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Deputasjon om Oslo kommunes budsjettet 2015 

 

Advokatforeningen Oslo krets har følgende innspill til komiteens behandling av budsjettforslaget 

for 2015: 

 

1. Rettshjelp er av stor velferdsmessig betydning 

God rettshjelp har stor velferdsmessig betydning som strekker seg langt utover 

justispolitikken.Hele formålet med fri rettshjelp er å sikre at den enkeltes inntekt og formue ikke 

avgjør hvorvidt rettssikkerheten ivaretas. Derfor er bevilgningen til de ulike rettshjelpstiltakene 

som gis over Oslo kommunes budsjett svært viktig.  

 

Blant tiltakene som yter rettshjelp er Gatejuristen, som yter hjelp til fattige i mange saker av stor 

velferdsmessig betydning for den enkelte, som for eksempel tak over hodet, nødhjelp eller rett til 

nødvendig helsehjelp. Mange saker vil også være av stor samfunnsøkonomisk betydning, slik som 

å forhindre utkastelse fra bolig eller bidra til avrusning og legemiddelassistert behandling.  

 

For Gatejuristen og mange av de øvrige rettshjelpstiltakene er det et fellestrekk at de tar sakene 

ingen andre tar, og de sakene som ikke faller innenfor ordningen med fri rettshjelp. 

 

Sett fra Advokatforeningens ståsted er det en målsetning med en bedre og bredere ordning med 

fri rettshjelp. En av hovedutfordringene med dagens ordning, er at det er svært mange sakstyper 

som ikke omfattes av den. Inntil målsetningen om en langt bedre ordning med fri rettshjelp er 

nådd, vil de ulike rettshjelpstiltakene fortsatt være av svært stor betydning. Dette gjelder ikke 

minst i Oslo kommune, der fattigdom, sosial nød og marginalisering kommer tydeligere til 

uttrykk og er mer konsentrert enn øvrige steder i landet. 
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Advokatforeningen Oslo krets ber derfor komiteen fremheve den særskilte betydningen det har 

for fattige og sosialt utsatte i Oslo at det er god tilgang på lavterskel rettshjelpstilbud for byens 

borgere. 

 

2. Bevilgningen til rettshjelpstiltakene i 2015 

I budsjettforslaget for 2015 er det foreslått til dels betydelige kutt sammenlignet med 2014 for 

svært viktige rettshjelpstiltak som både Gatejuristen og Juss-Buss: Gatejuristens tilskudd foreslås 

redusert med kr. 170.000. Tilskuddet til Juss-Buss foreslås redusert med kr. 80.000. Tilskuddet 

til Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk) foreslås videreført på samme nivå som i 2014.  

 

Kuttene som er foreslått vil ha negative konsekvenser, særskilt for fattige og sosialt utsatte. 

Rettshjelpstiltakene driver i utgangspunktet svært ressurseffektivt, med svært lave utgifter til lønn 

og administrasjon. Selv moderate kutt i driftsstøtten vil derfor innebære konkrete og merkbare 

innhogg i den daglige driften av tiltakene. De store taperne vil bli de som allerede utgjør 

samfunnets svakeste grupper: Fattige, rusmisbrukere, voldsutsatte, bostedsløse, tiggere og 

innsatte. 

 

Advokatforeningen Oslo krets ber derfor komiteen gå inn for å øke bevilgningen til 

rettshjelpstiltakene, slik at disse kan videreføre og helst styrke sin drift i 2015. 

 

3. Kontoret for fri rettshjelp 

Oslo kommunes kontor for fri rettshjelp er et offentlig rettshjelpstiltak som driftes av Oslo 

kommune med statlig tilskudd. Kontoret er organisert som en byomfattende tjeneste i 

Velferdsetaten. 

 

Kontoret for fri rettshjelp ble etablert alt i 1893, for å gi fattige og underprivilgerte en mulighet til 

å få sine rettigheter ivaretatt. Med denne begrunnelsen har kontoret blitt videreført i over 120 år. 

Frem til 2012 delfinansierte Oslo kommune driften av kontoret, i fellesskap med staten. Fra 2013 

ble imidlertid Oslos bidrag kuttet. Siden har finansieringen av kontoret kun skjedd med statlige 

midler, men uten at Oslos bidrag er kompensert for. Konsekvensen er at driften ved Kontoret for 

fri rettshjelp har vært skåret til beinet de siste årene. Dette rammer kontorets tilbud, blant annet 

innebærer å yte juridisk bistand i saker som omhandler menneskehandel, tvangsekteskap, ved 

tvangsinnleggelser og oppsigelser. 

 

Advokatforeningen Oslo krets ber derfor komiteen gå inn for at bevilgningen til Kontoret for fri 

rettshjelp tas inn igjen i Oslo kommunes budsjett, og at det for 2015 bevilges kr. 2,2 mill. kroner 

til kontoret (samme beløp som i 2012). 
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