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1. Målsetting og innsatsområder
Gatejuristen gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Rettshjelpen
som gis av Gatejuristen utføres av Gatejuristens faste ansatte, frivillige jusstudenter, jurister og
advokater.
Gatejuristen Bergen arbeider ut fra Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og tilstreber at våre klienter
skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Dette gjelder både i deres møte med oss, men også
med verden utenfor vårt kontor.

1.1. RETTSHJELP:

Kvalitet:
Gatejuristen er opptatt av at rettshjelpen som gis er av faglig høyt nivå. For å oppnå dette
etterstrebes det å gi frivillige studenter god opplæring og oppfølging, holde ansatte og frivillige
faglig oppdatert, samt benytte eksterne rådgivere ved behov. Gatejuristen benytter derfor blant
annet frivillige veiledere både fra advokatfirmaene i området, fra Det juridiske fakultet ved
Universitet i Bergen, samt andre jurister som har spesifikk kunnskap på ulike juridiske områder.

Tilgjengelighet:
Gatejuristen var pr. 01.01.2017 lokalisert i Hollendergaten 13. Gatejuristen lå her sammen med
Kirkens Bymisjon sitt mattilbud til mennesker i rus og Kirkens Bymisjon sin akuttovernatting for
kvinner.
I mars 2017 flyttet Gatejuristen til kontorlokaler i Øvre Korkirkeallmenning 7. Gatejuristen ligger nå
vis a vi Hallvardstuen, Kirkens bymisjon sitt aktivitetssenter for mennesker i rus. Gatejuristens
kontor ligger i gangavstand fra Kirkens bymisjon sine øvrige rustiltak og tre av Bergens fire
midlertidige botilbud.
Beliggenheten gjør det lett for klienter å finne frem til Gatejuristens kontorer, og mange benytter
seg av muligheten til et besøk til Gatejuristen, både med og uten timeavtale. I 2017 kom hele 56 %
av sakene Gatejuristen fikk inn fra klienter som fysisk oppsøkte kontoret.
Gatejuristen har i 2017 hatt åpningstid fra kl. 10-14 mandag-onsdag og fredag, og kl. 14-18 torsdag.
Gatejuristen tar også imot timeavtaler utover dette tidsrommet.
Gatejuristen har faste ukentlige saksmottak på Hallvardstuen, et aktivitetstilbud driftet av Kirkens
bymisjon. Videre har Gatejuristen faste månedlige saksmottak ved ulike MO-sentre, botilbud og
aktivitetssentre for klientgruppen, samt ved ulike behandlingsinstitusjoner.
Tilsammen har Gatejuristen i 2017 gjennomført ca. 45 oppsøkende saksmottak, ikke medregnet de
faste ukentlige saksmottakene ved Hallvardstuen. I alt er hele 28% av alle sakene Gatejuristen har
tatt i 2017 vært fra oppsøkende saksmottak. I tallene er det ikke medregnet de klienter som senere
tar kontakt med Gatejuristen på bakgrunn av informasjon gitt ved oppsøkende arbeid.

1.2.MÅLOPPNÅELSE- NÅR GATEiURISTEN BERGEN MÅLENE I HENHOLD TIL KRITERIENE FOR
MÅLOPPNÅELSE?
1.2.0

I hvilken grad tilbudet retter seg mot personer i en spesielt vanskelig situasjon eller en gruppe
mennesker som anses som særlig utsatt:

Gatejuristen gir som tidligere beskrevet, gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et
rusproblem. Både aktive og forhenværende rusavhengige er å anse som en gruppe som er særlig
utsatt.

1.2.1.

