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Stiftelsen Robin Hood Huset – styrets årsberetning 2018
Innledning
For Stiftelsen Robin Hood Huset har 2018 vært et år preget av høyt aktivitetsnivå og
videreutvikling av Robin Hood Huset som åpent og inkluderende møtested for økonomisk
vanskeligstilte og nettverkssøkende, i dette arbeidet har videreføringen av etablerte tiltak og
prosjekt vært sentralt. Sammen bidrar disse til at Robin Hood Huset kan gi et kvalitetsmessig
godt tilbud for økonomisk vanskeligstilte i Bergen. Gjennom prosjekt «Frivillighetskoordinator
på Robin Hood Huset» kvalitetssikres og styrkes arbeidet med rekruttering, organisering og
ivaretakelse av de frivillige, samtidig som det bidrar gjennom en målrettet innsats for å utvikle
Robin Hood Huset som en integreringsarena med fokus på språk-, arbeidstrening og
samfunnsdeltakelse. Gjennom prosjekt «Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØSområdet» har et stort antall arbeidssøkende innvandrere og tiggere blitt tilbudt kvalifisert
rådgivning for sitt møte med det norske samfunnet. Gjennom prosjekt «Aktiviteter for barn på
Robin Hood Huset» har foreldre med mindreårige barn har fått tilgang på gode aktivitetstilbud
i helger og skoleferier. Stiftelsen har også videreført og styrket sine kurstilbud med et høyt antall
deltakere. I 2018 har Robin Hood Huset også drevet to tidsavgrensede prosjekter rettet mot
spesifikke grupper. Dette gjelder et retur og tilbakevendingstiltak for personer med endelig
avslag på søknad om beskyttelse og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge som oppholder
seg utenfor mottak i Bergen og omland, i tett samarbeid med UDI. Samt et rådgivningstiltak for
voksne innvandrere utenfor introduksjonsprogrammet finansiert av IMDi.

1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk
Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et rus- og
rusmiddelfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte i Bergen. Robin Hood
Huset skal også være en arena for sosiale aktiviteter, likemannsarbeid og sosialpolitisk
interessearbeid som kan bidra til å fremme brukernes sosiale nettverk og velferd. Alle tilbud på
huset er gratis.
Robin Hood Huset åpnet offisielt 26.november 2004 i leide lokaler i Hollendergaten 3 i Bergen,
og virksomheten startet i mai 2005 etter at alle tillatelser var innhentet. Frem til og med 2007
stod foreningen Robin Hood Huset for driften. I 2007 ble Stiftelsen Robin Hood Huset opprettet,
og stiftelsen overtok 1. januar 2008 ansvaret for driften av Robin Hood Huset. I februar 2013
flyttet Robin Hood Huset inn i nye og mer formålstjenlige lokaler i Magnus Barfots gate 22.
Leieavtalen omfatter et areal på 385 kvm og avtalen løper til 2023, med mulighet for forlengelse.
Huset er innredet med kjøkken og kafé i 1. etasje, kontorer, datarom og salong i 2, etasje,
kontorer og undervisningsrom i 3. etasje, samt en loftsetasje med lager og bytteloft for klær.
Robin Hood Huset har i 2018 holdt åpent mandag – fredag kl. 09.30 – 16.00 året gjennom.
Stiftelsen Robin Hood Huset har ikke medlemskap eller registrering av brukere av huset, men
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antall besøkende telles på daglig basis. For prosjekt «Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset»
er det etablert en interessentliste over foreldre som mottar ukentlige eposter med informasjon
om tilbudet.
Hver uke legges det i gjennomsnitt ned 170 timer frivillig arbeid tilknyttet kjøkkendrift, henting
av matvarer fra butikker som samarbeider med Robin Hood Huset. Våre frivillige kurs- og
workshopholdere legger i gjennomsnitt over 105 timer frivillig arbeid i uken. Frivillige bidrar også
med nærmere 30 timer frivillig arbeid til drift av våre familietilbud, bytteloft for klær, tolking og
andre aktiviteter. På årsbasis utgjør innsatsen fra frivillige totalt nærmere 16.000 timer eller
nærmere av 9,5 årsverk ubetalt arbeid.
På Robin Hood Huset kan man treffe andre over en kopp kaffe eller te, og lese dagens aviser.
Hver morgen serveres det varm havregrøt til frokost, to dager i uken serveres varm lunsj, tre
dager er det kald mat, og det tilbys fersk frukt hver dag. Datamaskiner med internett og et
bibliotek med blant annet selvhjelpslitteratur kan benyttes av alle. Telefon og kopimaskin lånes
ut til besøkende husvenner når de søker jobb, bolig eller i forbindelse med kontakt med
hjelpeapparatet. Huset har et gruppe-/undervisningsrom hvor det arrangeres norskkurs,
engelskkurs, spanskkurs og andre aktiviteter, og brukere av huset kan organisere aktiviteter
etter nærmere avtale. Det tilbys en til en jobbsøkerveiledning drevet av frivillige medarbeidere
i tillegg til CV- og jobbsøkerkurs. Hver helg drives en åpen familiekafé hvor foreldre kan treffes
til sosialt samvær mens barna deltar i organiserte aktiviteter, i tillegg organiserer Robin Hood
Huset gratis aktiviteter og utflukter for barnefamilier hver helg og i skoleferiene. Huset har
diverse hobbyutstyr til aktiviteter, samt en del skjønnlitteratur for hjemlån.
I 2018 har Stiftelsen Robin Hood Huset drevet tre prosjekter/tiltak hele året;
«Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset», «Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra
EU/EØS-området» og «Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset». Prosjektene og tiltakene har
bidratt til økt brukerinvolvering i driften og styrket det frivillige arbeidet på Robin Hood Huset,
økt tilbudet for barn som bruker huset og økt kvaliteten og tilgjengeligheten på kvalifisert råd
og veiledning, særlig for barnefamilier, arbeidssøkende innvandrere og tiggere. I tillegg har det
i løpet av siste halvdel av året vært drevet to kortere prosjekter; «Rådgivningstiltak for voksne
innvandrere utenfor introduksjonsprogrammet» og «Retur- og tilbakevendingstiltak». De
sistnevnte tiltakene har bidratt til å øke tilgjengeligheten på kvalifisert råd og veiledning av høy
kvalitet til henholdsvis personer uten lovlig opphold og lengeboende innvandrere med
forskjellige integreringsmessige, sosiale eller økonomiske utfordringer.
Robin Hood Huset tilbyr lån av møtelokaler til andre organisasjoner og legger til rette for
gruppebaserte aktiviteter, både i og utenfor Robin Hood Husets ordinære åpningstider.
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2. Organisasjon
2.1 Styre
Stiftelsen Robin Hood Huset er underlagt stiftelsesloven og dens bestemmelser om styring og
organisering. I følge stiftelsens vedtekter (§4) skal stiftelsen styre bestå av syv medlemmer. Det
velges også ett første og ett andre varamedlem, som har møte, tale og forslagsrett.
Styremedlemmer fungerer i en periode på to år, ett år for varamedlemmer. Styret velger leder
og nestleder for ett år av gangen.
Stiftelsens styre – valgt 4. juli 2018 og konstituert med leder og nestleder 15. oktober 2018:
STYREMEDLEMMER
Anders Nyland
Gunnar Wiederstrøm
Marit Warncke
Marry-Anne Karlsen
Ragnhild Hedemann
Morten Neteland
Wenche Berg Husebø
Varamedlem
1. Torstein Dahle
2. Rita Agdal

FUNKSJON
Styreleder
Styrets nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FUNKSJONSTID
2017 – 2019
2018 – 2020
2018 – 2020
2018 – 2020
2018 – 2020
2018 – 2019
2017 – 2019

Varamedlem
Varamedlem

2018 – 2019
2018 – 2019

Oversikt over avholdte styremøter i Stiftelsen Robin Hood Huset i 2018:
24.01.18 – Tilstede: Styreleder Anders Nyland, styremedlemmene Gunnar Wiederstrøm, Anette
Netteland Dybvik, Wenche Berg Husebø, Øystein Hassel.
07.03.18 – Tilstede: Styreleder Anders Nyland, styremedlemmene Gunnar Wiederstrøm, Anette
Netteland Dybvik, Wenche Berg Husebø og daglig leder Marcos Amano.
26.04.18 – Tilstede: Styreleder Anders Nyland, styrets nestleder Lillian Blom, styremedlemmene,
Wenche Berg Husebø, Øystein Hassel, varamedlemmene Torstein Dahle, Rita Agdal, og daglig
leder Marcos Amano.
04.07.18 – Tilstede: Styreleder Anders Nyland, styrets nestleder Lillian Blom, styremedlemmene,
Wenche Berg Husebø, Øystein Hassel, Gunnar Wiederstrøm, Anette Netteland Dybvik,
varamedlem Rita Agdal, og daglig leder Marcos Amano.
15.10.18 – Tilstede: Styreleder Anders Nyland, styremedlemmene Gunnar Wiederstrøm, MarryAnne Karlsen, Ragnhild Hedemann, Morten Neteland, Wenche Berg Husebø, Marit Warncke.
Styret behandlet i alt 45 saker i 2018.

Stiftelsen Robin Hood Huset – styrets årsberetning 2018 - Side 4 av 26

2.2 Ansatte
Stiftelsen har i 2018 hatt 3 ansatte i 100 % stillinger hele året, daglig leder, rådgiver og
frivillighetskoordinator. Det har også vært 1 ansatt i 80 % stilling som arbeidsleder gjennom året.
Stiftelsen har hatt følgende engasjementer tilknyttet prosjekt:
- 1 engasjement i 80 % stilling i 7 måneder og deretter 70 % ut året.
- 1 engasjement i 30 % stilling fra 01. aug til 31. desember.
- 1 engasjement i 20 % stilling fra 16. juli til 31 desember.
- 1 engasjement i 60 % stilling fra 1. oktober til 31. desember.
I tillegg har det i stiftelsen vært tilknyttet 7 timevikarer som til sammen har jobbet ca 0,6 årsverk

2.3 Arbeidsmiljø
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel blant dem som deltar i
arbeidet på Robin Hood Huset som ansatte og frivillige er tilfredsstillende. Det avholdes jevnlig
personalmøter og møter for frivillige for drøfting av spørsmål knyttet til drift og utvikling av
virksomheten. Frivillighetskoordinator og miljøterapeut / arbeidsleder følger kontinuerlig opp
stiftelsens frivillige medarbeidere.

2.4 Påvirkning av ytre miljø
Stiftelsens virksomhet medfører ikke forurensning av det ytre miljø.

2.5 Likestilling
Stiftelsens styre består av syv medlemmer og to fast møtende varamedlemmer. Av disse er fem
kvinner og fire menn.
Stiftelsens stab består av fire fast ansatte, hvorav en mann og tre kvinner. I tillegg er to kvinner
ansatt i tidsavgrensede prosjektstillinger, henholdsvis fra 1. januar og 1. oktober 2018.
I løpet av 2018 har stiftelsen engasjert 193 frivillige, henholdsvis 139 kvinner og 54 menn i
kortere perioder eller gjennom hele året.
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3. Aktivitet i 2018
3.1 Åpningstider og besøk
Robin Hood Huset har i 2018 holdt åpent for alle mandag – fredag kl. 09.30 – 16.00. I tillegg er
det et bredt utvalg av kurs og aktiviteter for forskjellige mer spesifikke målgrupper på kveldstid
og i helger.

Utvikling i besøkstall 2008 - 2018
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Besøket i den ordinære åpningstiden har i 2018 vært om lag som i 2017. Antallet personer som
oppsøker Robin Hood Huset er fortsatt høyt, mye med bakgrunn fortsatt stor pågang av
gatearbeidere, arbeidssøkere og arbeidsinnvandrere fra Sør- og Øst-Europa, men også fordi
mange nordmenn og så vel nyankomne som lengeboende flyktninger og asylsøkere finner veien
til huset. Mange benytter dessuten tilbud for familier i helger og ferier. Gjennomsnittlig
besøkstall per uke var rett over 530, og enkelte uker har det vært i overkant av 750 besøkende
per uke. På enkelte dager har det vært over 250 besøkende. Annethvert år utføres en
brukerundersøkelse ved Robin Hood Huset, ved sist utførte brukerundersøkelse høsten 2017
fikk vi inn 221 unike besvarelser i løpet av en enkelt uke, og reelt antall unike besøkende i løpet
av denne ene uken må antas å være høyere da ikke alle ønsker å fylle ut denne type
spørreskjema.
Robin Hood Huset fungerer som en viktig møteplass for mange med en vanskelig økonomisk
situasjon og benyttes av et vidt spekter av grupper; pensjonister, uføretrygdede,
sosialhjelpsmottagere, arbeidsinnvandrere, flyktninger, asylsøkere og andre. I forbindelse med
skoleferier og helligdager kommer det også en god del barn til huset sammen med sine foreldre.
I 2018 har disse barna hatt tilgang på et bredt utvalg av organiserte aktiviteter i helger og
skoleferier.
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På grunn av de mange lavterskeltilbudene og den gode relasjonen mange nærer til husets
personale og frivillige faller det naturlig for mange å henvende seg hit med de utfordringer og
problemer de møter i hverdagen. Råd- og veiledningstilbudet ved Robin Hood Huset har i 2018
opplevd høy etterspørsel, i løpet av året har stiftelsens ansatte gjennomført 1307 råd- og
veiledningssamtaler med husets brukere.
Mange av våre brukere har også et ønske om å gi tilbake, og bidra positivt i samfunnet med sine
kunnskaper. På Robin Hood huset gir vi muligheten til å bidra med frivillig arbeid for å drive
sentrale tilbud som kafé, klesloft og barneaktiviteter, men har også rom for å sette opp nye
tilbud for at husvenner skal kunne bruke sine ressurser på en måte som gagner både stiftelsen
og de andre husvennene. Tidligere har dette resulter i blant annet tegne- og malekurs, yoga og
datakurs. Dette fører til økt brukerstyring og deltakelse i husets utvikling.
I tillegg til å være et sted for sosial omgang med servering av mat og drikke, rekreasjon,
organiserte kurs og opplæringstiltak, samt profesjonell veiledning, fungerer huset også som en
arena for selvhjelp i form av erfaringsutveksling og kunnskapsformidling mellom brukerne av
huset, det være seg i forhold til informasjon om jobbsøking, boligmarked, støtteordninger og
praktisk hjelp av forskjellig art.

3.2 Kaféen – Hjertet i Robin Hood Huset
Kaféen er tiltaket med lavest terskel på Robin Hood Huset, og representerer for de fleste det
første møtet med huset. Kaféens hovedfunksjon er å tilby en gratis, åpen, rusfri og
livssynsnøytral arena i sentrum av Bergen der mennesker med utfordrende økonomi, begrenset
nettverk eller andre sosiale problemer kan møtes, utveksle erfaringer og ta del i uforpliktende
sosial aktivitet på linje med det som tilbys på normale sosiale arenaer hvor det som regel koster
penger.
I kaféen er det alltid tilgang på et bredt utvalg av dagferske aviser, kaffe, te og noe å bite i.
Tirsdag og torsdag serveres det varm lunch i tidsrommet 12.00 til 14.00, de øvrige dagene tilbys
et variert utvalg av kalde retter. Mattilbudet ved Robin Hood Huset tjener først og fremst en
sosial hensikt, men for mange utgjør dette mattilbudet en betydelig bedring av deres
ernæringsmessige situasjon. For personer uten fast bopel er gjerne mattilbudet i kaféen på
Robin Hood Huset den viktigste kilden til tilberedt mat av ernæringsmessig høy kvalitet.
Maten som serveres i kaféen er i all hovedsak basert på ukentlige leveranser fra Matsentralen
Bergen, samt datovarer fra lokale bedrifter som samarbeider med Robin Hood Huset: Coop
Håkonsgaten og Hjelle bakeri. Matsentralen Bergen ble etablert av Kirkens bymisjon Bergen,
Bergen Røde kors, Frelsesarmeen Bergen, Bergen Blåkors og Robin Hood Huset. Matsentralen
Bergen er en forening som bekjemper matsvinn og omfordeler overskuddsmat som ellers hadde
vært kastet.
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Driften av kjøkken og kafé besørges i all hovedsak av en stor og sammensatt gruppe frivillige i
samarbeid med tiltaksleder. Tiltaksleder har overordnet ansvar for den daglige driften av
kjøkkenet, miljøet i kaféen og de fungerer som nærmeste leder for de frivillige som jobber i
kaféen. Gjennom året har totalt 70 frivillige vært involvert i driften, gjennom en uke jobber 25
til 40 personer som frivillige på kjøkkenet og i kaféen.
I løpet av 2018 ble det servert i overkant av 50.000 gratis måltider i kaféen og kaféen opplevde
nærmere 28.000 besøk.
Kaféen på Robin Hood Huset er et sentralt tiltak for å realisere visjonen om Robin Hood Huset
som «et pusterom på veien» for mennesker som trenger et sted for å motta eller gi hjelp – her
og nå – og på livsveien.
Som tidligere år holdt Robin Hood Huset åpent 1. og 17. mai og inviterte frivillige og besøkende
husvenner til festlunsj disse dagene. På grunnlovsdagen ble det arrangert tradisjonelle
barneleker med is og godteri som premie. Det ble også tradisjonen tro arrangert
førjulsaktiviteter de siste ukene før jul med flere juleverksteder for barn og voksne. Her kunne
de som ønsket det lage enkle julegaver og bake julekaker, og ta disse med seg hjem. Robin Hood
Huset holdt åpent alle virkedager og helligdager i julen. For andre år på rad ble det arrangert en
førjulskveld for familier med julemiddag, gaver og aktiviteter for barna. I tillegg ble det arrangert
en stor julefest med full pinnekjøttmiddag, musikk og gaver for voksne brukere av huset, ved
hjelp av midler fra Bergen kommune. Tilbudene var godt besøkt og svært populære.

3.3 Råd og veiledning
Helt siden etableringen i 2004 har Robin Hood Huset vært et sted hvor man kan få snakke med
noen om sine utfordringer, uansett om man trenger et råd, praktisk hjelp eller bare et
oppmerksomt øre. For mange av Robin Hood Husets gjester handler bruken av huset om å ha et
fristed hvor man ikke blir møtt med spørsmål, skepsis eller krav, men med et stående tilbud om
å slå av en prat om man ønsker. For noen skaper dette en trygghet til å lufte de utfordringene
man står overfor i Bergen og i livet generelt. For andre er den faglige tryggheten ved å få sin
situasjon vurdert av noen med kunnskap og erfaring med forskjellige systemer og
problemstillinger det mest verdifulle. Siden 2011 har stiftelsen gradvis bygget opp et sterkt og
faglig kompetent tilbud om råd og veiledning. Dagens rådgivningstiltak inngår for våre brukere
som en integrert del av den daglige driften av møtestedet Robin Hood Huset, og er godt kjent i
målgruppen.
Ved Robin Hood Huset har det siden 2015 i tillegg til daglig leder som er sosionom arbeidet en
fast ansatt rådgiver med juridisk embetseksamen med spesialisering innen arbeidsrett og
konfliktmegling, samt videreutdanning i veiledningspedagogikk. Det er mulig å lage timeavtaler
med rådgiver, særlig for lengre samtaler som omhandler større og sammensatte
problemstillinger.
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Også øvrige ansatte i stiftelsen tilbyr råd og veiledning, hovedsakelig knyttet til sine arbeidsfelt,
og det er en stor grad av intern henvisning mellom ansatte. Dette bidrar til å øke kontaktflaten,
da personer som for eksempel benytter familieaktivitetene eller bidrar som frivillige får tilgang
til rådgivningstilbudet. Dette gjør det også mulig å tilby spesialisert veiledning på andre områder,
slik som familie og oppvekst.
I perioden 16.07.-31.12.2018 har rådgivningstilbudet på huset vært styrket med
personalressurser tilsvarende 50% stilling, gjennom et eget rådgivningsprosjekt med fokus på
innvandrere utenfor introduksjonsprogrammet og som ikke er nyankomne EØS-borgere. Dette
tilbudet er iverksatt ved hjelp av tilskudd fra IMDI. Tiltaket vil forlenges dersom det ytes videre
tilskudd. Videre informasjon er tilgjengelig i: Appendix D - Tiltaksrapport 2018 for
«Rådgivningstiltak for voksne innvandrere utenfor introduksjonsprogrammet»
I tillegg har stiftelsen i perioden 01.10.-31.12.2018 kunnet tilby tilpasset informasjon og
veiledning knyttet til frivillig assistert retur og tilbakevending gjennom IOM sine
returprogrammer. Dette prosjektet er iverksatt etter forespørsel og tilskudd fra UDI, og
innebærer tilsetting av en rådgiver i 60% stilling for oppsøkende arbeid på og utenfor huset,
tilgjengelighet for brukere, samt utvikling av informasjonsmateriell på flere språk. Videre
informasjon i: Appendix E - Tiltaksrapport 2018 for «Retur – og tilbakevendingstiltak».
Robin Hood Huset oppbevarer ikke personopplysninger, men fører et anonymisert
journalsystem som dokumenterer antall rådgivningssamtaler og hvilke tema som har vært oppe
i hver samtale. I tillegg føres statistiske data over landbakgrunn, evt. oppholdsgrunnlag,
inntektssituasjon, alder, sivil status og antall barn. Ut fra disse dataene kan vi også med relativt
høy nøyaktighet tallfeste antall unike personer som har mottatt råd eller veiledning.
Totalt har det blitt gjennomført 1307 rådgivningssamtaler med anslagsvis 473 unike individer
med 64 forskjellige statsborgerskap, hvorav 378 var førstegangssamtaler. 58 prosent av
samtalene var med menn og 42 prosent med kvinner.
For detaljert beskrivelse av omfanget av råd og veiledningsarbeidet på Robin Hood Huset,
sammensetning av brukergruppen og rådgivningstema, se: Appendix C – Årsrapport 2018 for
«Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU /EØS».

3.4 Husmøter
En gang i måneden inviteres alle husvenner; brukere, frivillige, bidragsytere og ansatte til
husmøte på Robin Hood Huset hvor alle kan komme med innspill og forslag, samt være med på
å diskutere og påvirke driften av huset. Som konsekvens av det flerkulturelle og flerspråklige
miljøet som har utviklet seg på Robin Hood Huset har det til tider vært svært utfordrende å
gjennomføre husmøtene på en tilfredsstillende måte da vi har vært avhengig av tolking til
engelsk, rumensk, arabisk og spansk for å inkludere så mange brukere som mulig i møtene.
Imidlertid opplever vi at husvenner hjelper hverandre med å oversette og tolke, og ved å ta tid
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i begynnelsen av hvert møte til å plassere deltakere etter språk får de fleste med seg viktig
innhold og anledning til å komme med innspill i møtet. Vi opplever at møtene har en viktig
funksjon og bidrar til styrket involvering av brukerne i driften, økt eierskap og bedret forståelse
på tvers av språklige og kulturelle barrierer.
Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse formen på husmøtene for å sikre størst mulig deltakelse
inkludering. I dag inviteres interesserte deltakere til å komme med skriftlige forslag og tema på
papir i kaféen eller på mail, muntlig til de ansatte eller direkte på møtet.

3.5 Kursvirksomhet
Robin Hood Huset har en målsetning om å være et aktivitetshus hvor alle skal ha mulighet til å
delta på kurs og aktiviteter som vanligvis koster penger. På denne måten kan økonomisk
vanskeligstilte personer fortsette å lære og utvikle seg, holde seg i positiv aktivitet og delta i
sosiale læringsmiljø.
I 2018 har Robin Hood Huset tilbudt norskkurs, norsktrening med samfunnskunnskap,
samtalegrupper for norsktrening, engelskkurs, spanskkurs, samtalegruppe for spansktrening,
individuell hjelp til jobbsøking, CV og jobbsøkerkurs, yogaverksted, kurs i farge og skaperglede
og diverse andre kreative aktiviteter. Totalt har stiftelsen kunnet tilby 276 plasser på våre egne
norskkurs, to ukentlige samtalegrupper i norsk med plass til 15 deltakere hver gang, og 132
plasser på øvrige språkkurs. Våre frivillige har tilbudt en-til-en oppfølging for 140 personer
gjennom CV-/jobbsøkerhjelp. For en utførlig beskrivelse av kursvirksomheten se Appendix A –
Årsrapport 2018 for «Prosjekt Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset».
Siden høsten 2013 har AOF Hordaland & Sogn og Fjordane stilt ti kursplasser hvert semester
gratis til disposisjon for brukere av Robin Hood Huset. Dette er et populært og svært nyttig tilbud
som har stor betydning for deltakernes utviklings- og arbeidsmuligheter. Tilbudet videreføres i
2019.

3.6 Aktiviteter for barn
Grunnet et høyt antall foreldre og barn som besøker Robin Hood Huset, startet vi i 2015 et
aktivitetstilbud for barn i skoleferiene, tilbudet ble i 2016 utvidet og skilt ut i eget prosjekt.
Aktivitetene bidrar til at Robin Hood Huset blir et mer barnevennlig sted der barn og foreldre gis
mulighet til å delta i positiv aktivitet, og bidrar til å skape gode fellesopplevelser for familier.
Aktivitetstilbudet sammen med et bredt rådgivningstilbud bidrar til å gi barn i fattige familier en
tryggere hverdag og tilværelse.
Robin Hood Huset arrangerer 3-4 aktiviteter i uken i samtlige skoleferier, og familiekafé og
lørdagsutflukter hver helg ellers i skoleruten. Deltagelse i aktiviteter og bruk av familiekaféen er
alltid gratis og åpen for alle foreldre og barn. Aktivitetene retter seg på denne måten mot barn
og foreldre som har begrenset adgang til normale fritidsaktiviteter i hverdagen eller ikke har råd
til å reise på ferie eller delta på dyre aktiviteter i skoleferiene. Tiltaket ble i november 2018
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trukket frem som eksempel til inspirasjon i «Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som
lever i fattigdom», av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Minst 323 barn fra til sammen 174 familier har deltatt sammen med en eller flere foresatte ved
minst én aktivitet. Det er kun barn i familier som har registrert seg for informasjon om tilbudet
som er talt med, familier som deltar på drop-in-tilbud kommer i tillegg. Trolig har rundt 350 barn
deltatt i aktiviteter. Noen familier melder seg på nesten alle aktiviteter, noen melder seg på ofte,
mens andre melder seg på utvalgte aktiviteter. De fleste deltar regelmessig i perioder. Grunnet
høy etterspørsel har det dessverre ikke vært mulig å gi plass til alle påmeldte ved alle aktiviteter.
Det er ofte opptil dobbelt så mange interesserte i forhold til kapasitet på aktiviteten.
Totalt har 220 voksenpersoner deltatt i aktivitetene sammen med sine barn. Familiene som
deltar har variert landbakgrunn. Familier med bakgrunn fra Norge er den klart største
enkeltgruppen, men tiltaket har i denne perioden hatt deltagere med bakgrunn fra minst 38
land.
For en utførlig beskrivelse av aktivitetstilbudene for barn se Appendix B – Årsrapport 2018 for
«Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset».

3.7 Kulturtilbud
Robin Hood Huset startet i 2014 «Kulturell fredag» gjennom samarbeid med profesjonelle
kunstnere og amatører som opptrer gratis i kaféen på huset. Tiltaket er videreført i 2018 og er
organisert og tilrettelagt av frivillighetskoordinator i samarbeid med frivillige medarbeidere. Det
ble i løpet av 2018 avholdt 6 arrangementer. Følgende artister/grupper har bidratt: 16.02.18
Malene Markussen, 08.03.18 Marthe Valle, 13.04.18 Tertnes Vokal, 01.11.18 Building
Instrument, 23.11.18 Maja Svisdahl, 07.1218 Polkabjørn og Kleine Heine.
Robin Hood Huset har gradvis bygd opp samarbeidsavtaler med forskjellige tilbydere av
kulturtilbud, og har i dag samarbeid med Festspillene, Harmonien og Hulen. Hensikten er å gi
folk som ikke har økonomi til å kjøpe ordinære billetter adgang til kunstneriske opplevelser av
høy kvalitet. Disse har vært godt benyttet med svært gode tilbakemeldinger fra brukerne.
Mange etterspør neste forestilling, og har stor glede av å ta del i det rike kulturlivet som Bergen
har å by på.
Vi har gjennom året kunnet tilby billetter og gjestelisteplasser i samarbeid med Bergen
filharmoniske Orkester og Hulen. Samarbeidet med Bergen filharmoniske Orkester har nå gått
over flere år, og er et etablert og svært ettertraktet samarbeid og tilbud. 10-20 personer deltar
på hver av deres konserter og gir tilbakemeldinger om gode opplevelser de uten tilbudet ikke
kunne være en del av.
Gjennom samarbeid mellom Kavlifondet og Festspillene i Bergen kunne vi også tilby 229 billetter
til 63 ulike søkere under Festspillene i Bergen 2018. Gjennom evalueringsskjemaet fikk
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deltakerne også mulighet til å komme med skriftlige tilbakemeldinger om hvilken betydning det
har for den enkelte å delta på Festspillene i Bergen.
Et samarbeid mellom Festspillkollektivet og Robin Hood Huset gjorde at vi høsten 2018 kunne
invitere til en storslått konsert med Building Instrument på Robin Hood Huset. Musikerne
oppholdt seg på huset store deler av dagens åpningstid og det ble invitert til samtale og møter
mellom husets gjester og artistene. Arrangementet var gratis og prosjektet ble gjennomført med
støtte av Kavlifondet. Det ses på mulighet for videre samarbeid om større og mindre prosjekter
med Festspillkollektivet i 2019.

3.8 Identitet og verdigrunnlag
Stiftelsen har valgt betegnelsen husvenn for alle med tilknytning til Robin Hood Huset; det være
seg besøkende, frivillige eller givere.
Stiftelsens verdigrunnlag er førende for det inntrykket som skal etterlates blant husvenner og i
omgivelsene om virksomheten i Robin Hood Huset:
Verdien Åpen indikerer at alle er velkomne på Robin Hood Huset, såfremt de grunnleggende
prinsippene for stiftelsen blir respektert. Verdien Inkluderende indikerer Robin Hood Huset som
et sted man blir møtt med omsorg og vennlighet – med mål og forventning om tilpasning og
integrering i samfunnet. Verdien Nærende indikerer det påfyllet man kan forvente både faglig,
sosialt og bokstavelig i form av mat og drikke, som husvenn.
Samlet skal et åpent, inkluderende og nærende Robin Hood Huset være et pusterom for
mennesker som trenger et sted for å motta eller gi hjelp – her og nå – og på livsveien. Derav
slagordet; «Robin Hood Huset – et pusterom på veien».

4. Utlån og utleie av lokaler til andre organisasjoner
Robin Hood Huset bistår også andre frivillige organisasjoner og grupper når kapasiteten tillater
det. Noen av disse bidrar med tilbud som øvrige brukere av huset kan ha nytte av, samt til at
flere i målgruppen blir kjent med husets tilbud. Robin Hood Huset tilbyr lån av møtelokaler
vederlagsfritt når det gjelder organisasjoner/grupper som arbeider for samme formål eller
målgruppe som Robin Hood Huset.
Wayback Bergen er en stiftelse som jobber for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet
og rusmisbruk. De låner kaféen til fellesmiddag en gang i uken på kveldstid.
Helsehjelp til papirløse, som er en frivillig organisasjon som tilbyr lavterskel helsetilbud til
papirløse i Bergen, låner møtelokaler til sine frivilligsamlinger, møter og kursvirksomhet.
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PROFA – Praktisk og rettslig hjelp til flyktninger og asylsøkere, er en organisasjon som tilbyr hjelp
og samtale med god tid til sin målgruppe, låner møtelokaler til sine frivilligsamlinger og møter.

5. Formidling
5.1 Samarbeidsfora, videreformidling og media
Daglig leder representerer stiftelsen som styremedlem i styret for foreningen Matsentralen
Bergen sammen med Kirkens Bymisjon Bergen, Blå Kors Bergen, Frelsesarmeen og Bergen Røde
Kors.
Robin Hood Huset har i tiltaksperioden samarbeidet og deltatt i nettverksgruppe med flere
aktører som er aktive innen fattigdomsbekjempelse og innvandringsproblematikk i Bergen.
Gruppen ble i sin tid etablert som et samarbeid mellom Stiftelsen Robin Hood Huset, Stiftelsen
Kirkens Bymisjon i Bergen og Caritas St. Paul (nå Caritas Bergen), som også driver eller har drevet
tiltak dekket over samme statlige tilskuddsordning. Gruppen har siden utviklet seg til å inkludere
flere relevante aktører. Det anses som hensiktsmessig å videreføre dette samarbeidet for å sikre
at tilbudene utfyller hverandre så mye som mulig, og på den måten sikre et godt sammensatt
tilbud til målgruppen. I 2018 har følgende aktører deltatt på ett eller flere møter: Bergen
Kommune Innbyggerservice, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen Røde Kors, Caritas Bergen,
Frelsesarmeen Ladegården, Helsesenter for papirløse migranter Bergen, Kirkens Bymisjon
Bergen, Robin Hood Huset, SEIF, Vitalitetssenteret Frivilligsentral.
Robin Hood Huset har som i de foregående år hatt kontakt med Arbeidstilsynet Vestlandet
særlig ved A-krim gruppen, i forbindelse med brukeres arbeidsforhold, enten for å melde fra om
kritikkverdige forhold eller for å rådspørre. A-krim gruppen i Hordaland er et tverrfaglig
samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Skatt Vest, Vest politidistrikt, NAV og Kemneren i Bergen.
Rådgiver har direkte kontakt med flere av arbeidstilsynets medarbeidere i denne gruppen.
Robin Hood Huset får jevnlig henvendelser fra lokale og nasjonale media om sosialpolitiske
spørsmål, noe som i 2018 resulterte i vel 25 medieoppslag, disse ligger tilgjengelige på
robinhoodhuset.no/om-oss/artikler.
Robin Hood Huset fikk i 2018 som i de foregående år besøk av førsteårsstudenter fra
sosionomutdanningen ved Høgskolen i Bergen ved starten på høstsemesteret. Studentene får
en omvisning på huset og et foredrag om virksomheten og om fattigdom i Norge. Robin Hood
Huset mottok også i 2018 studenter i praksis fra Høgskolen på Vestlandet og ansatte ved Robin
Hood Huset har gitt flere forelesninger ved Høgskolen på Vestlandet i løpet av året.
Robin Hood Huset blir jevnlig forespurt om foredrag, presentasjoner og informasjonsmøter.
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5.2 Åpne møter
For Stiftelsen Robin Hood Huset er det i tillegg til drift av Robin Hood Huset viktig å bidra til å
formidle informasjon og kunnskap, samt være en aktør i det sosialpolitiske ordskiftet nasjonalt
og regionalt. I 2018 ble det arrangert syv åpne møter på Robin Hood Huset med forskjellige
aktuelle tema:
18.juni ble det avholdt møte med Vilde Stokken fra LOs Sommerpatrulje i Hordaland om temaet
arbeidsrett, med informasjon om grunnleggende rettigheter og plikter i arbeidslivet, og typiske
problemstillinger for sårbare grupper i arbeidslivet.
4. oktober ble det arrangert sosialpolitisk café på Robin Hood Huset i samarbeid med Bergen
Internasjonele Filmfestival (BIFF) og Differ Media med visning av filmen "The Dry Valley" og
samtale med co-regissør Julia Dahr. "The Dry Valley" er et portrett av en Rumensk landsby og
dens innbyggere. For Roma-folket i Valea Seaca har Skandinavia blitt et hjem nummer 2. Mange
reiser jevnlig gjennom Europa for å tjene penger til å sørge for familien hjemme, ofte gjennom
tigging eller gatearbeid. To norske filmskapere legger ut på en reise gjennom landsbyen på jakt
etter spor av Skandinavia. En uventet og poetisk fremstilling av effektene migrasjon har på de
som reiser og de som blir igjen.
18. oktober ble det arrangert et åpent informasjonsmøte i samarbeid med
Økonomiformidlingen om forskjellige grunnleggende tema i personlig økonomi, slik som gjeld,
kredittkort, forsikring, budsjett og skatt. Økonomiformidlingen er et studentinitiativ ved Norges
Handelshøyskole (NHH). De er en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis økonomisk rådgivning
til alle privatpersoner som ønsker det.
31. oktober ble det arrangert sosialpolitisk café på Robin Hood Huset i samarbeid med
Fellesorganisasjonen i Hordaland. Tema for møtet var «Hvordan bo og leve når du ingen lønn
kan heve» i panelsamtalen deltok uføretrygdede Mona Berntsen som nylig gav et ansikt til
mange av Norges fattige med debattinnlegget «Når penger er nesten alt» (Dagbladet 3.10.18),
Ebba Wergeland lege, spesialist i allmennmedisin og aktiv samfunnsdebattant, samt Oddny
Miljeteig leder av komité for helse og sosial i Bergen kommune, gruppeleder for SV i bystyret og
mangeårig fattigdomsaktivist.
7. november ble det arrangert et åpent informasjonsmøte om programmer for assistert og
frivillig retur i samarbeid med Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).
28. november ble arrangert et åpent informasjonsmøte om det digitale NAV, hvordan bruke
nav.no og digital aktivitetsplan. Møtet ble arrangert i samarbeid med NAV.
5.desember 2018 ble det avholdt møte med representanter fra Jussformidlingen, som sammen
med rådgiver ved stiftelsen gikk gjennom grunnleggende husleierett, vilkårene for tildeling av
kommunal bolig og statlig og kommunal bostøtte.
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6. Prosjekter
6.1 Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset
Styret i Stiftelsen Robin Hood Huset vedtok i 2014 å starte et prosjekt med oppstart 1. januar
2015 rettet mot frivillige. I 2016 ble det inngått en avtale med Kvalifondet om videreutvikling og
finansiering av «Prosjekt: Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset». Siden samarbeidet
med Kavlifondet startet i 2016 har antall frivillige økt fra 95 frivillig fordelt på 8 årsverk, til 193
frivillig fra 41 ulike nasjonaliteter og i oppimot 9,5 årsverk i 2018.
Prosjektet «Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset» innebærer en ansatt
frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset i full stilling. Siden oktober 2017 har stillingen vært
besatt av Marianne Rødseth Espelid. Espelid er utdannet sosionom med mastergrad i
samfunnsarbeid.
Frivillighetskoordinator er ansvarlig for rekruttering, opplæring og motivering av de frivillige, og
skal sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig bemanning til alle husets tiltak.
Ansvarsområdene omfatter også faglig oppfølging av de frivillige, samt ivaretagelse av deres
behov som medarbeidere. De frivillige står for en betydelig andel av husets drift, enten
selvstendig eller i samarbeid med de ansatte, inkludert kafé, fysisk aktivitetstilbud og kurs, og
det kreves et vidt spenn i faglig og personlig kompetanse som frivillighetskoordinator må ta
hensyn til. Videre ligger det til frivillighetskoordinator å utvikle, tilrettelegge for og organisere
tilbudene på huset med tanke på tidsrom og lokale, samt å rapportere fortløpende om det
arbeidet som gjøres under prosjektet.
Frivillighetskoordinator rapporterer til daglig leder og får løpende veiledning på utviklingen av
prosjektet og arbeidet med de frivillige og brukerne av huset fra daglig leder.
For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2017, se Appendix A – Årsrapport 2018
for Prosjekt – frivillighet.

6.2 Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset
Robin Hood Huset har siden 2014 tilbudt og videreutviklet et aktivitetstiltak rettet mot
økonomisk vanskeligstilte barnefamilier. Tiltakets hovedmålsetning er å tilby et gratis, positivt
og meningsfylt ferie- og fritidstilbud hvor barn kan delta sammen med sine foresatte. Tiltaket
fremmer inkludering gjennom aktiv deltagelse, og gir familier mulighet til å utvide sine sosiale
nettverk. Alle som deltar i Robin Hood Husets aktiviteter er deltagere og bidragsytere i et sosialt
fellesskap, ikke mottagere. Dette bidrar til inkludering og bygger deltagerkompetanse som også
kan overføres til andre arenaer. Barn deltar sammen, slik de normalt gjør utenfor organiserte
tiltak, noe som bidrar til å opprettholde og styrke barnets viktigste relasjon og familiens felles
referansegrunnlag.
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Foreldre og barn som lever i fattigdom opplever som oftest å ha ikke bare ett problem, men en
opphopning av samvarierende problemer og negative livshendelser. Foreldrenes økonomiske
situasjon påvirker barna både direkte gjennom bekymringer, og ved å være kilde til konflikter
og dårligere psykisk helse for foreldrene. Aktivitetstilbudet løfter ikke familier ut av fattigdom,
men bidrar til å gi vanskeligstilte familier kunnskap, gode opplevelser og et pusterom i en
utfordrende hverdag.
Mer enn 323 barn fra 174 familier med bakgrunn fra minst 35 land har deltatt i aktiviteter i Robin
Hood Husets regi i 2018, sammen med til sammen 220 voksne. Hver helg i skoleruten har det
blitt arrangert en utflukt for barn i følge med en voksen og en åpen familiekafé hvor hele familien
er velkommen, og i alle skoleferier er det arrangert tre til fire aktiviteter ukentlig. I tillegg ble det
arrangert en tre dagers hyttetur til Hallingskeid i skolens vinterferie, og en fem dagers familieleir
på Kvalvågnes i Nordhordland i skolens sommerferie. Aktivitetstilbudet har stor betydning for
mange av familiene som deltar, både i form av tilgang til aktiviteter de ellers ikke ville hatt tilgang
til, og sosialt.
Hege Elna Mikkelsen, er ansatt i prosjektstilling i Stiftelsen Robin Hood Huset som aktivitetsleder
for stiftelsens aktivitetstilbud for vanskeligstilte barnefamilier i Bergen. Hun har mastergrad i
administrasjons- og organisasjonsvitenskap med spesielt fokus på barnehagepolitikk.
Tiltaket ble i 2016 og 2017 drevet med tilskudd fra Bufdir og private støttespillere. For 2018 ble
ikke tiltaket støttet av Bufdir, men videreføring ble likevel mulig gjennom ekstratilskudd fra
Bergen kommune, samt bidrag fra de BKK-ansattes velferdskasse og Fana Sparebank. I tillegg
har Bergens kulturelle aktører bidratt betydelig i form av gratis og rabatterte billetter til diverse
aktiviteter.
For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2018, se Appendix B – Årsrapport 2018
for «Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset».

6.3 Rådgivning for fattige tilreisende fra EU/EØS
Stiftelsen har siden 2013 drevet rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU og EØS-området.
Tiltaket har som formål å gjøre tilgjengelig kvalifisert råd og veiledning til gatearbeidere,
arbeidssøkende og andre tilreisende fra EU/EØS i prekære situasjoner, for på denne måten å
begrense antallet personer i Bergen som må livnære seg gjennom tigging og gatearbeid gjennom
veiledning i arbeidsliv og eventuelt oppfordring til retur, å bekjempe utnyttelse og
arbeidslivkriminalitet, samt å bedre fattige tilreisende sin posisjon og sin stilling i
arbeidsmarkedet. I tillegg har Stiftelsen påtatt seg et ansvar for å bygge og formidle kunnskap
om de forhold og problemstillinger som blir synlige for oss i målgruppen, basert på det særegne
perspektivet stiftelsen får tilgang til.
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I prosjektåret 2018 har det til sammen blitt gjennomført 1.307 loggførte rådgivningssamtaler på
Robin Hood Huset, i tillegg er det lagt ned et vesentlig miljøarbeid i form av tilstedeværelse og
uformelle samtaler i kafé og oppholdsrom. 60% av samtalene har vært med EØS-borgere. Det
må forøvrig antas at en betydelig andel av tredjelandsborgere som har benyttet
rådgivningstilbudet omfattes av EØS-regelverket som familiemedlem. Det har blitt arrangert
åpne informasjonsmøter om relevante tema for personer i målgruppen, i tillegg til tolket møte
for å imøtegå særlig krevende situasjoner for målgruppen.
Stiftelsen opplever at gatearbeidere i Bergen er opptatt av et spekter av problemstillinger, både
knyttet til situasjonen i Bergen, situasjonen på hjemstedet og til livet generelt. I perioden har vi
blant annet bistått i forbindelse med reise, akutte og mindre akutte helseproblemer, trusler og
voldsepisoder, arbeidslivskriminalitet/menneskehandel, jobbsøking, og et betydelig antall
støttesamtaler.
I NOVA sin evalueringsrapport om tilskuddsordningen trekkes tiltaket til Robin Hood Huset frem
som et særlig godt utformet tilbud. Rådgivningstiltaket fungerer som en integrert del av husets
øvrige aktivitet, og vi har et godt samarbeid med andre frivillige og ideelle aktører i Bergen.
Ingrid Husevåg Døskeland er ansatt som rådgiver og prosjektleder ved Robin Hood Huset og har
ansvar for den daglige driften av tiltaket. Hun har juridisk embetseksamen og spesialisering
innen arbeidsrett fra Universitetet i Bergen. Hun har også opparbeidet seg betydelig
spesialkunnskap om tema som er relevante for målgruppen, samt personlig kjennskap og tillit
til individer etter å ha innehatt stillingen siden 2015.
Prosjektet var i 2018 finansiert over «Tilskuddsordning – Humanitære tiltak rettet mot fattige
tilreisende i 2018», som administreres av Justis- og beredskapsdepartementet.
For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2018, se Appendix C – Årsrapport 2018
for «Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS».

6.4 Rådgivningstiltak for voksne innvandrere utenfor
introduksjonsprogrammet
Stiftelsen har siden 2013 drevet et spesialisert råd- og veiledningstilbud rettet mot fattige
tilreisende tiggere og arbeidssøkere fra EØS-området, finansiert gjennom tilskudd fra Justis- og
beredskapsdepartementet. Med bakgrunn i et økende opplevd behov for veiledning, råd og
bistand fra bosatte innvandrere valgte vi å søke tilskudd fra IMDi til en utvidelse av
rådgivningskapasiteten ved Robin Hood Huset gjennom tilførsel av et halvt årsverk for å kunne
møte deres problemstillinger.
Både folkeregistrerte arbeidsinnvandrere, familieinnvandrede og flyktninger med uttømte
rettigheter i introduksjonsprogrammer forventes i stor grad å kunne navigere samfunnet og
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klare seg selv, men vi ser at mange også blant disse har behov for råd og veiledning i møte med
norske systemer og regler. Problemstillingene det har blitt søkt råd om i prosjektperioden har
ofte stor betydning for livssituasjonen til den som søker råd; Forhold knyttet til arbeid og
arbeidssøking, oppholdsstatus, velferdsrettigheter, helse, familieforhold og økonomi er
gjentagende tema. Ofte har de rådsøkende gått i lang tid uten å få eller oppsøke hjelp, og har
akkumulert komplekse problemstillinger.
I perioden 16.07.-31.12.2018 ble gjennomført 421 rådgivningssamtaler med målgruppen,
arrangert 3 temamøter og utarbeidet informasjonsmateriell om relevante tema på flere språk.
Anslått antall unike personer i målgruppen er 188, med bakgrunn fra 51 land. Pågangen for
tilbudet har vært større enn hva rådgiverne på huset har kunnet møte, og det fremstår som at
tiltaket fyller et stort behov blant vanskeligstilte i Bergen.
For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2018, se Appendix D – Tiltaksrapport
2018 «Rådgivningstiltak for voksne innvandrere utenfor introduksjonsprogrammet».

