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Retningslinjer ved behandling av rettslige problemstillinger relatert til
arbeidsforholdet
Hovedprinsippet er at en konflikt skal søkes løst så nær konflikten som mulig.
Til vanlig skal fylkeslaget være øverste behandlende ledd i organisasjonen. Fylkeslagene skal kunne
innhente råd, betenkninger og bistand fra advokatene i henhold til saksbehandlingsrutiner fastsatt av
sekretariatssjefen.
Noen saker finner ikke sin løsning i tråd med ovennevnte hovedprinsipp, og ender som mulige
rettstvister.
Det er utarbeidet retningslinjer som utdyper vedtektenes § 6 og avklarer medlemmenes rettigheter i
slike saker og saksbehandlingsrutinene i organisasjonen.
Rettslig behandling av tvister:
1.
Sekretariatssjefen kan innvilge eller avslå bistand til behandling av tvister for domstolene; forutsatt at
• medlemmet ønsker rettslig behandling og
• fylkeslaget har gitt sin vurdering i saken og
• det foreligger en kortfattet juridisk utredning
Sekretariatssjefen kan innvilge eller avslå bistand, selv om dette ikke er tilrådd av fylkeslaget.
Et medlem kan klage på et eventuelt administrativt avslag, innen syv dager fra avslagsbrevets dato.
Klagefristen skal fremgå av vedtaket i form av en konkret dato. Klagen skal behandles av AU snarest
mulig, og senest innen fjorten dager før søksmålsfristens utløp. I saksforberedelsen til AU, innhentes
skriftlig uttalelse fra fylkeslaget.
2.
Advokatbistanden gis av tilsatte advokater og Advokatfirmaet Raugland AS. Dekning av utgifter til
bruk av andre advokater dekkes ikke. Utgifter påløpt før en søknad er innvilget, dekkes uansett ikke.
Utdanningsforbundet yter ikke bistand i saker som skriver seg fra før medlemskapet eller i saker som
åpenbart ikke vil føre frem.
3. Utdanningsforbundet dekker som hovedregel egne og idømte sakskostnader, i den utstrekning
medlemmet ikke har annen rettshjelpsordning. Tilkjente sakskostnader tilhører Utdanningsforbundet.
Medlemmet forplikter seg til å akseptere et eventuelt forlikstilbud hvis prosessfullmektigen vurderer
dette som gunstig, etter en samlet vurdering. Hvis medlemmet velger å ikke akseptere, kan man ikke
forvente å få rettshjelp via forbundet i det videre.
4. Medlemmer får som absolutt hovedregel ikke advokatbistand i straffesaker. AU kan beslutte å
likevel gi slik bistand, i helt særegne tilfeller.
5. AU skal gis en årlig redegjørelse om arbeidet med juridiske saker og om aktuelle sakstyper.
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