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Gatejuristen Stavanger 

• Gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. 

• Jobber for å avdekke og synliggjøre mangler ved lovgivningen eller praksis.  

• Jobber for økt respekt, omsorg og rettferdighet for folk med rusproblemer. 

• Arbeider oppsøkende og gjennom frivillige. 

• Er et tiltak under Kirkens Bymisjon Rogaland, og en del av Gatejuristnettverket. 

• Første klientmottak i Stavanger januar 2013, i Haugesund februar 2017.    

• Kontor i Stavanger: Saksmottak i Stavanger, Haugesund og Sandnes. 

• 4 ansatte i 3 årsverk  

• 46 frivillige – nær 4 500 frivillige timer - 2,6 frivillig årsverk.  

 

Rekordpågang til Gatejuristen Stavanger  

Gatejuristen Stavanger har også i 2021 gitt gratis rettshjelp til en utsatt gruppe mennesker. Vi 

har tatt imot 612 saker fra 300 klienter. Aldri tidligere har vi bistått i så mange saker. Året før 

tok vi inn 553 saker fra 285 klienter.  

 

Covid-19 

Restriksjoner i forbindelse med covid-19 har selvsagt påvirket driften også i 2021. Vi hadde 

med nyttig erfaring fra 2020 om hvordan vi kunne bistå klienter og ivareta smittevernhensyn. 

Vi har opprettholdt driften hele året, i perioder med de frivillige på hjemmekontor. Vi har 

arbeidet mer oppsøkende på gaten for å nå målgruppen – både for å ta inn nye saker, følge opp 

kontakt med klienter og spre kjennskap om tiltaket. Vi har fulgt anbefalinger fra statlige og 

kommunale myndigheter. I perioder med mye smitte har vi avlyst saksmottak, de øvrige er 

gjennomført med godt smittevern. Vi har ikke benyttet oss av noen statlige tiltak for å komme 

gjennom situasjonen.  

 

Vi har sett at koronarestriksjoner rammet målgruppen vår. Mange har opplevd enda mer 

ensomhet, da væresteder og aktiviteter har vært stengt eller hatt andre begrensninger. Mange 

av våre klienter opplever digitalt utenforskap, og når de fysiske møtene har vært færre forsterkes 

dette.  

 

Vi har hovednedslagsfelt i Stavanger, her har vi kontor og her møter vi de fleste klientene. Vi 

har også videreført arbeidet i Haugesund. Frivillige advokater og jurister bemanner det 

månedlige saksmottaket, Kirkens Bymisjon på Haugalandet reklamerer for tilbudet gjennom 

oppsøkende arbeid i forkant. Vi har også fortsatt arbeidet i Sandnes med faste månedlige 

saksmottak, men koronabegrensinger på værestedet har gjort at vi har møtt færre klienter fra 

Sandnes dette året.   

 

Vi har et bredt saksfelt. Vi får stadig tilbakemeldinger fra klienter at de verdsetter bistanden fra 

Gatejuristen, og at det finnes et gratis rettshjelptiltak. Det motiverer å se hva arbeidet betyr – 

når noen får beholde bolig, får på plass stønad, kan ta tak i gjeldsutfordringer eller får innvilget 

rettferdsvederlag. Men også når vi ikke kan endre situasjonen for klientene ser vi at arbeidet 

har stor velferdsmessig betydning – det betyr noe å bli tatt på alvor, og at noen ser grundig på 

saken og vurderer om det er mulig å gjøre noe.  

 

 
 

Camilla Andersson 

Tiltaksleder Gatejuristen Stavanger 
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Samfunnsoppdrag 

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 Stavanger løser samfunnsoppdraget ved å være tilgjengelig for målgruppen, som 

ofte har vanskeligheter for å oppsøke det ordinære hjelpeapparatet og benytte seg av andre 

tilbud. Under koronapandemien har vi måttet jobbe annerledes – men har tilstrebet å være så 

tilgjengelige som mulig. Under korona har vi vært mer oppsøkende ute – ellers er vi mer 

oppsøkende på væresteder, helsetilbud, matservering og utsalgssted for Gatemagasinet Asfalt.    

Korona førte til færre oppsøkende saksmottak – i Stavanger, Sandnes og Haugesund 

gjennomførte vi rundt 30 oppsøkende saksmottak – i 2019 hadde vi 90. Vi har hatt en del 

foredrag for målgruppen i ulike fora, og skriver fast spalte i Gatemagasinet Asfalt. 

