Årsrapport
for
2016
Gatejuristen
Kristiansand

FORORD
Gatejuristen Kristiansand er siden oppstarten i 2011 etablert som et fast tilbud til
rusavhengige i Kristiansands regionen. Rapporten vil omhandle driften av kontoret i 2016.
I 2016 mottok vi 281 saker fordelt på 194 klienter. Sakene fordeler seg på 87 kvinner og 194
menn. Dette er en moderat økning fra 2015 hvor det ble tatt inn 242 saker fordelt på 175
klienter.
Vårt oppdrag er å være gode juridiske rådgivere for rusavhengige. Vi gir gratis rettshjelp, noe
målgruppen i utgangspunktet ikke vil ha tilgang til andre steder. Vår målsetting er å gi fullført
rettshjelp av god kvalitet på lavest mulig konfliktnivå. De fleste saker løses derfor utenfor
rettssystemet.
Vi ønsker å takke alle som på en eller annen måte har bidratt til at Gatejuristen Kristiansand
kan fortsette sitt arbeid. Ikke minst vil vi takke de frivillige for at de bruker av sin tid i
Gatejuristen. Den frivillige innsatsen er en viktig ressurs. De frivilliges innsats bidrar til at
mennesker i en vanskelig livssituasjon kan motta rettshjelp av høy faglig kvalitet. Vi vil også
takke for økonomisk støtte, dette har gitt oss mulighet til å fortsette driften i 2017.
I 2016 startet vi Satellittkontor i Arendal i samarbeid med Advokatfirma Hald & Co. Dette
prosjektet er muliggjort gjennom midler fra Extrastiftelsen øremerket til dette formålet.
Videre finansiering av satellitten er sikret gjennom bevilginger fra Justisdepartementet og
Arendal kommune.
Vi er takknemlige for den oppslutningen og det samarbeidet Gatejuristen Kristiansand har fått
i det juridiske miljøet i byen, med de enkelte advokater, og i det offentlige og private
hjelpeapparatet rundt vår målgruppe. I tillegg er vi stolte over samarbeidet med Justitius på
Universitetet i Agder slik at også jusstudenter kan jobbe som frivillige hos Gatejuristen
Kristiansand.
Til sist må vi takke for tilliten vi får fra våre klienter. Vi håper å få gjøre en like god jobb for
målgruppen i årene fremover.

«Ingen er bare det du ser!»

Kristiansand februar 2017.

Ole Botnen Eide
Fungerende leder Gatejuristen Kristiansand
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TAKK FOR ØKONOMISK STØTTE I 2016
Justisdepartementet
Kristiansand kommune
Arendal Kommune
Advokatfirmaet Wigemyr & Co
Advokatfirma Bahus AS
Advokatfirma Myhre & Johnsen DA
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand

TAKK FOR GODT SAMARBEID I 2016
Justisdepartementet
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand
Gatejuristnettverket
Advokatfirma Hald & CO
Justitius ved UiA
Kristiansand kommune v/særlig, Feltsykepleien, Service og Forvaltning, NAV sosial
Sørlandets sykehus, ARA
Kristiansand fengsel, Friomsorgen og Solholmen overgangsbolig
Personalet ved de kommunale boligene
Blå Kors – Avdeling Vågsbygd og Borgestadklinikken avdeling Loland
Pasient- og brukerombudet
Forbrukerrådet
Konfliktrådet
Advokatforeningen Vest Agder Krets
Way-Back
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T5 Arendal
Kirkens Bymisjon avdeling Arendal

