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Rettshjelptilbudet i Oslo.

Rettshjelptilbudet i Oslo er over tid betydelig redusertetter at det årlige statlige tilskuddet til
kontoret for Fri Rettshjelp har stått stille på 6 millioner kroner siden 2006. Fra budsjettåret
2013 har kontoret ikke hatt økonomisk støtte fra Oslo kommune.
Kontoret er nå nedbemannettil 3,5 årsverk med advokatstillinger.
Kveldsvaktene er halvert slik at kontoret har kveldstilbud kun to dager i uken. Kontorets
kapasitet til å følge opp sakersom partsrepresentantetter innledende rådgivning er betydelig
begrenset og et stort antall saker må henvises ut.

De sakeneder det er aktuelt å henvise til privat advokat vil væresakersom gir rett til fri
rettshjelp etter rettshjelp loven, først og fremst ut fra de saklige kriteriene. Eksempelvis vil ikke
mottatt lønn gjennom lang tid ikke kvalifisere til fri rettshjelp, før dette har pågått så lang tid at
det må kategoriseressom en usaklig de faeto oppsigelse.
Det er ea.halvparten av kontorets sakersom oppfyller de saklige kriteriene og som i prinsippet
kunne vært bistått av private advokater.

Den delen av Oslos befolkning som oppsøkerFri rettshjelp, er de som ellers ikke ville ha
kontaktet advokat om kontoret ikke fantes. Det er Oslos fattigste. En stor del av dem er uten
opprinnelig norsk bakgrunn. Oslo er overrepresentertnår det gjelder fattige, personermed
psykiske problemer, rusmiddelmisbrukere og har en høyereandel innvandrere enn restenav
landet.
Mange av dissehar problemer som kan løsesder og da, eller trenger en veiviser videre. Når det
er en sak som må følges opp av en advokat, har kontoret i dag såbegrensederessurserat man er
tvunget til å henvise sakentil privat advokat og det oppstår et problem i forhold til hvilke
advokater man skal henvise til.
Det vil ikke være forsvarlig å sendeklienten ut i det private marked uten samtidig å ha sikret at
vedkommende får videre hjelp, samtidig som det er betydelig variasjon i kvaliteten på det
arbeidet som gjøres i fri rettshjelpsaker blant private. Det bør ikke være noen hemmelighet at
en del advokater mangler kompetanseinnenfor de spesielle rettsområdene,rettshjelploven
omfatter.
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Det er også et faktum at det er varierende kvalitet i det arbeidet som blir utført under ordningen
med stykkpris. Dette skyldes flere faktorer. Stykkprisordningen som skulle spore til effektiv
jobbing har i en del tilfeller ført til lite og dårlig arbeid. Desto mindre tid advokaten arbeider
med saken, jo mer lønnsom blir den.

For Fri rettshjelp har det derfor vært en utfordring å sikre at våre klienter får den hjelp de har
krav på hos seriøse og kompetente advokater. Som følge av dette, ville det derfor være
hensiktsmessig om man kunne utarbeide en henvisningsliste over advokater som er
kvalitetssikret, evt. i form av tjenestekonsesjon hvor interesserte advokater må søke om
konsesjon og dokumenter kompetanse. En slik ordning vil også innebære at en konsesjon kan
trekkes tilbake om vedkommende advokat ikke utfører sitt arbeid som forutsatt.
Det er viktig at en slik konsesjonsordning ikke blir for omfattende, men at et begrenset antall
advokater innenfor et begrenset rettsområde tildeles konsesjon. Man kan f. eks. ha en type
tjeneste-konsesjon som gjelder trygde- og arbeidsrett, en annen som omfatter barne- og
familierett, en tredje som gjelder personskade og voldsofferbistand osv.
Det kan f. eks. utstedes 20 konsesjoner pr. rettsområde.
En ordning som beskrevet, praktiseres i dag av tingrettene, lagmannsretten og lløyesterett som
har faste forsvarere/ bistandsadvokater med tjenestekonsesjon på åremål.
Dette rokker ikke ved det frie advokatvalg, da klienten alltid kan velge en annen privat advokat
som honoreres av det offentlige på samme måte.
En tilsvarende ordning har også Utlendingsdirektoratet (UDI) hvor det er utstedt et visst antall
konsesjoner for tildeling av saker for enslige mindreårige asylsøkere og asylsøkere med
ordinære klagesaker. UDI opererer med to lister av tjenestekonsesjoner, en for de sist nevnte og
en for klager etter Dublin III forordningen.

Tjenestekonsesjonen for advokater i ordningen for enslige mindreårige og normalklager er
betydelig mer begrenset i antall, men i begge ordningen må advokaten dokumenter kompetanse
og erfaring for å bli blant de utvalgte. l forhold til den første typen saker, får advokaten en
epost med varsel om ny sak og får tilsendt et tildelingsbrev med navn, adresse og sakstype for
klienten for så å ta kontakt.
Tilsvarende kan gjøres ved kontoret for Fri Rettshjelp, men da slik at ledelsen ved kontoret må
fordele sakene blant advokatene med konsesjon etter en liste slik at det ikke skjer en
forfordeling.
Dette bør ikke være særlig komplisert og vil frigjøre kapasitet for de gjenværende advokatene
som da i alle hovedsak vil kunne gi råd på veien, løse enklere saker og/eller henvise ut. Dette
vil forbedre kapasiteten ved kontoret og redusere ventetiden betydelig.

Vi ber om at byrådsavdelingen vurderer forslaget og sikrer en eventuell avklaring med
Justisdepartementet før Velferdsetaten igangsetter det videre arbeidet med saken.
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