
Sjekkliste for tillitsvalgte før det søkes om juridisk bistand 
 
Medlemmer har gjennom sitt medlemskap i PF en mulighet til å søke juridisk bistand. Det er viktig at vi som tillitsvalgte i lokallaget har forsøkt å løse 
saken på lavest mulig nivå før man søker om økonomisk støtte til juridisk bistand. Ofte er det gode lokale prosesser fremfor ekstern bistand som løser 
saker. Hvilke tiltak som bør være forsøkt lokalt først avhenger av sakens karakter. 
 

 
Når 

 
Tiltak 

           
Formål 

 
Gjennomført 

(Kryss av) 

 

 
 

Trinn 1 
 
I forkant av en søknad 

Gjennomføre et møte med medlem.  

1. Samtale enten pr telefon eller 
personlig. 

2. Gjennomføre en behovsavklaring 
og konkretisering. Hva ønsker 
medlemmet bistand til?  

3. Kartlegge hva som er gjort lokalt 
i saken. Er tillitsvalgtapparatet 

benyttet? 

4. Avklare om det er rett tidspunkt i 
saksgangen å søke juridisk 
bistand. Er alle prosesser i saken 
avsluttet slik at grunnlaget det 
søkes bistand for er klart? 

5. Undersøk om det finnes 

muligheter gjennom PF sine 
forsikringsordninger. 

For å sikre et godt beslutningsgrunnlag 

og en smidig saksgang.  
 
Kan dette løses på annet vis enn via 
ekstern bistand?  

 



Trinn 2 
 
Når trinn 1 er gjennomført og 
det er grunnlag for å søke. 

 
Utarbeidelse av søknad 

1. Gjøre medlemmet kjent med PFs 
retningslinjer for juridisk bistand 
og saksgang. 

2. Gjøre medlemmet kjent med hva 
førstegangskonsultasjon 
innebærer. 

For å gi medlemmet en forutsigbarhet i 
saksbehandlingen og sikre realistiske 
forventninger 

 

Trinn 3 
 
Innvilget søknad 

1. Gi medlemmet informasjon om 
hvilke advokat som anbefales og 
kontaktinformasjon. Dersom 
medlemmet ønsker å benytte 

advokat utenom PF sin liste må 
advokaten gjøres kjent med 
rammer og retningslinjer for 
juridisk bistand gjennom PF. 

2. Sørge for at korrekt 
dokumentasjon er innhentet slik 

at medlemmet får best mulig 

utnyttelse av 
førstegangskonsultasjonen.  

Sørge for at medlemmet får bistand av 
advokat som kjenner PF sine vilkår og 
som har rett kompetanse for 
problemstillingen 

 

Trinn 4 
 
Avslutte saken 

Når lokallaget mottar tilbakemelding fra 
PF eller medlem om utfallet i saken skal 
lokallaget 

1. Kontakte medlemmet og 

undersøke om vedkommende er 
fornøyd med advokatbistanden. 
PF varsles hvis bistand ikke har 

vært tilfredsstillende 
2. Ved yrkesskader: Følge opp 

behov for tilrettelegging og lokale 

ordninger (eksempelvis IA-
avtalen). Er vernetjenesten 
og/eller BHT koblet på saken? 

Sikre at advokatene PF benytter til en 
hver tid leverer tilfredsstillende tjenester 
til våre medlemmer. Fange opp 
eventuelle løse tråder. Ved yrkesskader 

er det flere tiltak som distriktet kan 
iverksette for å tilrettelegge for 
medlemmet som det er viktig at 

tillitsvalgte sørger for at blir fulgt opp av 
arbeidsgiver. 

 

 