6.5 Retur- og tilbakevendingstiltak
På forespørsel fra UDI søkte Robin Hood Huset om tilskudd til et kortvarig prosjekt knyttet til
retur og tilbakevendingstiltak for personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse og
øvrige personer uten lovlig opphold i Norge. Det overordnede målet med prosjektet har vært å
gjøre informasjon om assistert retur tilgjengelig for målgruppen. Tiltaket var bygget rundt
informasjon om hva det det innebærer å leve uten et lovlig opphold i Norge, og veiledning med
målsetning om å skape rom for refleksjon over reelle fremtidige alternativer. Personer som
måtte ønske å søke om assistert retur ville bli gitt bistand til dette.
Tiltaket hadde fire mål:
•

Gjøre tilgjengelig informasjon om assistert retur

•

Tilby kvalifisert veiledning og bistand til personer som ønsker å benytte tilbud om
assistert retur

•

Bedre oversikten over antall i målgruppen som allerede benytter Robin Hood Husets
tilbud

•

Gjennom synliggjøring av tiltaket ovenfor øvrige brukere av huset nå ut til personer
i målgruppen som ferdes i deres miljø

Det var før etableringen av tiltaket, og er fortsatt, knyttet stor usikkerhet til antall personer i
målgruppen som befinner seg i Bergen og omland, samt hvor mange av disse Robin Hood Huset
er i kontakt med.
For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2018, se Appendix E – Tiltaksrapport
2018 «Retur- og tilbakevendingstiltak».
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7. Økonomi
7.1 Driftsinntekter
Sum totale driftsinntekter i 2018 i Stiftelsen Robin Hood Huset utgjorde kr. 6 259 718.
Virksomheten ble i 2018 finansiert med driftstilskudd fra Bergen kommune på kr 2 158 000,
driftstilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, styringsenhet Kommunale sosiale tjenester
på kr. 750 000, prosjekttilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet på kr. 660 000,
prosjekttilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på kr. 149 175, prosjekttilskudd fra
UDI på kr. 126 419.
Bergen kommune ga i tillegg et ekstratilskudd på kr. 400 000 i 2018 for å sikre videreføring av
aktivitetstiltak for vanskeligstilte barnefamilier til og med 1. kvartal 2019. Av tilskuddet er kr.
333 333 inntektsført i 2018 og resterende overført til 2019.
I 2018 er det også bokført som inntekt kr. 274 277,- i merverdiavgiftskompensasjon.
Inntekter i form av bidrag fra private utgjør kr. 1 706 548,- i 2018.
Tilskuddene og gavene fordeler seg på følgende måte:
- Prosjekttilskudd fra Kavlifondet på kr. 615 000,- Pengegaver og tilskudd fra privatpersoner, stiftelser og selskaper kr. 396 048,-.
- Bidrag i form av matvarer fra Coop Extra Haakonsgaten, Stor Cash Bergen, Hjelle Bakeri og
Matsentralen til en estimert verdi på kr. 695 500,-.
Stiftelsen Robin Hood Huset - inntekter, utgifter og resultat 2018.
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7.2 Andre bidrag og frivillig arbeid
Bidrag fra samarbeidspartnere 2018
Samarbeidspartner

Beskrivelse

Verdi

Antall

Akvariet i Bergen

Rabatt på 18 voksenbilletter og 28
barnebilletter (snittpris)

kr 83,48

46

kr 3 840,00

Anonym giver

Billetter til Marcus og Martinus på
Koengen 11. august

kr 590,00

5

kr 2 950,00

Bergen filharmoniske
orkester

Billetter til de fleste forestillinger
(snittpris)

kr 450,00

673

Bergen internasjonale
Halv pris på billetter
musikkfestival
Bergen Jazzforum

Gratis dagspass til Bajazz-festivalen

Bergen Kino

Skolerabatt

Brann Stadion

Billetter til Brann- Molde 1. juli

Capoeira Beija Flor
Comfort Bergen
Airport
Cutters frisør

Rabatt på capoeirakurs
Hotellovernatting og middag jul

Sum

kr 302 850,00
kr 750,00

kr 190,00

20

kr 3 800,00

kr 60,00

333

kr 19 980,00

kr 160,00

6

kr 960,00
kr 2 000,00

kr 3 000,00

15

kr 45 000,00

Hårklipp

kr 299,00

195

kr 58 305,00

Den Nationale Scene

Billetter til «Vilde Vite og
Plastmysteriet»

kr 150,00

70

kr 10 500,00

Den Nationale Scene

Billetter til «Folk og røvere i
Kardemomme by»

kr 150,00

70

kr 10 500,00

DNS

Billetter "Gitaristene"

kr 350,00

30

kr 10 500,00

DNS

Billetter Kim F

kr 390,00

5

kr 1 950,00

Fagbokforlaget

Norskbøker

Festspillene i Bergen

Billetter (snittpris)

kr 395,33

245

kr 96 855,00

Flipzone
Trampolinepark

Inngang og lunsj for 40 voksne og 56
barn

kr 208,33

96

kr 20 000,00

Fløien AS

125 barne- og 72 voksenbilletter
(snittpris)

kr 66,45

197

kr 13 090,00

Fyllingsdalen teater

Billetter til «Hekseringen» på
Bergenhus festning

Fyllingsdalen teater

Billetter til “Brødrene Løvehjerte”

kr 1 243,00

Ukjent
kr 230,00

30

Hordaland Krins av
Gratis deltagelse, reise og
Norsk Speiderforbund lommepenger på Friluftsleiren

kr 6 900,00
kr 17 600,00

Hordaland teater

Billetter til “Juleønske”

kr 200,00

45

kr 9 000,00

Kavli

Billetter "Gitaristene" DNS

kr 350,00

10

kr 3 500,00

KODE

Årskort til KODE-museene

20

Ukjent
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Samarbeidspartner

Beskrivelse

Verdi

KODE

Gratis inngang for voksne ledsagere

kr 120,00

Leos Lekeland

Rabatt

Lusofonia Bergen
MIF Mennesket I
Fokus

Fadokveld
Førstehjelp ved selvmordsfare

Antall
35

Sum
kr 4 200,00
kr 2 600,00

kr 280,00

12

kr 3 360,00

kr 2 700,00

5

kr 13 500,00

Museum Vest

Gratis inngang på Kystmuseet for
voksne ledsagere, kano og grill

kr 96,67

15

kr 1 450,00

Museum Vest

Gratis inngang på Fiskerimuseet for
voksne ledsagere

kr 90,00

23

kr 2 070,00

Navigare AS

Vinterklær- og utstyr

Sparebanken vest

Billetter til "Sanger fra byen.
Nyttårskonsert" på Cornerteateret

kr 250,00

40

kr 10 000,00

Sparebanken Vest

Billetter til Marcus og Martinus på
Koengen 11.august

kr 590,00

20

kr 11 800,00

Sparkjøp Bergen
Sentrum

40% rabatt på utstyr til Hallingskeidtur

Sprell

Julegaver til barn

kr 389,22

167

kr 65 000,00

Tankesmien Agenda

Billetter Trond Mohn Games

kr 150,00

15

kr 2 250,00

Tiny Trolls of Norway
AS

Barneklær – Yttertøy, regntøy,
barnehageklær o.l.

kr 50 000,00

Tiny Trolls of Norway
AS

Klær til Hallingskeid-tur i Vinterferien

kr 30 000,00

Ulriken 643 AS

Årskort til Ulriksbanen

Universitetsmuseene

Gratis inngang for voksne ledsagere
på Historisk museum

kr 20 000,00

kr 1 710,00

kr 1 140,00

15

kr 17 100,00

kr 80,00

20

kr 1 600,00

SUM

kr 878 713,00

Totalt summerer disse bidragene seg til en verdi på 878 713,- kroner.
En rekke enkeltpersoner har bidratt ved å strikke raggsokker, luer og skjerf som julegaver til
husets brukere, samt ved innsamling av andre julegaver fra privatpersoner og næringsliv til
familiearrangement lille julaften.
De mange frivilliges innsats i tilknytning til Robin Hood Husets virksomhet er omfattende, meget
verdifull og helt avgjørende for at Robin Hood Huset skal kunne gi de tilbudene huset gjør i dag.
Dette gjelder både innsats fra enkeltbrukere som frivillige hjelpere på huset, styremedlemmer,
og frivillige medarbeidere. I tillegg til dette kommer den innsats som følger av at enkeltbrukere
hjelper hverandre. Det er vesentlig vanskeligere å måle den konkrete verdien av denne
innsatsen for stiftelsen med tilstrekkelig pålitelighet til å kunne bokføre et bestemt beløp. I tråd
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med det som anses som god regnskapsskikk – også for ideelle organisasjoner uten økonomisk
formål – er det derfor ikke regnskapsført noen estimert verdi av dette arbeidet. Men det må
påpekes at det dreier seg om betydelige verdier. I løpet av en uke legges det av frivillige
medarbeidere ned godt og vel 100 timers arbeid til kurs og undervisning, og nærmere 200 timers
arbeid til kjøkkendrift, henting av mat og drift av klesloft. Totalt summerer frivillighetstimene på
årsbasis seg til nærmere 16.000 timer og utgjør i underkant av 9,5 årsverk. Skulle denne
innsatsen vært betalt vil det nøkternt vurdert beløpe seg til omlag kr. 3,1 millioner.
Stiftelsen Robin Hood Huset sitt samfunnsregnskap viser faktiske inntekter, samt generert verdi
av gaver i form av matvarer, frivillig arbeid, tilgang på eksterne kurs, kulturtilbud mv. for brukere
av Robin Hood Huset i 2018.
Stiftelsen Robin Hood Huset - samfunnsregnskap 2018
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7.3 Resultat
Med driftsinntekter på kr. 6 259 718, driftskostnader og avskrivninger på i alt kr. 6 105 002 og
netto finansinntekter på kr. 10 367, viser Stiftelsen Robin Hood Husets regnskap et ordinært
resultat på kr. 165 083.

7.4 Forutsetninger for videre drift
Stiftelsens styre bekrefter at forutsetninger for fortsatt drift er til stede. Det er ingen planer om
å avvikle virksomheten.

8. Utviklingstrekk med betydning for virksomheten ved Robin Hood Huset
En av frivillig sektor sine styrker er muligheten til å raskt tilpasse tilbud og drift for å imøtegå de
til enhver tid aktuelle behovene i sin målgruppe. På denne måten klarer Stiftelsen Robin Hood
Huset å oppfylle vår funksjon som et møtested og ressurssenter for økonomisk og sosialt
vanskeligstilte i Bergen og omegn i et samfunn med stadig skiftende tendenser og utvikling.
Siden oppstarten i 2004 har Robin Hood Huset gått gjennom store og betydelige
endringsprosesser, noen gradvis over lengre tid og noen på kort varsel. Økonomisk og sosialt
vanskeligstilte personer i Bergen og omegn er ikke en homogen og statisk målgruppe, men
omfatter mennesker med store variasjoner i bakgrunn, situasjon, ønsker og behov som er i
kontinuerlig endring.
Også i 2018 har det skjedd større og mindre samfunnsutviklinger som har satt sitt spor på husets
brukere og drift. En faktor som har preget året er endringer i regelverket for
arbeidsavklaringspenger (AAP) som trådte i kraft fra 01.01.2018. Endringene innebærer blant
annet at det har blitt vanskeligere å få innvilget AAP og at avklaringen har kortere ordinær
stønadsperiode, samt at det settes en maksgrense for unntak fra denne regelen (utvidelse av
stønadsperiode). Endringene har ført til at færre innvilges AAP og at flere som ikke vurderes som
ferdig avklart likevel tvinges ut av ordningen, hvilket har konsekvenser både for
enkeltmenneskers økonomiske situasjon og for deres mulighet til å faktisk komme inn i eller
returnere til ordinært arbeidsliv, eller komme inn på varige, stabile stønadsordninger.
Flere personer har offentlig delt sin erfaring med det nye regelverket, både som mottaker,
hjelper og NAV-ansatte. Brukere har opplevd å gå fra avklaring til sosialhjelp når regelverket ikke
lengre tillater skjønnsmessig vurdering av den enkeltes avklaringsbehov i forhold til ytelsens
varighet1. Både NAV-ansatte og advokater som jobber med saker innen offentlig forvaltning har

1

Dagsavisen 7.12.2018: «Ville ut i jobb, endte på sosialen: – I år har vi ikke råd til julegaver»
https://www.dagsavisen.no/innenriks/ville-ut-i-jobb-endte-pa-sosialen-i-ar-har-vi-ikke-rad-til-julegaver1.1244974

Stiftelsen Robin Hood Huset – styrets årsberetning 2018 - Side 23 av 26

uttalt seg kritisk til det nye systemet, som oppleves å fungere mot sin hensikt når flere personer
ledes over på sosialhjelp og behovsbaserte ytelser uten et kvalifiseringselement, heller enn å
forlenge avklaringsperioden og lede mottaker ut igjen i arbeid eller over i uførepensjon2 3.
I følge Kommunal Rapport mottok 140.000 personer sosialhjelp i løpet av 2018, en økning på
om lag 3% fra året før4. I Bergen er det snakk om 210 personer mer enn i 2017. Økning i antall
personer som mottar sosialhjelp er en uheldig utvikling både for samfunn og for individ. Den
som mottar sosialhjelp som hovedinntekt, og som har denne ytelsen over lengre tid, blir i tillegg
til å leve med sterkt begrenset kjøpekraft sammenlignet med normalbefolkningen fratatt
muligheten for god, selvstendig økonomistyring og planlegging, og må leve fra hånd til munn
eller risikere at ytelsen avkortes. Etter vår mening er det behov for å øke innsatsen for å få
sosialhjelpsmottaker over i mer stabile inntektsformer slik som arbeid gjennom kvalifisering og
tiltakspenger, AAP eller uføretrygd heller enn å dytte dem ut av disse ordningene og over på
kommunale behovsprøvde ytelser.
Blant Robin Hood Husets gjester, frivillige og øvrige husvenner er det mange med
flyktningbakgrunn som kom til Norge i 2015 og 2016. Mange har i disse dager fullført sine to år
med norsk- og samfunnsopplæring, og skal ta steget ut av introduksjonsprogrammet. For noen
er dette en vellykket overgang inn i arbeidsliv eller utdanning. En husvenn sa det slik: Når han
var ute av introduksjonsprogrammet og hadde en praksisjobb i sitt fagfelt hadde han kommet
ut av boblen med andre som skal integreres, og endelig blitt kjent med det virkelige Norge. For
andre oppleves overgangen som å miste støtteapparatet fra introduksjonssenteret før man er
tilstrekkelig rustet til å navigere arbeidsmarked, boligmarked, helse- og velferdssystemer på
egenhånd.
Mange gir uttrykk for stor frustrasjon når en etter endt norskopplæring og arbeidspraksis ikke
oppnår ordinær ansettelse, men må søke om sosialhjelp til dekning av boutgifter og livsopphold.
I tillegg til følelser av nederlag, avvisning og utilstrekkelighet har flere vært bekymret for sin
oppholdssituasjon i Norge: Så lenge det er under 12 måneder siden man sist mottok økonomisk
sosialhjelp, eller man ikke greier å fylle kravet til selvstendig inntekt kan man ikke få innvilget
permanent oppholdstillatelse. Dermed opprettholdes stressfaktorer og usikkerheter knyttet til
helt grunnleggende forutsetninger for tilværelsen – hva skal en leve av, og vil en få bli værende
når oppholdstillatelsen utløper?

2

Dagsavisen 08.07.2018: «Advokater om nye Nav-regler: – Rammer en allerede sårbar gruppe svært
hardt» https://www.dagsavisen.no/innenriks/advokater-om-nye-nav-regler-rammer-en-allerede-sarbargruppe-svert-hardt-1.1245587
3
iTromsø 15.03.2019: «AAP-reglene er arbeidsministerens ansvar, ikke de Nav-ansattes!»
https://www.itromso.no/meninger/2019/03/15/AAP-reglene-er-arbeidsministerens-ansvar-ikke-deNav-ansattes-18667127.ece
4
Kommunal Rapport 15.03.2019: «55 prosent økning i sosialhjelp i Nittedal» https://kommunalrapport.no/sosialtjeneste/2019/03/flere-far-sosialhjelp
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Uten tilstrekkelig kjennskap til norsk språk og norske regler, og med et brennende ønske om å
få foten innenfor jobbmarkedet, er man også sårbar for de grå og svarte sidene ved norsk
arbeidsliv. Gjennom vårt relasjonsbyggende arbeid og gjennom rådgivningstilbudet ved Robin
Hood Huset får vi jevnlig kunnskap om forhold på lokale arbeidsplasser som bryter med
spilleregler i norsk arbeidsliv, fra mindre normavvik til systematisk utnyttelse av ansatte og
alvorlige brudd på norsk lov. Noen av de vanligste sakene vi får kjennskap til dreier seg om
ansettelsesform, arbeidstid og oppfyllelse av kontraktsvilkår, manglende etterlevelse av
bestemmelser om lønn og tillegg, manglende innrapportering, trakassering, trusler og
maktdemonstrasjoner fra ledelse. Tilveksten av migranter fra europeiske land utentatt Tyrkia
har hatt en svak nedgang siden 2016, men til tross for en lavere tilvekst av EØS-arbeidsmigranter
har sakene knyttet til useriøse og uredelige aktører i arbeidslivet etter vår erfaring hverken blitt
færre eller mindre alvorlige. Å innføre en generell rett og plikt til norskopplæring for alle
innvandringsgrupper vil kunne være et viktig bidrag til å bekjempe en uheldig utvikling i
arbeidslivet, med A-, B- og C-lag, økende inntektsulikhet og begrenset sosial og sektoriell
mobilitet.
Arbeidsminister Anniken Hauglie har tatt til orde for en aktivitetsplikt for innvandrere som
mottar sosialhjelp, med språkopplæring som særlig aktuelt tiltak5. I dag blir for mange gående
for lenge uten reell hjelp til å komme tilbake i jobb. Vi har sett tallrike eksempler på at personer
som sterkt ønsker å komme i arbeid møtes med passivitet eller avslag fra NAV når de søker om
bistand til arbeidstrening eller tilpasset norskopplæring, og vi støtter opp om et forslag som kan
gi flere arbeidslystne mennesker mulighet til å bruke sine krefter inn mot arbeidsmarkedet. Vi
stiller oss imidlertid undrende til hvorfor man ikke først innfører en aktivitetsrett for personer
som av ulike grunner må basere sitt livsopphold på forskjellige ytelser som dagpenger, AAP,
overgangsstønad og økonomisk sosialhjelp. Skal en aktivitetsplikt slik Hauglie skisserer ha noe
for seg må den som et minimum speiles av en like selvskreven rett til meningsfylt og
kvalifiserende aktivitet. Aktivisering for aktiviseringens skyld tilfører hverken mening eller verdi
til enkeltmenneske eller samfunn.
Folk flest vil være virksomme og selvforsørget. De fleste vi snakker med drømmer ikke om
rikdom og overflod, men å kunne leve med forutsigbarhet, og kunne tilby en ny generasjon den
sikkerheten de selv ikke har kunnet hvile seg på. Både den enkelte og samfunnet vil vinne på at
vi gjør alt vi kan for å hjelpe dem som står utenfor inn.

5

Aftenposten 02.02.2019: «Innvandrere på sosialhjelp kan bli møtt med krav om norskopplæring»
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kv5Wky/Innvandrere-pa-sosialhjelp-kan-bli-mott-medkrav-om-norskopplaring
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Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset
Årsrapport 2018

Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset.
Prosjekt: Frivillighetskoordinator
Prosjektperiode: 01.01.2018 – 31.12.2018
Målgruppe: Frivillige ved Robin Hood Huset.
Tilskuddsyter: Kavlifondet

Sammendrag
I 2016 ble det inngått en avtale med Kvalifondet om videreutvikling og finansiering av «Prosjekt:
Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset». Siden samarbeidet med Kavlifondet startet i 2016
har antall frivillige økt fra 95 frivillig fordelt på 8 årsverk, til 193 frivillig fra 41 ulike nasjonaliteter
og i oppimot 9,5 årsverk i 2018.
En betydelig andel av Robin Hood Husets frivillige har innvandrerbakgrunn. I 2018 har det vært
frivillige fra 41 ulike nasjonaliteter. Med dette som utgangspunkt er Robin Hood Huset en godt egnet
arena for integrering og mellommenneskelige møter på tvers av kulturell identitet. Denne muligheten
utnyttes gjennom egnede tilbud både rettet spesielt mot frivillige, men også mot husvenner generelt med
de frivilliges medvirkning.
Gode norskkunnskaper er en forutsetning for integrering og deltagelse i arbeidsliv og samfunnsliv. For
foreldre gir det også mulighet for mer aktiv deltagelse i barnas skolegang og fritidsaktiviteter. Vi ønsker
å fremme integrering i vårt miljø gjennom frivillig arbeid, språk- og samfunnsopplæring av høy kvalitet,
hjelp med å styrke tilknytningen til norsk arbeidsliv og gjennom uformelle, kulturelle og kreative tiltak
som kan styrke relasjoner og den interkulturelle kommunikasjonen på huset. Robin Hood Huset tilbyr
gratis norskkurs og norsktreningsgrupper, og frivillige har prioritert plass ved disse. I 2018 har 265
personer blitt tilbud norskkurs, og av disse var 34 frivillige.
I tillegg får de frivillige trening gjennom utførelsen av det frivillige arbeidet, hvor arbeidsspråket er
norsk. Frivillige hjelper hverandre med å forstå, og blir forklart ord og uttrykk gjennom eksempler,
visuell og skriftlig forklaring og praktisk demonstrasjon. I frivillighetsundersøkelsen, gjennomført
høsten 2018 svarte samtlige respondenter svært mye eller mye på hvorvidt de hadde blitt bedre i norsk
av å jobbe som frivillig på Robin Hood Huset.
Frivillig arbeid på Robin Hood Huset gir frivillige kunnskap om hvordan det norske arbeidslivet
fungerer, og man lærer uskrevne regler og kutyme. Det er videre av stor nytteverdi å kunne sette en
norsk arbeidsplass på sin CV. I tillegg til å tilegne seg kunnskap om norsk arbeidsliv og kultur, stifter
man gjennom det frivillige arbeidet på Robin Hood Huset bekjentskaper som kan være ressurser i både
arbeidssøkerprosessen og i livet for øvrig.
Frivillighetskoordinator skriver og gir jevnlig ut attester og stiller som referanse for de frivillige ved
jobbsøking. Så langt i 2018 har blant annet 21 frivillige redusert eller sluttet som frivillige på grunnlag
av at de har fått seg jobb. Da vi ønsker at Robin Hood Huset skal kunne være en arena for å tilegne seg
både norsk- språkerfaring og jobberfaring krever dette også at vi er fleksibel på hvor lenge hver frivillig
er aktiv i organisasjonen. Dette krever igjen ressurser til oppfølging, nyrekruttering og opplæring. Det
må forventes en relativ høy «turnover» for frivillige som er aktive arbeidssøkere, og for denne gruppen
er det også ønskelig, da det viser at mange kommer seg videre i livet. Samtidig jobbes det kontinuerlig
med at antall frivillige med et mer langvarig engasjement er jevnt. Dette er viktig både for drift, for det
sosiale miljøet og med tanke på kontinuitet i tilbudet for både husvenner og frivillige.
I inneværende prosjektperiode har vi kommet langt på vei mot målene for prosjektet knyttet til
en styrket frivilligbase, samt å styrke Robin Hood Huset som integreringsarena med fokus på
språk-, arbeidstrening og samfunnsdeltakelse. Det har lykkes å gjennomføre de
angitte aktivitetene med tilhørende delmål, og medarbeiderundersøkelsen indikerer at de
frivillige opplever høy grad av trivsel og mestring. De frivillige som er jobbsøkere eller i
språkopplæring rapporterte i medarbeiderundersøkelsen at det frivillige arbeidet har hatt en
positiv effekt på språktreningen deres og på jobbsøkerprosessen. Vi ser at jevn støtte og
oppfølging i en jobbsøkerperiode har stor betydning, spesielt for personer med særlige
utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Mange frivillige avslutter sitt arbeid på
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Robin Hood Huset etter hvert som de begynner i arbeid eller studier, og erstattes av nye frivillige
som har behov for hjelp til språk-, arbeidstrening og samfunnsdeltagelse.
Arbeidet med å rekruttere, følge opp og koordinere det frivillige arbeidet på Robin Hood Huset er
imidlertid et kontinuerlig arbeid som man ikke kan sette en strek for. Robin Hood Husets unike
sammensetting av frivillige hvor mennesker med ulike bakgrunner møtes og er ressurser på hver
sine områder krever oppfølging, koordinering og utvikling. I kommende prosjektperiode ønsker
vi i stor grad å videreføre målene, men med justeringer som blant annet omfatter en bredere
forståelse av inkludering.. Enkelte justeringer av delmål gjøres også med tanke på mulighet til
fleksibilitet og oppfølging.
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Bakgrunn
Om Stiftelsen Robin Hood Huset
Stiftelsen Robin Hood Huset driver Robin Hood Huset, et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for
økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende i Bergen, etablert i 2004. Huset er et sted for
sosialt samvær, selvhjelp, kompetansebygging og sosialpolitisk interessearbeid.
Vi har en mangfoldig brukergruppe; sosialhjelpsmottagere, uføretrygdede, minstepensjonister,
arbeidsledige, langtidssykemeldte, asylsøkere, lengeboende flyktninger og arbeidsmigranter,
inkludert barn, er i hovedsak dem som benytter seg av tilbudene ved huset. Et fellestrekk ved våre
brukere er dårlig økonomi og/ eller begrenset sosialt nettverk.
I 2018 har gjennomsnittlig besøkstall i kafeen på Robin Hood Huset vært i overkant av 500
besøkende per uke. I tillegg til dette kommer kursdeltakere og andre aktivitetsdeltakere på
kveldstid. Dette utgjør om lag 150 personer per uke i vår- og høstsemesteret. En betydelig andel
av våre brukere er personer med utenlandsk opprinnelse og kort botid i Norge, og uten rett til
offentlig norskopplæringstilbud. I tillegg er det en økende gruppe lengeboende innvandrere med
«oppbrukte rettigheter».
På Robin Hood Huset får man dekket både grunnleggende behov for næring, sosialt samvær og
klær gjennom våre tilbud, som gratis kafé og klesloft. Det er også anledning til å benytte
datamaskiner med internett, skriver og kopimaskin, delta på kurs og kulturelle aktiviteter, samt
få hjelp og veiledning dersom man trenger bistand eller noen å dele sin livssituasjon med. Vi
organiserer også aktiviteter for barn og familier i skoleferier og i helgene gjennom et eget
aktivitets- og integreringstiltak for vanskeligstilte barn og foreldre.
I tillegg til frivillighetskoordinator er det blant Stiftelsens øvrige ansatte en jurist med
spesialisering i arbeidsrett, en statsviter innen administrasjon og organisasjonsvitenskap med
særlig fordypning i barnehagepolitikk, en sosialantropolog med særlig fordypning i temaet
frivillig arbeid i relasjon til etniske minoriteter, samt en sosionom med videreutdanning innen
oppsøkende sosialt arbeid og i flerkulturell forståelse i arbeid med barn og familier. De ansatte
har god kjennskap til offentlige og private velferdssystemer og hjelpeapparat, samt andre formelle
prosesser i norsk offentlig sektor.
Robin Hood Huset er unikt i Bergen, og det er heller ikke sammenlignbare tilbud i andre norske
byer. Midt i byen fordelt over tre og en halv etasje rommer huset en gratis kafé, selvhjelpsareaner,
høyt spesialiserte og kvalifiserte råd og veiledningstilbud, et stort kurstilbud og flerfoldige
arenaer for frivillig innsats. Huset er åpent for alle som føler at de har behov for tilbudet, det være
seg av økonomiske eller sosiale grunner. Tilbudene ved huset er i stor grad basert på frivillig
innsats fra brukere av tiltaket og engasjerte mennesker som gir av sin fritid.
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Om prosjekt frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset:
Robin Hood Huset er avhengig av en stor og stabil frivilligbase for å kunne gi et godt tilbud til våre
mange brukere. Med bakgrunn i et høyt antall besøkende ved Robin Hood Huset, er det derfor
ansatt en frivillighetskoordinator som primært skal arbeide med å legge til rette for frivillig arbeid
på Robin Hood Huset.
Prosjektet «Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset» innebærer en ansatt
frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset i full stilling. Marianne Rødseth Espelid har siden
starten av oktober 2017 innehatt stillingen, da hun trådde inn som vikar for Jasmin Liew, som gikk
ut i fødselspermisjon. Fra september 2018 gikk Espelid inn i stillingen på fast basis. Espelid er
utdannet sosionom og har en mastergrad samfunnsarbeid. Hun har tidligere erfaring fra blant
annet arbeid i rusfeltet, styrearbeid, studentpolitisk ledelse og koordinering av
studenttillitsvalgte.
Frivillighetskoordinator er ansvarlig for rekruttering, opplæring og motivering av de frivillige, og
skal sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig bemanning til alle husets tiltak.
Ansvarsområdene omfatter også faglig oppfølging av de frivillige, samt ivaretakelse av deres
behov som medarbeidere. De frivillige står for en betydelig andel av husets drift, enten selvstendig
eller i samarbeid med de ansatte, inkludert kafé, kurs, bytteloft og barneaktiviteter, og det kreves
frivillige med et vidt spenn i faglig og personlig kompetanse som frivillighetskoordinator må ta
hensyn til. Videre ligger det til frivillighetskoordinator å utvikle, tilrettelegge for og organisere
tilbudene på huset med tanke på tidsrom og lokale, samt å rapportere fortløpende om det arbeidet
som gjøres under prosjektet.
For perioden 01.04.16 til 31.03.19 er det inngått avtale med Kavlifondet om finansiering av
prosjektet og det er innledet dialog og søkt om videre tilskudd fra Kavlifondet.
Frivillighetskoordinator rapporterer til daglig leder og får løpende veiledning på utviklingen av
prosjektet og arbeidet med de frivillige og brukerne av huset fra daglig leder.
Målgruppe:
Målgruppen for tiltaket som helhet er personer bosatt i Bergen med integreringsmessige, sosialeeller økonomiske problemer, med et særlig fokus på innvandrere uten fast tilknytning til
arbeidsmarkedet. Så langt i 2018 har 96 av tilsammen 193 personer som utførte frivillig arbeid et
annet statsborgerskap enn norsk. Majoriteten av disse oppgir norsk- og arbeidstrening for å
komme seg inn i eller videre i arbeidslivet som en viktig motivasjon for å utføre frivillig arbeid på
Robin Hood Huset.
41 forskjellige nasjonaliteter er representert i vår frivilliggruppe i 2018, med landbakgrunn både
i og utenfor EU/ EØS. Av tredjelandsborgerne som utfører frivillig arbeid hos oss har de fleste
oppholdstillatelse som flyktning, asylsøker eller gjennom familiegjenforening, og har sine største
utfordringer innen språk, sosial integrering og tilknytning til arbeidslivet. Migranter fra EU og EØS
har hovedsakelig grunnlag for opphold som arbeidssøkere, arbeidstagere eller som
familiemedlem til en arbeidende EU-borger, og har spesielle utfordringer knyttet til manglende
rett til norskopplæring, uklare rettigheter i offentlig velferdssystem, samt sårbarhet i arbeidslivet.
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Prosjektets mål og delmål:
Det overordnede formålet med prosjektet er å øke og kvalitetssikre den frivillige innsatsen ved
Robin Hood Huset. Prosjektet har to mål med tilhørende delmål:
1. Styrking av frivilligbasen på Robin Hood Huset
2. Styrke Robin Hood Huset som integreringsarena med fokus på språk-, arbeidstrening og
samfunnsdeltakelse.

Nøkkeltall perioden 1. januar 2018 – 31. desember 2018
Antall frivillige: 193
Antall nye frivillige: 104
Antall frivillige som har sluttet: 58
Antall årsverk frivillig arbeid: 9,4
Antall frivillige medarbeidere som også deltar på norskkurs: 37
Antall norskkurs: 6 våren 2018, 1 sommeren 2018, 6 høsten 2018
Antall norskkursplasser tilbudt: 116 våren 2018, 107 høsten 2018
Antall andre kurs og læringsaktiviteter: 8 våren 2018, 1 sommeren 2018, 8 høsten 2018
Antall gjennomførte kulturarrangementer: 7
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Mål 1: Styrket frivilligbase på Robin Hood Huset
Delmål 1: Sikre en høy andel frivillig innsats ved Robin Hood Huset og styrke
rekrutteringen av faste frivillige medarbeidere.
Siden prosjektet startet i 2015 har antall frivillige økt fra 95 frivillige, til 193 frivillig fra 41 ulike
nasjonaliteter. De frivillige bidro i 2018 med oppunder 9,5 årsverk frivillig arbeid. Antall frivillige
og den totale frivillige innsatsen som legges ned ved Robin Hood Huset har økt jevnt hele veien,
noe som også gir et økt behov for rekruteringssamtaler, tilrettelegging og oppfølging.
Stiftelsen har tilgang på et betydelig antall frivillige, dels er disse gjester på huset som ønsker å
involvere seg i driften, delta i et arbeidsfellesskap og lære språk, og dels er det sosialt engasjerte
mennesker som ser betydningen av stiftelsens arbeid. For Robin Hood Huset har det vært sentralt
å finne en god balanse mellom frivillige med behov for tett oppfølging og frivillige med stor grad
av selvstendighet. Gjennom denne tilnærmingen skapes en arena der flest mulig kan utløse sitt
potensiale gjennom arbeidet og felleskapet. For å lykkes med språktrening gjennom frivillig
arbeid er vi avhengige av både være norsktalende frivillige med ønske om å bidra til andres
språklæring og frivillige med ønske om å lære norsk. På samme måte er stabile frivillige med
erfaring fra norsk arbeidsliv avgjørende for å gi god arbeidstrening til personer som av ulike
årsaker har vært utenfor det ordinære arbeidsmarkedet over kortere eller lengre tid. Den store
variasjonen blant de frivillige fører også til et varierende behov for oppfølging, de frivilliges
forskjellige motivasjon til å delta i frivillig arbeid bidrar til en vedvarende utskiftning og et høyt
totalantall frivillige.
Antall frivillige: 193
Antall nye frivillige: 104
Antall frivillige som har sluttet: 58
Antall deltakende frivillige på norskkurs: 37
Antall frivillige som startet og sluttet: 31
Antall registrerte henvendelser fra personer som ønsker å arbeide som frivillig: 179
Bemanning:
Kjøkkendrift er den største arenaen for frivillig arbeid på Robin Hood Huset. Noen frivillige jobber
på flere områder, for eksempel er noen av dem som jobber på klesloftet og barneaktivitetene også
involvert i kjøkkendrift. Kjøkkenet er også den arenaen som har størst mangfold i hvem som
deltar i det frivillige arbeidet, hvilket også er viktig for å oppnå tiltakets målsetninger. Noen av de
frivillige deltar i kjøkkendriften for å bedre sine utsikter på arbeidsmarkedet, både gjennom
språktrening, arbeidserfaring og nettverksbygging. Andre deltar for det sosiale fellesskapet og av
ønske om å gi tilbake til samfunnet, og noen for å ha positiv aktivitet og struktur i
hverdagen. Mange er arbeidssøkere, arbeidstakere eller studenter, men det er også mange
frivillige som det ikke vil være aktuelt for å delta i arbeidslivet på kort eller lang sikt. Det kan være
fysiske eller psykiske utfordringer, familiesituasjon, økonomi, opphold- og arbeidstillatelser som
alene eller sammen bidrar til en vanskelig eller ustabil livssituasjon. En del
vil heller ikke kunne oppnå tilstrekkelig stabilitet til å ha faste vakter, og det er viktig at det
skapes rom også for disse og deres bidrag til drift og miljø i det frivillige arbeidet på huset.
Mangfoldet av personer som deltar i det frivillige arbeidet er med på å styrke utbyttet for den
enkelte ved å sørge for en balanse mellom de som vil lære norsk og de som snakker det
flytende, og mellom de som har erfaring fra norsk arbeidsliv og de som ønsker å tilegne seg de
uskrevne normene. Samlet bidrar mangfoldet til å skape et sosialt miljø med høy toleranse og
kulturell utveksling, og å gi rom for at de frivillige får bruke sine evner for å gi tilbake til et miljø
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og til enkeltmennesker. For mange er arbeidet ved stiftelsen en måte å gi hverdagen struktur,
stabilitet og mening.
For frivillige som deltar i driften av barneaktiviteter er det krav om tilfredsstillende politiattest.
Fordeling av frivillige på ulike arbeidsområder i perioden:
Kjøkkendrift/varehenting: 90 frivillige
Klesloft: 19 frivillige
Norskkurs og norsktrening: 45 frivillige
CV-hjelp: 12 frivillige
Andre kurs og aktiviteter: 20 frivillige
Aktiviteter med barn: 27 frivillige
Gjennomsnittlig beregning av timer arbeidet i perioden:
Kjøkkendrift/ varehenting: 170 timer per uke
Klesloft:
14 timer per uke
Norskkurs og norsktrening: 77,5 timer per uke
CV- kurs og hjelp:
6 timer per uke
Spanskkurs:
10 timer per uke
Engelskkurs:
12 timer per uke
Andre aktiviteter:
4 timer per uke
Tolk og oversettelse:
0,5 timer per uke
Aktiviteter med barn:
10 timer per uke
Total sum per uke:
304 timer per uke
Estimat for frivillig innsats i 2018: 9,3 årsverk à 1695 timer
Hvor ofte de frivillige arbeider på Robin Hood Huset:
Frivillige med faste dager en til flere dager i uken: 154
Frivillige som jobber nå og da: 38
Gjengangere (har tidligere vært frivillig på RHH, og sluttet grunnet
jobb, sykdom, reise eller utdanning, og begynt som frivillig igjen senere): 6
Kjønnsfordeling:
Alder:
Nasjonaliteter:

139 (71 %) kvinner, 54 (29 %) menn
18-76 år
Blant de frivillige finner vi 41 ulike nasjonaliteter. Gruppene fordeler seg
slik:
Norge
97 frivillige
Spania
10 frivillige
Andre EU/EØS land
27 frivillige
Syria
6 frivillige
Andre land utenfor EU/EØS
53 frivillige
Rekruttering av frivillige:
Robin Hood Huset har i perioden jevnlig mottatt forespørsler fra personer som ønsker å jobbe
frivillig. Dels er disse brukere som ønsker å delta i et arbeidsfellesskap, lære språk og gi tilbake til
arbeidet på huset og dels er det sosialt engasjerte mennesker som ser viktigheten av stiftelsens
arbeid. Vi opplever også at ulike lokale NAV-kontor henviser sine klienter, eller kontakter oss med
forespørsler om frivillig arbeid. Kjøkkenet, kafeen og klesloftet de aktivitetene som oppnår
tilstrekkelig bemanning gjennom forespørsel og kontakt. Det er periodevis likevel nødvendig å
jobbe med aktiv rekruttering for å oppnå en god balanse mellom selvgående frivillige og frivillige
med behov for tett og mye oppfølging, og for å ha tilstrekkelig med arbeidserfaring og
språkferdigheter blant de frivillige. Vi ser at en økende kompleksitet og sammensatte utfordringer
innad i frivilligbasen fører til et økt oppfølgings- og koordineringsbehov.
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Det har ellers vært behov for å jobbe aktivt med rekruttering av frivillige til drift av noen kurs og
aktiviteter. Sosiale media og frivillig.no har blitt benyttet aktivt i rekrutteringsarbeidet til ulike
kurs, blant annet norskkurs, engelskkurs, barneaktiviteter og ukentlig CV-hjelp.
Frivillighetskoordinator har også aktivt oppsøkt utdanningsinstitusjoner med studieretninger
innen sosialt arbeid, læreryrket og lignende. Til andre aktiviteter og kurs har Robin Hood Huset
lykkes med å ha tilstrekkelig bemanning.
I 2018 har det startet 104 nye frivillige. Samtidig er det 58 personer som har sluttet. En del av de
frivillige som er registrert som sluttet i 2018 sluttet over juleferien og har derfor i realiteten ikke
vært frivillige i 2018. De frivillige som slutter oppgir deres hovedårsak til avsluttet engasjement
som endringer i livs, arbeids- og studiesituasjon. Det er så langt i året 31 frivillige som både har
startet og sluttet i løpet av året. En andel av disse har vært gjennom rekruteringssamtale og
skrevet kontrakt, men trukket seg fra arbeidet før de har startet grunnet endring i kapasitet
og/eller livssituasjon. De resterende har enten avtalt ved oppstart at frivilligforholdet skulle være
over en begrenset periode (for eksempel over sommeren) eller at endring i livssituasjon er deres
årsak til å avslutte frivillighetsforholdet ved Robin Hood Huset.

Delmål 2: Sikre oppfølging og ivaretagelse av frivillige som rekrutteres til drift av
kafé, kurs og aktiviteter
Oppfølging og ivaretakelse av frivillige ved Robin Hood Huset:
De frivillige medarbeiderne er sentrale i driften av Robin Hood Huset. De fleste av husets tilbud
er i hovedsak drevet av frivillige, selvstendig eller i samarbeid med de ansatte. Det legges derfor
vekt på god ivaretakelse gjennom tilgjengelighet og åpenhet. Dette bidrar igjen til å bygge et godt
arbeidsmiljø og trygghet for den enkelte frivillige. Frivillighetskoordinator er alltid tilgjengelig for
samtale og veiledning, og de øvrige ansatte er tilgjengelige ved behov for råd og veiledning på
andre kompetansefelt.
Siden prosjektet startet i 2015 har antall frivillige økt fra 95 frivillige fordelt på 8 årsverk, til 193
frivillige fra 41 ulike nasjonaliteter og opp mot 9,5 årsverk i 2018. I tillegg til en stor økning i antall
frivillige har også hvem som deltar i det frivillige arbeidet endret seg siden oppstart i 2015. Vi har
i prosjektet sett en utvikling hvor flere av husets brukere og personer i Robin Hood Husets
målgruppe, sosialt og økonomisk vanskeligstilte, nå tar del i det frivillige arbeidet. Denne
utviklingen har vi ønsket velkommen og det jobbes nå aktivt med å styrke muligheten for at alle,
uavhengig av språklige, faglige, fysiske og sosiale ferdigheter kan delta i frivillighetsfelleskapet
gjennom tett oppfølging og tilrettelegging. Det settes sammen arbeidsteam med ulik kompetanse
og bakgrunn som sammen kan bygge hverandre opp og gjennomføre arbeidet som skal utføres.
Turnover blant frivillige på Robin Hood Huset er nå på et nivå vi tenker er naturlig. Ut ifra de
tilbakemeldingene vi får fra de frivillige dreier det at de slutter seg oftest om endringer i den
enkeltes livssituasjon – at man har fått jobb, påbegynner/avslutter studier eller flytter. Vi må
videre forvente en jevn turnover for frivillige som er aktive arbeidssøkere, og for denne gruppen
er det også ønskelig, da det viser at mange kommer seg videre i livet. Samtidig vil det å holde på
et stabilt antall frivillige med et mer langvarig engasjement være en fordel både for drift, for det
sosiale miljøet og med tanke på kontinuitet i tilbudet for både husvenner og frivillige. Dette er
mest aktuelt for de frivillige som er varig utenfor arbeidslivet, men det kan også gjennomføres ved
å tilby de frivillige arbeidstider som er tilpasset deres øvrige livssituasjon. Det vil imidlertid også
fremover være helt nødvendig at vi kontinuerlig jobber med rekruttering av frivillige.
Tiltak: Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset - Rapport 2018 - Side 10 av 31

Alle frivillige får på forespørsel attest etter å ha vært tilknyttet Robin Hood Huset i tilstrekkelig
fartstid. Tilstrekkelig fartstid for den enkelte frivillige kan variere. Dette vurderes individuelt med
bakgrunn i antall timer og over hvor stort tidsrom den frivillige har arbeidet. Noen jobber
intensivt korte perioder, mens andre jobber få vakter og timer, men over lang tid.
Frivillighetskoordinator stiller også som referanse, og gir derfor de frivillige en fordel ved
jobbsøking. Vår satsing på rekruttering og oppfølging av frivillige er på denne måten et viktig
verktøy for vellykket integrering og inkludering i samfunnet og arbeidsmarkedet.
Individuelle medarbeidersamtaler med de frivillige:
En betydelig andel av de frivillige som jobber på kjøkkenet har utfordringer knyttet til sin
livssituasjon, og har begrenset tilknytning til arbeidsmarkedet.
Det er i perioden gjennomført 159 journalførte veiledningssamtaler, der brukeren er markert med
«frivillig ved Robin Hood Huset». Av disse omhandlet 79 av samtalene det frivillige arbeidet.
Temaene i de andre samtalene var mer dyptgående, og omhandler blant annet utfordringer ved
arbeidsforhold, økonomi eller familierelaterte temaer.
Da det i mai 2018 har blitt innført nye personvernsregler (GDPR) har det blitt utarbeidet
personvernserklæring som samtlige frivillige informeres om og må skrive under. I sammenheng
med dette ble det også gjennomført lengre individuelle medarbeidersamtaler med samtlige,
aktive frivillige. Samtalene har fulgt en fast struktur og har hatt som mål å gi de frivillige mulighet
til dialog rundt dere styrker og utfordringer, samt komme med innspill til driften og det frivillige
arbeidet.
Frivillighetskoordinator har i tillegg hatt jevnlige uformelle, ikke-journalførte samtaler med de
frivillige. Samtalene har handlet om generelle og spesifikke saker ved arbeidet som gjøres, miljøet
blant frivillige, nye ideer til Robin Hood Huset, men også om temaer som er relatert til livet til de
frivillige utenfor Robin Hood Huset. Eksempler på dette er hvordan de kan finne en jobb, hvordan
melde seg på norskkurs, hjelp til å gjennomgå arbeidskontrakt, hjelp i forbindelse med oppsigelse,
hjelp til å finne leilighet, praktisk bistand på PC/nettbruk, eller å lufte tanker om en utfordrende
livssituasjon.
De frivillige har også jevnlig kontakt med ansatt kjøkkenleder og miljøterapeut gjennom daglige
planleggingsmøter og dagligdagse samtaler gjennom felles arbeid. De mottar hjelp og støtte i et
vidt spekter av saker.
Ukentlig e-post til frivillige som arbeider på kjøkkenet:
De frivillige som arbeider på kjøkkenet mottar hver fredag e-post fra frivillighetskoordinator med
oversikt over vaktene deres, samt annen relevant informasjon. Dette vil typisk være informasjon
om intern rekruttering, kommende kurs og aktiviteter, samt samarbeid med andre
organisasjoner.
Denne rutinen sikrer at de frivillige får forutsigbarhet i arbeidet, samtidig som de får anledning til
å gi beskjed om behov for endringer i vaktplanen. Frivillighetskoordinator opplever også at mange
frivillige benytter seg av kurs og aktiviteter, og at det er lav terskel for frivillige å be om
informasjon om tilbudene eller sette opp avtaler for veiledning.
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Medarbeiderundersøkelse 2018:
Både høsten 2016 og 2017 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse. Den samme
undersøkelsen ble gjennomført høsten 2018 og resultatet sammenlignes med tidligere resultater.
De frivilliges tilfredshet ved Robin Hood Huset har blitt kartlagt. Det ble i undersøkelsen også
undersøkt i hvilken grad frivillige benytter seg av norskkurs og CV-hjelp, samt om de opplever
Robin Hood Huset som en arena for integrering i arbeidsmarkedet og samfunnet for øvrig.
Undersøkelsen ble sendt til alle som hadde utført frivillig arbeid i løpet av 2018, og som ikke hadde
reservert seg mot å motta e-post fra Robin Hood Huset. 170 frivillige mottok undersøkelsen, og
68 frivillige svarte på den. Dette er nær dobling i antall besvarelser sammenlignet med fjorårets
undersøkelse hvor 35 av 150 mottakere av undersøkelsen svarte. Resultatet gir oss gode
indikatorer på de frivilliges nåværende opplevelse av Robin Hood Huset.
Blant
personer
som svarte på undersøkelsen er det en fordeling i kjønn, fartstid og
arbeidsområder som er relativt lik fordelingen i den totale mengden frivillige. Undersøkelsen kan
dermed sies å være relativt representativ for de frivillige på Robin Hood Huset.
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Oppgaver - frivilligoversikt

