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Tilbudet til denne målgruppen har i 2021 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 og Bergen/Vestland som dekkes av
Barnas jurist i henholdsvis Kristiansand og
Bergen. Vi har oppsøkende virksomhet i Oslo,
Hønefoss, Lillehammer, Hamar og i regionen
rundt Oslo.

Dette er virksomheten Gatejuristen

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo etablerte i
2004 virksomheten Gatejuristen. I 2021
omfattet virksomheten i Oslo tilbud 
til to målgrupper:

Tilbudet til denne målgruppen har i 2021 vært
organisert gjennom tre rettshjelptiltak;
Gatejuristen Oslo, Gatejuristen Innlandet og
Gatas økonom.

Vi dekker fylkene Oslo, Innlandet, Viken samt
Vestfold og Telemark. Det er faste saksmottak
for målgruppen i Oslo, Lillehammer, Hamar,
Gjøvik, Drammen, Hønefoss og Kongsberg. I
tillegg har vi oppsøkende virksomhet i dette
området, både ved behandlingssteder, tiltak og
væresteder for målgruppen.

Mennesker som har eller har hatt et
rusproblem 

Barn og unge under 25 år

Virksomheten Gatejuristen Oslo arbeider i tråd
med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og tilstreber
at våre klienter skal erfare respekt, rettferdighet
og omsorg. Vi har en veldrevet organisasjons-
struktur 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,
og både yrkesaktive og pensjonerte jurister. 

I tillegg har vi jurister og advokater som er
tilknyttet Gatejuristen 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 tas til
domstolene.

Virksomheten har kontorer i Skippergata i Oslo
sentrum. Her holder vi til i Jusshuset, og deler
bygg med gode naboer i Jussbuss og JURK. I
løpet av 2021 hadde Gatejuristen 24 ansatte
fordelt på 15,1 årsverk. Kjønnsfordelingen blant
ansatte var 16 % menn og 84 % kvinner.
Gatejuristen har eget verneombud og tillitsvalgt.

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bedre levekår for utsatte grupper
gjennom gratis rettshjelp, rettighetsinformasjon 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. 
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Gatejuristnettverket
Virksomheten Gatejuristen Oslo er en del av
Gatejuristnettverket, 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,
kvalitetssikre og koordinere rettshjelpstilbudet.
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.

Ledelsen av nettverket går på rundgang, og i
2021 var tiltaksleder for Gatejuristen Stavanger
leder for Gatejuristnettverket. Gjennom året er
det avholdt ti digitale nettverksmøter og et 
fysisk heldagsmøte. Vi har videre hatt en felles
fysisk fagdag for alle ansatte i Gatejuristen i 
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Norge. Vi deltok også i feiring og fagdag 
i forbindelse med Gatejuristen Kristiansands 
10 års jubileum.

Det har blitt arrangert digitale fagsamlinger hver 
måned for alle ansatte ved de ulike kontorene. 
Her har vi drøftet ulike faglige problemstillinger 
som ansatte har spilt inn. Disse fagsamlingene 
er nyttige og inspirerende for alle ansatte, og 
har bidratt til å sikre den faglige kvaliteten i 
arbeidet vårt. 

Vi har økt fokuset på det rettspolitiske arbeidet. 
Mye godt arbeid har skjedd gjennom Gatejurist-
nettverket. Vi har bidratt i høringsarbeid blant 
annet om ny boligsosiallov for vanskeligstilte.
Vi har videre skrevet høring om nye LAR-
retningslinjer samt vedrørende tvangslovutvalget. 
Vi har vært med å opprette «Rettshjelpsalliansen», 
en sammenslutning av flere rettshjelptiltak over 
hele Norge og Advokatforeningen, og fremmer 
sammen krav om bedre tilgang på rettshjelp 
og ny rettshjelpslov.



