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Innledning
Denne rapporten gir en oversikt over Jushjelpa i Midt-Norges aktivitet og økonomiske
situasjon i driftsåret 2016. Rapporten er ment for både internt og eksternt bruk.
Jeg vil benytte anledningen til å takke samtlige medarbeidere for en flott innsats gjennom
året 2016. Deres bidrag er helt avgjørende for vår virksomhet.
Jushjelpa i Midt-Norge retter en stor takk til Justis- og beredskapsdepartementet, Trondheim
kommune, Velferdstinget, Studentsamskipnaden i Trondheim, Folkeuniversitetet i MidtNorge, Stavanger kommune, NTNU, Arild og Emilie Bachkes Fond, Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Nord-Trøndelag Fylkeskommune for deres økonomiske
bidrag i 2016.
Til slutt rettes en takk til våre samarbeidspartnere for god støtte og hjelp.

________________
Petter Raaness
Daglig leder
23. januar 2017
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Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge
Historikk
Jushjelpa i Midt-Norge, tidligere Student Jus hjelpa, hadde sitt første driftsår i 1991.
Rettshjelptiltaket ble igangsatt ved hjelp av Studentsamskipnaden etter initiativ fra
jusstudentene. Den første tiden var det 5 jusstudenter som jobbet hos Student Jushjelpa, og
det første året ble 28 saker behandlet. Tilbudet omfattet da kun byens studenter.
I løpet av de 25 årene Jushjelpa har vært i drift, har vi hatt en rivende utvikling på alle
områder. Vi har fått stadig flere saker til behandling, og stadig flere saksbehandlere har blitt
ansatt. I 1997 utvidet vi tilbudet til også å omfatte ikke-studenter. Jushjelpa i Midt-Norge yter
nå gratis juridisk rådgivning til hele befolkningen, men med størst fokus på personer i MidtNorge. En utvidelse har ytterligere vært med på å øke saksmengden.
I januar 2000 byttet vi navn til Jushjelpa i Midt-Norge.
Jushjelpa har byttet lokaler flere ganger, men er i dag å finne i Bispegata 9C, 7012
Trondheim. Lokalene tilhører Trondheim kommune.

Formål
Jushjelpas formål er tredelt.
- Å yte juridisk rådgivning til folk som ellers har problemer med å skaffe seg rettshjelp på
andre måter. Jushjelpa har en sosial profil, og skal først og fremst gi hjelp til dem som
trenger det mest.
- Å gjennom brosjyrer og annet materiell prøve å nå ut med informasjon til større grupper av
befolkningen, blant annet for å virke forebyggende på sentrale rettsområder. På denne
måten kan vi hjelpe enda flere.
- Å gi jusstudentene i Trondheim en mulighet til å praktisere sitt fag under utdannelsen. Det
legges vekt på å ha en god intern opplæring, slik at våre medarbeidere skal kunne gi de
rådsøkende god hjelp. Det er viktig for oss at våre klienter ikke skal stilles svakere fordi de
ikke har anledning til å søke advokatbistand.
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Organisasjon
Jushjelpa besto i 2016 av 18 viderekomne jusstudenter. Medarbeidere ansettes av daglig
leder og styreleder. Ved ansettelsen legges det stor vekt på faglig kompetanse, personlig
engasjement og egnethet.
Daglig leder er ansatt i en 100 % stilling. Nåværende daglig leder er utdannet jurist.
Jushjelpa har også ansatt en rettspolitisk leder som er utdannet jurist.
Medarbeiderne ansettes i en fast 50 % stilling. I tillegg til saksbehandling og klientmottak
gjennomfører medarbeiderne også rettspolitiske prosjekter. Hver medarbeider må hvert
semester delta på minst ett rettspolitisk prosjekt. Medarbeiderne mottar lønn for 60 % av
tiden de arbeider med saksbehandling og har mottak. I tillegg til dette gir arbeid ved
Jushjelpa fritak for 10 studiepoeng ved Universitetet i Oslo. Vilkåret for å få fritak for
studiepoeng, er at medarbeideren jobber her i minimum 3 semester.
Jushjelpas styre er sammensatt av fire av Jushjelpas medarbeidere, samt to eksterne
medlem. Styret har en leder og to faste representanter med stemmerett. De eksterne
styremedlem har også stemmerett. I 2016 har de eksterne vervene vært besatt av
advokat/Partner Pål Christian Garlie, og tidligere daglig leder og advokatfullmektig Even
Larsen.

Saksbehandlere
I 2016 har antall ansatte variert noe. Våren var vi 21 ansatte. Det sluttet 3 ansatte til
sommeren, vi valgte å ikke ansette nye pga. økonomi samt at vi ikke så et presserende
behov.
Vilkåret for opptak hos oss er at man har fullført minst ett semester på 2. avdeling. Det
forutsettes at nye ansatte setter seg grundig inn i medarbeiderinstruksen. Selve opplæringen
gir våre medarbeidere en generell innføring og en gjennomgang av saksbehandlingsrutiner,
klientbehandling og generell informasjon om Jushjelpa i Midt-Norge. Det blir også informert
om taushetsplikt og viktigheten av datasikkerhet.
Vår erfaring er at man lærer best, gjennom praktisering og samarbeid med erfarne
saksbehandlere. Vi legger derfor opp til at våre nye saksbehandlere skal jobbe
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opplæringsvakter sammen med en eller flere erfarne medarbeidere, men at de allerede fra
starten får egne klienter å følge opp.
Medarbeiderne innehar sin stilling så lenge de vil, men gjennomsnittlig lengde på
engasjementet er 5 semester, altså 2,5 år. Erfarne medarbeidere er en meget viktig ressurs
for oss, og vi ønsker derfor å beholde medarbeiderne så lenge som mulig. Vi søker også å
holde kontakten med tidligere medarbeidere, enten som kursholdere eller som
kontaktpersoner ellers.

Organisasjonens vedtaksorganer
Styremøter
Styremøter avholdes ved behov og minst hver sjette uke. Styreleder innkaller til styremøte.
Vedtak fattes ved flertall. Ved lik stemmegivning er styreleders stemme utslagsgivende.
Daglig leder er ikke styremedlem, men har møterett og forslagsrett.

Gruppeledermøter
Gruppeledermøter avholdes etter behov. Gjennom møtet får alle gruppelederne mulighet til
å diskutere sine erfaringer i saksbehandlingen, og dermed mulighet til å endre rutiner og
lignende i saksbehandlingen.

Fellesmøter
Fellesmøtene avholdes etter behov, ca. 2-3 ganger hvert semester. Disse møtene er
obligatoriske for alle våre medarbeidere.

