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Dette er virksomheten Gatejuristen

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo etablerte virksom-
heten Gatejuristen i 2004. I 2020 omfattet virksom-
heten i Oslo tilbud til to målgrupper:

Mennesker som har eller har hatt et rusproblem 
Tilbudet til denne målgruppen har i 2020 vært 
organisert gjennom tre rettshjelptiltak; Gatejuristen 
Oslo, Gatejuristen Innlandet og Gatas økonom. 

Vi dekker fylkene Oslo, Innlandet, Viken samt 
Vestfold og Telemark.

Vi har faste saksmottak i Oslo, Lillehammer, 
Hamar, Gjøvik, Drammen og Hønefoss. 

Barn og unge under 25 år 
Tilbudet til denne målgruppen har i 2020 vært 
organisert gjennom tre rettshjelptiltak: Barnas 
jurist, Barnas jurist Innlandet og Ung økonomi.  

Vi er et landsdekkende tilbud, og tilbyr hjelp til 
alle barn og unge i hele landet, bortsett fra Agder 
som dekkes av det nyopprettede Barnas jurist i 
Kristiansand. Vi har oppsøkende virksomhet i Oslo, 
Hønefoss, Lillehammer, Hamar, Eidsberg samt 
Halden. 

Virksomheten Gatejuristen Oslo arbeider i samråd 
med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og tilstreber 
at våre klienter skal erfare respekt, rettferdighet og 
omsorg. Vi har en veldrevet organisasjonsstruktur 
med kompetente og engasjerte medarbeidere og 
frivillige. Vi er godt kjent blant andre aktører på 
feltet, både offentlige og private, og samarbeider 
tett med andre ideelle organisasjoner. 

Den juridiske bistanden vi gir ytes av ansatte og 
frivillige. De ansatte juristene er teamledere og 
leder team med frivillige. De frivillige er studenter, 
yrkesaktive jurister og pensjonister. I tillegg er det 
jurister og advokater som er tilknyttet Gatejuristen 
og bidrar som ressurspersoner innenfor sine 
rettsområder. Disse bidrar med konkret veiledning 
i enkeltsaker, og gir oss mulighet til å henvise 
klienter i saker om fri rettshjelp samt i pro bono 
saker som må tas til domstolene.

Virksomheten har kontorer i Jusshuset i 
Skippergata i Oslo sentrum. Gatejuristen hadde 
i løpet av 2020 26 ansatte fordelt på 15 årsverk. 
Kjønnsfordelingen blant ansatte var 23% menn og 
77% kvinner. Gatejuristen har eget verneombud, 
tillitsvalgt og AMU.

Vårt samfunnsoppdrag er å 

bidra til bedre levekår for ut-

satte grupper gjennom gratis 

rettshjelp, rettighetsinforma-

sjon og rettspolitisk arbeid. 

Vårt arbeid skal sørge for at 

våre klienter får oppfylt sine 

grunnleggende rettigheter. Det 

hjelper ikke å ha rett hvis man 

ikke får rett. 



5

Gatejuristnettverket

Virksomheten Gatejuristen Oslo er en del av 
Gatejuristnettverket. Gatejuristnettverket er et 
faglig nettverk av og for Gatejuristkontorene i 
Norge. Nettverket består av Gatejuristkontorene i 
Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansand 
og Tromsø. Tromsø er et frittstående kontor, mens 
de andre kontorene er underlagt lokale Kirkens 
Bymisjonsstiftelser.

De regionale kontorene er selvstendige og likestilte, 
men samarbeider faglig for å utvikle og koordinere 
tilbudet. Tilskuddene som gis til hvert enkelt kontor 
er avgjørende for driften av tiltaket, og det er ingen 
intern fordeling av tildelte midler mellom stiftelsene 
og Gatejuristkontorene.

Samarbeid 2020
I 2020 har Gatejuristnettverket hatt flere nett-
verksmøter hvor felles problemstillinger og felles 
utfordringer har blitt drøftet. Det ble arrangert et 
fysisk møte for alle kontorene i Trondheim i starten 
av mars 2020, i tillegg til at representanter fra alle 
kontorene møttes for markering av Gatejuristen 
Bergens 10-årsjubileum i slutten av januar 2020.
Ellers har det blitt arrangert jevnlige Teams-
møter med lederne fra alle Gatejuristkontorene. 
Reiserestriksjonene som rammet 2020 har faktisk 

gjort at Gatejuristnettverket har brukt digitale kom-
munikasjonsmåter i mye større grad enn tidligere, 
og på denne måten fått mulighet til å ha et enda 
tettere samarbeid.