Året som gikk

Koronapandemien har også gjort 2021 til et
annerledes og utfordrende år for virksomheten
Gatejuristen. Vi har i perioder måttet legge om
driften utfra smittesituasjonen og varierende
mulighet for fysisk tilstedeværelse på kontoret.
Gjennom erfaringen fra 2020 har vi klart å finne
en god vekselvirkning mellom hjemmekontor
og arbeid på digitale flater. Vi har også i stor
grad fått organisert oss slik at vi har kunnet
møte klienter på kontoret eller ute på
saksmottak i de periodene det har vært mulig 
å gjennomføre. Både ansatte og frivillige har
utvist en enorm innsats og fleksibilitet for å
holde driften og tilbudet på et så høyt
aktivitetsnivå som overhodet mulig, for å unngå
at målgruppene skulle bli skadelidende. 

Selv med stor og iherdig innsats fra alle som
har vært involvert i virksomheten i 2021, så har
vi ikke hatt samme tilgang til institusjoner,
behandlingssteder osv. som før pandemien. 
Vi har heller ikke kunnet gjennomføre våre
faste gatepatruljer eller skolebesøk slik vi
veldig gjerne vil gjennom hele året. Det var
derfor et stort lyspunkt da vi på høsten kunne
ta med oss vår kjente «Gatejuristen-sykkel» ut
i bybildet igjen. Det å gå oppsøkende i
sentrumsnære rusmiljøer er viktig for oss for å
kunne nå ut til hele bredden av målgruppen
med rusutfordringer. Vi har også etter
sommeren kunnet reise mer ut på skoler og
andre steder der målgruppen barn og unge kan
nåes, og det er godt å se at vi igjen kan drive
rettshjelpsarbeidet på en mer normal måte.

Vi har på tross av pandemi og utfordringer med
å komme i kontakt med klienter gjennom fysisk
oppsøkende arbeid, klart å bistå mange. I 2021
hjalp virksomheten Gatejuristen 1026 klienter i
våre målgrupper med rettshjelp i 1538 saker.
Vi fikk anledning til å holde 27
rettighetsforedrag, foreta 279 oppsøkende
saksmottak, samt ha 94 saksmottak og åpent
for drop-in i våre lokaler i Skippergata i Oslo.

Rettspolitisk påvirkning for å bedre våre
målgruppers levekår og rettssikkerhet har vi
fortsatt å jobbe med i 2021. Vi har skrevet en

rekke høringssvar, deltatt i ulike debatter og
seminarer, skrevet innlegg i aviser, deltatt på
Arendalsuka og hatt god og tett kontakt opp mot
beslutningstagere som kan bidra til at våre klienter
blir bedre ivaretatt i dagens samfunn. 

Vi ser at mange i begge målgrupper har hatt to
tøffe år under pandemien. De som var særlig
utsatte og sårbare i forkant, er nok også de som i
stor grad har lidd under nedstengninger og
smitteverntiltak. Det er derfor svært viktig 
at disse gruppene sikres tilstrekkelig oppfølging
fra samfunnet etter pandemien. Vi ser at det også
er svært viktig at de fortsatt har mulighet 
for å få gratis rettshjelp, slik at deres rettigheter i
samfunnet ivaretas på en best mulig måte.

Gatejuristen deltar også i et større
forskningsprosjekt om sikkerhet rundt digitale
identiteter i regi av Universitetet i Oslo kalt
Samfunnssikkerhet og digitale identiteter. Som en
del av forskningen er rettshjelpsprosjektet ID-
juristen startet opp nå i 2021. De gir gratis
rettshjelp og veiledning til personer som er utsatt
for ID-tyveri og svindel, eller som ikke får tilgang til
elektronisk identifikasjon. ID-juristen er et
samarbeid med UiO, Jussbuss og JURK, og
prosjektet er finansiert med eksterne øremerkede
midler.

Det å få hjelp til oppfyllelse av grunnleggende
rettigheter henger tett sammen med menneske-
verd og tilhørighet i samfunnet. Derfor er dette
rettshjelpsarbeidet så viktig:  
Ingen er bare det du ser!