Kjøkken

Cv-hjelp

Kjøkken

Cv-hjelp

Klesloft

Norskkurs

Klesloft

Norskkurs

Engelskkurs

Spanskkurs

Engelskkurs

Spanskkurs

Tolk

Samtalegruppe drop-in

Tolk

Samtalegruppe drop-in

Barneaktiviteter

Barneaktiviteter

Kjønn - undersøkelsen

Mann

Kvinne

Kjønn - Frivilligoversikt

Mann

Kvinne
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I overkant av 80 % av respondentene på undersøkelsen oppga samfunnsengasjement som en av
deres hovedgrunner til å være frivillig. Det sosiale blir oppgitt som en hovedårsak av nærmere 75
% av respondentene noe som er en økning på nesten 20 % siden sist undersøkelse, høsten 2017.
Dette er tendenser som vi også ser igjen i frivilliggruppen vår, hvor en økende andel av våre
frivillige har det frivillige arbeidet på Robin Hood Huset som sin hovedarena for sosiale møter.
De frivillige gir generelt svært positive tilbakemeldinger på spørsmål om trivsel, der 92% finner
arbeidsdagen meningsfylt og samtlige respondenter oppgir beste eller nest beste alternativ for å
beskrive sin totale opplevelse av å være frivillig på Robin Hood huset. Det er svært gledelig at de
frivillige har en god opplevelse av å være frivillig på Robin Hood Huset, og at undersøkelsen
underbygger de muntlige tilbakemeldingene personalet får i løpet av året.
I undersøkelsen kartlegges også antall frivillige med innvandrerbakgrunn med status som
arbeidssøker, og hvor mange som lykkes å komme i arbeid. Undersøkelsen kartlegger også i
hvilken grad de gjennom frivillig arbeid på huset får trent sine språkkunnskaper og blir tilført
kunnskap om norsk arbeidsliv. I frivillighetsundersøkelsen svarte samtlige respondenter svært
mye eller mye på hvorvidt de hadde blitt bedre i norsk av å jobbe som frivillig på Robin Hood
Huset. Når det kommer til spørsmål om deres lærdom om norsk arbeidsliv oppgir 29 av 32
respondenter at de etter at de begynte som frivillig ved Robin Hood Huset vet litt eller mye mer
om norsk arbeidsliv.
Tilbakemeldingene fra frivillige i medarbeiderundersøkelsen gir oss en mulighet til å gjøre
endringer, følge opp og forbedre områder vi får tilbakemeldinger på eller hvor frivillige kommer
med konkrete ønsker. Det gir oss også et innblikk i de deler av arbeidet og oppfølgingen som de
frivillige er fornøyd med den dag i dag. På spørsmålet «Hva er du mest fornøyd med?» svarer noen
av respondentene:
«At kan jeg mulighet å møte nye venner og snakker norsk»
«Sosiale nettverk og hyggelig personale og smil folk»
«Oppfølging fra frivillighetskoordinator. Hyggelige deltakere på kurs som ønsker å lære»
Frivilligsamlinger:
Formålet med frivilligsamlingene er å skape en felles arena for de frivillige, der de kan ta opp ideer,
meninger og forslag til endringer. Samtidig er det en arena for informasjonsutveksling og sosialt
samvær, og for å skape et bedre sosialt samhold.
Månedlig lunsj for frivillige som arbeider på kjøkkenet
Antall gjennomførte samlinger: 12
Fra og med våren 2018 har vi innført nytt format på en månedlig lunsj med ansatte og frivillige
som arbeider på kjøkkenet. Lunsjen er en arena for sosialisering og dialog mellom de ansatte og
frivillige, samt de frivillige imellom. Mange frivillige har ulike vakter gjennom uken og møtes
dermed nødvendigvis ikke. Den månedlige lunsjen blir dermed en arena for å komme sammen og
dele felles erfaringer, ideer og løfte diskusjoner. Huset er stengt for besøkende på det aktuelle
tidspunktet og det tas opp ulike saker som angår driften og forholdene for de frivillige ved
kjøkkenet. De frivillige inviteres inn i diskusjoner og bestemmelser som angår deres arbeidssted,
kjøkkenet. Gjennom økt involvering og medvirkning legger vi til rette for et styrket eierskap til
huset og arbeidet – kvaliteter vi har grunn til å anta at kan bidra til økt trivsel og varighet på det
frivillige engasjementet.
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Oppstartsamling for frivillige engelsklærere 9. januar
Semesterets frivillige engelsklærere (3 personer) invitert. 3 frivillige deltok.
Tema: Engelskkurs våren 2018
Frivillighetskoordinator og lærerne gikk gjennom plan for pensum, undervisning, digitale verktøy,
sikkerhetsrutiner og fraværsrutiner. Møtet var også en arena for engelsklærerne til å bli kjent og
det ga mulighet for å dele erfaringer fra tidligere undervisningssituasjoner både på Robin Hood
Huset og ellers.
Oppstartsamling for CV-hjelpere 18. januar
Semesterets frivillige CV-hjelpere (3) ble invitert. 3 frivillige deltok.
Tema: Erfaringsutveksling og forbedring av «CV-hjelp» tilbudet
En tidligere aktiv CV-hjelper gjennomgikk de største utfordringene ved det å være CV-hjelper, slik
han så det. Resten av samlingen var hovedsakelig lagt opp til erfaringsutveksling, og diskusjon
rundt hvordan forbedre tilbudet både for mottakerne og CV-hjelperne. Det ble etter samlingen
innført nye påmeldingsrutiner. Det ble servert pizza og var en god anledning til sosialt samvær og
å bli bedre kjent.
Oppstartsamling for frivillige norsklærere 23. januar
Semesterets frivillige norsklærere (15 personer) invitert. 14 frivillige deltok.
Tema: Norskkurs våren 2018
Frivillighetskoordinator og frivillig norskkurskoordinator gikk gjennom plan for pensum,
undervisning, digitale verktøy, sikkerhetsrutiner og fraværsrutiner. Fem av lærerne er nye dette
semesteret, og møtet fungerte som en arena for introduksjon og erfaringsutveksling.
Det ble satt av tid i møtet for at lærerne som underviser på samme nivå skulle kunne diskutere og
legge opp en felles plan for ukestema i undervisning og samtalegrupper. Det ble servert taco og
lagt opp til en uformell prat over måltidet.
Temasamling for frivillige på kjøkkenet 06. februar
Aktive frivillige på kjøkkenet (35) ble invitert. 14 frivillige deltok.
Tema: Matlaging og sosialt samvær
De frivillige kjøkkenassistentene ble invitert til temakveld i kafeen. På samlingen deltok en
ekstern kokk, som presenterte hvordan å lage tomatsaus med enkle råvarer. Han gjennomgikk
også trygg knivbruk på et storkjøkken. En frivillig på kjøkkenet viste for deltakerne hvordan man
kan lage persisk ris. Etter matlagingen nøt deltakerne på samlingen måltidet sammen. Det var en
uformell og hyggelig samtale rundt bordet. Middagen la til rette for idéutveksling, hvor de frivillige
kom med forslag for å gjøre rutiner og egen arbeidsdag bedre. Frivillighetskoordinator og
miljøarbeider på kjøkkenet følger opp innspillene. Det er en målsetning å arrangere slike
samlinger ca. annen hver måned, altså tre ganger per semester.
Fagsamling for alle frivillige norsklærere: 20. mars
Samtlige frivillige norsklærere (15 personer) ble invitert. 6 frivillige deltok.
Tema: Erfaringsutveksling og faglig påfyll
Tjalve Madsen er høgskolelektor og jobber ved Høgskulen på Vestlandet. Han forsker blant annet
på mangfold i skolen og interkulturell pedagogikk. Madsen står også bak utviklingen av studiet
«interkulturell pedagogikk - kultur og kommunikasjon i fargespill» ved Høgskulen.
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Alle de frivillige norsklærerne kom med oppdateringer om hvordan deres kurs fungerer og det
ble diskutert hvordan norskkursene kan utvikles og forbedres. Det er en målsetning å arrangere
to slike samlinger per år, én per semester.
Temasamling for frivillige på kjøkkenet 10. april
Aktive frivillige på kjøkkenet (35) ble invitert. 13 frivillige deltok.
Tema: Serviceyrker og dandering av mat
De frivillige kjøkkenassistentene ble invitert til temakveld i kafeen med frivillighetskoordinator
og miljøterapeut/kjøkkenleder. Restauranteier og kokk med lang erfaring innen restaurant- og
barbransjen og andre serviceyrker holdt en innledning om viktige momenter man må forholde
seg til og øve på når man jobber i serviceyrker. Det ble også lagt opp til spørsmål og diskusjon.
Etter innlegget presenterte to frivillige teknikker for å pynte smørbrød til servering i kafeen.
Felles trening for frivillige 24. mai
Samtlige aktive frivillige (90 personer), samt ansatte ble invitert. 6 deltok
Tema: Gruppetrening
Robin Hood Huset har en samarbeidsavtale om rabattert treningsavgift for ansatte og frivillige
ved Actic Torgaten. 24. mai ble det arrangert omvisning og felles gruppetrening på senteret for
alle frivillige. Samlingens mål var både å rette fokus mot tilbudet, samt å skape samhold i
frivilliggruppen på tvers av de frivilliges ansvarsområde.
Festspillforestilling «A Man of Good Hope» 29. mai
Samtlige aktive frivillige (90 personer), samt ansatte ble invitert. 30 deltok
Tema: Kulturell og sosial samling på tvers av arbeidsfelt.
Frivillige og ansatte fikk mulighet til å treffes for felles kulturell opplevelse og sosialt samvær for
på tvers arbeidsfelt og ulik arbeidstid.
Sommerfest for frivillige, ansatte og styremedlemmer 8. juni
Alle aktive frivillige i vårsemesteret 2018, samt styremedlemmer og ansatte ble invitert. 29
personer deltok.
Tema: En feiring av de frivillige ved stiftelsen og en anledning til sosialt samvær på tvers av
arbeidsfelt.
Oppstartsamling for frivillige norsklærere 21. august
Semesterets frivillige norsklærere (17 personer) ble invitert. 15 frivillige deltok.
Tema: Norskkurs høsten 2018
Møtet startet med innlegg fra Else Berit Molde, foreleser ved fremmedspråkundervisningen på
Universitet i Bergen. Molde gjennomgikk utfordringer og typiske trekk ved undervisning av
fremmedspråklige og lærerne fikk mulighet til å spørre spørsmål.
Frivillighetskoordinator gikk etter innlegget gjennom plan for pensum, undervisning, digitale
verktøy, sikkerhetsrutiner og fraværsrutiner. Hele 12 av lærerne er nye dette semesteret, og
møtet fungerte som en arena for introduksjon, bli kjent og erfaringsutveksling.
Det ble satt av tid i møtet for at lærerne som underviser på samme nivå skulle kunne diskutere og
legge opp en felles plan med ukestema i undervisning og samtalegrupper. Det ble servert mat og
lagt opp til en uformell prat over måltidet.
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Oppstartsamling for frivillige engelsklærere 28. august
Semesterets frivillige engelsklærere (4 personer) invitert. 4 frivillige deltok.
Tema: Engelskkurs høsten 2018
Frivillighetskoordinator og lærerne gikk gjennom plan for pensum, undervisning, digitale verktøy,
sikkerhetsrutiner og fraværsrutiner. Listen over påmeldte elver ble gjennomgått og det ble gjort
en vurdering av hvilke nivå de ulike søkerne passet inn på. Møtet var også en arena for
engelsklærerne til å bli kjent og det ga mulighet for å dele erfaringer fra tidligere
undervisningssituasjoner både på Robin Hood Huset og ellers. Det ble servert mat og over
middagen ble lærerne kjent og sosialiserte.
Temasamling for frivillige på kjøkkenet 29. august
Aktive frivillige på kjøkkenet (40) ble invitert. 15 frivillige deltok.
Tema: Konflikthåndtering og sosialt samvær
De frivillige kjøkkenassistentene ble invitert til temakveld i kafeen med frivillighetskoordinator
og vikarierende miljøterapeut/kjøkkenleder. Samlingen startet med et innlegg av representant
fra SKAN-KONTROLL (vekterfirma) som hadde et times innlegg om hvordan konflikter oppstår,
hvordan man kan unngå og eventuelt løse konflikter man kommer opp i. Et viktig fokus var på de
frivilliges rolle i en konflikt og viktigheten av at man trekker seg unna og overlater situasjoner til
ansatte.
Etter innlegget ble det servert middag og det ble under og etter middagen lagt opp til
erfaringsutveksling og innspill til drift og arbeidsmiljø. En felles evaluering av sommeren på
kjøkkenet på Robin Hood Huset ble foretatt.
Samling for frivillige på barneaktiviteter 11. september
Aktive frivillige på barneaktivitetene ble invitert (16). 8 frivillige deltok.
Tema: Ideutveksling, planlegging og sosialt samvær.
Etter en omorganisering av barneaktivitetene ved Robin Hood Huset var det behov for
informasjon, samt involvering av de frivillige. De frivillige på barneaktivitetene har ved den nye
ordningen fått en mer aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av aktiviteter for barna på
familiekafe hver søndag. Denne prosessen startet i rekruteringen og ble videreført under
samlingen. Samlingen ble en arena for innspill og planlegging av aktuelle aktiviteter høsten 2018.
Det ble også en arena hvor ansatte og frivillige kunne bli bedre kjent over et felles måltid.
Temasamling for frivillige på kjøkkenet 22. oktober
Aktive frivillige på kjøkkenet (35) ble invitert. 19 frivillige deltok.
Tema: Sosial samling og teambuilding
Det ble gjennomført samarbeidsøvelser hvor de frivillige sammen måtte løse ulike oppgaver. Det
ble også satt i gang noen refleksjoner rundt hva som skal til for at den enkelte skal trives som
frivillig ved Robin Hood Huset. Frivillighetskoordinator noterte og tar med seg innspillene til
oppfølging og tilrettelegging av arbeidsdagen, både for gruppen, men også til den enkelte.
Samlingen avsluttes med felles måltid og dialog.
Fagsamling for alle frivillige norsklærere: 23. oktober
Samtlige frivillige norsklærere (19 personer) ble invitert. 11 frivillige deltok.
Tema: Erfaringsutveksling og sosialt møte
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Det var på samlingen både lagt opp til teambuilding øvelser, erfaringsutveksling og felles måltid.
På samlingen ble det også gjennomført et drømmeverksted hvor lærerne kom frem til ulike
punkter/tiltak de ønsker seg i fremtiden. Innspillene og drømmene var alt fra konkrete forslag og
ønsker om felles database med prøver til kursene, og forslag om flere sosiale samlinger for de
frivillige norsklærerne. Forslagene følges opp av frivillighetskoordinator.
Julebord for frivillige, ansatte og styremedlemmer 30. november
Alle aktive frivillige i høstsemesteret 2018, samt styremedlemmer og ansatte ble invitert. Totalt
46 personer deltok.
Tema: En feiring av de frivillige ved stiftelsen og en anledning til sosialt samvær på tvers av
arbeidsfelt.
Oppnåelser og episoder fra året som har gått trekkes frem i en takketale fra
frivillighetskoordinator til de frivillige. Alle som deltar på julebordet får også en liten
oppmerksomhet og julekort som takk for deres innsats for organisasjonen. Dette muliggjøres
gjennom gaver fra samarbeidspartnere.
Daglige samlinger for kjøkkengruppen:
Samtlige frivillige involvert i kjøkkendriften (73) har deltatt.
Tema: Samarbeid frivillige/ansatte, organisering av kjøkkendrift, innspill til driften.
Hver dag har det blitt holdt et morgenmøte for frivillige og ansatte som skal arbeide på kjøkkenet
denne dagen. Her har de frivillige fått mulighet til å komme med innspill til driften og
organiseringen av kjøkkenet og matlagingen, samt delta i planlegging av dagen i fellesskap.
Frivillighetskoordinator benytter ved jevne mellomrom også tiden på morgenmøtet til å gi viktige
beskjeder, melde fra om behov for ekstra bemanning og formidle informasjon om aktuelle kurs og
aktiviteter.
Det har imidlertid vært noe utfordrende med manglende språkforståelse. Felles forståelse er en
viktig faktor for inkludering, og det jobbes kontinuerlig med kommunikasjonen under disse
møtene, blant annet gjennom å snakke tydelig, samt bruke andre frivillige for å oversette. Det har
også tidvis vært utfordrende å få satt av nok tid til samlingen, da den har foregått etter kafeen er
åpen og gjestene har kommet. Våren 2018 ble tiden for morgenmøte derfor utvidet og de frivillige
møter nå 30 minutter før åpning. Endringen er gjort for å skape mer ro og tid for planlegging og
involvering. De frivillige som er på kjøkkenet får mulighet til å velge mellom ulike hovedoppgaver
og komme med innspill på hva som kan lages med utgangspunkt i råvarene og tiden vi har
tilgjengelig. De frivillige får dermed mulighet til å påvirke sin egen arbeidsdag, samtidig som de
får ansvar for sitt arbeidsområde. Den nye strukturen på morgenmøtene har fått svært positive
tilbakemeldinger fra de frivillige, som føler et sterkere eierskap til kjøkkenet og prosessene som
foregår der.
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Mål 2: Styrke Robin Hood Huset som integreringsarena med fokus på
språk-, arbeidstrening og samfunnsdeltakelse
Robin Hood Huset har en målsetning om å være et aktivitetshus og ressurssenter hvor alle skal ha
mulighet til å delta på kurs og aktiviteter som ellers ville kostet penger. På denne måten kan
mennesker, uavhengig av økonomi og stand, fortsette å lære og utvikle seg, og holde seg i positiv
aktivitet og delta i sosiale læringsmiljø. Vi ønsker å fremme integrering gjennom frivillig arbeid,
språk- og samfunnsopplæring av høy kvalitet.

Aktivitet 1: Tilby frivillig arbeid som en arena for inkludering, språktrening og
kunnskap om norsk arbeidsliv for vanskeligstilte innvandrere.
En betydelig andel av Robin Hood Husets frivillige har innvandringsbakgrunn. Blant de frivillige
finner vi 41 ulike nasjonaliteter. Med dette som utgangspunkt er Robin Hood Huset en godt egnet
arena for integrering og mellommenneskelige møter på tvers av kulturell identitet. Dette søker vi
å utnytte gjennom egnede tilbud både rettet spesielt mot frivillige, men også mot husvenner
generelt med de frivilliges medvirkning.
Mange av de frivillige med innvandringsbakgrunn er fra EØS-land, og da spesielt fra Polen og
Spania. I 2017 så vi en økning blant frivillige med innvandrerbakgrunn fra land utenfor EU/EØS,
av disse mange fra Syria og Eritrea. Denne «trenden» har også fortsatt i 2018. Følgende
nasjonaliteter er representert i frivilliggruppen; Argentina, Bangladesh, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Eritrea, Etiopia, Filipinene, Guinea, India, Irak, Iran, Italia, Kroatia, Kenya, Latvia, Litauen,
Marokko, Nigeria, Nederland, Norge, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Romania, Russland, Sierra
Leone, Sir Lanka, Somalia, Spania, Storbritannia, Sudan, Syria, Tyrkia, Tyskland, Ukraina og
Ungarn, USA, Venezuela.

Delmål: Være en attraktiv arena for frivillig arbeid for personer med
innvandrerbakgrunn.
Det er flere faktorer som skulle tilsi at Robin Hood Huset er en attraktiv arena for frivillig arbeid
for personer med innvandrerbakgrunn. Hovedfaktorene er nettverksbygging, norsk språktrening
og arbeidserfaring/arbeidstrening i norsk arbeidsliv. I tillegg får frivillige som har utført arbeid
av et visst omfang tilbud om attest, og alle frivillige får tilbud om å sette opp
frivillighetskoordinator som referanse ved jobbsøking.
Nettverksbygging:
Med nettverksbygging menes vennskap og bekjentskap som kan oppstå i det sosiale rommet på
Robin Hood Huset. Dette er verdifullt privat, men også nyttig i profesjonell sammenheng. Personer
som er nye i Norge kan tilegne seg kunnskap om norsk arbeidsliv og kultur, og stifte bekjentskaper
som kan være ressurser i arbeidssøkerprosessen og i livet for øvrig.
Norsk språktrening:
Robin Hood Huset tilbyr gratis norskkurs og norsktreningsgrupper, og frivillige har prioritert
plass ved disse. I tillegg får de frivillige trening gjennom utførelsen av det frivillige arbeidet, hvor
arbeidsspråket er norsk. Frivillige hjelper hverandre med å forstå, og blir forklart ord og uttrykk
gjennom eksempler, visuell og skriftlig forklaring og praktisk demonstrasjon.
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Arbeidstrening/opparbeide arbeidserfaring fra norsk arbeidsliv:
Frivillig arbeid på Robin Hood Huset gir frivillige kunnskap om hvordan det norske arbeidslivet
fungerer, og man lærer uskrevne regler og kutyme. Det er videre av stor nytteverdi å kunne sette
en norsk arbeidsplass på sin CV.
Attest og referanse:
De frivillige som har arbeidet tilstrekkelig tid, ca. tilsvarende en måneds fulltidsarbeid, får skriftlig
attest ved forespørsel. I tillegg stiller frivillighetskoordinator som referanse. 22 frivillige har så
langt i 2018 mottatt attest, og av disse hadde 14 innvandrerbakgrunn. Frivillighetskoordinator
har ved 15 anledninger i perioden blitt kontaktet av arbeidsgiver som ber om utfyllende
informasjon om tidligere eller aktive frivillige. Så langt i 2018 har 24 frivillige med
innvandrerbakgrunn sluttet eller redusert arbeidstiden sin som frivillig på grunn av jobb.
Kjøkkendrift:
En vesentlig andel av de frivillige (41%) arbeider på kjøkkenet. Kjøkkenet er også en av våre
viktigste arenaer for språk- og arbeidstrening. Her kan frivillige praktisere språk, både blant
kolleger og gjester, samt samle erfaring og lærdom om norsk arbeidsmiljø og arbeidskultur.
Hovedspråket på kjøkkenet er norsk. Det er et mål å ha minst en norsktalende frivillig på
kjøkkenet hver dag, i tillegg til den kjøkkenansvarlige av de ansatte, slik at de med
innvandrerbakgrunn kan dra størst mulig språkmessig nytte av arbeidet.
I løpet av en uke serveres det ca. 1000 måltider på Robin Hood Huset. Matserveringen på huset
ble opprinnelig igangsatt som et sosialt tiltak, hvor man fikk anledning til å knytte bånd over et
måltid og gi besøkende mulighet til å lage nye retter. Tiltaket hadde også som formål å motvirke
det ensformige kostholdet som er typisk for mange enslige og fattige personer. Med
samfunnsutviklingen de siste ti årene har det imidlertid blitt et økende konkret og materielt behov
for næring blant byens mest vanskeligstilte, og vi oppfyller i stor grad et basalbehov for mange av
våre husvenner. Vi holder likevel fast på målsetningen og tilrettelegger for de sosiale møtene i
kafeen og på huset generelt.
Arbeidsoppgaver:
Varehenting og mottak: Hver dag hentes det datovarer på en lokal matbutikk i nærområdet, samt
en kafé. I tillegg hentes det varer fra et bakeri hver helg. Varene sorteres, og det lages en plan for
bruk av varene. Varer som ikke er kurante for Robin Hood Husets bruk deles ut til husets
besøkende. En gang i uken kommer det levering av matvarer fra Matsentralen i Bergen. De
frivillige deltar da i mottak og sortering, organisering av varene.
Tilberedning og servering: To dager i uken serveres det varm lunsj kl. 12, de andre tre dagene
serveres det kald lunsj, brødmat og frukt. I tillegg er det frokostservering hver dag, med det vi har
fått av søtt brød, kjeks, yoghurt etc. Nytt av høsten 2018 er også fast frokostservering av havregrøt
ved åpning. Gjennom hele åpningstiden serveres det også kaffe og te. Måltidene planlegges,
tilberedes og serveres av de frivillige i samarbeid med ansatt kjøkkenleder.
Renhold og rydding: Rydding, vask av bord og oppvask tas fortløpende gjennom dagen
Antall frivillige i perioden:
Antall frivillige per uke:
Antall frivillige per dag:

70 personer
25–40 personer
5-10 personer
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Evaluering:
Både ved å se på antall frivillige med annet statsborgerskap enn norsk (96 personer), gjennom
tilbakemelding og interesse for å gjennomføre frivillig arbeid på huset kan vi se at Robin Hood
Huset er en attraktiv arena for frivillig arbeid blant folk med innvandrerbakgrunn. En arena hvor
de frivillige gjennom arbeid og sosiale møter øker sine muligheter på norsk arbeidsmarked
gjennoms styrket nettverk, norsk jobberfaring og forbedrede språkferdigheter.

Aktivitet 2: Tilby norsk og samfunnsopplæring av god kvalitet til innvandrere uten
rett på offentlig opplæringstilbud.
Gode norskkunnskaper er en forutsetning for integrering og deltagelse i arbeidsliv og
samfunnsliv. For foreldre gir det også mulighet for mer aktiv deltagelse i barnas skolegang og
fritidsaktiviteter. Vi har opplevd stor pågang fra arbeidsinnvandrere fra EU som ikke har rett eller
plikt til å delta på norskopplæring gjennom det offentlige. Dette er en særlig utfordring, da de
færreste har midler til å betale for privat opplæring. Språk- og samfunnskunnskaper er essensielt
for å styrke deres stilling i det norske samfunn og arbeidsmarked, og mangel på dette gjør
mennesker sårbare for utnyttelse og sosial dumping.

Delmål 1: Videreutvikle og styrke kvaliteten på det
norskopplæringstilbudet drevet av frivillige på Robin Hood Huset.

etablerte

Andel gjennomførte kurs:
I vårsemesteret 2018 er det blitt tilbudt 118 plasser på norskkurs, fordelt på 3 nivåer og 6 klasser.
Det har vært totalt 17 frivillige lærere, og flere av dem var også lærere i 2017. I høstsemesteret
2018 er det tilbudt 131 plasser på norskkurs, fordelt på fire nivåer og seks klasser. Det har vært
totalt 19 frivillige lærere. Da en stor andel av våre tidligere frivillige måtte slutte etter våren 2018,
hovedsakelig grunnet endring i livssituasjon, jobb og flytting, har det dette høstsemesteret vært
en høy andel nye norsklærere ved Robin Hood Huset. Nytt høsten 2018 var det også at vi for første
gang kunne tilby kurs på fire ulike nivåer.
Alle lærerne fikk tilbud om å være to på hvert kurs, da lærerne erfaringsmessig gir tilbakemelding
om høyere trivsel dersom de er to. Med to lærere på hvert kurs sikres også en større fleksibilitet
med tanke på oppfølging av ulikt nivå innad i klassen, samt undervisning ved sykefravær, ferie o.l.
Noen av lærerne foretrekker derimot å holde kurset alene og har fått muligheten til dette.
Alle de seks kursene på vår- og høstsemesteret har en varighet på 14 uker med 56
undervisningstimer per kurs, to timer i uken med fokus på grammatikk og skriftlig språk, og to
timer med muntlig praktisering. Dette har blitt en etablert mal vi følger hvert vår- og
høstsemester. Sommeren 2018 ble det i tillegg til vår- og høstkursene arrangert et innføringskurs
i hverdagsnorsk over 6 uker. Også dette kurset med to undervisningsdager per uke og to timer
hver dag. Ved tildeling av kursplasser prioriteres de som har gjennomført nivå 1, 2 og 3 til videre
kurs på nivå 2, 3 og 4. Frivillige ved Stiftelsen og personer som ikke har rett til norskopplæring fra
det offentlige blir også prioritert. Elever med godt oppmøte på våre kurs blir også prioritert til
videre kurs. Dette opplyses alle kursdeltakerne om ved oppstart.
Antall kurs i vårsemesteret:
Antall tilbudte kursplasser:
Antall frivillige kursholdere:
Antall gjennomført kurset:

6
127
17
89

Antall kurs sommer:
1
Antall tilbudte kursplasser: 18
Antall frivillige kursholdere: 1
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Antall gjennomført kurset:

17

Antall kurs i høstsemesteret:
Antall tilbudte kursplasser:
Antall frivillige kursholdere:
Antall gjennomført kurset:

6
131
19
72

Fullføringsraten på vårsemesteret 2018 var på ca. 70 %, dette er ca. 10 prosent høyere enn
vårsemesteret 2017. Elevene har gitt løpende tilbakemelding på hvorfor de sluttet, og det er
endret livssituasjon relatert til jobb, familie, sykdom og bosted som blir oppgitt som begrunnelse
for avbrutt kursdeltakelse. Vi har hatt noen utfordringer med manglende oppmøte på kursene.
Høsten 2018 deltok frivillighetskoordinator på alle kursene den første uken. Dette både for å
informere om kursene, være tilgjengelig for spørsmål, men også for å påpeke viktigheten av
oppmøte i håp om at opplysning vil føre til et høyere gjennomføringstall. Vi så dessverre at også
høsten 2018 var det relativt stort frafall underveis i kursene. Etter samtaler med elver og lærere
fremkommer det at kurset er gratis og at det dermed ikke får store konsekvenser å prioritere det
bort som en utfordring det vil være vanskelig å bli kvitt. Vi må på bakgrunn av dette medregne
noe løpende frafall og fravær på våre kurs, men vil likevel kontinuerlig utvikle og forbedre vårt
kurstilbud og informasjonsflyt for å redusere frafall og øke elevenes utbytte. På sommerkurset
gjennomførte 17 av 18 deltakere. Dette kurset ble gjennomført over en kortere periode og
påmeldingen ble gjennomført få uker før oppstart på kurset. Det å gjennomføre påmelding så
nærme kursstart som mulig ser ut til å være en viktig faktor for at deltakerne som får plass er
tilstede i byen og med større sannsynlighet har mulighet til å delta på kurset.
Nivåskala:
Grovt sett tilsvarer nivå 1 Europarådets A1/A2, mens nivå 2 tilsvarer A2/B1. Nivå 3 tilpasses de
mest viderekomne elevene, og ligger som regel litt over B1. Nytt av høsten 2018 er nivå 4, som er
et forberedende kurs til B2-prøven. Dette kurset er opprettet da flere av kursdeltakerne har ytret
ønske og behov for et slik kurs. Kursene følger imidlertid ikke alle deler av Europarådets
nivåskala, da de blant annet har færre undervisningstimer enn det som er vanlig for disse kursene.
Læreverk:
Nivå 1 har frem til høsten 2017 brukt et hefte utarbeidet av en av våre lærere med tekster og
oppgaver hentet fra Ny i Norge. Nytt av høsten 2017 var at det ble tatt i bruk lærebok, som også
alle kursdeltakerne. Boken «Hverdagsnorsk» ble utprøvd høsten 2017, men ble ikke tatt i bruk før
en stund ut i semesteret. Fra og med våren 2018 har den blitt innført som hovedlæreverk på nivå
1. Elevene har fått utlevert et eksemplar av boken. Deler av boken er også nyttig og er tatt i bruk
på nivå 2, spesielt som repetisjon i starten av kurset. Nivå 2 har i tillegg til dette materiale samlet
og bearbeidet av våre lærere gjennom de siste årene. Nivå 3 tilpasses i stor grad elevene fra
semester til semester og følger ikke et bestemt læreverk. På dette nivået er det et større fokus på
norsk kombinert med det samfunnsfaglige, og det diskuteres og tas opp aktuelle tema fra
nyhetsbildet.
Norskkursene i 2018 har hatt fokus på å integrere informasjon om offentlige etater i Norge, slik
at elevene gjennom undervisningen får praktisk informasjon om norsk arbeidsmarked,
skolesystem, helsevesen og kultur.
Metoder:
De mest brukte læringsmetodene på kurset er samtale, høytlesning, tekstoppgaver og
gruppearbeid. Det brukes også film, sang og nyhetsinnslag for å bedre lytteforståelse og inkludere
kultur og samfunn i undervisningen. På nivå 1 og 2 er det stort fokus på kommunikasjon og bruk
av norske fraser som verktøy for å øke lytteforståelse. Nivå 3 og 4 tar blant annet i bruk
avisartikler fra de lettleste nyhetsavisene «Klar tale» og «Utrop», slik at elevene får mulighet til å
diskutere dagsaktuelle temaer på norsk.
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Evaluering:
Det ble gjennomført evaluering av norskkursene både våren og høsten 2018. Evalueringen ble
gjennomført da kursene var 2/3 ferdig. Det gjennomføres på dette tidspunkt da dette både gir
lærerne mulighet til å justere kursene underveis, men også da klassen på dette tidspunkt har «satt
seg» og blitt mer eller mindre stabil. Elevene fylte ut et evalueringsskjema, som hovedregel, i
undervisningstimene, men får også muligheten til å ta det med seg hjem for oversettelse og
tolkning av spørsmål. Ved vårens undersøkelse svarte i overkant av 60% av elevene og høsten
2018 lå svarprosenten noe under 50%. Hovedårsaken til den lave svarprosenten på
høstsemesteret knyttes hovedsakelig til at to av klassene ikke gjennomførte den skriftlige
evalueringen, men gjennomførte den muntlig i klassen.
Tilbakemeldingene på kursene har jevnt over vært positive, og det er ingen klasser som skiller seg
ut i negativ forstand. Ved evalueringen høsten 2017 ble det etterspurt flere undervisningstimer
og mer undervisning i grammatikk. Vi har ikke justert antall undervisningstimer, men gitt
tilbakemelding til lærerne om ønsket om styrket grammatikkundervisning. Ved vårens evaluering
er dette ikke en problematikk som tas opp av elevene. Det er derimot flere elever som etterspør
læreverk og da mer spesifikt bøker til kurset. Disse tilbakemeldingen har kommet fra nivå 2 og 3
som per i dag bruker kopier av ulikt læreverk samt oppgaver lærerne selv utarbeider. På trinn 1,
hvor de nå har tatt i bruk lærebok, gis det svært positive og gode kommentarer på både
undervisning og læreverk. Vi har i løpet av høsten 2018 jobbet med muligheten for å få på plass
læreverk på alle undervisningsnivåer. Etter gode erfaringer med innføring av læreboken
«Hverdagsnorsk» og tilbakemeldinger gjennom evalueringer blant kursdeltakerne både vår og
høst 2018 vil det fra våren 2019 også innføres lærebøker for de ytterlige nivåene.
Elevenes tilbakemeldinger både ved rangering av hvor fornøyde de er og gjennom skriftlige
tilbakemeldinger er alt i alt svært positive. Lærerne får skryt av sin kompetanse og oppfølging.
-

Nei, jeg synes at det kurs og vår lærer er fantastisk. Veldig bra norskkurs. Mange mange
takk!

-

Læreren er veldig bra, vi lærer veldig mye!

HØST - ALT I ALT, HVOR
FORNØYD ELLER
MISFORNØYD VAR DU
MED KURSET?

VÅR - ALT I ALT, HVOR
FORNØYD ELLER
MISFORNØYD VAR DU
MED KURSET?
30
25
20
15
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5
0

30
25
20
15
10
5
0
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Lærerne har i samarbeid med frivillighetskoordinator tidlig i semesterene gjort vurderinger på
om elevene skal flyttes til et kurs med høyere eller lavere nivå. Vi ser at færre elever melder om
at de misfornøyde med nivået og et stort flertall gir tilbakemelding om et tempo de mener er passe.

VÅR - HVA SYNES DU
OM TEMPOET I
KURSET?
40
30
20
10
0

HØST - HVA SYNES DU
OM TEMPOET I
KURSET?
30
20
10
0

ALT
FOR
TREGT

LITT
FOR
TREGT

PASSE

LITT
FOR
HØYT

ALT
FOR
HØYT

ALT
FOR
TREGT

LITT
FOR
TREGT

PASSE

LITT
FOR
HØYT

ALT
FOR
HØYT

Norsktreningsgrupper:
I tillegg til samtalegrupper tilknyttet kurs, arrangerer vi åpne samtalegrupper hver uke. Her
samles de som ønsker å øve seg på å snakke norsk sammen med en norskspråklig gruppeleder.
Noen tema forberedes av gruppeleder, men ellers går samtalen fritt. Tiltaket er populært med
både gjenvendende deltakere og «drop-ins», spesielt da det ikke er anledning til å bli med på våre
formelle kurs et stykke ut i semesteret.
Det sistnevnte tilbudet er mer utfyllende beskrevet under «Aktivitet 4» senere i rapporten.

Delmål 3: Fagsamlinger for frivillige norsklærere med kompetent kursholder minst
en gang per semester.
Det har i perioden vært to oppstartsamlinger og en fagsamling for de frivillige norsklærerne, i
samsvar med målet om minst en samling med faglig innhold hvert semester.
Oppstartsamling for frivillige norsklærere 23. januar
Semesterets frivillige norsklærere (15 personer) invitert. 14 frivillige deltok.
Tema: Norskkurs våren 2018
Frivillighetskoordinator og frivillig norskkurskoordinator gikk gjennom plan for pensum,
undervisning, digitale verktøy, sikkerhetsrutiner og fraværsrutiner. Fem av lærerne er nye dette
semesteret, og møtet fungerte som en arena for introduksjon og erfaringsutveksling.
Det ble satt av tid i møtet for at lærerne som underviser på samme nivå skulle kunne diskutere og
legge opp en felles plan for uketema i undervisning og samtalegrupper. Det ble servert taco og lagt
opp til en uformell prat over måltidet.
Norsklærersamling for alle frivillige norsklærere: 20. mars
Samtlige frivillige norsklærere (15 personer) invitert. 6 frivillige deltok.
Tema: Erfaringsutveksling og faglig påfyll
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Tjalve Madsen er høgskolelektor og jobber ved Høgskulen på Vestlandet. Han forsker blant annet
på mangfold i skolen og interkulturell pedagogikk. Madsen står også bak utviklingen av studiet
«interkulturell pedagogikk - kultur og kommunikasjon i fargespill» ved høgskulen.
Alle de frivillige norsklærerne kom med oppdateringer om hvordan deres kurs fungerer og det
ble diskutert hvordan norskkursene kan utvikles og forbedres.
Oppstartsamling for frivillige norsklærere 21. august
Semesterets frivillige norsklærere (17 personer) ble invitert. 15 frivillige deltok.
Tema: Norskkurs høsten 2018
Møtet startet med innlegg fra Else Berit Molde, foreleser ved fremmedspråkundervisningen på
Universitet i Bergen. Molde gjennomgikk utfordringer og typiske trekk ved undervisning av
fremmedspråklige og lærerne fikk mulighet til å spørre spørsmål.
Frivillighetskoordinator gikk etter innlegget gjennom plan for pensum, undervisning, digitale
verktøy, sikkerhetsrutiner og fraværsrutiner. Hele 12 av lærerne er nye dette semesteret, og
møtet fungerte som en arena for introduksjon, bli kjent og erfaringsutveksling.
Det ble satt av tid i møtet for at lærerne som underviser på samme nivå skulle kunne diskutere og
legge opp en felles plan med ukestema i undervisning og samtalegrupper. Det ble servert mat og
lagt opp til en uformell prat over måltidet.
Fagsamling for alle frivillige norsklærere: 23. oktober
Samtlige frivillige norsklærere (19 personer) ble invitert. 11 frivillige deltok.
Tema: Erfaringsutveksling og sosialt møte
Det var på samlingen både lagt opp til teambuildingøvelser, erfaringsutveksling og felles måltid.
På samlingen ble det også gjennomført et drømmeverksted hvor lærerne kom frem til ulike
punkter/tiltak de ønsker seg i fremtiden. Innspillene og drømmene var alt fra konkrete forslag og
ønsker om felles database med prøver til kursene, og forslag om flere sosiale samlinger for de
frivillige norsklærerne. Forslagene følges opp av frivillighetskoordinator.
Evaluering:
Etter tilbakemelding og ønske fra tidligere lærere ble det høsten 2018 lagt opp til et faglig innlegg
med tips og erfaringer fra undervisning av fremmedspråklige på oppstartsamlingen, allerede før
oppstart av kursene. Både samlingen ved oppstart og fagsamling ca. halvveis i semesteret er
viktige arenaer for å skape samhold blant norsklærerne, samt skape tilhørighet til huset.
Frivillighetskoordinator er til vanlig ikke på huset på samme tidspunkt som de frivillige
norsklærerne, disse møtene og tilgjengeligheten ovenfor dem er viktig for deres trivsel og
gjennomføring av kursene.

Aktivitet 3: Videreutvikle og styrke kvaliteten på månedlige CV- og jobbsøkerkurs
drevet av frivillige på Robin Hood Huset
Delmål 1: Tilby månedlige CV- og jobbsøkerkurs på Robin Hood Huset drevet av
frivillige.
På grunn av svært lavt oppmøte på de månedlige CV-kursene, ble disse kursene avviklet februar
2017. Interessen for hjelp med CV og jobbsøking har vært høy, men de ansatte på Robin Hood
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Huser erfarer at brukerne ønsker individuell CV-hjelp i de ordinære åpningstidene. Det har derfor
vært fokus på å styrke det individuelle CV-tilbudet på dagtid.
Individuell CV- og jobbsøkerhjelp i ordinær åpningstid:
Det er rekruttert en gruppe med frivillige CV og jobbsøknadsrådgivere, der 12 frivillige har tilbudt
individuell hjelp til skriving av CV og jobbsøknad 1 til 3 ganger i uken. De frivillige har vært
tilgjengelig i 2. etasje i 2 timer hver gang og tilbudt hjelp til å skrive CV og søknader, øve til
jobbintervju, samt lete frem stillingsannonser. Dette tilbudet har vært svært populært, og på
grunn av stor pågang har det nesten alltid vært fullbooket hos de frivillige 1-2 uker i forkant.
Antall individuelle sesjoner med CV-hjelp:
Antall frivillige:

140
7

I tillegg til det frivillige tilbudet gir de ansatte jevnlig bistand av mindre omfang, for eksempel ved
å gå gjennom og rette søknadstekster, mindre assistanse ved utforming av CV og søknad, og
teknisk hjelp til å formidle søknader gjennom nettbaserte plattformer og på e-post. Disse blir
sjelden loggført på grunn av samtalenes begrensede omfang.
Evaluering:
Med utgangspunkt i den store pågangen og det høye antallet timer benyttede CV- og
jobbsøkerhjelptimer er det et tydelig er behov for denne typen hjelp. Vi anser det som svært
relevant å videreføre tilbudet. Svært mange av henvendelsene omhandler oppstart og første
utarbeidelse av CV. Vi ser at CV-hjelperne bruker betydelig tid på å orientere om det norske
jobbmarkedet og hvordan man hovedsakelig går frem for å anskaffe seg jobb. Det er tydelig at
dette er et tema mange trenger og ønsker å få veiledning på.

Delmål 2: Gjennomføre fagsamlinger for frivillige kursholdere med kompetent
kursholder en gang per semester
Oppstartsamling for CV-hjelpere 18. januar
Semesterets frivillige CV-hjelpere (3) ble invitert. 3 frivillige deltok.
Tema: Erfaringsutveksling og forbedring av «CV-hjelp» tilbudet
En tidligere aktiv CV-hjelper gjennomgikk de største utfordringene ved det å være CV-hjelper, slik
han så det. Resten av samlingen var hovedsakelig lagt opp til erfaringsutveksling, og diskusjon
rundt hvordan forbedre tilbudet både for mottakerne og CV-hjelperne. Det ble etter samlingen
innført nye påmeldingsrutiner. Det ble servert pizza og var en god anledning til sosialt samvær og
å bli bedre kjent.
Evaluering:
Da det høsten 2018 har vært noe utfordrende med rekrutering av nye frivillige CV-hjelpere har
det tatt noe tid før det har nådd et optimalt tilbudsnivå. Det har på bakgrunn av dette ikke vært
gjennomført samling for frivillige høstsemesteret 2018. Hver enkelt, nye frivillig har fått
individuell opplæring og det planlegges en samling tidlig i 2019 for å utveksle erfaringer, samt
styrke kompetansen blant de frivillige CV-hjelperne. Flere av de frivillige på CV-hjelptilbudet er
per dags dato også frivillige på andre aktiviteter på huset og knytter bånd til både huset og
husvennene via disse aktivitetene. Dette håper vi vil ha en positiv effekt både på
informasjonsspredning og også de frivilliges sosiale utbytte.
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Aktivitet 4: Uforpliktende og åpne aktiviteter som legger til rette for språktrening
og interkulturell kommunikasjon.
Delmål: Tilby uforpliktende aktiviteter som spillturneringer, språkkafé,
strikkeklubb og kreative verksteder som arena for språktrening og interkulturell
kommunikasjon.
Brettspill:
Det har i lengre tid vært mulig å låne diverse brettspill ved henvendelse i kaféen på Robin Hood
Huset. Spillene blir benyttet av mange personer, og ved flere anledninger har spillene foregått på
tvers av språk og bakgrunn. Spesielt sjakk og Backgammon har vært flittig i bruk gjennom hele
året. Vi merker en positiv effekt brettspill har på det sosiale miljøet på huset vil fortsette å legge
til rette for spill og den type sosiale aktiviteter gjennom å gjøre spillene mer synlig og tilgjengelig
i miljøet.
Språkkafé:
Som vist under Aktivitet 2, om tilbud om norsk- og samfunnsfagsopplæring, har vi arrangert åpne
språktreningsgrupper med frivillige gruppeledere. På vårsemesteret var det to aktive grupper
hver uke, men høsten 2018 reduserte dette tilbud til en samtalegruppe per uke. På
samtalegruppene samles de som ønsker å øve seg på å snakke norsk sammen med en
norskspråklig gruppeleder og andre i en språklæringsprosess. Noen tema forberedes av
gruppeleder, med et mål om å sikre variasjon og aktualitet, men ellers går samtalen fritt. Det
veksles mellom lettere og tyngre tema. Denne våren har det blant annet dreid seg om alt fra
matkultur, arbeidsmarked, eldreomsorg, global oppvarming, Panama-lekkasjen, abortlov og
alkoholbruk. Tiltaket er populært med både gjenvendende deltakere og «drop-ins».
Antall deltagere per gang per gruppe: 0-13 deltagere
Antall kursplasser per uke: 15
Antall frivillige kursholdere: 2
Yoga:
Etter initiativ fra en av våre frivillige ble det rekruttert en frivillig yogainstruktør til oppstart av
kurs i februar 2018. Annenhver uke gjennomføres en time med yoga. Timen kombinerer ulike
tøyemetoder med pustekontroll og styrketrening for å oppnå avspenning, mobilitet og styrke.
Kurset gjennomføres annenhver uke og er «drop-in» basert. I tillegg til instruktøren er det også
en frivillig med ansvar for rekrutering, informasjon, organiseringen og klargjøringen av kurset.
Fra høsten 2018 overtok frivillig med ansvar for rekrutering og informasjon også
instruktøransvaret.
Antall deltakere per gang: 5-10
Antall frivillige kursholdere til sammen: 2
Kurs i farge og skaperglede:
Det ble våren 2018 gjennomført to dager med kurs i «Farge og skaperglede». Kurset ble
gjennomført med to ukers mellomrom og var «drop-in» basert. Frivillig leder er utdannet
kunstterapeut og gav på kurset en innføring i hvordan man ved hjelp av farger kan uttrykke seg.
Kurset var planlagt som et prøveprosjekt for å undersøke interesse og nytte, og vil etter planen
være eventbasert i fremtiden.
Antall kurs: 2
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Antall deltakere per gang: 5-10
Antall frivillige kursholdere: 1
Søndagsfrokost for pensjonister:
Mars 2018 startet vi opp med månedlig søndagsfrokost for pensjonister. Pensjonister (eldre og
uføre) inviteres på klassisk søndagsfrokost i kafeen på Robin Hood Huset. Det blir servert te/kaffe,
hjemmebakte rundstykker, egg og annet godt pålegg. Gjestene oppfordres til å ta med strikketøyet
og annet de måtte ønske og bli med på en sosial og trivelig søndagsfrokost.
Antall besøkende hver gang: 10-20
Antall frivillige: 2
Hennamaling:
En frivillig på huset hadde et ønske om å gjennomføre en velværedag hvor
alle husets gjester og venner fikk tilbud om Hennamaling. Tilbudet ble
informert og reklamert for på huset og sosiale medier og dem som ønsker
kunne komme og melde seg på. 13 personer deltok.

Julefeiring:
20.12.18 ble alle husets gjester invitert til julefeiring på kveldstid i
kafeen på Robin Hood Huset. Deltakerne på julefesten meldte seg på
gjennom påmelding i kafeen på dagtid og møtte opp til pyntet kafé,
julegaver og pinnekjøtt servert ved bordene. Calle Hamre holdt
musikalsk innslag for gjestene og utover kvelden var det åpen scene
hvor gjestene selv bidro og underholdt. 50 personer deltok.

