokumenterte, men jeg savner eksempler fra konkrete saker 

og fra forskning. Særlig har Rettshjelp 2001 resultater som tyder på at en større 

differensiering vil medføre at langt flere vil omfattes av rettshjelploven (Rettshjelp 2001 s. 

177 flg.).  

 

Selv om argumentasjonen er god, tror jeg det er vanskelig å få gjennomslag for sitt syn når 

det nærmest går i motsatt retning av hva utviklingen av loven ellers gjør. Jeg mener likevel 

Juss-Buss fremdeles skal argumentere for en større differensiering av inntektsgrensen, og 

særlig rette dette arbeidet mot politikerne på Stortinget. En samlet Justiskomité mente ved 

behandlingen av St. mld. nr. 25 at dette var noe som burde vurderes.  

 

Jeg foreslår også å arbeide for at det i større grad skal tas hensyn til forsørger- og 

gjeldsbyrde når man vurderer dispensasjon fra inntektsgrensen. Etter gjeldende rett skal det 

føres en restriktiv praksis med hensyn til dispensasjon fra de økonomiske vilkårene (jf. G-

73/96 pkt. 1.8. side 30), så selv om det tas hensyn til forsørger- og gjeldsbyrde når man 

vurderer dispensasjon, kan det jobbes for at det i større grad skal tas hensyn til dette.  

 

3.3.4 Økonomisk identifikasjon 

Regelen om økonomisk identifikasjon har stått uforandret siden 1981. Det er nå kommet 

forslag fra departementet om å fjerne bestemmelsen, og heller sette en egen inntektsgrense 

for ektefeller, samboere og partnere. Forslaget innebærer at Juss-Buss ønske om å fjerne 

regelen er oppfylt, men i og med det også er foreslått å sette en egen felles inntektsgrense 
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for ektefeller, samboere og partnere, blir betydningen av fjerningen redusert. I realiteten 

foretas det fremdeles en identifikasjon, men inntektsgrensen er foreslått hevet i de tilfeller 

hvor man identifiserer. 

 

Det er usikkert hva utfallet av forslaget vil bli. Det blir derfor vanskelig å komme med mine 

vurderinger av og forslag til hva man bør arbeide med rettspolitisk fremover. Hvis utfallet 

blir som departementet har foreslått, så ville det være interessant å se hvilken effekt 

forslaget ville hatt på utvalget av personer i Rettshjelp 2001. Min umiddelbare antagelse er 

at departementets foreslåtte innteksgrense er for lav, og at det bør jobbes for at 

inntektsgrensen blir hevet. Det er imidlertid viktig å ha fakta for å underbygge dette. 

 

Videre bør det jobbes for at det i saker som angår spesielt personlige forhold bare skal ses 

på søkerens inntekt. Særlig i nyetablerte samlivsforhold kan "identifikasjon" stille søkeren i 

en uheldig situasjon. Hvis ektefellen, samboeren eller partneren har veldig høy inntekt og 

det er klart at de har felles interesse i saken, vil det kanskje virke urimelig om man får fri 

rettshjelp. Slik jeg ser det bør det lages unntak for denne situasjonen og ikke la 

"identifikasjon" være hovedregelen. Regler om dette må etter min mening formuleres slik 

at det ikke gjør loven kompleks og lite forutberegnelig. 
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4  Egenandeler 
 

4.1 Innledning 

 
Selv om loven heter lov om fri rettshjelp er det ofte slik at klienten selv må betale en viss 

sum (egenandel) for rettshjelpen. I saker hvor rettshjelpen er økonomisk behovsprøvet har 

det i lang tid vært hovedregelen at det alltid skal betales egenandel. Rettshjelploven § 9 

(etter lovendring av 15.9.1995 nr. 62) som hjemler dette, gir også åpning for at egenandelen 

frafalles.  

 

De siste årene har egenandelen bestått av en grunnandel på kr. 300,- og en tilleggsandel 

som utgjør 25 % av de totale rettshjelputgiftene fratrukket grunnandelen. Tilleggsandel 

betales ikke dersom personen har en årlig bruttoinntekt mindre enn kr. 70.000 - 90.000 

avhengig av forsørgelsesbyrde, jf. forskriften kapittel 2.  

 

For mange gir loven dermed ikke fri rettshjelp, men subsidiert rettshjelp. Til tider har 

egenandelsordningen ført til at mange har måttet betale flere tusen kroner for rettshjelpen 

de har fått. Det er Juss-Buss sitt inntrykk at mange rett og slett har gitt opp å få sin rett i 

redsel for at det vil koste dem for mye. 

 

 

4.2 Rettspolitisk arbeid 

 
4.2.1 Høringsuttalelse 2001 

Departementet sendte på høring i 2001 et forslag om å forandre egenandelens størrelse, 

både når det gjaldt grunnandelen og tilleggsandelen, samt sette et tak på hvor stor 

tilleggsandelen kan bli. Det ble også foreslått å flytte beregning og innkreving av 

egenandelen fra Statens Innkrevingssentral til advokaten som yter fri rettshjelp.  

 

Høsten 2001 skrev Juss-Buss ved Fri rettshjelp-gruppa en høringsuttalelse til disse 

forandringene av egenandelsordningen i lov om fri rettshjelp. Juss-Buss skrev i sin 

høringsuttalelse at de prinsipalt så det som mest hensiktsmessig å fjerne hele 
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egenandelsordningen fordi den i liten grad bidrar til å finansiere fri rettshjelpsordningen og 

i liten grad har noen preventiv effekt i forhold til at folk misbruker ordningen. Først og 

fremst ønsket vi å fjerne egenandelen av hensyn til klientene, de som virkelig var i behov 

av offentlig fri rettshjelp, for at de skal slippe å betale for et så viktig velferdsgode. Juss-

Buss understreket at egenandelsordningen bidro til at mange vegret seg for å benytte seg av 

fri rettshjelpstilbudet, og at den dermed kunne føre til at noen led rettstap på grunn av 

manglende økonomisk evne.  

 

Subsidiært støttet Juss-Buss departmentets forslag om å fjerne tilleggsandelen fra fritt 

rettsrådsakene samt sette et tak på tilleggsandelen i fri sakførsel-sakene. Videre foreslo vi å 

knytte grunnandelen til folketrygdens grunnbeløp (G) og ikke, som departementet, til den 

offentlige salærsatsen for fri rettshjelp saker. Grunnandelen og taket for den totale 

egenandelen ville etter vårt forslag bli noe lavere enn det departementet foreslo, og det ville 

samsvare mer med det som ble fremlagt i stortingsmeldingen. 