Jeg vil til slutt rette en stor takk til alle ansatte og
frivillige for innsatsen i året som har gått. De har
alle strukket seg langt og lagt ned en enorm
innsats for å bistå våre klienter med deres
rettslige utfordringer og problemer. Vi vil også få
takke alle våre ressurspersoner, samarbeids-
partnere og økonomiske støttespillere 
som har gjort det mulig for oss å yte den 
rettshjelpen vi har gitt våre klienter i 2021.

Øyvind Duesund
Fungerende virksomhetsleder
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Nøkkeltall
For alle avdelinger
(Tall fra 2020)

Saker:
1538
(1255)

Klienter:
1026
(694)

Saksmottak:
373
(197)

Frivillige:
124
(147)

Lønnede årsverk:
15,1
(15)

Frivillige årsverk:
13,2
(13)
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Målgruppen 
mennesker som har eller
har hatt et rusproblem
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.

Gatejuristen erfarer at det fortsatt er et stort, 
udekket rettshjelpsbehov for denne målgruppen.
Mange av våre klienter lever i randsonen eller
utenfor det etablerte samfunnet. Ved å hjelpe
målgruppen med å ivareta sine rettigheter, bidrar
vi til å inkludere dem i samfunnsfellesskapet.

Tilbakemeldingene fra flere av våre klienter er at
de opplever å bli møtt med større respekt og
forståelse når Gatejuristen bistår dem enn når de
opptrer på egenhånd. Det er en trist, men viktig
erkjennelse. Vi kan på den måten være en
døråpner som bidrar til at rusutsatte får tillit til
samfunnets hjelpeapparat og også mestring og 
tro på egen fremtid. Vi jobber nettopp for at denne
gruppen skal bli tatt på alvor, og at deres
rettigheter ikke blir oversett i vårt
velferdssamfunn.

Våre klienter har ofte vanskeligheter med å
oppsøke det ordinære hjelpeapparatet og benytte
seg av andre rettshjelpstilbud. Et kjennetegn ved
mange av våre klienter er at de ofte har flere og
sammensatte problemer, en vanskelig barndom
og gjennomgående svært dårlig økonomi. Flere
av klientene våre er helt avhengig av oppsøkende
virksomhet for å komme i kontakt med
rettshjelpere og få nødvendig juridisk bistand.
Behovet for lavterskeltilbud og 
utstrakt oppsøkende virksomhet gjør at
Gatejuristens arbeid er avgjørende for å kunne
bistå denne klientgruppen. 

Det tar tid å skape tillit og en viktig 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.

2021

Gatejuristen ønsker å møte målgruppen vår der
de er. Gjennom pandemien har dette både vært
utfordrende og til tider umulig. Vi ser at redusert
tilstedeværelse på gateplan og mindre
oppsøkende virksomhet i miljøet gjør at vi har
kommet i kontakt med færre. Dette underbygger
viktigheten av at tilbudet vårt må ha en lav terskel
og være gatenært. Samtidig har pandemien
dyktiggjort oss i å benytte andre måter for å nå ut
til og bistå målgruppen, og vi ser at dette også
kan være veldig nyttig for mange av våre klienter.
Inntaket av saker via telefon eller digitale kanaler
har økt betydelig gjennom pandemien.

Samtidig er det veldig tydelig at de som ikke har
tilgang til eller mestrer digitale hjelpemidler, får
ekstra store utfordringer når systemer endres og
nærmest forutsetter at mye av kontakten med det
offentlige skal skje digitalt. Opplevelsen av digitalt
utenforskap er for mange av våre klienter med på
å skape ekstra store utfordringer med å komme i
kontakt med forvaltningen og det offentlige hjelpe-
apparatet. Økt digitalt tilbud følges ofte opp med
redusert fysisk tilgjengelighet, og koblet opp mot
pandemi og nedstengning så kan det bidra til at
opplevelsen av å stå på siden av samfunnet øker
for mange. 

