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NOU 2012:15; Politikk for likestilling 

 
Kommentarer til kapittel 14; Trakassering og vold 

 

14.6 Vold og migrasjon 

 

14.6.1 Utlendingslovens regler om familiegjenforening 

 

Om avhengighetsforholdet til referansepersonen ved familieinnvandring 

Det er grunn til å tro at de som i dag søker på opphold på selvstendig grunnlag bare er toppen av 

isfjellet av de som i virkeligheten lever i et forhold med vold. Flere kvinner og menn søker ikke om 

opphold på selvstendig grunnlag fordi de ikke vet at denne muligheten finnes. Juss-Buss erfarer at de i 

noen tilfeller er redde for at den de er gift med skal finne ut av det og frykter konsekvensene av at de 

søker. De er også redd for å få avslag. Det er også mange som bekymrer seg for at det vil være en 

veldig komplisert prosess å få opphold på selvstendig grunnlag, siden dette ofte er erfaringen de sitter 

igjen med fra utlendingsforvaltningen generelt. 

 

Avhengighetsforholdet til referansepersonen gjelder ikke bare kvinner. Juss-Buss har erfart at også 

menn er i en slik posisjon. En grunn til at UDI erfarer at det er flest kvinner som søker opphold på 

selvstendig grunnlag, er at det kan være skambelagt for en mann å innrømme denne situasjonen. Det 

er mer tabubelagt at en mann opplever vold i hjemmet. Dette kan særlig være et problem i forhold 

hvor en av partene har en annen kulturbakgrunn. 

 

Bestemmelsen om opphold på selvstendig grunnlag gjør at noen slipper å leve i et forhold med vold. 

Juss-Buss erfarer imidlertid at det i praksis stilles for høye krav til sannsynliggjøring av bruken av 

vold. Spesielt er det meget vanskelig å dokumentere psykisk vold, og den fornærmedes forklaring 

legges ikke alltid til grunn. Videre ser Juss-Buss at det er et behov for en nærmere oppfølging av den 

fornærmede, slik at han/hun kan føle seg trygg. En må huske på at personer i slike situasjoner faktisk 

har svært kort botid i Norge, og de mangler derfor ofte et nettverk rundt seg. Det offentlig må derfor 

legge til rette for at de kan bo på krisesentre eller andre steder med trygge omgivelser. 

 

Om skjerping av kravet til økonomisk underhold for familiegjenforening kan hindre tvangsekteskap 

Målgruppen for dette formålet er liten, mens underholdskravet et bredt utformet og rammer en langt 

større gruppe enn hva formålet isolert sett skulle tilsi. De fleste gifter seg av fri vilje, men rammes 

likevel hardt av de økonomiske vilkårene. Reglene rammer f.eks. allerede etablerte familier, 

referansepersoner uten minoritetsbakgrunn, de aller fleste referansepersoner med minoritetsbakgrunn, 

studenter og homofile par. Her skytes det spurv med kanoner, særlig med tanke på at kravet til 4- års 
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utdanning og arbeid fremmer det samme formålet. Videre er det vanskelig å dokumentere at 

underholdskravet faktisk hindrer tvangsekteskap. Juss-Buss mener derfor at det ikke er grunn til å tro 

at det å øke underholdskravet vil bidra til at det forekommer færre tilfeller av tvangsekteskap. Et 

annet, mer hensiktsmessig, tiltak mot tvangsekteskap er intervju av både søker og referanseperson før 

vedtak fattes. Dersom utlendingsmyndighetene virkelig ønsker å arbeide for å forhindre 

tvangsekteskap har forebyggende tiltak i lokalsamfunnet vist seg å ha god effekt, blant annet i 

Storbritannia. Juss-Buss mener man i større grad burde benytte seg av slike metoder for å hindre 

tvangsekteskap. Denne typen tiltak er mer konkret rettet mot utsatte grupper og går ikke ut over 

familier og søkere som ikke omfattes av hensynet som nevnt her. 

Juss-Buss mener at utlendingsloven hverken er et egnet eller tilfredsstillende virkemiddel for å hindre 

og forebygge vold i nære relasjoner eller tvangsekteskap. 

 

Kommentarer til kapittel 15; Rettslig trygghet 

 

Juss-Buss stiller seg positive til fokuset som er satt på rettslig trygghet i NOU: Politikk for likestilling. 

