RETNINGSLINJER FOR GRATIS JURIDISK ASSISTANSE TIL YRKESAKTIVE
MEDLEMMER – VEDTATT AV FORBUNDSSTYRET I NORSK TJENESTEMANNSLAG,
JF VEDTEKTENE § 5.12
NTLs vedtekter § 5.12 lyder: ”Yrkesaktive medlemmer kan få gratis juridisk assistanse i
arbeidsrettslige forhold etter nærmere retningslinjer fastsatt av forbundsstyret, og konkret vedtak i
forbundsstyret i hver enkelt sak.”
1. Definisjon
Med gratis juridisk assistanse i arbeidsrettslige forhold, menes at Norsk Tjenestemannslag vurderer at
det er behov for bistand fra advokat. NTL dekker utgifter til advokat når nedenfor nevnte
forutsetninger er oppfylt.
2. Forutsetninger:
- Det må dreie seg om et arbeidsrettslig forhold, hvor det kan bli nødvendig å gå til domstolene
med saken.
- Omkostningene kreves dekket av motparten. NTL dekker ikke utgifter til juridisk bistand som
erstattes på annen måte (av arbeidsgiver, forsikringsselskap, forvaltningsorgan osv.)
- Medlemskapet må være i orden og organiseringen i NTL må være med bakgrunn i det
arbeidsforholdet saken gjelder, med unntak av de reglene som gjelder for studentmedlemmer.
- Mulighetene for lokale løsninger må være uttømt.
- Saken må forelegges forbundet i rimelig tid før evt. frister utløper.
- Medlemmet gir forbundet skriftlig fullmakt.
- NTL bruker LO’s juridiske avdeling når det er behov for advokat, dersom forbundsstyret i helt
spesielle tilfeller ikke vedtar noe annet.
- Kontakten med LO’s juridiske avdeling går gjennom saksbehandler ved forbundskontoret.
3. Ansvar for økonomi og saksbehandling:
- NTL tar ikke ansvar for tap av rettigheter som følger av at et medlem eller et
organisasjonsledd/tillitsvalgt oversitter frister, kommer med saken nær opp til fristens utløp,
eller kommer med uriktige opplysninger.
- NTL vil normalt ikke overta saker hvor et medlem eller et organisasjonsledd/tillitsvalgt har
brakt inn advokat uten forhåndsgodkjenning fra forbundet.
- Et medlem eller et lokalt organisasjonsledd/tillitsvalgt som selv bringer advokat inn i en sak, må
påregne å dekke omkostningene selv. NTL forbeholder seg da retten til å avslutte saken.
4. Aktuelle saksområder:
- Stillingsvernsaker
- Erstatningskrav i forhold til urett begått mot arbeidstaker i arbeidsforholdet – dog ikke
injuriesøksmål.
- Yrkesskade.
Oversikten er ikke uttømmende og tvilstilfeller avgjøres av forbundsstyret fra sak til sak.
5. Forbundsstyrets rolle
Forbundsstyret har avgjørelsesmyndigheten i saker om gratis juridisk assistanse etter NTLs vedtekter
§ 5.12. Forbundsstyrets vedtak kan ikke påklages, jfr. dog NTLs vedtekter § 15.5.
Vi gjør oppmerksom på at det finnes andre muligheter til helt eller delvis å få dekket utgifter til
advokatbistand i andre privatrettslige forhold. Kollektiv hjemforsikring, egne forsikringer og lokale
LO-ordninger er noen muligheter.
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