Vi har opprettholdt ukentlige saksmottak med
drop-in i våre lokaler i Skippergata, og våre faste
oppsøkende aktiviteter i Innlandet og Viken, i den
grad dette har vært mulig i periodene med
nedstengning. Dessuten har vi samarbeidet
tettere med lavterskeltilbud som har vært ute i
gatemiljøet og ulike institusjoner,
behandlingssteder og væresteder. 
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Det har vært viktig å sikre en åpen kanal for vår
målgruppe til å kunne henvende seg med rettslige
utfordringer de måtte ha selv med mange 
 smittevernhensyn og omfattende begrensninger
som følge av koronapandemien. Vi har også i
løpet av året etablert et tilbud om saksmottak i
Kongsberg, i tillegg til at vi fra før har et stort 
 oppsøkende arbeid rundt i Østlandsområdet. 

Utvalgte saker

En klient ble utestengt fra fysisk oppmøte på sitt
NAV-kontor i tre måneder, for det NAV beskrev
som trusler. Klienten var i perioden avhengig av
økonomisk sosialhjelp, men hadde hverken
internett eller mobil. Hen var derfor i realiteten ute
av stand til å søke om bistand fra NAV. Vedtak
om utestengelse er ikke et enkeltvedtak, og kan
derfor ikke påklages. Gatejuristen klagde
imidlertid inn saken til Sivilombudet, som fant at
NAV-kontoret hadde brutt flere
forvaltningsrettslige prinsipper i
saksbehandlingen. Det ble i tillegg konstatert flere
brudd på retningslinjene for utestengelse, blant
annet ved at NAV hadde satt for lang varighet på
utestengelsen og ikke hadde vurdert mildere tiltak.
Klienten fikk senere byttet NAV-kontor og har i
dag et godt samarbeid med NAV.

Vi bisto en klient som tok kontakt med store
gjeldsproblemer. Klienten var sterkt motivert til å
ta tak i gjeldssituasjonen sin, men manglet over-
sikt og hadde lite midler å betjene gjelden med.
Gatejuristen innhentet oversikt over klientens
gjeld og utarbeidet søknad om offentlig gjelds-
ordning, som ble innvilget. Som følge av

dette har klienten også tatt tak i andre forhold i
livet sitt, og er nå under rusbehandling. At klienten
fikk oversikt og hjelp til å håndtere sine gjelds-
problemer ble et viktig skritt på veien mot et
rusfritt liv.

Gatejuristen hjalp en klient som var innkalt til
forliksrådet for et krav fra et vaskefirma på utvask
av leilighet. Det var kommunen som hadde initiert
og bestilt vasking etter at klienten flyttet til
institusjon. Gatejuristen bisto klienten i
forliksrådet, som kom til at klienten ikke var riktig
debitor for kravet og derfor ikke skulle betale.

Kort tid før jul ble vi kontaktet av en klient fordi
hen var i ferd med å bli kastet ut av leiligheten sin.
Hen ventet på pensjon fra et annet land, men
saksbehandlingstiden var forsinket. Som følge av
dette hadde hen utestående husleie for flere
måneder. Hen hadde et konfliktfylt forhold til NAV,
og kunne derfor ikke møte opp på sitt NAV-kontor.
Gatejuristen sendte søknad om dekning av
husleierestanse og støtte til husleie frem til
pensjonen ble utbetalt. NAV innvilget søknaden.

En klient tok kontakt og mente utleier hadde
oppjustert leien ulovlig. Gatejuristen bisto klienten
med å bestride oppjusteringen, og kreve for mye
innbetalt husleie tilbakebetalt.

En kreditor hadde tatt pant i en klients eiendom til
tross for at det heftet et privat beslagsforbud på
eiendommen. Da kreditor varslet om at det ville
sendes begjæring om tvangssalg om kort tid, tok
klienten kontakt med Gatejuristen. Gatejuristen
påklaget utleggspantet til namsmannen som tok
klagen til følge og slettet pantet. 
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Antall klienter: 648 
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Representasjon: 365 
Veiledning: 266
Henvisning: 59

 

Representasjon: 98 
Veiledning: 175
Henvisning: 46

 
 

Representasjon: 34 
Veiledning: 7

Henvisning: 2 
 

690     454 319     160 43     34
saker              klienter

Saksmottak i våre lokaler: 94
Oppsøkende saksmottak: 11
Antall rettighetsforedrag: 4

Oppsøkende saksmottak i 
 Innlandet og Viken: 203 

 

Saksmottak i våre lokaler: 25*
 

*Gatas økonom ble fra august integrert i 
Gatejuristens øvrige arbeid med målgruppen
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Målgruppen 
barn og unge under 25 år
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 rettigheter
oppfylt og at de er kjent med sine rettigheter og plikter.