I tillegg til nettverksmøter annenhver måned, har det 
blitt arrangert digitale fagsamlinger hver måned for 
alle ansatte ved de ulike kontorene. Her har vi drøf-
tet ulike faglige problemstillinger som ansatte har 
spilt inn. Disse fagsamlingene har opplevdes som 
veldig nyttig og inspirerende for alle ansatte, og har 
bidratt til å sikre den faglige kvaliteten i arbeidet 
vårt. Fremover vil Gatejuristnettverket fortsette med 
jevnlige Teams-møter i tillegg til fysiske møter (når 
samfunnet åpner opp for dette). Det er også et stort 
ønske om å fortsette med de digitale fagsamlinge-
ne. Nettverket har i løpet av 2020 jobbet for å lage 
en 5-årig handlingsplan som forsterker samarbeidet 
mellom kontorene og forsterker felles innsatsområ-
der som for eksempel rettshjelp til barn og unge. 
Nettverket har også i løpet av året jobbet for felles 
kvalitetsstandarder.  
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Året som gikk
Covid-19 gjorde 2020 til et annerledes og utfordren-
de år for vår virksomhet. Driften har vært preget av 
reduserte personalressurser til disposisjon og sterkt 
redusert adgang til våre målgrupper. Selv om vi 
raskt fikk personalgruppen over på hjemmekontor 
og digitale flater, var det gjennom hele året et 
betydelig fravær blant de ansatte grunnet egne 
og familiemedlemmers karantener, sykdom og 
stengte skoler og barnehager. Våre frivillige utgjør 
en betydelig ressurs i saksbehandlingen og også 
her ble kapasiteten betraktelig redusert. Videre har 
det i løpet av året vært store begrensninger på 
vårt oppsøkende arbeid. Grunnet smittevernhensyn 
har vi ikke hatt samme tilgang til institusjoner, 
fritidsklubber og væresteder, og vi har heller ikke 
gjennomført våre faste gatepatruljer. 

Til tross for dette har vi strukket oss for å hjelpe 
klientene våre innenfor rammene vi har hatt. 
Tilgjengelighet er viktig for våre målgrupper, og vi 
har forsøkt å ivareta denne gjennom hele pande-
mien. Gjennom mobilisering og tilpasninger har vi 
i løpet av 2020 opprettholdt drift hele året, bortsett 
fra to uker i sommerferien og i romjulen.        

I 2020 hjalp virksomheten Gatejuristen 694 klienter i 
våre målgrupper med rettshjelp i 1255 saker. Vi fikk 
anledning til å holde 25 rettighetsforedrag, foreta 
197 oppsøkende saksmottak, samt ha 129 saksmot-
tak i våre lokaler i Skippergata i Oslo.

Videre har vi i 2020 jobbet med rettspolitisk 
påvirkning for å bedre våre målgruppers levekår 
og rettssikkerhet. Vi har skrevet fire høringssvar, 
herunder nedlagt et stort arbeid med høringssvar 
på NOU 2020:5 «Likhet for loven - lov om støtte til 
rettshjelp (rettshjelpsloven)». 

Våren 2020 gjennomførte vi en rehabilitering av 2. 
etasje i Jusshuset, slik at lokalene er blitt mer egnet 
for saksmottak. Dette var særlig viktig å få på plass 
for å sørge for at målgruppene til Gatejuristen og 
Barnas jurist får hvert sitt adskilte mottak. 

I 2020 gjennomgikk virksomheten et lederskifte, un-
dertegnede startet som virksomhetsleder 1. oktober.

Jeg ønsker å rette en stor takk til alle ansatte og 
frivillige som har stått på og gjort en utrolig god 
jobb i dette utfordrende året. Takk også til alle våre 
ressurspersoner, samarbeidspartnere og økonomis-
ke støttespillere som har gjort vårt arbeid mulig.