 

Vi vet at vi må være standhaftige og noen ganger kreative for å opprettholde kontakt med 

klienter. Vi har også kontor sentralt plassert nær der målgruppen oppholder seg. Vi tar imot 

drop-in klienter hverdager fra kl. 8.30 til 15.30 og har telefontid hverdager fra kl. 10-14. Vi 

mottar også henvendelser på epost og Facebook. Vi opplever godt kjennskap i deler av 

målgruppen og i hjelpeapparatet – som stadig oftere henviser klienter til oss.   

 

 

Organisering av tiltaket 

Gatejuristen Stavanger har i snart ti år gitt rettshjelp av god kvalitet til rusavhengige og tidligere 

rusavhengige. Vi har strenge kvalitetsrutiner vi følger, og Gatejuristnettverket bidrar med faglig 

styrke hvor vi kan utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres kunnskap. 

 

Vi er et tiltak under Kirkens Bymisjon Rogaland, som har flere tiltak rettet mot samme 

målgruppe, og god erfaring med lavterskelarbeid for rusavhengige som vi drar nytte av. Våre 

ansatte har bred og variert erfaringsbakgrunn. Vi har tre erfarne jurister i 2,5 stillinger og en 

sekretær i 50% stilling som gjør at juristene og de frivillige har mer tid til kjerneoppgaven – gi 

rettshjelp. Frivillige jurister og advokater tilfører kompetanse og erfaring, det samme gjør de 

de fem advokatkontorene som er mentorer for de frivillige jusstudentene. Vi leier lokaler hos 

et advokatkontor og dette bidrar også med daglig mulighet for sparring om juss og strategi. Vi 

holder oss faglig oppdatert og deltar på relevante kurs. Vi ønsker å holde oss oppdatert for å 

kunne gi best mulig rettshjelp. Vi ønsker også å møte målgruppens særlige utfordringer, blant 

annet har vi hatt veiledning gjennom Rogaland A-senter om hvordan møte mennesker med 

psykiske utfordringer. 
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Gatejuristen Stavangers arbeid i 2021  
                           Totalt antall saker: 612 

 
 

Gatejuristen har i 2021 tatt inn 612 saker fra 300 klienter.  

2020: 553 saker - 285 klienter. 2019: 577 saker - 312 klienter – 2018: 470 saker - 284 klienter.  

 

Det har vært en liten økning i saker fra kvinnelige klienter. 33 % kvinner i 2021, året før 31% 

Kjønnsfordelingen blant våre klienter antas å være omtrentlig sammenfallende med 

kjønnsfordelingen i rusmiljøet. 

 

Personer med lav inntekt 

Gatejuristen når personer med lav inntekt. 58 % er mottakere av uføretrygd, og en stor andel av 

disse har minsteytelser, 11% er mottakere av sosialhjelp, 21% er mottakere av AAP, kun 5% 

har arbeidsinntekt, dagpenger eller sykepenger, 4% ingen ytelse og i 6 % av sakene har klient 

ikke gitt opplysninger om inntekt.  

 

Rettshjelp 

Gatejuristen Stavanger erfarer at det fortsatt er et sterkt behov for et særskilt rettshjelptiltak som 

ivaretar de rusavhengiges rettigheter og interesser. Gatejuristen er et supplement til andre 

ordninger. Vi erfarer også at det offentlige og hjelpeapparatet i mange saker anser Gatejuristens 

arbeid som en ressurs. Gatejuristen Stavanger har store bidrag fra frivillige, men ikke alle saker 

eller klienter kan overføres til frivillige – de trenger ansatte som er tilgjengelige hver dag for å 

opprette tilstrekkelig tillit til at vi kan bistå, det kan gjelde hastesaker eller klienter som lever 

så krevende liv at ansatte bør håndtere dem.  

 

Frivillige bidrag 

Vi har ulike løp for frivillige og vi utløser mye frivillighet. Frivillige er med i kortere eller 

lengre perioder; noen er frivillige gjennom sommeren, andre i perioder der de er 

arbeidssøkende, noen har vært med helt fra oppstart i 2013. Stadig nye frivillige fordrer god 

opplæring og god oppfølging underveis. Det lykkes vi stadig bedre med.  
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Saker fordelt på saksområder 
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Profesjonsbasert frivillighet med advokater, jurister, jusstudenter og erfarne advokater som 

mentorer gjør at vi på en kostnadseffektiv måte kan tilby gratis rettshjelp av god kvalitet.  

 

Gjennom året la 46 frivillige ned ca 2,6 frivillige årsverk. Vi har tatt inn noe færre frivillige 

jusstudenter enn tidligere år – da det krever tilstrekkelig tid hos ansatte for å kunne veilede og 

kvalitetssikre arbeidet som gjøres. Ansatte må også ha tid til saker og klienter vi ikke kan fordele 

til frivillige – pga forhold ved sak eller klient. I 2020 la 54 frivillige ned 2,9 frivillige årsverk.  