 

Juss-Buss mente det var kritikkverdig at departementet ikke vurderte fritaksgrensene for 

tilleggsandelen når det nå foreslo relativt omfattende endringer i egenandelssystemet. Vi 

pekte på at fritaksgrensene lå på et nivå under eksistensminimum, og at det var nødvendig å 

heve fritaksgrensene opp mot kr. 100. - 120.000. 

 

4.2.2 Møte på Juss-Buss 

Som tidligere nevnt hadde noen Juss-Bussere samtaler med Arbeiderpartiets fraksjon i 

Stortingets justiskomité høsten 2001. En viktig del av samtalene gikk på å legge frem vårt 

syn på egenandelsordningen og diskutere løsninger for hvordan den kunne bli bedre. 

Synspunktene var de samme som nevnt ovenfor i forbindelse med høringsuttalelsen, se pkt. 

4.2.1. 

 

4.2.3 Lobbyvirksomhet 

I februar 2002 kom Ot. prp. nr 37 (2002-03) med forslag om endringer i lov om fri 

rettshjelp. Departementet fastholdt sitt forslag om størrelsen på grunnandelen og taket på 

tilleggsandelen, men foreslo også, til vår glede, å heve fritaksgrensene fra kr. 70. - 90.000 

til kr. 100 - 110.000 avhengig av forsørgerbyrde. 

 

Ettersom Ot. prp.'en skulle behandles i Stortinget senere på våren bestemte Fri 
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rettshjelpsgruppa å ta kontakt med noen politikere for å presentere vårt syn på saken og 

påvirke de til å gå inn for å fjerne hele egenandelsordningen. Vi var i kontakt med noen 

politiske rådgivere, men før vi hadde kommet så langt som til å avtale møter så hadde et 

flertall i Stortinget, bestående av Ap, SV og Frp, blitt enige om å fjerne hele 

egenandelsordningen. 

 

Da Stortinget i juni 2002 behandlet Ot. prp. nr 37 (2002-03) og, etter forslag fra 

Arbeiderpartiet, vedtok å fjerne hele egenandelsordningen fra og med 1. januar 2003, så 

Juss-Buss det i noen grad som sin fortjeneste. 

 

4.2.4 Mer lobbyvirksomhet 

Imidlertid foreslo Regjeringen i sitt statsbudsjett for 2003 å ikke fjerne egenandelen før 1. 

september 2003. Igjen mobiliserte fri rettshjelpsgruppa til "kamp". Vi kontaktet politiske 

rådgivere til politikere i Ap og SV, og det ble avtalt et møte på Stortinget. Vi kontaktet også 

en representant for Frp, men det ble ikke avtalt noe møte eller utveksling av synspunkter. 

Det er uvisst om dette skyldes vanskeligheter med å finne et tidspunkt som passet eller om 

det ikke var interesse for det fra representantens side.  

 

Det ble avholdt et møte på Stortinget mellom to av representantene fra fri rettshjelpsgruppa 

og Stortingsrepresentanter fra Ap, hvor vi la frem vårt syn på saken. Vi argumenterte sterkt 

for at egenandelsordningen burde bli fjernet fra 1. januar 2003, i tråd med det Stortinget 

vedtok i juni 2002, og at man ikke burde utsette det hele til 1. september 2003 som foreslått 

i Regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi møtte forståelse for våre synspunkter, men 

Arbeiderpartiets stortingsgruppe bestemte seg senere for å ikke gjøre noe med denne posten 

i statsbudsjettet. Representantene vi møtte ønsket et videre samarbeid med Juss-Buss om 

utveksling av synspunkter og erfaringer på fri rettshjelpsordningen, og de sa seg spesielt 

interessert i opplysninger rundt regelen om at inntekten til en som søker om fri rettshjelp 

blir lagt sammen med med ektefellens/samboerens inntekt, såkalt økonomisk identifisering.  

 

Representanten for SV avlyste møtet på grunn av liten tid. Hun ville imidlertid gjerne ha 

noe skriftlig på saken. Hun anbefalte oss å sende e-post til alle fraksjonslederne i 

Justiskomitéen med våre argumenter, hvilket vi også gjorde.  

 

Perioden hvor statsbudsjettet fastsettes er en svært travel periode for 
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Stortingsrepresentanter, med mye møtevirksomhet i stortingsgrupper og komitéer. Det er 

derfor viktig å ha alternative måter å kommunisere sitt budskap på. En god skriftlig 

fremstilling av saken kan i mange tilfeller gjøre samme nytten som et møte, og er langt 

mindre ressurkrevende for representantene. Hvis man i tillegg har kontakt med politiske 

rådgivere kan man bruke disse til å følge opp saken ovenfor representantene.  

 

4.2.5 Bruk av media 

Noen av medarbeiderne på Fri rettshjelpsgruppa laget et reportasjeutkast som ble sendt til 

en journalist i en landsdekkende avis. Utkastet satte lys på det at politikerne først hadde 

vedtatt å fjerne egenandelen, for så å gjøre retrett, sannsynligvis av økonomiske hensyn. 

Videre innebar utkastet en redegjørelse for reglene om fri rettshjelp med særlig vekt på 

egenandelsreglene. Journalisten var kontaktet på forhånd og sa seg interessert, desverre 

kom det ingenting på trykk. 

 

Også andre medarbeidere i Fri rettshjelpsgruppa fikk i oppgave å ta kontakt media. Det ble 

gjort forsøk på å få kontakt med mediene, men desverre var det ikke lett å få tak i de rette 

personene. Desverre er det slik på Juss-Buss at medarbeiderne har mye å gjøre, og ting går 

ofte i den såkalte glemmeboken eller det tar så lang tid før at det da er for sent. 

(Medarbeiderne på Juss-Buss jobber i snitt omtrent 50 % mer enn de får betalt for). I denne 

saken var tiden relativt knapp, og prosjektet med å kontakte TV rant dermed "ut i sanden".  

 

4.2.6 Demonstrasjon 

Det ble inngått budsjettforlik mellom Regjeringen og Frp, og kampen om å få fjernet 

egenandelen fra 1. januar syntes tapt fra Juss-Buss sin side. Vi bestemte oss allikevel for at 

vi ville være tilstede i Stortinget når statsbudsjettet skulle behandles. En del av Fri 

rettshjelp-gruppa var tilstede under behandlingen av budsjettet den 5. desember 2002, og de 

hadde med seg et stort banner med teksten "FRI RETTSHJELP NÅ". Banneret ble hengt 

opp på balkongen i stortingssalen.  

