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Den Godes gt 30
7600 Levanger

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte
for 2012
Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000 i driftsstotte for 2012.
1. Oppsummering av søknaden
Jushjelpa i Midt-Norge søker herved om økte midler for 2012. Vi opplever stor pågang av
klienter, og ønsker å utvide virksomheten. Arbeidet med tilpasning av tiltaket til reformen av
den offentlige rettshjelpsordningen, arbeidet med oppsøkende rettshjelp samt
rettighetsinformasjon medfører økt behov for støtte.
2. Generelt om virksomheten
Jushjelpa i Midt-Norge er et av landets fem studentdrevne rettshjelpstiltak. For tiden består
virksomheten av 22 ansatte, som alle er viderekommende jusstudenter. Jushjelpa kan vise til
20 års drift, og har siden starten hatt et stadig økende antall henvendelser både i forhold til
enkeltsaker og forespørsler om å gi rettighetsinformasjon. I driftsåret 2010 behandlet vi 1450
enkeltsaker. I år ligger vi an til en økning på hele 20 % i antall saker.

Tiltaket yter gratis juridisk bistand og påtar seg prosessoppdrag til klientgrupper som ikke har
tilgang på juridisk bistand fra annet hold. I de fieste sakene gir vi juridisk rådgivning i
spørsmål om klientenes rettsstilling, men vi opptrer også i stor grad som partsrepresentanter. I
tillegg til ordinær saksbehandling jobber Jushjelpa også med rettspolitikk og rettsinformasjon,
samt og utdanning. Rettshjelpstiltaket har gjennom 20 år vist at viderekommende jusstudenter
kan gi god og kostnadseffektiv rettshjelp.
Det udekkede rettshjelpsbehovet i det norske samfunnet er stort. Mange mennesker har - av
blant andre økonomiske, sosiale eller geografiske årsaker —ikke effektiv tilgang til nødvendig
juridisk bistand. Dette medfører at de langt på vei er avskåret fra å kunne gjøre sine rettigheter
gjeldende. Jushjelpa i Midt-Norge ble etablert for å avhjelpe dette udekkede
rettshjelpsbehovet.
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3. Det offentliges behov for studentrettshjelpstiltak
Studentrettshjelpstiltakene mener at det er et offentlig ansvar å sørge for at ingen lider rettstap
som følge av manglende tilgang på juridisk bistand. Den offentlige ordningen sikrer ikke
dette. Vår erfaring er at mange av de svakeste faller utenfor det offentlige rettshjelpstilbudet.
For disse er studentrettshjelpstiltakene ofte eneste alternativ for ikke å lide rettstap.