 

 
Frivillig løp Gjennom året  Årets utgang 

Advokater/jurister Stavanger 15 14 

Advokater/jurister Haugesund 11 10 

Frivillige jusstudenter 16 14 

Mentor for frivillige jusstudenter 5 5 

Totalt antall frivillige 46 43 

Totalt antall timer 4 500  

 

Fem advokatkontorer i Stavanger er mentorer for våre frivillige studenter. Det er Adius 

advokater, Advokatfirma Bull Årstad DA, Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co, 

Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS (EBT) og Advokathuset Stavanger. Vi har også 

en samarbeidsavtale med Handelshøyskolen ved UiS, hvor vitenskapelig ansatte stilles til 

disposisjon for å diskutere juridiske spørsmål med de frivillige jusstudentene, samt 

tilrettelegger for rekruttering av nye frivillige studenter.   

 

 

 

 

NØKKELTALL 2021 (2020) 

 
 

612 (553)    300 (285)   30 (48)  
Saker     Klienter   Oppsøkende saksmottak 
  

43 (40)    2,6 (2,9)        3 (2,8) 
Frivillige    Frivillige årsverk  Lønnede årsverk   
 

Anslag kostnad per sak: 5 321 (4 833 )  

 
 

Ved utregning av frivillige årsverk er det lagt til grunn at et normalårsverk er 1 695 timer.  

 

Ved utregning av kostnad per sak er det etter avtale med Gatejuristnettverket lagt følgende 

beregning til grunn: Totale driftskostnader delt på antall saker.   
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Glimt fra arbeidet i 2021 

 

Bolig 

Gatejuristen har i 2021 bistått klienter i å få eller bytte midlertidig bolig, vi har bistått klienter med å 
få, bytte, utbedre eller beholde kommunal bolig, samt bistått klienter på det private markedet med 

spørsmål om leiekontrakt, depositum, mangler, oppsigelse, tvangsfravikelse mv. Det finnes for få 

tilgjengelige midlertidige og varige kommunale boliger av tilfredsstillende kvalitet, ventetiden er 

lang og kommunens regelverk er strengt. På det private markedet kan utleiere være lite 
samarbeidsvillige, og det eneste alternativet for mange er å lete etter nytt bosted. Vi har spilt inn 

våre erfaringer til kommunen, og vil følge dette opp fremover med mål om en bedre boligpolitikk 

for målgruppen. 
 

Digitalt utenforskap 

Mange av våre klienter opplever digitalt utenforskap. Mange har ikke bankid, ofte ikke smarttelefon 

eller pc og heller ikke kompetansen som trengs for å kommunisere med det offentlige eller få tilgang 

på tjenester eller ytelser digitalt. Det kan oppleves isolerende, og vanskeliggjør myndiggjøring og 
begrenser mulighet til å nyttiggjøre seg egne ressurser. Behovet for lavterskel rettshjelptiltak er av 

ekstra stor betydning for denne gruppen.  
 

Veiledning  

Vi kommer ofte i kontakt med mennesker som har behov for veiledning – ofte veiledning som skulle 

vært gitt av det offentlige. Grunnen til at de ikke får veiledning fra det offentlige handler både om at 
tjenestene ikke alltid er tilpasset denne utsatte gruppens behov, og det handler om digitalt utenforskap 

og manglende tillitt en del har til det offentlige. Veiledning fra noen som oppleves som nøytrale kan 

skape økt tillitt og god veiledning gjør at en lettere selv kan forstå sine egne muligheter og 
begrensninger. 
 

Oppreisning 

Flere kommer til Gatejuristen og ønsker bistand til å søke rettferdsvederlag. Vi veileder og 

representerer i sakene. Vi innhenter dokumentasjon, har tett dialog med klient og utformer søknad. 

Vi fikk noen positive svar i 2021 og ser hvor mye denne ordningen betyr. Mange opplever det å få 
innvilget rettferdsvederlag som en anerkjennelse av at det var galt det som skjedde, og de setter pris 

på dette lille plasteret på såret. Vi ser behovet for kommunale oppreisningsordninger for å sørge for 

at flere kan få en unnskyldning og oppreisning når det offentlige har sviktet.   
 

