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1.  Innledning

1.1 Historikk og rettshjelpsmodell

Rettshjelpsentralen har vært et tiltak i Kirkens Bymisjon siden 2002. Frem til 2013
hadde vi månedlige saksmottak. I 2013 ble tiltaket utvidet til å ha saksmottak hver
onsdag.

Rettshjelpsentralen tilbyr gratis rettshjelp fra utdannede jurister og advokater, til
mennesker i Norge med begrenset økonomi. Det er ingen andre vilkår for å motta
gratis rettshjelp på Rettshjelpsentralen enn at man har begrenset økonomi, og vi
bistår innen alle rettsområder unntagen skatterett og prosedyre.

Rettshjelpstiltaket er unikt, da de fleste andre juridiske tiltak i Norge enten er knyttet
opp mot faste inntektsgrenser, bistår bestemte målgrupper, bistår innen enkelte
rettsområder eller drives av jusstudenter.

Rettshjelpsentralen arbeider i tråd med Kirkens Bymisjons visjon om at alle skal
erfare respekt, rettferdighet og omsorg. I dette arbeidet bestreber vi oss på at alle
som tar kontakt skal føle seg sett og ivaretatt og motta rettshjelp av god kvalitet. For
å oppnå dette, bruker vi god tid på opplæringen av de frivillige som starter hos oss,
slik at de er best mulig rustet til å ta vare på klientene i tråd med våre verdier. Vi tar
kun inn jurister og advokater, fordi vi mener dette gir den beste garantien for at
hjelpen som ytes er av høy kvalitet, samtidig som alle de frivillige da kan jobbe
selvstendig uten behov for faglig oppfølging i hver enkelt sak. Alle de frivillige som
starter hos oss forplikter seg til å jobbe hos oss i minst 1 år. Dette vilkåret setter vi for
at alle skal bli godt kjent med hverandre og dermed ha best mulig grunnlag for å
samarbeide tett og bistå hverandre med kunnskap fra den enkeltes
kompetanseområde. Vi rekrutterer jurister og advokater gjennom hele året, da vi til
enhver tid ønsker å ha jurister tilgjengelig med kunnskap innen alle rettsområder, slik
at vi kan bistå på alle felt. Dette gjør at klientene som oppsøker oss får rettshjelp fra
mennesker med et bredt erfaringsgrunnlag. Årsaken til at vi ikke bistår med skatterett
og prosedyre, er at disse områdene krever ekstra ekspertise og er for tidkrevende for
oss.

Rettshjelpsentralen har saksmottak på onsdager mellom kl.17 og kl.19, og de frivillige
juristene inngår i en turnusordning med vakt hver 2. eller hver 4. onsdag. I 2021 har
vi tatt inn flere nye frivillige, samtidig som noen av de faste frivillige har gått ut av den
vanlige turnusordningen og startet som rådgivere for de andre frivillige i stedet. Vi har
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også tatt inn en ny frivillig advokat som fast rådgiver, og vi har lagt til rette for å ta
imot jurister og sekretærer på arbeidstrening, i tråd med at Kirkens Bymisjon er en
IA-bedrift. Vi har således utvidet modellen vår i 2021, til at flere enn de som inngår i
en fast turnus på onsdagene yter bistand.

2. Rettshjelpsentralen 2021

2.1 Antall saker og antall timer

Bemanningen på Rettshjelpsentralen var ved årets slutt i 2021, 22 frivillige jurister, 4
frivillige sekretærer (jusstudenter) og 2 ansatte. Flere av de frivillige har jobbet utover
saksmottakstiden på onsdager og flere har bistått i hverandres saker. Antallet
frivillighetstimer var omtrent som året før: det ble ytt 2142 timer med frivillig bistand,
mot 2157 i 2020.

Rettshjelpsentralen tok inn langt flere saker i 2021 enn året før. Vi tok inn 539 saker i
2021, mot 331 i 2020. Dette skyldes blant annet at vi fikk 2 lønnede stillinger, se
nærmere nedenfor.

