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GATEJURISTEN INNLAI\DET _ SØKNAD OM STØTTE FOR 2019
Om Gatejuristen Innlandet
Gatejuristen gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt et rusproblem, og startet opp i
Oslo i 2005. Siden den gang har virksomheten spredt seg til hele landet, inkludert Innlandet.
Gatejuristen Innlandet er organisert som en avdeling ved Gatejuristen Oslo, som igjen er en
virksomhet underlagt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.
Gatejuristens særpreg her i Innlandet er at füvillige studenter med juridisk bakgrunn deltar i
klientsamtaler og saksbehandling. I godt samarbeid med det juridiske miljøet ved Høgskolen
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Innlandet (INN) har Gatejuristen utviklet en studentrettshjelpsmodell der utvalgte studenter
bistår i det juridiske arbeidet. Den juridiske bistanden i lnnlandet administreres og
kvalitetssikres av to ansatte jurister i en 100 o/o og en 50 % stilling. Dette innebærer at
Gatejuristen med få økonomiske ressurser kan gr rettshjelp av god kvalitet til mange, samtidig
som vi bidrar til kompetanseutvikling og opplæring innenfor praktisk juss til studenter ved
INN.
Dette innebærer at Gatejuristen med fü økonomiske ressurser kan gi rettshjelp av god kvalitet
til mange, samtidig som vi bidrar til kompetanseutvikling og opplæring innenfor praktisk juss

vi i2016 utvidet vår studentrettshjelpsmodell til
Hønefoss hvor studenter fra Universitetet i Sørøst Norge (USN) bistår i det juridiske arbeidet.
Vi er med andre ord i stadig utvikling og strekker oss langt for âmøte det udekkede
til

studenter ved INN. Det kan også nevnes at

rettshj elpsbehovet ute i regionen.

De fleste sakene vi tar inn er nærtknyttet til grunnleggende velferd, slik som tak over hodet,
offentlige ytelser og nødvendig helsetrjelp. Gatejuristen tar ikke saker som er dekket under
den offentlige ordningen, det være seg hvor klienten har krav på fri rettstrjelp eller fri
forsvarer. På denne måten opptrer vi ikke i konkurranse med etablerte ordninger, men heller
som et supplement der hvor de etablerte ordningene viser seg å ikke strekke til.

Organisering
Gatejuristen har siden oppstarten í2005lykkes med å spre virksomheten til 14 norske byer.
De fleste byene har egne kontorer, men Gatejuristen Innlandet er samlokalisert med
Gatejuristen i Oslo. Dette innebærer kostnadsbesparelser og viktig erfaringsutveksling og
samarbeid mellom den de ansatte i Innlandet og ansatte i Oslo: Sfudentene får også grunnet
denne organiseringen, hospitere ved kontoret

i Oslo ogdrar med

seg tilbake

nyttig erfaring til

bruk i det juridiske arbeidet i Innlandet.
Gatejuristen Innlandet dekker i dag Hamar, Gjøvlk, Lillehammer og Hønefoss. Videre
disponerer også studentene vederlagsfritt et kontorlokale hos advokatfirmaet Thallaug på
Lillehammer samt et kontorlokale ved USN for studentene på Hønefoss.

Hjemmekontorløsning er også tilgjengelig for alle de frivillige.

Saksmottak
Vi har saksmottak hver uke på henholdsvis Hamar, Lillehammer og Gjøvik og Hønefoss.
Hjelpen er oppsøkende, det vil si at vimøter klientene der de befinner seg - på Hedmarken
skjer dette i samarbeid med Kirkens sosialtjeneste v/Hamartiltakene. Det innebærer at vi
bistår både klienter i rus og på vei ut av rus. Gatejuristens erfaring er at vår bistand er av stor
verdi for begge disse gruppene.
Gjennom hele 2018 er det gjeruromført to faste ukentlige saksmottak pâHamar, hvor ett
finner sted på Barm og ett på Arbeideren. Vi holdt også åpent i sommer-månedene takket
være tilgjengelige driftsmidler og frivillige. Dette skaper kontinuitet og forventning for våre

klienter i området.
Oppsøkende saksmottak
I2019 håper vi å gjennomføre enda flere oppsøkende saksmottak for å nå ut til flere klienter
regionen som ikke kommer seg til de ordinære saksmottakene i Hamar sentrum. For å fä til
dette er vi avhengig av å kur¡re gjennomføre oppsøkende saksmottak, samt følge opp
studentene og sakene som blir tatt inn. Dette innebærer et behov for ytterligere bemanning i
Gatejuristen Innlandet. Det blir derfor nødvendig blant annet å kunne ha to ansatte i 100 o/o
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stillinger.

