3.4 Juridisk bistand – retningslinjer
Endring i retningslinjene for juridisk bistand.
Økonomisk støtte til advokat bistand er et gode for våre medlemmer. Ordningen er forankret i
våre vedtekter under pkt. 8 som sier at: Gi økonomisk støtte til juridisk bistand og rettshjelp til
medlemmer i saker som gjelder deres lønns- og arbeidsvilkår eller har sammenheng med
deres arbeidsforhold, i henhold til egne retningslinjer. Politihøgskolestudenter kan også få
juridisk bistand og rettshjelp i sammenheng med studentmedlemmers treårige studieforløp.
Årlig bruker Politiets Fellesforbund (PF) over 2 millioner kroner på ordningen hvor de fleste
sakene omhandler yrkesskader, saker som etterforskes av Spesialenheten og alvorlige
personalsaker som kan føre til oppsigelser. I de senere år har også varslingssaker vært et
tema som stadig dukker opp.
Med unntak av yrkesskadesakene, har PF praktisert et fritt advokatvalg som har vært en
langvarig praksis.
PF er opptatt av at våre medlemmer skal få den beste hjelpen de trenger. Fra tid til annen
opplever vi at et medlem ber om advokatbytte underveis i saken. Videre er det et faktum at
ikke alle advokater er like kvalifisert innenfor våre saksområder som andre.
Et advokatbytte fører til en merkostnad da den nye advokaten må bruke tid og penger på å
lese seg opp på det som er gjort i tillegg til å sette seg inn i saken på nytt, i tillegg til at det er
ubehagelig å si ifra om at man ikke er fornøyd.
De fleste advokater jobber ikke med alle typer saker, men spesialiserer seg på ett eller flere
fagområder.
På bakgrunn av det som her er beskrevet så har vi foreslått å lage en liste over de
advokatene som vi ønsker at våre medlemmer skal velge blant. Om vi underveis ser behovet
for å endre på listen så vil det skje etter en godkjenning av forbundsstyret. Vi vil ta hensyn til
geografisk beliggenhet og faglige kvalifikasjoner i forhold til hvem som skal stå på listen.
Tanker er da at medlemmene fritt kan velge mellom de som står på listen.

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Forslag til endringer i retningslinjer for juridisk bistand godkjennes
2. Forslaget endringer i sjekkpunktliste for lokallagene godkjennes
3. Forslag til nytt søknadskjema godkjennes
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