KAPITTEL 1
BAKGRUNN
Gatejuristen Kristiansand er opprettet etter modell fra Gatejuristen Oslo. Leder for
Gatejuristen Oslo, Cathrine Moksness og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand
samarbeidet under prosessen for å få etablert Gatejuristen i Kristiansand.
Gatejuristen Kristiansand startet driften 1. mars 2011. Våren og forsommeren ble brukt til å få
på plass de nødvendige tillatelsene, samt organisere det praktiske rundt etablering av kontoret.
Første sak ble tatt inn i september 2011.
MÅLSETTING
Gatejuristen Kristiansand arbeider på linje med alle de andre Gatejuristkontorene for større
respekt, omsorg og rettferdighet til rusavhengige. Vårt arbeid bygger på Kirkens Bymisjon
sine visjoner og verdigrunnlag. Hovedmålsettingen er å yte individuell rettshjelp av høy
kvalitet til rusavhengige. Formålet er å bedre rettsikkerheten for gruppen. Rettshjelpen bidrar
til å ivareta klientenes grunnleggende behov. Vi ser at det offentlige ofte skjerper seg når de
vet at sakene kan bli fulgt opp av en jurist. Videre vil Gatejuristen bruke sine erfaringer til å
jobbe rettspolitisk. Vi ønsker å påvirke utformingen og praktiseringen av regelverket.
I tillegg håper vi å jobbe aktivt med informasjon til klientene, pårørende og andre som jobber
med rusavhengige. Gatejuristen Kristiansand har som målsetting å bygge opp et godt miljø for
frivillig arbeid, der man blir en del av et fellesskap med høy faglig kompetanse. På denne
måten får klientene våre bistand av høy faglig kvalitet, samtidig som advokaters og juristers
samfunnsansvar blir synliggjort.
Gatejuristen Kristiansand har i 2016 hatt to ansatte jurister i 100 prosent stilling. Grunnet
avvikling av foreldrepermisjon har Gatejuristen i periode med permisjonsfravær hatt en
jusstudent ansatt i 40 % stilling.
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KAPITTEL 2
ORGANISERING
Gatejuristen Kristiansand er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (SKBK).
Kirkens Bymisjon Kristiansand er godt etablert i Kristiansand, og har vært en viktig døråpner
i etableringen av Gatejuristen.
Organisatorisk ligger Gatejuristen inn under virksomheten Gatenært. Jenny-Ann Høgeli er
virksomhetsleder for Gatenært og har personalansvar for Gatejuristens ansatte.
Gatejuristen samlokaliserer med Batteriet, et annet tiltak under SKBK. Vi benytter oss av
SKBK sine støttefunksjoner som for eksempel regnskap og IT-tjenester.
Marianne Vium Olesen er ansatt som leder av Gatejuristen Kristiansand i 100 prosent stilling.
Hun har i store deler av 2016 vært i fødselspermisjon. Ole Botnen Eide er ansatt fast som
saksbehandler og fungerer som leder i Olesens fravær. Fungerende leder har ansvaret for den
daglige driften og har det faglige ansvaret. Tuva Myklebust Jakobsen har vært ansatt
midlertidig i en 100 prosent stilling i Olesens fravær. Fra september til og med desember har
jusstudent Hanne Fjermeros vært ansatt i 40 % stilling i forbindelse med Eides
foreldrepermisjon. Fjermeros er til vanlig frivillig ved kontoret.
DRIFT
I praksis driftes Gatejuristen Kristiansand som et advokatkontor. Gatejuristen har tillatelse fra
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å drive rettshjelp. Gatejuristen tilstreber seg høy
kvalitet.
Gatejuristen bruker saksbehandlingssystemet Advisor.
Se kapittel 4 for nærmere beskrivelse av driften.
HMS
I 2014 ble det foretatt en revisjon av HMS rutinene i SKBK, dette omfatter også Gatejuristen.
For Gatejuristen er det spesielt brannrutiner, og rutiner for vold og trusler som ble
gjennomgått og revidert. Vi vurderer fortløpende tiltak for å sikre sikkerheten til Gatejuristens
ansatte og frivillige.
Gatejuristen har siden 2013 hatt alarm på kontoret. I 2016 byttet inngikk Gatejuristen ny
avtale med Securitas om alarm. Denne skal ligge på kontoret og brukes når noen av de ansatte
er alene i lokalene. Alarmen har GPS og mobiltelefonfunksjon, slik at den også kan benyttes
utenfor kontoret når Gatejuristen driver oppsøkende virksomhet. Alarmen er direkte tilknyttet
Securitas sin alarmsentral og politiet varsles når alarmen utløses.
ANSATTE
Marianne Vium Olesen er ansatt som leder av Gatejuristen Kristiansand. Olesen har bakgrunn
som advokat og er ansatt i en 100 prosent stilling.