Årsmøte
Årsmøtet og halvårsmøtet er Jushjelpas høyeste organ, og skal i henhold til vedtektene
avholdes innen mars og august. Årsmøtets formål er å legge føringer for Jushjelpas videre
drift. Videre er det årsmøtet som velger styresammensetningen. På årsmøtet skal
årsrapporten fremlegges og godkjennes. På halvårsmøtet skal en halvårlig økonomisk
oversikt presenteres. Revidert budsjett skal òg legges frem og godkjennes.
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Arbeidsrutiner
Gruppene
Siden januar 2011 har vi vært organisert i 5 faggrupper og hver gruppe har saksbehandling
to dager i uken. Hver gruppe har en fast gruppeleder som har det overordnede ansvaret for
saksbehandlingen, og 2-4 saksbehandlere under seg.
Inndelingen i faggrupper innebærer en spesialisering innen fagområdene, og en
effektivisering av saksbehandlingen. I tillegg sikres kontinuiteten i saksbehandlingen fra uke
til uke. Etter hvert semester gis medarbeiderne mulighet til å skifte gruppe, men de fleste
ønsker å fortsette på den gruppen de er, da de ønsker å få en slik spesialisert kompetanse.
Fagfordeling mellom gruppene var i 2016 slik:


Husleiegruppa: Husleie- og boligrett



Forvaltningsgruppa: Straffegjennomføring, generell forvaltningsrett, utlendingsrett,
trygd- og pensjonsrett, sosial- og helserett, gjeldsrett



Arv- og familiegruppa: Arverett, ekteskap/samboer, barnerett, odelsrett



Arbeidsrettsgruppa: Arbeidsrett, fast eiendom/tingsrett



Kontraktsrettsgruppa: Erstatning, avtalerett, kjøp/salg, forbrukerkjøp, generell
kontraktsrett, forsikring

Saksbehandlingen
Hver gruppe har en gruppeleder som har ansvar for at gruppens oppgaver blir gjennomført.
Gruppeleder skal være en viderekommen student som har jobbet hos Jushjelpa i Midt-Norge
i minimum 2 semester. Gruppeleder delegerer saker til gruppens medlemmer, og har
kontroll over at våre brukere får svar på sine spørsmål. Hver saksbehandler forbereder sine
saker som blir gjennomgått av gruppa i plenum, der gruppeleder har siste ord ved eventuell
uenighet. Tema for gjennomgang er faglig innhold, valg av strategi og språk. Dette må
godkjennes før svaret sendes ut til klient.
Jushjelpa i Midt-Norge skal i utgangspunktet gi klienten tilbakemelding på henvendelsen
innen 5 -10 virkedager etter at henvendelsen ble registrert. I perioder med stor sakspågang
er dette ikke mulig. Saksbehandlingstiden kan også bli noe utvidet i eksamensperiodene i
desember og mai.

Saksmottak
Vi avholder saksmottak i våre egne lokaler alle hverdager mellom kl. 0900-1500. I tillegg
holder Jushjelpa i Midt-Norge en del eksterne mottak, ofte i forbindelse med foredrag. I 2016
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ble det holdt mottak ved blant annet Steinkjer mottakssenter, Grong mottakssenter, Jarlen
mottakssenter, Stjørdal kommune, Trondheim fengsel avd. Leira og avd. Tunga, Enslige
mindreårige koordinering og oppfølging - Trondheim Kommune (OPAL).
Vi tar imot nye henvendelser per oppmøte, telefon, e-post og gjennom nettsiden vår. Faglige
spørsmål blir aldri besvart under saksmottaket. Sakens faktum/spørsmål blir notert i
programmet vi bruker i saksbehandlingen, og saken blir ført videre til den riktige faggruppen,
som behandler saken videre.

Hva bistår vi med?
Jushjelpa i Midt-Norge bistår klienter med rådgivning og informasjon. I tillegg representerer
vi overfor motpart utenfor rettergang, både muntlig og skriftlig. Vi deltar også i
forhandlingsmøter med motpart. Dette gjelder særlig i arbeidsrettssaker og i husleiesaker,
men også på andre rettsområder vil forhandlingsmøter på et tidlig tidspunkt være med på å
løse konflikten på et lavest mulig nivå.
I tillegg til dette, representerer vi også i Forliksrådet, Husleietvistutvalget og offentlig
klageetater. Vi representerer i hele Norge, men opplever oftest at personer fra Midt-Norge
tar kontakt med oss. Vi har ved flere anledninger vært i forliksråd utenfor Trondheim, blant
annet Skaun, Frosta, Rissa og Stjørdal. Jushjelpa har også representert klienter i rettsmøter
for tingretten, der vi har vært i Sør-Trøndelag tingrett, Brønnøy tingrett, Gjøvik tingrett,
Nordre Vestfold tingrett, Inntrøndelag tingrett, Nord-Troms tingrett, Øst-Finnmark tingrett og
Alta tingrett. Vi har også bistått flere klienter med personlig oppmøte i nemndsmøter i
Utlendingsnemnda.

Samarbeid med advokatfirma
På årsmøtet i 2001 ble det vedtatt at Jushjelpa skulle igangsette samarbeid med ulike
advokatfirma i Trondheim.
Bakgrunnen for et slikt samarbeid er at vi av ulike årsaker sender flere saker videre til
advokat i løpet av et år. Det har vært reist flere innvendinger mot dette prosjektet. Først og
fremst har man fryktet for Jushjelpa i Midt-Norges uavhengighet. På grunn av dette ble det
tidlig lagt inn som en premiss at dersom man skulle inngå avtale med advokatkontorer,
måtte det være med flere, slik at Jushjelpa ikke blir identifisert med ett enkelt advokatkontor.
Målet er å til enhver tid ha et samarbeid med ca. 4 advokatfirma.
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Det viktigste argumentet for et slikt samarbeid er å redusere kostnadene ved advokatbistand
for våre klienter, sikre vår saksbehandling og ikke minst at det styrker vår faglige
kompetanse.
I løpet av høsten 2002 startet vi samarbeid med 2 firmaer, og en standardavtale for
advokatsamarbeid ble utformet, “avtale 1”. I avtalen understrekes Jushjelpas uavhengighet,
og at vi på ingen måte binder oss til å overføre saker til de aktuelle firmaene. Firmaene
binder seg til telefonsupport, kurs, samt å gi klienter som overføres 1 time gratis vurdering
av saken.
I løpet av 2005 viste det seg et behov for å ha en avtaletype som er mindre bindende for
advokaten. Dette førte til utarbeidelse av enda en type avtale, “avtale 2”, som kun gir oss
mulighet til en faglig hjelp i enkeltsaker.
I 2016 har vi videreført avtalen, ”avtale 3”, som ble utarbeidet i 2015. Avtalen understreker
vår uavhengighet tydelig. Advokatkontoret tilbyr nå 30 minutter gratis og uforpliktende
gjennomgang av klientens sak, samt opptil to timer rådgivning på telefon i uken for våre
saksbehandlere.
I tillegg til avtalene har Jushjelpa Midt-Norge utarbeidet interne retningslinjer for overføring
av saker til advokat.
Jushjelpa og våre klienter har stor nytte av at vi kan innhente ekstern ekspertise i vanskelige
juridiske spørsmål.
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Virksomheten i 2016
Daglig leder
Petter Raaness (1.8.15-)

Rettspolitisk leder
Vårsemester: Ingeborg Dyb Skjelvik
Høstsemester: Hanne Ree Ugland