Kulturtilbud:
Mange av våre besøkende har ikke anledning til å betale for
dyre kulturelle arrangement og har således begrenset tilgang
til kulturelle arenaer. I tillegg til at kulturelle opplevelser
fører til samfunnsdeltakelse, er god kulturforståelse ofte et
viktig element i integreringsprosessen. Gjennom samarbeid
med eksterne aktører og interne arrangementer kan vi tilby
våre frivillige og gjester et bredt spekter av kulturtilbud
gjennom året.
Kulturell fredag:
Musikk skaper fellesskap og tilhørighet som bryter ned sosiale barrierer, og det er derfor en
målsetning å kunne tilby besøkende kulturelle drypp på Robin Hood Huset om lag en gang i
måneden. Ved å arrangere slike kulturelle innslag i våre ordinære åpningstider gjøres det
tilgjengelig for alle våre gjester og frivillige. I løpet av året har vi hatt seks opptredener med seks
forskjellige musikere eller grupper. Musikerne har sunget tekster på både norsk og engelsk. Både
musikere og besøkende har gitt oss svært gode tilbakemeldinger, og flere av musikerne ønsker å
komme på gjenvisitt.
Oversikt over opptredener på Robin Hood Huset i 2018:
16.02.18 Malene Markussen
08.03.18 Marthe Valle
13.04.18 Tertnes Vokal
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01.11.18 Building Instrument
23.11.18 Maja Svisdahl
07.12.18 Polkabjørn og Kleine Heine
Kulturelle samarbeid:
Vi har gjennom året kunnet tilby billetter og gjestelisteplasser i samarbeid med Bergen
filharmoniske Orkester og Hulen. Samarbeidet med Bergen filharmoniske Orkester har nå gått
over flere år, og er et etablert og svært ettertraktet samarbeid og tilbud. 10-20 personer deltar på
hver av deres konserter og gir tilbakemeldinger om gode opplevelser de uten tilbudet ikke kunne
være en del av.
Gjennom samarbeid mellom Kavli Fondet og Festspillene i Bergen kunne vi også tilby 229 billetter
til 63 ulike søkere under Festspillene i Bergen 2018. Gjennom evalueringsskjemaet fikk
deltakerne også mulighet til å komme med skriftlige tilbakemeldinger om hvilken betydning det
har for den enkelte å delta på Festspillene i Bergen. Ved evaluering av dette tilbudet sa en av
mottakerne av tilbudet:
Kulturlivet og det å kunne ta med seg og komme sammen med venner betyr mye. Det betyr
mye å delta på forestillinger som eller er for dyre for fattigfolk. Det ble to fine opplevelser (på
festspillene) denne gangen.
Et samarbeid mellom Festspillkollektivet og Robin Hood Huset gjorde at vi høsten 2018 kunne
invitere til en storslått konsert med Building Instrument på Robin Hood Huset. Musikerne
oppholdt seg på huset store deler av dagens åpningstid og det ble invitert til samtale og møter
mellom husets gjester og artistene. Arrangementet var gratis og prosjektet ble gjennomført med
støtte av Kavlifondet. Det ses på mulighet for videre samarbeid om større og mindre prosjekter
med Festspillkollektivet i 2019.

Aktivitet 5: Informasjonsmøter for innvandrere
Delmål: Arrangere informasjonsmøter for innvandrere om relevante tema;
herunder barns rettigheter i Norge, oppvekst og skole, det offentlige
velferdssystemet i Norge, norsk arbeidsliv – rettigheter og spilleregler,
voksenopplæring, mv.
Den 18.juni 2018 ble det avholdt møte med Vilde Stokken fra LOs Sommerpatrulje i Hordaland
om temaet arbeidsrett, med informasjon om grunnleggende rettigheter og plikter i arbeidslivet,
og typiske problemstillinger for sårbare grupper i arbeidslivet. Møtet var åpent for alle og ca. 10
personer deltok.
04.oktober 2018 ble det arrangert sosialpolitisk kafé med visning av filmen «The Dry Valley» fulgt
av samtale med regissør Julia Dahr. «The Dry Valley» er en kortdokumentar om romabefolkningen i landsbyen Valea Seaca i Romania, hvor svært mange har reist til Skandinavia for å
drive gatearbeid.
28.november 2018 ble det avholdt et åpent møte med Cecilie Kaarstad i NAV Bergenhus som gav
en gjennomgang av NAV sine digitale selvbetjeningsløsninger, med særlig fokus på digital
aktivitetsplan. I tillegg til en praktisk gjennomgang ble det snakket om betydninger og
konsekvenser bruk av de enkelte digitale tjenestene innebærer for enkeltpersoner.
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5.desember 2018 ble det avholdt møte med representanter fra Jussformidlingen,
som sammen med rådgiver ved stiftelsen gikk gjennom grunnleggende husleierett,
vilkårene for tildeling av kommunal bolig og statlig og kommunal bostøtte.

Aktivitet 6: Andre kurs og tilbud
Klesloftet:
Hver onsdag fra 13.00 til 15.00 åpnes klesloftet opp for våre husvenner. Til driften av dette kreves
minst to frivillige per gang, men man kan med fordel være tre-fire. Én frivillig administrerer
kundene og slipper dem til etter tur og en til to frivillige rydder blant klærne, yter service og sørger
for at regler for tidsbruk og mengde overholdes. Før klesloftet åpnes brukes det en til to timer på
å sortere og rydde på plass nye klær som har kommet gjennom uken. Mellom tre og fem frivillige
har drevet klesloftet hver uke. Jevnlig må det også støvsuges og vaskes, og uegnede klær med hull
og flekker blir gitt videre til Fretex.
Klesloftet har vært drevet av to arbeidsteam. Dette var en ordning som ble innført mot sluttet av
2017 og er videreført i 2018. Ordningen ser ut til å fungere godt og den gir flere mulighet til å være
frivillig i byttebutikken. Det skaper også en større fleksibilitet med tanke på endringer i
bemanningen, sykdom og lignende.
Antall besøkende i perioden: 25 – 40 personer per gang
Antall frivillige i perioden: 19
Spanskkurs:
Det har både våren og høsten 2018 vært gjennomført to spanskkurs, et for nybegynnere og et for
lettere viderekomne. Gjennom aktiv promotering og fikk vi svært mange påmeldte til
nybegynnerkurset på vårparten. Grunnet manglene kapasitet i undervisningslokalet måtte vi
sette en øvre grense på 17 deltakere og kurset ble våren 2018 fullt. Høsten 2018 har påmelding
og kapasitet i stor grad samsvart og hvert nivå har ca. 10 deltakere, noe som er ideelt.
Antall kurs i vårsemesteret:
Antall kurs høstsemesteret:
Antall kursdeltakere vår:
Antall kursdeltakere høst:
Antall frivillige kursholdere til sammen:

2
2
25
21
5

Engelskkurs:
Våren 2018 lyktes vi med å rekruttere frivillige til å holde engelskkurs på tre ulike nivåer og dette
ble også videreført høsten 2018. Engelskkurs er svært ettertraktede kurs og spesielt nivået som
vi har valgt å kalle nybegynner+ har det vært stor etterspørsel og påmelding til. Kursene vår og
høst er to timer, en gang i uken og varer i 12 uker, totalt 24 timer.
Sommeren 2018 ble det gjennomført et intensivkurs over 5 uker, med to undervisningsdager i
uken, totalt 20 undervisningstimer. Kurset ble gjennomført etter forespørsel fra elever ved
voksenopplæringen i Bergen, men påmeldingen var åpen for alle interesserte. Det var svært høy
etterspørsel til dette kurset og det må til neste sommer vurderes å sette opp to kurs, med ulike
nivåer. Dette for å kunne gi et tilbud til alle interesserte, men også for å bedre kunne passe de ulike
nivåene.
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Nivåinndelinger:
Kurset for nybegynnere krever ingen forkunnskaper i engelsk, og målsetningen er at elevene skal
tilegne seg engelske språkkunnskaper som kan brukes i arbeidslivet og i norsk
samfunnsdeltagelse. På kurset for nybegynner+ legges det opp til at kursdeltakerne har noen
forkunnskaper og et grunnleggende ordforråd. På viderekomne fordrer det at man har et godt
grunnlag i engelsk muntlig og skriftlig fra før.
Antall kurs i vårsemesteret:
Antall kurs sommer:
Antall kurs på høstsemesteret:
Antall kursdeltakere vår:
Antall kursdeltakere sommer:
Antall kursdeltakere høst:
Antall frivillige kursholdere til sammen:

3
1
3
30
17
39
6

Det har på vår og sommer vært noe utfordrende at deltakerne på engelskkurset ikke har meldt
seg på riktig nivå med tanke på deres kunnskaper og språkferdigheter. For å i størst mulig grad
unngå dette i fremtiden ble det høsten 2018 innført nye momenter i påmeldingsskjemaet hvor de
interesserte må utdype sine kunnskaper og deretter blir plassert på forventet nivå. Så langt ser
dette ut til å ha vært en vellykket endring.
Tilbud fra samarbeidspartnere:
Vi har i 2018, som tidligere år, kunnet tilby billetter til forestillinger i regi av Festspillene i
samarbeid med Kavlifondet. I tillegg har vi kunnet tilby billetter og gjestelisteplasser i samarbeid
med Bergen filharmoniske Orkester og Hulen.
Den siste mandagen hver måned kan vi tilby hårklipp til besøkende på huset. Gratis hårklipp er et
tilbud i samarbeid med Cutters, som hver måned stiller med en frisør fra 10.00-16.00. Gratis frisør
har vært tilbudt 11 ganger i 2018 og hver gang gjennomføres mellom 15-19 klipp, totalt 195.
Gjennom et samarbeid med Ulriken 643 har vi tilgang på 15 årskort til Ulriksbanene som vi stiller
til disposisjon for utlån til frivillige og besøkende på Robin Hood Huset. Tilbudet er svært
ettertraktet og på sommerhalvåret kan det være opp til 2 uker ventetid for å låne kort.
Fordelsavtale for de frivillige om rabattavtale med treningssenteret Actic Bergen – Torggaten er
videreført.

Utover de faste samarbeidsavtale våre har vi også fått en rekke bidrag fra ulike aktører.
Bidragene i forbindelse med barneaktiviteter er nærmere beskrevet i egen rapport.

Samarbeidspartner Beskrivelse
Ulriken 643 AS
Cutters frisør
Sparebanken vest
Bergen filharmoniske orkester
Festspillene i Bergen
Tankesmien Agenda
MIF Mennesket I Fokus
Lusofonia Bergen

Årskort til Ulriksbanen
Hårklipp
Billetter til "Sanger fra byen.
Nyttårskonsert" på Cornerteateret
Billetter til de fleste forestillinger
(snittpris 450 kr.)
Billetter
Billetter Trond Mohn Games
Førstehjelp ved selvmordsfare
Fadokveld

Verdi Antall

Sum

1140
299

15
195

kr
kr

17 100,00
58 305,00

250

40

kr

10 000,00

450

673
245
15
5
12

150
2700
280

kr 302 850,00
kr 96 855,00
kr
2 250,00
kr 13 500,00
kr
3 360,00
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Kavli
Fagbokforlaget
DNS
DNS
Comfort Bergen Airport
SUM

Billetter "Gitaristene" DNS
Norskbøker
Billetter "Gitaristene"
billetter Kim F
Hotellovernatting og middag jul

350

10

350
390
3000

30
5
15

kr
3 500,00
kr
1 243,00
kr 10 500,00
kr
1 950,00
kr 45 000,00
kr 566 413,00

Videre arbeid
Muligheten holdes også alltid åpen for at husvenner og etablerte frivillige skal kunne starte nye
aktiviteter på huset, basert på egne ferdigheter, ønsker og behov. Tidligere har det blant annet
resultert i tegne- og malekurs, datakurs, Hennamaling m.m. De frivilliges mulighet til å starte nye
aktiviteter etter interesse og behov vektlegges også i oppstartssamtalene frivillighetskoordinator
har med alle nye frivillige. AOF Hordaland – Sogn og Fjordane har videreført samarbeidsavtale
med Robin Hood Huset, der det hvert halvår tilbys 10 gratis kursplasser til våre brukere, forutsatt
at det er nok betalende deltagere til å sette opp kurset. Hverken våren eller høsten 2018 har det
vært søkere på dette tilbudet. Dette kan delvis skyldes manglende profilering og informasjon om
tilbudet, men også at få av kursene AOF har tilbudt denne perioden har vært attraktive for våre
frivillige og brukere. Et mål for den kommende perioden er at kurstilbudet i større grad tas i bruk
og at vi jobber mer målrettet med å motivere frivillige som ønsker eller har behov for
kompetanseheving med tanke på arbeidsmulighet til å benytte mulighetene som ligger i avtalen.
Ved å bedre utnytte tilbudet kan vi i større grad tilby videre oppfølging og faglig utvikling som
starter med frivillig arbeid, jobbtrening, norskspråktrening og går videre med
kompetansehevende tiltak.
Oppnåelse av de satte målene og eventuelle justeringer av disse fordrer videre et aktivt og
offensivt rekrutteringsarbeid både i og utenfor huset. I vår brukergruppe finnes det mange
ressurser som kan utgjøre et vesentlig bidrag til vår drift, enten gjennom arbeid på kjøkkenet
eller som leder for aktiviteter og grupper. Vi har imidlertid også behov for å rekruttere frivillige
utenfor brukergruppen, spesielt med tanke på drift av kurs i norsk, samfunnskunnskap og i CV og
jobbsøking. Vi ser at flere av disse frivillige kun utfører frivillig arbeid i et halvår, da de er i en
livsfase i endring på grunn av studier, midlertidig arbeidsledighet og endringer i
familiesituasjon. Det vil derfor være viktig med profilering og arbeid utad for å knytte til oss
frivillige med spesiell kunnskap innen språk, pedagogikk og jobbsøking, fortrinnsvis studenter
innen relevante fag eller pensjonister med relevant erfaring. Rekrutteringen må også balanseres
med sikte på å oppnå en god blanding av norskspråklige og ikke-norskspråklige for å sikre best
mulig uttelling for språktrening og integrering.
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Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset
Årsrapport 2018 (01.01.-31.12.2018)

Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset
Tiltak: Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset
Tiltaksperiode: 01.01.2018 – 31.12.2018
Målgruppe: Barn og foreldre fra økonomisk eller sosialt vanskeligstilte familier i Bergen og
omegn.

Bakgrunn for tiltaket: Robin Hood Husets besøkende er økonomisk vanskeligstilte og
nettverkssøkende i Bergen - herunder et økende antall barn og foreldre, mange av dem med
bakgrunn fra andre land.
Barn som lever i fattigdom står i fare for å oppleve utenforskap som følge av familiens
økonomiske og sosiale situasjon. Robin Hood Huset møter mange familier med svært
begrenset tilgang til vanlige sosiale fritidsarenaer, både på grunn av økonomi og kjennskap
til kultur og normer for norsk fritidsliv. På bakgrunn av dette har vi etablert et
aktivitetstilbud i helger og ferier, utformet med hensyn til utfordringer vi erfarer at
økonomisk vanskeligstilte og sårbare familier med begrenset nettverk kan oppleve på dette
området.

Sammendrag
Robin Hood Husets besøkende er økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende i Bergen
- herunder et økende antall familier med barn. Robin Hood Huset møter familier med svært
begrenset tilgang til vanlige sosiale fritidsarenaer, både på grunn av økonomi og kjennskap
til kultur og normer for norsk fritidsliv. På bakgrunn av dette har vi etablert et
aktivitetstilbud i helger og ferier, utformet med hensyn til utfordringer vi erfarer at
økonomisk vanskeligstilte og sårbare familier med begrenset nettverk kan oppleve på dette
området.
Tiltakets hovedmålsetning er å tilby et gratis, positivt og meningsfylt ferie- og fritidstilbud
hvor barn kan delta sammen med sine foresatte. Tiltaket fremmer inkludering gjennom
aktiv deltagelse, og gir familier mulighet til å utvide sine sosiale nettverk. Alle som deltar i
Robin Hood Husets aktiviteter er deltagere og bidragsytere i et sosialt fellesskap, ikke
mottagere. Dette bidrar til inkludering og bygger deltagerkompetanse som også kan
overføres til andre arenaer. Barn deltar sammen, slik de normalt gjør utenfor organiserte
tiltak, noe som bidrar til å opprettholde og styrke barnets viktigste relasjon og familiens
felles referansegrunnlag.
Foreldre og barn som lever i fattigdom opplever som oftest å ha ikke bare ett problem, men
en opphopning av samvarierende problemer og negative livshendelser. Foreldrenes
økonomiske situasjon påvirker barna både direkte gjennom bekymringer, og ved å være
kilde til konflikter og dårligere psykisk helse for foreldrene. Aktivitetstilbudet vil ikke løfte
familier ut av fattigdommen, men har som mål å gi vanskeligstilte familier kunnskap, gode
opplevelser og skape et pusterom i en utfordrende hverdag.
Mange som lever med økonomiske eller sosiale utfordringer har et begrenset nettverk av
støttespillere. Dette kan blant annet dreie seg om familier med begrenset eller manglende
tilknytning til arbeidslivet, familier som bor i trangbodde områder med få naturlige
møtesteder, familier med innvandringsbakgrunn som ikke har familienettverk i Norge.
Mangel på mulighet til å hverken kunne betale for å delta på arrangementer eller invitere
venner hjem kan bidra til at familier som lever i fattigdom har lite sosialt nettverk. Robin
Hood Huset har gjennom tiltaket som mål å tilby en sosial arena hvor familier kan møte
kjente og nye venner, og bygge nettverk gjennom deltagelse og aktivitet i trygge omgivelser.
Mer enn 323 barn fra 174 familier med bakgrunn fra minst 35 land har deltatt i aktiviteter
i Robin Hood Husets regi i 2018, sammen med til sammen 220 voksne. Hver helg i
skoleruten har det blitt arrangert en utflukt for barn i følge med en voksen og en åpen
familiekafé hvor hele familien er velkommen, og i alle skoleferier er det arrangert tre til fire
aktiviteter ukentlig. I tillegg ble det arrangert en tre dagers hyttetur til Hallingskeid i
skolens vinterferie, og en fem dagers familieleir på Kvalvågnes i Nordhordland i skolens
sommerferie. Aktivitetstilbudet har stor betydning for mange av familiene som deltar, både
i form av tilgang til aktiviteter de ellers ikke ville hatt tilgang til, og sosialt.
Tiltaket ble i 2016 og 2017 drevet med tilskudd fra Bufdir og private støttespillere. For 2018
ble ikke tiltaket støttet av Bufdir, men videreføring ble likevel mulig gjennom ekstratilskudd
fra Bergen kommune, samt bidrag fra de BKK-ansattes velferdskasse og Fana Sparebank. I
tillegg har Bergens kulturelle aktører bidratt betydelig i form av gratis og rabatterte billetter
til diverse aktiviteter.

Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset. Årsrapport 2018. Side 2 av 27

Innhold
Innhold ...................................................................................................................................................................... 3
Forord ........................................................................................................................................................................ 4
Innledning ................................................................................................................................................................ 5
Organisering og finansiering ....................................................................................................................... 5
Målgruppe og rekruttering .......................................................................................................................... 6
Mål og resultatmål ........................................................................................................................................... 6
Resultatmål .................................................................................................................................................... 8
Måloppnåelse..................................................................................................................................................... 8
Mål 1: Tilby aktiviteter til omlag 200 barn fra økonomisk vanskeligstilte familier i
prosjektperioden ......................................................................................................................................... 8
Mål 2: Videreføre tilbudet «Familiekafé på Robin Hood Huset» samtlige fredager i
skoleruten. ..................................................................................................................................................... 9
Mål 3: Videreføre tilbudet med gratis familieaktiviteter og utflukter samtlige lørdager
i skoleruten. .................................................................................................................................................10
Mål 4: Videreføre tilbudet med gratis aktiviteter for foreldre og barn tre til fire dager i
uken i samtlige skoleferier. ...................................................................................................................10
Mål 5: Arrangere et helgeopphold på hyttetur på vinterstid for inntil 20 barn og 15
voksne. ...........................................................................................................................................................12
Mål 6: Arrangere en fem dagers familieleir i skolens sommerferie for inntil 30 barn og
20 foreldre. ..................................................................................................................................................12
Erfaringer og veien videre ..............................................................................................................................14
Oversikt over gjennomførte aktiviteter i løpet av 2018 .....................................................................15
Oversikt over bidragsytere og bidrag 2018 .............................................................................................26

Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset. Årsrapport 2018. Side 3 av 27

Forord
Fra 2001 til 2016 har andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier steget fra 3.3
prosent til 10,3 prosent på landsbasis. I Bergen bodde nesten 4700 barn i husholdninger
med vedvarende lavinntekt i 2016. Norsk barnefattigdom dreier seg ikke primært om
udekkede basisbehov, men om å ikke ha mulighet til å delta i de aktiviteter og ha den
levestandard som barn i Norge normalt har. Barnefattigdom dreier seg om marginalisering
og sosial eksklusjon - utenforskap. Det er imidlertid ikke barnene selv som er fattige,
barnefattigdom er knyttet til foreldrenes situasjon. Det dreier seg ofte om foreldre som er
enslige forsørgere, foreldre med begrenset tilknytning til arbeidslivet, foreldre med lav
utdanning, og foreldre med innvandrerbakgrunn.
Med utgangspunkt i denne situasjonsforståelsen har Robin Hood Huset etablert et gratis
aktivitetstilbud med fokus på å gi barn fra fattige familier en god, meningsfylt og normal
fritid i et inkluderende miljø. Et sentralt utgangspunkt for Robin Hood Huset er at det er
normalt at barn og foreldre gjør aktiviteter i fritiden sammen, og det har derfor vært et
viktig poeng for oss å bygge aktivitetstilbudet rundt aktiv foreldredeltagelse. Ved at barnene
får dele opplevelsene med sine nærmeste, og foreldre får støtte sine barn i dette, vil
opplevelser og minner vare lengre. Foreldrene får i sin tur mulighet til å treffe andre
foreldre, og utvide sine sosiale nettverk og styrke egen handlingskompetanse gjennom
kjennskap til aktivitetsmuligheter de kanskje ikke hadde kjennskap til fra før. Tilbudet er
åpent for alle barn i følge med en voksenperson, noe som senker risikoen for stigmatisering
og marginalisering av deltagerne. Samtidig er aktivitetene utformet og tilpasset ut fra kjente
utfordringer for lavinntektsfamilier.
Over 320 barn har deltatt i aktiviteter for barn på Robin Hood Huset i løpet av 2018,
sammen med nære voksenpersoner. De aller fleste er barn som lever i familier med
fattigdomsutfordringer. Gjennom «Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset» får disse
barnene muligheter til morsomme og gode opplevelser sammen med sine nærmeste, på
linje med andre barn.

Hege Mikkelsen,
leder barne- og familietiltak
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Innledning
Robin Hood Huset arrangerer 3-4 aktiviteter i uken i samtlige skoleferier, og familiekafé og
lørdagsutflukter hver helg ellers i skoleruten. Deltagelse i aktiviteter og bruk av
familiekaféen er alltid gratis og åpen for alle foreldre og barn, og markedsføres som et av
mange tilbud ved Robin Hood Huset, et møtested og ressurssenter for økonomisk
vanskeligstilte og nettverkssøkende i Bergen og omegn. Aktivitetene retter seg på denne
måten mot barn og foreldre som har begrenset adgang til normale fritidsaktiviteter i
hverdagen eller ikke har råd til å reise på ferie eller delta på dyre aktiviteter i
skoleferiene. Tiltaket ble i november 2018 trukket frem som eksempel til inspirasjon i
«Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom», av Barne, ungdoms og
familiedirektoratet.
Minst 323 barn fra til sammen 174 familier har deltatt sammen med en eller flere foresatte
ved minst én aktivitet. Det er kun barn i familier som har registrert seg for informasjon om
tilbudet som er talt med, familier som deltar på drop-in-tilbud kommer i tillegg. Trolig har
rundt 350 barn deltatt i aktiviteter. Noen familier melder seg på nesten alle aktiviteter, noen
melder seg på ofte, mens andre melder seg på utvalgte aktiviteter. De fleste deltar
regelmessig i perioder. Grunnet høy etterspørsel har det dessverre ikke vært mulig å gi
plass til alle påmeldte ved alle aktiviteter. Det er ofte dobbelt så mange påmeldte som det
er kapasitet til.
Totalt har 220 voksenpersoner deltatt i aktivitetene sammen med sine barn. Familiene som
deltar har variert landbakgrunn. Familier med bakgrunn fra Norge er den klart største
enkeltgruppen, men tiltaket har i denne perioden hatt deltagere med bakgrunn fra minst 38
land:
Afghanistan, Brasil, Colombia, De forente Arabiske Emirater, Equador, Eritrea, Estland,
Filippinene, Frankrike, Hviterussland, India, Irak, Iran, Kazakhstan, Kina, Kongo, Latvia,
Marokko, Mexico, Norge, Pakistan, Palestina, Peru, Polen, Portugal, Romania, Russland,
Serbia, Somalia, Spania, Sri Lanka, Sudan, Syria, Ukraina, Ungarn, Uruguay, Vietnam og
Venezuela.
Nøkkeltall:
Antall barn som har deltatt på aktiviteter: 323
Antall voksne: 220
Antall familier: 174
Antall aktiviteter: 128

Organisering og finansiering

Robin Hood Huset har arrangert gratis aktiviteter for barn i skoleferier siden 2015, først
under prosjektet «Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset» med støtte fra Stiftelsen
Anna Jebsens Minde. Fra 1. juni 2016 ble aktivitetstilbudet for barn og foreldre utvidet og
skilt ut som et eget prosjekt, under navnet «Aktiviteter for barn på Robin Hood huset»,
muliggjort av tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) over Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tilskudd til videreføring av tiltaket ble gitt også for
2017, med prosjektperiode frem til 1. mars 2018. Stiftelsen søkte Bufdir om kroner 625.000
i tilskudd til videreføring og videreutvikling av tiltaket for perioden 01.03.18 – 28.02.19.
Bergen kommune innstilte ovenfor Bufdir på innvilgelse av hele det omsøkte beløpet. Bufdir
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valgt imidlertid å avslå søknaden fullt ut og tiltaket stod derfor i fare for å måtte legges ned.
Bergen kommune innvilget imidlertid tiltaket en engangsbevilgning på kroner 400.000 for
å sikre tiltakets videreføring. Tilskuddet fra Bergen kommune, samt tilskudd fra BKK, Fana
Sparebank, samt en andel egenfinansiering har sikret videreføring av tiltaket ut første
kvartal 2019. Stiftelsen har for perioden 01.03.19 – 28.02.20 søkte Bufdir om kroner
520.000 i tilskudd over Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i
lavinntektsfamilier. Videreføring av tiltaket utover prosjektperioden 1. kvartal 2019
forutsetter at søknaden til Bufdir innvilges.
Aktivitetsleder jobber med å administrere, gjennomføre og rapportere om aktiviteter for
barn og familier, og driver tett oppfølging av påmeldingsprosessen. Det er rekruttert
frivillige til familiekaféen, som også kan stille opp på utflukter ved behov.
Aktivitetsleder har over lengre tid administrert og deltatt ved nesten alle aktiviteter, noe
som har gjort det oversiktlig og forutsigbart for familiene, og skapt tillit og gode relasjoner.
Dette har samtidig vært utfordrende med tanke på arbeidstid over en lengre tidsperiode.
Det ble derfor gjort en omorganisering fra august 2018, som innebærer at miljøterapeut i
kafeen og aktivitetsleder jobbet annenhver helg med gjennomføring av barneaktivitetene.
Dette gjorde prosjektet mer robust, da det ga to faste personer å forholde seg til, samtidig
som det gir flere møtepunkter for målgruppene for begge prosjekter.

Målgruppe og rekruttering
Målgruppen for tiltaket er barn og unge i Bergen som lever med fattigdomsproblematikk,
herunder et stort antall innvandrerfamilier med svært varierende botid i Norge. Foreldre
og andre som ønsker å motta informasjon om tilbudet mottar ukentlig epost og SMS om
ukens aktiviteter, og melder seg på ved å svare eller ta kontakt på Robin Hood Huset.
Aktivitetsleder fører en omfattende oppfølging av påmeldinger og kontakt på SMS og
gjennom personlig kommunikasjon på Robin Hood Huset og på aktivitetene.
Informasjon om tilbudet er sendt ut til ulike samarbeidspartnere, sosialkontorer, skoler,
helsestasjoner og barnevernskontorer, og det har blitt annonsert på sosiale medier og i
avisen Barnibyen. Barnibyen trykket også en stor reportasje fra familiekaféen, og tiltaket
har vært nevnt i relevante medieoppslag hvor Robin Hood Huset har blitt kontaktet for
kommentarer om fattige familiers situasjon.
Robin Hood Huset fungerer fremdeles som en hovedkanal for rekruttering av nye deltagere,
gjennom informasjon til foreldre som benytter andre tilbud på huset, eller som besøker
familiekaféen. Størstedelen av rekrutteringen kommer av foreldre som forteller om tilbudet
til andre foreldre, eller i andre sammenhenger.

Mål og resultatmål

Tiltakets hovedmålsetning er å tilby et gratis, positivt og meningsfylt ferie- og fritidstilbud
hvor barn kan delta sammen med sine betydningsfulle voksenpersoner. Tiltaket fremmer
inkludering gjennom aktiv deltagelse, og gir familier mulighet til å utvide sine sosiale
nettverk.
Alle som deltar i Robin Hood Husets aktiviteter er deltagere og bidragsytere i et sosialt
fellesskap, ikke mottagere. Dette stiller krav til foreldre som deltar, men bidrar også til

Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset. Årsrapport 2018. Side 6 av 27

inkludering for både barn og foreldre og bygger deltagerkompetanse som også kan
overføres til andre arenaer. Det at foreldre og barn deltar sammen er med på å normalisere
barnas oppvekst og aktivitetstilbud, og bidrar til å opprettholde og styrke barnets viktigste
relasjon og familiens felles referansegrunnlag.
Foreldre og barn som lever i fattigdom opplever som oftest å ha ikke bare ett problem, men
en opphopning av samvarierende problemer og negative livshendelser. Foreldrenes
økonomiske situasjon påvirker barna både direkte gjennom bekymringer, og ved å være
kilde til konflikter og dårligere psykisk helse for foreldrene.
Aktivitetstilbudet vil ikke løfte familier ut av fattigdommen, men har som mål å gi
vanskeligstilte familier kunnskap, gode opplevelser og skape et pusterom i en utfordrende
hverdag.
Mange som lever med økonomiske eller sosiale utfordringer har et begrenset nettverk av
støttespillere. Dette kan dreie seg om familier med lav tilknytning til arbeidslivet hvor
mange finner sin sosiale forankring, familier som bor i trangbodde områder med få
naturlige møtesteder, familier med innvandringsbakgrunn som ofte ikke har
familienettverk i Norge, og andre. Mangel på mulighet til å hverken kunne betale for å delta
på arrangementer eller invitere venner hjem kan bidra til at familier som lever i fattigdom
har lite sosialt nettverk. Robin Hood Huset har gjennom tiltakene som mål å tilby en sosial
arena hvor familier kan møte kjente og nye venner, og bygge nettverk gjennom deltagelse
og positiv aktivitet i trygge omgivelser.
I utforming av aktivitetsprogrammet arbeides det kontinuerlig med å senke terskler for
deltagelse. Aspekter som om aktiviteter krever spesiell påkledning eller utstyr, om det er
muligheter for medbrakt lunsj, om det vil være kjøpepress på aktiviteten, om det trengs
spesielle ferdigheter og kunnskap for å delta, om det er risiko for forskjellsbehandling av
deltagere, og lignende blir grundig vurdert i forbindelse med planlegging av den enkelte
aktivitet. Aktiviteter i helger og ferier koster penger, også deltagelse på gratisarrangement
gir kostnader knyttet til transport, kioskhandel eller utstyr. For mange familier er selv små
kostnader som penger til vafler eller lodd vanskelig, spesielt for familier med flere barn.
Dette er noe Robin Hood Huset tar på alvor - Alle aktiviteter skal være helt gratis, og det
jobbes aktivt med å unngå indirekte kostnader for deltagerne. Det organiseres alltid et
felles måltid i forbindelse med aktivitetene. Dette fungerer både samlende for gruppen, og
fjerner behov for kioskhandling der det er aktuelt.
Aktivitetene varierer mellom aktiviteter økonomisk vanskeligstilte familier normalt ikke
kan ta seg råd til å benytte, og ulike gratis aktivitetsmuligheter i Bergen. Det er også en
målsetning å introdusere familiene for rimelige eller gratis aktiviteter og gi
erfaringskompetanse til å senere kunne reprodusere mange av aktivitetene selv. Aktiviteter
som kino, lekeland, teater, Akvariet i Bergen og lignende er spredt jevnt ut i programmet,
sammen med turer til byfjellene, ulike museer, Barnas kulturhus, og lignende. Det
arrangeres også turer til ulike gratisarrangement i regi av det offentlige eller andre aktører,
og i sommerferien blir parker, badesteder og uteområder brukt til organisert lek, piknik, og
utforskning. Felles oppmøte på Robin Hood Huset og benyttelse av offentlig transport
utvider familienes bevegelsesrom, ved at de senere vil kunne finne frem til de ulike stedene
på egen hånd.
Gjennom å delta i Robin Hood Husets aktivitetstilbud kan foreldre bli kjent, utveksle
erfaringer og lære av hverandre, samtidig som barnene er i positiv og meningsfylt aktivitet.
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Aktivitetene danner en god arena for økonomisk og sosialt vanskeligstilte familier til å
danne et sosialt fellesskap og utvikle egne sosiale nettverk, som kommer barnene til gode.
Resultatmål
Mål 1: Tilby aktiviteter til omlag 200 barn fra økonomisk vanskeligstilte familier i 2018.
Mål 2: Videreføre tilbudet «Familiekafé på Robin Hood Huset» samtlige fredager i
skoleruten i 2018.
Mål 3: Videreføre tilbudet med gratis familieaktiviteter og utflukter samtlige lørdager i
skoleruten.
Mål 4: Videreføre tilbudet med gratis aktiviteter for foreldre og barn tre til fire dager i uken
i samtlige skoleferier.
Mål 5: Arrangere et helgeopphold på hyttetur på vinterstid for inntil 20 barn og 15 voksne.
Mål 6: Arrangere en fem dagers familieleir i skolens sommerferie for inntil 30 barn og 20
foreldre.

Måloppnåelse
Mål 1: Tilby aktiviteter til omlag 200 barn fra økonomisk vanskeligstilte familier i
prosjektperioden
Over 323 barn har deltatt i aktiviteter på Robin Hood Huset i 2018, sammen med en eller
flere voksenpersoner. Tallene i denne rapporten er basert på barn med foreldre som har
registrert seg for å motta informasjon om aktivitetstilbudet, og teller derfor ikke med barn
som deltar i dropin-tilbud eller som blir med familier som deltar. Trolig har over 350 barn
deltatt i 2018. De fleste deltar etter å ha tatt kontakt på Robin Hood Huset eller etter å ha
hørt om tilbudet fra andre deltagere, men et økende antall familier har tatt kontakt etter å
ha lest om tilbudet i Barnibyen eller på sosiale medier. I starten av sommerferien tok også
flere saksbehandlere i barnevernstjenesten kontakt på vegne av familier, og for å spre
informasjon om tilbudet i sine nettverk, etter gode skussmål fra familier og andre som har
fortalt om tilbudet.
Terskelen fra å ta kontakt til å faktisk delta på aktiviteter kan for mange være høy. Mange
har også lite erfaring med å delta i organisert aktivitet, og lite forståelse for forpliktelsen
som ligger i en påmelding. Det er jobbet mye med oppfølging av og kommunikasjon med
deltagerne, i hovedsak på SMS og gjennom personlig kontakt på Robin Hood Huset og på
aktiviteter.
Om lag 23 prosent av barnene som har deltatt har norske foreldre, 25 prosent har foreldre
med bakgrunn fra EØS-land, og 52 prosent har foreldre med bakgrunn fra land utenfor EØS.
Familiene med bakgrunn fra Norge er blant dem som deltar hyppigst på aktivitetene.
Foreldrene i disse familiene er ofte aleneforeldre eller foreldre som står utenfor arbeidslivet
hvor mange etablerer sine sosiale nettverk, eller med lav inntekt som begrenser disse
familienes mulighet til å delta i ordinært fritidsliv. Det kan tenkes at det å være utenfor på
både arbeids- og fritidsarenaer, og andre klare normer for levestandard kan oppleves
spesielt marginaliserende for norske familier. I Robin Hood Husets aktiviteter blir disse
foreldrene derimot viktige ressurser i møte med minoritetskulturer.
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Mange av familiene som har deltatt i aktiviteter forteller om prekære og vanskelige
livssituasjoner, at de har lite handlingsrom, og at de har få eller ingen andre muligheter til
å organisere aktiviteter for sine barn eller møte andre i helger og ferier. Det er uvisst om
tiltaket treffer dypere i målgruppen, om foreldre forteller mer om situasjonen sin på grunn
av høyere tillit til de ansatte som jobber i tiltaket, eller om situasjonen til familiene som
deltar i tilbudet er forverret. Det er imidlertid tydelig at aktivitetstiltaket treffer godt, og
utgjør et verdifullt bidrag i mange familiers hverdag. Dette vises gjennom at mange av
familiene som har møttes gjennom tilbudet også forteller at de har begynt å omgås også
utenfor aktivitetstilbudet, og hjelper og støtter hverandre i hverdagen. Foreldre som ikke
tidligere har hatt noen relasjon til Robin Hood Huset får lavere terskel for å benytte husets
andre tilbud som rådgivning, kurs og trening, og enkelte har blitt frivillige medarbeidere i
forskjellige tiltak, noe som kan utvide deres sosiale nettverk og handlingskompetanse
ytterligere.
Resultatmålet vurderes som oppnådd

Mål 2: Videreføre tilbudet «Familiekafé på Robin Hood Huset» samtlige fredager i
skoleruten.
Hver fredag i vårsemesteret fra kl. 17-20.00 ble det arrangert «Familiekafé» på Robin Hood
Huset, et åpent lavterskeltilbud hvor alle barn er velkomne sammen med foreldre,
besteforeldre eller andre betydningsfulle voksne. Kjøkkenet drives av frivillige, og det
serveres kveldsmat før barnene deltar i aktiviteter sammen med frivillige. Dette kan være
spill, selskapsleker, formingsaktiviteter, eller lignende. Dette gir foreldre anledning til å bli
kjent med andre foreldre, og utvikle et nettverk som kan komme barnene til gode. Det gir
også aktivitetsleder anledning til å gi informasjon om det øvrige aktivitetstilbudet på Robin
Hood Huset, og konkret informasjon om kommende aktiviteter for barn og foreldre. Mange
små spørsmål kan gi høye terskler for påmelding, og mange av disse kan senkes gjennom
informasjon.
På
grunn
av
ujevne
besøkstall ble det gjort
endringer
for
høstsemesteret.
Noen
foreldre ga tilbakemeldinger
om at fredag ettermiddag ble
for hektisk, og at tidspunktet
var for sent for små barn.
Familiekafeen ble derfor
flyttet til søndag fra kl 12-16.
Tidsrommet kaféen er åpen
er valgt med utgangspunkt i
Capoeiramusikk-workshop og allsang på familiekaféen høsten 2018
at dette kan være lange
timer på en søndag når man
ikke har noe sted å være, eller noen å være med. Små boliger kan føles ekstra små i helger,
det er derfor verdifullt å kunne tilby alternative møtesteder, hvor man kan delta helt gratis
og uten påmelding.
Familiekafé på søndager fungerer som en åpen kafé. Kaféen serverer enkel mat, og barna
kan delta i aktiviteter og verksted. Kaféen er både et sted hvor familier kan nyte
kaféopplevelser sammen på en søndag som en del av det å bo i en storby, og et sted hvor
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man alltid kan møte andre til hyggelig samvær. Familier dropper innom for en vaffel på vei
til besøk eller andre aktiviteter, avtaler å møte vennefamilier på kaféen, eller blir hele
åpningstiden og bidrar til hygge for seg selv og andre som kommer innom.
Én søndag i måneden benyttes
lokalet til andre formål, denne
helgen
arrangeres
det
“Fredagstaco”, med brettspill
som fast aktivitet. Det gjøres i
stand en tacobuffet i Robin Hood
Husets kafé, hvor familier kan
kose seg i fellesskap med taco og
brettspill.
Fredagstacokonseptet gir en god inngang til å
dele og snakke om norsk kultur i
Godt oppmøte på Fredagstaco med Halloweenfest
møte
med
internasjonale
tradisjoner, og er et sosialt og interkulturelt arrangement med innslag av både hverdag og
fest.
Aktivitetene på kafeen og fredagstaco ledes av frivillige rekruttert spesielt til tiltaket, noe
som frigjør tid til miljøarbeid for aktivitetsleder, og til å skape tillit og gode relasjoner til
deltagerne. Tilbakemeldingene på endringene er gode, og besøkstallene på kaféen er blitt
noe jevnere med endringene.
Resultatmålet vurderes som oppnådd.

Mål 3: Videreføre tilbudet med gratis familieaktiviteter og utflukter samtlige
lørdager i skoleruten.
Hver lørdag arrangeres det aktiviteter og utflukter fra Robin Hood Huset for barn sammen
med én forelder pr familie. Aktiviteten starter alltid på Robin Hood Huset, gjerne med
matpakkeverksted eller aktiviteter knyttet til utflukten. Om det ikke er mulighet for å ta
med matpakke på aktiviteten, arrangeres det et lite fellesmåltid på Robin Hood Huset. Disse
samlingene gir både familiene og aktivitetsleder en oversikt over hvem som er med på
utflukten, og virker samlende for aktiviteten videre. Aktivitetene er lagt opp slik at
foreldrene har ansvar for, og deltar sammen med sine barn, og aktivitetene har på denne
måten en sosial og nettverksbyggende effekt i tillegg til å være en aktivitetsarena for
barnene. Aktivitetene er varierte, det ble blant annet turer til Fløyen, konsert med
Harmonien, ulike museum, svømmehall, lekeland, aktivitetsdag på Sjøsportsenteret,
badestrender, teater, akvariet og jazzfestival. Det er svært stor pågang på mange av
aktivitetene, veldig ofte er det dobbelt så mange påmeldte som det er plasser til.
Resultatmålet vurderes som oppnådd.
Mål 4: Videreføre tilbudet med gratis aktiviteter for foreldre og barn tre til fire dager
i uken i samtlige skoleferier.
Robin Hood Huset arrangerer tre til fire aktiviteter ukentlig i alle skoleferier. Aktivitetene
er hel- og halvdagsaktiviteter, og finner sted på ulike tidspunkt på dagen, avhengig av typen
aktivitet. Aktivitetene planlegges ut fra årstid og vær, og tidligere erfaringer.
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Vinterferien 2018 startet med full buss til
skidag på Kvamskogen. Alle fikk låne utstyr
og heiskort i Furedalen Alpinanlegg. Mange
sto på ski for første gang denne dagen, mens
andre holdt seg i akebakken, og både Kvikk
lunsj og kakao ble nytt blant solgløttene. Det
ble videre arrangert skøytedag, og turer til
AdO, Kino, og VilVite. I Påskeferien ble det
arrangert turer til KODE, Bergen
Strutsefarm og AdO, samt en påskekrim på
Grilling på bålpanne på skidag i vinterferien 2018
Robin Hood Huset og eggjakt i
Nordnesparken. På 17. mai ble det arrangert tradisjonelle leker i 3. etasje, og barnene fisket
is fra terrassen og vant flotte premier i loddtrekning.
I sommerferien ble det arrangert turer
til
ulike
parker,
strender
og
friluftsområder, med piknik, lek og
sosial moro som mål. Det ble også
arrangert turer til ulike museer, kino,
Nordnes sjøbad, Fløyen, Strutsefarmen,
og en dagstur til Øygarden og
Kystmuseet. For tredje år på rad
samarbeidet Robin Hood Huset med
Hordaland
Krins
av
Norsk
Speiderforbund, som tilbyr gratis
plasser på dagtilbudet «Friluftsskolen»
Engasjerte foreldre organiserte grillfest ved Kystmuseet i Øygarden
og på to fem-dagers «Friluftsleirer». I
samarbeid med bymiljøetaten og
Fløybanen fikk også seks familier sove én natt hver i den unike hytten «Tubakuba», og
billetter til Fløybanen til og fra hytten. Robin Hood Huset har soveposer og liggeunderlag til
utlån, dette gjør det mulig for flere barn å delta på sommerleirer og friluftsliv.
I høstferien ble det
arrangert turer til både
Fløyen
og
Ulriken,
museum
og
kino.
Juleferien startet med
julefest for barnefamilier
på Robin Hood Huset,
med pinnekjøtt, riskrem
og gaver til barnene.
Kokkelauget i Bergen
stilte opp for andre år på
rad, denne gang med
Fredelig stemning på julefest 22. desember
catering og presentasjon
av maten, som ble servert
av proffe servitører fra Hotel Oleana. Det ble vist filmer og spilt spill i 3. etasje, og alle barn
fikk godtepose og julegave fra Juleglede. Lille julaften dro fire familier til Øygarden på et
arrangement i regi av Dale Oen Experience, i tillegg til at Familiekaféen var åpen. På Julaften
dro nesten 100 personer til Flipzone trampolinepark i Åsane, hvor det også ble servert
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pinnekjøtt. I romjulen var 3. etasje åpen for barn som ville se film og leke, 70 personer var
på kino, og ferien og året ble avsluttet med juletrefest på Robin Hood Huset.
Resultatmålet vurderes som oppnådd.

Mål 5: Arrangere et helgeopphold på hyttetur på vinterstid for inntil 20 barn og 15
voksne.
Hytteturen fant sted på DNTs hytte «Lokalet», og
reisen gikk med Bergensbanen. Stedet ble valgt ut
fra et ønske om å gi en spennende og eksotisk
høyfjellsopplevelse og en togtur, noe mange ikke
har opplevd tidligere.
Det ble gjort et betydelig arbeid for å senke
terskelen for deltagelse for familiene. Mange kan
ikke delta på denne typen turer selv om de er
gratis, på grunn av manglende utstyr. Turen ble
preget av en sterk kuldebølge, det ble derfor
samlet inn ulltøy og annet i forkant, og i
Mye tid til spillkos på hyttetur i vinterferien 2018 samarbeid med klesprodusentene Tiny Trolls of
Norway og Navigare kunne Robin Hood Huset
sørge for at alle hadde nødvendig utstyr for å delta på turen.
Hytten hadde utedo, felles sovesaler, og en liten
stue med vedovn og kjøkken hvor alle måltid ble
delt i fellesskap. Barnene akte i bratte bakker og
bygget omfattende snøhuleprosjekter, og en
kjentmann fra DNT tok med en gruppe voksne
og ungdom på en lengre tur i området. Inne ble
det spilt mye spill, og barna utviklet en intrikat
gjemsellek.
Resultatmålet vurderes som oppnådd.

Mål 6: Arrangere en fem dagers familieleir i skolens sommerferie for inntil 30 barn
og 20 foreldre.
Basert på svært gode erfaringer fra 2017,
ønsket Robin Hood Huset å arrangere en fem
dagers sommerleir for familier i sommerferien
2018, fra 6.-10. august. Robin Hood Husets
familieleir var helt gratis, og nøye planlagt for å
unngå kostnader for deltagende familier. Leiren
ble for andre gang arrangert på Vestnorsk
Grafiske
Fagforenings
Feriesenter,
et
hyttesenter i Lindås kommune. Det lokale
busselskapet «Fjordhesten» bidro med en
Mye felles lek i uteområdet på familieleir
gunstig pris på reisen til og fra Kvalvågnes, og redningsvester til alle og fisketurstyr ble lånt
fra Fjell Folkebibliotek. Det meste av maten ble hentet ut fra Matsentralen.
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Området byr på flott, vestlandsk kulturlandskap, med fjord og svaberg, skog og gårder.
Feriesenteret består av flere gamle hus og hytter med enkel standard, og et stort inngjerdet
uteområde med en egen liten fotballbane, som gjør det godt egnet for barnefamilier.
Feriesenteret disponerer også tre robåter.
8 familier med til sammen 13 barn mellom 4 og 14 år
deltok på leiren sammen med aktivitetsleder, ansatt
assistent og to frivillige medarbeidere. Hver familie
hadde egne rom i hovedhuset, eller i separate hytter.
Hovedhuset hadde stort fellesareal med langbord og
sittegrupper som rommet alle deltagerne, samt en
terrasse og et flott område med tak utendørs med
sittegrupper og griller.
Robin Hood Huset hadde med all mat til oppholdet.
Det ble arrangert felles frokost i Hovedhuset hver
morgen, og to fellesmiddager. Øvrige dager kunne
familiene hente «Robin Hoods matkasse», som
inneholdt ingredienser til lunsjer, middager og
snacks.
Det ble tilbudt felles aktiviteter for alle som ville være med hver dag, blant annet fisketur,
badetur, fotballcup og rebusløp. Barnene var i stor
Ferieoppholdets eneste fangst
grad jevnaldrende, og ble raskt venner. De underholdt
seg selv med froskejakt, fotball, tikken og gjemsel, innendørs ble det spilt mye kort. Dermed
fikk foreldrene som var med på turen god tid til å bli kjent.
Resultatmålet vurderes som oppnådd
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Erfaringer og veien videre
Aktivitetstilbudet er åpent for alle som ønsker å delta, og slik ikke behovsprøvd. Dette
reduserer faren for stempling og stigmatisering av brukerne, senker terskelen for
deltagelse, samt åpner for at barnene kan ta med venner som ikke faller inn i målgruppen
og stimulerer på denne måten interaksjon på tvers av sosioøkonomiske skiller. Dette er
svært viktig å ivareta, på tross av økende interesse og deltagertall.
Noe av prosjektets styrke ligger i at aktivitetene finner sted når det virkelig er behov for det,
altså i helger og ferier, og at aktivitetsleder har administrert og deltatt på alle aktiviteter,
noe som har gjort det oversiktlig og forutsigbart for familiene, og skapt tillit og gode
relasjoner. Dette har samtidig vært utfordrende med tanke på arbeidstid over en lengre
tidsperiode. Det ble derfor gjort en omorganisering for høsten 2018, som innebar at
miljøterapeut i kafeen og aktivitetsleder jobbet annenhver helg med gjennomføring av
barneaktivitetene. Dette gjorde prosjektet mer robust, da det ga to faste personer å forholde
seg til, samtidig som det ga flere møtepunkter for målgruppene for begge prosjekter. Både
aktivitetsleder og miljøterapeut jobbet i tillegg som rådgivere, noe som både ga en god
inngang for foreldre som ønsket veiledning, og for rådsøkende som kunne ha behov for
barneaktiviteter. Det blir viktig å sikre faste personer som kan følge opp aktivitetene på en
helhetlig måte.
Det er svært stor pågang på mange av aktivitetene, ofte er det dobbelt så mange påmeldte
som det er plasser til. Ofte er det 80-100 påmeldte personer til aktivitetene, noe som er
vanskelig å gjennomføre og samtidig beholde god kvalitet på den enkelte aktivitet.
Juleferien startet for eksempel med over 170 påmeldte til Robin Hood Husets julefest for
familier med barn, og 100 påmeldte til et arrangement på julaften på trampolineparken i
Åsane. I løpet av november leverte barn inn ønskelister til leketøysbutikken Sprell på Robin
Hood Huset, som innfridde julegaveønsker i samarbeid med sine kunder. Foreldrene til 167
barn var som følge av dette innom for å hente julegaver til sine barn, noe som også ga
anledning til mange samtaler med disse foreldrene. Det er lite som tyder på at deltagelsen
vil avta i 2019, ved videreføring av prosjektet. Det kan bli viktigere med forutsigbarhet i
tilbudet, slik at flest mulig får delta på tilsvarende aktiviteter.
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Oversikt over gjennomførte aktiviteter i løpet av 2018
Dato

Aktivitet

Ant.
barn
16

Ant.
voksne
10

Ant.
Fam.
8

05.01.2018

Familiekafé
Enkel servering, og filmvisning for barnene i 3. etasje.