6

Ole Botnen Eide er ansatt som saksbehandler i Gatejuristen Kristiansand. Eide fungerer som
leder i Olesens permisjonsfravær. Han har ansatt i en 100 prosent stilling og har bakgrunn
som politiadvokat.
Tuva Myklebust Jakobsen har vært ansatt som juridisk saksbehandler i 2016 i Olesens
permisjonsfravær. Jakobsen kom til Gatejuristen som nyutdannet jurist.
Hanne Fjermeros har vært ansatt i en midlertidig 40 prosent stilling i perioden september til
desember 2016 i forbindelse med Eides permisjonsfravær. Fjermeros studerer juss på tredje
året ved Universitetet i Agder ved siden av arbeidet i Gatejuristen.
Leder har det faglige ansvaret for Gatejuristen, og SKBK ved virksomhetsleder i Gatenært har
personalansvaret.
FRIVILLIGE
For å kunne intensivere det oppsøkende arbeidet, særlig på dagtid valgte Gatejuristen høsten
2014 å åpne for at også jusstudenter kan arbeide som frivillige. Denne ordningen ble
videreført i 2016. I 2016 har Gatejuristen til enhver tid hatt omlag 13 frivillige tilknyttet
kontoret. Av disse er fire advokater, to jurister og syv jusstudenter. Idet av våre frivillige var
ferdig med bachelorgrad i rettsvitenskap våren 2016, rekrutterte vi nye studenter i høst.
I tillegg til ovennevnte frivillige har satellitten i Arendal vært driftet av to frivillige
jusstudenter og Advokat Lars F. Hvalgård-Bakke i Advokatfirma Hald & CO.
De frivillige studentene deltar på saksmottak en gang per måned og arbeider med saker i
tillegg. De frivillige juristene bistår med saksbehandling mens de frivillige advokatene bistår
med faglige innspill og tar på seg enkelte saker. De frivillige er en enormt viktig ressurs for
Gatejuristen og de legger ned et omfattende arbeid.
De frivillige juristene og advokatene arbeider innenfor ulike felt, noe som gjør at gruppen
samlet sett innehar en bred kompetanse.
I 2016 har det vært arrangert flere faglige og sosiale kvelder for de frivillige.
Frivillige i 2016:
Lars F. Hvalgård-Bakke
Åshild Schmidt
Helge Dolsvåg
Christian Faye Ree
Silje Lauvrak
Mirell Kircher
Nicolay Eckhoff
Hanne Fjermeros
Ingvild Lima Frorud høst 2016
Karen Abilsnes frem til vinter 2016
Lene Skaiå frem til vår 2016
Haakon Føyen frem til sommer 2016
Jarand Stolpestad frem til sommer 2016
William Myhr frem til sommer 2016
Viktoria Holter frem til sommer 2016
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Ida Marie Brøske Kleven fra og med høst 2016
Kirsti Selle Ulvang fra og med høst 2016
Arne Bendik Rekve fra og med høst 2016
Kirsti H Lindebø fra og med høst 2016
Oskar Emil Kornelius Dybvik fra og med høst 2016
Evelina Beatrice Eriksson fra og med høst 2016
Hege Skansen fra og med høst 2016
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KAPITTEL 3
SAMARBEID MED GATEJURISTNETTVERKET
Gatejuristen Kristiansand er en del av gatejuristnettverket i Norge. Samarbeidet med de øvrige
Gatejuristene har vært godt og konstruktivt i 2016. Det har vært spesielt nyttig å kunne ringe
de øvrige kontorene vedrørende faglige spørsmål i enkeltsaker og i forbindelse med ulike
søknader og rapporter.
I 2016 har Gatejuristen Kristiansand deltatt på fire nettverksmøter hvor felles
problemstillinger og felles utfordringer er blitt drøftet. Dette er nyttige møter.