 

"Demonstrasjonen" fikk nok ingen effekt på voteringen i Stortinget, men vi fikk markert 

vårt synspunkt. Det hele endte med at Stortingets president fra talerstolen ba oss fjerne 

banneret og forlate salen. Et par vakter fulgte oss ut. I ettertid anbefales det å benytte andre 

metoder for å markere synspunkter både fordi metoden synes lite egnet til å endre på noe, 

og at handlingen kan medføre bøter for de involverte. Fri rettshjelp-gruppa ble i ettertid 
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enige om at det ved ulovlige demonstrasjoner som denne på forhånd bør avklares med 

Plenum (Plenum er Juss-Buss' øverste organ hvor alle ansatte har møteplikt og stemmerett). 

.Både fordi slike demonstrasjoner har betydning for Juss-Buss' omdømme utad og det er 

viktig at Plenum kan ta stilling til hvem som skal betale eventuelle bøter for forholdet. Pr. 

1. november 2003 har det ikke kommet noen form for strafferettslig reaksjon på 

demonstrasjonen. 

 

 

4.3 Resultat og vurdering 

 
Resultatet av arbeidet med egenandelsordningen er at ordningen ble fjernet fra og med 1. 

september 2003. Et av målene med forandring av fri rettshjelpssystemet er nådd og det blir 

spennende å se hvilken effekt dette vil ha på rettshjelpsbehovet i befolkningen og ikke 

minst på arbeidet i Juss-Buss. Det rettspolitiske påvirkningsarbeidet med 

egenandelsordningen er nå ferdig, men det er viktig at forandringen nå følges opp for å se 

hvilke virkninger den får. Det vil i dette henseende være interessant å studere i hvilken grad 

fjerning av egenandelen vil medføre økte utgifter for Staten og om antallet fri 

rettshjelpssaker øker. Det er kommet andre endringer i fri rettshjelpsloven som også vil ha 

betydning for dette. Blant annet sendte Justisdepartementet ut en høring våren 2003 med 

forslag om til dels store endringer i fri rettshjelpsloven. Så en økning av antall saker og 

utgifter kan skyldes også andre endringer enn fjerning av egenandelen.  

 

Viktigere for Juss-Buss er det å vurdere hvorvidt endringen har betydning for arbeidet i 

Juss-Buss. På rettsområder som familierett, arbeidsrett, husleierett og trygderett vil det i 

fremtiden muligens være større anledning til å henvise klienter til rettshjelpsordningen enn 

tidligere. I hvert fall er argumentet om at klienten må betale egenandel for fri rettshjelp nå 

falt bort, men det kan også være gode argumenter for at Juss-Buss ikke skal henvise.  

 

Det har i den tiden jeg har vært ansatt på Juss-Buss vært en utbredt oppfatning blant 

medarbeiderne at saksbehandlingen tar for mye tid, og at man ønsker å bruke mer tid på 

rettspolitikk. Antall henvendelser til Juss-Buss har økt betraktelig de siste 10 årene, og jeg 

mener Juss-Buss bør søke å redusere saksbehandlingen. En måte er å å henvise mer til fri 

rettshjelp. I en del saker ber Juss-Buss alltid klienten om å søke først, det være seg enten 

klienten ønsker støtte fra sosialkontoret, oppholdstillatelse fra utlendingsmyndighetene eller 
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permisjon fra fengselet. Hvis de får et svar på søknaden som de ikke er fornøyd med kan de 

komme tilbake til Juss-Buss for å få vurdert saken sin og eventuellt få hjelp til å klage på 

vedtaket. Jeg mener Juss-Buss, i saker hvor klienten kan få fri rettshjelp, alltid bør be 

klienten om å søke fri rettshjelp først, og heller komme tilbake til Juss-Buss dersom de ikke 

får det.  

 

Jeg mener det imidlertid også er viktig at Juss-Buss har et visst saksgrunnlag på de områder 

de jobber. Det vil nok være et tap for eksempelvis Sosial, trygde- o garbeidsrettsgruppa og 

Husleie- og gjeldsgruppa om de ikke lenger skal behandle noen saker om henholdsvis 

oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold eller oppsigelse i husleieforhold. Det er nyttig for 

medarbeiderne å kjenne til disse reglene når de jobber med andre sider av arbeids- og 

husleieretten. Statistikken i Juss-Buss' årsrapport for 2002 tyder på at det er potensiale i de 

nevnte gruppene for å redusere saksantallet noe, ettersom oppsigelse i arbeidsforhold og 

husleieforhold utgjør den største kategorien av saker for hver av de to gruppene. 

 

Slik jeg ser det bør alle gruppene på Juss-Buss hele tiden vurdere om henvendelsene de får 

bør henvises eller om det er viktig for gruppa å ta denne saken.  
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5 Informasjon 

 
5.1 Innledning 

 

I en del tilfeller er det hverken de økonomiske eller saklige begrensningene i 

rettshjelploven som er til hinder for at folk bruker rettshjelp-ordningen, men rett og slett det 

at de ikke vet om den eller hva den innebærer. Det hjelper dårlig med en rettshjelp-ordning 

dersom ingen av de som trenger ordningen kjenner til den. Det er Juss-Buss' erfaring at 

mange ikke kjenner til ordningen med fri rettshjelp.  

 

I Statskonsultrapporten fra 1998 anbefales følgende: 

"Departementet bør selv ta et større ansvar for at målgruppen for ordningen får 

informasjon om sine rettigheter. Departementet bør sørge for å utarbeide informasjon og 

etablere samarbeid med aktuelle offentlige instanser på kommunalt og lokalt statlig nivå."  

 

I en undersøkelse fra 1996 av et representativt utvalg på 1000 spurte nordmenn svarte 80 

prosent at de hadde hørt om fri rettshjelp-ordningen, men nesten ingen kunne gjøre noe 

nærmere rede for den (Aftenposten morgen 15. mai 1997).  

 

FAFOs evaluering av rettshjelp-ordningen konkluderer med at det er "særlig alvorlig at de 

gruppene man er mest bekymret for om får ivaretatt sitt retthjelpsbehov i minst grad 

kjenner til rettshjelpsordningen (FAFO-rapporten, kapittel 8). 