Styret per 31.12.2016
Andreas Weie Berg, styrets leder
Ola Ellingsen Westvig, styremedlem
Hanne Ree Ugland, styremedlem
Pål Christian Garlie, eksternt medlem
Even Gulbrand Larsen, eksternt medlem
Kine Bergmann, varamedlem

Saksbehandlere:
Martin Ølstadløkken
Alexandra Sunde
Marit Gjersvold
Maria Skjervold
Hanne Ree Ugland
Kine Bergmann
Ola Ellingsen Westvig
Kathrine Ihle Arnesen
Mohsen Dawarsarei
Nina Bergan Aabø
Ingeborg Dyb Skjelvik
Malin Lynghaug Johansen
Andreas Berg
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Christina Ramsøy
Simen Gjestvang Wedum
Andreas Bach Thorgaard
Trine Hammervold
Mia Melkstavik
Silje Haagensen
Tora Sivertsen

Driftsrute
Vårsemester
Utenom én uke stengt (påske) hadde vi normal drift dette halvåret, fra uke 1 til uke 20. I mai
var driften noe redusert på grunn av eksamensavvikling. I uke 21 og 22 var det likevel to
medarbeidere på jobb daglig, slik at mottak gikk som vanlig. Dette gjorde at de som jobbet
sommeren fikk en grei start.

Sommeråpent
Også i 2016 hadde vi mulighet til å holde åpent gjennom sommeren. Fire av medarbeiderne
hadde 100 % stilling gjennom sommeren, uke 22 til og med uke 33, med 5 uker stengt i juli.
Saksmottak ble gjennomført som vanlig i våre lokaler, samt mottak ved Trondheim fengsel
etter behov.
Jushjelpa i Midt-Norge vil forsøke å legge til rette for sommeråpent også i 2017. De siste
årene med sommeråpent har vist at det er et presserende behov for rettshjelp også i
sommermånedene. I 2016 hadde vi svært mange besøkende. Vi registrerte totalt 500 saker i
løpet av sommermånedene. I tillegg har vi fått veldig gode tilbakemeldinger fra
medarbeiderne som har jobbet på Jushjelpa om sommeren. Sommerjobbingen gir de en
mulighet til å ta større ansvar, jobbe mer selvstendig med spesielle fagtyper, og ha kontroll
over sin egen portefølje med saker. Erfaring har vist at de medarbeiderne som har jobbet på
sommeren har fått spesielt godt faglig utbytte av arbeidet.

Høstsemester
Ordinær drift startet igjen i uke 34 og varte til og med uke 49.
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Kurs
Interne kurs
Det ble i tradisjon tro avholdt ulike interne kurs gjennom hele 2016, dette i samarbeid med
våre samarbeidspartnere. Fokus har vært prosessuelle spørsmål i forbindelse med
representasjon i forliksråd, husleietvistutvalg og tingretten, samt kurs i forhandlingsteknikk
og kurs i fri rettshjelp av Fylkesmannen. Våre samarbeidspartnere har vært tilgjengelig på
telefon og e-post dersom våre saksbehandlere skulle ha særskilte problemstillinger der det
var et behov for å få ekstern rådgivning.

Eksterne kurs
Det ble ikke gjennomført felles eksterne kurs for medarbeiderne i 2016. Noen medarbeidere
deltok på kurs i arbeidsrett i regi av Arntzen de Besche Advokatfirma i Trondheim.

Samarbeidspartnere
Advokatsamarbeid
I 2016 hadde Jushjelpa avtale med følgende advokater/advokatkontor:


Pretor Advokat AS



Advokatfirmaet Strand & Co ANS



Stamnæs Engelsen advokatfirma DA



Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA



Visma Advokater AS



Advokatfirmaet Advit AS

Samarbeidet innebærer at advokatene bidrar med sin kompetanse i kompliserte saker.
Dersom saken viser seg å være for komplisert for tiltaket, så kan saken ved enighet fra
klienten overføres til et av kontorene. Her blir klienten naturligvis opplyst om at den har fritt
advokatvalg og at Jushjelpa ikke vil ha noen fordel ved å henvise klienten videre. Vi
opplever at flere klienter blir rådville og ikke vet hvilken advokat de kan kontakte, her kan det
være hensiktsmessig å foreslå en advokat vi vet vil ta hånd om klienten på en god måte.
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Saksbehandlere ved Jushjelpa kan også ringe og sende e-post til samarbeidsadvokater for
hjelp ved vanskelige juridiske problemstillinger. I tillegg til dette forplikter de forskjellige
kontorene seg til å holde foredrag for Jushjelpa.

Bidragsytere
For å opprettholde sin virksomhet er Jushjelpa helt avhengig av økonomisk støtte. Følgende
bidragsytere gjorde vårt arbeid i 2016 mulig:


Justis- og beredskapsdepartementet



Trondheim kommune



Stavanger kommune



Velferdstinget



Folkeuniversitet i Trondheim



Arild & Emilie Bachkes Fond



Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)



Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet – NTNU



Studentsamskipnaden i Trondheim



Advokatforeningen



Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Andre samarbeidspartnere
I løpet av 2016 har Jushjelpa forsøkt å knytte til seg nye relevante samarbeidspartnere,
samtidig som vi har forsøkt å opprettholde allerede eksisterende samarbeid. Vi har i 2016
hatt samarbeid med følgende:


IMDi



Husleietvistutvalget



Voksenopplæringen Trondheim kommune



Trondheimsregionen



Dialogsenteret



SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger



Studentrettshjelpstiltakene



Gatejuristen



Johannes Læringssenter i Stavanger kommune



Heidrunsenteret



Røde Kors



Opal – Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten
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Polsk forening i Trondheim



Ulike innvandrerforeninger i Trondheim



INNsats



FFP – For Fangers Pårørende



Grong mottak



Jarlen mottak



Steinkjer mottak



Mangfoldsrådet



Trondheim fengsel



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Utdrag fra saker som ble behandlet i 2016
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Utdrag fra saker som ble behandlet i 2016


En mann fra Kongo tok kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge etter å ha fått avslag på
søknad om oppholdstillatelse. Jushjelpa i Midt-Norge sendte en
omgjøringsbegjæring til UNE, og klienten ble innkalt til muntlig behandling i
nemndsmøte. Jushjelpa bisto som prosessfullmektig. Etter nemndsmøte omgjorde
UNE vedtaket til fordel for vår klient, som fikk oppholdstillatelse i Norge.



En kvinne tok kontakt med Jushjelpa i forbindelse med arveoppgjør etter sin far.
Søsteren hadde allerede overtatt boligen, men nektet å fullføre fordeling av
resterende del av dødsboet. Jushjelpa bisto som prosessfullmektig i forhandlingen
mot søsterens advokat. Saken ble forlikt utenrettslig.



En ung mann kontaktet Jushjelpa da utleier trakk han 15 000 kr i depositumet for
prematurt avbrudd av leiekontrakten. Utleier hadde ikke lidt et leietap da han hadde
funnet nye leietakere fra tidspunktet mannen flyttet. Jushjelpa bisto mannen å kreve
pengene tilbake i Husleietvistutvalget. Mannen fikk fullt medhold i
Husleietvistutvalget.