PROFILERING
Gatejuristen Kristiansand har i 2016 fortsatt å profilere oss overfor hjelpeapparatet og
brukergrupper. Dette har blitt gjort gjennom hyppige saksmottak, deltagelse på nettverk-rus
samling, samt foredrag for ansatte i Kristiansand kommune, og på Universitetet i Agder. Vi
har i tillegg gått oppsøkende på SoN-senteret for å informere om tilbudet.
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KAPITTEL 4
NÆRMERE OM DRIFT
SAKSMOTTAK OG OPPSØKENDE VIRKSOMHET
Gatejuristen Kristiansand driver aktivt oppsøkende arbeidet, dette arbeidet er blitt videreført i
2016. Hele 2016 har vi hatt sakmottak en gang i måneden ved hver av kommunens rusboliger
- Toppdalsveien, Babettes hus og Nødboligen. Både ansatte ved boligene og beboere er svært
fornøyde med at vi kommer ut. Vi har også fortsatt med saksmottak en gang i måneden på
Borgestadklinikken avdeling Loland. Dette har også vært en stor suksess. På Loland har vi et
informasjonsmøte i forkant av selve saksmottaket hvor vi informerer om hva Gatejuristen er
og hva vi kan bistå med.
Gatejuristen har også i hele 2016 hatt ett saksmottak i Kristiansand fengsel. På grunn av at
mange aktører ønsker å delta på servicetorget i fengselet, har vi måtte redusere hyppigheten
fra en gang pr måned til hver sjette uke. Vi opplever at dette er et populært tilbud.
Vi har i tillegg til de overnevnte stedene også tatt inn saker ved oppsøkende arbeid ved SoNsenteret, Shalam, Blå kors Vågsbygd, overgangsboligen, kvinneboligen og Setesdalsveien.
Gatejuristen ble i november 2015 innvilget støtte fra Extrastiftelsen til å opprette en Satellitt i
Arendal i 2016. Satellitten ble åpnet under Arendalsuka i august 2016, og vi tilbyr nå gratis
rettshjelp også i Arendal, ved at det månedlig avholdes saksmottak på T5 og Cafe Katedral i
Arendal.
SAKSBEHANDLING
Gatejuristen har en to-person strategi, som innebærer at vi skal være to personer til stede fra
Gatejuristen når vi møter klienter. Tidligere har det vært krevende å gjennomføre dette. Idet
det nå er to fulle stillinger på kontoret har det i 2016 vært mulig å implementere strategien.
Utgangspunktet er at det er en frivillig med på saksmottak i tillegg til en ansatt. Den frivillige
som er med på saksmottak får også ansvar for å følge opp egnede saker fra saksmottakene.
Gatejuristen bruker saksbehandlingssystemet Advisor. Dette er lagt opp slik at den enkelte
frivillige skal kunne koble seg opp hjemmefra eller fra sitt arbeidssted ved hjelp av en kode
som de mottar per app. Det har tidligere vært store utfordringer med innføring av elektronisk
saksbehandling idet Advisor kun har fungert fra kontoret og ikke via en
hjemmekontorløsning. I høst fikk vi løst dette, slik at de frivillige nå kan bruke Advisor
hjemmefra.
Gatejuristens henvendelser deles i to kategorier, veiledningssaker og representasjonssaker.
Saksbehandlingstiden hos Gatejuristen har dessverre til tider vært svært lang. Dette skyldes
flere forhold. Det vises spesielt til at det kreves mer arbeid å gi full rettshjelp til en gatejuristklient, enn til en «vanlig» advokat klient. Forhold som gjør rettshjelpen mer komplisert er at
klientene ofte er uten bosted eller telefon og er dermed vanskelige å nå, klientene flytter på
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seg, klientene følger ikke opp avtaler, ofte må det ordnes opp i andre forhold før saken kan
behandles osv. Alle disse forholdene kompliserer saksbehandlingen og medfører at den tar tid.
Ut fra dette er det også vanskelig å måle Gatejuristen sin innsats i kroner og øre pr. sak. Vi
gjør imidlertid vårt ytterste for at saksbehandlingstiden ikke skal bli lengre enn nødvendig.
Utførlig dialog, nøyaktighet og ekstra opplysningsfulle møter med klient ved inntak av saken,
vil til en viss grad redusere behovet for hyppig kontakt med klient mens saken pågår, og slik
også fungere som en demper på den lange saksbehandlingstiden.
SAMARBEID MED HJELPEAPPARATETET OG ANDRE
Gatejuristen ser nytten og verdien av et tett og godt samarbeid med hjelpeapparatet og
interesseorganisasjoner rundt Gatejuristens målgruppe. Både innenfor det offentlige og det
private. Vi merker at Gatejuristen er blitt godt kjent da vi får mange henvendelser fra
hjelpeapparatet, særlig blir vi hyppig kontaktet av oppfølgere i Kristiansasand kommunes
oppfølgingstjeneste og ansatte i rusboligene.
OPPSUMMERING
Vi ser at Gatejuristen har blitt enda bedre kjent og at vi er blitt en etablert institusjon i
Kristiansand. Gatejuristen har i 2016 mottatt 281 saker fordelt på 194 klienter.
Saksmottakene med frivillige fungerer godt og både klienter og samarbeidspartnere er
fornøyde med løsningen. Vi ser at den oppsøkende virksomheten medfører kontakt med
klienter vi aldri hadde kommet i kontakt med dersom vi kun hadde vært stasjonære. Vi vurder
stadig muligheten til å bli enda mer oppsøkende i vårt arbeid.
I 2016 har Gatejuristen Kristiansand mottatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet,
Extrastiftelsen, Kristiansand kommune og litt gavemidler.
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KAPITTEL 5
STATISTIKK
I 2016 mottok vi 281 saker fordelt på 194 personer.
Tabellene og illustrasjonene nedenfor bygger på opplysninger innhentet av saksbehandler i
den aktuelle saken.
SAKER FORDELT PÅ KJØNN

Kjønn Mann
Kjønn Kvinne

I 2016 tok vi inn 194 saker fra menn og 87 saker fra kvinner. Bakgrunnen for den store
kjønnsforskjellen antas å ha sammenheng med at det historisk er flere menn som er
rusavhengige. Vi ser imidlertid at vi kommer i kontakt med flere kvinner gjennom saksmottak
på Kristiansand kommunes bolig for rusavhengige kvinner og ved Babettes hus som er
Shalams nødbolig for rusaktive kvinner.
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SAKER FORDELT PÅ KLIENTENS FØDSELSÅR

Fødselsår >1949
Fødselsår 1950-1959
Fødselsår 1960-1969
Fødselsår 1970-1979
Fødselsår 1980-1989
Fødselsår 1990-

I 2016 så vi at hovedtyngden av våre klienter er født på 1980- (97 saker), 1970- (76 saker),
og 1960 tallet- (69 saker). Vi opplever dessverre fortsatt at det kan være vanskelig å komme i
kontakt med de yngste rusavhengige. En av årsakene til dette kan være at disse klientene ikke
bor i kommunale rusboliger hvor mange av sakene våre tas inn. I 2016 har Gatejuristen
Kristiansand starte med å avholde saksmottak på Møteplass som er et drop-in tilbud fra
Kristiansand Kommunes side hvor man kan komme for å få hjelp til ulike søknader mv.
Saksmottakene har vært vellykket. Selv om vi opplever en viss økning blant de yngste
klientene, er dette fortsatt en gruppe som vi opplever som vanskelig å nå.
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SAKER FORDELT ETTER INNTEKSKILDE