Utgangspunktet til Rettshjelpsentralen er å gi hjelp til selvhjelp. Klientene gis
informasjon, råd og bistand som gjør dem i stand til å hjelpe seg selv videre i saken
sin. Årsaken til at vi i utgangspunktet kun gir hjelp til selvhjelp, er at mange av de
som oppsøker oss er i stand til å gjøre mye i saken sin selv med juridisk veiledning.
Vår erfaring er også at det gir en god mestringsfølelse å eie sin egen sak, og vi får
hjulpet flere mennesker når klientene bistår i saken sin selv der de har ressurser til
det. Vi ser imidlertid at mange klienter har behov for bistand utover dette. De kan ha
behov for skriftlig partsrepresentasjon i form av en klage eller et brev til en motpart,
eller de kan ha behov for bistand i form av personlig representasjon.
Rettshjelpsentralen har lenge ønsket å kunne bidra utover å gi hjelp til selvhjelp for å
møte dette behovet. Det at vi ble tildelt lønnsmidler i 2021, har gjort at vi har kunnet
ta inn flere frivillige, samtidig som vi også bistår klienter selv. Vi har derfor kunnet
prioritere større saker og tilby representasjon i saker der vi har ansett det som
nødvendig. Mange av sakene vi behandlet i 2021 har derfor vært av større omfang
enn tidligere.

Vi har således også på dette området utvidet modellen vår i 2021, ved at vi yter
rettshjelp i form av representasjon i enkelte saker.
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2.2 Fra frivillig tiltak til prosjekt

Rettshjelpsentralen ble frem til 2020 kun drevet på frivillig basis. I desember 2020
gikk Rettshjelpsentralen over til å bli et prosjekt, med lønnsmidler til en prosjektleder
og en jurist. Hege Levin som har drevet Rettshjelpsentralen de siste årene ble i
desember 2020 ansatt som prosjektleder i to år, og i april 2021 ble Susana Løveid
ansatt som jurist for ett år. Vi fikk parallelt med dette fire faste kontorplasser på
frivilligsentralen, og en mer stabil drift. Målet for prosjektperioden er å skaffe
økonomiske midler til varig drift med faste ansatte, og etablere et permanent
rettshjelpstilbud til mennesker med begrenset økonomi.

2.3 Koronasituasjonen

Rettshjelpsentralen har fortsatt sin drift og utvikling gjennom hele 2021, på tross av
koronasituasjonen. Vi har tilpasset oss de stadig endrede smitteverntiltakene ved at
vi i de periodene samfunnet har vært stengt har hatt begrenset bemanning på
kontoret, og drevet driften delvis fra hjemmekontor. Med stor fleksibilitet og
“stå-på-vilje” fra de frivillige har vi avholdt samtlige saksmottak på onsdagene, og fått
tatt hånd om alle som har tatt kontakt med oss. Vi har merket en nedgang i antall
innkomne saker hver gang samfunnet har stengt ned og det har kommet nye
smitteverntiltak. Vi antar at dette skyldes at folk ikke har klart å oppsøke oss når det
har vært mye smitte eller mange smitteverntiltak i samfunnet, ikke at de juridiske
problemene har avtatt. Dette antar vi da sakstilfanget vårt har økt hver gang
samfunnet har åpnet opp igjen. Vi tror at behovet for rettshjelp totalt sett har økt på
grunn av koronapandemien, da flere har fått begrenset økonomi på bakgrunn av
permitteringer i arbeidslivet. Vi regner med at dette vil bli mer synlig på sikt.