Jushjelpa i Midt-Norge ble kontaktet av en mann som hadde søkt om å få innvilget
uføretrygd. Etter at Jushjelpa sendte inn en klage på avslaget omgjorde NAV
vedtaket, slik at uføretrygd ble gitt. Videre ble det påklaget at klienten skulle ha blitt
tilkjent rettigheter som ung ufør. Også dette ble innvilget som resultat av Jushjelpas
bistand i saken.



En kvinne tok kontakt med Jushjelpa etter å ha blitt stevnet inn til forliksrådet.
Barnefar krevde tilbakebetalt barnebidrag for en periode han hadde betalt for mye. I
tilsvar til forliksrådet motregnet Jushjelpa barnefars krav med en periode barnefar
hadde betalt for lite barnebidrag. Etter forhandling i forliksrådet trakk barnefar hele
kravet.



Jushjelpa i Midt-Norge ble oppsøkt av en mann som hadde fått avslag på søknad
om opphold. Etter at Jushjelpa i Midt-Norge sendte inn klage på hans vegne fikk han
innvilget opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn.



En kvinne tok kontakt med Jushjelpa da hun ble nektet innsyn i barnets skolegang.
Kvinnen hadde foreldreansvar. Jushjelpa sendte først brev til skolen. Skolen avslo
brevet. Videre klagde Jushjelpa på avslaget til kommunen, hvor vi også påberopte
brudd på forvaltningslovens saksbehandlingsregler fra skolens side. Jushjelpa fikk
medhold i klagen. Kvinnen har nå innsyn i barnets skolegang.

Utdrag fra saker som ble behandlet i 2016
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En pensjonist kontaktet Jushjelpa i Midt-Norge, og viste til at han hadde fått et
tilbakebetalingskrav han mente var urimelig. Jushjelpa i Midt-Norge vurderte kravet,
og hjalp klienten med å klage da det ikke ble sett å være grunnlag for kravet. Som et
resultat av klagen ble kravet frafalt.



En 24 år gammel slovakisk kvinne fikk ikke utbetalt lønn som vasker i et
renholdsfirma i Finnmark. Det ble forgjeves forsøkt av Jushjelpa i Midt-Norge å få
arbeidsgiver til å frivillig utbetale beløpet. Da firmaet ikke besvarte noen av våre
henvendelser valgte Jushjelpa i Midt-Norge å begjære firmaet konkurs. Etter
konkurs ble åpnet i firmaet fikk klienten utbetalt beløpet i sin helhet via NAV
lønnsgaranti.



To studenter inngikk en tidsubestemt leiekontrakt med tre måneder oppsigelsestid.
Utleier var næringsdrivende. Leietakere inngikk leiekontrakten via epost, og
forskuddsbetalte én og en halv husleie for å sikre seg leieobjektet. Studentene har i
ettertid måttet trekke seg fra avtalen før innflytting. Jushjelpa i Midt-Norge hjalp
leietakerne med å fastholde sin angrerett og å kreve det innbetalte beløp
tilbakebetalt i sin helhet. Jushjelpa i Midt-Norge fikk formidlet en utenomrettslig
innkreving av beløpet tids- og kostnadseffektivt.



En ung mann ble utsatt for urettmessig krav om erstatning for skader på sitt
leieobjekt. Skadene skyldtes alminnelig slit og elde. Mannen var to av seks personer
som bodde i et kollektiv med individuelle leiekontrakter. Som utgangspunkt krevde
utleier et totalt beløp delt på alle de seks leietakerne. Da to av seks leietakere
protesterte valgte utleier å kreve det hele av de to leietakerne til sammen. Det ble
tvist om utbetaling av depositum. Utleier overholdt ikke sin femukersfrist i henhold til
loven for å dokumentere at sak var reist. Banken valgte likevel å holde tilbake
depositumet mens de ventet på dokumentasjon fra utleier, også etter at fristen var
gått ut. Jushjelpa i Midt-Norge sendte en oppfordring til banken om utbetaling av
depositumet i sin helhet. Banken etterkom oppfordringen straks den ble mottatt.



En 30 år gammel slovakisk mann jobbet som Blikkenslager for et firma i SørTrøndelag. Mannen tok kontakt med Jushjelpa i april 2015 og krevde utbetalt lønn
og feriepenger som arbeidsgiver hadde trukket på grunn av anklager om skadeverk
på firmaets bil. Mannen hadde heller aldri mottatt lønnsslipper under sitt
arbeidsforhold. Arbeidsgiver nektet å utbetale noe som helst til sin tidligere ansatt,
og Jushjelpa blant annet førte saken for Forliksrådet og vant fram. Jushjelpa lykkes i
å ta utlegg i firmaets bankkonto og mannen fikk hele beløpet utbetalt i desember
2016.

Utdrag fra saker som ble behandlet i 2016
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En ung enslig kvinne tok kontakt med Jushjelpa med spørsmål om barnefordeling
og stønad. Jushjelpa sendte henne et utfyllende svar om hvilke rettigheter og plikter
hun hadde.



En student betalte ved leieforholdets start kroner 10.000 på en irregulær
depositumskonto. Ved leieforholdets opphør nektet utleier å betale tilbake
depositumet. Jushjelpa i Midt-Norge bisto leietaker med å få tilbakebetalt
depositumet gjennom å klage saken inn til Husleietvistutvalget. Studenten fikk fullt
medhold i Husleietvistutvalget.



Jushjelpa ble kontaktet av et samboerpar som var studenter. Studentene hadde
kjøpt en hund. Etter kjøpet viste det seg at hunden hadde bilyd på hjertet. Selger var
kjent med mangelen. Jushjelpa bisto studentene med å kreve erstatning for
mangelen. Det ble først sendt et § 5-2 varsel. Da vi ikke mottok svar på brevet
sendte vi en forliksklage. Studentene fikk medhold grunnet fraværsdom, men selger
anket saken til tingretten. Jushjelpa bisto som prosessfullmektig og fikk fullt
medhold.