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
alvorlighetsgrad, dersom klientene hadde fått
hjelp i tidlig alder. Barnas jurist startet derfor med
rettshjelp til barn og unge under 25 år. Vi så tidlig i
dette arbeidet at mange i målgruppen hadde
behov for hjelp i saker som krevde både juridisk
og økonomisk kompetanse. Derfor etablerte
Gatejuristen i 2018 prosjektet Ung økonomi med
spesielt fokus på rettshjelp i saker av økonomisk
art. 

Barn og unge er avhengige av at voksne tar
ansvar og sikrer gode oppvekstsvilkår. De er
 en sårbar gruppe som er avhengig av at voksne 
er trygge og gode omsorgspersoner. Både i
hjemmet, på fritiden og i det offentlige er barn
prisgitt de voksne og de er avhengig av et
hjelpeapparat som følger med og fanger opp, er
tett på og yter tidlig innsats. Konsekvensene er
store for barn som av ulike grunner faller utenfor
eller utsettes for omsorgssvikt. 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 faktisk får oppfylt
rettighetene sine.

 

Vi jobber også for å forebygge problemer etter
barne- og ungdomsårene gjennom å tilby
veiledning og opplæring på sosiale medier, på
skoler, ungdomsklubber og andre steder der unge
samles. Uløste rettslige og økonomiske
utfordringer kan igjen lede til utfordringer knyttet
til kriminalitet, rus og psykisk og fysisk uhelse.
Sammen med de øvrige Barnas jurist-
kontorene i Norge er vi det eneste rettshjelptiltaket
med nasjonalt nedslagsfelt og utelukkende
søkelys på rettshjelp til barn og unge.

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
advokatbistand. 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
rettighetsforedrag, 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. 
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Vi så i 2020 at det var mange unge som kom til
oss med saker av arbeidsrettslig karakter. Som en
følge av koronapandemien var det mange som
mistet jobben sin og dette medførte en drastisk
redusert økonomi for mange av våre klienter.

Gjennom 2021 har denne sakstypen fortsatt vært
aktuell, og det kan se ut til at arbeidslivet har 
blitt tøffere for mange i form av at de også blir
utsatt for større grad av urett, eller presset til å ta
arbeid under urimelige arbeidsvilkår og lønns-
betingelser. Det har vært viktig for oss å kunne
bistå klientene i disse sakene, for å sikre at de
ikke kommer ekstra uheldig ut av en i 
utgangspunktet svært krevende tid under
pandemien.

Barnas jurist har i år satt særlig fokus på  de
mellom 15 og 25 år, med særlig vekt på 
unge i bydeler med høy andel av
lavinntektsfamilier, unge i fengsel eller med
foreldre i fengsel (+ friomsorgen), unge med
rusproblemer og barnevernsbarn, både
nåværende og tidligere. Vi jobber aktivt for å
komme i kontakt med og bistå disse gruppene for
å spisse innsatsen mot unge som kan være
spesielt sårbare.

2021

Barnas jurist og Ung økonomi har som mål å nå
sårbare barn og unge. Vi trenger derfor å komme
ut med vårt oppsøkende arbeid for å nå de som
har størst behov for vår bistand. Vi reiser mye ut
på skoler, fritidsklubber og andre væresteder hvor
unge samles. Mange av disse treffpunktene for
barn og unge har gjennom pandemien vært
nedstengt i perioder. 

Dette har økt frykten for at de i målgruppen som
allerede før pandemien var i sårbare
livssituasjoner, kunne komme til å få det enda
vanskeligere. Vi har derfor gjennom pandemien
satt inn ekstra ressurser på å synliggjøre vårt
tilbud, både gjennom trykt materiell, men også
gjennom økt søkelys på digitale kanaler 
og sosiale medier. Det er viktig for oss å være
synlige der barn og unge er. 