Inntektskilde Arbeid

3
1
6

6

17

12

Inntektskilde Uføretrygd

8
Inntektskilde Sosialstønad
Inntektskilde Avkl.penger

68

Inntektskilde Annet
141
Inntektskilde Dagpenger
19

Inntektskilde
Alderspensjon
Inntektskilde Sykepenger

Vi ser at hovedtyngden av våre klienter er uføretrygdet. Av alle saker tatt inn i 2016 opplyste
141 av klientene at de er uføretrygdet. 68 opplyste at de gikk på Arbeidsavklaringsspenger.
SAKER FORDELT PÅ FYLKESTILHØRIGHET

Bosted Vest Agder
Bosted Aust Agder

Hovedtyngden av saker (247) tatt inn i 2016 er tatt inn fra klienter bosatt i Vest Agder, mens
34 av sakene ble tatt inn fra klienter bosatt i Aust Agder. Dette har sammenheng med
etablering av satellitten i Arendal.
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ANTALL SAKER FORDELT PÅ STATSBORGERSKAP

Statsborgerskap Norsk
Statsborgerskap Annet

I 2016 var alle klientene våre norske statsborgere. Erfaringer fra de andre Gatejuristkontorene
og tilbakemeldinger fra andre rettshjelpstiltak tyder på at det er generelt vanskelig å nå ut til
rusavhengige med ikke-vestlig bakgrunn. I noen kulturer er rusavhengighet forbundet med
stor skam. Språk-barrierer kan også være en medvirkende årsak til at antall utenlandske
klienter er lavt.
MOTTAKSSTED

GJ
Opps.virksomhet

Flertallet (171) av sakene ble i fjor tatt inn på Gatejuristens kontor. Dette omfatter både saker
hvor det bestilles time på forhånd, og saker som tas inn ved at klienten kommer direkte på
kontoret uten avtale. For å være mest mulig tilgjengelig, forsøker vi så lagt det er mulig å ta
imot klienter når de kommer selv om de ikke har gjort noen avtale. Det tas videre inn et
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betydelig antall saker gjennom våre oppsøkende saksmottak. I fjor ble det tatt inn 103 saker
gjennom vår oppsøkende virksomhet. Vi har i 2016 opplevd vekst i antall saker på kontoret.
Dette kan henge sammen med at potensielle klienter møter Gatejuristen gjennom det
oppsøkende arbeidet, ofte gjentatte ganger, og senere har lavere terskel for å besøke oss på
kontoret, samt at tilbudet er enda bedre kjent enn tidligere i målgruppen. Videre opplever vi at
veiledere i stor grad tar med seg nye klienter til oss.
HVORDAN KLIENTENE FIKK VITE OM GATEJURISTEN

1
2

24
Opps.virksomhet
Det Offentlige

95

annen privat
alltid visst om
88

brukt GJ tidligere
internett
venner
media
13

50

1

Vi ser at i 95 av sakene opplyser klienten at de fikk vite om oss gjennom vår oppsøkende
virksomhet. Dette kan være både gjennom oppsøkende saksmottak eller oppsøkende
virksomhet gjennom at vi oppsøker ulike væresteder og informerer om tilbudet. I 50 av
sakene opplyser klienten at de har blitt henvist til oss fra det offentlige.
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SAKER FORDELT PÅ SAKSTYPE
80
70
60
50
40
30
20
10

Serie1
Div.

Alm Forv. Rett

Helserett

Utledingsrett

Arbeidsrett

Skatt

Straff

Gjeld

Sosialrett

Trygd

erstatning

Boligrett/husleierett

Fast Eiendom

Avtale og forbrukerrett

Familierett

Arverett

0

Sakstype

Erstatning/ forsikring utgjorde i 2016 den største saksgruppen med 75 saker. Det samme som i
2015. Dette er i hovedsak saker hvor klienter har bedt om bistand til å søke om statlig
rettferdsvederlag, voldsoffererstatning eller pasientskadeerstatning. Søknader om
rettferdsvederlag krever store ressurser fra kontoret, men oppleves som meningsfulle saker å
bistå klientene med. I arbeidet med søknadene innhenter vi dokumentasjon fra det
offentlige/journaler mv og bistår klienten med å utforme en egenerklæring før vi utformer en
søknad som vi sender til Statens sivilrettsforvaltning (SRF). Vi opplever at klientene setter
stor pris på hjelpen med sakene og de fleste av klientene våre opplyser at de aldri hadde
maktet å søke på egenhånd.
Saker vedrørende gjeld er den nest største gruppen. Vi ser at gjeld ofte henger sammen med
andre juridiske problemer klienten har. For eksempel tvangssalg av eiendom, mislighold av
husleiebetaling, utkastelse. Dette er saker som har stor velferdsmessig betydning før søker. En
annen stor gruppe saker vi bistod klientene våre med i 2016 er saker som omhandler straffepoliti- og fengsels-rett. Dette er hovedsakelig veiledningssaker. En del av sakene gjelder
klienter uten krav på offentlig forsvarer som ønsker bistand til å vurdere straffutmålingen og
grunnlag for anke av dommer, eller ønsker bistand til å vurdere forelegg. Vi har også klienter
som er utsatt for tvangsmidler fra politiet og ønsker bistand i forbindelse med dette. Vi
opplever også at mange har spørsmål om straffegjennomføring.
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HVA BLE GJORT I SAKEN