 

Ikke bare er det brukerne av ordningen som må kjenne til den. Også andre bør kjenne 

loven, for eksempel de som skal gi hjelpen. Informasjonsproblemet løses derfor ikke bare 

ved å gi informasjon til brukerne, og Juss-Buss mener derfor det er viktig at også 

advokater, ansatte i barnevernet og ansatte på sosialkontor og trygdekontor m.m. kjenner til 

ordningen. Det foreligger lite informasjon om ordningen og jurister har ikke denne loven 

som pensum i studiet. Det er heller ingen andre yrkesgrupper som har opplæring i denne 

loven som en del av studiet.  
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5.2 Rettspolitisk arbeid 

 

5.2.1 Opplæring på Juss-Buss 

Juss-Buss ansetter ca. 10 medarbeidere hvert semester. Alle nye medarbeidere har en felles 

opplæringsuke hvor opplæring i lov om fri rettshjelp er en del av programmet. Vi mener 

denne loven er så sentral i forhold til den hjelpen vi skal gi klienten som henvender seg til 

oss at vi ser det som nødvendig at alle som jobber i Juss-Buss har en viss kunnskap om 

loven.  

 

Som nevnt i innledningen har Juss-Buss en egen gruppe som arbeider med fri rettshjelp-

problematikken. Medarbeiderne i denne gruppen får spesielt god kunnskap om fri 

rettshjelp.   

 

Flere ganger har Juss-Buss invitert folk som jobber med rettshjelpsloven i det daglige til å 

foredra om sitt virke eller rett og slett ha opplæring i loven for Juss-Buss medarbeiderne. 

Dette skjer vanligvis på såkalt fredagspils, en samling i Juss-Buss kjelleren fredag 

ettermiddag, eller på rettspolitisk seminar, et internseminar for Juss-Buss med et 

rettspolitisk tema som arrangeres hvert semester. Fri rettshjelp er et gjengangertema på 

disse samlingene og nedenfor nevnes noe av det som har vært arrangert de siste 2-3 årene.  

 

Høsten 2000 var Merete Fæhn (tidligere Haugen) og Elisabeth Vigerust, tidligere 

medarbeidere på Juss-Buss, på en fredagspils og snakket om sin rettshjelpsundersøkelse fra 

1991. Den samme høsten var fri rettshjelp tema på rettspolitisk seminar. Jens Christian 

Leonthin fra Justisdepartementets sivilavdeling ga en innføring i rettshjelp-ordningen slik 

den var. Etterpå snakket professor Kristian Andenæs ( prosjektleder for Juss-Buss) om 

hvordan han mente rettshjelpsordningen bør være.   

 

Høsten 2001 var fri rettshjelp igjen tema på rettspolitisk seminar, og denne gangen ble det 

presentert resultater fra undersøkelsen fra 2001. Også denne høsten hadde Juss-Buss 

fredagspils om fri rettshjelp hvor en ansatt fra Justisdepartementets sivilavdeling holdt 

foredrag.  

 

Thomas B. Svendsen, tidligere daglig leder på Juss-Buss, hadde en gjennomgang av St. 

mld. nr. 25 (1999-2000) på rettspolitisk seminar våren 2002. 
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Våren 2003 hadde vi et internseminar på Juss-Buss hvor fri rettshjelp-gruppa hadde 

opplæring for de andre medarbeiderne i lov om fri rettshjelp. Vi delte fri rettshjelp-gruppa i 

tre grupper, hvorav den ene gruppa fikk ansvaret for opplæringen i søknads- og 

klageprosessen når man søker om fri rettshjelp, den andre gruppa for de økonomiske 

vilkårene og dispensasjon fra disse og den tredje gruppa for de saklige begrensningene. En 

fredag i mai hadde hele Juss-Buss 5 timers opplæring i lov om fri rettshjelp.   

 

5.2.2 Arbeid med enkeltsaker 

Gjennom sitt arbeid med enkeltsaker driver også Juss-Buss informasjon om fri rettshjelp-

ordningen. Vi gir klienter informasjon om loven, og vi har også en brosjyre om fri 

rettshjelp som vi flittig deler ut. Brosjyren er laget av vårt søstertiltak i Tromsø, Jusshjelpa i 

Nord-Norge. Arbeid med enkeltsaker medfører også at medarbeiderne øker sin kunnskap 

om loven. 

  

5.2.3 Undersøkelse 1991 

I undersøkelsen fra 1991 hadde i overkant av 1/10 av husstandene aldri hørt om fri 

rettshjelp, og omtrent en tredjedel kunne ikke gjøre noe særlig nærmere rede for den. 

Videre var det en god del som visste det var økonomiske grenser, men nesten ingen visste 

på hvilket nivå grensene lå eller at det også var saklige begrensninger.  

 

Tall fra undersøkelsen viser at menn kjenner bedre til ordningen enn kvinner. Kjennskapen 

stiger også med inntekts- og utdannelsesnivå.  

 

5.2.4 Artikler i Klassekampen 

Juss-Buss hadde i lang tid fast ukentlig spalteplass i Klassekampen. I den forbindelse hadde 

vi flere ganger innlegg om rettshjelpsordningen. Innleggene kunne dreie seg om 

forskjellige sider av ordningen, men ofte var hensikten å drive ren informasjon om 

ordningen. Det kunne være informasjon om økonomiske vilkår og egenandeler eller om 

hvilke saksområder loven omfattet. Som regel inneholdt også artiklene et krav om 

forbedring av ordningen.  

 

5.2.5 Arbeid i forbindelse med stortingsmeldingen 

Under arbeidet med stortingsmeldingen fikk departementet innspill fra Juss-Buss hvor vi 
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pekte på at kunnskapen om fri rettshjelpsordningen var for dårlig både blant brukerne og 

advokater. Vi viste til at det i 1997 var satt av om lag 250 millioner kroner til fri rettshjelp. 

Av dette ble 63,8 millioner kroner ikke brukt, og Juss-Buss mente det blant annet kunne 

skyldes at det var for dårlig informasjon om ordningen. Vi etterlyste en brosjyre om 

ordningen. 

 

I Stortingsmeldingen nevner departementet at det vil gjøre mer for å informere om 

ordningen, blant annet ved å ta i bruk internett. 

 

5.2.6 Møte med Justisministeren 

Da Justisministeren var på Juss-Buss i forbindelse med Rettshjelp 2001, jf. pkt.2.2.4, tok 

Juss-Buss behørig opp problemstillinger rundt informasjon om rettshjelpsordningen. Vi 

viste til at både FAFO-rapporten og Statskonsultrapporten mente det var nødvendig med 

mer informasjon. Vi etterlyste tiltak som særlig tok sikte på å nå ordningens 

hovedmålgruppe. 