Rettspolitiske prosjekter 2016
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Rettspolitiske prosjekter 2016
Viktigheten av rettspolitisk arbeid
Jushjelpa i Midt-Norge er av den oppfatning at flere vil kunne forutberegne sin rettsstilling
ved at vi opplyser utsatte/ressurssvake grupper om deres rettigheter. Formålet med vårt
rettspolitiske arbeid er å bedre rettstilstanden for våre klientgrupper, samt opplyse om deres
rettigheter og plikter. Ved å oppsøke ulike klientgrupper med juridisk informasjon mener vi
at vi gjør en viktig jobb for å bedre rettssikkerheten. I vårt arbeid med oppsøkende
virksomhet i for eksempel innvandrergrupper mener vi at vi bidrar med å heve deres
kunnskap om rettigheter i Norge, men også hjelper dem å integreres i det norske samfunnet.
Jushjelpa forsøker hele tiden å ha en aktiv profil gjennom foredrag og ved å utgi
rettighetsinformasjon. Vi opplever at rettighetsinformasjon er en svært effektiv form for
rettshjelp, ved at vi kan arbeide forebyggende og nå ut til mange på samme tid.
Jushjelpa i Midt-Norges definisjon på rettspolitikk er ikke den «rette» definisjonen på
rettspolitikk. Jushjelpa sitt rettspolitiske arbeid er i all hovedsak basert på å gi utsatte
grupper i samfunnet informasjon om sine rettigheter og plikter for å bedre kunne ivareta sine
rettslige interesser - rettighetsinformasjon. Jushjelpa mener at vi derfor bidrar til å avlaste
det ordinære rettshjelpstilbudet. Dersom vi når ut med informasjon til utsatte grupper kan det
potensielt spare blant annet staten for prosessuelle kostnader. Dette blant annet ved at
befolkningen unngår rettslig sett klart uholdbare klager til det offentlige vedrørende
trygderettigheter o.l.

Prosjekter i 2016
Jushjelpa i Midt-Norge mottok også i 2016 prosjekttilskudd fra IMDi. Tilskuddet ble i
hovedsak brukt til å oppdatere og oversette håndboken, «Juridisk håndbok for innvandrere i
Norge». Høsten 2016 ga Jushjelpa i Midt-Norge ut en revidert tredjeutgave på norsk og
engelsk. Håndboken er et oppslagsverk innenfor temaene: arbeidsrett, husleie,
forbrukerkjøp, kjøpsrett, utlendingsrett, ekteskap og samboerforhold, arv, gjeld, fri rettshjelp
og offentlige stønader. Vi ønsker å få oversatt tredjeutgaven til blant annet polsk og arabisk.
Per dags dato foreligger andre utgaven på polsk og fransk. Begge utgavene finnes på våre
nettsider. Håndboken er på den måte tilgjengelig for flere enn hva den er ved bare bokform.
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Rettspolitiske prosjekter 2016
Foruten prosjektet med å oppdatere og oversette juridisk håndbok var et av våre større
prosjekter i 2016 å besøke asylmottak for å gi rettighetsinformasjon til asylsøkere. Dette
prosjektet ble gjennomført på bakgrunn av prosjektstøtte fra Justis- og
beredskapsdepartementet for prosjekt «rettledning til asylsøkere». Grong, Jarlen og
Steinkjer mottak ble besøkt. Formålet var å gi informasjon om asylsøkernes rettslige stilling i
forhold til både de som hadde fått vedtak og de som ventet på vedtak. Beboerne var svært
engasjerte underveis i foredraget, og det er tydelig at det foreligger et behov for
rettighetsinformasjon på asylmottakene.
Jushjelpa i Midt-Norge har hatt et godt samarbeid med Dialogsenteret i Trondheim
kommune siden 2014. Flerkulturelt informasjon Dialogsenter i Trondheim (FIDS) er et senter
som er opprettet for å styrke kommunens integreringsarbeid, og skal være en møteplass for
kontakt og dialog mellom innvandrere, flyktninger, myndigheter og majoritetsbefolkningen. Vi
videreførte samarbeidet i 2016. «Train the trainers» ble gjennomført våren 2016. Deltakerne
er ledere av ulike innvandrerforeninger, og tema for kurset var rettigheter og plikter i
arbeidslivet. Tanken bak kurset er at vi skal øke deltakernes kunnskap, slik at de kan gi
kunnskapen videre til sine medlemmer. Dessverre var det ikke like stort oppmøte på kurset i
2016 som det var da vi først gjennomførte det i 2015. I samråd med dialogsenteret ønsket vi
derfor å prøve å øke interessen for kurset. Vi kontaktet Mangfoldsrådet i Trondheim, da vi
har sett at det gjerne er flere som ønsker å delta på kursene våre når de gjennomføres i
samarbeid med kjente organisasjoner eller offentlige instanser. Siden prosjektet krever litt
planlegging vil kurset først bli avholdt i januar 2017.
I tillegg til «Train the trainers» holdt vi også i 2016 foredrag på Dialogsenteret gjennom
deres kurs i lokalkunnskap. Det ble her holdt foredrag i juridiske tema som ekteskap, barn
og foreldre, utlendingsrett og enkel avtalerett og inkasso.
Det ble også holdt foredrag ved voksenopplæringen i Trondheim kommune. Dette er et
foredrag som er gjennomført de siste årene. Foredraget som ble holdt heter «Innføring i
norsk rett» og har blitt godt mottatt fra voksenopplæringen. Foredragene på
voksenopplæringa ble gjennomført på både norsk og engelsk.
I 2015 startet Jushjelpa i Midt-Norge opp et samarbeid med OPAL/EM-basen i Trondheim
kommune. Vi ønsket å bidra med å gi informasjon til enslige mindreårige om rettigheter,
begrensninger og plikter i forbindelse med søknad om familieinnvandring. I 2016 vedtok
Trondheim kommune å bosette enda flere enslige mindreårige, og vi ønsket selvsagt å
fortsette samarbeidet med OPAL. Det har resultert i at vi holdt fire foredrag for OPAL i 2016.
Samarbeidet er planlagt fortsatt i 2017. I samarbeid med OPAL holdt vi også kurs i boligrett

Rettspolitiske prosjekter 2016
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for enslige mindreårige. Foredraget gir innføring i husleierett. Målet vårt er å gi de enslige
mindreårige asylsøkerne en bedre forutsetning for å klare seg på leiemarkedet selv.

Øvrige mindre prosjekter’
På sommeren ble vi kontaktet av fagforbundet i Sør-Trøndelag. De ønsket at vi skulle holde
et foredrag vedrørende arverettslige spørsmål for lederne i pensjonistforeningene i
Trøndelag. To av våre ansatte dro til Ørlandet for å holde foredrag for ca. 50 engasjerte
pensjonister. Foredraget var så vellykket at vi i ettertid har blitt kontaktet fra flere
pensjonistforeninger i Trondheim som ønsker at vi skal holde foredrag for deres
medlemmer. På høsten holdt vi foredrag for Pensjonistforeningens fellesorganisasjon (PFO).
PFO er en partipolitisk og livssynsmessig nøytral og uavhengig organisasjon som har
medlemmer fra flere ulike pensjonistforeninger.
Vi oppdaterte også mye av vårt fagstoff. Jushjelpa har tidligere utarbeidet brosjyrer for
temaer som: arbeidsrett, samboerrett, testament, gjeld og husleie. Disse ble oppdatert etter
gjeldende rett. Vi opplever at det er stor etterspørsel etter prosessen i forliksrådet og HTU,
og det ble derfor skrevet en brosjyre om temaet. Vårt hefte om sosial dumping ble også
oppdatert. Alt av vårt fagstoff ble trykket opp i bokform og brosjyrer på slutten av året.
Sammen med de andre studentrettshjelpstiltakene driver vi nettstedet
www.gratisrettshjelp.no. Dette er en samleside for tiltakene der vi har samlet mange
juridiske artikler og brosjyrer om rettsområdene vi arbeider med. Nettsiden linker direkte til
våre hjemmesider slik at vi er tilgjengelige for de som har et behov for gratis juridisk bistand.