Den offentlige rettshjelpsordningen i Norge er i dag under reform, blant annet ved
Stortingsmelding nr 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp (rettshjelpsmeldingen) og
opprettelsen av en statlig førstelinjetjeneste. Studentrettshjelpstiltakene er enige i at det er
viktig at det offentlige satser mer på rettshjelp, og støtter i den forbindelse opprettelsen av en
førstelinjetjeneste for rettshjelp og utvidelse av lov om fri rettshjelp.
Vi er imidlertid av den oppfatning at behovet for bistand fra studentrettshjelpstiltakene ikke
vil bli mindre på bakgrunn av reformen.
Studentrettshjelpstiltakene gir bare hjelp til de som ikke får hjelp andre steder, og utfyller
denne måten det øvrige rettshjelpstilbudet. Vi har lang erfaring med å arbeide opp mot
særskilte grupper som faller utenfor den offentlige ordningen. Tiltakene vil tilpasse driften til
eventuelle endringer av behov. Slik vil vi fortsette å rette oss mot særlige grupper som ikke
nås gjennom den offentlige ordningen.
Studentrettshjelpstiltakene har et særlig fokus på å nå ut til grupper som ellers ikke ville ha
søkt juridisk bistand. Det skal være lav terskel for å oppsøke oss. Terskelen senkes ytterligere
ved oppsøkende virksomhet mot de klientgruppene vi erfaringsmessig vet at ikke selv tar
kontakt med juridiske hjelpetilbud. Den lave terskelen for å søke juridisk bistand innebærer
også at klientene tar kontakt med oss på et tidlig stadium. Dette gjør at vi bidrar til at rettslige
konflikter utgås eller løses før konflikten har eskalert.
Rettshjelpen som ytes av studentrettshjelpstiltakene er påpekt som svært kostnadseffektiv.
Dette er fordi rettshjelpstiltakene driver effektivt og har svært moderate utgifter til lønn og
drift. Medarbeiderne nedlegger store deler av arbeidet ved tiltakene gratis. Dette gjør at
rettshjelpstiltakene yter langt mer rettshj elp per krone enn andre rettshjelpstilbud.
I tillegg til bistanden til enkeltmennesker, legger studentrettshjelpstiltakene et betydelig arbeid
ned i rettspolitisk virksomhet og rettsinformasjonsarbeid. Formålet med dette arbeidet er å
bedre rettstilstanden for våre klientgrupper, samt opplyse om deres rettigheter og plikter.
Gjennom arbeidet med enkeltsaker danner vi oss generelle erfaringer som vi videre bruker
som grunnlag for vårt rettspolitiske arbeid. Det rettspolitiske arbeidet foregår blant annet
gjennom lobbyarbeid og høringsuttalelser. Et eksempel er arbeidet med den offentlige
rettshjelpsordning og stortingsmeldingen, hvor vi har lagt ned et betydelig
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arbeid.
Rettsinformasjonsarbeidet foregår blant annet gjennom brosjyrer og håndbøker som formidles
til store klientgrupper, i tillegg til blant annet foredragsvirksomhet for større og mindre
klientgrupper. Blant annet på denne måten driver tiltakene med hjelp til selvhjelp.
En annen viktig side ved tiltakene er hvilken påvirkning vi har på advokat- og juristrollen.
Gjennom arbeidet i studentretthjelpstiltakene får årlig et stort antall jusstudenter praktisk
erfaring med rettsspørsmål som angår en rekke mennesker generelt, og utsatte grupper
spesielt. På denne måten bidrar tiltakene til utdanningen av gode og samfunnsengasjerte
jurister.

4. Nærmere om behovet for økt støtte i 2012
Per dags dato har Jushjelpa i Midt-Norge færrest sakshenvendelser blant
studentrettshjelpstiltakene. Videre er det rettpolitiske arbeidet og informasjonsvirksomheten
ikke like omfattende som de andre rettshjelpstiltakene. Årsakene til dette er først og fremst at
saksbehandlerne ved Jushjelpa i Midt-Norge arbeider 9,5 timer per uke. Videre er daglig leder
ansatt i en 60 % stilling, i motsetning til de andre tiltakene hvor de daglige ledere er ansatt i
en 100 % stilling. På grunn av dette har Jushjelpa i Midt-Norge ikke hatt kapasitet eller
anledning til verken å profilere seg tilstrekkelig, eller å drive noe særlig rettspolitisk arbeid
overfor Midt-Norges befolkning.
Vi tror derfor at det udekkede retthjelpsbehovet i Midt-Norge er mer omfangsrikt enn hva
tallene viser.
Jushjelpa i Midt-Norge ønsker på linje med de andre studentrettshjelpstiltakene i landet å
ansette en daglig leder i 100 % stilling. Vi ønsker også å øke antallet medarbeidere for å
kunne håndtere etterspørselen etter våre tilbud.
5. Studentrettshjelpstiltakenes

forhold til den offentlige rettshjelpsordningen

Studentrettshjelpstiltakene ser positivt på arbeidet med reform av ordningen med fri rettshjelp.
Prøveprosjektet med en statlig førstelinjetjeneste er et spesielt positivt tiltak. Imidlertid mener
vi den offentlige ordningen fremdeles ikke er tilstrekkelig til å dekke behovet til mange
utsatte grupper i samfunnet i dag.
Rettshjelpstiltakene vil arbeide videre med fange opp dem som faller utenfor. Vår oppsøkende
virksomhet utgjør et spesielt viktig supplement til det øvrige rettshjelpstilbudet, og det er
vi vil prioritere om vi får økte midler som kan muliggjøre en slik satsning.
6. Oppsøkende virksomhet og rettighetsinformasjon

