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Gatejuristen Bergen ble etablert i desember 2009 som en del av Kirkens Bymisjon
Bergen. Gatejuristen er et tiltak i avdelingen «Gatenært rusarbeid» sammen med
Kirkens Bymisjons øvrige rustiltak, og er lokalisert i Hollendergaten 13.

Gatejuristens målgruppe er mennesker som har eller har hatt et rusproblem.
Virksomheten gir gratis rettshjelp til målgruppen innenfor alle juridiske fagområder.
Gatejuristen Bergen arbeider i samråd med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og
tilstreber at våre klienter skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

KORT OPPSUMMERT

Året 2020 har vært et innholdsrikt år for Gatejuristen Bergen. Året startet med feiring av
vårt 10-års jubileum. Deretter preget Covid-situasjonen og begrensninger knyttet til
smittevern mye av vår aktivitet, Gatejuristens kontor stengte fysisk i mars. I løpet av
vår, sommer og høst ble det brukt en god del tid på både omorganisering og flytting til
nye lokaler. Disse åpnet i oktober.

I 2020 har Gatejuristen Bergen gitt gratis rettshjelp til 230 ulike klienter i vår målgruppe.
Alt i alt ble det registrert 442 nye saker. Til sammenligning registrerte vi 628 nye saker i
2019. Vi opplevde altså en nedgang i mengden nye saker sammenlignet med 2019,
noe som i all hovedsak skyldtes restriksjoner forårsaket av Covid-1 9.

10-ÅRS JUBILEUM

I desember 2019 ble Gatejuristen Bergen 10 år. Dette ble feiret i januar 2020 med
fagdag for våre frivillige og Gatejurist-nettverket, samt en kakefest i Korskirken for vår
malgruppe og alle andre som ønsket å feire dagen sammen med oss.

Covio-l 9

Situasjonen knyttet til Covid-19 har preget året. Fra 12. mars 2020 måtte Gatejuristen
holde kontoret fysisk stengt i en periode og ansatte måtte jobbe fra hjemmekontor.

På grunn av smitteverntiltak, mangel pa PCer og hjemmekontorløsning måtte våre
frivillige jusstudenter permitteres. I løpet av året har begrensningene blitt lettet og
skjerpet i flere runder, konsekvensen har vært betydelig redusert saksbehandlings
kapasitet. Oppsummert har vi i 2020 hatt kun 1,5 årsverk frivillighet, sammenlignet med
3,2 årsverk i 2019. Våre ansatte jurister har derfor redusert inntaket av nye saker for å
kunne behandle de permitterte studentenes saker. Pr mars 2021 er denne situasjonen
fortsatt vedvarende.

For våre klienter var konsekvensene et mindre tilgjengelig tilbud. Oppsokende saks
mottak ble avlyst samtidig som kontoret stengte. Vi har i perioder kun vært tilgjengelige
pr telefon. Våre samarbeidspartnere på behandlingsinstitusjoner og MO-sentre, har
imidlertid fått henvist noen saker til oss når vi ikke har hatt mulighet for å reise på
oppsøkende saksmottak til dem.
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For å opprettholde kontakten med våre klienter, har våre jurister dels vært oppsøkende
på gaten i Vågsbunnen, dels vært tilgjengelige i Korskirken - Bymisjonens eneste åpne
tilbud i denne perioden.

SAMLOKALISERING I RÅDGIVNINGSHUSET

I løpet av 2020 har Kirkens Bymisjon foretatt en del organisatoriske endringer i det
gatenære arbeidet. Som følge av endringene ble «Rådgivingshuset» opprettet. Dette
tilbudet er resultatet av en sammenslåing og utvidelse av tilbudene til Gatejuristen og
Oppsøkende team. Oppsøkende team består av 2 sosionomer og 2 sykepleiere. I
Rådgivingshuset er det samlet kompetanse innen juridisk, økonomisk, helse- og
sosialfaglig hjelp. Intensjonen med endringene er å være lettere tilgjengelig og gi et
styrket og sammenhengende tjenestetilbud overfor målgruppen. Huset er sentralt
beliggende i Vågsbunnen.

Flytting medfører alltid en overgang, og enkelte klienter kan ha litt vanskeligheter med
å finne oss. Vi informerer om flyttingen så godt vi kan, og regner med at disse
problemene er forbigående.

UTVIDELSE AV KIRKENS BYMISJONS JURIDISKE TILBUD

Etableringen av «Rådgivingshuset» er ment å komme flere grupper til gode. Kirkens
Bymisjon har en lang rekke tiltak rettet mot sårbare grupper, ikke bare personer med
utfordringer knyttet til rus. Det har derfor vært et mål for oss å kunne styrke og utvide
vårt juridiske fagmiljø for å kunne tilby rettshjelp til nye grupper.