Marta T. Slinde 
Virksomhetsleder
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Nøkkeltall 2020 
Alle avdelinger

(2019)

1 255

197

13

saker 

oppsøkende 
saksmottak

frivillige årsverk

(2 886)

(492)

(19,9)

694

147

15

klienter

frivillige

lønnede årsverk

(1 730)

(204)

(16,6)

Kostnad per sak: kr 14 663,-

*Stor økning i kostnader skyldes endret beregningsmetode fra 2018 rapport, 
der lønnskostnader/antall saker ble lagt til grunn.
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Målgruppen mennesker  
som har eller har hatt  
rusproblemer

Tilbakemeldingene vi får er at klientene opplever 
at de møtes med mer respekt og forståelse når 
Gatejuristen bistår dem enn når de opptrer på 
egenhånd. Våre klienter har ofte vanskeligheter 
for å oppsøke det ordinære hjelpeapparatet og 
benytte seg av andre rettshjelpstilbud. Et kjennetegn 
ved våre klienter er at de ofte har mange og 
sammensatte problemer, samt at de gjennomgåen-
de har svært dårlig økonomi. Gatejuristen erfarer 
at det fortsatt er et stort, udekket rettshjelpsbehov 
i vår målgruppe. Advokatterskelen er høy, særlig 
for mennesker som lever på siden av samfunnet. 
Mange av våre klienter lever i randsonen eller 
utenfor det etablerte samfunnet. Gjennom å hjelpe 
våre klienter med å ivareta sine rettigheter, bidrar 
vi til å inkludere dem i fellesskapet. Klientene våre 
er helt avhengig av oppsøkende virksomhet for å 
komme i kontakt med rettshjelpere og få juridisk 
bistand. Behovet for lavterskeltilbud og utstrakt opp-
søkende virksomhet gjør at Gatejuristens arbeid er 
avgjørende for å kunne bistå denne klientgruppen. 
For mange tar det tid å skape tillit – en stor del av 
vårt arbeid handler om å skape en trygg relasjon 
mellom oss og klienten. Vår målsetting er at våre 
klienter skal få hevdet sin rett, at rettshjelpen skal 
være av god faglig kvalitet og tilpasset den enkelte 
klients behov.

Tiltaket Gatas økonom ble opprettet som et 
prosjekt i 2016 da vi så at det var behov for 
spisskompetanse i juridiske saker av økonomisk art 
for Gatejuristens målgruppe. Per i dag er Gatas 
økonom sitt hovedmål å behandle saker innen 
gjelds- og pengekravsrett, kreditorforhandlinger, 
gjeldsordning og saker tilknyttet tvangsfullbyrdelse. 
Gatas økonom hjelper også mange klienter gjen-
nom det første, og ofte avgjørende, steget i disse 
sakene; å skaffe en konkret oversikt. Formålet med 
Gatas økonom er å utfylle og supplere Gatejuristen 
med spisskompetanse på disse rettsområdene. Vår 
erfaring med målgruppen er at det er behov for 
en helhetlig tilnærming til deres komplekse liv og 
komplekse problemer og at det sjeldent er mulig 
å isolere et juridisk problem fra omkringliggende 
utfordringer i deres liv. Gatejuristen har med disse 
tiltakene muligheten til å gi et helhetlig tilbud for å 
sikre velferd og rettsikkerhet for våre klienter.

2020
Gatejuristens mål er å møte målgruppen vår der 
de er, noe som har vært vanskelig i 2020. Mindre 
tilstedeværelse på gateplan og mindre oppsøkende 
virksomhet i miljøet har ført til at færre klienter har 
kommet i kontakt med oss. Dette har underbygget vik-
tigheten av tilbudet vårt som lavterskel og gatenært.  

Gatejuristen oppsøker og gir en stemme til mennesker som er vant til 

å møte stengte dører. Vi bistår de som ikke selv er i stand til å hevde 

sin rett og har bred erfaring med å veilede og representere klienter 

som står uten annen mulighet for rettslig bistand.
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Vi har imidlertid økt inntaket av saker over telefon, 
og samarbeidet med lavterskeltilbud som 24SJU og 
Møtestedet. Vi har opprettholdt ukentlige saks-
mottak med drop-in i våre lokaler i Skippergata, 
og våre faste oppsøkende aktiviteter i Innlandet 
gjennom hele året, med unntak av deler av mars, 
april og mai. Det har også blitt etablert et nytt saks-
mottakssted i Hønefoss for å øke tilstedeværelsen 
for personer som har kommet seg ut av et liv i rus. 
Nedstengningen i samfunnet for øvrig, har likevel 
gjort at det har vært mindre pågang på saksmotta-
kene enn andre år.  