3.  Fyller Rettshjelpsentralen et udekket behov for rettshjelp?

Rettshjelpsentralen er en aktør i det arbeidet Kirkens Bymisjon utretter for å
bekjempe rettighetsfattigdom i Norge, og som beskrives i strategiplanen for
2020–2025. Rettshjelp er et sentralt velferdsgode. Samtidig bidrar
samfunnsutviklingen til at det kreves stadig større ressurser for å sette seg inn i
kompliserte regelverk. Det blir stadig større avstand mellom forvaltning og bruker,
offentlige etater oppfyller ikke alltid veiledningsplikten sin og hverdagen blir mer og
mer gjennomregulert. Rettshjelp er også svært dyrt.
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3.1 Statlig fri rettshjelp

Inntektsgrensen for å motta statlig fri rettshjelp i Norge er snever. I 2021 var
inntektsgrensen for enslige kr. 246.000 og samboere kr. 469.000. Statlig fri rettshjelp
gis også kun innen noen få avgrensede rettsområder.

Andelen som mottar statlig fri rettshjelp, er mindre i Norge enn i alle de andre
nordiske landene. I 2017 var det bare 9% av den voksne befolkningen som fylte
kravene for å få statlig fri rettshjelp.

De økonomiske vilkårene for å kunne motta statlig fri rettshjelp har blitt kritisert av
FNs menneskerettighetskomite.

I 2020 ble det nedsatt et utvalg som skulle vurdere den statlige frie
rettshjelpsordningen. Utvalget kom med forslag til en ny lov om fri rettshjelp i NOU
2020:5 Likhet for loven: Lov om støtte til rettshjelp. Inntektsgrensene og de øvrige
vilkårene for å motta statlig fri rettshjelp ble foreslått endret.

De foreslåtte endringene vil ikke dekke opp for det store behovet for fri rettshjelp som
eksisterer i Norge. Det vil derfor fortsatt være et stort behov for gratis rettshjelp i
befolkningen selv om forslagene skulle føre til en lovendring.

3.2 Rettshjelpsentralens formål

De strenge vilkårene for å kunne motta statlig fri rettshjelp fører til at det er et stort
skille mellom folk som har økonomiske forutsetninger for å tilegne seg rettshjelp, og
folk som ikke har det. (Se videre om dette i Rettshjelpsutvalgets innstilling “NOU
2020:5: Likhet for loven: Lov om støtte til rettshjelp”.) Rettshjelpsentralen ønsker å
bidra til å avhjelpe dette behovet, ved å gi rettshjelp til alle som har begrenset
økonomi og ikke muligheten til å betale for juridiske tjenester. Formålet vårt er å
bedre rettssikkerheten til denne målgruppen, og gi dem tilgang til en tjeneste de
ellers ikke ville hatt muligheten til å benytte seg av. Rettshjelpen bidrar således til å
ivareta et grunnleggende velferdsbehov.
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3.3 Hvem oppfyller vilkåret om begrenset økonomi?

Som nevnt innledningsvis yter de fleste rettshjelpstiltakene i Norge kun hjelp til
enkelte målgrupper. Det eneste vilkåret vi setter for å kunne motta hjelp er at man har
begrenset økonomi. Årsaken til at vi gir hjelp til en så bred klientgruppe, er følgende:

Begrenset økonomi rammer bredt. Vi er sikre på at det foreligger et stort behov i
befolkningen for tiltaket vårt. Dette da vi har hatt økt pågang av klienter gjennom hele
den perioden vi har eksistert. Pågangen har økt suksessivt med promoteringen. (Se
videre om dette nedenfor). Vår antagelse er at behovet er enormt, da begrenset
økonomi kan ramme mange. Man kan ha dårlig råd i perioder av livet, for eksempel i
perioder med sykdom, arbeidsledighet, under studier eller som enslig forsørger. Den
vanskelige økonomiske situasjonen kan også være av mer langvarig art, som for
uføre, minstepensjonister eller folk med omfattende gjeldsproblemer.

Rettshjelpsentralen har ingen konkret inntektsgrense for å yte juridisk bistand, og
man trenger ikke gi konkrete inntektsopplysninger til sentralen. Avgjørelsen om
inntak gjøres ut fra en skjønnsmessig vurdering under klientsamtalen, der vi vurderer
hvorvidt klienten anses å ikke ha økonomi til å betale for rettshjelp. Dersom en klient
anses å ha midler til å betale for juridisk bistand selv, opplyser vi om at vi ikke kan ta
saken. Vi opplever svært sjelden at mennesker som har midler til å betale for juridisk
bistand oppsøker oss.