06.01.2018

Snølek på Fløyen
Familiene tok Fløybanen til topps i strålende solskinn. Lek i
snøen på lekeplassen, og inntak av boller og varm drikke.

7

6

4

12.01.2018

Familiekafé
Tacobuffet og brettspill i kaféen

7

5

3

13.01.2018

Bading på AdO arena
Bading, rutsjing og stuping.

35

20

17

19.01.2018

Familiekafé
Det ble servert suppe, og barnene malte og dekorerte
gipsfigurer.

8

6

4

20.01.2018

Det Magiske Orkesteret med Bergen Filharmoniske
Orkester
Kakaosamling på Robin Hood Huset, hvor det ble laget en magisk
xylofon av glass, vann og rosa glitter. Alle barn kunne prøve alle
orkesterets instrumenter i foajeen før konserten.

15

12

12

26.01.2018

Familiekafé
Det ble servert fiskeburgere, og barnene spilte brettspill og lekte
med duplo

9

7

4

27.01.2018

Norges Fiskerimuseum
Minilunsj og fiskeverksted på Robin Hood Huset, før felles
busstur til Fiskerimuseet. Museet bød på spennende og
interaktive utstillinger for store og små.

13

10

9

02.02.2018

Familiekafé

4

2

1

03.02.2018

Leo’s lekeland
På lekelandet fikk de voksne god anledning til gode samtaler
mens barnene klatret og rutsjet, og nye familier fikk bli kjent
med både aktivitetstilbudet og andre familier.

55

34

28

09.02.2018

Familiekafé
Barnene bakte boller med aktivitetsleder og frivillige

12

8

6

10.02.2018

Aking og bål på Fløyen
Familiene tok Fløybanen, og akte og grillet marshmallows og
pølser på bål ved Fløysletten.

9

4

4

16.02.2018

Familiekafé med karneval
Barnene laget masker og fikk ansiktsmaling

6

6

4

17.02.2018

Lørdag 17. februar: Barnas kulturhus
Kun én familie møtte opp til denne aktiviteten.

1

1

1
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Dato

Aktivitet

Ant.
barn
13

Ant.
voksne
8

Ant.
Fam.
6

23.02.2018

Familiekafé – Vinterferiefest
Pizza, ansiktsmaling og disco med glowsticks

24.02.2018

(Vinterferie) Skidag på Kvamskogen
Busstur med Fjordhesten til Furedalen Alpinsenter. Her kunne
alle som ønsket det låne utstyr og heiskort. Mange gikk på ski for
første gang denne dagen. Det ble grillet pølser på bålpanne til
lunsj.

28

15

15

25.02.2018

(Vinterferie): Bading på AdO Arena
Bading, rutsjing og stuping på AdO arena

27

15

15

27.02.2018

(Vinterferie): Skøyter i Bergenshallen
Alle tok bybanen til ishallen, hvor man kunne låne skøyter. Felles
pause med kakao og lunsj, før retur til byen.

22

12

11

28.02.2018

(Vinterferie) «Coco» på Bergen Kino
Kino og godteposer. Filmen slo godt an, spesielt for de barna som
kunne litt spansk!

21

8

11

01.03.2018

(Vinterferie): VilVite
Felles tur gjennom Nygårdsparken til vitenskapssenteret, som
byr på mange morsomme aktiviteter for store og små, og det ble
arrangert felles lunsj i matpakkerommet.

U

U

U

01.0303.03.2018

(Vinterferie): Hyttetur til Hallingskeid
Tog til og fra Hallingskeid, overnatting på DNT-hytte i to netter.
Aking, snøhulebygging og spillkos i sibirkulde. Se nærmere
beskrivelse i prosjektrapporten.

18

11

9

09.03.2018

Fredag 9. mars: Familiekafé med klovneshow
Studentteateret Immaturus underholdt både voksne og barn
med klovneshow

12

7

6

10.03.2018

Familiedag på Fløyen
Alle tok Fløybanen, og grillet pølser på Fløyen. I anledning
«Krafttak mot kreft» ble det arrangert forskjellige
familieaktiviteter på Fløyen denne dagen.

12

7

6

16.03.2018

Familiekafé
Det ble servert hjemmelaget tomatsuppe, og barnene deltok i
påskeverksted i 3. etasje.

19

12

9

17.03.2018

Vikingleir i Nygårdsparken
Det ble servert vikingfrokost på Robin Hood Huset. I parken var
det hesteridning, sverdkamp mot vikinger og bueskyting,
konserter, teater og eventyrstunder i solen. Mange dro tilbake til
parken på egenhånd neste dag.

13

11

9

23.03.2018

(Påskeferie): Familiekafé
Det ble servert suppe og kake, og barnene deltok i påskeverksted
i 3. etasje.

10

7

6
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Dato

Aktivitet

Ant.
barn

Ant.
voksne

Ant.
Fam.

24.03.2018

(Påskeferie): Kunstlab på KODE 4
Formiddagssamling på Robin Hood Huset før besøk på Kunstlab,
et museum for barn. Her kunne barnene også delta i verksted.
Alle familiene som var med fikk frikort til KODE-museene for
2018.

13

7

7

26.03.2018

(Påskeferie): Påskekrim på Robin Hood Huset
En påsketyv hadde stålet godteri, og tatt små påskekyllinger til
fange. Barnene løste oppgaver for å befri kyllingene og løse
mysteriet. Etter jakten ble det vist film.

14

0

7

27.03.2018

(Påskeferie): Bergen strutsefarm
Omvisning i grupper på gården, alle som ville fikk mate og klappe
kyr, sauer, struts, kaniner, marsvin, høns, og påskekyllinger, og
gi flaske til nybakte lam. Felles lunsjsamling på loftet.

23

12

11

28.03.2018

(Påskeferie): Bading på AdO Arena
Bading, rutsjing og stuping

34

20

19

31.03.2018

(Påskeferie): Eggjakt og piknik i Nordnesparken
Barnene ble delt inn i lag og lette etter fargerike egg, lekte
tradisjonelle uteleker, og det var grilling og godteripremier.

32

22

19

06.04.2018

Familiekafé
Hjemmelaget Blomkålsuppe og dessert, og ulike kortspill i
kaféen

U

U

U

07.04.2018

Konsert med Bergen Filharmoniske orkester
Alle fikk utdelt dirigentstaver i Grieghallen, og fikk herme etter
ekte dirigenter før en forestilling med Harmonien og
Tryllekunster Steinar Thelen

16

12

11

13.04.2018

Familiekafé med konsert
Det ble servert hjemmelaget pizza, og vokalensemblet Multa
Paucis holdt en flott konsert.

10

7

5

14.04.2018

Historisk museum
Skattejakt i de kulturhistoriske samlingene, og lunsjpause i
«krypten»

10

8

6

20.04.2018

Familiekafé stengt - «Petter kanin» på Bergen Kino
På grunn av renovasjonsarbeid på Robin Hood Huset, ble det
ikke arrangert familiekafé denne kvelden. I stedet ble det
arrangert tur på kino.

32

18

18

21.04.2018

Grilling på Fløyen
Alle tok Fløybanen sammen, og lekte og grillet på toppen.
Familiekafé
Kun en familie kom denne kvelden, det ble likevel laget
garnpomponger.

10

7

5

3

1

1

27.04.2018
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Dato

Aktivitet

Ant.
barn

Ant.
voksne

Ant.
Fam.

28.04.2018

Barnas kulturhus
Matpakkeverksted på Robin Hood Huset, før felles avgang til
kulturhuset. Barna deltok aktivt i forestillingen, og kunne delta i
forskjellige kunstverksted etterpå.

15

10

10

04.05.2018

Familiekafé
Barna deltok i formingsverksted

8

5

4

05.05.2018

Norges fiskerimuseum
Alle tok buss sammen til museet, som bød på rebus og
interaktive utstillinger.

10

6

5

08.05.2018

«Vilde Vite og plastmysteriet» på DNS
Familien deltok uten aktivitetsleder

14

11

11

11.05.2018

Familiekafe
Kun én familie møtte til kafé denne kvelden

2

1

1

12.05.2018

Aktivitetsdag på Sjøsportsenteret med Lions Club Fana og
Fana Vest
Alle fikk bli med på båttur rundt på Nordåsvannet, det var
grillfest, skattejakt, krabbefiske, ansiktsmaling og ulike leker for
barna.

18

12

12

17.05.2018

Aktiviteter og festlunsj på Robin Hood Huset
Det ble arrangert leker som ringspill, kasting på bokser,
potetløp og isfisking, og det ble servert pølser og kake. Alle barn
vant fine premier i loddtrekning.
Planleggingsdag i parken
På grunn av strålende vær og skolefri ble det arrangert
lekepiknik i parken i stedet for familiekafé. Barnene koste seg
med limbo, hoppestrikk, såpebobler, badminton og frisbee, og
grilling.

40

25

19

14

10

9

19.05.2018

Bading i Nipedalen
Alle barna og noen modige voksne badet, og det ble grillet,
gravd og blåst såpebobler i strålende vær.

14

12

8

25.05.2018

Plasking i Skansedammen
På grunn av det fine været ble det arrangert tur og grilling på
Skansen i stedet for Familiekafé.

4

6

3

26.05.2018

Bading på Helleneset
Barna badet og fisket etter krabber, og det ble en koselig felles
piknik

15

9

6

01.06.2018

Familiekafé på terrassen
Det ble servert reker, pølser, is, og annen sommermat, og barna
spilte bowling, spill, og lekte.

23

13

10

02.06.2018

«Udul» på Festspillene
Frokostsamling på Robin Hood Huset før nysirkusforestillingen
på Festplassen.

15

10

10

18.05.2018
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Dato

Aktivitet

Ant.
barn

Ant.
voksne

Ant.
Fam.

08.06.2018

Tur til den nye stranden på Marineholmen
Ingen møtte til felles avgang fra Robin Hood Huset, og aktiviteten
ble avlyst.

0

0

0

09.06.2018

Tur til Fløyen
Fløybanen var dessverre ute av drift på grunn av tekniske
problemer. Det ble foreslått alternative aktiviteter, men det var
så mye moro som skjedde i byen denne dagen, at alle familiene
dro hver til sitt.

12

8

7

15.06.2018

Familiekafé
Det ble servert fiskeburgere, og barna malte med vannmaling.

4

6

3

16.06.2018

Tur til Fløyen
Tur rundt Skomakerdiket med nistesamling og andungemating,
og lek på Klatrelekeplassen.

9

5

4

22.06.2018

Kick off for sommerferien
Fajitas-buffet og formingsverksted for barnene. Det ble også
loddet ut billetter til Brannkamp og Marcus og Martinuskonsert.

24

18

12

23.06.2018

(Sommerferie) Skutefest på Bryggen
Piratsamling med ansiktsmaling på Robin Hood Huset, før felles
avgang til åpen dag på Statsraad Lemkuhl, Christian Radich og
Sørlandet

6

3

3

26.06.2018

(Sommerferie) «Den utrolige historien om den
kjempestore pæra» på Bergen Kino
Alle fikk godteposer, og gikk sammen til Bergen kino.

30

16

16

28.06.2018

(Sommerferie) Lekedag i Nygårdsparken
Det ble grillet pølser, og barn og voksne spilte fotball og andre
spill, og hoppet tau.

9

4

3

29.06.2018

(Sommerferie) Kunstlab og Kode 2
Kun en familie møtte opp til denne aktiviteten, det ble likevel en
fin dag, og tid til is etter museet.

2

1

1

30.06.2018

(Sommerferie) Gamle Bergen
«Levende museum» med skuespillere i kostymer, og
tradisjonelle leker.

3

2

2

0207.07.2018

(Sommerferie) Overnatting i Tubakuba på Fløyen
Seks familier overnattet en natt hver i den unike hytten på
Fløyen, og Fløybanen stilte med billetter tur-retur

13

11

6

03.07.2018

(Sommerferie) Historisk museum og Piknik i Botanisk
hage
Skattejakt på museet før piknik i Musehagen.

19

9

9
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Dato

Aktivitet

Ant.
barn
8

Ant.
voksne
6

Ant.
Fam.
6

05.07.2018

(Sommerferie) Nordnes sjøbad
En dagstur til Kollevåg på Askøy måtte utsettes på grunn av
dårlig vær, aktiviteten ble derfor holdt på Nordnes sjøbad.
Familiene badet i gråværet, og det ble felles matpause da solen
tittet frem.

06.07.2018

(Sommerferie) Formingsverksted på Robin Hood Huset
Barnene malte fine sommerfuglbilder i klasserommet i tredje
etasje

5

2

3

10.07.2018

(Sommerferie) Dagstur til Kystmuseet i Øygarden
Alle foreldrene deltok i arbeidet med en flott grillfest og
aktiviteter for barnene. Noen badet fra svaberg, andre padlet i
sjøkano før bussen gikk tilbake sen ettermiddag.

19

14

14

12.07.2018

(Sommerferie) Bading på Nordnes sjøbad
Bading, soling og felles piknik på Nordnes sjøbad

19

11

11

13.07.2018

(Sommerferie) Filmvisning på Robin Hood Huset
Film på storskjerm og popcorn

5

0

3

17.07.2018

(Sommerferie) Tur til strutsefarmen i Fyllingsdalen
Alle fikk hilse på struts, lam, kuer og kalver, og alle barna fikk
kose med marsvin og kaninunger.

18

9

9

19.07.2018

(Sommerferie) Piknik og bading på Møhlenpris
Strandliv og grilling

6

4

4

20.07.2018

(Sommerferie) Spillkos på Robin Hood Huset
Brettspill i 3. etasje

14

8

7

24.07.2018

(Sommerferie) Tur på KunstLab på KODE 4
Besøk i både Kunstlab og de ordinære samlingene

29

13

13

26.07.2018

(Sommerferie) Kanopadling på Fløyen
Tur med Fløybanen til skomakerdiket, hvor det ble badet og
padlet i kano. BT var tilstede på fjellet og intervjuet noen
fornøyde barn som var med Robin Hood Huset.

39

18

16

27.07.2018

(Sommerferie) Stranddag i Nipedalen
Strandliv og lek på en av årets varmeste dager

25

14

14

30.0704.08.2018

(Sommerferie) Friluftsleiren med HKNS
Barnene deltok uten foreldre på friluftsleir i Hardanger, hvor de
bodde i lavvo med andre barn. Her fikk de lære grunnleggende
friluftsliv, og delta i morsomme friluftsaktiviteter.

4

0

4

31.07.2018

(Sommerferie) Tur til Fiskerimuseet.
Det var meldt kraftig regnvær, og en del foreldre meldte avbud.
Barna var på skattejakt, lærte seg minimumsmål på fisk, og hva
forsøpling gjør med havet.

5

3

3
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Dato

Aktivitet

Ant.
barn
U

Ant.
voksne
U

Ant.
Fam.
U

01.08.2018

(Sommerferie) “Hekseringen” på Bergenhus festning
Fyllingsdalen teater inviterte til utendørs forestilling, Robin
Hood Huset organiserte påmelding og distribusjon av billetter.

02.08.2018

(Sommerferie) Bading på Nordnes sjøbad.
Regnværsbading i oppvarmet basseng

7

4

4

03.08.2018

(Sommerferie) Hotel Transylvania på Bergen kino.
Kino og godteposer

29

16

16

06.10.08.2018

(Sommerferie) Friluftsleiren med HKNS
Barnene deltok uten foreldre på friluftsleir i Hardanger, hvor de
bodde i lavvo med andre barn. Her fikk de lære grunnleggende
friluftsliv, og delta i morsomme friluftsaktiviteter.

7

0

7

06.10.08.2018

(Sommerferie) Familieleir på Kvalvågnes
Ni familier hadde fine dager på Kvalvågnes i Lindås kommune.
Familiene ble tilbudt felles aktiviteter hver dag, som fisking,
bading, turer i robåt, fotballcup og skattejakt. Det ble arrangert
felles frokost hver dag, og to felles middager. Se nærmere
beskrivelse i prosjektrapporten.

13

13

9

11.08.2018

(Sommerferie) Marcus og Martinus på Bergenhus festning
Sparebanken Vest inviterte 20 personer til forfest og konsert, i
tillegg mottok Robin Hood Huset 5 billetter som gave fra en
privatperson. Familiene deltok uten aktivitetsleder.

16

9

9

18.08.2018

Filmvisning på Robin Hood Huset
Det møtte opp mange flere enn forventet til aktiviteten, som
egentlig skulle være på Barnas Kulturhus. Det ble i stedet film
og lørdagsgodt på Robin Hood Huset, noe både barn og voksne
virket fornøyd med.

14

11

11

19.08.2018

Familiekafé med formingsverksted
Fire familier kom på den første søndagskaféen. Det ble servert
smørbrød med eggerøre, og barnene kunne male selvportett i 3.
etasje.

8

5

4

24.08.2018

Fredagstaco og spillkveld på Robin Hood Huset
Kaféen var full på den første månedlige fredagstacoen. Alle
spiste og koste seg, og barnene lekte og spilte spill med frivillige
og foreldre

27

19

14

25.08.2018

Bryggens museum
Her kunne man lære om Bergen i middelalderen, selv om det
nok var bomgjømsel i gangene som fenget mest

11

7

7

01.09.2018

Bajazzfestivalen
Polkabjørn og Kleine Heine både spilte, sang og lærte bort
jodling, og Nina og Sommerfuglfiskane bød på oppjazzet André
Bjerke.

14

7

7
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Dato

Aktivitet

Ant.
barn
8

Ant.
voksne
7

Ant.
Fam.
5

02.09.2018

Familiekafé
Det ble servert tomatsuppe med egg og nystekte rundstykker,
og barnene deltok i formingsverksted og fikk ansiktsmaling.

08.09.2018

Akvariet i Bergen
Kaffekos og lunsj på Robin Hood Huset, før felles spasertur til
akvariet. Sjøløveshow og otertrening var populært, og det
oppstod en spontan fellessamling i solen på uteplassen.
Familiekafé
Det ble servert ostesmørbrød og vafler, og barnene (og noen
voksne) fikk ansiktsmaling og lekte selskapsleker.

38

16

16

9

6

4

15.09.2018

Kunstlab på KODE 4
Formiddagskos på Robin Hood Huset før felles avgang til
kunstmuseet. Familiene så utstillingen «Drømmedryss» og
deltok i collage-verksted. Mange av familiene dro videre til
KODEs øvrige utstillinger etter aktiviteten.

13

10

10

16.09.2018

Familiekafé
Det ble servert ostesmørbrød og kaker, og arrangert
smykkeverksted i 3. etasje. Mange stakk innom på vei til eller fra
andre arrangement i byen denne dagen.

24

17

11

22.09.2018

Brødrene Løvehjerte på Fyllingsdalen teater
Forestillingen var både trist, fin og litt skummel.

22

17

16

23.09.2018

Familiekafé
Det ble servert kaker og flotte smørbrød, og det ble spilt
brettspill. Barnene fikk ansiktsmaling.

5

4

3

06.10.2018

(Høstferie)Tur på Ulriken
Familiene tok Ulriksbanen opp og ned, og gikk tur til
Årstadhytten på toppen. På veien deltok de i en
bossplukkingsaksjon, og stilte sporty opp for promo-filming for
Ulriken. Robin Hood Huset hadde med pølser og kakao på
termos. Selv om deltagerne var få, satte de pris på en aktivitet
for litt større barn.

4

2

2

07.10.2018

(Høstferie) Familiekafé
Det ble servert flotte snitter og kaker, og arrangert
selskapsleker for barna i 3. etasje.

5

5

3

09.10.2018

(Høstferie) «Smallfoot» på Bergen kino
Alle møttes på Robin Hood Huset, hvor barnene fikk godteposer
til filmen.

30

16

18

11.10.2018

(Høstferie) Tur til fiskerimuseet
Alle møttes på Robin Hood Huset, og spaserte til sammen til
Sandvikstorget i det fine været. Etter en fin stund på museet.
Felles lunsj på holmen utenfor.

5

3

3

09.09.2018
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Dato

Aktivitet

Ant.
barn
13

Ant.
voksne
7

Ant.
Fam.
7

13.10.2018

(Høstferie) Regnværstur til Fløyen
Matpakkeverksted på Robin Hood Huset, før samlet avgang til
Fløybanen i øs pøs regnvær. Vi hadde lekeplassen helt for oss
selv, og spiste felles lunsj i Gapahuken.

14.10.2018

(Høstferie) Familiekafé med capoeiraworkshop
Det ble servert vafler og kaker, og trenere fra Capoeira BeijaFlor lærte bort musikk, sanger og bevegelser fra den
brasilianske kampsporten.

25

16

12

18.10.2018

Folk og røvere i Kardemomme by på DNS
Felles avgang fra Robin Hood Huset til teateret

27

20

20

20.10.2018

Gratulerer med dagen! Jubileumskonsert i Grieghallen
Samling på Robin Hood Huset før felles avgang til Grieghallen,
hvor det var åpent hus og morsomme aktiviteter for barnene
før konserten.

24

14

14

21.10.2018

Familiekafé
Det ble servert pasta og kaker, og barnene deltok i verksted
med frivillige. Der kunne de lage masker og pynt til halloween.

12

9

8

26.10.2018

Tacofredag med Halloweenfest
Rekordbesøk på familiekaféen! Det ble servert taco, alle barn
fikk ansiktsmaling og godteposer, og det var disco med
glowsticks.

74

38

30

27.10.2018

Familiekonsert med Fémina på Bergen internasjonale
musikkfestival
Oppmøte på Robin Hood Huset og felles spasertur til BIKS i flott
vær, før konserten. Her ble det danset til både bossa nova,
tango og hiphop-rytmer!

18

9

9

03.11.2018

Tur på Fløyen med bålkos og pinnebrød
Oppmøte på Robin Hood Huset før tur med Fløybanen. Tross
vind og regn ble det en strålende tur til en hytte, hvor det ble
grillet pølser og pinnebrød på bål.

12

7

7

04.11.2018

Familiekafé med pepperkakehusverksted
Hver familie som kom på kaféen kunne pynte et
pepperkakehus, og levere det til pepperkakebyen like borti
gaten. Alle som leverte fikk diplom, pepperkakemedaljer og
fribilletter til Pepperkakebyen.

U

U

U

10.11.2018

«Bakgårdsskatter» og dansekurs på Barnas kulturhus
Oppmøte på Robin Hood Huset før felles tur til kulturhuset. Her
fikk alle se et forrykende breakdanceshow som var et møte
mellom gammel og nymotens lek, før barnene deltok i
dansekurs med danserne fra forestillingen.

19

12

12

11.11.2018

Søndag 11. november: Familiekafé med formingsverksted
Det ble servert vafler, og barnene kunne klippe og lime og lage
fine kort

U

U

U
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Dato

Aktivitet

Ant.
barn
U

Ant.
voksne
U

Ant.
Fam.
U

17.11.2018

Pepperkakebyen
Pepperkakesamling på Robin Hood Huset, før felles avgang til
pepperkakebyen på jakt etter PepperkakeRobinHoodHuset.

18.11.2018

Familiekafé
Det ble servert smørbrød og kaker, og barnene deltok i
plastelinaverksted

13

6

5

23.11.2018

Fredagstaco og brettspill
Tacobuffet og brettspill

10

8

6

24.11.2018

Lysfesten
Gløggkos på Robin Hood Huset før felles tur til Lysfesten for
konsert og fyrverkeri

U

U

U

01.12.2018

«Grinchen» på Bergen Kino
Kino og godteposer

28

14

14

02.12.2018

Familiekafé med pepperkakebaking
Små og store koste seg med pepperkakebaking- og spising

18

14

10

08.12.2018

«Musikalske julekort» med BFUng
Samling på Robin Hood Huset før felles avgang til Grieghallen,
for å høre den tradisjonelle førjulskonserten med musikk fra
«The snowman», «Home alone», og allsang.

19

13

13

09.12.2018

Familiekafé med juleverksted
Det ble servert vafler, og barnene laget fine snømenn,
julelenker og julekort.

11

9

8

11.12.2018

«Juleønske» på Logen teater
Hordaland teater spilte stykket «Juleønske», familiene deltok
uten aktivitetsleder.

10

5

5

12.12.2018

«Folk og Røvere i Kardemomme by» på DNS
Den Nationale Scene bød på både teater og mulighet for å møte
og ta bilder sammen med de velkjente karakterene. Familiene
deltok uten aktivitetsleder.

35

15

12

13.12.2018

«Juleønske» på Logen teater
Hordaland teater spilte stykket «Juleønske», familiene deltok
uten aktivitetsleder.

10

5

5

14.12.2018

Førjulskos på Bergen Strutsefarm
Oppmøte på Robin hood Huset før felles busstur til
Strutsefarmen. Her fikk alle komme inn i fjøsene, og alle barn
fikk holde kaniner og marsvin. Det ble servert julegrøt på loftet,
og nissen ble observert i skogen!

U

U

U

15.12.2018

Familiekafé
Det ble servert smørbrød og kaker, og barnene deltok i
juleverksted

U

U

U
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Dato

Aktivitet

Ant.
barn
31

Ant.
voksne
18

Ant.
Fam.
15

22.12.2018

(Juleferie) Kvelden før kvelden før kvelden
Robin Hood Huset ble forvandlet til restaurant for en dag.
Kokkelauget bidro med catering og presentasjon av pinnekjøtt
og riskrem, et servitørteam fra Hotel Oleana stod for
borddekking, servering og oppvask, og Juleglede hadde samlet
inn fine gaver til barnene. Det var et strålende selskap med god
mat og blide gjester.

23.12.2018

(Juleferie) Julefest på senteret til Dale Oen Experience
En sporty liten gjeng stilte på Robin Hood Huset tidlig en
søndags morgen, før julefest med kajakkpadling, klatring og
trylleshow i Øygarden, i regi av Dale Oen Experience. Frivillige
fra Kaland&Partners organiserte biltransport til og fra.
Familiene deltok uten aktivitetsleder.

8

3

5

23.12.2018

Familiekafé
Det ble servert vafler, og barnene lekte med duplo

5

4

3

24.12.2018

(Juleferie) Hopping og pinnekjøtt på Flipzone
trampolinepark
Nesten hundre personer deltok på hopping og lunsj på Flipzone
trampolinepark i Åsane på selveste julaften. Nissen kom også
på besøk, med små gaver til alle barn.

57

41

41

27.12.2018

(Juleferie) Filmvisning på Robin Hood Huset
Barnene så filmen «Modig» i 3. etasje.

6

2

3

28.12.2018

(Juleferie) Filmvisning og lek på Robin Hood Huset
Barnene så filmen «Lorax» og lekte i 3. etasje.

7

3

4

29.12.2018

(Juleferie) «Mary Poppins vender tilbake» på Bergen kino
Alle barn fikk godtepose på Robin Hood Huset før felles avgang
til kinoen. Filmen var i lengste laget, men små og store koste
seg på kino

41

28

28

30.12.2018

(Juleferie) Familiekafé med juletrefest
Pølser, brus, godteri og lek! Flere nye familier deltok på årets
siste aktivitet

19

18

14
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Oversikt over bidragsytere og bidrag 2018
Bidragsyter
Akvariet i Bergen

Bidrag
Rabatt på 18 voksenbilletter og 28 barnebilletter

Bergen Filharmoniske
orkester
Bergen Filharmoniske
orkester
Bergen Filharmoniske
orkester

30 billetter til «Musikk og Magi»

5000,-

40 billetter til «Det magiske orkesteret»

8000,-

40 billetter til jubileumskonsert

8000,-

Bergen internasjonale
musikkfestival

Halv pris på billetter

Bergen Jazzforum

20 gratis dagspass til Bajazz-festivalen

Bergen Kino

Skolerabatt på 333 billetter

Brann Stadion

6 billetter til Brann- Molde 1. juli

Capoeira Beija Flor

Rabatt på capoeirakurs

Den Nationale Scene
Den Nationale Scene

70 billetter til «Vilde Vite og Plastmysteriet»
70 billetter til «Folk og røvere i Kardemomme by»

Festspillene i Bergen

40 billetter til «Udul»

Verdi kr

3840,-

750,3800,19980,960,2000,10500,10500,6000,-

Flipzone Trampolinepark Inngang og lunsj for 40 voksne og 56 barn

20000,-

Fløien AS

125 barne- og 72 voksenbilletter

13090,-

Fyllingsdalen teater
Fyllingsdalen teater

Billetter til «Hekseringen» på Bergenhus festning
30 billetter til “Brødrene Løvehjerte”

Hordaland Krins av Norsk Gratis deltagelse,
Speiderforbund
Friluftsleiren

reise

og

lommepenger

Ukjent
6900,på

17600,-

Hordaland teater

45 billetter til “Juleønske”

9000,-

KODE
KODE

Gratis inngang for 35 voksne
20 årskort til KODE-museene

4200,Ukjent

Leos Lekeland
Museum Vest
Museum Vest

Rabatt
Gratis inngang på Fiskerimuseet for 23 voksne
Gratis inngang på Kystmuseet for 15 voksne, kano og
grill

2600,2070,1450,-

Navigare AS

Vinterklær- og utstyr
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20000,-

Bidragsyter

Bidrag

Sparebanken Vest

20 billetter til Marcus og Martinus på Koengen
11.august

Sparkjøp Bergen Sentrum 40% rabatt på utstyr til Hallingskeid-tur
Sprell

Verdi kr
11800,1710,-

Julegaver til 167 barn

65000,-

Tiny Trolls of Norway AS Barneklær – Yttertøy, regntøy, barnehageklær o.l.
Tiny Trolls of Norway AS Klær til Hallingskeid-tur I Vinterferien

50000,30000,-

Ulriken 643 AS

15 årskort til Ulriksbanen

17100,-

Universitetsmuseene

Gratis inngang for 20 voksne på Historisk museum

1600,-

Anonym giver

5 billetter til Marcus og Martinus på Koengen 11.
august

2950,-
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Målgruppe: Tilreisende tiggere og arbeidssøkere fra EØS-området
Tilskuddsyter: Justis- og beredskapsdepartementet

Bakgrunn for tiltaket: Robin Hood Huset har et høyt antall besøkende. I 2017 hadde huset
et gjennomsnittlig ukentlig besøkstall på om lag 540, hvorav en betydelig andel er fattige
tilreisende arbeidssøkere og tiggere fra EØS-området. Robin Hood Huset har en unik
kontaktflate og sammensetning i brukergruppe, som setter oss i en særposisjon som arena
for kontaktetablering med målgruppen for tilskuddsordningen. For mange er huset deres
viktigste møtepunkt for sosialt samvær, i tillegg til at vi for mange dekker grunnleggende
materielle behov gjennom våre tilbud. Siden EU-utvidelsene i 04 og 07, og spesielt etter at
«Eurokrisen» rammet i 2011, har vi opplevd en sterk økning i antallet europeere som
oppsøker oss og våre tjenester. Vi ser i likhet med våre samarbeidspartnere et vedvarende
og til dels akutt hjelpebehov for en betydelig gruppe mennesker i Bergen som ikke nås av
offentlige tilbud, så vel blant registrerte arbeidsinnvandrere som blant tilreisende fra EØSområdet som oppholder seg i byen uten å være registrert av offentlige myndigheter. Det kan
i denne sammenheng nevnes at Bergen kommune i 2015 hadde en netto tilvekst av
registrerte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra europeiske land (unntatt
Tyrkia) på 930 og at denne kategorien per 1. januar 2017 utgjorde 8 prosent av den samlede
befolkningen i Bergen (kilde: SSB). I tillegg kommer også et betydelig antall uregistrerte
personer med tilhold i byen, samt registrerte og uregistrerte EØS-innvandrere som
oppholder seg i nabokommunene – og som søker til Bergen for å få arbeid eller utøve annen
form for inntektsbringende aktivitet.

Sammendrag
Stiftelsen har siden 2013 drevet rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU og EØSområdet. Tiltaket har som formål å gjøre tilgjengelig kvalifisert råd og veiledning til
gatearbeidere, arbeidssøkende og andre tilreisende fra EU/EØS i prekære situasjoner, for
på denne måten å begrense antallet personer i Bergen som må livnære seg gjennom tigging
og gatearbeid gjennom veiledning i arbeidsliv og eventuelt oppfordring til retur, å bekjempe
utnyttelse og arbeidslivkriminalitet, samt å bedre fattige tilreisende sin posisjon og sin
stilling i arbeidsmarkedet. I tillegg har Stiftelsen påtatt seg et ansvar for å bygge og formidle
kunnskap om de forhold og problemstillinger som blir synlige for oss i målgruppen, basert
på det særegne perspektivet stiftelsen får tilgang til.
Rådgivningstiltaket på Robin Hood Huset har en stor og etablert kontaktflate som bygger
på husets øvrige tilbud: Kafé med matservering, bytteloft for klær, kurs, datamaskiner,
oppholdsrom, toalett m.m. Alle tilbud ved Robin Hood Huset er gratis. Personalet nyter en
høy grad av tillit blant huset gjester, både de som tilfaller prosjektets målgruppe og i
brukergruppen generelt.
I prosjektåret 2018 har det til sammen blitt gjennomført 1.307 loggførte
rådgivningssamtaler på Robin Hood Huset, i tillegg er det lagt ned et vesentlig miljøarbeid i
form av tilstedeværelse og uformelle samtaler i kafé og oppholdsrom. 60% av samtalene
har vært med EØS-borgere. Det må forøvrig antas at en betydelig andel av
tredjelandsborgere som har benyttet rådgivningstilbudet omfattes av EØS-regelverket som
familiemedlem. Det har blitt arrangert åpne informasjonsmøter om relevante tema for
personer i målgruppen, i tillegg til tolket møte for å imøtegå særlig krevende situasjoner for
målgruppen.
Stiftelsen opplever at gatearbeidere i Bergen er opptatt av et spekter av problemstillinger,
både knyttet til situasjonen i Bergen, situasjonen på hjemstedet og til livet generelt. I
perioden har vi blant annet bistått i forbindelse med reise, akutte og mindre akutte
helseproblemer, trusler og voldsepisoder, arbeidslivskriminalitet/menneskehandel,
jobbsøking, og et betydelig antall støttesamtaler.
Robin Hood Huset har i 2018 sett behov for å ytre bekymring særlig knyttet til to områder.
Det ene er i hvilken grad de som ikke har de digitale og/eller språklige ferdighetene til å
benytte selvbetjeningsløsninger får tilgang til veiledning i NAV. Det andre er det vilkårlige
skillet som trekkes mellom personer som har hatt faste arbeidsforhold og personer som har
hatt midlertidige arbeidsforhold i tolkningen av Utlendingsloven § 112 ved vurdering av
videre oppholdsrett for ufrivillig arbeidsledige EØS-borgere, samt at denne vurderingen må
foretas uavhengig i flere instanser av forvaltningen som ikke har særskilt kompetanse på
dette lovområdet.
Robin Hood Huset vurderer at rådgivningstiltaket fungerer etter formålet, og treffer
målgruppen godt. I NOVA sin evalueringsrapport om tilskuddsordningen trekkes tiltaket til
Robin Hood Huset frem som et særlig godt utformet tilbud. Rådgivningstiltaket fungerer
som en integrert del av husets øvrige aktivitet, og vi har et godt samarbeid med andre
frivillige og ideelle aktører i Bergen.
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Forord
Robin Hood Huset har siden etableringen i 2004 vært et sted hvor mange søker råd og hjelp
for å komme igjennom vanskelige situasjoner. Tilbudet om kvalifisert råd om veiledning ved
Robin Hood Huset for fattige tilreisende arbeidssøkere og tiggere har eksistert som eget
tiltak siden 2013, og er et nødvendig og godt brukt tilbud. Dette er synlig både gjennom
tallene hentet fra alle de lengre rådgivningssamtalene som er gjennomført på kontorer og i
skjermede rom, men også i de uformelle samtalene som finner sted ute i våre åpne rom: i
kaféen og ved sjakkbrettet, over en kaffekopp eller i kø til den gratis byttebutikken.
For mange av Robin Hood Husets gjester handler bruken av huset om å ha et fristed hvor
man ikke blir møtt med spørsmål, skepsis eller krav, men med et stående tilbud om å slå av
en prat om man ønsker. For noen skaper dette en trygghet til å lufte de utfordringene man
står overfor i Bergen og i livet generelt. For amdre er den faglige tryggheten ved å få sin
situasjon vurdert av noen med kunnskap og erfaring med norske systemer det mest
verdifulle.
Det spesialiserte tiltaket for fattige tilreisende EØS-borgere oppsto som et svar på den
prekære situasjonen vi så blant denne nye gruppen i Bergen fra ca 2011, i stor grad et
resultat av et kriserammet Europa med åpne grenser. Da tidene ble dårlige var det de som
allerede hadde minst som ble presset ut først, og mange søkte til Norge for å finne jobb, eller
tjene til livets opphold gjennom flaskesamling, magasinsalg, tigging og annet gatearbeid. Det
bildet man hadde, av et slags velferdsparadis, et land med nok arbeid til alle som er villige
til å jobbe, og sterke sosiale rettigheter for de som ikke kan, stemte ikke overens med det
samfunnet de uforberedte møtte i Bergens gater.
Hos oss fikk mange dekket grunnleggende behov for mat, klær og varme i norsk
vestlandsklima, men det var tydelig at flere hadde behov for informasjon, hjelp og en
samtalepartner. Med den støtten tiltaket gir kan de som kommer få informasjon og hjelp til
å overholde regler og normer, de med aktuelle kvalifikasjoner for norsk arbeidsmarked kan
få en reell mulighet til å bygge et liv i Norge, og de som har liten sjanse for å komme inn i
ordinært norsk samfunnsliv blir satt i stand til å ta informerte valg om sin situasjon og
tilværelse.
Blant de som i dag benytter råd- og veiledningstilbudet, samt Robin Hood Husets øvrige
tjenester, er det en god blanding av nye kontakter og bekjentskaper og personer som har en
langvarig og etablert kontakt med byen og med huset.
Det er en kjensgjerning at mange gatearbeidere har akseptert forskjellige prekære
inntektsbringende aktiviteter som sin mulighet til å sørge for familie og framtid, og bruker
større del av sin tid i Norge enn i sine hjemland. Som samfunn har vi imidlertid ikke
akseptert at noen skal leve blant oss som gatearbeidere, men for å oppnå en reell endring
på lang sikt må det til en bedring av forholdene i gatearbeidernes hjemland.
Ved Robin Hood Huset ønsker vi å se på muligheten for å finne et rom også for lengeværende
gatearbeidere i arbeidslivet, så deres ressurser kan nyttiggjøres og deres mulighet til å
bedre levekårene for sine familier styrkes. Migrantarbeidere som reiser fra fattige
hjemsteder, og sender penger hjem til sine familier, er en vesentlig faktor i å stimulere
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økonomien og bekjempe fattigdomsproblematikk på lokalt nivå1. Dette er en form for
bistand som faller utenfor alt av EØS-midler og bistands-budsjetter. Å integrere
gatearbeidere i arbeidslivet kan være en reell faktor i å avhjelpe problemstillingen som
fattige gatearbeidere illustrerer.
Ingrid Husevåg Døskeland
Prosjektleder og rådgiver

«Migranter sender hjem 100 bistandsbudsjetter», Bistandsaktuelt 08.09.2017, hentet 25.07.2018.
Tilgjengelig her: https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2017/migranter-sender-hjem-100bistandsbudsjetter/
1
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1.Om tiltaket
Tiltaksbeskrivelse: Formålet med tiltaket er å tilby råd, veiledning og tidlig
realitetsorientering til fattige tilreisende tiggere eller arbeidssøkere fra EØS-området og på
denne måten begrense antallet personer som havner i en situasjon der de blir stående helt
uten midler til opphold eller hjemreise, og blir fullstendig avhengige av nødhjelp fra
frivillige organisasjoner eller offentlige velferdstjenester. I tillegg vil vi motvirke utnyttelse
av utenlandske arbeidere i desperate situasjoner som vi har sett tallrike eksempler på
gjennom vårt arbeid. Spesielt vil vi gi råd og veiledning om de muligheter som finnes for å
komme ut i arbeidslivet, og videre om kontrakter og arbeidsforhold, særlig med tanke på
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I den anledning tar vi sikte på å videreføre etablert
dialog og samarbeid med Arbeidstilsynet og fagbevegelsen.
Tiltaket har tre hovedmålsetninger:
•

Å begrense antallet mennesker i Bergen som må ty til tigging og flaskesamling
gjennom tidlig realitetsorientering og oppfordring til retur for personer som
vurderes til å ha liten sjanse for å integreres i det norske arbeidsmarkedet.

•

Å bekjempe utnyttelse av og arbeidslivskriminalitet blant utsatte grupper gjennom
informasjon, praktisk bistand og kontakt med relevante myndigheter.

•

Å bedre fattige tilreisende arbeidssøkere fra EØS sin stilling i norsk arbeidsmarked
og samfunn gjennom informasjon, veiledning og språktrening.

Målgruppe: Målgruppen for tiltaket er tiggere og arbeidssøkende innvandrere fra EØSområdet som oppholder seg i Bergen.
Nøkkeltall:
Antall rådgivningssamtaler (total): 1.307
Fordeling etter statsborgerskap: Norge 10%, EØS 60%, utenfor EØS 29%, ukjent 1%
Antall førstegangssamtaler: 378
Ulike statsborgerskap: 64
Anslått antall unike personer i rådgivningssamtaler: 473
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2.Gjennomføring
Rådgivningstiltaket inngår for våre brukere som en integrert del av den daglige driften av
møtestedet Robin Hood Huset, og er godt kjent i målgruppen. På Robin Hood Huset er det
gratis servering alle ukedager, ukentlig klesutdeling og andre lavterskeltilbud som gjør
huset til et naturlig kontaktpunkt for gatearbeidere og andre fattige tilreisende, og et
helhetlig tilbud som bygger på grunnleggende behov og den tillit som bygges gjennom å
dekke disse. Rådgivningstilbudet er tilgjengelig for brukerne i husets ordinære
åpningstider: Mandag - fredag kl. 09.30 - 16.00. Organiseringen og plasseringen innebærer
at rådgiver er synlig og tilgjengelig for målgruppen gjennom arbeid og samtaler i miljøet, og
at man ikke trenger å bestille time eller oppsøke veiledningen spesifikt for å få kontakt. I
tillegg til å senke terskelen for å benytte tjenestene bidrar dette også til å avdekke forhold
som personene selv ikke er klar over at bryter med regler og normer, eller på andre måter
er mer enn personlig problematiske.
Rådgiver i inneværende prosjektperiode har juridisk embetseksamen med spesialisering
innen arbeidsrett og konfliktmegling, samt videreutdanning i veiledningspedagogikk. Hun
kan derfor gi spesifikk og individuell veiledning på områder som arbeidsliv, lokale og
nasjonale velferdssystemer, barnevern, rettigheter og plikter for innvandrere, mv. I tillegg
er hun godt kjent for målgruppen og med typiske problemstillinger disse står overfor, etter
å ha innehatt stillingen siden mai 2015 og ha vært tilknyttet stiftelsen siden november 2014.
Denne stabiliteten sikrer forutsigbarhet for tiltakets målgruppe, og bevarer et høyt nivå av
tillit og kunnskap i prosjektet.
Det er mulig å lage timeavtaler med rådgiver, særlig for lengre samtaler som omhandler
større og sammensatte problemstillinger. Det er også mulig å tilpasse rådgivers arbeidstid
i perioder dersom dette er hensiktsmessig for å oppnå tiltakets målsetninger.
Også øvrige ansatte i stiftelsen tilbyr råd og veiledning, hovedsakelig knyttet til sine
arbeidsfelt, og det er en stor grad av intern henvisning mellom ansatte. Dette bidrar til å øke
kontaktflaten, da personer som for eksempel benytter familieaktivitetene eller bidrar som
frivillige får tilgang til rådgivningstilbudet. Dette gjør det også mulig å tilby spesialisert
veiledning på andre områder, slik som familie og oppvekst.
I perioden 16.07.-31.12.2018 har rådgivningstilbudet på huset vært styrket med
personalressurser tilsvarende 50% stilling, gjennom et eget rådgivningsprosjekt med fokus
på innvandrere utenfor introduksjonsprogrammet og som ikke er nyankomne EØS-borgere.
Dette tilbudet er iverksatt ved hjelp av tilskudd fra IMDI. Tiltaket vil forlenges dersom det
ytes videre tilskudd. Videre informasjon er tilgjengelig i egen tiltaksrapport.
I tillegg har stiftelsen i perioden 01.10.-31.12.2018 kunnet tilby tilpasset informasjon og
veiledning knyttet til frivillig assistert retur og tilbakevending gjennom IOM sine
returprogrammer. Dette prosjektet er iverksatt etter forespørsel og tilskudd fra UDI, og
innebærer tilsetting av en rådgiver i 60% stilling for oppsøkende arbeid på og utenfor huset,
tilgjengelighet for brukere, samt utvikling av informasjonsmateriell på flere språk. Videre
informasjon finnes i egen tiltaksrapport.
Personalgruppen innehar kompetanse i blant annet juss, sosialt arbeid, sosialantropologi,
filologi, arbeid med flerkulturelle familier og statsvitenskap med fokus på
barnehagepolitikk. Alle ansatte benytter et felles journalsystem, som lar oss danne et
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helhetlig bilde av behovet og bruken av rådgivningstilbud ved Robin Hood Huset. Dette er
reflektert i denne rapporten.
Tilbudet tilpasses og utvikles etter de behov som vi ser i målgruppen, samt gjennom
samarbeid med andre organisasjoner som har overlappende kontaktfelt i Bergen, blant
annet Kirkens Bymisjon Bergen og Helsesenter for papirløse migranter. Dette er mer
utfyllende omtalt i punkt 7.
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3.Nærmere om rådgivning til fattige tilreisende
3.1 Et to-delt tilbud

Rådgivningstilbudet ved Stiftelsen Robin Hood Huset er preget av en dualitet som følge av
hvordan forskjellige grupper og individer benytter seg av tjenesten. På den ene siden er det
etterspurt og nødvendig med et formalisert rådgivningstilbud, med mulighet for å
forhåndsavtale tid for å snakke med rådgiver på et skjermet kontor hvor man kan drøfte
sine problemer, bli informert om regler og lovverk eller få praktisk bistand til alt fra å forstå
brev fra det offentlige til å utforme tekster og søknader til å bestille hjemreise via nett.
På den andre siden har tilbudet et uformelt, oppsøkende element, som handler om å være
tilgjengelig der målgruppen oppholder seg, og å synliggjøre den tjenesten vi kan tilby
gjennom uformelle samtaler og spontan rådgivning over en kaffekopp, i større grupper eller
i farten mens noen egentlig er på vei ut døren. For mange er dette den foretrukne måten å
komme i kontakt med oss. På gruppenivå gjelder dette særlig de fleste gatearbeiderne vi er
i kontakt med. En del innehar ikke forutsetninger for å bruke et mer formalisert tilbud, for
noen kan det være vanskelig å se hvordan tilbudet kan være nyttig for dem selv. Det kan
gjerne også oppleves som en høy terskel for å oppsøke råd- og veiledningstilbudet
uoppfordret dersom man ikke har en konkret problemstilling eller et spørsmål å fremme. I
miljøsamtaler kan man imidlertid ta opp ting man ikke vet om er tilstrekkelig store for en
formell samtale, og få svar på det man kan være redd for at fremstår som «dumme»
spørsmål.
Den første delen av dette arbeidet lar seg lett måle og kvantifisere. Stiftelsen Robin Hood
Huset oppbevarer ikke personopplysninger, men fører et anonymisert journalsystem som
dokumenterer antall rådgivningssamtaler og hvilke tema som har vært oppe i hver samtale.
I tillegg føres statistiske data over landbakgrunn, evt. oppholdsgrunnlag, inntekts- og
bosituasjon, alder, sivil status og antall barn. Ut fra disse dataene kan vi også anslå med
relativt høy nøyaktighet antall unike personer som har mottatt formalisert råd eller
veiledning.
Den andre delen av rådgivningsarbeidet er vanskeligere å måle i tall og grafer, men utgjør
en vel så stor og viktig del av arbeidet i tilbudet. Dette er gjort nærmere rede for i delkapittel
3.4.
Veiledningssamtaler gjennomføres som hovedregel med utelukkende interne ressurser, og
personalet har en samlet språkkompetanse som muliggjør veiledningssamtaler på norsk,
engelsk, spansk, fransk, italiensk og portugisisk. I tillegg besitter deler av personalet
grunnleggende kunnskap i rumensk. Imidlertid vil det til tider være nødvendig med
assisterende tolk, særlig i samtaler med personer som utelukkende behersker rumensk, og
hvor samtalen omhandler omfattende og komplekse problemstillinger. Vi har i dag flere
frivillige tilknyttet driften av Robin Hood Huset som også kan benyttes som tolk i slike
sammenhenger, og ønsker å opprettholde en stabil gruppe av frivillige tolkeressurser til
dette formål.
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Antall rådgivningssamtaler:
Januar
Februar
Mars

100
123
106

April
Mai
Juni

106
84
88

Juli
August
September

132
120
144

Oktober
November
Desember

125
128
44

Totalt i perioden: 1.307
Antall førstegangssamtaler:
Januar
Februar
Mars

28
45
31

April
Mai
Juni

25
26
27

Juli
August
September

36
33
40

Oktober
November
Desember

45
30
9

Totalt i perioden: 378
Anslått antall unike personer i rådgivningssamtaler: 473
Tiltaket har vært drevet sammenhengende over flere år, og er dermed godt ute av
etableringsfasen. Det innebærer at mange i målgruppen har vært i kontakt med Robin Hood
Huset en eller flere ganger i løpet av tidligere prosjektperioder. Antall førstegangssamtaler
har derfor sunket sammenlignet med oppstartsåret, men har holdt seg stabilt i de siste
prosjektperiodene.
Svikt i journalrutiner i desember gjør sammen med helligdager og ferieavvikling at tallene
for denne måneden er markant lavere enn for årets øvrige måneder. Tallene for desember
gir ikke et reelt bilde av aktiviteten i prosjektet for denne perioden, men for året som helhet
må avviket sies å være av en slik art at det ikke i vesentlig grad påvirker statistikken.
Landbakgrunn (statsborgerskap)*: Afghanistan, Algerie, Angola, Argentina, Bangladesh,
Bosnia-Hercegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, den Dominikanske
Republikk, Egypt, Eritrea, Etiopia, Filipinene, Finland, Frankrike, Ghana, Guinea, Hellas,
India, Irak, Iran, Italia, Kamerun, Kenya, Kina, Kongo, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxemburg,
Makedonia, Marokko, Mexico, Nigeria, Norge, Pakistan, Paraguay, Peru, Polen, Portugal,
Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spania, Sri Lanka, Storbritannia, Sudan,
Sverige, Syria, Sør-Afrika, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Uruguay, USA, Venezuela,
Østerrike.
* Landbakgrunnen viser personens statsborgerskap, men ikke nødvendigvis opprinnelsesland før de kom til Norge. Mange
med oppgitt statsborgerskap utenfor EU/EØS har permanent eller midlertidig oppholdstillatelse i et EU/EØS-land.