Høsten 2020 kunne Fri (Kirkens Bymisjon Bergens tiltak for ofre for menneskehandel
og for personer med prostitusjonserfaring) åpne et gratis rettshjelptilbud for deres
målgruppe i samarbeid med Gatejuristen. Fri har søkt egne midler til dette prosjektet
som i 2020 og 2021 finansierer en 20 % juriststilling. Stillingen inngår i det juridiske
fagmiljøet tilknyttet Rådgivingshuset.

Fra 2021 har Kirkens Bymisjon fått tilskudd (fra Statens Sivilrettsforvaltning og andre)
til å etablere «Barne- og ungdomsjuristen». Dette tilbudet vil også inngå i det samlede
juridiske fagmiljøet tilknyttet Rådgivingshuset.

9x~ ~“—~

Anna Bitte Linn Fagermo

Tiltaksleder, Gatejuristen Bergen
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Gatejuristens samfunnsoppdrag er å bidra til bedre levekår for en utsatt gruppe:
personer som har eller har hatt et rusproblem.

Hovedmålsettingen vår er å bedre målgruppens rettssikkerhet og sørge for at deres
grunnleggende rettigheter innvilges. Ved å bistå med individuell og gratis rettshjelp av
høy kvalitet, gir Gatejuristen målgruppen tilgang til en tjeneste de ellers ikke hadde hatt
råd til eller mulighet til å benytte seg av. Vår erfaring er at det ikke hjelper å ha rett om
man ikke får hevdet sin rett. Gjennom vårt arbeid ønsker vi derfor å bidra til en lettere
hverdag for mennesker som ofte møter lukkede dører og har det vanskelig.

Gatejuristen Bergen løser samfunnsoppdraget ved å være tilgjengelig for målgruppen,
som ofte har vanskeligheter for å oppsøke det ordinære hjelpeapparatet og benytte seg
av andre tilbud. Gatejuristen Bergen etterstreber å møte målgruppen der hvor de
oppholder seg, og har derfor kontorer i samme bygg som og umiddelbar nærhet til
øvrige rustiltak i Bergen sentrum.

Grunnet nedstenginger av Gatejuristens kontorer og tilbudet om drop-in i 2020, så vi en
nedgang i saker tatt inn på kontoret, I 2020 ble 57 % av sakene tatt inn på vårt kontor,
sammenlignet med 71 % i 2019. Vi så imidlertid en økning i antallet saker som ble tatt
inn over telefon. I 2020 ble 22 % av sakene tatt inn per telefon, sammenlignet med 8 %
i 2019.

Vi har vanligvis et stort fokus på oppsøkende arbeid. Smittevernrestriksjoner gjorde at
vi kun fikk gjennomført 20 oppsøkende saksmottak, mot over 50 i et «normal-år».
Geografisk spredning av Gatejuristens tilbud har heller ikke vært mulig i 2020 på grunn
av manglende ressurser i tillegg til smittevernrestriksjoner.

INNTEKT
Målgruppen vår tilhører en del av befolkningen som har begrensede økonomiske
ressurser, i tillegg til at mange sliter med både psykiske og somatiske sykdommer i
tillegg til sitt rusproblem.

Av de sakene vi registrerte i 2020 hadde klientene uforetrygd i 48 % av sakene, AAP i
11% av sakene og økonomisk sosialhjelp i 13 % av sakene. Bare i 3,1 % av sakene
hadde klienten arbeidsinntekt. I resterende saker hadde klientene varierende inntekt,
alt fra sykepenger til alderspensjon. Flere klienter ønsket ikke å oppgi sin inntektskilde.

RETTSHJELP
Den juridiske bistanden vi gir ytes av ansatte og frivillige ved Gatejuristen Bergens
kontor. De ansatte ved kontoret har master i rettsvitenskap. I tillegg blir det også tilbudt
rettshjelp fra frivillige jusstudenter som kvalitetssikres av ansatte, og frivillige jurister og
advokater.

Gatejuristen er opptatt av at rettshjelpe som gis er av faglig høy kvalitet. For å oppnå
dette etterstrebes det å gi frivillige stud nter god opplæring og oppfølging, holde
ansatte og frivillige faglig oppdatert, sa t benytte eksterne rådgivere ved behov.
Gatejuristen benytter derfor blant annet frivillige veiledere både fra advokatfirmaene i
området, fra Det juridiske fakultet ved Liiniversitetet i Bergen, samt andre jurister som
har spesifikk kunnskap på ulike juridis områder.
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Gatejuristen Bergen registrerte 442 nye saker fra 230 klienter i 2020. Vi har gitt bistand
til flest i straffe-, politi og fengselsrett, sosialrett, erstatning og forsikring, og gjeld.
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Etter nedstengingen i mars tok Gatejuristen Bergen inn betraktelig færre saker.
Smittevernbegrensninger førte til at saksmengden holdt seg lav stort sett hele året.
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Antall saker fordelt på saksområde
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NØKKELTALL 2020
• 442 saker
• 230 klienter
• 30 frivillige
• 1,5 frivillige årsverk
• 2,5 lonnede årsverk
• 20 oppsokende saksmottak

Gatejuristen har hatt en kostnad per sak i 2020 på kr 5 988. Vi har da tatt utgangspunkt
i alle utgiftene for 2020 og delt dette på antallet nye saker vi registrerte i 2020.

