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SØKNAD  OM  ØKONOMISK  STØTTE

Jusshjelpa i Nord-Norge har i snart  30  år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i

Nordland, Troms og Finnmark. Vi jobber aktivt for å bedre rettsstillingen til de mest

ressurssvake menneskene i samfunnet og for å styrke rettsikkerheten spesielt for disse

gruppene. For å kunne fortsette dette arbeidet er vi avhengig av Økonomisk støtte fra

bidragsytere som dere.

Harstad kommune
Jusshjelpa i Nord-Norge mottok for driftsåret  2017  driftsstøtte fra mange kommuner i Nord—

Norge. Disse midlene bidro til at vi kunne reise på saksinntaksturer til flere av disse

kommunene i 2017.

Jusshjelpa i Nord—Norge mottok 56 saker fra klienter i Harstad kommune i løpet av 2016. Vi

gjennomfører  2  besøk i kommunen med vår oppsøkende virksomhet i  2017.  Vi håper Harstad

kommune ønsker å bidra til at vi kan få mulighet til å besøke dere neste år også.

Vi har i år søkt om støtte pålydende kr.  2 000,-.  Disse midlene vil være med på å finansiere

saksinntaksturene våre, både reisekostnader og annonsering. Vi har en økt satsing på å holde

foredrag for våre målgrupper, og midlene vil også bidra til videreutvikling av vår kompetanse.

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og

stabil tjeneste til landsdelens befolkning. Jusshjelpa håper derfor å kunne inngå i

økonomiplanen til Harstad kommune. Driften vil på denne måten kunne planlegges fra år til

år ut ifra mer stabile rammer og med større sikkerhet enn hittil.

Om Jusshjelpa i Nord-Norge

Behovet for rettshjelp er større enn det offentlig tilgjengelige tilbudet. Derfor har mange

mennesker av geografiske, økonomiske eller sosiale årsaker ikke tilgang til nødvendigjuridisk

bistand. Disse menneskene er i praksis avskåret fra å ivareta sine rettigheter. Basert på en sosial

grunntanke ble derfor egne studentdrevne rettshjelpskontorer etablert i sin tid. Jusshjelpa i Nord-

Norge er et av fem studentdrevne rettshjelpstiltak i landet, og er det eneste i Nord—Norge. Vi har
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siden oppstart i 1988 etablert oss som et betydelig rettshjelpstilbud for befolkningen i de tre

nordligste fylkene.

Jusshjelpa i Nord—Norge tilbyr gratis juridisk bistand i enkeltsaker, oppsøkende virksomhet,

foredrag og mer overordnet gjennom prosjektbasert arbeid som høringsuttalelser, møter med

beslutningstakere, innspill i lovendringsforslag, gjennomføring av undersøkelser m.v.

Jusshjelpa var i 2016 i full drift i 46 uker, og behandlet til sammen 1 402 saker. Medarbeiderne

ved Jusshjelpa i Nord—Norge nedlegger en betydelig andel frivillig arbeid ved kontoret, i perioder

over det dobbelte av lønnet stillingsprosent.

Jusshjelpa er en selvstendig organisasjon, men har en viktig faglig tilknytning til Detjuridiske

fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

For ytterligere informasjon om vårt tiltak vises det til vedlagte årsrapport for 2016, samt vår

hjemmeside I

Kort  om finansieringen av tiltaket
Driften av Jusshjelpa finansieres i hovedsak av Justis— og beredskapsdepartementet gjennom

årlige bevilgninger etter søknad, samt gjennom bevilgninger og annen type bidrag fra Det

juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Andre bidragsytere som kommuner, fylkeskommuner og studentsamskipnadene i Nord-Norge

gir også i tillegg helt nødvendig driftsstøtte. Driftskostnadene holdes på et minimum, slik at

tilskuddene i størst mulig utstrekning kommer våre klienter til gode.

For nærmere detaljerer om finansieringen vises det til vedlagte årsrapport for 2016 side 46

flg.

Hvorfor støtte Jusshjelpa?

Jusshjelpa i Nord-Norge har som overordnet formål å bedre rettshjelpstilbudet til

befolkningen i Nord—Norge. Vi henvender oss bevisst til denne målgruppen, bl.a. ved utstrakt

oppsøkende virksomhet rundt om i landsdelen. Den oppsøkende virksomheten senker

terskelen for å ta kontakt med oss ved behov, og er spesielt viktig for de ressurssvake

klientene. Jusshjelpa i Nord-Norge er det eneste av landets rettshjelpstiltak som driver en slik

oppsøkende virksomhet.

Vi får stadig henvendelser fra lag, foreninger og offentlige tiltak med invitasjoner til å holde

foredrag eller lignende, om temaer som Jusshjelpa har kompetanse på. Vi opplever at også

denne typen innsats er med på å senke terskelen for klientene til å ta kontakt.

Vår målsetning er å finne gode løsninger på henvendelsene vi får. Vi gjør hva vi kan for å

løse sakene før de går så langt at de eskalerer og låser seg. Der konflikten allerede er et

faktum, forsøker vi å løse den på et lavest mulig nivå, av hensyn til både den enkelte part og
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til samfunnsøkonomien. På den måten utretter Jusshjelpa i Nord—Norge også forebyggende
arbeid.