 

5.2.7 Undersøkelse 2001 

Rettshjelp 2001 har god statistikk på befolkningens kunnskap om rettshjelploven. I 

Generell 2001 svarer ca 95 % av utvalget at de har hørt om fri rettshjelp. Nesten halvparten 

av disse vet ikke noe om ordningen og bare 7 % vet at det er både inntekts og 

saksbegrensinger i loven (Rettshjelp 2001 tabell 56). Statistikken viser også at kunnskapen 

om loven er noenlunde lik for de med et udekket rettshjelpsbehov som de som ikke har det 

(Rettshjelp 2001 tabell 56). Ingen i undersøkelsen opplyser at de har hørt om 

Justisdepartementets internettsider, og en skulle tro at Oslobeboere er blant de i landet som 

har best tilgang til internett (Rettshjelp 2001 s 206). 

 

Blant utvalget i Kvinne 2001 er kunnskapen om loven enda dårligere. Hele 56 % svarer at 

de aldri har hørt om fri rettshjelp og ingen av kvinnene visste at det er saklige og 

økonomiske begrensninger i loven. Noen nevnte at de forbandt ordningen med gratis 

advokat (Rettshjelp 2001 s. 168). 

 

5.2.8 Opplysning om fri rettshjelp i vedtak fra det offentlige 

Ettersom resultatene fra Rettshjelp 2001 viste at det var et stort behov for bedre 

informasjon om rettshjelp-ordningen foreslo noen medarbeidere på fri rettshjelp-gruppa at 
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dette var et problem Juss-Buss i større grad måtte ta tak i. Gruppa diskuterte om det burde 

være en lovfestet plikt for offentlige kontor til å informere om fri rettshjelp i tilfeller hvor 

den som var i kontakt med kontoret muligens hadde rett til det. Gruppa mente det burde 

være en slik plikt, men fant ut at det mest effektive var å først jobbe for at slik infomasjon 

ble en fast del av de vedtak og informasjonsskriv som sendes ut fra det offentlige, for 

eksempel i vedtak fra trygdeetaten og sosialtjenesten. Gruppa mente dette måtte gjelde i 

mange sammenhenger, men ville først konsentrere seg om de områder Juss-Buss hadde 

erfaring fra.  

 

Representanter fra hver av de fire faste arbeidsgruppene på Juss-Buss ble tildelt oppgaven 

med å  sørge for dette på sitt rettsområde. Representanter for Sosial-, trygde- og 

arbeidsrettgruppa skulle forsøke å få informasjonen inn i vedtak fra trygden og i offentlige 

arbeidsoppsigelser. Husleie- og gjeldsgruppa skulle kontakte namsmyndighetene og 

Innvandringsgruppa skulle sørge for at informasjonen kom med i vedtak om separasjon og 

skilsmisse.  

 

I forbindelse med den høringen Juss-Buss skrev våren 2003 (jf. pkt.............) foreslo Juss-

Buss å lovfeste en plikt for offentlige kontor til å informere om fri rettshjelp i tilfeller hvor 

den som var i kontakt med kontoret kan tenkes å ha rett til slik bistand. Vi mente det på 

linje med at advokater har plikt til å informere om ordningen etter rettshjelploven § 2, også 

burde være en plikt for det offentlige. Vi foreslo å sette bestemmelsen inn samme sted, i 

rettshjelploven § 2.  

 

5.2.8 Mini-brosjyre 

Justisdepartementet utarbeidet en brosjyre om fri rettshjelp, men Juss-Buss mente brosjyren 

var for lite informativ. Fra før av brukte Juss-Buss brosjyren som Juss-Hjelpa i Nord-Norge 

hadde laget, men den var på over 20 sider, og vi mente vi kunne ha god bruk for en kortere 

brosjyre. Vi ønsket at brosjyren skulle være tilgjengelig på offentlige kontorer som 

sosialkontoret, trygdekontoret, hos aetat, på helsestasjoner osv., og en kortere brosjyre ville 

være langt billigere å mangfoldiggjøre og distribuere. Noen medarbeidere i fri rettshjelp-

gruppa fikk derfor i oppgave å lage en kortfattet brosjyre om fri rettshjelp-ordningen. 

Resultatet ble en brosjyre på fire A5-sider (eller ett tosidig A4-ark), som er meget lett å 

kopiere opp og billig å sende ut.  
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5.2.9 Kurs for sosialkontor 

I forbindelse med at Juss-Buss ønsket å distribuere mini-brosjyren ut til forskjellige 

offentlige kontorer ønsket vi også å tilby de ansatte ved kontorene opplæring i lov om fri 

rettshjelp. I første omgang ble det bestemt å kontakte bare ett kontor, for å kunne evaluere 

prosjektet før det ble utvidet i stort omfang. Dette ble bestemt i desember 2002, og det så 

vanskelig ut å få til noe før jul. En av medarbeiderne på fri rettshjelp-gruppa som også 

jobbet på SAG, skulle på nyåret ta kontakt med et sosialkontor for å lufte interessen. 

Forslaget ble godt mottatt av sosialkontoret, men akkurat da vi ringte stod de på flyttefot. 

De ville gjerne at Juss-Buss skulle komme, men foreslo å vente til de var inne i nye lokaler. 

Det ble enighet om at Juss-Buss skulle kontakte de igjen.  

 

Prosjektet tok senere en annen retning fordi man mente det ble for ressurskrevende å ha 

kurs for de ansatte på sosialkontorene. Juss-Buss skal derfor i disse dager sende et skriv til 

alle sosialkontorene i Oslo hvor de blir bedt om å informere om fri rettshjelp-ordningen på 

sine personalmøter. Brosjyren legges ved og det bes om at den gjøres tilgjengelig for 

brukerne av kontoret. 

 

5.2.10 Kontakt med Juss-Hjelpa i Nord-Norge 

Jusshjelpa i Nord-Norge (Jusshjelpa)ble etablert i 1988 nærmest som en kopi av Juss-Buss, 

og de to tiltakene har samarbeidet mye i årenes løp. Våren 2002 ble Juss-Buss kontaktet av 

Juss-Hjelpa i Nord-Norge fordi det var ønske om å starte en fri rettshjelp-gruppe også blant 

Jusshjelpas medarbeidere. Dde ønsket derfor informasjon om hvordan Juss-Buss' fri 

rettshjelp-gruppe var organisert og hvordan den jobbet. En av medarbeiderne tok kontakt 

med Jusshjelpa. Foruten å utveksle informasjon om Fri rettshjelp-gruppa på Juss-Buss ble 

det også enighet om at vi skulle satse på å samarbeide om enkelte prosjekter, for eksempel 

høringer.  