En viktig bærebjelke og verdi i Juss-Buss sitt arbeid er tanken om at rettslig trygghet kan bidra til 

likestilling. Samfunnet må imidlertid bidra til at alle skal ha muligheten til å hevde sin rett. Juss-Buss 

er enige i at språklige, kulturelle og økonomiske betingelser skaper ulike forutsetninger for ulike 

grupper i samfunnet. Slike grupper blir ekstra sårbare i samfunn hvor regelverket er velutbygd, men 

samtidig komplisert. Dette skaper store ulikheter i muligheten ulike grupper har til å håndheve sin rett. 

Sårbare grupper bærer samtidig en større risiko for å bli diskriminert på ulike samfunnsarenaer. Parten 

står ofte svak mot en sterk stat eller selskap. Ved å gi rettighetsinformasjon og fri rettshjelp på enkelte 

rettsområder kan en styrke sårbare gruppers mulighet til å håndheve sine rettigheter. 

 

15.4 Rettighetsinformasjon  

 

Rettigheter og plikter 

Det er vanskelig for en nyankommet utlending å sette seg inn i regelverket av rettigheter og plikter i 

Norge. Det kompliserte regelverket skaper et stort behov for informasjon. Juss-Buss holder derfor 

foredrag på voksenopplæringssentre og flyktningtjenester, og ser et stort behov for rettsinformasjon 

hos dem vi besøker. Juss-Buss mener det er utlendingsmyndighetenes plikt å informere om regelverket 

for de som får oppholdstillatelse i Norge. Det burde vært en obligatorisk del av 

introduksjonsprogrammet. Vi har imidlertid ikke kapasitet til å nå ut til alle. Erfaring fra 

rettshjelpsundersøkelser Juss-Buss har utført tidligere viser at det er i de mest rurale strøk 

informasjonen når ut sist. Det er derfor store forskjeller blant kommunene, og dette har stor 

innvirkning på hvilken informasjon innvandrere får. Juss-Buss mener dette er meget uheldig, og 

oppfordrer departementet til en større satsing på oppsøkende virksomhet med rettsinformasjon.  

 

Utlendingsrett  

De stadige endringene i reglene i utlendingsloven, herunder kravet til underhold, gjør det generelle 

behovet for informasjon enda større for utlendinger. De som nettopp har fått opphold i Norge er mest 

sårbare og utsatt i forhold med vold. De kan ikke språket, og mangler viktig informasjon om hvilke 

rettigheter og plikter de har. For at bestemmelsen om opphold på selvstendig grunnlag skal kunne 

forhindre at personer forblir i forhold hvor vold blir utøvd, er det en forutsetning at alle nyankomne 

innvandrere får vite om regelen. Introduksjonsprogram vil kunne være en naturlig arena for 

rettighetsinformasjon av denne art. Her kan en sikre at informasjonen når ut til alle nyankomne 

innvandrere. Informasjon om utlendingsregelverket vil kunne forebygge og avhjelpe at menn og 

kvinner med midlertidige oppholdstillatelser lever i forhold med vold. Om utlendingene får god 

informasjon i forkant vil også kunne avhjelpe behovet for rettshjelp i etterkant. Dette vil være et mer 

rimelig alternativ både for utlendingen og for staten. 
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Arbeid; sosial; trygd; familie; husleie; og gjeldsrett 

Dette er også grunnleggende rettigheter og plikter nyankomne innvandrere har stor nytte av å lære om. 

Informasjon om rettigheter og plikter kan forebygge sosiale problemer hos sårbare grupper. Samtidig 

vil informasjon om rettigheter til offentlige tjenester bidra til å sikre tilgangen til likeverdige offentlige 

tjenester. 

 

15.5 Fri rettshjelp 

 

Juss buss ser med bekymring på justis- og beredskapsdepartementets manglende prioritering av fri 

rettshjelp. Dette gjelder både nedleggingen av prosjektet med førstelinjerettshjelpen og foreslåtte kutt i 

de saklige områdene for fri rettshjelp. I tillegg har Oslo kommune nå kuttet hele bevilgningen til 

Kontoret for fri rettshjelp i Oslo. Resultatet er at mange ikke vil få dekket behovet sitt for fri rettshjelp. 