3.2 Nærmere om bruken av rådgivningstiltaket
Kjønnsfordeling i rådgivningssamtaler
Menn: 758 (58%)
Kvinner: 549 (42%)
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Rådgivningssamtaler etter statsborgerskap
Norge:
133
EU/EØS: 785
3.land:
374
Ukjent:
15

Statsborgerskap

Borgere fra EØS-området er den
gruppen som i størst grad benytter
seg av råd- og veiledningstilbudene
ved Robin Hood Huset. Innvandrere
fra EØS-området er en gruppe som i
liten grad har tilgang til andre
særlige veiledningstjenester rettet
mot dem, eller til tiltak for
integrering og systemopplæring slik
som
enkelte
andre
innvandringsgrupper.

Norge
EU/EØS
3.land
Ukjent

Også mange borgere fra land utenfor EU benytter seg av råd og veiledning ved Robin Hood
Huset. Mange av disse har imidlertid innvandret til Norge gjennom EØS-regelverket, som
familiemedlem til en EØS-borger. Med jevne mellomrom kommer vi også i kontakt med
personer som har permanent opphold i andre EØS-land uten å være statsborger i dette
landet, og som ikke er klar over den forskjellen i rettsstatus dette gir dem i Norge. I slike
tilfeller er det viktig å få informert tidlig om de strenge kravene for opphold- og
arbeidstillatelse som gjelder tredjelandsborgere, slik at vedkommende fremdeles har
mulighet for retur.
Rådgivningssamtaler etter oppholdsstatus i Norge eller EU og EØS
Norske statsborgere: 133
EØS-borger med
Total:
permanent opphold:
midlertidig opphold:
ukjent opphold:

785
196
368
221

Tredjelandsborger med
Total:
374
permanent opphold:
146
midlertidig opphold:
191
ukjent opphold:
37
Ukjent statsborgerskap med
Total:
15
permanent opphold:
9
midlertidig opphold:
1
ukjent opphold:
5

Oppholdsstatus
EØS

Oppholdsstatus,
tredjeland

Oppholdsstatus,
ukjent statsborgerskap
permanent
midlertidig
ukjent
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I vårt journalføringssystem skiller vi mellom midlertidig og permanent oppholdstillatelse i
Norge. For EØS-borgere og deres familiemedlemmer innebærer dette «varig oppholdsrett»
som kan oppnås etter 5 års botid i Norge. For personer som ikke omfattes av EU-regelverket
innebærer dette «permanent oppholdstillatelse» som normalt kan oppnås etter 3 års botid
i landet.
Hoveddelen av samtalene er med EØS-borgere som enten ikke er registrert eller har
midlertidig opphold i landet. Dette viser at vi treffer målgruppen for rådgivningstiltaket
godt.
I underkant av 1/3 av samtalene med EØS-borgere har vært med personer som har ukjent
oppholdsstatus. Det kan antas at et stort flertall av disse har lovlig opphold etter regelverk
om uregistrert opphold i mindre enn tre måneder, men i våre systemer registreres det som
«ukjent» da vi ikke har konkret kunnskap om den enkelte fyller vilkårene for midlertidig
opphold etter Utlendingsloven § 111. Vi har også kjenskap til at mange personer reiser inn
og ut av landet minst hver 3. måned for å overholde regelverket om uregistrert opphold,
men at disse personene i realiteten tilbringer mer til i Norge enn i sine hjemland. Ofte
fremstår det uklart også for individene selv hva deres formelle oppholdsstatus er, og det
ville være ressurskrevende og lite hensiksmessig for oss å foreta en konkret vurdering av
den enkeltes juridiske oppholdsstatus til journalføringsformål.
Rådgivningssamtaler etter årsak til innvandring til Norge
474
Arbeid
Bakgrunn for innvandring
214
Familiegjenforening
193
Gatearbeid
166
Flyktning
96
Arbeidssøker
11
Under utdanning
34
Annen grunn
Arbeid er det grunnlaget for
innvandring som hyppigst oppgis i
samtale med oss. Dette har vært
tilfelle over flere prosjektperioder,
og reflekterer hvilke grupper som i
størst grad søker formalisert
rådgivning. Det viser imidlertid
Arbeid
Familiegjenforening
også det store behovet for
Gatearbeid
Flyktning
veiledning som finnes blant
Arbeidssøker
Under utdanning
arbeidsinnvandrere
i
Norge.
Mange som er i arbeid erfarer vi
Annen grunn
også at har ufrivillig lav
stillingsprosent eller tilkallingskontrakter ved sine arbeidssteder, som sammen med
generelt lave lønnssatser gjør at den støtten man får gjennom husets øvrige tilbud er
nødvendig eller svært kjærkommen for å dekke husholdningens behov.
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I kategorien «Familieinnvandring» inngår både de som har søkt om familiegjenforening
med norsk statsborger eller statsborger fra et tredjeland, samt personer som har benyttet
registreringsordningen for familiemedlem til EØS-borgere.
I siste halvdel av 2018 har vi hatt muligheten til å øke kapasiteten på råd og
veiledningstilbud gjennom midler fra IMDi og fra UDI. Disse prosjektene er nærmere
beskrevet i egne rapporter.
Rådgivning etter inntektsgrunnlag

Inntektsgrunnlag
600
500

482

400
300

196

200

164
80

100

84

56

56

34

43

22

13

12

76

0

Uførepensjon

Dagpenger

Alderspensjon

Overgangsstønad

Introduksjonsprogram

AAP

Sosialhjelp

Gatearbeid

Oppsparte midler

Blir forsørget

Uten inntekt

Annet

Norge
Romania
Spania
Italia
Polen
Øvrig EØS
Utenfor EØS

Arbeid

Fordeling av inntektsgrunnlag i rådgivningssamtaler etter statsborgerskap

31
30
221
34
19
56
91

34
3
6

3
2
20
25
6

7
2
2
2

3
9

34

4
3
4
11

17
2
34
8
103

195
1
-

1
11
12
10
3
22
21

5
4
15
3
1
9
47

2
7
9
4
16
18

18
5
14
5
4
30
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Rådgivningssamtaler etter familieforhold
I perioden er det gjennomført 720 samtaler med personer som oppgir å ha familie i Norge.
I tillegg oppgir personen i 164 samtaler å ha familie i utlandet, men ikke i Norge. I 65
samtaler oppgir personen å ha familie både i Norge og i utlandet.
Barn i Norge: 493 rådgivningssamtaler har vært med personer som oppgir å ha barn i Norge.
Vi anslår at dette dreier seg om 151 foreldre med ansvar for til sammen 252 barn, hvorav
syv har barn både i Norge og i utlandet.
Barn i utland: 160 rådgivningssamtaler har blitt gjennomført med personer som oppgir å
ha barn i utlandet. Vi anslår at dette er 80 unike foreldre med ansvar for til sammen 183
barn, hvorav syv har barn både i Norge og i utlandet.
Enslig forsørger: 271 rådgivningssamtaler har vært med personer som oppgir å være uten
partner, men ha barn under myndighetsalder. Vi anslår at dette dreier seg om 58 foreldre
med ansvar for til sammen 58 barn i Norge og 32 barn i utlandet. To av disse oppgir å ha
barn både i Norge og i utlandet.
197 av samtalene har tatt for seg familiespesifikke problemstillinger.

3.3 Nærmere om rådgivningstema i de lengre rådgivningssamtalene
Fordeling av rådgivningstema

Rådgivningstema, total
300
250
200
150
100

246
196
163

145 139 135

128

108 102

50

80 79 70
64 60

39 34
25 23 21 17 15 13
6

62

0

Beskrivelse av rådgivningstema
Jobbsøking: Informasjon om og hjelp til å skrive CV og søknad, å finne jobbannonser,
kommunikasjon med arbeidsgivere, informasjon om norsk arbeidsmarked med mer.
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NAV Stat: Informasjon om ordninger, rettigheter og plikter i statlig del av NAV, samt hvilke
konsekvenser det kan ha å ikke følge opp disse. Hjelp til å navigere systemet, følge opp sine
saker, registrere seg som arbeidssøker, sende meldekort og søke om ytelser som dagpenger,
AAP, barnetrygd og andre problemstillinger knyttet til statlige ytelser og tjenester fra NAV.
NAV Kommune: Informasjon om ordninger, rettigheter og plikter i kommunal del av NAV,
samt hvilke konsekvenser det kan ha å ikke følge opp disse. Hjelp til å navigere systemet,
følge opp sine saker og søke om tjenester som sosialhjelp, råd og veiledning,
kvalifiseringsprogrammet og andre kommunale ytelser og tjenester fra NAV. Gjelder
hovedsakelig Bergen, men kan også omfatte andre nærliggende kommuner.
Realitetsorientering: Informasjon om forholdene i Bergen og Norge, og hva personen
realistisk kan forvente seg. Inkluderer informasjon om (begrensningen i) offentlige tilbud,
utsikter i arbeidsmarkedet, og råd om å sette av midler til retur til hjemlandet dersom de
ikke lykkes på arbeidsmarkedet.
Arbeidsrett: Informasjon om og hjelp i arbeidsrettslige spørsmål, som gjennomgang av
kontrakter, konflikter i forbindelse med oppsigelse og lønn, overholdelse av
arbeidsmiljøloven, informasjon om fagforeninger med mer.
Registrering: Registrering hos UDI, Skatteetaten og andre offentlige instanser.
Ny frivillig: Rekruttering og samtaler med personer som ønsker å jobbe frivillig hos oss.
Oppfølging av frivillig: Oppfølging, tilbakemelding og veiledning av frivillige
medarbeidere hos oss.
Økonomisk råd og veiledning: Praktisk hjelp med banktjenester, skatt og lignende, og
veiledning i forhold til budsjett. Hjelp i forbindelse med betalingsanmerkninger, inkasso,
namsfogd, tvangsutlegg med mer. Søknader om offentlig støtte faller ikke under denne
kategorien, men under kategorier for NAV og bolig.
Bolig: Hjelp til å finne bolig, enten på kort eller lang sikt. Kan for eksempel være veiledning
i bruk av sidene finn.no og hybel.no, å kontakte utleiere eller henvisning til Kirkens
Bymisjon sitt akuttovernattingstilbud. Det omfatter også hjelp til å søke om bostøtte og
hjelp til å håndtere eventuelle tvister knyttet til boligforhold.
Skole: Foreldreveiledning knyttet til barnas skolegang, SFO og støtteordninger knyttet til
dette. Kan også være veiledning til elever ved VGS.
Barnehage: Foreldreveiledning knyttet til barnehager, barnehageplass, alternativ til dette
og støtteordninger.
Familiekonflikt: Råd og veiledning i forbindelse med interne konflikter i familien, for
eksempel for pendlende eller borteboende foreldre, eller ved samlivsbrudd.
Barnevern: Informasjon om barnevernets tjenester og muligheter til å yte bistand.
Eventuelt hjelp til å opprette kontakt.
Helse: Hjelp til å finne helsetilbud, og ofte til å kontakte «Helsesenter for papirløse
migranter». Vi gir ikke medisinske råd eller hjelp.
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Utdanning: Spørsmål om utdanning for voksne, for eksempel opptak til universitet,
søknader til Lånekassen, visum/oppholdstillatelse under studier med mer. Kan også
inkludere godkjenning av tidligere utdannelse.
Kurs: Informasjon om kursvirksomhet på Robin Hood Huset og hos andre, samt påmelding.
Registrering foregår i hovedsak på nett, og til tross for at vi får mange henvendelser om våre
kurstilbud er samtalene ofte korte, og loggføres derfor kun der det inngår i en lengre
samtale.
Datahjelp: Teknisk hjelp med å bruke datamaskiner, internett, e-post, med mer. I
kategorien inngår også hjelp med bruk av offentlig digital kommunikasjon, slik som NAV.no,
altinn.no, digipost mv.
Reise praktisk: Praktisk bistand til å finne og kjøpe billetter til hjemreise, ofte på nett, og
annen praktisk reisehjelp.
Reise nødhjelp: Personer som ønsker å returnere til sine hjemland, men står uten midler
til dette. Hjelpen kan være i form av kontakt med IOM for personer fra utenfor EU og EØSområdet, kontakt med sosialtjenesten, kontakt med ambassade eller lignende.
Støttesamtale: Samtaler med personer som trenger å lufte frustrasjoner, fortelle som
situasjonen sin, få tilbakemelding på sine idéer med mer.
Annen rettshjelp: Omfatter hjelp til å skrive brev, kontakte offentlige eller private
organisasjoner, kontakt med advokater, og andre juridiske problemstillinger som ikke faller
under andre kategorier.
Retur, råd og veiledning: Informasjon, råd og veiledning i forbindelse med frivillig
assistert retur eller tilbakevending gjennom IOM og UDI.
Annet: Alle samtaler som ikke faller under de øvrige kategoriene er samlet her. I
inneværende periode har det dreiet seg om et spekter av saker om praktisk bistand og
informasjon.
Trender i rådgivningstema
Det rådgivningstemaet som forekommer oftest i denne perioden er hjelp knyttet til statlig
del av NAV. Mange av disse samtalene omhandler veiledning og hjelp til å forstå brev, vedtak
og annen informasjon fra NAV. Antallet samtaler knyttet til NAV kommune er noe lavere,
men også dette er et tema som ofte kommer opp i samtale. Også hjelp til å administrere egen
økonomi og å organisere hjemreise er hyppig forespurt.
Ofte blir vi oppsøkt av personer som har et tydelig behov for bistand dersom de skal kunne
realisere sine rettigheter og muligheter i det offentlige, da særlig i NAV-systemet. For mange
er det svært vanskelig å finne informasjon om sine rettigheter, og ikke minst å søke om disse
med nødvendig informasjon og dokumentasjon. Flere oppgir å ha henvendt seg til NAV
gjennom ulike kanaler, men ikke fått tilstrekkelig veiledning for å kunne benytte seg av de
aktuelle tjenestene. Vi har fått høre om tilsvarende erfaringer fra flere andre organisasjoner
i Bergen. Særlig knytter utfordringene seg til digitalisering, og manglende personlig
veiledning. Dette er nærmere omtalt under punkt 5.
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Mange har videre behov for hjelp og veiledning i spørsmål om økonomi. Vi møter mange
som har akkumulerte utfordringer og problemer knyttet til gjeld og inkasso, og har i
perioden bistått flere personer i å forstå og avklare sine saker med namsfogd og i
forbindelse med tvangsutlegg. Vi forsøker videre å gi veiledning i økonomistyring og
regelverk, bistår i kontakt med kreditorer og namsmann, og henviser eventuelt til andre
tilbud, som NAV gjeldsrådgivning eller Økonomiformidlingen, en studentdrevet tjeneste
ved Norges Handelshøyskole. Vi bistår også med veiledning i budsjettering, og å hjelpe
personer til å få oversikt over egen økonomi. Det ofte stor usikkerhet knyttet til søknad om
skattekort og innsending av skattemelding, da mange har problemer med å forstå de
forskjellige postene og ikke har tilstrekkelig språk- og datakunnskap til å nyttiggjøre seg
veiledningstjenester på nett og telefon.
Mange av sakene som omhandler økonomi er illustrerende for hvordan tilsynelatende små
humper i veien kan bli helt styrende for enkeltpersoners og familiers liv, om problemet ikke
tas tak i og formelle tiltak iverksettes. Mange av de som søker råd hos Robin Hood Huset
har akkumulert kompliserte problemstillinger, mangler kunnskap av hva som skal til for å
følge opp krav og for å hindre eskalering, og det hersker en manglende forståelse av hvilke
konsekvenser som kan ramme dem og deres familiemedlemmer. Vi opplever at dette i
begrenset grad henger sammen med landbakgrunn, men i betydelig grad har sammenheng
med sosioøkonomisk bakgrunn. I et samfunn som beveger seg fra å ha nære og til dels
uformelle nettverk, både sosialt og i samfunnsoppbygning, til å ha en mer sentralisert
styring i alt fra selskaper til offentlig administrasjon, vil strategier som personlig kontakt og
kjennskap falle til kort, mens formelle henvendelser, skriftlig oppfølging, overholdelse av
frister og kjennskap til grunnleggende rettigheter og plikter i økende grad blir nødvendig
og avgjørende.
Vi får mange henvendelser knyttet til reise, gjerne fra personer som ikke har erfaring med
bruk av datamaskiner og ikke er komfortable med å kjøpe varer og tjenester over internett,
og som gjerne ikke har tilgang til elektroniske betalingsmidler. Vi kan da bistå med den
praktiske gjennomføringen av kjøpet, og med informasjon om forhåndsbetalte elektroniske
betalingskort som lar dem gjennomføre kjøp over nett. Dette bidrar til å gi den enkelte
selvstendig styring over sin situasjon, og senker avhengigheten av uformelle agenter og
transportører.
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Fordeling av rådgivningstema etter statsborgerskap
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Rågdgivningstema, Norge
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Rådgivningstema, øvrig EØS
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3.4 Nærmere om rådgivning gjennom miljøarbeid

Mye av arbeidet med råd og veiledning til fattige tilreisende fra EØS skjer gjennom samtaler
og tilstedeværelse i miljøet på Robin Hood Huset. Vi har et særlig grunnlag for denne
uformelle kontakten da vi er tett på målgruppen gjennom våre øvrige tilbud på huset.
Det er mange grunner til at miljøarbeidet spiller en så stor rolle i å nå ut til tiltakets
målgruppe, særlig gatearbeidere. Mange foretrekker uformelle samtaler om sin situasjon
på bakgrunn av den sosiale konteksten dette kan settes i, hvor forskjellen mellom gjest eller
bruker og rådgiver utjevnes. Enkelte gir uttrykk for at de ikke ønsker å legge beslag på
rådgivers tid, når samtalen skjer i miljøet gir de rådsøkende i mindre grad uttrykk for denne
bekymringen. For andre har vi inntrykk av at det handler mer om å kunne diskutere
usikkerheter med sitt trygge sosiale nettverk innen rekkevidde. For flere er nok terskelen
for å oppsøke tilbudet en avgjørende faktor for hvorfor man foretrekker samtaler i kafé eller
oppholdsrom, da mange ikke har erfaring med at hverken offentlige kontorer eller private
aktører kan være et sted å få praktisk hjelp og bistand, men heller en arena for byråkrati og
krav. Blant gruppen gatearbeidere er det mange som ikke er lese- og skrivekyndige, og som
gir uttrykk for å ha måttet stole på sosiale nettverk og lokalsamfunnet som sikkerhetsnett
eller for å nyttiggjøre seg eventuelle tjenester fra det offentlige på sine hjemsteder.
Ofte, og særlig blant gatearbeidere, er problemstillingene som tas opp i slike sammenhenger
relevante for flere i gruppen. I 2018 har blant annet bosituasjon, medieoppmerksomhet,
økonomi, arbeidsmuligheter og -kriminalitet, konflikter innad i miljøet og med personer
utenfor miljøet, regelverk for opphold samt informasjonsformidling om tilbud fra oss og
andre organisasjoner vært viktige tema. Basert på denne kontakten har vi kunnet
organisere møte med tolk, tatt kontakt med relevante etater i kommunen og innhentet
informasjon som vi formidler og sprer til gruppen. Dette er nærmere gjort rede for under
rapportens punkt 4.
Vi opplever også å ha en høy grad av tillitt blant gatearbeidere som kjenner til huset, og er
det første stedet mange henvender seg dersom de opplever å være i krise. Blant annet har
vi i 2018 bistått ved flere tilfeller hvor personer har akutte og mindre akutte medisinske
problemer, målgruppen gir tydelig uttrykk for at de har stor tillit til at vi er i stand til å sette
dem i kontakt med adekvat hjelpeapparat i de enkelte tilfellene. Vi har også bistått personer
som har blitt innblandet i saker om arbeidslivskriminalitet, fått tilsnakk eller bøter av
politiet, samt at vi har bistått i å politianmelde tilfeller av vold og trusler.
At den spontane og uformelle kontakten er viktig i arbeidet med målgruppen viser også
igjen i statistikken over de mer formelle rådgivningssamtalene: I 2018 har brorparten av
journalførte samtaler dreid seg om bistand til hjemreise. Som nærmere behandlet i kapittel
4 er imidlertid gruppen opptatt av et spekter av problemstillinger, men dersom dette ikke
representerer et håndfast problem er det ofte en sterk preferanse for å diskutere saken
uformelt.
I NOVAs evalueringsrapport på oppdrag fra Justis og beredskapsdepartementet2 trekkes
Robin Hood Husets tiltak for målgruppen og utformingen av tilbudet frem som en av de mer
hensiktsmessige tilnærmingene til å yte råd og veiledning overfor denne marginaliserte
Engebrigtsen, A. og Haug, A. V. (2018). Evaluering av tilskuddsordningen for humanitære tiltak til
tilreisende EØS-borgere som tigger, NOVA Notat 2/2018. Tilgjengelig fra: http://www.hioa.no/OmHiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Notat/2018/Evalueringav-tilskuddsordningen-for-humanitaere-tiltak-til-tilreisende-EOES-borgere-som-tigger
2
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gruppen (Engebrigtsen og Haug, 2018, s.8-9, 30, 48). NOVA fremhever tiltakets utforming,
hvor målgruppen blir møtt der de er. Det pekes på at det finnes behov for arbeidsrettet råd
og veiledning også overfor denne gruppen, og at de som har kvalifikasjoner som kan gjøre
dem aktuelle for norsk arbeidsliv vil ha en større sjanse for å nyttiggjøre seg dette dersom
de får støtte fra denne type tiltak. Det at tilbudet bygger på andre etablerte lavterskeltilbud
gir oss en kontaktflate som når ut til målgruppen, og NOVA konkluderer i rapporten med at
«Robin Hood Huset har en hensiktsmessig modell for å nå målgruppen. Lignende tilbud bør
opprettes/støttes» (Engebrigtsen og Haug, 2018, s. 48).
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4. Innsats overfor tilreisende gatearbeidere
For en del av personene i gatearbeidermiljøet er det Robin Hood Husets mange
lavterskeltilbud, og muligheten for å få dekket konkrete materielle behov som først trekker
dem til huset. Kaféen på Robin Hood Huset, hvor man kan få næringsrik tillaget mat, er et
tilbud som svært mange har behov for blant denne gruppen. Det er også mange som ikke
har klær og sko som er egnet for det være man kan forvente i Bergen, så muligheten til å
finne varme, værbestandige plagg på vår byttebutikk «Klesloftet» kan ofte være et viktig
vern mot større helsemessige konsekvenser av en næringsvei som innebærer mange timer
med statisk stillesitting eller gåing langs veiene i Bergen vinterstid. I tillegg er huset for
mange av gatearbeiderne, som for brorparten av våre øvrige besøkende, et pusterom og en
sosial samlingsplass som tillater at man får hvile, varme seg og pleie sine sosiale nettverk i
et trygt miljø. Alt dette bidrar til å skape tillitt mellom gatearbeidere og personalet, og utgjør
grunnmuren som rådgivningstiltaket er tuftet på.
I 2018 har de formaliserte rådgivningssamtalene med gatearbeidere i stor grad knyttet seg
til praktisk bistand med hjemreise. Dette er ikke ulikt de journalførte samtalene i tidligere
prosjektperioder. Grunnen til at disse samtalene dominerer i statistikken knytter seg i stor
grad til rammene: Disse samtalene skjer som regel på et kontor, og man benytter
datamaskiner, ID-papirer og lignende, hvilket gjør dem naturlig å loggføre.
I perioden er det også gjennomført et høyt antall uformelle samtaler i miljøet. Disse har
knyttet seg til blant annet helsehjelp, klær og utstyr, økonomi, arbeidsmarked,
arbeidslivskriminalitet, og konfliktløsning. Det forekommer også ofte det som kan
kategoriseres som støttesamtaler, hvor det er behov for å lufte plager, bekymringer og
frustrasjoner til noen som står utenfor den sosiale gruppen, og som er del av det samfunnet
frustrasjonene ofte knytter seg til.
Det er verdt å merke seg at antallet samtaler i den formelle statistikken som omhandler
sosialtjeneste og nødhjelp fra NAV har hatt en betydelig nedgang siden tidligere
prosjektperioder. De senere årene har vi erfart at mange ønsker å søke sosialtjenesten om
nødhjelp til hjemreise, for på den måten å få betalt transporten fra Bergen til Oslo eller Torp,
og reise videre herfra med et lavpris-flyselskap eller biltransport. Vi har videre hatt et
inntrykk av at sosialtjenesten i Bergen har ført en summarisk saksbehandling av disse
søknadene, og at det store flertallet av de som søker slik hjelp blir innvilget nødhjelp i form
av togreise og matrekvisisjon. Sosialtjenesten skal berømmes for at de ser et ansvar for å
bistå også personer som ikke har sin faste tilhørighet i Norge og i Bergen, men vi er likevel
bekymret for om en slik praksis ivaretar formålet med økonomisk sosialhjelp. Vi har
opplevd at ytelsen er brukt for å finansiere planlagte reiser, og at det ikke er blitt gjort reelle
vurderinger av den enkeltes behov og rettigheter.
I møte den 13.april 2018 med Berit Fjugstad og Jostein Hestnes fra Bergen kommune - Etat
for sosiale tjenester ble rådgiver og daglig leder informert om at sosialtjenesten vil endre
praksis i møte med søknader om nødhjelp fra ikke-bosatte EØS borgere. Etter det vi har fått
vite er målet å i større grad foreta en individuell vurdering av den enkeltes rett til og behov
for tjenester etter gjeldende regelverk, med det resultat at man får et bedre bilde av den
enkeltes totalsituasjon, hvor man yter den hjelp som vurderes hensiktsmessig etter lov og
behov, selv om dette kan være på siden av det omsøkte. Vi mener dette er en heldig
utvikling, da problemstillingen med tilsynelatende summarisk behandling og utnyttelse av
sosialtjenestens tiltak er noe vi også tidligere har pekt på som problematisk, se blant annet
tiltakets årsrapport for 2017. Vi tror på at endring i praksis fra sosialtjenesten vil føre til at
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flere får innvilget bistand tilpasset sin situasjon og behov, og at formålet bak sosiale ytelser
i større grad ivaretas. Vi har hele tiden formidlet informasjon til gruppen om hvilke
rettigheter og regelverk som gjelder for den enkelte, og hensynet bak tjenestene, og har nå
også startet informasjonsarbeid om den varslede praksisendringen i samarbeid med
akuttovernattingstilbudet til Kirkens Bymisjon Bergen.
Blant gatearbeidere er det et stort flertall som tilbringer hoveddelen av sin tid utendørs, og
er således eksponert for vær og vind. Dette preget første del av 2018, hvor vi opplevde en
spesiell kuldeperiode. Vi observerte flere med frostskader på hendene i denne perioden,
hvorav noen alvorlige. I den kaldeste tiden var det temperaturer nede i 12-15 minusgrader,
og mange valgte å holde seg inne også på dagtid. Dette er uvanlig, da de fleste gatearbeidere
gir uttrykk for å ha begrenset med tid til å være på huset ettersom inntektskildene deres
krever at de legger inn svært mange arbeidstimer per døgn. Vi sørget i denne tiden for å
gjøre tilgjengelig hansker, skjerf, luer og annet varmt tøy for gruppen, samt å gi informasjon
om tilbudet fra organisasjonen Helsesenter for papirløse migranter for de som kunne ha
behov for medisinsk behandling.
I løpet av 2018 har også akuttovernattingstiltaket for målgruppen, drevet av Kirkens
Bymisjon, opplevd å ha større etterspørsel enn tilbudet har kapasitet til. Dette var tilfellet i
den voldsomme kuldeperioden i begynnelsen av 2018, samt i en mindre ekstrem
kuldeperiode i november og desember. Da vi fikk kjennskap til den manglende kapasiteten
under første kuldeperiode fikk vi arrangert et møte med tolk hvor de som ble berørt kunne
gi og få informasjon. Daglig leder i Kirkens Bymisjon Bergen deltok fra overnattingstiltakets
side, da leder for akuttovernattingen var bortreist. På bakgrunn av dette møtet tok vi
kontakt med byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune, som raskt
etablerte ekstra beredskapsplasser til overnatting så lenge kuldeperioden varte. Det var
betryggende å se at kommunens beredskapsapparat fungerer, og kan iverksettes på kort
varsel. Ved det andre tilfellet av sprengt kapasitet deltok daglig leder Marcos Amano og
leder for akuttovernattingstiltaket Sebastian Schwalbach på et møte med representanter
fra Bergen kommune for å se på mulige nødløsninger. Det ble ikke iverksatt tiltak for å
etablere ekstra nødovernattingskapasitet under denne kuldeperioden. Flere av
gatearbeidere søkte om nødhjelp til hjemreise, andre fant alternative løsninger, vi gjorde
tilgjengelig ullundertøy, luer, votter, strømper og varmt yttertøy. Situasjonen ble nøye
overvåket og vi var i tett dialog med akuttovernattingstiltaket og Bergen kommune i
perioden.
Mye av kontakten dreier seg også om inntektskilder, og mulighetene for arbeid. De fleste
ønsker seg inn i ordinære jobber, men vet ikke hvordan, eller har ikke forutsetningene for
å posisjonere seg i det norske arbeidsmarkedet. Gjennom arbeid i miljøet sprer vi
informasjon om det norske markedet, gir tilbakemelding på jobbsøkerstrategier og får med
oss informasjon om eventuell arbeidslivkriminalitet. I starten av juni var flere gatearbeidere
involvert i driften til useriøse «steinleggere» og håndverkere fra Storbritannia, og ble
utnyttet for å gjøre ufaglært arbeid i risikable situasjoner uten sikring. Dette ble stoppet av
Arbeidstilsynet, og vi ble en sentral kilde til informasjon og bistand for de involverte
gatearbeiderne i etterkant av hendelsen. Dette er ikke en ukjent problemstilling, men et
gjentagende fenomen som vi har fokus på å avdekke og slå ned på i samarbeid med
Arbeidstilsynet.
Vi har videre vært i kontakt med personer i gatearbeidermiljøet som forteller å ha blitt
utsatt for vold og trusler. Vi har ved ett tilfelle fått melding om at noen i miljøet har forsøkt
å kreve penger for gode tiggerplasser, og utøvd vold, trusler og ut utpressing mot en eller
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flere tiggere. Vi har også fått melding om grove trusler fra personer utenfor miljøet i
forbindelse med beskyldninger om tyveri. I disse tilfellene har vi i samarbeid med Kirkens
Bymisjon bistått de fornærmede i å anmelde forholdene.
Det er ønskelig fra vår side å gjøre en mer arbeidsrettet innsats overfor gatearbeidere i
Bergen. Vi har derfor undersøkt muligheter for arbeid innen landbruk, slik som innhøsting,
hvor typiske svakheter som begrensede språkkunnskaper, lite formelle kvalifikasjoner og
begrenset lese- og skrivekyndighet ikke alltid er like avgjørende for muligheten til å jobbe.
Blant annet er det opprettet kontakt med Norges Bondelag Hordaland og en rådgiver for
bærprodusenter i Norge for å undersøke behovet for arbeidskraft til planting og innhøsting.
Robin Hood Huset ønsker ikke å ta på seg en rolle som arbeidsformidler, da vi ikke kan ta
på oss et selvstendig ansvar for de arbeiderne som vil formidles eller en kontrollfunksjon
av arbeidsstedene som er interessert i denne arbeidskraften. Vi ønsker likevel å kartlegge
hvilke muligheter og behov som finnes for denne gruppen utenfor de store byene. Dersom
det viser seg å være muligheter for denne gruppen i det formelle arbeidslivet vil vi også
kunne bistå med informasjon og veiledning, samt praktisk bistand, for de som ønsker å søke
seg inn i disse jobbene, og til en viss grad for potensielle arbeidsgivere. Det har ikke lyktes
oss å få konkrete resultater av dette arbeidet for 2018-sesongen, men vi ønsker å følge opp
dette arbeidsrettede aspektet i 1. og 2.kvartal av 2019 med sikte på 2019-sesongen.
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5. Særlige utfordringer for EØS-arbeidsmigranter
På grunn av den unike sammensetningen av tilbud og kontaktflate Robin Hood Huset har
sitter vi på et særlig innblikk i de systematiske utfordringene som påvirker personer i vår
målgruppe, og som få andre aktører jobber med. I 2018 er det særlig to problemstillinger
som vekker bekymring: En fortsatt mangel på tilfredsstillende veiledning i NAV systemet,
samt en ny veileder fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som er egnet til å utestenge EØSmigranter med midlertidig ansettelse fra en rekke velferdsgoder.
Vedrørende manglende veiledning i NAV er dette en problemstilling som flere aktører i
frivillig, ideell og offentlig sektor i Bergen reagerer på. Andre organisasjoner i vårt nettverk
opplever også å få henvendelser fra personer som ønsker hjelp til utfylling av skjema,
forståelse av brev og beskjeder eller informasjon om ordninger i NAV-systemet, og har blitt
henvist til dem fra NAV-kontorer. Mange sier de får beskjed om at ansatte i NAV ikke kan
hjelpe dem. Det gjelder særlig personer med utilstrekkelig språkkunnskap eller digitale
ferdigheter.
Sammen med lederne for Vitalitetssenteret Frivilligsentral, Kirkens Bymisjon Bergen og
Bergen Røde Kors har vi gått ut med en felles kronikk i Bergens Tidende3 knyttet til disse
vanskelighetene, både for EØS-borgere og for den generelle befolkningen i Norge. Kjernen i
problemstillingen er at personer som ikke har forutsetninger for å nyttiggjøre seg NAV sin
informasjon og tjenester gjennom telefon og nett alt for ofte blir henvist eller avvist ved NAV
sine kontorer uten å få reelle alternativer til assistanse.
Videre ser vi i denne perioden behov for å uttrykke særlig bekymring knyttet til den nye
veilederen for NAV-kontorene ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere fra Arbeidsog velferdsdirektoratet av 02.02.2018. Veilederen kommer som en følge av en
praksisendring hvor NAV-kontorene pålegges et selvstendig ansvar for å vurdere «lovlig
opphold» for EØS-borgere etter utlendingsloven i sammenheng med alle ytelser hvor dette
er et vilkår.
Veilederen vekker bekymring på to punkter. For det første innebærer praksisendringen at
ansatte ved NAV-kontorene, som del av sine vurderinger av sosialtjenesteloven og
arbeidsmarkedsloven, nå må foreta en vurdering etter utlendingsloven som de ikke har
særskilt kompetanse til, og som før var forbeholdt politi- og utlendingsmyndighet. Tidligere
praksis har vært at EØS-borgere dokumenterer lovlig opphold gjennom fremleggelse av
registreringsbevis fra politiet. Politi og utlendingsmyndighet utsteder ikke nye
registreringsbevis ved tap eller skade, og foretar heller ikke en ny vurdering av
oppholdsgrunnlaget etter at registreringsbevis har blitt utstedt. At det nå gis instrukser om
at vurderingen av lovlig opphold i disse sakene skal legges til de ansatte i NAV som skal
vurdere søkers rettigheter etter sosialtjenesteloven og arbeidsmarkedsloven er
problematisk. I tillegg til at de ansatte ved NAV ikke kan forventes å ha særskilt kompetanse
på dette rettsområdet er det nå tre ulike instanser (NAV forvaltning, NAV kommune og
utlendingsmyndigheter) som har myndighet til å vurdere om en EU-borger har lovlig
opphold, uten at det er garantert samsvar i vurdering eller konsekvenser mellom disse. En
alternativ løsning vil være å pålegge utlendingsmyndighetene en plikt til å vurdere
oppholdsgrunnlaget på nytt ved forespørsel fra NAV eller andre myndigheter.
«Nav nå oppfylle veiledningsplikten sin», Bergens Tidende, 31.mars 2018. Tilgjengelig her:
http://www.robinhoodhuset.no/wp-content/uploads/2018/04/31.03.2018-BT-Nav-m%C3%A5oppfylle-veiledningsplikten-sin.pdf
3
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For retten til sosiale tjenester kommer vurderingen av lovlig opphold i tillegg til
vurderingen av om søker har fast bopel i riket, som videreføres uten ytterligere
tolkningsavklaringer. For personer med utenlandsk bakgrunn er dette et
inngangskriterium for å ha rett til fulle tjenester etter sosialtjenesteloven. Vurderingen er
skjønnsmessig, og NAV sin tolkning har i flere saker blitt opphevet av Fylkesmannen i
Hordaland. Robin Hood Huset har også søkt nærmere avklaring av vilkåret fra departement
og direktorat, se blant annet Arbeid- og velferdsdirektoratet sitt brev til Fylkesmannen i
Hordaland av 18.03.2016 og Arbeid- og sosialdepartementets brev til Bergen kommune ved
byråd Erlend Horn av 14.04.2016. Problemstillinger knyttet til vurderingen av fast bopel
er nærmere omtalt i tiltaksrapporter for årene 2016 og 2017.
For det andre innebærer veilederen, via en instruks fra Arbeids- og sosialdepartementet
(ASD), at personer som er ufrivillig arbeidsløse etter å ha hatt midlertidige ansettelser i
Norge ikke sidestilles med personer som har hatt tidsubestemt arbeid, og at de som har
vært midlertidig ansatte utestenges fra en rekke velferdsgoder.
Dette følger av en tolkningsinstruks til utlendingsloven § 112, andre ledd, bokstav b og c jf
tredje ledd, som ble gitt av ASD til UDI i 2015, gjennom instruks AI-1/2015. Ifølge denne
skal midlertidige ansettelser med en individuell varighet på mindre enn 12 måneder ikke
tas med i beregningsgrunnlaget for om en person har hatt sammenhengende arbeid i riket
i mer enn 1 år, og vil dermed miste sitt oppholdsgrunnlag etter 6 måneder ved
arbeidsledighet. Det settes et unaturlig skille mellom personer som har hatt faste
arbeidsforhold, og de som har hatt midlertidig tilknytning til et arbeidssted for rettigheter
i velferdsstaten. Leses betingelsene strengt vil en person som har vært i det norske
arbeidsmarkedet sammenhengende i så lenge som fem år, før varig oppholdsrett er
innvilget, stå uten sosiale rettigheter i Norge.
Vi ser at dette kan ha store konsekvenser for europeiske arbeidsinnvandrere i særlig
sårbare posisjoner. Når personer i midlertidige ansettelser ekskluderes fra sosiale tjenester
og økonomiske ytelser innebærer det at «gulvet» for hva disse må akseptere av ytelser og
vilkår fra arbeidsgiver fjernes.
Disse problemstillingene inngår i en større sammenheng hvor vi ser en økende grad av
sosial og økonomisk ulikhet blant forskjellige befolkningsgrupper. Innskjerpingen vil kunne
bidra til å svekke kampen mot sosial dumping og utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Vi
finner særlig grunn til bekymring for oppvekstsvilkårene til barn i de familiene som vil
kunne antas å bli berørt av innskjerpelsene, og de konsekvenser det kan medføre for individ
og for samfunn på kortere og lengre sikt.
Det er verdt å merke seg at instruksen fra ASD ble gitt i samme år som det ble åpnet for
utvidet bruk av midlertidige ansettelser etter arbeidsmiljøloven.
Det er gjort et aktivt arbeid i prosjektperioden for å bevisstgjøre politikere rundt
problemstillingen på lokalt og nasjonalt nivå, samt å skape oppmerksomhet om temaet i
media4. Blant annet er en bekymring for problemstillingen sent ut til samtlige medlemmer
«Hardere krav for hjelp», Klassekampen, 20.juni 2018. Tilgjengelig her:
http://www.robinhoodhuset.no/wp-content/uploads/2018/06/2018.06.20-KlassekampenHardere-krav-for-hjelp.pdf
4
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av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og til byrådsavdeling for sosial, bolig og
inkludering. Rådgiver og daglig leder ved stiftelsen har deltatt i møte med byråd for sosial,
bolig og inkludering Erlend Horn, kommunaldirektør Magne Ervik samt leder i etat for
sosiale tjenester Jostein Hestnes for å diskutere de mulige følgene av veilederen, og Bergen
kommune sin tilnærming i bruk av skjønn overfor de som kan bli direkte berørt av
regelverket. Bergen kommune har tatt et standpunkt om å likebehandle personer som har
hatt fast eller midlertidig ansettelse, og vil ha et særlig fokus på ivaretagelsen av barn i
berørte familier5.

«Ny innvandringskontroll?», Klassekampen, 29.juni 2018. Tilgjengelig her:
http://www.robinhoodhuset.no/wp-content/uploads/2018/06/2018.06.29-Klassekampen-Nyinnvandringskontroll.pdf
«Sosialpolitikken til sosial dumping», Bergensavisen, 4.juli 2018. Tilgjengelig her:
http://www.robinhoodhuset.no/wp-content/uploads/2018/07/2018.07.04-BA-Sosialpolitikkentil-sosial-dumping.pdf
5Svar på skriftlig spørsmål nr. 41 fra Torstein Dahle (R) om utdyping av hvilken praksis Bergen vil
iverksette vedrørende «Veileder for Nav-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØSborgere». Komite for helse og sosial 03.10.2018: https://www.bergen.kommune.no/politikereutvalg/api/fil/1112966/Svar-Komite-for-helse-og-sosial-Torstein-Dahle-2018-10-03
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6. Frivilligbasert CV-hjelp, kursvirksomhet og kvalifisering
Robin Hood Huset siden 2011 drevet norskkurs og andre kvalifiserende kurs og tiltak særlig
rettet mot personer uten rett og plikt til norskopplæring fra det offentlige, og som har et
ønske og mål om å kunne få arbeid i Norge. Målgruppen for råd- og veiledningstiltaket
nyttiggjør seg også disse tilbudene. Tilbudene er i all hovedsak drevet av frivillige
medarbeidere og organisert av stiftelsens frivillighetskoordinator. Disse har blitt utvidet og
tilpasset etter behov, og omfatter i dag individuell CV- og jobbsøkerhjelp, norskkurs på 4
forskjellige nivåer med i overkant av 100 plasser per semester, engelskkurs over 3 nivåer,
samt temamøter om problemstillinger som er relevante for tiltakets målgruppe.

6.1 CV-hjelp
Mange av våre brukere har behov for hjelp til å komme ut i arbeidslivet, og vi tilbyr derfor
en til en CV-hjelp med frivillige flere ganger i uken. Dette frivillig drevne tilbudet ble startet
opp mot slutten av 2016, og har blitt ytterligere styrket etter stor interesse og gode
tilbakemeldinger fra de som har benyttet seg av det. Det innebærer en styrking av det
generelle tilbudet til husets og tiltakets målgruppe, og en frigjøring av ressurser hos
rådgiver. I en til en-øktene får man blant annet anledning til å skrive CV fra bunnen av eller
forbedre det utgangspunktet man har, hjelp til å finne annonserte stillinger og å skrive både
åpne og spesifikke søknader, registrere seg i databaser, få korrektur av søknader, generelle
tips og informasjon om jobbsøking og norsk arbeidsmarked med mer. Tilbudet er
tilgjengelig på dagtid i vår ordinære åpningstid, og blir som regel fylt opp av på forhånd
avtalte timer. Dersom den frivillige har ledig tid er det imidlertid også mulig å få drop-inn
hjelp.
I 2018 er det blitt tilbudt 140 slike veiledningstimer med frivillige, i tillegg til de
veiledningstimene som er gjennomført av ansatte. De som bruker tilbudet er hovedsakelig
EØS-borgere, eller andre med opphold etter EØS-regelverket. Det er også noen
tredjelandsborgere med opphold flyktning, familiemedlem eller lignende.
Å sette opp CV og skrive søknader på en tilfredsstillende måte krever mye tid og ressurser.
Særlig gjelder dette for personer som trenger å få oversatt tidligere arbeidserfaring og
kvalifikasjoner, for å finne tilsvarende beskrivelser for det norske markedet. I tillegg
innebærer veiledningen informasjon om norsk arbeidsmarked, forventningsjusteringer og
tips om den videre søknadsprosessen. Vi setter derfor av 1 klokketime til hver av avtale,
med mulighet for å avtale ny tid for videre oppfølging.
For noen fungerer også CV-timene som en ekstra realitetsorientering. Selv om man blir
informert om sine muligheter av rådgiver vil det å se hva som kreves av språkferdigheter
bare for å kommunisere sine jobbrelevante ferdigheter, samt hva som er forventes av
grunnleggende kvalifikasjoner i det norske arbeidsmarkedet gi en vekker for en del av de
som har små sjanser for å komme inn i ordinært norsk arbeidsliv.