I 2020 har Gatas økonom opplevd et nærmest 
umettelig behov for bistand i juridiske saker av 
økonomisk karakter. Saksbehandlingskapasiteten i 
Gatas økonom nådde bristepunktet i 2020, og had-
de som følge av dette inntaksstopp på nye saker i 
store deler av året, og ble avlastet av frivillige og 
ansatte fra andre avdelinger. Saker om midlertidig 
botilbud og sosialstønad, trygdeytelser og erstat-
ningsrett utgjør kjernen i porteføljen til Gatejuristen. 
I 2020 ble det også meldt inn et visst omfang 
av koronarelaterte problemstillinger. I tillegg til 
typiske sakstyper som pengekrav, utleggstrekk og 
gjeldsordning, har Gatas økonom håndtert store og 
komplekse saker om ID-tyveri. På bakgrunn av dette 
ble Gatejuristen kontaktet av Universitetet i Oslo 
med forespørsel om å delta i et større forsknings-
prosjekt om sikkerhet rundt digitale identiteter. Dette 
prosjektet vil påbegynnes i 2021. Generelt erfarer 
Gatejuristen at mange i målgruppen opplever 
digitalt utenforskap. Tendensen mot et mer digi-
talisert samfunn har vært enda mer synlig i 2020. 
Flere offentlige tjenester ble digitale og mange 
steder har vært stengt for fysisk oppmøte. Mange i 
målgruppen har ikke tilgang til digitale verktøy eller 
bank-ID, og har mistet sine fysiske væresteder.  

Utvalgte saker 2020
Gatas økonom har over tid bistått en klient i en 
komplisert ID-tyverisak. Klienten ble utsatt for 
ID-tyveri hvor gjerningspersonene fikk tatt opp 
lån i klientens navn i 16 forskjellige banker på 
til sammen 2,4 millioner kroner. Gatas økonom 

bisto klienten med å kartlegge, systematisere og 
bestride krav, med møter i forliksrådet, kreditorkon-
takt og oppfølging av politiet i forbindelse med 
etterforskningen av saken. Det ble reist straffesak 
mot gjerningspersonene og da dommen mot disse 
ble rettskraftig frafalt alle bankene sine krav, med 
unntak av to. Disse to sakene havnet i retten og vår 
samarbeidspartner Haavind tok sakene pro bono. 
Bankene tapte i tingretten og sakene ble ikke anket. 
Dermed har alle 16 bankene frafalt alle sine krav 
mot vår klient. Gatas økonom bisto i flere møter i 
forliksrådet, forhandlinger med de enkelte bankene 
og bistand til de advokatene som representerte vår 
klient i rettssakene.

Gatas økonom har arbeidet med denne saken i 
over to år. Vi er svært glade for å ha kunnet bistå 
en klient gjennom en svært krevende tid, med en 
komplisert sak, frem til en god og endelig løsning. 
Ansvarlig saksbehandler i saken er en av våre dykti-
ge, pensjonerte advokater. Denne saken tydeliggjør 
den kompetansen og erfaringen Gatejuristen har 
tilgjengelig gjennom denne typen frivillig innsats. 

I mange år har rettferdsvederlag utgjort en 
større del av porteføljen vår. Rettferdsvederlag er 
Stortingets egen oppreisningsordning som skal gi 
en viss økonomisk kompensasjon for personer som 
har opplevd å bli sviktet av det offentlige. For våre 
klienter er det mange som har hatt en tøff oppvekst 
preget av manglende oppfølging av offentlige 
instanser. I 2020 tok vi inn over 30 slike saker. 
Samtidig fikk vi innvilget rundt 16 søknader som 
vi har sendt inn til Statens sivilrettsforvaltning på 
tidligere tidspunkt. Det er tydelig at mange av våre 
klienter har hatt en vanskelig barndom som staten 
kan klandres for, og er årsaken til at mange lever 
et utfordrende liv i dag. I 2020 var Gatejuristen med 
på å teste Statens sivilrettsforvaltningen sin digitale 
søknadsform for disse sakene, noe som forhåpent-
ligvis vil bidra til økt effektiv saksbehandling på sikt. 
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Statistikk over hovedsaksområder samlet for hele målgruppen 
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Saker fordelt på hovedområder 
Barnerett, familierett, fast eiendom, veitrafikk, IKT- og medierett *