3.4 Preventive hensyn

Rettshjelpsentralen har erfart at mennesker som ikke har midler til å motta rettshjelp
ofte opplever at problemene deres eskalerer. Manglende kunnskap om rettigheter og
plikter kan føre til større økonomiske problemer, varig gjeld, ytterligere problemer av
mer praktisk art og polarisering mellom private parter. Tilgang på rettshjelp på et tidlig
stadium kan virke preventivt for varige konflikter og utfordringer.

Vi mener etter dette at tilbudet om gratis rettshjelp til alle med begrenset økonomi er
et essensielt og helt sentralt bidrag i arbeidet mot rettighetsfattigdom, og at vi fyller et
udekket behov for rettshjelp.
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4.  Saksbehandling

4.1 Saksområder og tendenser i 2021

Rettshjelpsentralen har i løpet av 2021 behandlet saker innen mange forskjellige
rettsområder. Hovedvekten av sakene vi behandlet var innenfor rettsområdene
trygderett, arverett, familierett, fast eiendomsrett, husleierett, strafferett, arbeidsrett
og utlendingsrett.

Når det gjelder sakstyper innenfor de rettsområdene vi har mest av, er det særlig
spørsmål om klage på vedtak fra NAV (oftest saker som omhandler uføretrygd),
arveoppgjør, skifteoppgjør, spørsmål om husleiekontrakter, oppsigelser i arbeidslivet
og spørsmål om familiegjenforening. Når det gjelder strafferett, bistår vi kun med
rådgivning i saker der klientene ikke har krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Se
bilde.
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4.2 Henvisningssaker

Statistikken over viser et høyt antall av henvisningssaker, dvs. saker der vi har
henvist saken videre til advokat. Dette gjelder først og fremst saker innen barnerett,
der saken har pågått over lang tid, og der våre klienter ønsker hjelp med å ta saken
til domstolene. Ettersom Rettshjelpsentralen ikke fører saker for retten, henvises
saken til advokat og registreres i vårt saksbehandlingssystem som en
henvisningssak. Nedenfor vises statistikk over henvisningssaker, samt steder vi
henviser saken videre til.
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4.3 Hvor våre klienter har fått kunnskap om Rettshjelpsentralen

Rettshjelpsentralen får henvist de fleste sakene sine fra Juridisk rådgivning for
kvinner (JURK) og Jussbuss. Statistikken viser også at flere av våre klienter tar
kontakt med Rettshjelpsentralen på nytt med nye saker.

I løpet av 2021 har flere av de andre enhetene i Kirkens Bymisjon fått kjennskap til
Rettshjelpsentralen. Dette har ført til at flere av dem har henvist saker til oss.
Eksempler på dette er Gatejuristen, Barnas jurist, ByBo, Nadheim, Bymisjonssenteret
Tøyenkirken (Avdeling fattige tilreisende) og Frivilligsentraler som St.Haugen
Frivilligsentral og Stovner Frivilligsentral. En del saker blir også henvist fra advokater.
Nedenfor følger en oversikt over dette.
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5. Profilering og synlighet

Gjennom 2021 har vi prioritert å arbeide med profilering og synlighet av
Rettshjelpsentralen. Dette har vi gjort fordi vi har ønsket å nå ut til flere klienter og
informere befolkningen nærmere om arbeidet vårt. Profileringen har gitt oss økt
oppmerksomhet blant klienter, bidratt til at vi har fått inn flere søknader fra frivillige
jurister og advokater og gjort at vi har fått flere henvendelser fra mulige
samarbeidspartnere. Vi har også erfart at flere av sakene vi har tatt inn i 2021 har
kommet fra andre landsdeler enn fra østlandet, og noe også fra utlandet. Vi antar
dette har sin årsak i den økte promoteringen.