 

 

5.3 Resultat og vurdering 

 
Juss-Buss arbeid med å spre kunnskap og informasjon om rettshjelpsordningen er etter min 

mening omfattende og godt. Opplæringen av nye medarbeidere hvert semester gjør at Juss-

Buss, kanskje sammen med de andre studentrettshjelpstiltakene, trolig er den institusjon i 

Norge som sørger for at flest jurister får informasjon om og et forhold til ordningen. 
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Opplæringen kan selvsagt bli bedre og særlig er det min erfaring at den generelle 

innføringen i loven som gjøres den første opplæringsuka, bør følges opp med en grundigere 

opplæring senere på semesteret. Den første uka blir fort en uke fylt med et mylder av 

informasjon og nye ting å forholde seg til, og ting forsvinner nesten like fort ut av hodet 

som de kom inn. Det internseminaret vi hadde våren 2003, hvor fri rettshjelp-gruppa hadde 

opplæring for de andre medarbeiderne i lov om fri rettshjelp, viste seg å være en svært 

nyttig metode for å øke kunnskapen om rettshjelploven. Jeg vil anbefale at dette gjøres fast 

hvert eller annen hvert semester. 

 

Informasjonen om fri rettshjelp blant befolkningene virker å være noe bedre nå enn den var 

for en del år tilbake, i hvert fall om man ser på tallene fra undersøkelsene i 1991 og 2001. 

Justisdepartementet har utarbeidet sin egen brosjyre om temaet og tatt i bruk internett. Noe 

har altså skjedd, men mye tyder på at dette langt i fra er tilfredsstillende. Juss-Buss bør 

derfor fremdeles etterlyse informasjonstiltak fra departementets side. Særlig bør det 

etterlyses tiltak som retter seg mot "de gruppene man er mest bekymret for om får ivaretatt 

sine rettshjelpsbehov" for å bruke en formulering fra FAFO-rapporten.  

 

I kontakten med departementet er det viktig å bruke resultatene fra Rettshjelp 2001 og 

FAFOs og Statskonsults undersøkelser av ordningen. Jeg mener Juss-Buss bør skrive et 

brev til departementet eller ha et møte med Justisministeren hvor man presenterer 

resultatene og spør om hva slags tiltak de vil iverksette for å bedre informasjonen. Det er 

opplagt en fordel om man også presenterer forslag til tiltak. Et forslag er å gi økonomisk 

støtte til Juss-Buss' arbeid med å distribuere mini-brosjyren til ulike offentlige kontorer. Et 

annet forslag er å informere om ordningen i media.  

 

Videre kan Juss-Buss gjerne selv drive informasjon om ordningen gjennom mediene, men 

det kan være vanskelig å komme til uten å ha en konkret sak.  

 

Jeg mener det er viktig å følge opp Juss-Buss sitt forslag om en plikt for offentlige kontorer 

til å informere om fri rettshjelp. Om departementet ikke støtter forslaget om å ta det inn i 

rettshjelploven, bør man "lobbe" overfor politikerne i Stortinget. Om man ikke lykkes å få 

det inn i loven da heller, bør man fortsette arbeidet med å kontakte ulike offentlige 

instanser og legge frem forslaget for dem.  
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Brosjyre-prosjektet har vist seg som et nyttig prosjekt. Juss-Buss har laget mange brosjyrer 

tidligere og det er en effektiv måte å informere på, men da er det viktig at brosjyren ikke 

blir liggende i hylla på Juss-Buss. Det er viktig at den blir distribuert slik at informasjonen 

kan nå de som trenger den. Når det nå skal sendes informasjon til sosialkontorene i Oslo 

mener jeg det er viktig å følge opp dette med en vurdering av om prosjektet når sitt formål. 

Jeg mener man bør spørre sosialkontorene i etterkant om de hadde noen nytte av 

informasjonen vi ga dem og om de har noen formening om brukerne hadde noen nytte av 

den. Det kan gi en pekepinn på om dette er noe Juss-Buss bør gjøre mer av. 

 

Samarbeidet med Jusshjelpa i Nord-Norge har vært nyttig på flere måter og vil 

forhåpentligvis fortsette med det. For det første fører det til at flere juridiske studenter får 

kjennskap til lov om fri rettshjelp, og for det andre kan man gjøre mer når man er flere. Det 

førte også til at Jusshjelpa og Juss-Buss samarbeidet om høringen våren 2003.  
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6 Rettshjelpsordningens organisering 
 

6.1 Innledning 

 

Begrensninger i saksområder, egenandel og økonomiske vilkår er tatt inn i loven fordi 

Staten ikke har økonomi til å gi alle og enhver fri rettshjelp. Juss-Buss har derfor til 

stadighet kommet med forslag til å organisere rettshjelpsordningen annerledes, slik at man 

kan få mer ut av de ressursene som brukes til dette formålet og få en ordning som gjør at 

færre lider rettstap på grunn av ressursmangel. 

 

Det har i lang tid vært en diskusjon om offentlig rettshjelp skal gis av offentlig ansatte 

rettshjelpere på enn eller annen måte eller av privatpraktiserende advokater. Dette ble 

diskutert allerede i Rettshjelpskomitéen av 1954, i flere sammenhenger senere og senest i 

Stortingsmeldingen fra 1999-2000.  I forbindelse med utarbeidingen av stortingsmeldingen 

fikk departementet innspill fra Juss-Buss med vårt syn på dette.  

 

 

6.2 Rettpolitisk arbeid 

 
6.2.1 Arbeid i forbindelse med stortingsmeldingen 

Under arbeidet med stortingsmeldingen fikk departementet et skriv fra Juss-Buss hvor vi 

tok opp problemer ved organiseringen av rettshjelpsordningen. For det første mente Juss-

Buss det er et problem at advokater selv velger om de vil ta saker etter rettshjelploven eller 

ikke. Det medfører at offentlige oppdrag blir prioritert etter betalende klienter, fordi 

offentlige oppdrag er dårligere betalt enn private. Dette kan også føre til at de advokatene 

som ikke klarer å etablere private kunder tar de offentlige oppdrag fordi de må. At man 

ikke klarer å etablere private kundeforhold kan skyldes at man er en dårlig advokat, og 

slike "må-oppdrag" kan føre til at advokaten tar oppdrag på rettsområder hvor advokaten 

har dårlig eller ingen kompetanse. Slik kan den situasjon oppstå at de gode advokatene tar 

de private oppdragene og de dårlig advokatene tar saker etter lov om fri rettshjelp. 