Jushjelpa i Midt-Norge har i det siste økt satsingen på oppsøkende virksomhet og å gi
rettighetsinformasjon til utsatte klientgrupper.
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Noen av våre oppsøkende prosjekter i dag er ved Trondheim fengsel, avdeling Tunga og
avdeling Leira, pensjonistenes hus i Hornemannsgården, voksenopplæringa i Trondheim samt
studenter i byen. Vi reiser også rundt til våre nabokommuner for å avholde saksmottak, og å
synliggjøre vårt tilbud.
På voksenopplæringa har vi også drevet med rettighetsinformasjon. I forbindelse med
norskkurs som minoritetsspråklige gjennomfører, har Jushjelpa tilbudt seg å holde et foredrag
vi har laget i samfunnsfagklasser. Dette er i 2011 holdt 10 ganger. Foredraget heter "Innføring
i norsk rett" og holdes på engelsk for klassene. Foredraget tar for seg grunnleggende
rettigheter og plikter i det norske samfunnet Vi har også holdt kurs for lærere ved
voksenopplæringa i rettsområder av typisk interesse for minoritetsspråklige. Om dette kan
være ønskelig for Levanger kommune kan Jushjelpa også komme på deres
voksenopplæringssenter.
For studenter har vi også i år holdt foredrag i arbeidsrett og husleierett som er typiske
rettsområder studenter kommer i konflikt med.
Rettighetsinformasjon er en svært effektiv form for rettshjelp, men den er ressurskrevende.
For det første er det en omfattende jobb å utforme brosjyrer, foredrag og lignende. Trykking
og oversettelse av brosjyrer er kostbart, noe som fører til at vi før vi kan starte arbeidet med
disse må søke om prosjektmidler. Dersom våre driftsrammer hadde vært større, ville vi hatt
mulighet til å produsere flere brosjyrer enn i dag, og det ville spart oss for mye tid som i dag
går til søknad om prosjektstøtte og lignende. Denne tiden kunne vi i stedet benyttet til det
materielle arbeidet med brosjyrene, foredrag og/eller behandling av enkeltsaker. Den
omfattende søknadsprosessen innebærer også at de engasjerte medarbeiderne i tiltakene ikke
har mulighet til å få gjennomført slike prosjekter. I dag er det alt for langt mellom en god i&
fra en engasjert medarbeider og klarsignal til å ta fatt på arbeidet fordi prosessen med
søknad om penger er usikker og tar lang tid. Det er vanskelig å prioritere arbeid man ikke vet
om man får ferdigstilt. Vi er avhengige av engasjementet til våre medarbeidere og tror større
økonomiske rammer til denne typen prosjekter ville øke både engasjementet for og det
faktiske arbeidet med rettighetsinformasjon.
7. Lønnsutgifter
Etterspørselen etter våre tjenester har vært enorm i de siste månedene, og vi har vært nødt å
ansette flere saksbehandlere for å kunne håndtere alle sakene som i år har kommet til oss. På
nåværende tidspunkt er kapasiteten nærmest sprengt. Vi har i løpet av 2011 økt bemanningen
med seks medarbeidere. Dersom vi skal kunne utvikle oss videre vil vi i nær fremtid ha behov
for ytterligere 5 medarbeidere i 25 % stilling.
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8. Avslutning
Vi søker med dette om et driftstilskudd på kroner 20.000 for driftsåret 2012.

Vi håper på velvillig behandling av søknaden. For spørsmål i tilknytning søknaden kan daglig
leder, Vegar Dalen kontaktes på telefon 47 61 78 35 eller leder 'ush'el a.no.
Med vennlig hilsen
For Jushjelpa i Midt-Norge
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CJVegar Dalen
Daglig leder
Tlf: 47 61 78 35
E-post: leder 'ush'el a.no

SiljieKristin Noem
Styrets leder
Tlf: 92 85 65 76
E-post: sifeknoem
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