SAKER SOM GATEJURISTEN BERGEN HAR BISTÅTT I
Gjennom året 2020 fikk Gatejuristen bistått flere klienter i ulike saker.

Blant annet tok en klient kontakt med oss fordi hans tidligere utleier hadde sendt et
stort erstatningskrav for skader påført utleieboligen i leietiden som vår klient ikke hadde
forutsetningene for å betale. Gatejuristen bistod klient i saken og Husleietvistutvalget
traff vedtak hvor vår klient ble fritatt for erstatningsansvar.

Gatejuristen bistod en annen klient i en pasientskadesak. Saken ble startet i 2018 og i
2020 fikk klienten endelig svar fra Norsk Pasientskadeerstatning, og han fikk innvilget
en betydelig erstatning for dårlig oppfølging fra helsevesenet.

I løpet av 2020 har flere av Gatejuristens klienter fått innvilget rettferdsvederlag fra
rettferdsvederlagsordningen. Rettferdsvederlag innvilges som en økonomisk
kompensasjon til personer som er påført en skade eller ulempe som det offentlige kan
klandres for, f.eks. ved dårlig oppfølging fra barnevernet eller skolen.

Gatejuristen Bergen er en del av Gatejuristnettverket. Dette er et faglig nettverk av og
for Gatejuristkontorene i Norge, og 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.

SAMARBEIDET ÅRET 2020
I 2020 har Gatejuristnettverket hatt flere nettverksmoter 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 alle kontorene møttes for markering av
Gatejuristen Bergens i 0-årsjubileum i slutten av januar 2020.

Ellers er det holdt jevnlige Teams-møter med lederne fra alle Gatejuristkontorene.
Reiserestriksjonene i 2020 har gjort at nettverket har brukt digital kommunikasjon i mye
større grad enn tidligere, og har på denne måten faktisk bidratt til et enda tettere
samarbeid.
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ilI tillegg til nettverksmøter annenhver maned, har det 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 har
opplevdes som veldig nyttig og inspirerende for alle ansatte, og har bidratt til å sikre
den faglige kvaliteten i arbeidet vårt. Fremover vil nettverket 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 fagsamlingene.

•. ei • •. ~ • •

Gatejuristen Bergen er organisert under avdelingen Gatenært rusarbeid i Kirkens
Bymisjon Bergen.

OPPVEKST OG MANGFOLD
Avdelingsleder Vibeche Furrebo Lensen

• Myrsnipo
• Home-Start fomttlekontakten
• Ungdomsllltoket V13

Generasjonsmoter
• Familie og fritid

• Åpen bomehoge
• Bamsehiet

Fornilieveileder
* Skattkammeret Bergen

• Resepsjon
• Frivillighet
• Kommunikasjon/ marked

Personal
• økonomi
• Kl
• Drift

Kirkens
Bymlsjon
i Bergen

ARBEID OG KVALIFISERING
Avdetingsleder Bôrd Adm

• Krohnhagen Icoks og veksthus
• jobb

banner
* re~tro ullverksted

Kreoktlvt verksted
• Pedaten sykketverksted
• I jobb Voss
• Skattkommeret Voss

Daglig leder kne Liljodohi Lynngdrd

GATENÆRT RUSARBEID
Avdelingsleder Henriette Blottmonn

Rôdgivningshuset
• Gatejuristen
* Oppsokende team med heiserom
Aktivitetshuset

* Hallvardstuen

Verdistøtte og Korskirken
Diokon Tone Totiand og
golepreut Trygve Stabrun

Åpen kirke

MIGRAS)ON OG SELVHJELP
Avdelinguleder Kristine Moskvil Thorsen

• Aksept Bergen
• Akuttovernatting for fattige tilreisende
• Batteriet
• Empo flerkulturelt ressurssenter

Veiviner
• FRI med proteam
• Hetsesenter tar paplrtose migranter

KOMMENTARER TIL ORGANISERING OG ØKONOMI
Prosjektregnskap med revisorberetning er lagt ved som vedlegg til rapporten.

I 2020 har Gatejuristen Bergens virksomhet i stor grad vært finansiert gjennom tildeling
fra Statens sivilrettsforvaltnings tilskuddsordning for spesielle rettshjelptiltak. I 2020 fikk
Gatejuristen tildelt kr. i 822 570,-.