*

Representasjon: 232
Veiledning: 150
Henvisning: 12

Antall saksmottak i våre lokaler 
i Skippergata 23 Oslo:100 

Antall oppsøkende  
saksmottak i Oslo: 12

Antall rettighetsforedrag: 11

Representasjon: 98
Veiledning: 116
Henvisning: 32

Antall oppsøkende saksmottak 
i Viken: 50 

Antall oppsøkende saksmottak 
i Innlandet: 105

Representasjon: 109
Veiledning: 42
Henvisning: 2

Antall saksmottak i våre lokaler 
i Skippergata 23 Oslo: 29 

213 86 47394 246 153
klienter klienter klientersaker saker saker

Gatejuristen Oslo Gatejuristen Innlandet Gatas økonom
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Målgruppen barn og  
unge under 25 år

Erfaringen fra vårt mangeårige arbeid med 
målgruppen mennesker som har eller har hatt 
rusproblemer har vist at mange problemer kunne 
ha blitt avverget, eller fått redusert alvorlighets-
grad, dersom klientene hadde fått hjelp i tidlig 
alder. Barnas jurist erfarte tidlig i sitt arbeid, at 
mange unge hadde behov for hjelp i saker som 
krevde både juridisk og økonomisk kompetanse. 
Derfor etablerte Gatejuristen i 2018 prosjektet Ung 
økonomi som bistår barn og unge med rettshjelp i 
saker av økonomisk art. 

Barn og unge er avhengige av at voksne tar 
ansvar og sikrer gode oppvekstsvilkår. Både det 
individuelle og det kollektive ansvaret er nedfelt i 
et omfattende lovverk som skal sikre barnas beste. 
Som regel fungerer dette etter formålet, men 
dessverre blir det i altfor stort omfang avdekket 
svikt både fra foreldre og andre omsorgspersoner, 
og fra det offentlige. Når voksne svikter, står barn 
og unge ofte uten hjelp til å bedre sin livssituasjon. 
Barnas jurist og Ung økonomi bidrar til å sikre at 
barn og unge får oppfylt rettighetene sine.

Barnas jurist og Ung økonomi er de eneste retts-
hjelptiltakene i Norge som har barn og unge som 
særskilt målgruppe. En god barndom har betyd-
ning for hele livsløpet. Uløste rettslige og økonomis-
ke utfordringer kan igjen lede til utfordringer knyttet 
til kriminalitet, rus og psykisk og fysisk uhelse. 
Derfor jobber vi også for å forebygge fremtidige 

problemer ved å tilby veiledning og opplæring på 
sosiale medier og på skoler, ungdomsklubber og 
andre steder der unge samles.

Målgruppen definerer i liten grad sine utfordringer 
som «juridiske problemer» og de har ofte ikke 
forutsetninger for å forstå hva begrepet rettshjelp 
innebærer. Målgruppen har heller ikke økonomiske 
forutsetninger for å betale for ordinær advokatbi-
stand. Gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet 
hos aktører som samler barn og unge hos seg, 
når vi bredt ut. For å vekke oppmerksomheten, 
bevisstgjøre, engasjere og opprette dialog holder 
vi blant annet rettighetsquiz, dilemmakvelder og 
bruker Kahoot og andre pedagogiske hjelpemidler. 
Mange i vår målgruppe ville ikke fått oppfylt sine 
grunnleggende rettigheter uten tilbudet fra Barnas 
jurist og Ung økonomi. 
 
2020
Barnas jurist og Ung økonomi har som mål å nå 
sårbare barn og unge. Derfor er vårt oppsøkende 
arbeid essensielt for å nå de som har størst behov 
for vår bistand. Vanligvis møter vi barn og unge 
på skoler, fritidsklubber og andre væresteder hvor 
unge samles. Når alle disse treffpunktene ble 
stengt ned våren 2020 opplevde vi at avstanden 
mellom oss og klientene ble større. Vi fryktet at 
flere barn i allerede sårbare livssituasjoner ville 
få det enda vanskeligere. Vi foretok derfor i 2020 
en evaluering av vår profil på sosiale medier og 