I hvilken grad tiltaket er rettet mot personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å
nyttiggjøre seg av det ordinære rettshjelpstilbudet:

Den tradisjonelle rettshjelpen når sjelden ut til Gatejuristens klientell. Dette både fordi det ofte er
svært kostnadskrevende å benytte seg av advokat på mange saksområder, men også fordi terskelen
ofte er høy får å ta kontakt med rettsapparatet og dens hjelpere.
Gatejuristen erfarer at selv om flere av våre klienter i tilknytning til alvorlige straffesaker har
kontakt med advokater vil ofte saker som ikke omfattes av reglene om fri rettshjelp ikke kunne
håndteres av de aktuelle advokater.
Lov om fri rettshjelp hjemler kun fri rettshjelp på noen få saksområder, og de sakstypene der det
ikke er behovsprøving er enda færre. Grensen for å få fri rettshjelp for de saker der det er
behovsprøving er på kr. 246 000,- brutto. I vår klientgruppe er det flere som både mottar
arbeidsavkiaringspenger og uføretrygd som totalt bikker denne grensen. Like fullt er ofte den
faktiske økonomiske evnen lav, da både gjeld, dyre boutgifter i form av betaling for midlertidige
botilbud etc. ofte er store.
En annen utfordring knyttet til klientgruppens mulighet til å nyttiggjøre seg av det ordinære
rettshjelpstilbudet er de aktuelle klinters behov for tilgjengelighet hos deres hjelpere. For mange av
Gatejuristens klienter er det utfordringer knyttet til å forholde seg til tid og avtaler. Videre mangler
mange av de aktuelle klienter telefon og fast adresse, noe som gjør det ytterligere utfordrende å
oppnå kontakt med disse. Det er derfor i mange saker en forutsetning for videre oppfølging i saker
at klient har mulighet til å benytte seg av «dro- in». Gatejuristen er tilrettelagt slik at det hver dag
er avsatt minimum fire timer for klienter som benytter seg av «drop-in» tilbudet.

1.2.2 I hvilken grad tiltaket fanger opp personer med lav inntekt:

Gatejuristen har i hovedsak ingen retningslinjer knyttet til størrelse på inntekt hos de klienter som
tas imot. Gatejuristens oppfatning er like fullt at mange av de klienter som får sin sak behandlet hos
Gatejuristen er i nedre sjikt inntektsmessig sammenlignet med resten av befolkningen. Dette
baserer Gatejuristen påfølgende observasjoner:
Av alle Gatejuristens saker i 2017 hadde 19.24% oppgitt å ha sosialhjelp som sin inntektskilde. For
enslige utgjorde sosialhjelpssatsen i 2017 kr 5950,-. Videre viser statistikken for 2017 at hele 51% av
alle Gatejuristen hadde uføretrygd som sin hovedinntekt, og 14% oppga å ha AAP.
Selv om en vanskelig kan konkludere med at mottakere av avklaringspenger og uføre har lav
inntekt, mener Gatejuristen Bergen likevel å kunne se at de fleste i denne kategorien vil kunne
kvalifisere som «personer med lav inntekt».
N.B: Merk at tallene som er oppgitt i dette avsnittet gjenspeiler antall saker og ikke antall klienter

Gatejuristen Bergen har hatt på et år. Gatejuristen Bergen registrerer hovedinntektskilde pr. sak
som registreres. Det må derfor tas forbehold om at samme person kan være representert flere
ganger i Gatejuristens statistikk for 2017.

1.3.MÅLOPPNÅELSE 2017:

1.

Mål Rettshjelp:

Gatejuristen Bergen hadde i 2017 som mål å øke sin oppsøkende virksomhet i Bergen og omegn
samt å utrede behovet for rettshjelp i byene og de store tettstedene i Hordaland.
Resultat:
Gatejuristen Bergen har i 2017 gjennomført i overkant av 45 saksmottak. Dette utgjør en økning på
50% fra året før.
Gatejuristen har i 2017 økt antall steder der det gjennomføres oppsøkende saksmottak med fire
nye steder. I løpet av våren 2017 startet med saksmottak i Odda kommune. Saksmottaket
gjennomføres i Kirkens Bymisjon sine lokaler i Odda sentrum og sammenfaller med tidspunktet da
Odda Kommune arrangerer aktivitetskafe for sine rusavhengige. Saksmottakene er arrangert i
samarbeid med Kirkens Bymisjon Haugaland, som har ansvaret for Kirkens Bymisjon sin avdeling i
Odda. Saksmottakene har siden 31.03.2017 være arrangert hver 6 uke, med unntak av sommerferie
og juleferie.