Vi har også jobbet med å få på plass et sikkert
digitalt saksmottak, som kan være med på å gjøre
kommunikasjonen med klienter enklere. I løpet av
2021 fikk vi alt på plass og er nå tilgjengelige for
målgruppen gjennom trygge løsninger på vår
nettside.  
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Utvalgte saker

Barnas jurist hjalp en ung klient med å søke
voldsoffererstatning. Klienten opplevde som 16-
åring at bekjente delte nakenbilder av
vedkommende, og dette førte til store psykiske
plager. Hen mottok senere en oppreisning fra
kontoret for voldsoffererstatning. 

En av våre klienter hadde blitt presset av
arbeidsgiver til å jobbe svart, og fikk deretter ikke
utbetalt avtalt lønn på kr. 15 000. Saken måtte til
slutt sendes til forliksrådet, men før saken skulle
behandles der valgte motparten å godta vår
påstand. Vår klient fikk til slutt utbetalt riktig lønn,
og slapp ubehaget ved å møte arbeidsgiver i
forliksrådet.

Vi hjalp en leietaker med å få slettet deler av et
krav i forbindelse med utflytting. Klienten hadde
flyttet fra leiligheten og mottatt en regning for
bortkjøring av møbler fra en bod som lå i
tilknytning til leiligheten. Leietager hadde aldri
brukt denne boden og visste ikke hvem som
hadde satt møbler der. Saksbehandler i Barnas
jurist tok saken og sørget for at klient ikke måtte
betale for bortkjøring av møblene.

En klient hadde jobbet ferdig lærlingtiden og ble
beskyldt for å ha svindlet arbeidsgiver ved å ha
ført timene sine feil. Dette kjente ikke klienten seg
igjen i, men arbeidsgiver krevde at lærlingen skrev
under på et gjeldsbrev hvor det stod at hen
skyldte arbeidsgiver en stor sum penger.
Arbeidsgiver truet med politianmeldelse hvis
gjeldsbrevet ikke ble signert, så klienten turte ikke
annet enn å signere. Hen var ikke fagorganisert
og opplæringskontoret kunne ikke hjelpe. Klienten
kontaktet derfor Barnas jurist, og vi bidro til at hen
fikk gjeldskravet slettet. I tillegg fikk klienten
utbetalt lønn og feriepenger.

Vi ble kontaktet av en ung klient som hadde
opplevd at det var tatt opp tre store forbrukslån i
dennes navn. Klienten hadde selv anmeldt
forholdet, men saken hadde etter kort tid blitt
henlagt. Begrunnelsen var at «det ikke antas å
være rimelig grunn til å undersøke om det
foreligger straffbart forhold». Vi påklaget
henleggelsen, og etter tre måneder ble klagen tatt
til følge. Det ble i ettertid tatt ut tiltale mot en som
ble siktet for å ha tatt opp lånene i klientens navn
og saken skal opp i retten. 
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Statistikk over hovedsaksområder samlet
 for hele målgruppen barn og unge
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Kontrakts- og forbrukerrett 

Erstatning og forsikring 
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Opplæringsrett 

Utlendingsrett 

Trygde- og helserett 

Straffe- og sivilprosess 

Forvaltningsrett 

Sosialrett 

Skatt og avgift 

Arverett 

Diverse annet 

Antall saker: 486
Antall klienter: 378

Antall rettighetsforedrag: 23  

Barnas jurist Oslo Barnas jurist Innlandet Ung økonomi

Representasjon: 60 
Veiledning: 171
Henvisning: 7

Representasjon: 26 
Veiledning: 41
Henvisning: 2

 

Representasjon: 81 
Veiledning: 87
Henvisning: 11

 

238     221 69       53 179   104
saker          klienter saker         klienter saker     klienter

Dager åpent for drop-in: 169
Oppsøkende saksmottak: 12

Dager åpent for drop-in: 165
Oppsøkende saksmottak: 8 

Oppsøkende saksmottak: 45
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