Oversikt antall saker siden 1991
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Oversikt antall saker siden 1991
1991

28

1992

124

1993

175

1994

195

1995

184

1996

201

1997

214

1998

336

1999

555

2000

803

2001

894

2002

956

2003

969

2004

1380

2005

1036

2006

1251

2007

1104

2008

1151

2009

1159

2010

1403

2011

1630

2012

2701

2013

2734

2014

2401

2015

2636

2016

2679

Oversikt antall saker siden 1991
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Jushjelpa i Midt-Norge hadde den største økningen av antall saker i 2012 på 2701 saker. I
2013 gikk antall saker ytterligere litt opp. I 2014 gikk antallet noe ned fra 2013. I 2015 gikk
antall saker igjen opp, og i 2016 har sakene gått ytterligere opp. Vi har nå tilnærmet like
mange saker som i 2013. Dette viser at vi nærmer oss vårt mål som er å behandle 30003500 enkeltsaker per år.
I likhet med 2015 hadde vi 5 uker stengt sommeren i 2016.

Statistikk
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Statistikk
Fordeling på de ulike rettsområder:

Sakstype
Antall
%
Annet
Arbeidsrett
445
Arverett
227
Husleierett
633
Avtalerett/kjøp/salg
314
Barn og foreldre
119
Ekteskap
152
Erstatningsrett
72
Fast
eiendom/tingsrett
166
Fengselsrett
15
Forvaltningsrett
6
Gjeldsrett
113
Samboerforhold
71
Skatt- og avgiftsrett
8
Sosial- og helserett
47
Straffe- og politirett
54
Trygd- og pensjonsett
69
Utlendingsrett
168
SUM

2679

17 %
8%
24 %
12 %
4%
6%
3%
6%
1%
0%
4%
3%
0%
2%
2%
3%
6%
100 %
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OVERSIKT SAKSOMRÅDER
Trygd- og Utlendingsrett
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Statistikk klienter
I 2016 endret vi vårt statistikkskjema. Vi tilførte spørsmål om forsørgeransvar,
forsikring/fagforening, studentsamskipnaden og månedlig beløp til livsopphold etter faste
utgifter. Sistnevnte er et spørsmål som vi mener gir et korrekt bilde av hvilken økonomi de
mennesker som kontakter oss faktisk har. Statistikken må ses på bakgrunn av flere faktorer.
En person som for eksempel er enslig, har forsørgeransvar for 2 barn og en normal inntekt
vil etter vårt syn ikke ha økonomisk kapasitet til å kunne kontakte advokat. Spørsmålet om
«månedlig beløp til livsopphold etter faste utgifter» viser hva personen faktisk sitter igjen
med i måneden etter alle faste utgifter er fratrukket, herunder nødvendige utgifter til bolig,
lån, barnebidrag o.l. Beløp til livsopphold er alle andre utgifter, herunder utgifter til mat og
drikke, klær og sko, strøm og fyring, helse, hygiene, telefon, avis, TV-lisens, reiser,
dagligvarer, møbler og så videre.
Vi har også oppdatert enkelte andre spørsmål som vi hadde i forrige statistikkskjema. For
eksempel er satsene for inntekt og gjeld oppdatert til å følge lønnsendringen i samfunnet.
I spørsmålet om inntekt har vi tatt utgangspunkt i satsene for fri rettshjelp. I spørsmålet om
«månedlig beløp til livsopphold» har vi tatt utgangspunkt i satsene for livsopphold. Som man
ser av statistikken nedenfor har hele 76 % av våre klienter 8 000 kr eller mindre til
livsopphold per måned. Dersom vi ser at det er adgang for klienten til å få fri rettshjelp
henviser vi til den alminnelige rettshjelpsordningen. Vi ser likevel at de aller fleste som
kontakter oss faller utenfor ordningen på en eller annen måte. Vårt arbeid er således av
avgjørende viktighet for å sikre at de ikke lider et rettstap.
Kjønn
Mann

47 %

Kvinne

53 %

Org

1%

Annet/ønsker ikke oppgi

0%

Ubesvart

0%

Totalt

100 %

Alder
<18

3%
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19-30

40 %

31-40

20 %

41-50

18 %

51-60

10 %

61-67

5%

68>

4%

Ubesvart

0%

Totalt

100 %

Sivilstatus
Enslig

42 %

Gift/partnerskap

25 %

Separert/skilt

11 %

Enke/enkemann
Samboende
Ubesvart
Totalt

2%
19 %
1%
100 %

Yrke
Arbeidsledig

9%

Trygdet

12 %

Student/elev

22 %

Sykemeldt

3%

Innsatt

1%

Arbeidstaker heltid

31 %

Arbeidstaker deltid

11 %

Pensjonist

7%

Annet

5%

Ubesvart

0%

Totalt

100 %
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Utdannelse
Folkeskole/grunnskole

10 %

Videregående

33 %

Yrkesfaglig

14 %

Høgskole/universitet

39 %

Annet

4%

Ubesvart

0%

Totalt

100 %

Forsørgeransvar for barn
1 barn

17 %

2-3 barn

17 %

4> barn

2%

Nei
Ubesvart
Totalt

63 %
2%
100 %

Forsikret eller medlem av fagforening
Nei

57 %

Ja

41 %

Ubesvart
Totalt

2%
100 %

Hvordan hørt om Jushjelpa
Henvist fra annen organisasjon/advokat

10 %

Henvist fra offentlig kontor

16 %

Mediaomtale
Internett
Plakat/brosjyre

8%
23 %
1%
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Venner/bekjente

34 %

Info ved studiested

1%

Krisesenter

0%

Annet

7%

Ubesvart

0%

Totalt

100 %

Kontaktet via
Telefon

31 %

Brev

0%

E-post

23 %

Fremmøte på vårt kontor

17 %

Vår nettside

24 %

JH oppsøkende virksomhet

5%

Ubesvart

0%

Totalt

100 %

Har klient kontaktet advokat
Ja

9%

Nei

89 %

Annet

2%

Ubesvart

0%

Totalt

100 %

Vært i kontakt med Jushjelpa tidligere
Ja

18 %

Nei

82 %

Ubesvart

0%
100

Totalt

%
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Medlem av Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)
Ja

10 %

Nei

89 %

Ubesvart
Totalt

1%
100 %

Inntekt klient
0-246.000

56 %

247.000-369.000

18 %

370.000-450.000

14 %

451.000-550.000

8%

Mer enn 550.000

4%

Ubesvart

0%

Totalt

100 %

Gjeld klient
0-100.000

37 %

101.000-500.000

25 %

501.000-2.000.000

25 %

2.000.000-4.000.000

11 %

Mer enn 4.000.000

1%

Ubesvart

1%

Totalt

100 %

Månedlig beløp til livsopphold etter faste utgifter
Mindre enn 0

9%

0-8.000

67 %

8.000-12.000

16 %

12.000-15.000

5%
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Mer enn 15.000

3%

Ubesvart

0%

Totalt

100 %

Inntekt klienter
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Månedlig beløp til livsopphold
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Månedlig beløp til livsopphold etter faste utgifter
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Nasjonalitet
Norge