2.

Mål videreutvikling og rekruttering.
For 2017 hadde Gatejuristen Bergen som mål å øke med minimum 5 frivillige saksbehandlere.
Videre var det et mål om å videreutvikle og gjennomføre opplæringsprogram for de frivillige etter
modell fra ressurssenteret til Gatejuristen i Oslo. Til sist var det også et mål om å øke antall
frivillighetstimer som ble nedlagt i tiltaket.
Resultat:
Gatejuristen økte antall frivillige studenter fra 4 til 17 studenter og nyutdannede. Ikke alle 17 har
vært frivillige på samme tidspunkt, da noen sluttet før sommeren mens nye kom inn til høsten. For
våren 2017 hadde Gatejuristen 10 frivillige studenter og nyutdannede jurister og høsten 2017
hadde Gatejuristen 13. I tillegg til dette hadde Gatejuristen en frivillig student som kun jobbet
sommeren 2017.
Gatejuristen Bergen utviklet i 2017 en ny maI for opplæring av nye frivillige etter modell fra
Ressurssenteret i Oslo. Første opplæringsdag for nye frivillige ble gjennomført i mars 2017 og var en
suksess. Malen benyttes nå alltid ved opplæring av frivillige.
Gatejuristen Bergen hadde i 2016 ca. 750 frivillighetstimer, tilsvarende nesten et halvt årsverk For
2017 er tallene steget til ca. 3300 timer, i underkant av 2 årsverk

3.

Mål videreutvikling av Gatejuristen Bergen.

Gatejuristen hadde som mål å øke antall faste stillinger til 2,5 årsverk, utrede og sette i gang
prosessen med Barnas jurist og å etablere et godt samarbeid med andre rettshjelptiltak i regionen.

Gatejuristen økte i 2017 sine faste stillinger slik at det ved inngangen av 2018 var to ansatte med
100% stilling og en ansatt med 50% stilling, tilsammen2,5 årsverk.
I 2017 ble det ikke nedlagt nevneverdig med arbeid for utredning av Barnas Jurist til Bergen.
Prosjektet Barnas Jurist drives i Oslo, og Gatejuristen i Bergen vil sammen med ressurssenteret i
Oslo vurdere når det vil være riktig med en slik utredning. I 2017 ble det konkludert med at tiden
enda ikke var moden. Dette hadde sammenheng med at prosjektet kun i 2017 hadde pågått et

drøyt år. En hadde derfor fortsatt ikke en ferdig modell som kunne spres videre. Barnas jurist må
først være sikret i Oslo før en eventuelt kan diskutere om modellen skal spres til øvrige byer.
Det ble i 2017 ikke opprettet ytterligere samarbeid med andre rettshjelpsorganisasjoner i regionen.
Grunnen til dette er at Gatejuristen Bergen rett og slett ikke hadde ressurser til å jobbe videre med
dette målet i året som gikk. Fokus på saksbehandling og økt oppsøkende virksomhet fikk i året som
gikk, all tiden og fokuset. Målet blir stående for 2018

2. Gatejuristens viktigste resultater i 2017
2.1. RETTSHJELP.

Gjennom 2017 har Gatejuristen Bergen:

•

Bistått 318 klienter

•

Behandlet 582 saker

•

Nedlagt ca. 3300 frivillighetstimer

•

Gjennomført i overkant av 45 oppsøkende saksmottak

•

Gjennomført ukentlige saksmottak ved Hallvardstuen og Gatejuristen kontor.
Tatt i mot henvendelse ved oppmøte på vårt kontor og pr. telefon fra kl 10-14.

2.2. ØKONOMI.

I 2017 mottok Gatejuristen kr. 1 501 200 fra Justisdepartementet til drift av Gatejuristen.
Gatejuristen mottok også kr 250 000 fra Bergen kommune. De resterende utgiftene, kr 140 000 ble
dekket av egne innsamlete midler.