5.1 Hjemmeside og sosiale medier

På hjemmesiden vår har vi skrevet utfyllende informasjon om Rettshjelpsentralen,
og lagt ut bilder av noen av de frivillige. I tillegg har vi laget en egen veiledning til
våre klienter for hvordan de kan sende oss dokumenter på Digipost og hvordan
dokumenter kan krypteres. Dette for å ivareta personvernregler ved oversendelser og
for å bistå de klientene som trenger praktisk veiledning innen IKT. Link til vår
hjemmeside er: https://kirkensbymisjon.no/rettshjelpsentralen/

Bilde fra hjemmesiden:
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Vi har opprettholdt vår Facebookside, hvor vi hver uke legger ut et fast innlegg om
våre åpningstider på onsdager, og orienterer om ferier. Vi har tidvis også lagt ut
andre innlegg om relevante hendelser, eksempelvis innlegg om at vi har vært i
Forliksrådet. Vi vil til neste år også legge ut flere slike innlegg for å kunne synliggjøre
oss enda mer. Link til vår Facebookside er:
https://www.facebook.com/rettshjelpsentralen/

Bilde fra hovedsiden vår på Facebook:
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I 2021 opprettet vi en Instagram konto der vi har lagt ut innlegg jevnlig for at folk
skal få mer kunnskap om oss, kunne se nærmere hvem vi er og hvordan vi arbeider.

Link til vår Instagram er: https://www.instagram.com/rettshjelpsentralen/

Bilde fra Instagram:

5.2. Stands, arrangementer, seminarer og markeringer

I de periodene samfunnet har vært åpent i 2021, har Rettshjelpsentralen deltatt fysisk
på stands, arrangementer, seminarer og markeringer. I de periodene samfunnet har
vært stengt, har vi deltatt på møter og arrangementer digitalt.

I september deltok Rettshjelpsentralen på Juristdagen i regi av Juristforbundet.
Juristdagen ble avholdt over hele Norge, og engasjerte jurister og advokater svarte
på juridiske spørsmål fra lokalbefolkningen. Juristdagen arrangeres av
Juristforbundet, og frivillige jurister og advokater som ønsker å bidra med gratis
juridisk rådgivning kan delta.

Rettshjelpsentralen var representert ved en av våre ansatte og en frivillig jurist.
Sammen med to advokater stod vi på stand i Asker, hvor vi svarte på spørsmål, i
form av hvordan man kunne gå frem i saken sin og hvilke steder man kan få hjelp.
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De fleste spørsmålene vi fikk, omhandlet arv, ekteskap og eiendom. Det var
spennende og hyggelig å delta, og vi fikk vi utvidet nettverket vårt med to
advokatfirmaer som vi holder videre kontakt med.

Bilde, fra venstre: advokat Olav Marius Øyehaug, jurist fra Rettshjelpsentralen Susana Løveid,
advokatfullmektig Samirs Askerovs, og frivillig jurist fra Rettshjelpsentralen Paula Nyhus.
Bilde tatt av Elin Øyehaug.

St. Hanshaugen Frivilligsentral fylte 30 år i 2021. I den anledning deltok
Rettshjelpsentralen på en stand på St. Hanshaugen i september.
På standen informerte vi lokalbefolkningen om tiltaket vårt. Det var hyggelig med et
arrangement med lokal forankring, og det ble godt mottatt av forbipasserende.

Bilde, fra venstre: prosjektleder Hege Levin og jurist Susana Løveid.
Bilde tatt av virksomhetsleder Simen Valldal Johannessen.
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I oktober deltok vi på Rettssikkerhetskonferansen som i år handlet om
fremmedkrigere, barnebilder på nett, justismangel og mediepress. Selv om vi deltok
digitalt og temaene er noe utenfor hva Rettshjelpsentralen behandler, var det
interessant å få kunnskap om hva som settes på dagsorden i samfunnet med tanke
på juss og politikk.

I oktober gjennomførte vi også et oppsøkende saksmottak på Stovner Frivilligsentral.
Dette erfarte vi var et kjærkomment tilbud for befolkningen der, og det var også
populært blant de frivillige å være med på mottak utenfor lokalene våre. Vi besluttet
derfor å inngå en avtale med Stovner Frivilligsentral om at vi skal ha faste
saksmottak der 4 tirsdager våren 2022.

