Vilkår for advokatbistand
1. Når kan du få advokatbistand
a) Medlemskap i Delta
Det er et vilkår for bistand at du er medlem i Delta. Herunder må du
-

Ha blitt medlem før saken din oppstod.

-

Være medlem og forbli medlem så lenge bistand gis, herunder løpende dekke
kontingentkrav.

-

Medlemmer fra AVYO har ikke rett til advokatbistand gjennom Delta.

b) Saken må være i tilknytning til ditt arbeidsforhold
Deltas advokatbistand er begrenset til saker tilknyttet arbeidsforholdet som medlemmene har
i egenskap av arbeidstaker.
Delta vil vurdere om saken din regnes som tilknyttet arbeidsforholdet. Dersom Delta finner at
saken ikke faller innenfor området vil tilbyr bistand i, vil du motta forklaring på dette.
c) Ikke motta annen bistand
Delta gir ikke bistand til medlemmer som samtidig representeres av annen advokat/rådgiver i
samme tvist.
Delta overtar som utgangspunkt heller ikke saker som allerede er påbegynt av annen
advokat eller rådgiver.
2. Omfanget av rettshjelpen
Delta avgjør av om rettshjelp skal ytes på regionnivå eller om saken skal overføres til
advokatene. Dersom advokatbistand ytes, utføres bistanden av Deltas advokater. Ansvarlig
advokat utarbeider en oppdragsbekreftelse for oppdraget.
Advokatbistanden består av juridisk vurdering og rådgivning i saken, om nødvendig
deltakelse i eventuelle møter, forhandlinger, klagebehandling, rettslige skritt
mv. Rådgivningen kan også innebære at saken vurderes som ikke egnet for videre
oppfølging, eller at saken bør håndteres videre av Deltas tillitsvalgte og regionkontor.
Vurderingen og beslutningen av om saken skal prøves i rettsapparatet, annet
tvisteløsningsorgan eller et av ombudene foretas av Delta.
Delta yter bistand etter norsk rett og jurisdiksjon. Delta gir ikke bistand i saker for
utenlandske domstoler eller etter utenlandsk rett.
3. Kostnader
Bistand fra Deltas advokater ytes som hovedregel uten omkostninger for medlemmet.
Dersom medlemmet dømmes til å betale motpartens saksomkostninger i en sak hvor en
advokat fra Delta bistår medlemmet, dekker Delta også disse saksomkostningene.
Eventuelle tilkjente sakskostnader tilfaller Delta.

Dersom Delta avslutter advokatbistand av årsaker som fremgår av punkt 4, dekker ikke Delta
motpartens påløpte eller fremtidige sakskostnader.
4. Krav til medvirkning
Medlemmet må gi alle relevante saksopplysninger og bidra på best mulig måte slik at Deltas
advokat kan foreta en helhetlig vurdering av saken.
Dersom medlemmet ikke følger råd og anbefaling fra Deltas advokat, kan advokaten si fra
seg saken. Det samme gjelder dersom medlemmet gir feilaktige eller ufullstendige
opplysninger om saken, eller det foreligger andre særskilte omstendigheter som
vanskeliggjør samarbeidet mellom medlem og advokat.
Ved eventuelt opphør av bistanden på dette grunnlag plikter advokaten å sørge for det som
er nødvendig for å forhindre at medlemmet utsettes for rettstap.
5. Relevant regelverk for advokatene
a) Advokatforskriften
Deltas advokater er underlagt reglene i advokatforskriften, herunder reglene om god
advokatskikk. Det er anledning til å klage på utførelsen av oppdraget.
Mer informasjon om klageordningen finner du hos Advokatforeningen (hyperlink).
b) Taushetsplikt
Advokatene i Delta er underlagt lovbestemt taushets- og fortrolighetsplikt. Advokatene i Delta
behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk.
c) Personvern
Advokatene i Delta behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven
og annet regelverk. Mer informasjon om behandling av personopplysninger finner du på
Deltas nettside.