2.3. UTVALGTE «GLADSAKER» 2017.

En av Gatejuristens klienter som er skrevet inn i LAR hadde utfordringer knyttet til å få hentet sine
LAR-medisiner på det aktuelle utleveringssted. Reiseveien var lang og kollektivtilbudet dårlig.
Videre hadde klient utfordringer knyttet til psykisk sykdom som gjorde at klient i perioder ikke
greide å ta seg til utleveringsstedet overhode. Gatejuristen henvende seg til kommunen ved
hjemmesykepleien for bistand til å få til hjemlevering av medisinene. Etter noe korrespondanse fikk
klient innvilget levering av medisin til hjemmet.
En av Gatejuristens klienter ble av politiet nektet å søke oppholdstillatelse og sto i fare for å måtte
forlate sitt barn som var bosatt i Norge. Gatejuristen tok saken og bisto klient med å samle
nødvendig informasjon samt ble med for søknad til politiet. Tre måneder senere var opphold i
Norge innvilget.
Klient ble utsatt for skade under arbeid i et arbeidslivsrettet tiltak, men ble nektet erstatning fordi
NAV ikke regnet dette som en yrkesskade på bakgrunn av arbeidets karakter. Etter bistand fra
Gatejuristen ble klient tilslutt tilkjent et ikke ubetydelig beløp i erstatning for den påførte skaden.

3. Organisering og medarbeidere
3.1. ORGANISERING:

Gatejuristen Bergen er et tiltak organisert under Kirkens Bymisjon Bergen (SKBB). SKBB er en
selvstendig stiftelse med hovedbase i Bergen sentrum. Bymisjonens tiltak er delt inn i fire
avdelinger; lnkludering og omsorg, oppvekst og mangfold, arbeid og kvalifisering og
bymisjonssenteret. Gatejuristen er organisert under avdelingen Inkludering og omsorg,. Inkludering
og omsorg består av seks tiltak; Møtestedet og oppsøkende, Omsorgsbasen, Pro-team og Fri,
Hallvardstuen, Hiv tiltakene og Gatejuristen.
Gatejuristen opplever sin tilknytning til Kirkens Bymisjon og nærhet til andre relevante tilbud for
målgruppen som positivt. Det synes å være en fordel for et flertall av våre klienter at Gatejuristen
både i organisasjon og geografisk har en tilknytning til flere relevante tilbud for målgruppen.

Gatejuristen Bergen sin tilknytning til de Øvrige gatejuristkontorene består av et felles nettverk med
et ressurssenter i Oslo. Hvert enkelt Gatejuristkontor står på egne ben i form av at kontorerie i stor
grad har egen finansiering og utformer egne selvstendige budsjetter. Like fullt har alle
gatejuristkontorene en felles målsetting, en felles utforming, felles retningslinjer og
kvalitetshåndbok som skal sikre at uansett hvilket av kontorene i landet klientene benytter seg av
skal rettshjelpen være like god.
Gatejuristen Bergen har i 2017 som de foregående år hatt et godt samarbeid med de andre
gatejuristkontorene i Oslo, Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Innlandet og Stavanger.
Gatejuristnettverket har i 2017 hatt tre møter der vi har drøftet en del felles problemstillinger og
utfordringer. Gatejuristnettverket drar stor nytte av hverandres erfaringer, og samarbeidet bidrartil
økt kvalitet og effektivitet i vårt arbeid.

3.2. MEDARBEIDERE:

Man Emilie Haaland Axelsen (jurist) har i hele 2017 vært ansatt som leder for Gatejuristen i Bergen.
Endre Frigstad Bratten (jurist) har vært ansatt i 100% stilling som saksbehandler. I September 2017
ble Anna Bitte Fagermo (jurist) ansatt i en 50% stilling som saksbehandler ved Gatejuristen Bergen.
Gatejuristen har i 2017 vært driftet med 2,5 årsverk ( pr. 31.12.2017)
3.3. FRIVILLIGE.