 

At privatpraktiserende advokater skal ta offentlige oppdrag mente Juss-Buss også kunne 
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føre til at advokatene hever prisene på private oppdrag for å kompensere for dårlig betalte 

offentlige oppdrag.  

 

Juss-Buss pekte også på problemet med den såkalte advokatterskelen, at mange klienter 

ikke vil eller tør oppsøke advokat. Enten fordi det er dyrt eller fordi de ikke tror advokaten 

kan hjelpe i saken. Et offentlig rettshjelpskontor vil i så måte ha en mye lavere terskel. 

Juss-Buss pekte på at en annen fordel med offentlige retthjelpskontor vil være at reglene 

om fri rettshjelp kan forenkles, og dermed føre til at at de ressursene som i dag brukes til 

kontrolltiltak og administrasjon i steden kan brukes til konkret rettshjelp.  

 

Juss-Buss kom også med alternative løsninger til å organisere rettshjelp-ordningen. Det ble 

foreslått å innføre en ordning med med to nivåer i rettshjelpen - 1. og 2. linjes rettshjelp - 

som det ble foreslått i Stortingsmelding nr. 16 (1989-90).  

 

I skrivet ga Juss-Buss en kort innføring 1. og 2. linjemodellen. 1. linjen skal bestå av lokale 

offentlige kontor som gir enkel rådgiving i mange typer spørsmål, ikke bare juridiske. 

Kontoret vil ha som oppgaver å vise til andre offentlige instanser, hjelpe til med søknader, 

fylle ut skjemaer og svare på brev fra det offentlige. 2. linjen bygger i større grad på den 

nåværende rettshjelp-ordning, hvor hjelperen skal ta seg av mer kompliserte spørsmål og 

være klientens partsrepresentant. Se Stortingsmelding nr. 16 (1989-90) kap 6. for en mer 

utførlig gjennomgang. 

 

Juss-Buss mente en slik ordning ville medføre en langt lavere terskel for klientene, flere 

ville ha muligheten til å bruke ordningen og 1. linje kontorene vil oppnå en nærer og mer 

direkte kontakt med klienten. 

 

Juss-Buss mente det hastet med å få til endringer i rettshjelp-ordningen og foreslo at 

forbrukerkontorene skulle gi fritt rettsråd. Det ble pekt på at forbrukerkontorene var 

representert i hvert fylke og at de allerede har rutiner for saksmottak. Det ble også pekt på 

fordi forbrukerkontorene behandlet så mange som 155.000 i 1998 tydet det på at folk har 

tillit til kontoret og at det ikke er en høy "terskel" for å kontakte de.  

 

Juss-Buss mente fri sakførsel burde gis av offentlige rettshjelpskontor etter modell av 

Kontoret for fri rettshjelp i Oslo. Det ble vist til at kostnadene og timebruken per sak ved 
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kontoret var langt mindre enn hva det var hos privatpraktiserende advokat, ifølge tall fra St. 

meld. nr. 16 (1989-90).  

 

Som nevnt under pkt. 2.2.2 deltok noen av medarbeiderne på Juss-Buss på en høring om 

stortingsmeldingen i Justiskomitéen i mars 2000, og det ble senere på våren gjennomført 

møter med stortingsrepresentanter fra forskjellige partier. Juss-Buss la da frem sine 

synspunkter på alle sider av ordningen, men en hovedsak var å få stortingsrepresentantene 

med på å innføre et 1. og 2. linje system og offentlige rettshjelpskontorer. Både i 

Justiskomitéen og i møtene med representantene virket politikerne positive til å prøve ut 

nye løsninger.  

 

6.2.2 Debatt 

I anledning Juss-Buss 30-års jubileum arrangerte Juss-Buss en debattserie våren 2001. Som 

en av i alt fire debatter var en debatt om fri rettshjelp med hovedtema "Hvem skal gi den 

offentlige rettshjelpen?". Blant debattanten var statssekretær i Justisdepartementet Anne-

Lise Ryel, professor og dekan ved det juridiske fakultet Knut Kaasen, tidligere daglig leder 

på Juss-Buss Anniken Gjertsen Skonhoft og leder i Advokatforeningen Helge Aarseth.  

 

Oppsumeringvis kan en si at alle debattantene var enige om at rettshjelp-ordningen ikke er 

god nok, og de var åpne for å supplere ordningen med alternativer løsninger som for 

eksempel offentlige kontorer med et enkel juridsk veiledning, og gjerne bruke jusstudenter 

til dette. Imidlertid ville ikke dekan Kaasen innføre obligatorisk praksis for 

jusstudentene.Med unntak av en var debattantene enige om at de privatpraktiserende 

advokatene burde ta seg av de vanskeligere sakene.  

 

6.2.3 Møte med stortingsrepresentanter og Justisministeren 

Også i møtet med Justisministeren, jf. pkt.2.2.4, og stortingsrepresentantene, jf. pkt. 2.2.7, 

ble problemstillinger rundt organiseringen av rettshjelpsordningen tatt opp. Som følge av 

Juss-Buss mening om at alt for mange personer med et rettshjelpsbehov faller utenfor 

rettshjelpsordningen og at politikerne ikke ønsker å øke kostnadene ved ordningen, mente 

vi det var nødvendig at politikerne måtte være villige til å forandre ordningens struktur og 

prøve ut nye former for offentlig rettshjelp.     
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6.2.4 Undersøkelse 2001 

Rettshjelp 2001 hadde til formål å undersøke det udekkede rettshjelpsbehovet i 

befolkningen.  

Basert på resultatene fra undersøkelsen kommer forfatterne med forslag til endringer av 

rettshjelp-ordningen og skriver følgende om ordningens organisering:  

 

"For å få en offentlig rettshjelpsordning som best mulig avhjelper rettshjelpsbehovet i 

Generell 2001 mener vi at organiseringen av tilbudet må forandres radikalt. Dette gjelder 

særlig i forhold til hvilke rettshjelpere som skal yte den offentlige rettshjelpen." (Rettshjelp 

2001 s. 210).  