Hva er gjort Veiledning
Hva er gjort
Representasjon
Hva er gjort henvist
advokat

103 av sakene fra 2016 er veiledningssaker. Disse sakene innebærer også anbefaling om å ta
kontakt med det offentlige, som for eksempel gjeldsrådgiver i kommunen. I 175 av sakene har
vi representert klienten overfor en motpart, dette være seg enten det offentlige eller private
motparter. Tre av sakene ble henvist videre til advokat.
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KAPITTEL 6
ØKONOMI
I 2016 har Gatejuristen Kristiansand mottatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet og
Kristiansand kommune. Gatejuristen arrangerte i desember en julestafett for advokatbransjen
som resulterte i kr 20 000,- i tilskudd.
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand har sett nødvendigheten av å ha to ansatte ved
kontoret og har derfor besluttet å dekke deler av den ekstra stillingen som opprettes.
Bymisjonen er imidlertid på sin side avhengige av tilskudd og gaver og det er ikke er
permanent løsning at Bymisjonen dekker underskuddet ved Gatejuristens kontor.
Det er derfor viktig for Gatejuristen å fortsette med og jobbe for å sikre økonomien slik at det
er finansiering for to stillinger ved kontoret.
Kristiansand kommune ga i 2014 tilsagn på kr. 250 000,- for 2015 til 2018. Det må imidlertid
søkes for hvert år.
Justisdepartementet er vår viktigste bidragsyter og i 2016 mottok Gatejuristen Kristiansand kr.
1138000,- fra Justisdepartementet. Det er svært gledelig at støtten fra Justisdepartementet er
økt betydelig for 2017.

Foreløpig Budsjett og Regnskap for Gatejuristen Kristiansand 2016
Inntekter

Budsjett

Justisdepartementet

Regnskap
1 138 000

1 138 000

Kristiansand kommune

259 000

259 000

Extrastiftelsen

130 000

96 192

Egne midler

328 368

322 418

25000

5 000

1 880 368

1 820 610

Gaver
sum driftsinntekter
Utgifter
Lønn og Sosiale kostnader

Budsjett

Regnskap
1 495 026
1 488 862

Husleie, strøm, personalarm

87 157

87 157

IKT

40 938

38 431

Kontorkostader

58 800

42 224

Administrasjonskostnader

47 480

42 453

Kurs og reise

55 580

41 771

Forsikringer

8 400

8 400

Telefon og porto

31 760

22 562

Sosiale velferdstiltak

10 027

3 550
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Andre utgifter: Revisor,
regskapsfører
Sum kostnader