Pr. 31.12.2017 var det 13 frivillige jurister og advokater ved Gatejuristen Bergen. De frivillige jobber
og/eller har erfaring fra ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett representerer en bred
kompetanse.
De frivillige har hatt ulike oppgaver i 2017. Vi har noen frivillige som deltar på saksmottak hver
torsdag ved Gatejuristens kontor, én fast frivillig som har deltatt på det ukentlige saksmottaket på
Hallvardstuen, og én fast frivillig som har deltatt ved behov ved kontoret. De resterende frivillige
har hatt en veiledende rolle knyttet til konkrete saker.
På dagtid har Gatejuristen i løpet av 2017 hatt 17 jusstudenter og jurister som har arbeidet som
frivillige saksbehandlere. Det er denne frivilliggruppen som har nedlagt klart flest frivillighetstimer i
året som har gått.

Antall saksmottak gjennomført, antall klienter imøtekommet og ikke minst antall saker som er tatt
inn i 2017 har en klar sammenheng med den økte innsatsen fra frivillige i året som har vært. Samlet
sett utgjorde den frivillige arbeidsinnsatsen ca. 3300 timer i 2017, i underkant av 2 årsverk.

4. Drif
4.1.SAKSMOTTAK:
Gatejuristen Bergen har i 2017 gjennomført i overkant av 45 oppsøkende saksmottak påfølgende
steder:
-

-

-

MO-Nesttun

-

MO-Wergeland

-

MO-Fjell

-

Odda Kommune Krikens Bymisjoner
Haugaland sine lokaler
—

-

-

-

Lonemarka

-

-

Booppfølgingen i Fyllingsdalen
Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy
Skuteviken
Hjellestadklinikken
Albatrossen ettervernsenter

Sammensenteret

Gatejuristen har hatt faste ukentlige saksmottak hver tirsdag fra kl. 12:00-14:00 ved Hallvardstuen.
Gatejuristen har drop-in hver dag fra kl. 10:00-14:00 ved Gatejuristen Bergens kontor i Øvre
Korskirkeallmenning 7. Det holdes også saksmottak torsdager fra kl 16:00-18:00 ved samme kontor.

4.2.SAKSBEHANDLING:
Gatejuristen mottar saker normalt gjennom direkte kontakt med klienter. Denne kontakten
opprettes enten gjennom Gatejuristens oppsøkende virksomhet eller ved at klient oppsøker
Gatejuristens kontor. Saker tas også imot pr. telefon, men møte med klient for videre oppfølging av
saken avtales så langt dette er mulig for klient.
For noen klienter kan det være en utfordring å komme seg til Gatejuristens kontor for et møte.
Gatejuristen prøver i disse tilfellene så langt det lar seg gjøre å møte klient på steder der klient har
tilgang slik at fullmakter blir skrevet under og viktig informasjon blir levert. Dette medfører blant
annet at Gatejuristen oppsøker klienter i fengsel eller ved psykiatriske institusjoner ved behov.
Sakene som kommer inn til Gatejuristen fordeles mellom de frivillige og de faste medarbeidere. Det
er i utgangspunktet kun fast ansatte og studenter og frivillige på dagtid som tar seg av
saksbehandlingen. Noen avjuristene og advokatene bistår også i perioder, da primært i saker
vedrørende rettferdsvederlag eller som bistand ved konkrete juridiske spørsmål som oppstår.
4.3. INFORMASJONSARBEID OG RETTSPOLITISK ARBEID.

En viktig del av Gatejuristens virksomhet er informasjonsarbeid. Det er viktig for den aktuelle
klientgruppe å kjenne sine rettigheter nettopp for å kunne hevde sin rett. Gatejuristen driver derfor
med generelt informasjonsarbeid ved flere behandlingsinstitusjoner i Bergensområdet.
Informasjonsarbeidet kombineres ofte med saksmottak.
Gatejuristen har høsten 2017 også drevet med juridisk informasjonsarbeid via gatemagasinet
«M egafo fl)>.

Gatejuristnettverket jobber generelt med informasjonsarbeid vedrørende den aktuelle
klientgruppes rettigheter. Gatejuristens ressurssenter i Oslo har ansvaret for å drive
gatejuristnettverkets hjemmeside og blogg. Her nedlegges mye arbeid for å kunne spre god
informasjon ut til Gatejuristens klientgruppe og andre.
Gatejuristnettverket jobber også rettspolitisk, både lokalt og nasjonalt. Det meste av det nasjonale
arbeidet går via Gatejuristens ressurssenter i Oslo. Dette anses naturlig da ressurssenteret både
geografisk og kompetansemessig er nærmest til å håndtere dette.