Kontoret for Fri Rettshjelp har vært et viktig lavterskeltilbud for mange klientgrupper som muligens 

ikke vil ta kontakt med andre instanser, som advokatfirmaer, for å få hjelp med sitt problem. Det er 

bekymringsverdig om man mener at arbeidet med, og fokuset på sårbare grupper alene skal ivaretas 

gjennom frivillige organisasjoner og studentdrevne tiltak. En slik praksis vil føre til at adgangen til 

informasjon og rettshjelp vil avhenge av hvor i landet man befinner seg. Studenttiltakene som driver 

med rettighetsinformasjon har begrenset kapasitet, og når ikke ut til alle. Organisasjonene har ofte 

kontor i storbyene, og er meget fragmentert. Det er dermed vanskelig å nå ut til befolkningen i mer 

rurale strøk. Dersom departementet ønsker å sikre rettssikkerheten til sårbare grupper fordrer det en 

nasjonal satsning, Staten må ta ansvaret for å gi rettighetsinformasjon og rettshjelp, slik at tilbudet blir 

likt for alle. 

 

Juss-Buss støtter forslaget med fri rettshjelp i diskrimineringssaker. 

 

Juss-Buss har prioritert 8 ulike rettsområder hvor vi gir juridisk veiledning. Rettsområdene er valgt ut 

på bakgrunn av at det er her vi ser at klientgruppen ikke får eller oppsøker hjelp andre steder. 

Klientgruppene innenfor de rettsområdene vi dekker er av ulike grunner ofte sårbare og 

vanskeligstilte. Når de i tillegg i mange saker blir diskriminert på forskjellig grunnlag, ser vi et stort 

behov for gratis rettshjelp for at de skal få sin rett. Vi vil nedenfor gjennomgå våre saksområder, hvor 

vi mener at det er et særskilt behov for gratis rettshjelp: 
 

Sosial- og trygderett  

I sosial- og trygderettssaker ser vi at det er mange som har vanskelig for å tale sin sak på en god måte. 

Sosialrettslige saker omhandler grunnleggende og viktige velferdsgoder for de aller svakeste i samfunnet, 

og er avgjørende for livsoppholdet til dem det gjelder. Fri rettshjelp vil kunne sikre tilgangen til likeverdige 

offentlige tjenester. 

 

Arbeidsrett  

Juss-Buss erfarer at mange innvandrere spesielt blir utnyttet eller diskriminert av sine arbeidsgivere på 

grunn av deres manglende kunnskap om sine rettigheter. Juss-Buss ser som særlig viktig at lønnskravs- og 

lønnsinndrivelsessaker kommer innenfor det saklige dekningsområdet for rettshjelploven. Juss-Buss ser i 

sitt arbeid et stort behov for hjelp til å fastsette og inndrive lønnskrav, både ved hjelp til utforming av krav 

og møter i forliksrådet, og i inndrivelsesprosessen. Effektiv etterlevelse av arbeidsrettslige regler er 

avgjørende for å motvirke fattigdom og bekjempe sosial dumping.  

 

Videre ser vi et stort behov for å få permitteringssaker inn under dekningsområdet. Juss-Buss ser i dag at 

en del arbeidsgivere spekulerer i permitteringsreglene. Det er særlig utenlandske og unge arbeidstakere 

som blir gjenstand for slikt misbruk av reglene. Disse gruppene er ofte uerfarne i norsk arbeidsliv, og ikke 

kjent med de norske rettsreglene.  
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Gjeldsrett  

Juss-Buss mener at lov om fri rettshjelp bør omfatte juridisk bistand for debitor i saker om gjeld. Juss-Buss 

ser at for eksempel mennesker med dårlige norskkunnskaper er særlig utsatt for å forplikte seg til avtaler 

som de i utgangspunktet ikke hadde noen interesse av å inngå. I mange tilfeller medfører dette store 

økonomiske konsekvenser. Gjeldsordningssaker og klage på utleggstrekk bør derfor bli omfattet av lov om 

fri rettshjelp. Det er ubestridt at mennesker i slike situasjoner behøver bistand. NAV skal derfor gi 

økonomisk rådgivning, men hjelpen kommer for det første for sent og for det annet er det ikke nok juridisk 

kompetanse blant saksbehandlerne. I tillegg er regelverket i gjeldsordnings- og utleggstrekkssaker relativt 

komplisert, Sammenholdt med at dette er saker som det er avgjørende å løse raskt, for at problemene ikke 

skal vokse seg altfor store, og hvor motparten ofte er ressurssterke og kyniske finansinstitusjoner, bør det 

innføres rettshjelp i slike saker.  

