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Personskadeforbundet LTNs innspill til mandat for offentlig utvalg som skal gjennomgå
rettshjelpsordninger
Personskadeforbundet LTN har tatt del av Advokatforeningens innspill og slutter seg til disse.
I tillegg har Personskadeforbundet LTN innspill knyttet til avsnitt 3.8 i mandatutkastet samt
kommentarer til avsnitt 4.
3.8 Alternative dekningsmåter
Personskadeforbundet LTN foreslår følgende tillegg sist i andre avsnitt.
Utvalget skal i denne anledning gjøre rede og kommentere begrensninger og unntaksregler i
dagens rettshjelpsforsikringer.
Avsnitt 3.8 vil således se ut som følger;
Utvalget skal vurdere i hvilken grad hovedregelen om at fri rettshjelp er subsidiær til andre
ordninger bør videreføres, herunder forholdet til det offentliges veiledningsplikt og til
forvaltningsloven §36.
Utvalget skal vurdere om private forsikringer kan og bør dekke deler av det rettshjelpsbehovet som
i dag dekkes av rettshjelpsordningen, samt der hvor det i dag foreligger et udekket
rettshjelpsbehov. Utvalget skal i denne anledning gjøre rede for begrensninger og unntaksregler i
dagens rettshjelpsforsikringer.
4. Generelt
I forbindelse med at utvalget skal innhente erfaringer og synspunkter fra aktører som berøres av
de temaene utvalget skal behandle vil vi understreke vekten av behovet for å se spesielt hen til
alle dem som skades i trafikken, i arbeid eller i forbindelse med helsetjenester. Disse har en
økonomisk overlegen motpart og har i dag i svært liten grad økonomi til å selv bære den risiko
det innebærer å bringe sin sak innfor domstol. Dette gjelder i særlig grad de som er skadet i
arbeid ettersom forsikringsselskapene i sine vilkår har unntatt rettshjelpsdekning i tvistesaker
som er knyttet til erverv.
Det er etter vår oppfatning urimelig at yrkesskadde skal ha et dårligere rettsvern en de som har
tvistesaker som faller inn under f. eks bilansvarsloven eller pasientskadeerstatningsloven.
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