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SØKNAD OM TILSKUDD TIL GATEJURISTEN INNLANDET
Ordførers innstilling
Modum kommune gir et tilskudd på 10 000 kroner til Gatejuristen Innlandet.
Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.

Vedlegg
Brev, datert 18.12.20, Gatejuristen Innlandet – søknad om støtte for 2021
Kortversjon
Gatejuristen Innlandet søker om økonomisk støtte på 50 000 kroner til drift i
Modum-regionen i 2021. Gatejuristen gir gratis rettshjelp til mennesker som har
eller har hatt et rusproblem. Ordfører innstiller på å gi et tilskudd på 10 000
kroner.

Bakgrunn
Gatejuristen Innlandet søker om et tilskudd på 50 000 kroner til drift i Modum-regionen
i 2021. I F-sak 15/20 fikk Gatejuristen innvilget 30 000 kroner for drift i 2020.
Saksopplysninger
I henhold til delegeringsreglementet skal søknader om tilskudd som er tenkt belastet
formannskapets disposisjonskonto som hovedregel behandles av formannskapet.
Gatejuristen er et tiltak underlagt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Tiltaket gir gratis
rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et rusproblem.
Gatejuristen Innlandet er organisert som en avdeling underlagt Gatejuristen Oslo, og er
oppsøkende i byene Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Hønefoss og Drammen. De har i 2020
gjennomført saksmottak på institusjonen Guts Finnerud i Modum. Gatejuristen har også

hatt oppsøknede saksmottak ved lignende institusjoner i området. De to siste årene har
Gatejuristen Innlandet behandlet over 600 saker.
Drøftinger
Gatejuristen har faste oppsøkende saksmottak i de to største byene rundt oss og de har
også besøkt Guts i Modum. Modellen innebærer at Gatejuristen med få økonomiske
ressurser kan gi rettshjelp av god kvalitet til mange i en svært sårbar målgruppe,
samtidig som de bidrar til et attraktivt studiemiljø og muligheten for å praktisere juss i
studentmiljøet.
Ordfører ønsker å bidra til Gatejuristens viktige arbeid og foreslår å gi et tilskudd på
10 000 kroner.
Konklusjon
Modum kommune gir et tilskudd på 10 000 kroner til Gatejuristen Innlandet.
Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.

