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INNLEDNING 
Gatejuristen Kristiansand ble etablert i 2011 og 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 avdelingen Samfunn og inkludering i SKBK. Jenny-Ann 

Høgeli er avdelingsleder og har personalansvar for Gatejuristens ansatte.  

 

Gatejuristen Kristiansand er lokalisert i Gravane 20, i nærheten av Bymisjonssenteret. Gatejuristens 

arbeid bygger på Kirkens Bymisjon sine visjoner og verdigrunnlag. Vi arbeider for større respekt, 

omsorg og rettferdighet for rusavhengige. 

 

Fra slutten av år 2020 har Gatejuristen hatt to målgrupper; personer som har eller har hatt et 

rusproblem, og barn og unge under 25 år – gjennom prosjektet vårt Barnas jurist. Det sendes en egen 

rapport for Barnas jurist. 

SAMFUNNSOPPDRAGET 
Gatejuristens samfunnsoppdrag er å bidra til bedre levekår for en utsatt gruppe mennesker. Vårt arbeid 

skal sørge for at vår målgruppe, personer som har eller har hatt et rusproblem, får oppfylt sine 

grunnleggende rettigheter. Vår erfaring er at det ikke hjelper å ha rett om man ikke får hevdet sin rett.  

Hovedmålsettingen vår er å yte individuell, gratis rettshjelp av høy kvalitet til vår målgruppe. Formålet 

er å bedre rettssikkerheten for gruppen, og gi målgruppen tilgang til en tjeneste de ellers ikke hadde 

hatt råd til eller mulighet til å benytte seg av. Gjennom å bistå målgruppen med juridisk hjelp, ønsker 

Gatejuristen å bidra til en lettere hverdag for en gruppe mennesker som ofte møter lukkede dører og har 

det vanskelig. 

 

Gatejuristen ønsker i tillegg å jobbe aktivt med informasjon til klientene, pårørende og andre som 

jobber med rusavhengige. Vi 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.  

 

ORGANISERING AV GATEJURISTEN I KRISTIANSAND I 2021 
 

DRIFT 
I praksis driftes Gatejuristen Kristiansand som et advokatkontor. Gatejuristen har tillatelse fra 

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å drive rettshjelp. Gatejuristen tilstreber høy kvalitet. Se side 6 

for en nærmere beskrivelse av driften i Gatejuristen. 

 

KORONASITUASJONEN 
Året 2021 ble i større grad preget av pandemi enn vi hadde forutsett. Heller ikke i 2021 kunne 

Gatejuristen drive oppsøkende virksomhet som normalt, grunnet covid-19 og de strenge 

smittvernsrestriksjonene. Vi har forholdt oss til gjeldende råd, og hadde hjemmekontor i flere perioder. 

I flere perioder har vi også måttet stenge dørene for drop in og avgrense fysiske klientmøter til et 

minimum. Vi har hele tiden hatt telefonlinjene åpne, og har så langt det var mulig avholdt møter på 

Teams og på telefon. Vi har hele tiden forsøkt å legge til rette for fysiske møter, samtidig som vi har 

hensyntatt gjeldene regler. Blant annet har vi avholdt møter med god avstand og/eller bruk av 

smitteskjermer og munnbind.  Vi klarte i stor grad å videreføre arbeidet vårt, men begrensninger av 

fysiske møter og oppsøkende arbeid har medført at det har vært vanskeligere å nå ut til målgruppen vår. 

Flere av stedene vi pleier å besøke hadde stengt for besøkende, blant annet gjaldt dette ARA Avdeling 

for rus- og avhengighetsbehandling og fengslene i Agder. Andre steder fikk ikke beboerne oppholde 
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seg i fellesarealene, slik at det ble vanskelig for Gatejuristen å drive oppsøkende virksomhet som 

normalt.  

 

For Gatejuristen Kristiansand så har vi merket at mindre oppsøkende arbeid og periodevis stengte 

kontorer har påvirket antallet saker vi har mottatt og antall klienter som har tatt kontakt med oss. Vi har 

en nedgang i antall saker i 2021 sammenliknet med i 2020; 235 mot 271 nye saker.  

 

For vår klientgruppe er det viktig at vi er der klientene er – og vi håper på å kunne drive utstrakt 

oppsøkende virksomhet gjennom 2022, og nå ut til målgruppen vår i større grad enn i 2021.  