 

Utlendingsrett  

Mennesker som kommer til Norge vil ha store vanskeligheter med å ivareta sine rettigheter. 

Utlendingsrettslige saker er gjennomgående kompliserte, både juridisk og faktisk. Denne gruppen har 

derfor stort behov for gratis rettshjelp i saker av stor velferdsmessig betydning.  

Utvisningssaker innebærer et innreiseforbud til Norge og ofte hele Schengenområdet og er alltid 

inngripende for utlendingen selv, og de rammer i tillegg ofte familien hardt. I dag får man rettshjelp i saker 

om utvisning på bakgrunn av brudd på utlendingsloven, men ikke straffeloven. Vi mener at man må få 

rettshjelp også for utvisningssaker ved brudd på straffeloven, da utvisning vil være svært inngripende 

uavhengig av bakgrunnen for vedtaket. En utlendings rett til familieliv må likestilles med en norsk 

statsborgers rett til familieliv. I dag er det fri rettshjelp i alle barnefordelingssaker og barnevernssaker. Når 

staten med dette kan anses å anerkjenne at retten til familieliv er så viktig at man må satse offentlig for å 

sikre at dette overholdes rettslig, må det samme gjelde for utlendinger som er utvist fra Norge. 

Høsten 2012 uttalte også FNs torturkomite at Norge, for å oppfylle sine forpliktelser under artikkel 3 i 

torturkonvensjonen, må sørge for at alle utlendinger får tilgang til den rettshjelpen de trenger for å ivareta 

sine rettigheter. Særlig bekymret er de for at ikke alle utlendinger som er utvist har tilgang til gratis 

rettshjelp, og at norske myndighetene har foreslått en videre innskrenkning i tilgangen til gratis rettshjelp i 

utvisningssaker.  

 

Det gis ikke fri rettshjelp i familieinnvandringssaker fordi departementet mener rettsikkerheten er 

ivaretatt av forvaltningens veiledningsplikt. Juss-Buss erfarer imidlertid at den ofte blir misligholdt. I 

flere av henvendelsene til Innvandringsgruppen på Juss-Buss har klienten allerede vært i kontakt med 

UDI, uten å ha fått tilstrekkelig veiledning. De har ofte ikke fått informasjon om muligheten for å få 

unntak fra underholdskravet. For at veiledningen som blir gitt skal være helhetlig, er det helt 

elementært at søkeren også blir opplyst om de unntaksbestemmelser som finnes. Dersom søkeren bare 

får informasjon om hovedreglene er det svært mangelfull veiledning. Det er uansett problematisk at 

det er samme instans som skal i vareta søkerens rett til informasjon i saken, og beslutte om søkeren får 

familieinnvandring eller ikke. Søker har en berettiget tanke om at direktoratet ikke alltid yter 

veiledning i søkers favør. Dette gjelder særlig der det er søkt, og fått avslag. Ettersom sakene har 

meget stor velferdsmessig betydning for søkerne, bør det gis gratis rettshjelp ved avslag, om enn 

begrenset. Dersom dette ikke lar seg gjøre, mener Juss-Buss at det uansett burde gis fri rettshjelp i 

klageomgangen i alle familieinnvandringssaker hvor barn er involvert. En rettshjelper vil kunne fortelle 

søkeren om vilkårene, og om de er oppfylt. Vilkårene for familieinnvandring er mange. Samtidig er det 

et stort antall unntaksbestemmelser hvor vurderingstemaene vil være svært kompliserte. En rettshjelper vil 

samtidig kunne gi vedkommende råd om hvordan oppfylle senere, i stedet for at søkeren sender inn en 

uberettiget klage. Samlet sett vil slike forebyggende tiltak gi utlendingsmyndighetene mindre 

saksomfang. Det er sannsynlig at færre vil søke eller klage dersom de kjenner til vilkårene.  
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I dag er det fritt rettsråd når en oppholdstillatelse blir tilbaketrukket jf. Utlendingsloven § 92. Juss-Buss 

mener tilbakekall av statsborgerskap er et like inngripende vedtak og derfor også bør dekkes av fri 

rettshjelp.  