45 200

45 200

1 880 368

1 820 610

0

0

Resultat

Regnskapet over er ikke endelig godkjent og revidert. For oversiktens skyld er tallene rundet
av og noen av postene slått sammen. Regnskapet vil bli godkjent av Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Kristiansand sitt styre og revisor innen utgangen av mars 2017. En antar at
endringene i regnskapet vil være minimale. Det endelige reviderte og godkjente regnskapet
kan ettersendes ved behov.
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KAPITTEL 7
REDEGJØRELSE FOR RESSURSBEHOVET FOR 2018
Gatejuristen Kristiansand har pr januar 2017 to faste ansatte jurister i 100 % stilling, samt en
jurist ansatt i vikariat i Olesens permisjonsfravær. Økningen til to stillinger er vedtatt av
Styret til SKBK for å sikre en forsvarlig videre drift av kontoret.
Gatejuristen Kristiansand mottar i 2017 kr 1 701 400 i driftstøtte av Justisdepartementet. I
tillegg mottar vi kr 259 000 fra Kristiansand kommune og kr 100 000 i øremerkede midler til
satellitten i Arendal fra Arendal kommune. Vi er svært takknemlige for støtten og vil etter
beste evne bidra til at målgruppen vår skal få nytte av bevilgningene.
.
Oppdrag/ formål i 2018
Gatejuristen Kristiansand vil også i 2018 være basert på Gatejuristmodellen som etter hvert er
blitt landsomfattende. Vi skal fortsatt være et lavterskeltilbud til mennesker med en relasjon
til rus.
Kjernevirksomheten skal fortsatt være å gi gratis rettshjelp til enkeltpersoner. Vi skal fortsette
å være oppsøkende og vil fortsette å benytte frivillige jurister, advokater og jusstudenter. Med
dette vil vi fortsette å nå grupper som den tradisjonelle rettshjelpen ikke når, og som ellers
ville stått uten juridisk hjelp.
Formålet til Gatejuristen Kristiansand for 2018 vil fortsatt være å bedre rettsikkerheten for
målgruppen. Det legges vekt på at den rettshjelp som gis skal være av god faglig kvalitet og at
klientene skal behandles med respekt. Klientene skal også stimuleres til selv å bidra til
løsningen av sine juridiske problemer.
Gatejuristen Kristiansand har som vist over i rapporten opplevd en moderat økning i antall
saker. Denne veksten håper vi at vi fortsette inn i 2018.
Kostnaden av Gatejuristen sitt arbeid er vanskelig å måle i kroner og øre. Det er derfor
vanskelig å sette opp noe nøyaktig beløp hvor mye kostnaden pr. sak utgjør. Det vises spesielt
til at det kreves mer arbeid for å gi full rettshjelp til en typisk «Gatejurist-klient», enn til en
«vanlig» advokatklient. Forhold som gjør rettshjelpen mer komplisert er at klientene ofte er
uten bosted eller telefon og er dermed vanskelige å nå, klientene flytter på seg, klientene
følger ikke opp avtaler, ofte må det ordnes opp i andre forhold før saken kan behandles osv.
Alle disse forholdene kompliserer saksbehandlingen og medfører at den tar tid.
Mål og utvikling for 2018
Opprettholde og videreutvikle det oppsøkende arbeidet
Gatejuristen Kristiansand har erfart det siste året at vi når flere klienter ved å arbeide
oppsøkende, både ved å dra ut å informere om tiltaket ved ulike væresteder for rusavhengige,
men også ved å ha saksmottak ute. Vi har i dag flere saksmottak hver måned, det er imidlertid
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fortsatt tiltak og væresteder for målgruppen vi per i dag ikke har kapasitet til å nå.
Gatejuristen Kristiansand har derfor et mål om å videreutvikle det oppsøkende arbeide i 2018
slik at flest mulig skal få tilgang til den rettshjelpen vi tilbyr.
Videreutvikle samarbeid med UIA – rekruttere/følge opp flere frivillige
Det økte fokuset på det oppsøkende arbeidet i Kristiansand ble muliggjort ved at vi i oktober
2014 åpnet opp for å rekruttere jusstudenter fra jusstudiet ved UIA til å være frivillige hos
Gatejuristen Kristiansand. Dette har vært en stor suksess og kontoret har i dag flere frivillige
jusstudenter fra UIA. Vi ser at dette er en stor ressurs for kontoret, både ettersom studentene
er tilgjengelig på dagtid og kan delta på saksmottak, og ved at de kan være med i
klientsamtaler og arbeide med saker på dagtid.
Utfordringen med å benytte studenter som frivillige, er at de krever tettere oppfølgning enn de
frivillige advokatene og juristene. Dette er tidskrevende, men vi ser at det produktet
studentene til slutt leverer er så godt at det er verdt arbeidet som legges ned i veiledning. I
tillegg opplever vi at studentene har stor kapasitet til å arbeide med saker, og de legger ned et
omfattende antall frivilligtimer, som igjen bidrar til å få mer rettshjelp igjen for hver krone
som blir tildelt Gatejuristen Kristiansand. Vi har i begrenset grad nådd målet om å ha
studenter arbeidende ved kontoret. I 2018 ønsker vi å fortsette å legge til rette for å gi de
frivillige studentene mulighet til å arbeide ved kontoret på dagtid. Imidlertid er det
utfordrende å få til i praksis da vi kun har to arbeidsstasjoner på kontoret, og vi er to jurister i
full stilling.
Det planlegges at samarbeidet med UIA skal videreutvikles videre i 2018, slik at enda flere
jusstudenter skal få muligheten til å bidra som frivillige. Vi ser at studentene er en enorm
uutnyttet ressurs. Gjennom arbeidet i Gatejuristen får de nyttig erfaring og et innblikk i en del
av jussen det ikke er så stort fokus på gjennom studiet. Gatejuristen på sin side får engasjerte
frivillige som bidrar til å gi et stort antall timer gratis rettshjelp. Dette krever som tidligere
nevnt ressurser fra kontorets side, og vi håper at ved å styrke kontoret, så vil vi ha mulighet til
å rekruttere flere dyktige frivillige. Dette være seg både studenter, jurister og advokater.
Målgruppen nås, effektiv men grundig saksbehandling
Gatejuristen Kristiansand ønsker at alle i vår målgruppe som har behov for fri rettshjelp skal
få tilgang til rettshjelpen. Tilbudet begynner å bli godt kjent i regionen, men vi møter fortsatt
flere, enten i vår målgruppe eller i hjelpeapparatet, som ikke kjenner til tilbudet. Dette tilsier
at vi fortsatt har et potensiale til fortsatt vekst i antall saker. Ved å jobbe oppsøkende over tid,
har vi nådd en større del av målgruppen vår, som igjen har resultert i en markant økning i
antall saker de siste årene. Vi ser at tendensen fortsetter og det er en målsetting for 2018 med
en fortsatt moderat økning. Det er en målsetting for 2018 at vi både skal nå målgruppen i
tilstrekkelig grad og at vi skal klare å behandle alle saker vi mottar innen rimelig tid på en
tilfredsstillende måte.
Gatejuristens klienter er en utfordrende gruppe å arbeide mot. De trenger å bli møtt med
respekt og verdighet. Det er derfor svært viktig å ha nok tid til den enkelte. Mange har
opplevd å bli avvist mange steder før de tar kontakt med oss. Det er derfor viktig å ha nok
ressurser til å følge opp hver og en som tar kontakt med oss. Det er videre viktig at den
rettshjelpen vi yter skal være av like god kvalitet som om klienten hadde tatt kontakt med en
advokat. Denne målsetningen sikres ved å ha nok ansatte ved kontoret og tilstrekkelig antall
frivillige.
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Sikre videre drift av Satellitt i Arendal
Gatejuristen Kristiansand mottok som nevnt ovenfor, kr 130 000 i støtte fra Extrastiftelsen til
å opprette en satellitt i Arendal i 2016. Tilbudet er nå etablert og vi er foreløpig svært
fornøyde med mottagelsen i Arendal. Arendal er en by på Sørlandet hvor det tradisjonelt har
vært, og fortsatt er et stort rusmiljø.
I 2017 er satellitten sikret drift gjennom midler fra Justisdepartementet, og Arendal kommune,
og vi er avhengige av midler i 2018 for å kunne opprettholde satellitten i Arendal. Dette vil gi
oss mulighet til å nå klienter som ellers ikke ville fått hjelp. Det vil videre gi mulighet til å
fortsette å engasjere frivillige i Arendal. Advokatfirma Hald & co nedlegger en betydelig
frivilliginnsats i satellitten i tillegg til jusstudenter fra Uia. Dette vil videre innebære enda mer
rettshjelp ut av hver krone som tildeles virksomheten. Det er en utfordring for Satellitten i
Arendal å raskt få saksbehandlet de sakene som kommer inn. I høst har to frivillige studenter
saksbehandlet under veiledning av advokatfirma Hald & co. For å styrke satellitten ser vi for
oss å rekruttere ytterligere studenter fra høsten 2017.
Oppsummering
For å oppsummere ressursbehovet for Gatejuristen Kristiansand for 2018, ser vi at hvis vi skal
klare å nå de mål og aktiviteter vi har satt oss, har vi et behov for å bli styrket noe økonomisk.
Dette slik at vi får mulighet til å fortsette å ha ansatt to jurister til ved kontoret uten å
budsjettere med underskudd som SKBK må dekke med innsamlede midler. Det er usikkert å
basere driften av kontoret med to ansatte, på at Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand får
inn tilstrekkelig med innsamlede midler til at de kan dekke opp et kontinuerlig underskudd
ved kontoret. I tillegg kommer kostnader knyttet til videreføring av Satellitt i Arendal.
Vedlagt følger et foreløpig budsjett for 2018.