4.4.

KOSTNAD PR. SAK:

Gatejuristen i Bergen har i 2017 behandlet 582 saker. Vi har hatt 2 ansatte frem til oktober og 2,5
årsverk i siste tre månedene i 2017. Totale lønnskostnader for disse inkl, sosiale utgifter utgjør i 2017
kr 1 380 000. Vi har videre foretatt et estimat på hvor mye av tiden de enkelte ansatte bruker til ren
saksbehandling (leder: 60 %, ansatt 2 : 85 % og ansatt 3: 95%.) Basert på dette estimatet kommer vi
frem til at lønnskostnader knyttet til ren saksbehandling i 2017 var på kr 1 015 000. Direkte
lønnskostnader pr sak er dermed beregnet til: 1 015 000 kr / 582 = 1 744 kr.
Dersom man beregner totalkostnad per sak (alle kostnader inkludert), vil tilsvarende beløp pr sak
være 3 292 kr.
Totalt antall operative timer for faste ansatte har i 2017 (basert på estimatet over) vært 2 659 timer.
Frivillige som jobber i gatejuristen har i tillegg generert 3 300 timer knyttet til saksbehandling. Til
sammen blir det 5 959 timer, som utgjør ca. 10,25 timer per sak.

5.

Veien Videre

5.1.

RETTSHJELPEN FORTSETTER

Gatejuristen ønsker å utvide sin oppsøkende virksomhet til områdene også utenfor Bergen
kommune. I dag er det kun i Fjell kommune og Odda kommune det gjennomføres saksmottak.
Mål for 2018:
•
•
5.2.

Øke Gatejuristens oppsøkende virksomhet utover Bergen kommunes grenser.
Forsøke å etablere faste kontaktpunkter på Voss og i Stord kommune.

VIDEREUTVIKLING OG STYRKING AV FRIVILLIGHETEN

I 2017 har Gatejuristen erfart verdien av å ha et omfang av frivillige studenter og nyutdannede
jurister på dagtid. Det meste av klientkontoen og saksbehandlingen gjennomføres naturlig nok på
dagtid og Gatejuristens kapasitet hva gjelder mottak og saksbehandling øker naturlig nok i takt med
antall saksbehandlere som er tilstede på dagtid. Antall frivillige vil være avhengig av lokalets størrelse
og antall ansatte og erfarne frivilliges mulighet for veiledning, Ut fra erfaringene gjort i 2017 og økt
kontorkapasitet forventet i 2018 konkluderes det med at antall frivillige på dagtid skal kunne økes i
løpet av 2018.

Gatejuristen Bergen utviklet et opplæringssystem for nye frivillige etter modell fra Ressurssenteret.
Denne bør ytterligere utvikles og tilpasses i året som kommer.
Mål for 2018:
o
o

Øke antall frivillige på dagtid ytterligere med 2- personer.
Videreutvikle den eksisterende opplæringsmodellen

VIDEREUTVIKLING AV GATEJURISTEN BERGEN.

5.3.

Gatejuristen har i 2017 hatt nok ett rekordår både hva gjelder antall saker, klienter, ansatte og
frivillig. Gatejuristen vil i 2018 fortsette å jobbe for å bevare den utviklingen som har vært det siste
året. Gatejuristen hadde som mål å få 2,8 ansatte for 2018. Etter tildeling av ressurser er det blitt
klart at Gatejuristen ikke har økonomisk mulighet til å oppfylle dette målet i 2018
Mål 2018:
o
o
o

Bevare 2,5 stillinger.
Øke kontorlokalets størrelse
Opprettholde den kapasiteten og tilgjengeligheten som har vært i 2017

6. Regnskap for 2017
Regnskapet for 2017 er ikke klart på nåværende tidspunkt. Dette vil ettersendes innen frist oppgitt i
retningslinjene vedlagt tildelingsbrevet

7. Statistikk 2017
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Årsrapporten for Gatejuristen 2017 er utarbeidet av:
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