75 %

Andre land

24 %

Ubesvart
Totalt

1%
100 %

Kommuner
Trondheim

52 %

Stjørdal

3%

Malvik

2%

Steinkjer

3%

Levanger

1%

Melhus

2%

Klæbu

0%

Andre

33 %

Ubesvart
Totalt

4%
100 %

Fylker
Sør-Trøndelag

63 %

Nord-Trøndelag

8%

Møre og Romsdal

5%

Akershus

2%

Nordland

3%

Andre
Ubesvart
Totalt

17 %
2%
100 %
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Planer for 2017
Driftsruten for 2017 blir seende slik ut:
Uke 1-20: normal drift bortsett fra påskeferie
Uke 22-25: sommeråpent
Uke 26-30: stengt
Uke 31-33: sommeråpent
Uke 34-50: normal drift
Uke 51 og 52: stengt

Saksbehandling/saksmottak
Fordeling av faggrupper blir slik i 2017:


Husleiegruppa: Husleie- og boligrett



Forvaltningsgruppa: straffegjennomføring, generell forvaltningsrett, utlendingsrett,
trygd- og pensjonsrett, sosial- og helserett, gjeldsrett



Arv- og familiegruppa: arverett, ekteskap/samboer, barnerett, odelsrett, barnevern
og barnebidrag



Arbeidsrettsgruppa: arbeidsrett, fast eiendom/tingsrett



Kontraktsrettsgruppa: erstatning, avtalerett, kjøp/salg, forbrukerkjøp, generell
kontraktsrett, forsikring

Vår kompetanse styrkes av at saksbehandlerne blir på samme faggruppe over flere
semestre, men det vil fortsatt bli gitt mulighet til å bytte gruppe. Vurderingen foretas konkret,
og av daglig leder, med grunnlag i saksbehandlernes ønske, og hvorvidt et eventuelt bytte
vil påvirke kvalitetssikringen vår nevneverdig.
Saksmottak vil bli gjennomført på kontoret hver dag mellom kl. 09.00- 15.00. Det er i
hovedsak én saksbehandler på mottakene, men i perioder med stor pågang kan det være
behov å være en saksbehandler ekstra. Forvaltningsgruppa fortsetter å avholde saksmottak
ved Tunga og Leira fengsel etter behov, vanligvis hver tredje uke.
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Rettspolitiske prosjekter

Jushjelpa ønsker å fortsette stillingen med en rettspolitisk leder, både for å jobbe mer
organisert og målrettet med rettspolitiske prosjekter. Stillingen muliggjør prosjekter av større
omfang. Ansettelsen vil også være et svært positivt tilskudd til Jushjelpa. De ansatte vil ha
en person å forholde seg til, prosjekter vil kunne effektiviseres raskere samt at det vil bli mer
ryddig med en person som organiserer alle rettspolitiske prosjekter hos Jushjelpa. Våre
rettspolitiske samarbeidspartnere vil da også ha en konkret person å forholde seg til, noe
som utad fremstår som ryddig.
Jushjelpa i Midt-Norge ønsker å fortsette arbeidet mot sosial dumping i 2017. På bakgrunn
av vår saksbehandling ser vi at det fremdeles er svært mange arbeidstakere med
minoritetsbakgrunn som utsettes for sosial dumping. Mange opplever lavere lønn eller
dårligere arbeidsrettslige vilkår enn nordmenn som utfører samme arbeidsoppgaver.
Gjennom å gi rettighetsinformasjon til denne gruppen ønsker Jushjelpa å bidra til at
arbeidstakere med minoritetsbakgrunn blir bedre opplyst om sine rettigheter i arbeidslivet.
I 2016 opplevde vi en større økning i sakshenvendelser fra utenlandske klienter som har
behov for informasjon og bistand i saker som omhandler blant annet oppholdstillatelse og
familieinnvandring. På den bakgrunn ønsker vi i større grad å fortsette rettighetsinformasjon
til asylsøkere som er på mottak i påvente av bosetting og/eller innvilgelse av en tillatelse til
opphold i Norge. Vi mener dette i tillegg til å virke forebyggende på enkelte rettsområder
også vil bedre integreringsprosessen for asylsøkere i Norge.
I 2017 har vi flere prosjekter som per nå er i planleggingsfasen. Dette er:


Foredrag i arbeidsrett for innvandrerforeninger. Slik det er nevnt under rettspolitiske
prosjekter i 2016 har vi planer om å gjennomføre kurset i samarbeid med
Mangfoldsrådet 19.januar. Mangfoldsrådet er et samarbeids- og rådgivende organ
for Trondheim kommune i forhold til politiske og administrative prosesser og
beslutninger som kan ha betydning for innbyggere med innvandrerbakgrunn. Vi
håper at samarbeidet med Mangfoldsrådet vil bidra til at flere organisasjoner ønsker
å delta. Kurset vil bli avholdt på Rådhuset.



Vi skal også gi rettighetsinformasjon om arbeidsrett til polsk forening i Trondheim.
Mange av de klientene som henvender seg til oss om arbeidsrettslige spørsmål er
polske. Ved å holde foredrag for polsk forening ønsker vi å bidra forebyggende på
det arbeidsrettslige området.
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Foredraget «Innføring i norsk rett» for voksenopplæringen. Dette vil først og fremst
avholdes i Trondheim kommune. Om det vil avholdes i distriktene beror på
kapasitet/økonomi.



Rettighetsinformasjon til asylmottak. Vi vil fokusere på mottak i Nord- og SørTrøndelag. Her ønsker vi å gi informasjon om asylprosessen ved innvilgelse og
avslag, familieinnvandring m.m., samt eventuelle lovendringer som er foretatt eller
er foreslått endret.



Rettighetsinformasjon til enslige mindreårige asylsøkere. Informasjonen vi ønsker å
nå ut med er blant annet muligheten for familieinnvandring, forbudet mot
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Videre gir vi generell informasjon om det
norske samfunn. Vi skal også gjennomføre et foredrag om husleierett. Vi har her et
samarbeid med OPAL/EM-basen i Trondheim kommune.



Vi skal gjennomføre et foredrag om arv for pensjonistforeninger i Trondheim.



Vi er i dialog med Trondheim fengsel avdeling Tunga angående muligheten for å
holde foredrag for de innsatte. Tema på foredraget vil blant annet være gjeldsrett og
straffegjennomføring.



Til slutt ønsker vi i 2017 å påvirke lovgiver mer aktivt enn tidligere, ved å sende inn
høringsuttalelser til de ulike departement. Dette vil dog gjøres helt og holdent på
eget initiativ av de ansatte på grunn av nye retningslinjer fra Justisdepartementet.
Likevel vil den rettspolitiske leder kunne legge til rette for hvilke høringer vi bør
uttale oss om.