Barnas jurist ble startet som et prosjekt i 2016. Formålet med Barnas 

jurist er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende ret-

tigheter oppfylt og at de er kjent med sine rettigheter og plikter. 
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jobbet med synliggjøring. Vi designet plakater og 
flyers som vi delte med samarbeidspartnere slik 
at institusjoner, sykehus, fengsler med flere skulle 
ha vår kontaktinformasjon synlig for sine barn og 
unge. Vi besluttet å sette i gang arbeidet med å 
tilrettelegge for digitalt saksmottak slik at klienter 
kan sende oss spørsmål og dokumenter via vår 
hjemmeside. I en tid hvor mange barn og unge 
lever isolert og ikke kan delta på aktiviteter hvor 
Barnas jurist og Ung økonomi vanligvis er til stede, 
er dette viktig arbeid for å minske avstand mellom 
tiltak og målgruppe. Vårt digitale saksmottak skal 
være skreddersydd vår målgruppe, være bruker-
vennlig og av høy kvalitet, og vil være et viktig 
verktøy fremover. Vi håper å få dette på plass i 
løpet av våren 2021.

Mange av våre klienter i denne målgruppen har 
mye gjeld og liten eller ingen tilknytning til arbeids-
livet. For de av klientene som er ufaglærte har det 
å skaffe seg arbeid vært veldig vanskelig i 2020. 
En rekke klienter har også mistet jobben under 
pandemien og som en konsekvens fått en enda 
svakere økonomi.  For barn og unge som allerede 
har lite kan det å ikke ha en sikker inntekt være 
en enorm psykisk belastning. Vi ser at den største 
saksgruppen vi har hatt i 2020 er arbeidsrettslige 
saker. Mange unge med løs tilknytning til arbeids-
livet, i form av kontrakter som ekstravakter og små 
prosentstillinger, har mistet sin inntekt. 

Utvalgte saker 2020 
Barnas jurist ble i 2019 kontaktet av en klient som 
ønsket hjelp til å fremme krav om pasientskadeer-
statning. Etter en lengre prosess klarte vi å hjelpe 
klienten med å vinne frem med dette kravet, men 
dette åpnet en ny prosess, nemlig fastsettelsen 
av erstatning. Klienten hadde selv ingen idé om 
hvor høyt dette beløpet skulle være, og var svært 
forsiktig i sin angivelse av hva hen hadde lidt av tap 
i forbindelse med skaden hen var blitt påført. Vår 
saksbehandler tok kontakt med Norsk pasientskade-
erstatning og klarte i samarbeid med dem å klar-
gjøre hvilke konkrete forhold som kunne vektlegges 
i erstatningsfastsettelsen. Etter en lengre prosess ble 
klienten tilkjent over kr 700 000 i erstatning.  

Ung økonomi ble i 2020 kontaktet av en klient som 
hadde et forfalt krav hos Lånekassen. Kravet hadde 
blitt oppsagt og hen hadde ikke penger til å betale 
på kravet. Hen hadde også utestående lisenskrav 
hos NRK. Klienten hadde vært i kontakt med flere in-
stanser uten å komme noen vei. Ung økonomi bisto 
klient med å søke om rentefritak og betalingsutset-
telse hos Lånekassen. Klient fikk innvilget rentefritak 
for 2016, 2017 og 2018 i tillegg til betalingsutsettelse 
hos Lånekassen. Ung økonomi bisto også klient 
med å slette de urettmessige kravene fra NRK slik at 
klienten nå hadde nok midler til nødvendige utgifter. 
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Statistikk over hovedsaksområder samlet for hele målgruppen 

Totalt  462

A
rv

er
et

t

D
iv

er
se

 s
am

le
t

So
si

al
re

tt

Sk
at

t o
g 

av
gi

ft

Fo
rv

al
tn

in
gs

re
tt

St
ra

ffe
- o

g 
si

vi
lp

ro
se

ss

Tr
yg

de
re

tt
/H

el
se

re
tt

U
tl

en
di

ng
sr

et
t 

O
pp

læ
ri

ng
sr

et
t

B
ol

ig
re

tt

Er
st

at
ni

ng
/f

or
si

kr
in

g

K
on

tr
ak

ts
re

tt
/f

or
br

uk
er

re
tt

B
ar

ne
re

tt

St
ra

ff
/p

ol
it

i/
fe

ng
se

l

B
ar

ne
ve

rn

A
rb

ei
ds

re
tt

G
je

ld
/p

en
ge

kr
av

23

77

111213

1718
21

262728
31

36
39

41

48

57
G

je
ld

so
ve

rs
ik

t

Saker fordelt på hovedområder 
Uten gruppe, vergemål, tvangsfullbyrdelse, familierett, 
fast eiendom, IKT- og medierett, immaterialrett 
 