 

Ingen av Gatejuristens ansatte ble permittert i 2021, som følge av koronapandemien.  

 

FRIVILLIGE 
I 2021 har Gatejuristen hatt til sammen 12 frivillige jusstudenter tilknyttet kontoret. Det rekrutteres 

frivillige studenter fra Universitetet i Agder på forsommeren, med oppstart i august hvert år. Våren 

2021 hadde vi 7 frivillige studenter og 10 studenter fra høsten av. 

 

De frivillige er en enorm ressurs inn i vårt arbeid og gir oss muligheter til å nå enda flere klienter. I 

2021 har de frivillige studentene arbeidet 7,5 timer i uken hver, i tillegg til å delta på ett saksmottak 

hver i måneden. Slik er de jevnlig med på sakmottak, samtidig som det er god progresjon i sakene de 

får tildelt. Samlet utgjorde de frivillige 1,4 årsverk i 2021. I perioder måtte studentene jobbe noe 

hjemmefra, som følge av pandemien. Det ble da laget en turnus hvor både ansatte og frivillige måtte 

jobbe noe hjemmefra, med mål om å begrense antall personer i kontorlandskapet.   

 

I løpet av 2021 har Gatejuristkontoret fått en ny frivillig advokat, og en ny frivillig som er 

ferdigutdannet jurist og jobber fast 8 timer i uken med saksbehandling. 

 

Våre frivillige advokater og jurister bistår med faglige innspill. De arbeider innenfor ulike fagfelt, noe 

som gjør at gruppen samlet sett innehar en bred kompetanse. 

 

Både studentene, advokatene og juristene er en enormt viktig ressurs for Gatejuristen, og de legger ned 

et omfattende arbeid.  

 

Det ble i 2021 arrangert flere faglige og sosiale treff for de frivillige studentene, og de fikk gratis lunsj i 

Kirkens Bymisjons kafeer de dagene de var på jobb. Som følge av pandemien har dette blitt i et mindre 

omfang enn ellers i et normalt driftsår.  

 

SAMARBEID MED ADVOKATFORENINGEN  
I 2021 ble det startet opp et samarbeid med Advokatforeningen i Kristiansand. Advokatforeningen var 

initiativtager, og hadde et ønske om å bidra med rettshjelp til sårbare grupper. Det ble lagt opp til faste 

treff med advokater fra Advokatforeningen i Kristiansand. I forkant av hvert møte sendte Gatejuristen 

inn spørsmål rundt et tema eller en problemstilling vi ønsket å styrke vår kompetanse på, eller konkrete 

saker hvor ønsket veiledning. I 2021 ble det avholdt møter i april og i desember. Begge parter er 

fornøyd med samarbeidet, og det er allerede avtalt to møter første halvår av 2022. 

 

GATEJURISTNETTVERKET 
Gatejuristen Kristiansand 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. 
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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. 

 

I 2021 har Gatejuristnettverket hatt flere nettverksmøter hvor felles problemstillinger og felles 

utfordringer har blitt drøftet. Det ble arrangert et fysisk nettverksmøte og fagsamling for alle ansatte i 

Gatejuristen i Oslo i november 2021. I tillegg ble det avholdt fagsamling og felles middag for å 

markere Gatejuristen Kristiansand sitt 10-årsjubileum, også dette i november 2021. 

 

Ellers har det blitt arrangert jevnlige Teams-møter med lederne fra alle Gatejuristkontorene. De 

positive erfaringene med utstrakt bruk av digitale kommunikasjonsmåter fra fjoråret har gjort at 

Gatejuristnettverket har fortsatt med hyppige digitale møter. På dette måten har vi opprettholdt det tette 

samarbeidet, selv om det i 2021 også var vært restriksjoner og anbefalinger som har påvirket 

muligheten til å avholde fysiske møter.  

 

I tillegg til nettverksmøter annenhver måned, 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. Videre vil vi fortsette med månedlige digitale 

fagsamlinger på Teams, i tillegg til en årlig fysisk fagsamling for alle Gatejuristens ansatte.  