6.2 Norskkurs

I vårsemesteret 2018 er det blitt tilbudt 118 plasser på norskkurs, fordelt på 3 nivåer og 6
klasser. Alle de seks kursene på vårsemesteret hadde en varighet på 14 uker med 56
undervisningstimer per kurs, to timer i uken med fokus på grammatikk og skriftlig språk,
og to timer med muntlig praktisering.
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Vi har i vårsemesteret hatt 17 frivillige lærere involvert i undervisningen. Noen av disse har
bakgrunn i læreryrket og pedagogikk, og bidrar til den felles kunnskapsbasen i
lærergruppen. Norsklærerne har felles møter flere ganger i semesteret for å bygge opp og
evaluere kursene.
I sommersemesteret ble det avholdt et innføringskurs i hverdagsnorsk på nybegynnernivå.
Kurset hadde en varighet på 6 uker, med totalt 24 undervisningstimer. Kurset hadde 18
plasser.
For høstsemesteret ble det avholdt kurs med til sammen 131 plasser fordelt på 4 nivåer og
6 klasser. Kursene følger samme mønster som for vårsemesteret, med 56
undervisningstimer over 14 uker. 19 frivillige lærere har vært involvert i kursene for
høstsemesteret.
Nivåskala:
Grovt sett tilsvarer nivå 1 Europarådets A1/A2, mens nivå 2 tilsvarer A2/B1. Nivå 3
tilpasses de mest viderekomne elevene, og ligger som regel litt over B1. Nytt av høsten 2018
er nivå 4, som er et forberedende kurs til B2-prøven. Dette kurset er opprettet da flere av
kursdeltakerne har ytret ønske og behov for et slik kurs. Kursene følger imidlertid ikke alle
deler av Europarådets nivåskala, da de blant annet har færre undervisningstimer enn det
som er vanlig for disse kursene.
Læreverk:
Nivå 1 har frem til høsten 2017 brukt et hefte utarbeidet av en av våre lærere med tekster
og oppgaver hentet fra Ny i Norge. Nytt av høsten 2017 er at det har blitt tatt i bruk
læreboken «Hverdagsnorsk». Boken ble utprøvd høsten 2017, men ble ikke tatt i bruk før
en stund ut i semesteret. Fra og med våren 2018 har den blitt innført som hovedlæreverket
på nivå 1. Elevene har fått utlevert et eksemplar av boken. Deler av boken er også nyttig og
er tatt i bruk på nivå 2, spesielt som repetisjon i starten av kurset. Nivå 2 har i tillegg til dette
materiale samlet og bearbeidet av våre lærere gjennom de siste årene. Nivå 3 tilpasses i stor
grad elevene fra semester til semester og følger ikke et bestemt læreverk. På dette nivået er
det et større fokus på norsk kombinert med det samfunnsfaglige, og det diskuteres og tas
opp aktuelle tema fra nyhetsbildet.
Norskkursene i 2018 har hatt fokus på å integrere informasjon om offentlige etater i Norge,
slik at elevene gjennom undervisningen får praktisk informasjon om norsk arbeidsmarked,
skolesystem, helsevesen og kultur.
Metoder:
De mest brukte læringsmetodene på kurset er samtale, høytlesning, tekstoppgaver og
gruppearbeid. Det brukes også film, sang og nyhetsinnslag for å bedre lytteforståelse og
inkludere kultur og samfunn i undervisningen. På nivå 1 og 2 er det stort fokus på
kommunikasjon og bruk av norske fraser som verktøy for å øke lytteforståelse. Nivå 3 tar
blant annet i bruk avisartikler fra de lettleste nyhetsavisene «Klar tale» og «Utrop», slik at
elevene får mulighet til å diskutere dagsaktuelle temaer på norsk.
Norsktreningsgrupper:
I tillegg til samtalegrupper tilknyttet kurs, arrangerer vi åpne samtalegrupper per uke. I
vårsemesteret har vi hatt to grupper i uken, i høstsemesteret er dette redusert til en gruppe.
Her samles de som ønsker å øve seg på å snakke norsk sammen med en norskspråklig
gruppeleder. Noen tema forberedes av gruppeleder, men ellers går samtalen fritt. Tiltaket
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er populært med både gjenvendende deltakere og «drop-ins», spesielt da det ikke er
anledning til å bli med på våre formelle kurs et stykke ut i semesteret.

6.3 Engelskkurs

Våren 2018 ble det avholdt engelskkurs på tre ulike nivåer. Disse er svært ettertraktede, og
særlig nivået som vi har valgt å kalle nybegynner+ har det vært stor etterspørsel og
påmelding til.
Også i høstsemesteret arrangeres det kurs på tre nivåer, da for nybegynner, mellomnivå og
viderekommen.
Kurset for nybegynnere krever ingen forkunnskaper i engelsk, og målsetningen er at
elevene skal tilegne seg engelske språkkunnskaper som kan brukes i arbeidslivet og i norsk
samfunnsdeltagelse. På kurset for nybegynner+ legges det opp til at kursdeltakerne har
noen forkunnskaper og et grunnleggende ordforråd. På viderekomne fordrer at man har et
godt grunnlag i engelsk muntlig og skriftlig fra før.
Kursene varer i 14 uker, totalt 28 timer.
I sommersemesteret ble det avholdt intensivkurs på nybegynnernivå. Kurset hadde en
varighet på 5 uker, med totalt 20 undervisningstimer.
Høsten 2018 ble engelskkursene videreført på 3 nivåer, med totalt 39 kursplasser. Disse
kursene har hatt samme omfang som i vårsemesteret, med 24 undervisningstimer på 12
kursuker.

6.4 Temamøter

Tiltaket har en målsetning om å arrangere 2 eller flere temamøter om problemstillinger som
er relevante for tiltakets målgruppe per semester.
Aktuelle tema for våren 2018 er muligheter og innpass på norsk arbeidsmarked for
personer uten formelle kvalifikasjoner og begrenset språkkunnskap, informasjon om
regelverk og praksis innen sosialtjenesten med mer.
14.mars 2018 ble det avholdt et åpent møte med tolk i samarbeid med Kirkens Bymisjon i
Bergen i forbindelse med sprengt kapasitet på nødovernattingstiltaket og interne konflikter
blant gatearbeiderne. I tillegg til daglig leder og rådgiver ved Robin Hood Huset var daglig
leder for Kirkens Bymisjon Bergen, Arne L. Lynngård, tilstede under møtet. Møtet gav rom
for informasjon, diskusjon og avklaringer.
18.juni 2018 ble det avholdt møte med Vilde Stokken fra LOs Sommerpatrulje i Hordaland
om temaet arbeidsrett, med informasjon om grunnleggende rettigheter og plikter i
arbeidslivet, og typiske problemstillinger for sårbare grupper i arbeidslivet.
04.oktober 2018 ble det arrangert sosialpolitisk kafé med visning av filmen «The Dry
Valley» fulgt av samtale med regissør Julia Dahr. «The Dry Valley» er en kortdokumentar
om roma-befolkningen i landsbyen Valea Seaca i Romania, hvor svært mange har reist til
Skandinavia for å drive gatearbeid.
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18.oktober 2018 ble det avholdt et åpent temamøte om grunnleggende prinsipper innen
personlig økonomi med representanter fra Økonomiformidlingen. Økonomiformidlingen er
et studentdrevet tilbud ved Norges Handelshøyskole (NHH) som tilbyr gratis veiledning til
privatpersoner i spørsmål om personlig økonomi.
28.november 2018 ble det avholdt et åpent møte med Cecilie Kaarstad i NAV Bergenhus
som gav en gjennomgang av NAV sine digitale selvbetjeningsløsninger, med særlig fokus på
digital aktivitetsplan. I tillegg til en praktisk gjennomgang ble det snakket om betydninger
og konsekvenser bruk av de enkelte digitale tjenestene innebærer for enkeltpersoner.
5.desember 2018 ble det avholdt møte med representanter fra Jussformidlingen, som
sammen med rådgiver ved stiftelsen gikk gjennom grunnleggende husleierett, vilkårene for
tildeling av kommunal bolig og statlig og kommunal bostøtte.
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7. Andre tilbud ved Robin Hood Huset
7.1 Kaféen på Robin Hood Huset

Kafétilbudet ved Robin Hood Huset ble startet i en tid hvor husets omfang og brukergruppe
var annerledes enn i dag, og skulle i første omgang være et sosialt tiltak og et tiltak for å
motvirke den ensformige og potensielt næringsfattige kosten som preger mange enslige
personer med trang økonomi. Tilbudet har imidlertid utviklet seg i takt med vår
brukergruppe, og fyller i dag et stort materielt behov i tillegg til sine opprinnelige
målsetninger. Kaféen er nå det største lavterskeltilbudet ved huset, og for mange er det
nettopp dette sammen med klesloftet som trekker dem til huset første gang. Dette legger til
rette for en bred kontaktflate for tiltakets målgruppe.
I kaféen tilberedes og serveres det varm lunsj to dager i uken, og smørbrød, kaker og annen
kald mat tre dager i uken. I tillegg er det alltid kaffe, te, frisk frukt og ferske aviser
tilgjengelig. Vi serverer om lag 1000 måltider hver uke, og har i 2018 hatt et gjennomsnittlig
ukentlig besøkstall på i overkant av 535 personer. Kaféen er åpen alle hverdager gjennom
hele husets åpningstid – 09.30 til 16.00, og drives av frivillige i samarbeid med en ansatt
arbeidsleder. Mer informasjon om det frivillige arbeidet ved Robin Hood Huset finnes under
avsnittet «Arbeidstrening gjennom frivillig arbeid» og i egen rapport for prosjekt
Frivillighetskoordinator.
Det helt gratis, åpne kafétilbudet er etter vår kjennskap unikt for Bergen. Sammenlignbare
tilbud har ofte en snevert definert målgruppe, forutsetter noe egenbetaling eller begge
deler. Fra det vi kjenner til er det mange som ikke har annen tilgang til tilberedt mat, og vi
dekker derfor et grunnleggende behov for næring blant Bergens mest marginaliserte.

7.2 Klesloftet på Robin Hood Huset

Klesloftet, eller byttebutikken, er et tilbud som er åpent for alle en gang i uken, hvor de som
ønsker kan finne seg noen «nye» pent brukte klesplagg. Klærne er i all hovedsak donert fra
privatpersoner, og selve klesloftet ryddes og drives av frivillige. Det er en målsetning å gjøre
klesloftet til en mest mulig butikklignende opplevelse for både brukende og frivillige
husvenner, for på denne måten å best mulig ivareta verdigheten til de som benytter tilbudet
og for å tilby frivillige en erfaring som vil være verdifull med tanke på videre deltakelse i
arbeidslivet. I tillegg til fast åpningstid en gang i uken er det anledning til å finne spesifikke
ting ved behov, slik som ytterjakke eller sko for personer som ikke har tilfredsstillende
utstyr for været. Vi har også arrangert klesloft i forbindelse med familiekafé hvor foreldre
kan finne klær og utstyr til barna.
For de av våre besøkende som tilbringer det meste av sin tid utendørs er tilbudet svært
viktig. Mange mangler tilstrekkelig varme og værbestandige klær, hvilket blir særlig tydelig
i vinterhalvåret. På grunn av manglende tilgang på vaskemaskin har det også vært et
grunnleggende hygienisk behov for enkelte. Siden oktober 2017 er det tilgjengelig dusj og
vaskemaskin for fattige tilreisende fra EU/EØS gjennom Kirkens Bymisjon sitt
overnattingstilbud.
Klesloftet er i perioden blitt besøkt av 25-40 personer ukentlig under de faste
åpningstidene.
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7.3 Arbeidstrening gjennom frivillig arbeid

På Robin Hood Huset tilbyr vi frivillig arbeid som en arena for integrering og arbeidstrening.
Mange av de som benytter våre tilbud og tjenester er utenlandske arbeidssøkere, og
gjennom arbeid hos oss får en både være en aktiv bidragsyter til samfunnet og tilegne seg
erfaring som gjør en mer attraktiv på det norske arbeidsmarkedet.
Størsteparten av det frivillige arbeidet på huset knytter seg til drift av kjøkkenet, hvor vi har
5-10 frivillige i aktivitet hver dag. Her får man praktisk språktrening og opplæring i norsk
arbeidskultur og normer. Det brukes også frivillige til å drive andre av husets tilbud, slik
som kurs og klesloft. Husets frivillige og besøkende oppfordres til å komme med ønsker og
forslag til tiltak som bør startes opp, slik at tilbudene samsvarer med etterspørsel og vi får
brukt de betydelige ressursene som våre frivillige og besøkende innehar.
De frivillige får oppfølging av frivillighetskoordinator og hjelp i jobbsøkingsprosessen.
Frivillighetskoordinator stiller som referanse, og frivillige som har bidratt med arbeid
tilsvarende cirka et månedsverk får også attest.
Prosjekt frivillighetskoordinator er finansiert av og gjennomføres i samarbeid med
Kavlifondet, og er nærmere redegjort for i egen rapport.

7.4 Aktiviteter for barn og familier

Robin Hood Huset har arrangert gratis aktiviteter for barn i økonomisk vanskeligstilte
familier
i
forbindelse
med
skoleferier siden
2015
under
prosjektet
«Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset» og siden 1.juni 2016 i eget prosjekt under
navnet «Aktiviteter for barn og familier ved Robin Hood Huset». Aktivitetene ble startet opp
med støtte fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde, og var i 2016 og 2017 finansiert av disse
sammen med BKK-ansattes velferdskasse og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bufdir over Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Det er ikke gitt videre tilskudd
fra Bufdir for 2018, og tiltaket drives videre til 2019 med økonomisk støtte fra Bergen
kommune og private aktører. Tiltaket har imidlertid måtte nedskaleres og tilpasses de
økonomiske rammene for 2018.
Barn i Bergen som ikke har anledning til å reise på ferie eller delta i organiserte aktiviteter
får gjennom dette tilbudet positive og meningsfylte opplevelser i ferier og helger, og dermed
bedre oppvekstvilkår. Robin Hood Huset har lagt vekt på foreldredeltagelse, da denne typen
aktiviteter normalt er noe familier gjør sammen. Slik får barna dele gode opplevelser og
minner med sine foreldre, samtidig som det gir tiltaket en sosial og kulturell
integreringsfunksjon.
Aktivitetene får gode tilbakemeldinger av dem som deltar, og Robin Hood Huset opplever
en økende interesse for aktivitetstilbudet. Det at tilbudet er helt gratis er essensielt for
deltagerne, da vi erfarer at selv små utgifter hever terskelen for deltakelse betydelig,
spesielt blant de med størst behov for tilbudet. Robin Hood Huset vil med et fast
aktivitetstilbud skape en positiv sosial arena for familier som lever med
fattigdomsproblematikk.
I 2018 har 323 barn og 220 voksne fra 174 familier deltatt på aktiviteter i regi av Robin
Hood Huset. Det er arrangert 128 aktiviteter i løpet av 2018.
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For nærmere beskrivelse av tilbudet for barn og familier ved Robin Hood Huset se egen
prosjektrapport.
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8. Samarbeid med andre
8.1 Nettverksgruppe

Robin Hood Huset har i tiltaksperioden samarbeidet og deltatt i nettverksgruppe med flere
aktører som er aktive innen fattigdomsbekjempelse og innvandringsproblematikk i Bergen.
Gruppen ble i sin tid etablert som et samarbeid mellom Stiftelsen Robin Hood Huset,
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen og Caritas St. Paul (nå Caritas Bergen), som også driver
eller har drevet tiltak dekket over samme statlige tilskuddsordning. Gruppen har siden
utviklet seg til å inkludere flere relevante aktører. Det anses som hensiktsmessig å
videreføre dette samarbeidet for å sikre at tilbudene utfyller hverandre så mye som mulig,
og på den måten sikre et godt sammensatt tilbud til målgruppen. I 2018 har følgende
aktører deltatt på ett eller flere møter: Bergen Kommune Innbyggerservice, Bergen
Offentlige Bibliotek, Bergen Røde Kors, Caritas Bergen, Frelsesarmeen Ladegården,
Helsesenter for papirløse migranter Bergen, Kirkens Bymisjon Bergen, Robin Hood Huset,
SEIF, Vitalitetssenteret Frivilligsentral.
I 2018 er har følgende møter blitt avholdt:
9.januar – Batteriet Vest Norge
Til stede: Bergen Røde Kors, Helsehjelp til papirløse, Kirkens Bymisjon Bergen, Robin Hood
Huset, SEIF, Vitalitetssenteret Frivilligsentral.
13.mars – Batteriet Vest Norge
Til stede: Bergen Kommune Innbyggerservice, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen Røde
Kors, Frelsesarmeen Ladegården, Kirkens Bymisjon Bergen, Robin Hood Huset, SEIF,
Vitalitetssenteret Frivilligsentral.
15.mai – Kirkens Bymisjon Bergen
Til stede: Bergen Kommune Innbyggerservice, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen Røde
Kors, Caritas Bergen, Frelsesarmeen Ladegården, Kirkens Bymisjon Bergen, Robin Hood
Huset, SEIF, Vitalitetssenteret Frivilligsentral.
11.september – Kirkens Bymisjon Bergen
Til stede: Bergen Kommune Innbyggerservice, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen Røde
Kors, Caritas Bergen, Helsesenter for papirløse migranter Bergen, Kirkens Bymisjon Bergen,
Robin Hood Huset, SEIF, Vitalitetssenteret Frivilligsentral. I tillegg gjestet representanter
fra Arbeidstilsynet (A-krim) møtet for å informere om sitt arbeid.
13.november – Kirkens Bymisjon Bergen
Til stede: Bergen Offentlige Bibliotek, Kirkens Bymisjon Bergen, Robin Hood Huset.

8.2 Mer informasjon om utvalgte samarbeidspartnere

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen – akutt overnattingstilbud (Emergency Shelter) i
Kong Oscars gate. Tilbudet har i år økt sin kapasitet fra ca 25 til 30 personer. På tross av
dette har de i enkelte perioder måttet avvise gjester på grunn av manglende kapasitet, og
under en kald periode i februar ble Korskirken og Domkirken i Bergen sentrum åpnet som
en nødløsning. Over 10 personer benyttet dette ekstratilbudet. I oktober 2017 ble tilbudet
utvidet til å omfatte mulighet for dusj og klesvask.
Det er hovedsakelig tiggere og flaskesamlere som bruker overnattingstilbudet.
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Helsesenter for papirløse migranter Bergen (tidligere Helsehjelp til papirløse) – Gratis
og konfidensielt helsetilbud for personer uten lovlig opphold i Norge, eller som ikke har rett
til helsetjenester fra det offentlige. Tilbudet er driftet på hovedsakelig frivillig basis, og har
knyttet til seg sykepleiere, leger, psykologer, tannklinikker med mer. Tilbudet er åpent hver
torsdag kveld utenom helligdager. Fra sommeren 2018 er tiltaket organisert som et
samarbeid mellom Bergen Røde Kors og Kirkens Bymisjon Bergen.
Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS – Privat advokatfirma som blant annet arbeider
med arbeidsrett og utlendingsrett. Representanter for Kløvfjell, nå Tveter og Kløvfjell,
kontaktet Robin Hood Huset våren 2015 av interesse for å representere våre brukere i saker
på disse rettsområdene. Deres interessefelt i denne sammenheng er utlendinger som er
utsatt for utnyttelse i arbeidsforhold samt diskriminerende vedtak i offentlig hjelpeorgan.
Arbeidstilsynet – Rådgiver har ved flere anledninger kontaktet arbeidstilsynet, særlig ved
A-krim gruppen, i forbindelse med brukeres arbeidsforhold, enten for å melde fra om
kritikkverdige forhold eller for å rådspørre. A-krim gruppen i Hordaland er et tverrfaglig
samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Skatt Vest, Vest politidistrikt, NAV og Kemneren i
Bergen. Rådgiver har direkte kontakt med flere av arbeidstilsynets medarbeidere i denne
gruppen.
Fagforeninger – Særlig Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer
mange arbeidstakere i bransjer som prosjektets målgruppe ofte er engasjert i eller sikter
seg inn på. Det henvises aktivt til fagforeninger for prosjektets brukere, da mange er særlig
utsatt i arbeidslivet og vil nyte godt av den ekstra sikkerheten som
fagforeningsmedlemskap innebærer.
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9. Måloppnåelse i 2018 og planer for 2019
2018 har vært et år med høy aktivitet i prosjektet, og det er gjennomført et stort antall
lengre rådgivningssamtaler, i tillegg til en betydelig mengde miljøsamtaler. Vi opplever at
pågangen for råd og veiledning fra nyankomne og fattige tilreisende fra EØS-området er
vedvarende høy, med problemer og bekymringer i et vidt spekter knyttet til liv og situasjon
i Norge og i hjemlandet.
Vi har i perioden vært i kontakt med mennesker som vi vurderer å ha svært begrensede
muligheter til integrering i norsk arbeidsliv, og har kunnet gi disse relevant informasjon og
råd om videre fremgang i sin situasjon. Vi har også vært i kontakt med et høyt antall
mennesker som opplever å være utsatt for større eller mindre brudd på norske regler om
arbeidsmiljø og -sikkerhet, i alt fra manglende kontrakt og dokumentasjon til uregelmessig
avskjedigelse, manglende lønnsutbetalinger risikabelt arbeid uten sikring og ulovlig lange
arbeidstider, på grensen til menneskehandel. I disse tilfellene har vi bistått med informasjon
om rettigheter og saksgang, hjelp og støtte i kommunikasjon med arbeidsgiver og kontakt
med relevante myndigheter.
Det er et mål å få gjennomført 2 eller flere infomøter per halvår i prosjektperioden. I første
halvdel av 2018 ble det avholdt et informasjonsmøte med tolk i forbindelse med manglende
kapasitet på akuttovernattingstilbud, samt et informasjonsmøte med ekstern innleder om
arbeidsmarked og -rett. I andre halvdel av 2018 er det avholdt tre informasjonsmøter med
eksterne innledere om henholdsvis grunnleggende økonomistyring, NAV sine digitale
tjenester og om husleierett, kommunalbolig og bostøtte. I tillegg er det gjennomført en
sosialpolitisk kafé med utgangspunkt i kortdokumentaren «The Dry Valley» om
rombefolkningen i en rumensk landsby, hvor en stor andel har erfaring med gatearbeid i
skandinaviske byer. Flere gatearbeidere deltok denne kvelden, og uttrykte seg positivt om
filmen i etterkant.
Det har videre vært stor etterspørsel etter vårt tilbud om CV-hjelp. Stiftelsen har knyttet til
seg frivillige som yter hjelp til CV og jobbsøking. I 2018 har rådgiver prioritert
undersøkelser og bistand i forbindelse med jobbsøking med tanke på arbeidsintegrering for
noen av målgruppens mest marginaliserte. Dette vil være et fortsatt fokus i 2019, og
rådgiver vil i større grad selv tilby veiledning og hjelp til oppsett av CV og andre dokumenter
i jobbsøkersammenheng til målgruppens mest utsatte. Dette vil være en fordel med tanke
på spesiell kjennskap til og tillitt i gruppen, og den grunnleggende språkforståelsen. Også
øvrige ansatte yter jevnlig hjelp med CV og jobbsøking ved behov og kapasitet.
I 2018 har vi gjennom tiltaket vært i dialog med flere offentlige myndigheter, av særlig
relevans er Etat for sosiale tjenester i Bergen Kommune og representanter fra
Arbeidstilsynet i A-krim gruppen Hordaland. Vi vil opprettholde en tett kontakt også videre
med både private og offentlige aktører på områder som er av betydning for tiltakets
målgruppe.
Det er videre jobbet aktivt med å belyse konsekvensene av nye føringer som legges til NAVkontorene som følge av «Veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for
EØS-borgere» av 02.februar 2018, og å belyse de mulige konsekvensene denne vil kunne
medføre overfor beslutningstakere, velferdsadministrasjon og embetsverk. Vi har hatt en
god dialog med Bergen kommune på politisk og administrativt nivå. I 2019 vil vi fortsette
arbeidet med å synliggjøre disse og andre aktuelle problemstillinger på lokalt og nasjonalt
plan Robin Hood Huset ser det som en sentral målsetning å bidra med kunnskap om og i
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grupper hvor det ellers er få kontaktpunkter. Gjennom vår særskilte status i mange
vanskeligstiltes miljøer ser vi tendenser og problemstillinger som ellers kan være vanskelig
å avdekke. Kunnskap og erfaringer vi opparbeider oss gjennom vårt arbeid formidler vi i
den grad det er mulig til relevante myndigheter og beslutningstagere.
Rådgivningstiltaket for fattige tilreisende på Robin Hood Huset treffer målgruppen godt, og
fungerer etter sitt formål. Vi ser et vedvarende behov i gruppen for slike ressurser, i tillegg
til at tiltaket bidrar med betydelig kunnskap om forhold i målgruppen og i samfunnet. Robin
Hood Huset har ønske og intensjon om å videreføre tiltaket så lenge behovet vedvarer.
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Rådgivningstiltak for voksne innvandrere utenfor
introduksjonsprogrammet
Tiltaksrapport 2018 (16.07.-31.12.2018)
Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset
Tiltak: Rådgivningstiltak for voksne innvandrere utenfor introduksjonsprogrammet
Tiltaksperiode: 16.07.2018 – 31.12.2018
Målgruppe: Folkeregistrerte arbeidsinnvandrere, samt innvandrere og flyktninger med
uttømte rettigheter i introduksjonsprogrammet
Tiltaket er finansiert av: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Bakgrunn for tiltaket: Robin Hood Huset har et høyt antall besøkende. I 2017 var daglige
besøkstall på mellom 100-200 personer, med gjennomsnittlig ukentlig besøkstall på 540. Et
stort flertall av våre besøkende har innvandrerbakgrunn, både fra EØS-området og verden
for øvrig. Siden 2013 har stiftelsen drevet et spesialisert råd- og veiledningstilbud rettet
mot fattige tilreisende tiggere og arbeidssøkere fra EØS-området, finansiert gjennom
tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Vi ser imidlertid at behovet for veiledning,
råd og bistand strekker seg ut over dette tilbudet, og opplever i økende grad å bli oppsøkt
av bosatte innvandrere med forventning om tilsvarende tilbud for deres problemstillinger.
Blant de som faller utenfor det etablerte tilbudet ved Robin Hood Huset er
arbeidsinnvandrere fra EU med lang botid, nye og lengeboende arbeidsinnvandrere fra land
utenfor EU/EØS, lengeboende flyktninger og familiegjenforente samt asylsøkere uten
avklart vedtak. Felles for disse er at de mangler de nødvendige ressursene, det være seg
språk, digital kompetanse eller kjennskap til normer og systemer, til selv å løse de
utfordringene de står i uten bistand fra en kompetent tredjepart.

Sammendrag
Robin Hood Huset er et møtested, ressurs- og kompetansesenter for økonomisk
vanskeligstilte og nettverkssøkende i Bergen og omegn. På huset finner man en rekke
tilbud og tjenester som omfatter gratis servering og klær, kursvirksomhet, råd- og
veiledning, familieaktiviteter, kulturtilbud og selvhjelpsverktøy.
Rådgivningstiltaket for voksne innvandrere utenfor introduksjonsprogrammet har gitt
kapasitet til å kunne tilby flyktninger utenfor introduksjonsprogrammet,
familieinnvandrede og lengeboende arbeidsmigranter et kvalifisert rådgivningstilbud.
Fra før er det etablert et spesialisert råd- og veiledningstilbud for fattige tilreisende EØSmigranter gjennom midler fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Fra 16.07.-31.12.2018 har prosjektet gått igjennom oppstartsfasen, gjennomført 421
rådgivningssamtaler, arrangert 3 temamøter og utarbeidet informasjonsmateriell om
relevante tema på flere språk. Anslått antall unike personer i målgruppen er 188, med
bakgrunn fra 51 land. Pågangen for tilbudet har vært større enn hva rådgiverne på huset
har kunnet møte, og det fremstår som at tiltaket fyller et stort behov blant vanskeligstilte
i Bergen.
Både folkeregistrerte arbeidsinnvandrere og flyktninger med uttømte rettigheter i
introduksjonsprogrammer forventes i stor grad å kunne navigere samfunnet og klare
seg selv, men vi ser at mange også blant disse har behov for råd- og veiledning i møte
med norske systemer og regler. Problemstillingene det har blitt søkt råd om i
prosjektperioden har ofte stor betydning for livssituasjonen til den som søker råd.
Forhold knyttet til arbeid og arbeidssøking, oppholdsstatus, velferdsrettigheter, helse,
familieforhold og økonomi er gjentagende tema. Ofte har de rådsøkende gått i lang tid
uten å få eller oppsøke hjelp, og har akkumulert komplekse problemstillinger.

Rådgivningstiltak for voksne innvandrere – Årsrapport 2018 - Side 2 av 14

Innhold
Rådgivningstiltak for voksne innvandrere utenfor introduksjonsprogrammet
Tiltaksrapport 2018 (16.07.-31.12.2018) .................................................................................................. 1
Sammendrag ........................................................................................................................................................... 2
1: Om tiltaket .......................................................................................................................................................... 4
2: Gjennomføring .................................................................................................................................................. 5
3: Nærmere om prosjektgjennomføring ..................................................................................................... 6
3.1 Råd og veiledning ..................................................................................................................................... 6
3.2 Temamøter .................................................................................................................................................. 9
3.3 Informasjonsmateriell ..........................................................................................................................10
3.4 CV og jobbsøking.....................................................................................................................................10
4: Måloppnåelse .................................................................................................................................................11
4.1 Råd og veiledning ...................................................................................................................................11
4.2 Temamøter ................................................................................................................................................11
4.3 Informasjonsmateriell ..........................................................................................................................12
4.4 CV og jobbsøking.....................................................................................................................................12
5: Erfaringer og veien videre .........................................................................................................................13
6: Regnskap ...........................................................................................................................................................14

Rådgivningstiltak for voksne innvandrere – Årsrapport 2018 - Side 3 av 14

1: Om tiltaket
Tiltaksbeskrivelse: Formålet med tiltaket er å gjøre tilgjengelig kvalifisert råd og
veiledning til innvandrere som står utenfor introduksjonsprogrammet og som ikke faller
inn i kategorien nyankomne arbeidssøkende innvandrere fra EØS.
Tiltaket har fire resultatmål:
•

Å gjennomføre 400 loggførte samtaler per år (justeres etter lengde på
prosjektperiode)

•

Arrangere åpne temamøter som er relevante for målgruppen 2-3 ganger per halvår

•

Utarbeide 4-6 kortfattede og lettleste informasjonsbrosjyrer om tema som er
relevante for målgruppen

•

Tilby en til en hjelp med CV og jobbsøking på dagtid 200 ganger i løpet av et år
(justeres etter lengde på prosjektperiode)

Målgruppe: Målgruppen for tiltaket er folkeregistrerte arbeidsinnvandrere, samt
innvandrere og flyktninger med uttømte rettigheter i introduksjonsprogrammet, med
opphold i Bergen og omegn.
Nøkkeltall:
Antall rådgivningssamtaler med personer i tiltakets målgruppe(total): 421
Fordeling etter statsborgerskap: EØS 48%, utenfor EØS 39%, Norge 12%, ukjent 1%
Antall førstegangssamtaler: 102
Nasjonaliteter: 51
Anslått antall unike personer i rådgivningssamtaler: 188
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2: Gjennomføring
Rådgivningstilbudet har i perioden 16.07.18 – 31.12.18 vært bemannet med
ansattressurser tilsvarende 0,5 månedsverk per måned, og inngått i og utfylt Robin Hood
Husets øvrige rådgivningstilbud. Et åpent rådgivningstilbud gir fleksibilitet til å hjelpe flest
mulig, og samtidig til å henvise og sette opp avtaler etter rådgivernes målgrupper og
spesialfelt. Personalgruppen har samlet høy kompetanse i blant annet juss, sosialt arbeid,
sosialantropologi, arbeid med flerkulturelle familier og statsvitenskap med fokus på
offentlig politikk og forvaltning. Alle ansatte benytter et felles journalsystem, som lar oss
danne et helhetlig bilde av behovet og bruken av rådgivningstilbud ved Robin Hood Huset.
Selv om dette tiltaket bygger på et stort og veletablert rådgivningstilbud ved Robin Hood
Huset reflekterer tallene i denne rapporten kun formaliserte rådgivningssamtaler med
personer for dette tiltakets målgruppe: Statsborgere i land utenfor EØS som ikke deltar i
introduksjonsprogram, samt EØS-borgere som er registrert bosatt med personnummer.
Personer som har innvandret til Norge og som senere har oppnådd norsk statsborgerskap
er inkludert i tallene. EØS-borgere med D-nummer er ikke inkludert i tallene, da personer
som regnes som «bosatt» av Skatteetaten skal tildeles personnummer. Mange av disse kan
likevel ha bodd i Norge over perioder på flere år grunnet vilkår om dokumentert fremtidig
oppholdsgrunnlag for tildeling av personnummer.
Rådgivere for målgruppen bosatte innvandrere utenfor introduksjonsprogrammet har vært
tilgjengelig på fast sted i Robin Hood Husets åpne miljøer til faste tider. Rådgiverne har
tilegnet seg kunnskap om relevante systemer, regler og informasjon for problemstillinger
som ofte er relevante for tiltakets målgruppe, og det har vært henvist aktivt mellom
stiftelsens personale for å sikre at rådgivning i størst mulig grad ytes av den med særlig
kompetanse innen feltet det rådspørres om.
Rådgiverne for målgruppen har parallelt med prosjektperioden også jobbet i Robin Hood
Husets kafé og aktiviteter for barn og familier. Dette kan ha senket terskelen for å ta kontakt
for mange som benytter disse tilbudene, samt frivillige ved Robin Hood Huset som befinner
seg i målgruppen.
I løpet av prosjektperioden ble det i økende grad behov for å avtale tid med brukere av
tilbudet, dels på grunn av stor pågang, og dels fordi det gjør det mulig for brukerne å
forberede seg til avtalen, for eksempel med tanke på å medbringe relevant dokumentasjon.
Imidlertid har vi i stor grad lagt til rette for å «drop in»-samtaler, da det erfaringsmessig er
mange som har utfordringer med å benytte tilbud som krever timeavtaler.
Problemstillingene brukerne av tiltaket har søkt råd om er varierte. I perioden er det gitt
rådgivning på tema knyttet til opphold, arbeidsforhold, jobbsøking, barnevern, NAV stat og
sosialtjeneste, bolig, forsikring, bruk av offentlige digitale tjenester, nettbank,
fritidsaktiviteter for barn, barnehage, og mer. I mange tilfeller består hjelpen i forklaring og
oversettelse av kommunikasjon fra det offentlige, og hjelp til å svare. Noen har behov for
bekreftelse på at de har forstått innholdet, mens andre har behov for en mer grundig
gjennomgang.
En gjennomgående observasjon er at mange har store utfordringer knyttet til at det meste
av offentlige tjenester og kommunikasjon med det offentlige i dag har form av digitale
selvbetjeningsløsninger. En annen er at de som søker råd ofte har mer enn én
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problemstilling de trenger hjelp til å løse. Dette kommer ofte frem i rådgivningssamtaler,
uten at det i utgangspunktet var planlagt.

3: Nærmere om prosjektgjennomføring
3.1 Råd og veiledning
Kjønnsfordeling i rådgivningssamtaler:
Samtaler
193
228

Kvinner:
Menn:

Prosent
46 %
54 %

Rådgivningssamtaler etter statsborgerskap:

EU/EØS
Utenfor EØS
Norge
Ukjent

Samtaler
202
165
49
5

Prosent
48 %
39 %
12%
1%

Rådgivningstilbudet har på kort tid nådd ut til målgruppen, og er svært etterspurt. Det er
gjennomført 421 rådgivningssamtaler med 188 unike personer målgruppen i
prosjektperioden. Av disse var 102 førstegangssamtaler.
48 prosent av brukerne av tilbudet har innvandringsbakgrunn fra EU/EØS. Dette er en
gruppe som i utgangspunktet har få rådgivningstilbud rettet mot seg, men Robin Hood
Huset har vært et av få steder denne gruppen har hatt et rådgivningstilbud med en viss
stabilitet over lengre tid. Dette tilbudet har imidlertid vært begrenset til nyankomne og
fattige tilreisende fra EU, og mange faller derfor ut av dette etablerte tiltaket sin målgruppe.
Robin Hood Huset har ikke tidligere hatt tilstrekkelig kapasitet til å kunne gi et forutsigbart
rådgivningstilbud til andre innvandringsgrupper, men har sett et klart behov for dette da
mange har søkt hjelp og råd. Dette gjelder ofte innvandrere med lengre botid og hvor
vedkommende har uttømte rettigheter i introduksjonsprogrammet. Både personer som
nylig har fullført introduksjonsprogrammet, og lengeboende innvandrere har benyttet seg
av tilbudet. Også norske statsborgere som har innvandret er representert i brukermassen
med 12 prosent. Disse har ofte tilsvarende problemstillinger som innvandrere med
utenlandske statsborgerskap, knyttet til språk og kommunikasjon med offentlige instanser.
De som har benyttet tilbudet har statsborgerskap fra 51 forskjellige land:
Afghanistan, Bangladesh, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Egypt, Eritrea,
Etiopia, Filippinene, Finland, Frankrike, Ghana, Guinea, Hellas, India, Irak, Iran, Italia,
Kamerun, Kina, Kroatia, Latvia, Litauen, Marokko, Mexico, Norge, Pakistan, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovenia, Somalia, Spania, Sri Lanka, Storbritannia,

Rådgivningstiltak for voksne innvandrere – Årsrapport 2018 - Side 6 av 14

Sudan, Sverige, Syria, Sør-Afrika, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Uruguay, USA og
Venezuela.
Rådgivningssamtaler etter oppholdsstatus i Norge eller EØS:
I vårt journalføringssystem skiller vi mellom midlertidig og permanent oppholdstillatelse i
Norge. For EØS-borgere og deres familiemedlemmer innebærer dette «varig oppholdsrett»
som kan oppnås etter 5 års botid i Norge. For personer som ikke omfattes av EU-regelverket
innebærer dette «permanent oppholdstillatelse» som normalt kan oppnås etter 3 års botid
i landet.
EU / EØS
Permanent:
Midlertidig:
Ukjent:

94
101
7

47 %
50 %
3%

Utenfor EU / EØS
Permanent:
Midlertidig:
Ukjent:

70
75
20

42 %
45 %
12 %

Ukjent statsborgerskap
Permanent:
4
Ukjent:
1

80 %
25 %

Rådgivningssamtaler etter årsak til innvandring til Norge:

Arbeid
Familiegjenforening
Flyktning
Arbeidssøker
Under utdanning
Annen grunn

Samtaler
197
87
80
14
6
14

Prosent
47 %
21 %
19 %
3%
1%
3%

Personer som har opphold i Norge i forbindelse med arbeid utgjør nær halvparten av dem
som har søkt råd- og veiledning. Tema for disse samtalene dreier seg ofte om
arbeidsforhold og arbeidsrett, skatt eller jobbsøking, altså tema knyttet til deres
oppholdsgrunnlag. Dette kan tyde på at tiltaket møter et udekket behov for veiledning til
arbeidsinnvandrere. Premisset for mange arbeidsinnvandrere er at de skal være helt
selvhjulpne og selvforsørgede, og det er derfor få tilbud om hjelp til å navigere systemer og
samfunn for denne gruppen i det offentlige. For mange arbeidsinnvandrere kan
arbeidsgivere være behjelpelige med å ordne formaliteter og bistå i alt fra å finne bolig til å
sende registrering til skattemyndigheter. På Robin Hood Huset ser vi dessverre også
eksempler på arbeidsgivere som utnytter denne avhengighetsposisjonen, og vi jobber
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derfor aktivt med informasjonsarbeid for utsatte i arbeidsmarkedet, samt holder kontakt
med fagbevegelse og arbeidstilsynet.
Personer med flyktningebakgrunn uten rettigheter i introduksjonsprogrammet utgjør 19%
av de totale rådgivningssamtalene, blant disse finnes både personer som nylig har avsluttet
introduksjonsprogrammet og personer som har lang botid og har fått norsk
statsborgerskap. Hyppige tema for denne gruppen er jobbsøking, opphold og NAV stat og
kommune. Personer med familiegjenforening som oppholdsgrunnlag har i stor grad søkt
råd om spørsmål knyttet til jobbsøking og registrering.
Tema i rådgivningssamtaler

Tema i rådgivningssamtale
120 107
100
80
60
40
20

54 53 51 49

41

35 31
27 26 23

35
12 12

7

6

6

5

5

4

4

4

2

0

Hele 156 av samtalene har hatt NAV som tema. 107 av disse samtalene har dreid seg om
NAV stat, mens 49 har dreid seg om NAV kommune. Det er mange som har problemer med
å forstå hva som blir skrevet i brev og vedtak, hva som stilles som vilkår for ytelser, om de
må svare på henvendelsen med mer. Ofte opplever personalet også at brukerne av tiltaket i
liten grad har kunnskap om og oversikt over sine rettigheter. Rådgivningssamtaler med
NAV som tema dreier seg blant annet om søknader om dagpenger, sykepenger,
foreldrepenger, sosialhjelp og andre støtteordninger, og om oppfølging av vedtak på disse.
Datahjelp er den nest største kategorien blant registrerte rådgivningssamtaler, og inngår i
svært mange av rådgivningssamtaler om øvrige tema. Datahjelp kan dreie seg om hjelp til å
skanne dokumenter, sjekke epost, nettbank eller Ditt NAV, og det går med mye tid til
veiledning i hvordan bruke digitale tjenester, fra strøm- og telefonabonnement til Altinn,
NAV eller UDI. Mange har ikke tilgang til PC, internett eller skanner hjemme, og har derfor
lite forutsetninger for å sende nødvendige vedlegg elektronisk på forespørsel fra offentlige
myndigheter. Det legges stor vekt på at veiledningen skal gi brukeren kompetanse til å
utføre disse gjøremålene selv, som for eksempel utfylling av digital aktivitetsplan og
søknader. Imidlertid fremstår det for flere av de rådsøkende som usannsynlig at de vil
kunne oppnå noen betydelig grad av selvstendighet i bruk av digitale selvhjelpsløsninger.
Det vektlegges da å gjøre deres veiledere og saksbehandlere i det offentlige klar over
situasjonen slik at nødvendig veiledning eller alternativer kan iverksettes.
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Temaet registrering dreier seg ofte om registrering hos UDI, her inngår både registrering,
søknader om statsborgerskap og bestilling av timer. Behovet for rådgivning knyttet til dette
handler ofte om digital kompetanse, eller språkkompetanse.
Temaet økonomi dreier seg ofte om at rådsøker har eller har hatt problemer med å betale
krav, og følgene av at dette har blitt liggende. Sakene spenner fra purregebyr til
tvangsutlegg, og mange har behov for hjelp til å få oversikt over egen økonomi. Også
spørsmål om skatt, lån, forsikringsoppgjør og lignende har blitt registrert under temaet i
perioden, i tillegg til praktisk hjelp og veiledning i bruk av nettbank, til betaling av regninger
eller opprettelse av avtalegiro og lignende.
Temaet helse dreier seg om spørsmål knyttet til helsetilbud, som å søke om eller bytte
fastlege, kontakte helsehjelp for papirløse, eller lignende. Det gis ikke medisinske råd eller
anbefalinger på Robin Hood Huset, utover oppfordring til å oppsøke helsevesen ved behov.
Det er blitt søkt en del rådgivning om temaer innenfor arbeidsrett og annen rettshjelp. For
arbeidsrett dreier det seg om alt fra gjennomgang av kontrakter og informasjon om
grunnleggende rettigheter og plikter til større og mindre brudd på gjeldende regler og
normer i norsk arbeidsliv. Annen rettshjelp dekker diverse juridiske problemstillinger, slik
som informasjon til dem som har fått sanksjoner fra politiet, privatrettslige konflikter og
forliksråd, husleierett, vergemål med mer.
Når barnehage og skole har vært tema for rådgivning, dreier det seg ofte om søknad eller
bytte av barnehage eller skole, eller søknader om prisreduksjon i barnehage og SFO. Blant
andre tema som har vært oppe i rådgivning, finner vi saker knyttet til fritidsaktiviteter for
barn, forsikring, og oppstart av egen virksomhet.
Det går med mye tid til å forklare og oversette brev og meldinger fra offentlige instanser til
andre språk, men også ofte fra norsk til norsk. Det kan for mange være vanskelig å skille
mellom generelle og direkte meldinger, og å vite om og hvilke handlinger som kreves og
vilkår som stilles. Det å ikke forstå eller svare på denne kommunikasjonen gir ofte store
konsekvenser for dem det gjelder. Mange har gått i lang tid uten å oppsøke hjelp, og slik
akkumulert kompliserte problemstillinger.
Noen ganger er det ikke noe konkret rådgiverne kan hjelpe med. Det kan være situasjoner
hvor det kan være hensiktsmessig med en realitetsorientering eller klargjøring av
rettigheter og muligheter, eller hvor den rådsøkende trenger å lufte frustrasjoner,
bekymringer eller gleder i en støttesamtale. Husets personale er klare på at det ikke tilbys
terapi, men der det er nødvendig kan man tilby et lyttende øre, og bistå med å sette rådsøker
i kontakt med for eksempel helsevesen eller familievernkontor.

3.2 Temamøter

Prosjektet har som delmål å arrangere 2-3 åpne temamøter per halvår om tema som er
relevante for prosjektets målgruppe. I prosjektperioden er følgende møter avholdt:
18.oktober 2018 – temamøte om grunnleggende prinsipper innen personlig økonomi med
Økonomiformidlingen. Økonomiformidlingen er et studentdrevet tilbud ved Norges
Handelshøyskole (NHH) som tilbyr gratis veiledning til privatpersoner i spørsmål om
personlig økonomi.
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28.november 2018 – temamøte om bruk av Ditt Nav og digital aktivitetsplan med
foredragsholder fra NAV Bergenhus. Formålet med møtet var å gi felles svar til flere som
hadde samme spørsmål.
5.desember 2018 – temamøte om husleierett med Jussformidlingen. Foredraget dreide seg
om hva man bør huske på før man inngår kontrakt, hva man kan gjøre ved kontraktsbrudd,
justering av leie og oppsigelse. Jussformidlingen er et rettshjelptiltak drevet av
viderekomne studenter tilknyttet det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB)
I tillegg til å bidra til å spre kunnskap om konkrete tema er disse møtene med på å gjøre
tilbud som Økonomiformidlingen og Jussformidlingen kjent for en gruppe mennesker og
deres nettverk som kan ha nytte og behov for denne type tjenester.

3.3 Informasjonsmateriell

Prosjektet har hatt som målsetting å gjøre tilgjengelig 4-6 korte informasjonsbrosjyrer, med
lettfattelig ordlyd på flere språk, om tema som er hyppig forespurt i rådgivning.
I løpet av første halvdel av prosjektperioden var fokus på å møte målgruppen i veiledning,
for slik å sondere tendenser og mulige tema for aktuelt informasjonsmateriell. Nyttige
erfaringer fra veiledning har blitt samlet i en rådgivningshåndbok, som har fungert som
kompetansebank for rådgiverne og gitt utgangspunkt for å fremstille
informasjonsmateriell.
Det er utarbeidet informasjonsbrosjyrer om temaene barnehage og støtteordninger i
forbindelse med barnetilsyn, varig oppholdsrett og permanent oppholdstillatelse, og om
fastlegeordingen. Brosjyrene samler viktig informasjon om temaene, og er holdt i et
lettfattelig språk. Brosjyrene er oversatt til engelsk, spansk, russisk og arabisk og er
tilgjengelige i Robin Hood Husets lokaler. I samarbeid med advokatfirmaet RettAdvokat er
det utarbeidet informasjonsmateriell om fri rettshjelp som vil oversettes til de samme
språkene som øvrig materiale.