*

*

Representasjon: 98 
Veiledning: 193
Henvisning: 18

Antall oppsøkende saksmottak 
i Oslo regionen: 16 
Antall rettighetsforedrag: 10

Representasjon: 18 
Veiledning: 30
Henvisning: 3

Antall oppsøkende saksmottak 
i Viken/Innlandet: 16
Antall rettighetsforedrag: 2

Representasjon: 74
Veiledning:32
Henvisning: 0

Antall rettighetsforedrag: 2

248 44 56305 51 106
klienter klienter klientersaker saker saker

Barnas jurist Barnas jurist Innlandet Ung økonomi
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2020 2019

Resultatregnskap 2020
Gatejuristen

2020 2019
Driftsinntekter
Salgsinntekter -                                               -                                               
Andre salgsinntekter -                                               -                                               
Andre salgsinntekter utenfor avg. -                                               -                                               
Offentlige tilskudd 16 546 820                               15 909 083                               
Leieinntekter -                                               -                                               
Gevinst salg av anlegg -                                               -                                               
Gaver, tilskudd, eksterne fondsinntekter 1 523 093                                586 155                                   
Andre inntekter 524                                          36 200                                     
Internt tilskudd fra bymisjonen 814 500                                   800 000                                   
Sum driftsinntekter 18 884 937                               17 331 438                               

Varekostnader til tilvirkning
Varekostnader til tilvirkning -                                               -                                               
Ferdigtilvirkede varer 12 961                                     -                                               
Sum Varekostnader 12 961                                     -                                               

Lønnskostnader
Lønnskostnader 9 205 871                                9 255 563                                
Fordeler i arbeidsforhold 2 520                                       24 171                                     
Annen oppgavepliktig godtgjørelse -                                               -                                               
Arbeidsgiveravgift og pensjon 2 976 268                                3 370 400                                
Refusjoner -326 268                                  -208 216                                  
Andre personalkostnader 64 304                                     62 919                                     
Sum Lønnskostnader 11 922 695                               12 504 836                               

Annen Driftskostnad
Av og nedskrivninger 175 577                                   -                                               
Frakt og transportkostnader 875                                          273                                          
Kostnader lokale 2 523 600                                1 263 907                                
Leie maskiner og inventar 5 436                                       10 770                                     
Verktøy og inventar 336 777                                   971 397                                   
Matvarer 323                                          11 526                                     
Medisinske forbruksvarer 1 859                                       -                                               
Andre forbruksvarer 2 302                                       199                                          
Reperasjoner og vedlikehold 406 740                                   2 319                                       
Fremmede tjenester 1 724 209                                1 919 778                                
Interne tjenester 532 784                                   545 457                                   
Kontorkostnader 203 868                                   402 488                                   
Telefon og porto 166 828                                   225 087                                   
Transportmidler -                                               -                                               
Kostnader godtgj reiser 128 146                                   193 169                                   
Andre klientkostnader 500                                          2 325                                       
Frivillighetskostnader 120 186                                   369 075                                   
Salg reklame representasjons kost 25 016                                     24 073                                     
Kontingenter, gave 21 501                                     31 865                                     
Forsikringer 32 280                                     1 503                                       
Andre kostnader 58 285                                     99 092                                     
Tap -                                               -                                               
Sum annen driftskostnad 6 467 093                                6 074 300                                

Sum driftskostnader 18 402 749                               18 579 136                               

Driftsresultat 482 188                                   -1 247 698                               

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter -                                               54 751                                     
Finanskostnader 4 667                                       674                                          
Sum netto finansposter -4 667                                      54 077                                     

Resultat 477 521                                   -1 193 621                               

Disponeringer
Disponeringer 477 521                                   -1 190 172                               

Oslo, 10. mars 2021

Janne Olise Raanes
Avdelingsdirektør

Adelheid Firing Hvambsal
Generalsekretær

side 1, 22.03.2021 18:33
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Gatejuristen
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