Møter
Fellesmøtene avholdes etter behov, årsmøte avholdes minst to ganger i løpet av året.
Gruppeledermøter og styremøter fastsettes av organet i henhold til vedtektene.

Kurs
Det er planlagt noe intern opplæring i løpet av vårsemesteret. Det vil bli holdt kurs av våre
samarbeidsadvokater i ulike tema. Dette kan være tema som klientbehandling,
forhandlingsteknikk, skriving av stevning/tilsvar ol. Formålet er å gi de ansatte ytterligere
kunnskap og kompetanse.
Kurs for høstsemesteret vil bli fastlagt senere i året. Studentrettshjelpstiltakenes
fellesseminar vil også bli avholdt høsten 2017.
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Faglig veiledning

Vi ønsker å hente inn eksterne gruppeledere to ganger i året per gruppe. Dette vil foregå
ved at en av våre samarbeidspartnere tar del i saksbehandlingen og evaluerer arbeidet.
Dette gir medarbeiderne en god pekepinn på hvordan det faglige nivået på gruppa er,
samtidig som det erfaringsmessig øker kunnskapsnivået på gruppa.

Profilering
Vi vil på samme måte som i 2016 stå på stands og gi ut infomateriale på skoler, offentlige
kontorer og liknende. Ut over dette har Jushjelpa ingen planer om annen profilering.
På grunn av knappe ressurser har vi dessverre begrenset mulighet til å nå ut til befolkningen
utenfor Trondheim, ved først og fremst å holde mottak utenfor byen. Dette er likevel noe vi
vil jobbe mot å få til, da vi mener behovet for gratis juridisk rådgivning er like stort andre
plasser i Midt- Norge.

Sommeråpent
Det er satt av midler til fire stillinger i 100 % for sommeren 2017.

Økonomi

S. 34

Økonomi
Budsjett 2016
Justisdepartementet
Trondheim kommune
Folkeuniversitetet
Velferdstinget drift
IMDI
Renteinntekter
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Stavanger kommune
Arild og Emilie Bachkes Fond
Advokatforeningen
Støtte Jubileum
Egenandel jubileum

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 266 000,00
136 000,00
20 000,00
135 000,00
400 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
5 000,00
30 000,00

Sum

kr

2 052 000,00

Kostnader
Lønnskostnad
Arbeidsgiveravgift
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift av feriepenger
Kurskostnader
Sosiale kostnader
Annen personalkostnad
Kostnader lokaler
Inventar
IT-kostnader
Revisjonshonorarer
Kontorrekvisita
Litteratur
Interne møter
Eksterne møter
Ledermøter
Fellesseminar
Telefon
Porto

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 262 519,24
178 001,20
128 860,44
18 164,12
1 000,00
11 000,00
5 000,00
40 000,00
5 000,00
45 200,00
35 000,00
25 000,00
1 000,00
10 000,00
30 000,00
15 000,00
33 000,00
12 000,00
12 000,00

Økonomi
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Reklame/profilering
Forsikringer
Bank og kortgebyr
Produksjonskostnad
Annen kostnad
Jubileum
Egenandel jubileum

kr
kr
kr
kr
kr
kr

10 000,00
24 655,00
600,00
69 000,00
50 000,00
30 000,00

Sum

kr

2 052 000,00

Resultatregnskap 2016
Resultatregnskap 2016
Kontonr. Navn
Driftsinntekter
3401
Bidrag Justisdepartementet
3403
Bidrag Trondheim kommune
3404
Bidrag Folkeuniversitetet
3405
Bidrag Velferdstinget
3406
Bidrag Nord-Trøndelag Fylkeskommune
3407
Bidrag Stavanger kommune
3402
Bidrag IMDI
3400
Spesielle offentlige tilskudd
3450
Diverse bidragsytere
3250
Egenandel jubileum
Sum driftsinntekter

5000
5092
5100
5400
5405
5980
5990
6300

Driftskostnader
Lønn til ansatte
Feriepenger
Lønn til ansatte, timeansatte
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av påløpne
feriepenger
Sosiale kostnader
Annen personalkostnad
Leie lokaler

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 266 000,00
136 000,00
30 000,00
135 773,50
10 000,00
10 000,00
400 000,00
15 000,00
50 416,00
44 100,00
2 097 289,50

kr
kr
kr
kr

587 516,63
143 112,90
605 090,85
168 456,68

kr
kr
kr
kr

20 178,90
12 439,25
3 458,20
39 996,00

Økonomi

S. 36
6491
6540
6545
6700
6800
6830
6831
6832
6833
6860
6870
6900
6940
7320
7395
7500
7770
7791
7798
8040

Kostnader jubileum
Inventar
Datautstyr
Revisjonshonorer
Kontorrekvisita
Interne møter
Eksterne møter
Ledermøter
Fellesseminar
Møter, kurs
Litteratur
Telefon
Porto
Reklamekostnader
Øreavrunding
Forsikringspremier
Bank og kortgebyrer
Produksjonskostnad
Annen kostnad
Renteinntekt bankinnskudd
Sum driftskostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

64 859,25
2 586,50
54 228,13
38 275,00
35 991,54
13 770,06
13 962,89
8 985,68
26 550,00
119,20
670,00
17 148,88
14 594,00
11 301,00
-0,38
24 655,00
1 063,50
73 025,00
25 035,47
-3 337,83
2 003 732,30

Sum driftsresultat

kr

93 557,20

Kommentarer til regnskapet


Overskuddet pålydende kr. 93 557,20 i 2016 skyldes i hovedsak at det ble benyttet
mindre lønnskostnader enn budsjettert.

Økonomi
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Budsjett 2017
Budsjett 2017

Merknader:

Inntekter
Justisdepartementet
Trondheim kommune
Folkeuniversitetet
Velferdstinget drift
IMDI
Renteinntekter
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Stavanger kommune
Arild og Emilie Bachkes fond
Sum

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 199 000,00
136 000,00
20 000,00
135 000,00
430 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 960 000,00

Kostnader
Lønnskostnad

kr

1 285 324,46

Arbeidsgiveravgift
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift av feriepenger
Kurskostnader
Sosiale kostnader
Annen personalkostnad
Kostnader lokaler
Inventar
IT-kostnader
Revisjonshonorarer
Kontorrekvisita
Litteratur
Interne møter
Eksterne møter
Ledermøter
Fellesseminar
Telefon
Porto
Reklame/profilering
Forsikringer
Bank og kortgebyr
Produksjonskostnad

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

181 230,75
131 103,10
18 485,54
1 000,00
12 000,00
5 000,00
40 000,00
5 000,00
10 000,00
25 000,00
22 000,00
1 000,00
10 000,00
30 000,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
12 000,00
10 000,00
25 235,00
621,15
50 000,00

Prosjektmidler: "sosial dumping"

Firmainformasjon
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Annen kostnad
Pensjon

kr
kr

20 000,00
10 000,00

Sum

kr

1 960 000,00

Firmainformasjon
Jushjelpa i Midt-Norge
Bispegata 9 C, 7012 Trondheim
Tlf. 73515250
www.jushjelpa.no