Et annet viktig argument er at Jusshjelpa yter bistand i saker som er av stor velferdsmessig
betydning for klientene, spesielt der andre rettshjelpsordninger ikke strekker til. Det vil si at vi
primært bistår klienter som ikke har økonomiske ressurser til å engasjere advokat og som i
tillegg faller utenfor offentlige eller andre rettshjelpsordninger.

Nærmere begrunnelse for søknaden
Den årlige driftsstøtten fra departementet er viktig for oss, men det er langt ifra nok for å
kunne opprettholde en fullverdig drift på høyde med det servicenivået vi har per i dag. Vi er
derfor helt avhengige av støtte fra andre bidragsytere. Støtte fra kommunene i landsdelen har i
den sammenhengen alltid vært av avgjørende betydning for oss.

Jusshjelpa i Nord-Norge har behov for støtte til flere konkrete deler av drifta. [ første rekke er
det den daglige driften, inkludert saksbehandling. som er mest ressurskrevende.

0  Bidru  til økt tilgjengelig/101 (n'-juridisk informasjon
En viktig del av Jusshjelpa sin virksomhet er å nå ut til våre klientgrupper med generell
juridisk informasjon om rettigheter og plikter innenfor ulike rettsområder.

Ved at klientene er opplyst om sin rettsstilling unngås mange konflikter.

lnformasjonsarbeidet er kostnadskrevende. men viktig og en effektiv måte å gi rettshjelp
på.

O  Videreføring av vårefasre kantornzedarlwide"sri/ling

Vi har kommet dit at en kontormedarbeider i fast stilling er uunnværlig for Jusshjelpa i
Nord-Norge. Stillingen representerer en service- og driftsfunksjon som er helt avgjørende
både for våre klienter, saksbehandlerne og for daglig leder. Etter at stillingen oppsto slik
den er i dag. har det blitt enda bedre kvalitet på saksbehandlingsrutiner. Det har økt nivået
på og omfanget av den juridiske bistanden vi tilbyr, og gjør at vi har stadig har rom for å
utvikle nye måter å løse oppgavene våre på. Stillingen betyr også mye for kontinuiteten
ved kontoret. som ellers naturlig er preget av mye utskifting.

Ordningen med fast tilsatt kontormedarbeider forutsetter en økonomisk ramme. som
støtten fra Harstad kommune kan være med på å bidra til.

'  Opplæring av ansatte

De ansatte ved Jusshjelpa er viderekommende jusstudenter ved UiT Norges arktiske
universitet. En ansettelsesperiode ved Jusshjelpa er på kun 1,5 år, som medfører at en
tredjedel skiftes ut hvert semester. Opplæring er derfor en kontinuerlig og viktigjobb. En
god fagopplæring er helt fundamental for at vi skal kunne yte den bistanden vi gjør. Det er
like viktig med fokus sosial og psykososial opplæringen av ansatte. len tidskrevende jobb

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  (+47)  77 6-1 45 59

Jusshjelpa i Nord—Norge Terminalgata 38 Telefaks:  (+47;  77 64 65 65
L'iT Norges Arkiiske L'nix ersitel 9019  TROXISO

Brcixika scnlcr E-post: postmottakw jUsshjelpauiLno
9037  TROMSØ Org.nr.: 989 974 645 internett: jusshjelpano og gratisrettshjclpno

Side  3  av  4



-  '
t'x'1

og et arbeidsmiljø som preges av store utskiftninger, må vi ha fokus på at de ansatte skal

trives. Trivselen gjenspeiles i antall timer med frivillig arbeidsinnsats.

Økonomisk støtte fra Harstad kommune vil gi oss muligheten til å sikre at opplæringen i

kvalitet og omfang blir faglig god, samtidig som det psykososiale behovet til de ansatte
ivaretas.

Søknad
Vi ønsker håper at Harstad kommune vil anerkjenne den innsatsen Jusshjelpa i Nord-Norge

gjør i landsdelen. Ved økonomisk støtte fra Harstad kommune kan dere hjelpe oss videre med

å ta ansvar for at de svakeste i samfunnet får ivaretatt sine juridiske rettigheter.

Jusshjelpa i Nord-Norge søker Harstad kommune om et tilskudd på kr  2 000,-.

Dersom dere har ønske om ytterligere opplysninger eller kommentarer, kan daglig leder

kontaktes per telefon 776  20770  eller via e-post  ,  '

Ved innvilgelse denne av søknaden kan støtten godskrives kontonr.  4714  10 01236. Det er

viktig at transaksjonen merkes "Juss/zjelpa  i  Nord-Norge. avdeling 360390, prosjekt  1448009".

Vi takker for at dere vurderer var søknad, og håper på et positivt svar.

Med vennlig hilsen

I  l .  l

\  :‘\/\.\‘ \Lk) Wlkh', K'

Kim—Runar alberg Olsen

Daglig leder

Jusshjelpa i Nord-Norge

Vedlegg

l) Årsrapport for Jusshjelpa i Nord—Norge 20l6

2) Driftsrute for  2017

3) Tentativt budsjett for  2018
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