 

Rettshjelpen som blir gitt på utlendingsrettsfeltet er i all hovedsak fritt rettsråd i klagesaken. Imidlertid ser 

vi store svakheter ved klagesaksbehandlingen i utlendingsforvaltningen og mener det er nødvendig med 

mer domstolskontroll av UNEs vedtak. Rettshjelploven må derfor endres slik at utlendinger faktisk har en 

reell mulighet til å få saken sin opp for domstolen der dette er nødvendig.  

 

Straffegjennomføringsrett  

I dag har ikke fanger krav på fri rettshjelp i noen straffegjennomføringssaker. Fanger er en ressurssvak 

gruppe, som har liten mulighet til å selv hevde sine rettigheter. Samtidig har fengselet under 

straffegjennomføringen stor myndighet til å fatte svært inngripende vedtak, som det er få øvrige 

rettssikkerhetsgarantier knyttet til. Det kan være snakk om saker hvor utfallet påvirker fangens mulighet 

for å løslates på 2/3-tid, og dermed inntil 7 år i fengsel. Eller det kan være vedtak om at fangen skal 

isoleres på cella 23 timer i døgnet. Juss-Buss mener at fangene må få fri rettshjelp i slike saker av særlig 

stor velferdsmessig betydning. Dette gjelder særlig for utenlandske innsatte, som ofte har dårligere 

forståelse for det norske språket og den norske kulturen. 

 

Mange vedtak i fengsel oversettes til utenlandske fanger via Google translate. Dette kan for eksempel være 

inngripende vedtak som nevnt over, eller spørsmål om fangen ønsker å overføres til soning i hjemlandet. 

Det å få forståelse for hva det spørres om, er essensielt for at man skal kunne gi riktig svar. Det er åpenbart 

at rettssikkerheten for utlendinger nedprioriteres. 

 

I tillegg blir de utenlandske innsatte lettere avskåret fra for eksempel religiøs aktivitet og har vanskeligere 

for å få mat som er tilpasset deres levesett. Videre har utenlandske innsatte på grunn av mangel på 

tolketjenester ikke like stor mulighet for å snakke med familien sin på telefon. Noen får aldri snakke med 

familien sin, dersom fengselsvesenet ikke kjenner til språket som familien kan snakke med den innsatte. 

Fra høsten 2012 skal utenlandske innsatte i tillegg segregeres fra de norske innsatte, i et eget fengsel i 

Kongsvinger. Dette øker risikoen for at utenlandske innsatte blir diskriminert. Behovet for fri rettshjelp 

under straffegjennomføring blir dermed enda større enn tidligere. Videre opplever vi at fanger under 18 år 

ofte har særlig stort behov for rettshjelp. Det er relativt få barn i norske fengsler i dag, men de som sitter 

der har vanskelig for å ivareta sine egne rettigheter. Juss-Buss mener at alle innsatte under 18 år må få 

tilgang på fri rettshjelp i alle straffegjennomføringssaker.  

 

Husleierett 

En trygg boligsituasjon er et av de aller mest grunnleggende velferdsgodene. Allikevel ser man at mange 

som bor i leieboliger lider under usikre leieforhold. Juss-Buss opplever at utenlandske leietakere er særlig 

utsatt for å bli utnyttet i leieforhold. Ved innflytting og utflytting overkjøres gruppen ofte av utleiere, og 

særlig de store utleiefirmaene driver svært problematisk utleiemekling. Lite eller feilaktig informasjon om 

hva leietaker signerer på er vanlig praksis. Vi har sett slike saker bli dømt i Husleietvistutvalget. Uten at 

Juss-Buss har hatt mulighet til å bistå klientene, ser vi imidlertid liten mulighet for at de hadde tatt tak i 

saken, og heller ikke at de hadde fått lagt den fram på en tilstrekkelig god måte i meklingsprosessen. 
 

Kommentarer til kapittel 16; Innsatsområder 

 

16.5.5 Fri rettshjelp i diskrimineringssaker for domstolene 

 

Juss-Buss støtter forslaget om fri rettshjelp i diskrimineringssaker for domstolene. 

 

16.5.6 Tilskuddsordning for rettighetsinformasjon 
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Juss-buss støtter forslaget om tilskuddsordning for rettighetsinformasjon.  En slik ordning kan sikre at 

hele landet blir dekket. 