Bilde, frivillige og ansatte fra Rettshjelpsentralen og Stovner Frivilligsentral.
Bilde tatt av prosjektleder Hege Levin.

I november deltok vi på en jubileumslunsj i forbindelse med 30 årsjubileet til St.
Hanshaugen Frivilligsentral. Her stiftet vi flere bekjentskaper og fikk lære mer om
betydningen av frivillighet. Vi fikk gjennom dette muligheten til å se hvordan
Rettshjelpsentralen best mulig kan jobbe i tråd med Bymisjonens verdier om
frivillighet.
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I november og desember deltok vi i strikkeaksjonen til Kirkens Bymisjon
#etvarmeresamfunn. Vi oppfordret folk til å strikke, samtidig som de frivillige hos oss
tok i bruk de oransje skjerfene på sosiale medier og ute på gaten.

Bilde, frivillige og ansatte fra Rettshjelpsentralen.
Bilde tatt av prosjektleder Hege Levin.

Side 15 av 27



6. Samarbeid med advokatfirmaer

Rettshjelpsentralen har fortsatt sitt samarbeid med Advokatfirmaet Helle Hansen AS,
som vi inngikk en avtale med i 2019. Advokatfirmaet gir rettshjelp til våre klienter til
en svært gunstig timepris.

Vi har i tillegg til dette samarbeidet inngått en avtale med AGP Advokater om fri
rettshjelp til våre klienter. Advokatfirmaet har besluttet å gi oss pro bono timer med
veiledning.

Advokatavtalene er et kjærkomment tilskudd i mer komplekse saker der vi ikke har
kapasitet til å følge opp klientene i så stor grad som vi kunne ønske. Vi setter stor
pris på at enkelte advokatfirmaer har et sterkt samfunnsengasjement og ønsker å
benytte dette engasjementet til å yte rimelig juridisk bistand!

Bilde, fra venstre: Lars André Gjerdrum fra AGP advokater, Susana Løveid, Line Storeng, Hege Levin, Lars
Engebretsen fra Rettshjelpsentralen, og Ketil Enerstad Sauarlia fra AGP.
Bilde tatt av Solveig Nedregård, AGP advokater.
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7.  Rettspolitikk

I løpet av 2021 har Rettshjelpsentralen tatt mer del i rettspolitisk arbeid. Årsaken til at
vi ikke har fått gjort dette tidligere så mye som vi har ønsket, har vært at vi av
kapasitetshensyn har måttet prioritere saksbehandling. Vi er glade for at vi nå har fått
lønnede stillinger, slik at vi har kunnet starte å fokusere på dette ved siden av
saksbehandlingen.

7.1 Innspill til politikere eller andre

I november 2020 skrev Rettshjelpsentralen et høringssvar til høring NOU 2020:5
Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven). Det nedsatte
rettshjelpsutvalget foreslo en reform av rettshjelpsordningen, og en ny lov om støtte
til rettshjelp (rettshjelploven). Det ble blant annet foreslått å gjøre endringer i de
økonomiske vilkårene for støtte til rettshjelp og i systemet for egenandelene.

I forlengelsen av høringssvaret deltok Rettshjelpsentralen i et «Opprop for fri
rettshjelp» sammen med: Advokatforeningen, FFO (Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon), Gatejuristen, NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere),
Jussbuss, Jussformidlingen, Jusshjelpa i Nord-Norge, JURK (Juridisk rådgivning for
kvinner), Kontoret for fri rettshjelp, Norske Kvinners sanitetsforening,
Personskadeforbundet LTN, Rettspolitisk forening, Stiftelsen Rettferd, og Wayback.

Dokumentet ble sendt til Arbeiderpartiet, SV, SP og Rødt.

Formålet med oppropet er å følge opp høringen fra november 2020, og sørge for at
fri rettshjelp blir satt på dagsorden av politikerne og andre.