 

 
Frivillige og ansatte i Gatejuristen på markering av 10-årsjubileum 
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PROFILERING 
Gatejuristen Kristiansand har i 2021 fortsatt å profilere oss i så stor grad det har vært mulig for 

hjelpeapparatet og brukergrupper, og har faste saksmottak på en rekke steder som eksempelvis boliger 

for rusavhengige og kafeer som frekventeres av vår målgruppe. Vi har i tillegg presentert oss for 

Rusforum, som er et møtepunkt i regi av Kristiansand kommune for frivillige organisasjoner som 

jobber med rusavhengige. Vi har også besøkt Feltsykepleien i Kristiansand kommune og informert om 

vårt tilbud. Vi ser at det er nyttig å synliggjøre Gatejuristens arbeid også blant andre som er i kontakt 

med målgruppen vår. Dette fører til at de i større grad har oss i bevisstheten, og vi opplever mange 

henvisninger fra hjelpeapparatet. 

 

I Arendalsuka var Gatejuristen med på å arrangere en paneldebatt sammen med Advokatforeningen om 

hvordan fremtidens rettshjelpsordning skal innredes; "Fremtidens rettshjelp - En rettsstat for alle?" 

Gatejuristen Kristiansand deltok på arrangementet, og det ble en fin mulighet til å synliggjøre 

viktigheten av vårt arbeid. Også i 2022 er det lagt opp til et samarbeid med Advokatforeningen i 

Arendalsuka. 

NÆRMERE OM DRIFT  
SAKSMOTTAK OG OPPSØKENDE VIRKSOMHET 
Gatejuristen Kristiansand driver aktivt oppsøkende arbeid. Vi ser at den oppsøkende virksomheten 

medfører kontakt med klienter vi ellers aldri hadde kommet i kontakt med. Selv om det ikke  

nødvendigvis generer saker mens vi er på besøksstedene, ser vi at mange av dem vi har møtt oppsøker 

oss ved en senere anledning.  

 

I 2021 har vi har vi hatt faste sakmottak ved flere kommunale rusboliger, Nødboligen på Rona, Blåkors 

Loland behandlingssenter, Avdeling for rus og rehabilitering (ARA) ved Sørlandet sykehus HF og 

Agder fengsel avdeling Mandal og avdeling Froland.  

 

Gatejuristen Kristiansand har også et tilbud i Arendal. Saksmottakene foregår ved T5, et 

kontaktsenter/kafé for rusavhengige. Grunnet reduksjon i støtte fra Arendal kommune for 2021, måtte 

vi redusere hyppigheten på tilbudet fra en gang i måneden, slik det tidligere har vært, til annenhver 

måned. Fra 2022 har vi igjen fått oppjustert støtten fra Arendal kommune, og kan fremover ha 

månedlige saksmottak på T5. 

STATISTIKK 
 

I 2021 mottok Gatejuristen Kristiansand totalt 235 saker, fordelt på 159 klienter. I tillegg henviste vi 25 

personer til annen rettshjelp, fordi disse ikke var i vår målgruppe. Disse klientene er ikke tatt med i den 

øvrige statistikken.  

 

  
 

Hvor ble saken tatt inn

Gatejuristens kontor Oppsøkende virksomhet

Brev/e-post/sosiale medier Telefon

Hva gjorde Gatejuristen

Veiledning Representasjon
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De fleste sakene er tatt inn på Gatejuristens kontor, i alt 112 saker. Dette omfatter både saker hvor det 

bestilles time på forhånd, og saker som tas inn ved at klienten kommer til kontoret uten avtale.  

 

Gjennom vårt oppsøkende arbeid har vi tatt imot 46 saker, mens 58 er tatt imot over telefon. Trenden 

fra 2020 har fortsatt ved at vi også i 2021 har mottatt en betydelig større andel saker per telefon enn 

tidligere. Dette skyldes at vi har måttet arbeide på en annen måte også dette året. 

 

Av sakene Gatejuristen mottok i 2021 var det 151 saker fra menn og 79 saker fra kvinner. Klientene 

fordeler seg dermed i 65 % menn og 35 % kvinner. Det er fortsatt en overvekt av menn som kontakter 

Gatejuristen i Kristiansand, men andelen kvinner er noe stigende sammenlignet med tidligere år. 