 

Kommentarer til kapittel 17; Kunnskapsutvikling 

 

17.3.4 Sårbarhet   

 

17.3.4.3 Familieinnvandring og sårbarhet 

 

Kravet om økonomisk underhold 

UDIs statistikk viser at det oftere blir gitt avslag når referansepersonen er en kvinne, og da særlig fordi 

de ikke oppfyller underholdskravet. Kvinnelige referansepersoner er relativt unge og har svakere 

tilknytning til arbeidsmarkedet, sammenligne med mannlige referansepersoner. Det kommer fram i 

høringsbrevet om forslaget til økning av underholdskravet i 2012 at kvinnelige referansepersoner ofte 

har bakgrunn fra land som Pakistan, Tyrkia, Kosovo og Somalia. Majoriteten av mennene som er 

referansepersoner er derimot vanligvis etnisk norske, eldre og veletablerte i arbeidslivet. Når 

departementet ser at praksisen fører med meg slike urimelige konsekvenser for enkelte grupper i 

samfunnet, bør man revurdere kravene som stilles, i stedet for å forsterke de kravene som allerede 

eksisterer. Integrering er ikke bare et krav som skal stilles til våre nye landsborgere. Det er en 

gjensidig prosess, hvor staten også må tilrettelegge for at borgerne skal kunne integreres og nyte de 

samme rettighetene, uansett bakgrunn. Underholdskravet bidrar til å forsterke de forskjeller som 

allerede eksisterer, og marginaliserer innvandrergrupper. Et paradoks er at det i noen 

innvandrergrupper, slik som de nevnt over, er vanlig å gifte seg med en med samme bakgrunn. 

Underholdskravet hindrer dem i å utøve denne kulturelle tradisjonen.  

 

Hensynet bak et høyt underholdskrav er at man ønsker at de som kommer til Norge skal kunne være 

selvforsørgende og ikke bli en belastning for velferdsstaten. Juss-Buss tror det ville bedre muligheten 

til selvforsørgelse om man setter inn tiltak for å få utlendinger inn i arbeidslivet. Utlendinger og etnisk 

norske er ikke likestilt i dagens arbeidsmarked. Vi ser klienter som strever i flere år for å oppfylle 

underholdskravet. I mange tilfeller har de lengre utdannelse, men de blir likevel gående på 

deltidsstillinger eller vikariater og kan dermed ikke dokumentere at de kunne oppfylle 

underholdskravene i fremtiden.  

 

Proforma-vurderingen 

Juss-Buss får en rekke forespørsler fra klienter som har fått avslag på familieinnvandring på grunn av 

mistanke om proformaekteskap. Juss-Buss reagerer på at flere av proformavurderingene framstår som 

generelle, baserte på kulturelle fordommer og stereotypier.  

 

Flere av Juss-Buss sine klienter opplever også at ekteskapet deres blir mistenkeliggjort i tilfeller hvor 

kvinner boende i Norge gifter seg med yngre menn. De opplever at de blir straffet fordi deres 

kjærlighetsforhold ikke passer inn i en kulturell stereotypi, der menn kan gifte seg med yngre kvinner, 

men ikke omvendt.   
 

Juss-Buss ser ofte at proforma vurderinger er foretatt med manglende kunnskap om forskjellige 

kulturer. Vi ser og det motsatte at man ikke tar hensyn til at ikke alle gjør ting helt etter boken. Det er 

ikke rom å gjøre ting på sin egen måte om dette ikke samsvarer med hva som er «vanlig» etter den 

gjeldende tradisjonen på stedet. 
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Juss-Buss støtter derfor forslaget om å fremskaffe mer kunnskap om virkningen av de betingelser som 

er knyttet til ekteskapsinnvandring, herunder praktiseringen av mishandlingsbestemmelsen, 

praktiseringen av proforma-bestemmelsen og kravet til økonomisk underhold. 

 

 

Dersom dere har spørsmål kan Victoria Bendiksby Wilkinson på Innvandringsgruppen på Juss-Buss 

nås på telefon 22 84 29 07 mellom klokken 10.00 og 15.00 alle hverdager, unntatt onsdager. 

 

Med vennlig hilsen 

For utlendingsrettsgruppen hos Juss-Buss  

 

Siri Solend  

 