7.2 Skriveavtale med Rettspolitisk forening

I oktober inngikk Rettshjelpsentralen en skriveavtale med Rettspolitisk forening, om å
skrive faste innlegg på bloggen deres; «kristiskjussblogg». Artiklene vil ha en kobling
til foreningens formål, jf. foreningens vedtekter § 1 som lyder:

«Foreningens formål er:

a) å forsvare og utvikle sentrale rettsstatlige og velferdsrettslige verdier, og å
arbeide for menneskerettighetene
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b) å fremme en kritisk diskusjon av etablerte holdninger og institusjoner på
rettslivets områder,

c) å bevisstgjøre jurister om den samfunnsmessige sammenheng jussen inngår i
og deres personlige ansvar,

d) å utvikle alternativer til eksisterende regler, med vekt blant annet på å bedre
sosialt svakerestilte gruppers rettslige situasjon.

Foreningen er partipolitisk uavhengig»

Rettshjelpsentralen sendte inn et introduksjonsinnlegg om oss skrevet av
prosjektleder Hege Levin og jurist Susana Løveid. Innlegget ble publisert 17.11.2021
med tittelen: «Rettshjelpsentralen – gratis rettshjelp i enkeltsaker til mennesker med
begrenset økonomi». Innlegget kan i sin helhet leses her:
https://kritiskjussblogg.wordpress.com/2021/11/17/rettshjelpsentralen-gratis-rettshjelp
-i-enkeltsaker-til-mennesker-med-begrenset-okonomi/

Selve hovedinnlegget fra Rettshjelpsentralen ble skrevet av jurist Susana Løveid og
publisert 23.11.2021 med tittelen: «God juridisk rådgivning – måles i mer enn bare
kroner og øre». Innlegget kan i sin helhet leses her:
https://kritiskjussblogg.wordpress.com/2021/11/23/god-juridisk-bistand-males-i-mer-e
nn-bare-kroner-og-ore/

Vi skal fortsette å skrive innlegg på bloggen i 2022.
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8. Evaluering av første prosjektperiode

Det å ha fått lønnsmidler til to ansatte på Rettshjelpsentralen har bidratt til fremgang
på flere måter. Dette gjelder særlig med tanke på saksbehandling og administrativt
arbeid. Videre har det vært av stor betydning at vi har kunnet fokusere på
promotering av tiltaket vårt, og derigjennom kommet i kontakt med flere klienter, flere
samarbeidspartnere og flere frivillige. Det at vi har kunnet starte å arbeide
rettspolitisk, har bidratt til at vi også har kommet i kontakt med flere andre
rettshjelpsaktører, og fått igang et tettere samarbeid oss imellom. Alt dette vil komme
klientene våre til gode, i form av bedre klientbehandling.

I desember 2021 fikk vi den gledelige beskjeden om at stillingen til Susana Løveid
ble forlenget ut året. Dette bidrar til at vi i 2022 kan fortsette det arbeidet vi har startet
på, med flere oppsøkende saksmottak, flere frivillige jurister, flere klienter og flere
saker.

Vi ser frem til å sluttføre prosjektperioden i 2022, og håper å bli et fast tiltak i Kirkens
Bymisjon ved prosjektperiodens utløp.
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Vedlegg (statistikk)

Vedlagt følger en fullstendig oversikt over statistikk for Rettshjelpsentralen 2021.

Saker fordelt etter rettsområde
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Henvisningssteder

Hvor våre klienter har fått kunnskap om Rettshjelpsentralen
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Sakstyper fordelt etter noen rettsområder, samt henvisningssaker

Henvisningssaker

Arbeidsrett
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Arverett

Familierett (ekteskap)

Side 23 av 27



Familierett (samboerskap)

Husleierett
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Trygderett

Utlendingsrett
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Saker etter mottaksmåned

Antall kvinner og menn som tok kontakt med Rettshjelpsentralen
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Kjønn fordelt etter rettsområde

Oslo 31.01.2022, Hege Levin
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