 

Forfatterne peker videre på at innføring av et 1. og 2. linje system og opprettelse av 

offentlige rettshjelpskontorer, eventuellt med bruk av jusstudenter som rettshjelpere, vil 

avhjelpe mye av det udekkede rettshjelpsbehovet. (Op. cit.) 

   

6.2.5 Møte med Advokatkonkurranseutvalgets sekretæriat   

Advokatkonkurranseutvalget ble nedsatt av Regjeringen med et mandat om å vurdere 

konkurransesituasjonen i advokatmarkedet og med det siktemål å gjøre juridiske tjenster 

rimeligere og lettere tilgjengelig for folk flest. I februar 2002 kom tre personer fra 

Advokatkonkurranseutvalgets sekretæriat for å få innspill fra Juss-Buss i forbindelse med 

utvalgets arbeid og fri rettshjelp spesielt. Vi la frem vårt syn på hele rettshjelp-ordningen, 

og la særlig vekt på at vi mente offentlig rettshjelp ikke bare burde gis av 

privatpraktiserende advokater. Vi informerte også om Rettshjelp 2001, hvilke saksområder 

Juss-Buss jobber med og hvordan vi organiserer saksbehandlingen.  

 

6.2.6 Offentlig servicekontorer 

Som et forsøksprosjekt har Justisdepartementet i samarbeid med Statskonsult??? gitt 

økonomisk støtte til fem kommuner slik at de kan tilby juridisk hjelp i forbindelse med det 

som kalles offentlig servicekontor (OSK). OSK er et kontor i kommunen hvor innbyggerne 

skal kunne henvende seg for å få hjelp i alle typer spørsmål. Om en innbygger er usikker på 

hvor han/hun skal henvende seg, er OSK stedet å gå, og man vil bli henvist til rette instans. 

I tilknytning til dette kontoret har noen kommuner fått tilskudd slik at de kan tilby juridisk 

hjelp. Den juridiske hjelpen er ikke knyttet til rettshjelploven, men er åpen for alle 

innbyggerne i kommunen og for alle typer spørsmål. Slik jeg har forstått det er det snakk 
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om at de rådssøkende får ca. en halv time med advokat. Om en sak viser seg å kreve mer 

arbeid, vil man må man benytte et annet tilbud.  

 

Juss-Buss ser på dette som et meget spennende prosjekt som langt på vei samsvarer med 

vårt forslag om et 1. og 2. linje system. Vi har derfor vært i kontakt med departementet for 

å forhøre oss om prosjektet, samt at vi har skrevet brev til kommunene med forespørsel om 

hvordan de har tenkt å gjennomføre prosjektet. Vi har fått svar fra ????????? kommuner. 

Prosjektet skal evalueres av departementet ???????????????, men etter hva man kan lese av 

oppslag i media har prosjektet hatt en enorm respons, både med hensyn til antall 

henvendelser og positive tilbakemeldinger fra brukerne.  

 

 

6.3 Resultat og vurdering 

 
Da Justiskomitéen behandlet stortingsmeldingen gikk et flertall av komitéen inn for at 

"...det i større grad benyttes ulike former for rettshjelp gitt i offentlig regi." (Innst. s. 35). 

Flertallet viser til ulike løsninger for hvordan offentlig rettshjelp kan gis, og mener 

prosjekter må settes i gang "...for å sikre en best mulig tilgjengelighet av rettshjelpen, og 

for mer treffsikkert å nå de grupper som trenger det mest." (Innst. s. 36).  

 

Foreløpig er rettshjelp-ordningen ikke forandret, men som nevnt i forrige punkt er det satt i 

gang et prosjekt som er helt i tråd med det Juss-Buss har foreslått. Det kan se ut som 

politikerne har innsett at det er nødvendig å tenke nytt i forhold til hvordan rettshjelp-

ordningen skal organiseres, for å sikre at borgernes rettigheter blir ivaretatt. Det er et slags 

første skritt på veien i retning av hva Juss-Buss har argumentert for.  

 

Det ser ut til at politikerne ikke vil være med på at hele eller størstedelen av den offentlige 

rettshjelpen skal gis av offentlig ansatte, fordi dette vil kunne bryte med prinsippet om det 

frie advokatvalg. Politikerne mener også en slik ordning vil kunne bryte med 

rettshjelperens stilling som fri og uavhengig, og medføre at befolkningen ikke har den 

nødvendige tillit til den offentlig ansatte rettshjelperen (Innst. kap. 12.6) 

 

Ettersom departementet har satt i gang prosjektet med juridisk hjelp knyttet til OSK og 

snart skal evaluere det, mener jeg Juss-Buss bør avvente evalueringen før det eventuellt 
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settes i gang mer rettspolitisk arbeid med denne delen av retthjelp-ordningen. Før 

evalueringen foreligger er det lite trolig at myndighetene vil gjøre særlige forandringer av 

rettshjelp-ordningens organisering.  

 

Det videre rettspolitiske arbeidet vil avhenge mye av konklusjonene i evalueringen. Om det 

dras positive konklusjoner, så bør Juss-Buss jobbe for at det innføres slike tilbud over hele 

landet. Om det dras negative konklusjoner mener jeg det er nødvendig å fortsette med å 

prøve ut alternativer til dagens rettshjelp-ordning, for rettshjelp-ordningen slik den er i dag, 

er langt fra god nok.  

 

I arbeidet for en bedre rettshjelp-ordning, hvor offentlig ansatte står for mer av den 

konkrete rettshjelpen, bør en uansett ta til motmæle mot de argumenter som fremføres mot 

dette. Det savner jeg i tidligere argumentasjon fra Juss-Buss sin side. Som et argument mot 

at befolkningen ikke har tillit til offentlig ansatte rettshjelpere, kan brukes erfaringer fra 

kontoret for fri rettshjelp i Oslo og rettshjelpskontoret Indre Finnmark. Likeså kan en bruke 

studentrettshjelpstiltakene og eventuelt de offentlige servicekontorene. Det er ingen 

erfaringer fra de nevnte rettshjelperne som tyder på at befolkningen ikke har tillit til dem, 

selv om de alle i større eller mindre grad er offentlig ansatte. Som en del av Rettshjelp 2001 

ble det også foretatt undersøkelser av utvalgets holdninger til ulike rettshjelpere, og det 

viste seg at mange godt kunne tenke seg å få hjelp av andre enn advokat (Rettshjelp 2001 

kap. 9.1.4 og 9.1.5).   
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