Rett ytelse 

Vi har hatt flere saker der vi har bistått klienter med klager eller hvor vi har utformet 

omgjøringsbegjæringer for å få innvilget APP, uførepensjon eller ung ufør. Det å få rett ytelse og en 

stabil inntekt er svært avgjørende for trygghet og forutsigbarhet. Vi ser at mange i målgruppen vår er 

avhengig av bistand for å få dette til.   
  
Politi- og strafferett 

Vi har bistått klienter med å få henlagt eller redusert forelegg. Vi opplever at politiet – så lenge det 

finnes gode argumenter – er samarbeidsvillige på dette området. Vi har også hjulpet flere med å få 

tilbake førerkort. Det er mange som ikke forstår grunnlaget for at de har mistet førerkortet, eller hva 
som må til for å kunne få førerkortet tilbake, og vi har gitt veiledning til mange som har spørsmål 

om førerrett eller førerkort. Vi har også bistått flere angående soningsforhold. Under soning er 

tilgangen på bistand knapp og klagefrister svært korte. Rettshjelpsbehovet til fanger er stort, særlig 
knyttet til straffegjennomføring.  
 

Gjeldsutfordring  

En rekke av våre klienter har gjeldsutfordringer, mange klarer ikke forholde seg til post og får trekk 

som er for høye. I flere saker har vi bistått klienter med å endre trekk så de har tilstrekkelige midler 

til livsopphold. Vi bistår også med mer varige løsninger på gjeldsutfordringene og veileder og bistår 
mange mtp gjeldsordning.  
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Gatejuristnettverket 

Gatejuristen Stavanger 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.  

 

Nettverket har møter flere ganger i året for å diskutere felles problemstillinger. Faglig støtte, 

felles kompetanseutvikling og videreutvikling av frivillighetsmodellen er viktige fokus 

områder. 

 

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 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 

Gatejuristnettverket. 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. 

 

Kommentar til økonomi og organisasjon 

 

I rapporten er tiltaksregnskap for Gatejuristen Stavanger, dette er revisorgodkjent. Fullstendig 

regnskap og balanse for hele stiftelsen ettersendes innen frist 30.06.2022 når det er 

revisorgodkjent. 

 

Gatejuristen Stavanger hadde i 2021 inntekter på 2 682 299 kroner, vi hadde et underskudd på 

574 060 kroner. Underskuddet dekkes av egne midler i stiftelsen, gaver og sponsorer. 

 

Gatejuristen Stavanger mottok i 2021 kr: 1 800 066 fra Sivilrettsforvaltningen. I tillegg mottok 

vi støtte fra Helsedirektoratet, kommunene Stavanger og Haugesund og Advokat Victor 

Husebø. 

 

 

Gatejuristen Stavanger erfarer at det fortsatt er et stort udekket rettshjelpsbehov i målgruppen. 

Vi ser behov for å styrke Gatejuristen i Stavanger slik at vi kan gi rettshjelp til stadig flere i 

både i Stavanger, men også ellers i fylket.   
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Takk til støttespillere og frivillige  

 

Gatejuristen Stavanger ønsker å takke alle de som har bidratt med økonomisk støtte, og som 

gjør vårt arbeid mulig; Sivilrettsforvaltningen, Helsedirektoratet, Stavanger kommunene, 
Haugesund kommune, Advokat Victor Husebø, samt næringsliv som gir midler og private 

som gir gaver. Vi takker Advisor for godt samarbeid, samt Rettsdata og Lovdata.  

 

 
Gatejuristen Stavanger vil rette en særlig takk til alle de som har bidratt frivillig. De frivillige 

tilfører kompetanse, erfaring og frivillige timer – som gjør at vi kan jobbe oppsøkende og gi 

kostnadseffektiv rettshjelp av god kvalitet til våre klienter.  
 

 
Vi ønsker også å rette en stor takk til Advokatfirmaet Bull Årstad DA, Advokatfellesskapet 
Sjødin Meling & Co, Adius Advokater, Advokatfirmaet Endresen, Brygfjeld, Torall AS, og 

Advokathuset Stavanger. Vi setter stor pris på at de er med i vår mentorordning og bidrar 

med kunnskap og erfaring til de frivillige studentene.  
 

 

Vi er også takknemlige for samarbeidsavtalen med UiS. UiS legger til rette for rekruttering 

av nye frivillige, og ansatte tilbyr juridisk veiledning til våre frivillige studenter.  
 

 

Vi takker også våre samarbeidspartnere i Haugesund; de frivillige og Kirkens Bymisjon på 
Haugalandet. Deres innsats er avgjørende for at vi kan fortsette arbeidet i Haugesund.  

 

 
Til sist vil vi takke Gatejuristnettverket for godt samarbeid. 

 

 

  
 

 

.  
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