Budsjett for Gatejuristen Kristiansand 2018
Inntekter
Offentlige inntekter som det søkes om
Justisdepartementet
Kristiansand kommune(ligger fast tom 2018)
Arendal kommune
Sum driftsinntekter

1 795 000
259 000
100 000
2 149 000

Utgifter
1694000

Lønn og sosiale kostnader
Husleie og strøm
IKT
Kontorutstyr
Administrasjonskostnader
Kurs og reise
Kontorrekvisita

75 000
30 000
50 000
160 000
25 000
20 000
23

Forsikringer
telefon og porto
Sosiale velferdstiltak frivillige
Andre utgifter, revisor, regnskapsfører,
makedsfører

10 000
35 000
5 000
45 000

Sum kostnader

2 149 000
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Gatejuristen Kristiansand gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med
rusproblemer. Vi gjennomførte vårt første saksmottak 6. september 2011. Denne
rapporten beskriver Gatejuristen sine viktigste resultater i 2016. Rapporten
knytter kommentarer til hvilke utfordringer vi står ovenfor i det videre arbeidet
og målsettinger for 2018. I tillegg inneholder rapporten en statistisk
gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger, samt budsjett og
regnskap.
«Det hjelper ikke å ha rett, dersom du ikke kan hevde din rett»
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