
Retningslinjer for juridisk bistand 
 

 

 

Retten til juridisk bistand følger av foreningens vedtekter, jf. § 4:  

 

 

 

§4 - RETTIGHETER OG PLIKTER  

 

4.1. Medlemmer har rett til individuell juridisk bistand. Styret fastsetter retningslinjer for og 

begrensninger i dette.  

 

 

Øvrige beslutninger som bidrar til å gi retning for hvordan juridisk bistand gis:  

 

 

 

Sak 2009/13 Samfunnsøkonomenes retningslinjer for juridisk bistand  

Foreningens vedtekter gir rett til juridisk bistand etter tre måneders medlemskap – se 

saksfremlegg. Reglene for juridisk bistand bør tas opp til vurdering regelmessig.  

 

Vedtak:  

Tariffutvalgets medlemmer spiller inn forslag til ev. endringer i foreningens tilbud om juridisk 

bistand. Sekretariatet legger deretter frem forslag til retningslinjer.  

 

Se side 2 for retningslinjer vedtatt i Tariffutvalget 17. februar 2007.  

 

 

Dette er gjeldene retningslinjene for hvordan behandle høringer i foreningen. Retningslinjene 

gjelder til de endres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retningslinjer for juridisk bistand til medlemmer av Samfunnsøkonomene samt 

foreningens studentmedlemmer i henhold til vedtektene § 4.  

 

1. Sekretariatet yter gratis juridisk bistand og veiledning i alle saker vedrørende lønns- og 

arbeidsvilkår. Studentmedlemmer har rett til gratis juridisk veiledning i inntil 10 timer.  

 

2. Sekretariatet yter ikke juridisk bistand med sikte på å løse problemer som har 

oppstått/aktualisert seg før innmeldingsdato. Juridisk bistand ytes uansett ikke før etter 3 

måneds medlemskap (karenstid). Foreningens generalsekretær kan på bakgrunn av en 

nærmere vurdering av sakens art og betydning for medlemmet fravike regelen om 

karenstid.  

 

3. Medlemmet må ikke skylde medlemskontingent. Dersom kontingent uteblir, avsluttes 

påbegynt bistand og ny karenstid begynner å løpe.  

 

4. Dersom et medlem på egen hånd pådrar seg utgifter til advokater eller andre rådgivere, vil 

foreningen ikke dekke de aktuelle utgiftene i saken. I oppsigelsessaker og personalsaker 

hvor en er bundet av korte frister og hvor det ikke har lykkes medlemmet eller den 

tillitsvalgte/kontaktpersonen å kontakte foreningen i tide, kan medlemmet etter søknad til 

foreningens generalsekretær unntaksvis få dekket utgifter som er påløpt for å ta de første 

nødvendige skritt i saken.  

 

5. Som hovedregel bør alle saker og spørsmål forelegges lokale tillitsvalgte/kontaktpersoner 

før sekretariatet bringes inn i saken. I de tilfeller hvor det ikke er lokale tillitsvalgte eller 

hvor det ikke har lykkes å medlemmet å oppnå kontakt med denne/disse, kan medlemmet 

ta direkte kontakt med sekretariatet.  

 

6. Sekretariatet vil så langt råd er søke å bistå lokale tillitsvalgte/kontaktpersoner i å oppnå 

akseptable løsninger, med mindre det er åpenbart nødvendig at sekretariatet griper inn 

umiddelbart. I samråd med lokale tillitsvalgte/kontaktpersoner vurderer sekretariatet når 

det ellers er aktuelt å intervenere i en sak.  

 

7. I saker hvor det ikke oppnås utenomrettslige løsninger, som er av prinsipiell art og hvor 

sekretariatet etter en samlet vurdering vil tilråde en rettslig prøving av saken, kan 

foreningen yte medlemmet advokatbistand for å fremme saken i første instans og 

eventuelt annen instans. Dette tilbudet ytes ikke til studentmedlemmer, i henhold til punkt 

1.  

 

8. Beslutning om advokatbistand ved eventuell behandling i første og annen instans avgjøres 

av Tariffutvalget etter innstilling fra foreningens generalsekretær. I tilfeller hvor 

medlemmet innvilges advokatbistand bærer foreningen risikoen for motpartens 

saksomkostninger.  

 

 

Vedtatt av Tariffutvalget 17. februar 2006.  

 

Ovennevnte retningslinjer iverksettes pr 1. mars 2006. 


