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Høring -  Rettshjelpsutvalgets  utredning NOU 2020:5

Eidsvoll kommune støtter forslaget om ny rettshjelpslov.

Som kommentar til ny lovs § 2 andre ledd fremkommer følgende:
«For det første regnes ikke støtte til rettshjelp som nødvendig dersom behovet for bistand
kan dekkes gjennom andre ordninger eller tilbud, for eksempel forsvarer— eller
bistandsadvokatordningen eller gjennom det offentliges veiledningsplikt. At det finnes andre
ordninger eller tilbud som er ment å dekke behovet for bistand, er ikke tilstrekkelig til  å
avslå søknader om støtte. Det avgjørende er om bistanden som tilbys, er tilstrekkelig til  å
sikre at den enkelte kan identifisere og ivareta sine rettslige interesser.»

For kommunen vil ny lov med dette kunne innebære at våre innbyggere muligens vil kunne
få en større tilgang til advokatbistand i sitt møte med kommunen enn tidligere, herunder
spesielt på barnevernsfeltet.

Eidsvoll kommunen bestreber til en hver tid å ha korrekt saksbehandling, og mener en økt
grad av profesjonalisering på vegne av innbyggeren er en god korreks for kommunen fokus
på veiledningsplikten etter forvaltningsloven.

Eidsvoll kommune tiltrer videre vurderingen av at Helserettens område holdes utenfor de
prioriterte områdene for rettshjelp, jfr. NOU‘ ens kap. 24:

«Saksområdet egner seg ikke så godt for lovfesting av rett til støtte til rettshjelp. En del av
behovet for rettslig bistand dekkes av pasient— og brukerombudene. Ombudene gir råd og
veiledning i enkeltsaker og kan hjelpe til med å skrive klager. Det eksisterer videre flere
interesseorganisasjoner som tilbyr rådgivning og bistand i saker på helserettens område.
Det bør innvilges støtte etter skjønnsbestemmelsen i saker av stor betydning hvor rettslig

bistand er nødvendig. Uttalelser fra helse- og pasientombudene bør tillegges stor vekt i
vurderinger etter skjønnsbestemmelsen. Også anbefalinger fra interesseorganisasjoner som
gir råd og veiledning, blant annet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, bør vanligvis
tillegges stor vekt.»
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Eidsvoll kommunen samtykker også i at opplæringslovas område skal holdes utenfor de
prioriterte områdene for rettshjelp, ettersom sakenes betydning kan variere mye, og det vil
være vanskelig å fastslå hvem som skal vurderes økonomisk for bistand; foreldre eller elev.

Med hilsen

Astrid Baastad

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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