Resultater
I 2018 ble det tatt inn 120 saker bare på Hamar. Dette viser et stort udekket rettshjelpsbehov
i Hedmarksområdet og Gatejuristen erfarer at hjelpen når ut til stadig flere. Totalt har vi
behandlet over 380 saker fordelt pâ 194 klienter i hele Innlandet i 2018. 109 av disse er
nye klienter i 2018.
De frivillige har nedlagt om lag 1700 füvillighetstimer på Hedmarken i løpet av året i
forbindelse med arbeidet Sakene som er behandlet i Innlandet iløpet av 2018 fordeler seg i all
hovedsak etter angitt fordeling i figuren nedenfor.
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Statistikk 2018 - Antall saker

r Arverett
r Fast eiendom

I Trygd og pensjon
r Straff/politifengsel
r Alm. Forvaltningsrett

¡ Familierett
r Boligrett
r Sosialrett
r Arbeidsrett

¡

r

Forbrukerrett

r Erstatningsrett
r Gjeld/pengekrav
r Helserett

Diverse

Effekten av tiltaket
Ringsaker kommune har gjennom sin tidligere støtte til Gatejuristen bidratt tll økt
rettssikkerhet for en svært sårbar gruppe. Vi når dem som ingen andre når, og mange
rusavhengige er ikke klar over hvilke rettigheter de har. Klientene er i liten grad selv i stand

til

å oppsøke rettshjelpen, og Gatejuristens tilgjengelighet har derfor meget stor betydning.

Rettshjelpen som ytes er av stor velferdsmessig betydning for den enkelte, som for eksempel

tak over hodet neste natt, nødhjelp eller rett til nødvendig helsetrjelp.
Mange saker vil også være av stor samfunnsøkonomisk betydning, slik som å forhindre
utkastelse fra bolig eller bidra til avrusning og legemiddelassistert behandling. Vi erfarer at vi
med hell har inntatt en rolle overfor NAV og hjelpeapparat som medfører lavere konfliktnivå
når det oppstår usikkerhet og uenighet rundt rettighetsbildet til den enkelte klient. Vi tilbyr
også økonomisk rådgivning via Gatas Økonom som det har vært stor etterspørsel etter, også
for Gatejuristen lnnlandet sine klienter i 2018.

Finansiering

Til driften

på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Hønefoss mottok Gatejuristen Innlandet for

2019 shøtte på kr 1 400 000 fra Justisdepartementet. Selv om Justisdepartementet stiller opp
med hoveddelen av finansieringen, forventes det fra departementets side at også lokale aktører
bidr ar med fi nansi ering.

Til Gatejuristens virksomhet pâHama , bevilget kommunen i2015 en sum pâÞ,r 25 000 årlig
til og med 2017 og Hedmark fylkeskommune tildelte kr 100 000 til Gatejuristen Innlandet i
2018. Ringerike kommune bevilget kr 60 000 til Gatejuristens arbeid for 2018.

J

For å kunne fortsette vårt arbeid i samme omfang som før, håper vi at Ringsaker kommune for
inneværende år vil bidra til Gatejuristens arbeid, og ser verdien av det betydelige arbeidet som
gjøres på frivillig basis i vår regi.

Vi stiller gjeme til

for å fortelle mer om Gatejuristens virksomhet. Eventuelt sender vi
gjerne ovor mer informasjon dersom ønskelig. Så snart vår årsrapport for 2018 foreligger, vil
forøvng denne bli oversendt kommunen.
et møte

Gatejuristen søker med dette Ringsaker kommune om et tilskudd på kr.40 000 til
på Hamar i2019.

drift

Med vennlig hilsen
for Gatejuristen

Fagsjef Avdeling Juss
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