Gatejuristen Bergen fikk også midler tildelt fra Bergen kommune. For året 2020 tildelte
Bergen kommune kr 258 800.

Fra Helsedirektoratet fikk Gatejuristen Bergen tildelt kr. 200 000,- for året 2020.

.

FELLESAVDELINGEN
Avdelingsleder Birgitie Vik
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For øvrig var Gatejuristen Bergen finansiert av Kirkens Bymisjon Bergens innsamlede
midler. Dette utgjorde kr 305 192. I tillegg fikk vi øremerkede gaver på kr. 60 222 i
2020.

I 2020 hadde Gatejuristen Bergen 3 ansatte fordelt på 2,5 arsverk.

Tiltaksleder for Gatejuristen Bergen sitter med det overordnede ansvaret, fordeling av
turnus for de frivillige, rekruttering og opplæring. Leder er også operativ og deltar både
i veiledning av frivillige, på saksmottak og utøver saksbehandling.

De øvrige ansatte fungerer som veiledere for de frivillige på daglig basis, samt at de
også selv saksbehandler, håndterer klienter og deltar på saksmottak.

Totalkostnad per sak for 2020 er: kr 5 988.

For året 2021 vil Gatejuristen Bergen måtte gjenoppbygge frivilligheten i virksomheten.
Vi kan ikke øke saksmengden vår før vi har klart å gjenoppbygge frivilligheten til nivået
frivillige årsverk vi hadde i 2019. Dersom vi klarer dette i løpet av 2021, vil vi jobbe for å
øke saksmengden sammenlignet med 2020. Noen økning utover dette har vi ikke
kapasitet til med det ressursnivået vi har per dags dato. Dette fordi vi er opptatt av at
den rettshjelpen som gis skal være av god kvalitet og driften forsvarlig. Dersom vi
fortsetter å vokse uten å ha ressursene til å følge opp alle sakene som kommer inn, vil
dette gå ut over kvaliteten på rettshjelpen som gis.

Gatejuristen Bergen ønsker å vokse. Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig og
utnytte de ressursene vi har for å få gitt rettshjelp til de i målgruppen som trenger det.
Per dags dato har vi imidlertid ikke ressursene til å utvide driften.

I 2019 og 2020 ble det gjennomført en stor omorganiseringsprosess i Kirkens Bymisjon
Bergen. Dette medførte at vi fikk en egen avdeling for rusarbeid, Gatenært rusarbeid. I
2020 flyttet Gatejuristen Bergen sammen med Oppsøkende Team og dannet
Rådgivningshuset.

Gatejuristen Bergen vil i 2021 jobbe for å få et tettere samarbeid internt i
Rådgivningshuset, slik at vi kan nytte fordelene av hverandres kunnskap. Samt jobbe
for et tettere samarbeid med det nyoppstartede «Aktivitetshuset». Et bedre og tettere
samarbeid mellom tiltakene mener vi vil være en stor fordel for våre klienter, som ofte
er besøkende på flere av tiltakene.

FRIVILLIGE OG ANSATTE
I løpet av 2020 har flere av vare frivillige jusstudenter avsluttet sitt engasjement hos
oss. Vi vil derfor rekruttere nye frivillige studenter for 2021. Rekrutteringsprosessen vil i
all hovedsak foregå i februar/mars 2021.
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I 2020 sluttet en av våre ansatte. Vi ansatte derfor en ny jurist i januar 2021 som skal
starte i en deltidsstilling i Gatejuristen, samt i det nyoppstartede rettshjelptiltaket for
ofre for menneskehandel og personer med prostitusjonserfaring.

OPPSØKENDE SAKSMOTTAK
I 2020 fikk vi ikke gjennomført oppsøkende saksmottak som normalt. I starten av 2021
har vi fortsatt ikke fått mulighet til å starte opp vår oppsøkende virksomhet som
normalt. Vi håper at vi i løpet av 2021 kan gjenoppbygge vår oppsøkende virksomhet.

Vi ønsker å få til en geografisk spredning også utenfor Bergen. I 2021 ser vi imidlertid
at vi ikke har kapasitet og ressurser til å påta oss flere faste oppsøkende saksmottak
enn vi har per dags dato. Vi vil derfor jobbe med å bevare de avtalene vi har med ulike
hjelpetiltak i Bergen og omegn.

BARNE- OG UNGDOMSJURISTEN
For 2021 har Kirkens Bymisjon Bergen mottatt midler til å starte opp et rettshjelptiltak
for barn og unge, Barne- og ungdomsjuristen. Tiltaket vil være organisert som en del
av Rådgivingshuset under Gatejuristen Bergen. I 2021 vil det også jobbes for å få
startet opp dette tiltaket.

Kirkens Bymisjon 10/11



—‘~ ~‘~‘~j ~C~~fi@ ~ r’~ f~