Bakgrunnen for den store kjønnsforskjellen antas å ha sammenheng med at det er flere menn enn 

kvinner som er rusavhengige (dobbelt så mange menn som kvinner får behandling for rusrelaterte 

skader). For å være mer synlig overfor den kvinnelige delen av målgruppen har vi saksmottak ved 

Kvinneboligen i Vågsbygd (kommunal bolig for kvinner i aktiv rus) og Babettes hus (nødbolig for 

rusaktive kvinner).  

 

55 av sakene fra 2021 er veiledningssaker. Disse sakene innebærer også anbefaling om å ta kontakt 

med offentlige instanser, som for eksempel gjeldsrådgiver i kommunen. I 167 av sakene har vi 

representert klienten overfor motpart, dette være seg enten det offentlige eller private motparter. At 

andelen representasjonssaker er høy sier også noe om at mange av sakene krever mye tid og oppfølging 

fra Gatejuristens side. 

 

Som tidligere utgjorde «erstatning/forsikring» den største saksgruppen, med 59 saker. Disse sakene 

krever også størst ressurser fra kontoret, men oppleves meningsfulle å bistå klientene med. Saker om 

erstatning/forsikring, straff, politi og fengsel, trygd/pensjon, gjeld og arv/familie, utgjør de fem største 

gruppene i 2021, noe som er tilsvarende statistikken fra 2020.  

 

Nøkkeltall 
 

235 
 Saker 
 

 159 
 Klienter 
 

 22 
 Oppsøkende 

 saksmottak 
 

 12 
 Frivillige 
 

 1,4 
 Frivillige årsverk 
 (gjennomsnitt vår og høst) 
 

2 
 Lønnede årsverk 
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Oversikten over inntektstypen til Gatejuristens klienter viser at vi når ut til lavinntektsgrupper. Personer 

som mottar ulike trygdeytelser eller sosialstønad har sjelden råd til å betale for juridisk bistand, 

samtidig som mange heller ikke har inntekt under satsene for å få fri rettshjelp. Dette illustrerer at 

Gatejuristen dekker et rettshjelpbehov for lavinntektsgrupper som ellers ville stått uten juridisk bistand. 

 

KOSTNAD PER SAK 
Den totale kostnaden pr. sak hos Gatejuristen Kristiansand for 2021 er på kr. 10 202- (totale 

driftskostnader delt på antall saker). Dette er en økning fra 2020 da kostnad pr. sak var kr. 7691,- 

Bakgrunnen for økningen er en nedgang i antall saker. Som nevnt har dette sammenheng med lite 

oppsøkende arbeid, og at vi i større grad har måttet stenge dørene for drop in, på grunn av 

koronasituasjonen. Vi hadde ikke sett for oss at 2021 skulle bli preget av pandemi i enda større grad 

enn 2020 ble. I 2021 har vi i mindre grad kunnet benytte oss av de frivilliges innsats, og vi har samtidig 

hatt noe økte lønnskostnader på grunn av nyansettelser og opplæring.  

 

For øvrig har nok sakene i år krevd enda mer innsats å følge opp fra Gatejuristens side; der vi normalt 

kan treffe klientene våre fysisk har vi dette året måttet bruke telefon, sms og e-post for å kommunisere 

med dem. For vår målgruppe har dette vært en utfordring. Mange av dem er ikke vant til å 

kommunisere digitalt, og det har vært mer tidkrevende for oss enn normalt å følge opp sakene våre.    

ØKONOMI 
Gatejuristen Kristiansand mottok i 2021 økonomisk støtte fra Justisdepartementet, Arendal kommune 

og Kristiansand kommune, i tillegg til litt gavemidler fra advokatbransjen i Kristiansand.   

 

Kristiansand kommune ga i 2021 tilsagn på kr. 270.000,-, og Arendal kommune ga 50.000 kroner. 

Gatejuristen må søke støtte fra kommunene hvert år.  

 

Justisdepartementet er vår viktigste bidragsyter, og i 2021 mottok Gatejuristen Kristiansand kr. 

1 771 230,- fra Justisdepartementet. Gatejuristen Kristiansand hadde kr. 177 698,- til overs etter 2020, 

dette ble overført og benyttet i 2021. Resultatet i 2021 viser et underskudd på kr. 105.390, som dekkes 

av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand.  Underskuddet skyldes redusert tilskudd fra 

Justisdepartementet og Arendal kommune. 

 

Vedlagt følger regnskap for tiltaket, samt revisjonsberetning og godkjent årsregnskap for stiftelsen. 
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