3.4 CV og jobbsøking

Det er gjennomført 51 samtaler med tema jobbsøking i perioden. Rådgiverne har hjulpet
med både å sette opp søknad og CV fra bunnen av, veiledning i praktisk jobbsøking, og
orientering og veiledning av bruk av NAVs verktøy og tjenester knyttet til jobbsøking. I
tillegg til kartlegging av ferdigheter, utdanning og tidligere erfaringer, skriving av
søknadsbrev og utfylling av digital aktivitetsplan, må det gjerne også opprettes eller
gjenopprettes epostkontoer, kontoer i søknadsportaler og lignende, noe som kan være
svært tidkrevende. Derfor har til å kunne henvise til frivillige CV-hjelpere ved Robin Hood
Huset, vært en viktig avlastningsmulighet.
Til jobbsøkere som hverken har hatt CV eller erfaring fra norsk arbeidsliv har det blitt gitt
informasjon om hva en CV er, hvordan den brukes, og om norsk arbeidsmarked. Det har
vært fokus på at brukerne skal utføre jobbsøkingen selv med bistand; både i arbeid med å
lage CV og søknadsbrev, skrive åpne søknader, opprette profiler i relevante digitale
rekrutteringsportaler, og å finne jobber på digitale plattformer og gjennom å oppsøke
arbeidsplasser.
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I tillegg til grunnleggende jobbsøking er det gitt veiledning til jobbsøkere på andre stadier i
jobbsøkingsprosessen. Dette dreier seg om intervjutrening og støttesamtaler i forbindelse
med jobber de har søkt eller ønsker å søke på, eller skal på intervju til.
Mange av dem som har fått hjelp til CV og jobbsøking har også hatt behov for veiledning i
bruk av Ditt NAV og digital aktivitetsplan. Noen trenger forklaring på hva aktivitetsplanen
er og hvordan den brukes, mens andre også har hatt behov for hjelp til selve utfyllingen, på
grunn lav digital kompetanse eller norskkompetanse. Av disse har flere behov for videre
hjelp til dette, da de kan ha problemer med å forstå grensesnittet eller mangler
språkkompetanse til å forstå eller skrive meldinger og oppgaver i aktivitetsplanen. Ett av
prosjektets temamøter har derfor omhandlet NAV sine digitale løsninger, men dette vil ikke
være tilstrekkelig for å gjøre de aktuelle personene selvstendige i bruken av disse
verktøyene. Rådgiverne har i slike tilfeller hjulpet de hjelpesøkende til å kommunisere disse
vanskelighetene til NAV i forskjellige kanaler.

4: Måloppnåelse
4.1 Råd og veiledning

Det var en målsetning å gjennomføre 400 råd- og veiledningssamtaler med et anslått måltall
på 110 (75 + 35) unike personer for en 12-måneders prosjektperiode. I første
prosjektperiode ble det gjennomført 421 råd- og veiledningssamtaler med 188 unike
personer i målgruppen. Dette tilsvarer mer enn det dobbelte av måltallet i antall samtaler
justert for varighet, og tiltaket har nådd ut til nesten 60% flere enn det som ble forventet til
en 12-månedersperiode. Over halvparten av samtalene var førstegangssamtaler, altså med
personer som har tatt kontakt med rådgivere på Robin Hood Huset for første gang.
Rådgivningstilbudet har en stor eksisterende kontaktflate på Robin Hood Huset, i tillegg har
det blitt gitt informasjon om tilbudet via Robin Hood Husets barne- og familieaktiviteter,
hvor mange foreldre befinner seg i målgruppen. Det har vært svært stor etterspørsel etter
tilbudet helt fra prosjektstart, og tilbudet kunne vært justert opp uten å risikere at
rådgiverne ble sittende med dødtid.

4.2 Temamøter

Det var en målsetning å arrangere 2-3 temamøter per halvår. I prosjektperioden ble det
avholdt 3 temamøter om henholdsvis grunnleggende prinsipper innen personlig økonomi
med Økonomiformidlingen, husleierett med Jussformidlingen, og bruk av Ditt NAV og
digital aktivitetsplan i samarbeid med NAV Bergenhus.
Temamøtene har vært arrangert på dagtid på Robin Hood Huset, med eksterne
møteholdere. Møtene ble promotert gjennom flygeblad distribuert på Robin Hood Huset,
gjennom personlig kontakt med brukere, gjennom informasjon til våre nettverk og ved
Facebook-arrangement. Deltakere på møtene har gitt tilbakemelding om at de har fått
verdifull kunnskap relevant til sin situasjon. Også rådgiverne som har vært til stede
opplevde å få relevant tilleggskunnskap om tema og organisasjoner.
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4.3 Informasjonsmateriell

Det var en målsetning å utarbeide 4-6 informasjonsbrosjyrer med relevant innhold for
målgruppen, oversatt til flere språk.
Erfaringer fra rådgivning er underveis samlet i en rådgivningshåndbok som har gitt
utgangspunkt for informasjonsmateriell på flere ulike tema, etter hvert som de har markert
seg som hensiktsmessige.
Det er utarbeidet brosjyrer om 4 tema som fremstår som særlig relevante for målgruppen.
Robin Hood Huset har selvstendig utarbeidet 3 brosjyrer som omhandler henholdsvis
temaene barnehage og støtteordninger i forbindelse med barnetilsyn, fastlegeordningen, og
oppholdsrett og oppholdstillatelse. I tillegg er det i samarbeid med advokatfirmaet
RettAdvokat utarbeidet en brosjyre om fri rettshjelp. Disse brosjyrene trykkes på norsk,
engelsk, spansk, russisk og arabisk. Språkvalget er justert i forhold til søknad fra polsk til
russisk, da erfaringer gjennom rådgivning tilsier at dette språket når en større del av
målgruppen.
Brosjyrene samler viktig informasjon om hvert tema i et lettfattelig språk, og bidrar til å
tilgjengeliggjøre informasjon om offentlige tjenester og slik bedre likeverdig adgang til
offentlige tjenester.

4.4 CV og jobbsøking

Det er gjennomført 51 en-til-en-samtaler om CV og jobbsøking med rådgivere i tiltaket.
Flere får i tillegg oppfølging av frivillige CV-hjelpere på Robin Hood Huset. Det er i perioden
blitt tilbudt 41 individuelle samtaler med frivillige CV-hjelpere. CV-hjelperne har bidratt
med hjelp til produksjon av CV og søknad og registrering i jobbsøkerportaler, for å frigjøre
tid til veiledning i den øvrige jobbsøkingsprosessen, som kontakt med NAV og bruk av
digital aktivitetsplan.
Tiltaket kommer noe til kort for målet om å kunne tilby 200 individuelle samtaler om CVhjelp og jobbsøking, også justert for prosjektperiode. Ved eventuell videreføring at tilbudet
må det gjøres en vurdering av det skal settes inn større ressurser for rekruttering av
frivillige CV-hjelpere, eventuelt om målet skal nedjusteres for å prioritere andre sider av
målgruppens behov for råd og veiledning. Behovet for denne typen hjelp er stort i
målgruppen, samtidig som at andre organisasjoner også tilbyr lignende tjenester i Bergen.
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5: Erfaringer og veien videre
Rådgivningstilbudet har på kort tid nådd ut til mange bare ved å gjøres kjent for Robin Hood
Husets eksisterende kontaktflate i målgruppen og våre samarbeidspartnere. Dette blir
tydelig illustrert ved at vi har gjennomført over målsetningen i antall rådgivningssamtaler
– på under halve den omsøkte prosjektperioden. En svært stor andel av de gjennomførte
samtalene var «førstegangssamtaler», altså med personer som ikke har benyttet seg av rådog veiledningstjenester ved Robin Hood Huset tidligere. Vi ser imidlertid at det fremdeles
er svært mange som ikke kjenner til Robin Hood Huset som organisasjon eller våre tilbud,
og potensialet for å nå ut til mange flere er stort gjennom enda større arbeid for aktiv
synliggjøring.
Vi opplever et særlig behov for rådgivning knyttet til kontakt med offentlige instanser, og
bruk av digitale kommunikasjonsløsninger med disse. For store deler av Norges befolkning
er det blitt enklere å kommunisere og få oversikt over sine tjenester, rettigheter og plikter
hos offentlige aktører etter at digitale selvbetjeningsløsninger ble vanlig, men for mange
blir tersklene i stedet forhøyet, og føles uoverkommelige uten hjelp. Særlig gjelder dette
personer som har vokst opp i lavinntektsfamilier, med begrenset mulighet til å bruke
digitale verktøy i oppveksten, og personer med innvandrerbakgrunn hvor både språk og
digitale ferdigheter ofte ikke er på nødvendig nivå for å beherske disse
kommunikasjonskanalene.
Robin Hood Huset er et møtested for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende, og
felles for mange av dem som besøker oss er nettopp personer som har lite nettverk som kan
bistå med hjelp til å tolke brev, buke data, eller skrive søknader. Problemstillingene det
søkes råd om er også ofte av en slik karakter at det gjerne ikke er noe man ønsker å vise til
kjente. Da er det en stor trygghet i å kunne benytte et rådgivningstilbud med nøytrale
rådgivere med taushetsplikt.
Robin Hood Huset nyter en høy grad av tillit blant sine besøkende, tuftet på relasjoner
bygget opp gjennom miljøarbeid og lavterskeltilbud over flere år. Fagligheten som de
ansatte utviser i sitt møte med personer i krise, eller over en kopp kaffe, bygger opp under
denne tilliten. Vi får presentert saker som det kan være vanskelig å ta opp, fordi man blir
tvunget til å blottstille sin tilkortkommenhet og sine svakheter. For noen kan det også dreie
seg om manglende forståelse, at man ikke innser alvoret eller mulighetene i en sak før det
påpekes av andre. Personene vi har kontakt med har ofte liv preget av stress og
altoppslukende problemer som gjør det vanskelig for dem å oppsøke andre tilbud, selv etter
henvisning fra oss. Det kan være manglende språkkompetanse, beliggenhet, åpningstider,
mangel på tidligere relasjon eller andre faktorer som spiller inn, men resultatet blir at en
del ikke makter å ta tak i problemstillingene uten videre oppfølging.
Pågangen for tilbudet har vært større enn hva rådgivere på huset har kunnet møte, og det
fremstår som at tiltaket fyller et stort behov i målgruppen. På grunn av den store pågangen
er tiden brukt til administrasjon av tiltaket og arbeid som ikke innebærer direkte kontakt
med målgruppen holdt til et minimum. Ved en eventuell videreføring eller reetablering av
tilsvarende tiltak bør rammene for tiltaket justeres opp for å bedre kunne følge opp de sider
av prosjektet som søker å dekke mer langsiktige behov i målgruppen.
Rådgivningstiltaket har synliggjort et bredt spekter av temaer og problemstillinger som
mennesker i prosjektets målgruppe tar opp. Det er verdt å merke seg at til tross for bredden
er det svært mange saker med fellestrekket at de er egnet til å endre grunnleggende rammer
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for de rådsøkendes tilværelse: Hjelp til å finne arbeid, hjelp til å rydde opp i sine økonomiske
vanskeligheter, hjelp til å bedre familiens boforhold og lignende.
Erfaringene fra Robin Hood Husets møte med mennesker i vanskelige livssituasjoner er at
det er stor vilje til å jobbe for å bedre egen situasjon, men mange har behov for kunnskap,
hjelp og støtte for å oppnå ønskede endringer. Ved å gi den nødvendige støtten oppnår man
at rådsøkende får tilbake kontroll og handlingskapasitet i livene sine, og at gevinsten for
den enkelte og for samfunnet er større enn ressursene som er lagt ned i å hjelpe.

6: Regnskap
Inntekter:
Tilskudd fra IMDi
Egenfinansiering
Sum inntekter

190.000,30.000,220.000,-

Utgifter:
Lønn og sosiale kostnader ansatte
Kontordrift og adm. Kostnader
Informasjonsmateriell
Sum utgifter

127.800,22
30.000,21.375,179.175,22

Sum ubenyttet tilskudd

40.824,78

Ubenyttet tilskudd på kroner 40.824,78 vil i sin helhet bli tilbakeført til IMDis kontonummer
7694.05.12693 merket med referansenummer 18-00905-4.
Se vedlagt regnskapsoppstilling bekreftet og signert av vår regnskapsfører.
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1: Bakgrunnsopplysninger
Tiltak: Retur – og tilbakevendingstiltak
Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset
Tilskuddsyter: Utlendingsdirektoratet
Prosjektleder: Diane Berbain
Tiltaksperiode: 01.10.2018 – 31.12.2018

2: Prosjektets målgruppe og mål
Målgruppe: Målgruppen for tiltaket er personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse og
øvrige personer uten lovlig opphold i Norge som oppholder seg utenfor mottak i Bergen og
omland.
Antall potensielle personer i målgruppen: Ukjent
Tiltaksbeskrivelse: Formålet med tiltaket er å tilby råd, veiledning og realitetsorientering til
personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse og øvrige personer uten lovlig opphold i
Norge som oppholder seg utenfor mottak med sikte på å fremme frivillig retur/retur uten tvang.
Tiltaket har fire resultatmål:
•

Gjøre tilgjengelig informasjon om assistert retur

•

Tilby kvalifisert veiledning og bistand til personer som ønsker å benytte tilbud om
assistert retur

•

Bedre oversikten over antall i målgruppen som allerede benytter Robin Hood Husets
tilbud

•

Gjennom synliggjøring av tiltaket ovenfor øvrige brukere av huset nå ut til personer i
målgruppen som ferdes i deres miljø

Det er knyttet stor usikkerhet til antall personer i målgruppen som befinner seg i Bergen og
omland, samt hvor mange av disse Robin Hood Huset er i kontakt med. Det er derfor vanskelig å
tallfeste resultatmål, og et av prosjektets formål er å tilegne seg et bedre bilde av hva som er
dagens situasjon for denne gruppen i Bergen.

3: Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av aktiviteter
Det overordnede målet med prosjektet er å gjøre informasjon om assistert retur tilgjengelig for
målgruppen. Det skal tilbys veiledning til målgruppen om hva det innebærer å leve uten et lovlig
opphold i Norge, og veiledningen skal gi rom for refleksjon over reelle fremtidige alternativer. Det
skal også tilbys hjelp til personer som ønsker å søke om assistert retur.
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Informasjon om assistert retur skal gis Robin Hood Husets brukere og gjennom husets brukere
spres videre til personer i målgruppen gjennom at brukerne av huset er i samme miljø.
Gjennom prosjektet skal også Robin Hood Huset få en bedre oversikt over målgruppen, hvem de
er og hvor mange de er.

3.1 Tilgjengeliggjøring av informasjon
Det nye rådgivningstilbudet om programmene for assistert retur inngår i og utfyller Robin Hood
Husets øvrige rådgivningstilbud. For å gjøre tilbudet kjent ble det arbeidet aktivt med å spre
informasjon til våre husvenner, samarbeidspartnere og aktører i Bergen vi finner grunn til å anta
at kan ha kontakt med målgruppen.

3.1.1 Tillitsbygging og informasjonsarbeid
Rådgiver i prosjektet har brukt tid på å bygge relasjoner blant Robin Hood Husets faste og
sporadiske besøkende, gjennom å være tilgjengelig i Robin Hood Husets oppholdsrom, tilby hjelp
og bistand til mindre saker som datahjelp, retting av dokumenter, reisebestillinger og lignende,
delta i arbeid sammen med frivillige medarbeidere, innlede samtaler og ha uformell kontakt i
husets kafé. Å være i stand til å hjelpe med besøkendes forskjellige behov har bidratt til å bygge
opp tillit til rådgiver og til prosjektet.
Rådgivers språkkompetanse innen norsk, engelsk, fransk, italiensk og spansk har vært en viktig
faktor i å muliggjøre dette arbeidet.

3.1.2 Informasjonsmateriell og informasjonsmøter
Informasjonsmøter:
Informasjon om assistert retur og om rådgivningstilbudet for assistert retur ble også
tilgjengeliggjort via informasjonsmøter. Fire informasjonsmøter ledet av prosjektleder og ett
informasjonsmøte med IOM er arrangert og det var tiltenkt et nytt møte med NOAS eller ett til
med IOM, men grunnet begrenset oppmøte vurderte vi det som mer hensiktsmessig å konsentrere
oss på miljøarbeidet og informasjonsmøter med intern innleder. Dersom tiltaksperioden hadde
vart lengre kunne det hatt større nyttegrad, og vi ville hatt vurdert å invitere en ekstern innleder
på nytt.
Informasjonsmøtene ble arrangert jevnlig i tiltaksperioden, og ble fordelt annenhver uke mellom
uke 43 og uke 51. Arrangementene var presentert i tilknytning til vårt nye rådgivningstilbud og
ga en kort innføring i hva assistert retur handler om. Møtene var for alle som var interessert i å
vite mer om mulighetene programmene for assistert retur gir, og var altså åpne for alle uten
påmelding, inkludert dem som ikke ellers benytter Robin Hood Huset.
Møtene ble holdt i våre lokaler i andre etasje, som er et åpent møterom kombinert med lesehjørne,
tilgang til datamaskin og muligheter til å få veiledning av en rådgiver. Den plasseringen kunne gi
møtene god synlighet for våre besøkende og gjøre det lett å komme i dialog med dem. Oppmøtet
på disse møtene har vært begrenset. Før oppstarten av prosjektet var det vanskelig å anslå hvor
mange i målgruppen vi kunne forvente å komme i kontakt med. Møtene har vært annonsert
muntlig og skriftlig til besøkende og gjennom diverse kanaler beskrevet senere i rapporten. IOMs
brosjyrer om returprogrammene var utstilt på flere språk ved bordet der informasjonsmøtene
foregikk. Informasjonsmøtene var en god anledning til å få det nye tilbudet om returrådgivning til
å bli kjent og stille til disposisjon for eventuelle spørsmål om temaet. Selv når oppmøtet var null,
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var prosjektleder på plass gjennom hele møtetiden for å svare på eventuelle spørsmål stilt av
besøkende som kom i etasjen for andre grunner der møtet var avholdt.
Utforming av annonsering:
For å synliggjøre arrangementene ble plakater hengt opp i våre lokaler og flyers ble spredt på
bordene brukt av våre husvenner i publikumsområdene. Rådgiver har brukt tid på å informere
om møtene i samtale med husvenner for å spre informasjon til dem direkte og i deres nettverk.
Informasjonen har således blitt spredt på flere språk, både skriftlig og muntlig. Møtene har også
blitt annonsert på sosiale media.
Språk:
Skriftlig og digital annonsering av informasjonsmøtene og avholdelsen av møtene har
hovedsakelig blitt gjort på norsk, men tidvis også på arabisk og amharisk. Informasjon og
annonsering av alle møtene har også blitt spredt muntlig på flere språk gjennom samtaler i
miljøet. Ved et av informasjonsmøtene benyttet vi oss av en tolk på arabisk.
Presentasjon til informasjonsmøtene:
Prosjektleder bearbeidet en PowerPoint-presentasjon til informasjonsmøtene med intern
innleder med Robin Hood Husets visuelle profil. Presentasjonen drøftet hva assistert retur er,
hvorfor og hvordan man søker retur og de forskjellige programmene, og presenterte det nye
rådgivnings- og veiledningstiltak på Robin Hood Huset.
Informasjonsmøte med intern innleder 25.10.2018
Prosjektleder avholdt et åpent møte hvor det ble gitt informasjon om IOMs programmer for retur
og vårt nye rådgivnings- og veiledningstiltak.
Sted: Robin Hood Huset.
Målgruppe: husvenner og øvrige i tiltakets målgruppe.
Annonserings metoder: plakat og flyers i våre lokaler, egen Facebook-side, muntlig til gjester ved
Robin Hood Huset (flere språk). Annonsering ble først og fremst gjort på Robin Hood Huset. Møtet
ble ikke annonsert aktivt utenfor huset.
Oppmøte: 1 besøkende fra Eritrea potensielt i kontakt med målgruppen
Informasjonsmøte med Slobodan Tomic, informasjonsmedarbeider ved IOM i Oslo
07.11.2018
IOMs medarbeider har gjennomført et åpent informasjonsmøte om arbeidet IOM gjør,
konsekvenser etter endelig avslag, returprogrammene det kan søkes til og søknadsprosessen.
Sted: Robin Hood Huset
Målgruppe: husvenner og øvrige i tiltakets målgruppe
Annonserings metoder: plakat og flyers på Robin Hood Huset, egen Facebook-side, IOM Norge sin
Facebook-side, muntlig til gjester ved Robin Hood Huset (flere språk) samt direkte oppsøkende
arbeid på og utenfor huset. Informasjon om møtet og flyers for tiltaket på samtlige språk
distribuert til samarbeidspartnere og andre relevante aktører i Bergen som må antas å ha kontakt
med målgruppen.
Oppmøte: 1 husvenn fra Marokko potensielt i kontakt med målgruppen, 2 representanter fra
Caritas og 1 fra Frelsesarmeen.
Informasjonsmøte med intern innleder 22.11.2018
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Prosjektleder avholdt et åpent møte hvor det ble gitt informasjon om IOMs programmer for retur
og vårt nye rådgivnings- og veiledningstiltak.
Sted: Robin Hood Huset.
Målgruppe: husvenner og øvrige i tiltakets målgruppe.
Annonserings metoder: plakat og flyers i våre lokaler, egen Facebook-side, muntlig til gjester ved
Robin Hood Huset (flere språk). Annonsering ble først og fremst gjort i Robin Hood Huset. Møtet
ble ikke annonsert aktivt utenfor huset.
Oppmøte: 0 besøkende
Informasjonsmøte med intern innleder og tolk på arabisk 06.12.2018

Prosjektleder avholdt et åpent møte hvor det ble gitt informasjon om IOMs programmer for retur
og vårt rådgivnings- og veiledningstiltak.
Sted: Robin Hood Huset
Målgruppe: husvenner og øvrige i tiltakets målgruppe.
Annonserings metoder: plakat og flyers med innledende tekst på arabisk og amharisk i våre
lokaler, egen Facebook-side, muntlig til gjester ved Robin Hood Huset (flere språk). Annonsering
ble først og fremst gjort i Robin Hood Huset. Møtet ble ikke annonsert aktivt utenfor huset.
Oppmøte: 0 besøkende
Informasjonsmøte med intern innleder 18.12.2018

Prosjektleder avholdt et åpent møte hvor det ble gitt informasjon om IOMs programmer for retur
og vårt rådgivnings- og veiledningstiltak.
Sted: Robin Hood Huset
Målgruppe: husvenner og øvrige i tiltakets målgruppe.
Annonserings metoder: plakat og flyers med innledende tekst på arabisk og amharisk i våre
lokaler, egen Facebook-side, muntlig til gjester ved Robin Hood Huset (flere språk). Annonsering
ble først og fremst gjort i Robin Hood Huset. Møtet ble ikke annonsert aktivt utenfor huset.
Oppmøte: 0 besøkende.

3.1.3 Formidling av tiltaket utenfor Robin Hood Huset
Spredning av informasjonsmateriell til samarbeidspartnere og andre relevante aktører i Bergen
som må antas å ha kontakt med målgruppen om vårt nye tilbud, samt informasjon om
informasjonsmøter om assistert retur anså vi som en god måte til å synliggjøre tiltaket til
potensielle personer i målgruppen, da mange i en slik situasjon gjerne vil ha behov for å oppsøke
tjenestene som tilbys av diverse ideelle organisasjoner. Det øker også sjansene for å nå ut til
målgruppen at informasjonen spres i flere kanaler og til et større antall personer.
Vi gjorde med dette tiltaket som vi gjør med øvrige tiltak vi driver; vi sprer informasjon om
tiltakene våre så bredt som mulig gjennom sosiale og tradisjonelle media, samt til de
organisasjonene og ideelle og offentlige tjenesteprodusentene vi finner grunn til å anta kan ha
kontakt med målgruppen for de enkelte tiltakene.
Vårt retur- og tilbakevendingstiltak rettet seg først og fremst mot de som benytter Robin Hood
Huset og de disse måtte komme i kontakt med. Vi mente imidlertid at det også var nyttig å
informere innvandrerorganisasjoner, øvrige ideelle og frivillige organisasjoner, samt private
aktører som for eksempel kafeer og restauranter som måtte kunne antas å ha kontakt med
målgruppen om at vi hadde et tilbud til mennesker de måtte komme i kontakt med som kan være
interessert i individuell veiledning om frivillig retur utenfor deres eget miljø.
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Vårt arbeid retter seg altså ikke mot organisasjonene, men mot enkeltmennesker. Det gjelder både
individuell råd og veiledning og åpne infomøter rundt temaet frivillig assistert retur, men også
våre andre tilbud.
Invitasjon til informasjonsmøte med IOM og informasjon om vårt nye tiltak i uke 44
I forkant av informasjonsmøtet med IOM gikk vi bredt ut med informasjon til relevante
organisasjoner og møteplasser for å gi dem tilgang til vårt informasjonsmateriell og samtidig
invitere dem til informasjonsmøtet, og slikt øke mulighetene til å nå frem til målgruppen.

Frivillige organisasjoner
Robin Hood Huset har fra før godt etablerte samarbeid med flere andre ideelle og offentlige
aktører i Bergen som må antas å tidvis ha kontakt med tiltakets målgruppe. Disse møtes jevnlig til
nettverksmøter for å oppdateres på hverandres tilbud, utveksle erfaringer og drøfte
problemstillinger for våre organisasjoner og brukere. Vi informerte dem elektronisk om vårt nye
tiltak og formidlet prosjektlederens kontaktinformasjon. Brosjyrene våre lå vedlagt sammen med
invitasjon til arrangementet med IOM. Informasjonen ble sendt til:
Caritas Bergen
Bergen Seif
Vitalitetssenteret Frivilligsentral
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen / Batteriet Vest Norge
Frelsesarmeens velferdssenter
Bergen Røde Kors
Bergen kommune, innbyggerservice
Bergen Offentlige Bibliotek
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen, overnatting
Bergen Uavhengige Sosialrådgivning
Frelsesarmeen Ladegården
Helsehjelp til Papirløse
Informasjonen ble også sent til:
Utekontakten
Norsk Folkehjelp Bergen
Krisesenteret for Bergen og omegn
Vest politidistrikt – Utlendingsseksjonen
Innbyggerservice i Bergen Kommune: Brosjyrene om vårt nye veiledningstilbud og IOM-møtet var
utstilt ved Innbyggerservice i Bergen Kommune.

Innvandrerorganisasjoner
At vi ikke er en innvandrerorganisasjon gjør at det for enkelte vil kunne være enklere å snakke
med oss, mens det for andre gjerne vil føles tryggere å snakke med nettopp en
innvandrerorganisasjon.
Vi har spredt informasjon om tiltaket og informasjonsmøte med IOM til følgende
innvandrerorganisasjoner:
Det felles Innvandrerråd i Hordaland
Synergie Congo
Association of Ghanaians i Bergen
Organisation of African Associations
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Multinasjonalt Kvinnefellesskap i Bergen – MKF
Det Arabiske Kultursenteret i Norge Bergen
Iransk Folk i Vest
Somalisk ungdom Bergen
Det er videre gjort forsøk på å informere om prosjektet til følgende organisasjoner via tilgjengelig
kontaktinformasjon, men postforsendelsene har kommet i retur:
Etiopisk Forening i Hordaland
Den eritreiske Forening i Hordaland
Den ivorianske alliansen i Norge

Religiøse organisasjoner
Bergen Moske
Den Eritreiske Ortodokse Tewahedo Kirke Debre Iyesus
St. Paul menighet – Katolsk kirke i Bergen
Abu Al Fadel Islamsk kultursenter
Baha'í Samfunnet i Bergen

Aktivister / aksjonsgrupper
Informasjon ble sendt på Facebook til gruppen «Positiv inkludering». Der fikk vi respons om at de
allerede har kjennskap til tilbudene om frivillig assistert retur via IOM.
En kilde som vil forbli anonym tilbød seg til å videresende 5 eposter til 5 afghanere som er i
målgruppen. Kilden estimerte at disse kontaktene vil kunne nå 20 til 30 personer i målgruppen til
prosjektet.

Utesteder og butikker
Prosjektleder har oppsøkt butikker og uteserveringssteder der målgruppen eller andre i kontakt
med den kan ferdes.
Disse er så langt:
Lucy Restaurant og Cafe, eritreisk og etiopisk utested
Selam, eritreisk og etiopisk restaurant
Naomi, etiopisk restaurant og bar
Kafé i Nygårdsgaten
Marken Dagligvarer, innvandrerbutikk
Innvandrerbutikk i Nygårdsgaten
Klesbutikk i Nygårdsgaten
Butikk i Nygårdsgaten
Natias Mini Market
Bergen Ria Money Transfer

3.2 Råd og veiledning
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Prosjektets mål var å tilby veiledning til målgruppen om hva det innebærer å leve uten et lovlig
opphold i Norge, og veiledningen skulle gi rom for refleksjon over reelle fremtidige alternativer.
Det skulle også tilbys hjelp til personer som ønsker å søke om assistert retur.
Opplæring ble gitt innledningsvis for å kunne tilby kvalifisert råd og veiledning.
Erfaringsutveksling med andre returinformasjonsaktører og organisasjoner potensielt i kontakt
med målgruppen i Bergen og omegn var også relevant i opplæringsfasen og gjennom
tiltaksperioden ellers. Etter at tiltaket ble integrert som et tilbud på Robin Hood Huset kom det
forespørsler om råd og veiledning som blir beskrevet under.

3.2.1 Opplæring
Opplæring ved oppstartsfasen var en forutsetning for å kunne bygge opp tilbudets kvalitet.
Opplæring av prosjektleder relevant for informasjons- og veiledningsarbeidet ble utført i
samarbeid med IOM og UDI i tillegg til opplæring fra interne ressurser i organisasjonen.
Prosjektleder mottok løpende veiledning fra daglig leder ved Robin Hood Huset, Marcos Amano,
som er utdannet sosionom med videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid, flerkulturelt arbeid
med familier og barn og har flere års erfaring i arbeid med mennesker i utfordrende
livssituasjoner.
Det var viktig for prosjektleder å kunne tilby et helhetlig og tilpasset tilbud skreddersydd den
enkeltes situasjon. Avgjørelsen om å reise hjem er en omfattende beslutning for migranten, og det
innebærer at flere aspekter med migrantens situasjon må kunne gjennomgås. Man må være i
stand til å orientere personen om temaer som kan være relevante for dennes situasjon.
Prosjektleder konsulterte i tillegg informasjon tilgjengelig på landinfo.no, UDIs nettsider om retur,
og politiets utlendingsenhet sine nettsider. En rapport tilgjengelig på UDIs nettsider om retur var
veldig nyttig: rapporten Out-Reach: Informasjon om assistert frivillig retur til irregulære
migranter utenfor mottak, Uni Research Rokkansenteret, Bergen, 2004. Rapporten ga
prosjektleder en god innføring om hvordan informasjonsarbeid om assistert frivillig retur utenfor
mottak fungerer, belyste utfordringene knyttet til det arbeidet, understrek viktigheten av god
informasjonsutforming og formidling, med mer.
Møte med IOM i Oslo 16.10.18
Prosjektleder møtte informasjonsmedarbeider Slobodan Tomic for en gjennomgang av IOM sitt
arbeid med assistert retur.
Møte med NOAS i Oslo 16.10.18
Prosjektleder fikk en presentasjon av NOAS sitt arbeid med veiledning etter avslag.
Møte med DRC Somalia i Bergen 18.10.18
Innvandrerrådet arrangerte et møte med DRC Somalia om retur. Prosjektleder ble presentert DRC
Somalia sitt virke av protection manager Eliab Mulili.
Møte med UDI i Bergen 23.10.18
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Prosjektleder møtte Tone Hafsaas på UDI for en presentasjon av veiledning for retursamtaler.
UDIs samtaleguide for returrådgivere og guide for orienteringssamtaler om retur har vært nyttig
for å forstå hvordan man kan jobbe inn i en retursamtale. Med dette kunne prosjektlederen
tilpasse samtaleemnene til vårt tilbud.

3.2.2 Utveksling av erfaringer fra informasjonsarbeidet om assistert retur:
Møte med Innvandrerrådet 18.10.18
Prosjektleder møtte Samba Njie ved Innvandrerrådet for å utveksle om arbeidet med returtiltak
og diskutere arenaer for oppsøkende informasjonsarbeid.
Møte med Caritas 07.11.18
I forbindelse med vårt informasjonsmøte med IOM utvekslet vi erfaringer med to representanter
fra Caritas som jobber også med returarbeid.
Møte med Utekontakten 05.12.18
Møte med oppsøkende avdelinger for å fortelle mer om vårt nye tilbud og høre om deres
erfaringer med kontakt med irregulære migranter i Bergen.

3.2.2 Rådgivnings- og veiledningssamtaler
De første avtalene om rådgivning om retur og tilbakevending ble mottatt i uke 47, i den 8. uken av
tiltaksperioden.
Det ble gjennomført fem rådgivnings- og veiledningssamtaler om retur og tilbakevending med to
unike personer, en kvinne og en mann. Den ene hadde marokkansk statsborgerskap, har bodd i
Norge i 6 år uten lovlig opphold, og ville returnere til Marokko. Den andre hadde eritreisk
statsborgerskap med midlertidig oppholdstillatelse i Norge, har bodd i landet i 5 år, og ville vende
tilbake til Eritrea.
Rådgivningssamtalen med personen fra Marokko ble gjennomført på fransk. Personen hadde fått
tak i en av våre brosjyrer på arabisk om vårt rådgivningstilbud om retur utenfor våre lokaler, og
hadde aldri besøkt Robin Hood Huset. Samtalen omhandlet mulighetene for retur i Marokko med
barn. Personen har fått avslag på familiegjenforening med mannen som bor i Norge, men har valgt
å komme i Norge og bli. Hun fikk hjelp til å ta kontakt med IOM, og ba ikke om en ny veiledning.
Personen var klar over risikoen ved å bli i Norge uten lovlig opphold.
Fire rådgivningssamtaler ble gjennomført med personen fra Eritrea, på norsk. Personen er enslig,
og kjente våre lokaler fra før. Ved å møte opp hos prosjektleder direkte i lokalene våre ba han om
totalt fire veiledningssamtaler. De omhandlet tilbakevending til hjemlandet. Personen trengte
hjelp til å ta kontakt med UDI og PU, og til å fylle ut skjema for pass til den eritreiske ambassaden
i Oslo.
Det er også gjennomført mellom 25 og 50 samtaler med personer man må kunne anta at kan ha
kontakt med målgruppen, med følgende landbakgrunn: Algerie, Egypt, Eritrea, Etiopia, Ghana,
Kina, Kongo, Somalia, Sudan, Tunisia, Syria, med flere.

Retur - og tilbakevendingstiltak 2018 –- Side 10 av 22

For å gjennomføre best mulige samtaler tilpasset vårt tilbud dro prosjektleder nytte av UDIs
samtaleguide for returrådgivere og guide for orienteringssamtaler om retur.

3.3 Kartlegging av antall personer i målgruppen som benytter Robin Hood
Husets tilbud
Gjennom prosjektet ønsket Robin Hood Huset få en bedre oversikt over målgruppen, hvem de er
og hvor mange de er. Det var vanskelig å tallfeste antall personer i målgruppen som befinner seg
i Bergen og omland, og som kan tenkes å benytte tiltaket. Et av målene har derfor vært å få bedre
oversikt over antallet i målgruppen som benytter våre øvrige tilbud og hvor mange i målgruppen
som benytter det omsøkte tiltaket.
Kontaktetablering med personer på huset som det er sannsynlig at har kontakt med målgruppen
ble utført gjennom daglig kontakt med husvenner. Mindre versjoner av våre egenproduserte
brosjyrer samt informasjon om åpne møter ble lagt ut på bord og på disken i kaféen vår, og har på
denne måten vært naturlig samtaletema både gjester imellom, og for rådgiver sammen med
gjester. Det har således blitt godt tilrettelagt for situasjoner hvor rådgiver får fortelle utdypende
om sin rolle og om prosjektet for gjester på huset.
Oppsøkende arbeid mot målgruppen ble utført slikt gjennom hele prosjektperioden.
Hvor mange og hvem i målgruppen som befinner seg i Bergen og omegn er ved slutten av
tiltaksperioden ukjent. Det har ikke lyktes oss å få konkret kjennskap til om personer i
målgruppen har benyttet det omsøkte tiltaket, eller om informasjonen som er spredt har nådd
frem til den tiltenkte målgruppen.
Det kan være ulike grunner til at vi ikke har fått konkret kunnskap på disse områdene. Mulige
årsaker er at prosjektperioden har vært for kort til å gi nok tid til at informasjonen spres til de
riktige personene, at disse ikke har vært klare til å diskutere mulighetene for retur, eller at
varigheten ikke har tillatt tilstrekkelig oppbygging av tillitt for at personer i målgruppen skal føle
seg komfortable med å oppsøke rådgiver gitt sin svært sårbare posisjon. Det kan også indikere at
det er svært få som oppholder seg i Bergen og omegn som faller inn i prosjektets målgruppe. Flere
gjester, gjennom samtaler om temaet i kaféen, antok at det var mindre mennesker i målgruppen i
Bergen enn tidligere.

3.4 Relasjoner til forskjellige sekundærgrupper
Et av prosjektets virkemidler var å gi Robin Hood Husets brukere informasjon om assistert retur,
og gjennom husets brukere spre slik informasjon videre til personer i målgruppen gjennom
brukerne av huset som er i samme miljø.
Informasjon utformet av Robin Hood Huset ble også gjort tilgjengelig utenfor huset, og
kontaktetablering med personer på huset og utenfor som kunne antas å ha kontakt med
målgruppen ble utført gjennom hele tiltaksperioden. Kontaktetablering med målgruppen ble også
utført via direkte oppsøkende arbeid i arenaer utenfor huset, for å maksimere muligheten til å nå
målgruppen bredt. Det arbeidet ble utført gjennom synliggjøring av tiltaket ovenfor
samarbeidspartnere og andre aktører som potensielt har kontakt med målgruppen og som kunne
lede oss til de riktige arenaer der den kan oppnås. Sekundærgrupper vi har tatt kontakt med er
innvandrerorganisasjoner, religiøse organisasjoner, frivillige organisasjoner, aktivister og
aksjonsgrupper, Bergen Offentlige Bibliotek, serveringssteder og butikker, migranter, politiet,
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og etniske nettverk.
Se punkt 3.1.3 over for en fullstendig liste.
Informasjonsmateriell fra IOM og UDI ble gjort tilgjengelig for besøkende på Robin Hood Huset på
norsk.

4: Resultater
Vi har gjort tilgjengelig relevant og god informasjon til tiltakets målgruppe, og kunnet yte
kvalifisert og god hjelp og veiledning til personer i gruppen som vi kom i kontakt med.
Det var vanskelig å tallfeste antall personer i målgruppen som kunne tenkes å benytte tiltaket. Vi
fikk i løpet av prosjektperioden én henvendelse av en person som allerede benytter våre øvrige
tilbud, og én ny bruker som besøkte oss i anledning en returveiledning.

4.1 Oversikt over resultater oppnådd i løpet av rapporteringsperioden sett i
forhold til prosjektets resultatmål
4.1.1

Mål

1:

Gjøre

tilgjengelig

informasjon

om

assistert

retur

Tiltaket ble en integrert del av tilbudene på Robin Hood Huset. Som del av tiltaket ble det med
jevne mellomrom avholdt åpne informasjonsmøter om assistert retur i den hensikt å spre
kunnskap om programmet både direkte til personer i målgruppen og i miljø hvor det er sannsynlig
at personer i målgruppen ferdes. Møtene ble avholdt med intern innleder, og representanter fra
organisasjonene IOM har ledet et av de fem informasjonsmøtene arrangert i våre lokaler.
Tiltaket ble under hele tiltaksperioden promotert skriftlig og muntlig på huset, gjerne på flere
språk, i sosiale medier og overfor andre organisasjoner, bedrifter og annet som kan tenkes å ha
kontakt med målgruppen.

Informasjonsmøter og informasjonsmateriell
Informasjonsmøter:
Det ble avholdt fem åpne informasjonsmøter. Fire var med intern innleder, og ett var med ekstern
innleder fra IOM. Målet om å avholde et eller flere åpne informasjonsmøter til målgruppen i
tiltaksperioden ble oppnådd.
Informasjonsmøte med intern innleder 25.10.18 hadde svært lite oppmøte, men fungerte godt til
å synliggjøre tilbudet for personer på huset.
Informasjonsmøte med IOM 07.11.18 hadde lite oppmøte fra målgruppen og sekundærgrupper,
men bidro gjennom annonseringen til å få tilbudet vårt kjent både på huset og til øvrige
organisasjoner.
Informasjonsmøte med intern innleder 22.11.18 hadde ingen oppmøtte.
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Informasjonsmøte med intern innleder og tolk på arabisk 06.12.18 hadde ingen oppmøtte. Tolken,
en kvinne fra Sudan, fikk en god introduksjon i både Robin Hood Huset sine tilbud og retur- og
tilbakevendingsprogrammet.
Informasjonsmøte med intern innleder 18.12.2018 hadde opprinnelig ingen oppmøtte. Det ble
likevel innledet en samtale med en bruker fra Marokko og en fra Somalia, begge utenfor
målgruppen. Disse besøkte husets annen etasje der møtet ble avholdt av andre behov, men ble
interessert i arrangementet og stilte spørsmål om retur- og tilbakevendingstiltak.
Informasjonsmateriell:
Det ble utarbeidet og oversatt trykte brosjyrer om tilbudet om råd og veiledning på norsk, engelsk,
arabisk, amharisk og fransk. Disse var tilgjengelig i vår brosjyreholder og på kommunens
Innbyggerservice. Brosjyremateriellet ble også sendt i pdf-format ut til en rekke offentlige, ideelle
og frivillige organisasjoner, samt delt ut i trykket format til enkelte private aktører som kan antas
å ha kontakt med målgruppen.
I vårt informasjonsbrosjyrestativ har vi satt ut 10 brosjyrer i hvert språk, og ved slutten av
tiltaksperioden ble 3 tatt på amharisk, 6 på arabisk, 3 på fransk og 10 på norsk/engelsk.
En person fra Marokko som hadde fått tak i vår brosjyre på arabisk kom på Robin Hood Huset for
å be om avtale for returveiledning.

4.1.2 Mål 2: Tilby kvalifisert veiledning og bistand til personer som ønsker å
benytte tilbud om assistert retur
Blant prosjektets hovedmålsettinger skulle vi tilby veiledning til målgruppen om hva det
innebærer å leve uten et lovlig opphold i Norge. Veiledningen skulle gi rom for refleksjon over
reelle fremtidige alternativer. Det skulle også tilbys hjelp til personer som ønsker å søke om
assistert retur.
Målsettingen innebærer at ansvarlig personale mottar riktig og god opplæring og kursing for å
heve kompetansen på området. Målet om oppdatering og kompetanseheving i personalet er
oppnådd.
Opplæring av rådgiver ble gjennomført i samarbeid med UDI og IOM, samt daglig leder ved
Stiftelsen Robin Hood Huset. Erfaringsutveksling om returtiltak med Caritas og Det felles
Innvandrerrådet var også nyttig for å orientere seg i arbeidet.
Prosjektleder åpnet for veiledningssamtaler fra uke 43 som tilgjengelig drop-in til målgruppen
mandag til onsdag i tidsrommet 10.00-15.30. Rådgiver var også tilgjengelig utenom dette tidsrom
etter avtale. Det er få som har benyttet seg av tilbudet, men dette er ikke nødvendigvis
representativt for fremtidig behov.
Det har vært gjennomført individuelle råd- og veiledningssamtaler med personer i målgruppen,
både gjennom drop-in og avtale, i alt fem rådgivningssamtaler.

4.1.3 Mål 3: Bedre oversikten over antall i målgruppen som allerede benytter
Robin Hood Husets tilbud
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Gjennom prosjektet var det et mål at Robin Hood Huset får en bedre oversikt over målgruppen,
hvem de er og hvor mange de er. Kontaktetablering med personer på huset som det er sannsynlig
at har kontakt med målgruppen ble utført gjennom daglig kontakt med husvenner.
Målet om å kartlegge antallet i målgruppen som benytter våre øvrige tilbud og hvor mange og
hvem i målgruppen som benytter det omsøkte tiltaket har vist seg utfordrende å kvantifisere som
konkrete tall. Det er imidlertid rimelig å anta at antallet personer i målgruppen som har benyttet
Robin Hood Huset i den korte perioden prosjektet har vart må anses å være begrenset.
Oppsøkende arbeid mot målgruppen har imidlertid blitt gjennomført over hele prosjektperioden
og informasjonsmøter ble arrangert. Gjennom samtaler med husets besøkende kan man anta at
det i tiltaksperioden var få eller ingen som potensielt kunne være direkte i målgruppen for
prosjektet. Informasjonsmøtene hadde ingen oppmøtte i målgruppen.
Metoden informasjon formidlet ble formidlet på, ved direkte kontakt på Robin Hood Huset til
personer som kan være i målgruppen eller i kontakt med den, har fått god respons. Tilbudet vårt
om returinformasjon er ansett som positivt blant husets brukere.

4.1.4 Mål 4: Gjennom synliggjøring av tiltaket ovenfor øvrige brukere av huset
nå ut til personer i målgruppen som ferdes i deres miljø
Direkte oppsøkende arbeid mot personer som kan tenkes å ha kontakt med målgruppen er gjort
på huset blant gjester, samt på arenaer utenfor huset. Arbeidet har vært i form av daglig kontakt
med gjester på huset, i tillegg til at rådgiver har oppsøkt arenaer hvor det er sannsynlig at hun vil
treffe på personer i primær- eller sekundærmålgruppen.
Det er gjennomført en rekke uformelle samtaler om tiltaket med husvenner potensielt i kontakt
med målgruppen med følgende landbakgrunn: Algerie, Egypt, Eritrea, Etiopia, Ghana, Kina, Kongo,
Somalia, Sudan, Tunisia, Syria, med flere.
Kontaktetablering med målgruppen via direkte oppsøkende arbeid i arenaer utenfor huset ble
også utført, for å maksimere muligheten til å nå målgruppen bredt. Det ble utført gjennom
synliggjøring av tiltaket ovenfor samarbeidspartnere og andre aktører som potensielt har kontakt
med målgruppen, og som kunne lede oss til de riktige arenaene der den kan oppnås (Caritas,
Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Kirkens bymisjon med flere). Se fullstendig oversikt på punkt 3.1.3.
Informasjon utformet av Robin Hood Huset som ble gjort tilgjengelig utenfor huset i de miljøene
målgruppen kan ferdes i har fått positiv respons. Tilbudet vårt om returinformasjon er ansett som
positivt både blant husets gjester og utenfor.
Informasjonsmateriell fra IOM ble gjort tilgjengelig for besøkende på Robin Hood Huset.
Våre informasjonsmøter om retur hadde ingen oppmøtte i målgruppen. Men det interesserte
likevel enkelte av våre gjester som møtte opp, og som potensielt er i kontakt med målgruppen.
En person fra Marokko som hadde fått tak i vår brosjyre på arabisk kom på Robin Hood Huset for
å be om avtale for returveiledning.

4.2 Har prosjektet oppnådd resultater som ikke var tiltenkt ved prosjektstart
i henhold til resultatmål i prosjektsøknad/tilsagnsbrev?
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Rådgiveren fikk en henvendelse for veiledning om tilbakevending, av en person som har
midlertidig oppholdstillatelse i Norge, og som altså ikke er i målgruppen. Personen oppsøker våre
tilbud fra før, og hadde fått brosjyren om vårt nye rådgivningstilbud.. Han antok at selv om han
ikke var direkte i målgruppen, så kunne han få hjelp fra returrådgiver.

5: Vurdering av måloppnåelse
5.1 I forhold til målgruppe
o

Hvor mange i målgruppen har prosjektet nådd?

Fem forespørsler for veiledning ble registrert for to unike brukere, hvorav en direkte i
målgruppen. Ingen i målgruppen har møtt på informasjonsmøtene. Det er uvisst hvor mange i
målgruppen informasjon om tiltaket har nådd ut til, enten skriftlig eller gjennom nettverk.
o

Utfordringene ved å nå målgruppen:

Basert på generelt rådgivningsarbeid har personalet på Robin Hood Huset vært i kontakt med
personer i målgruppen over de siste årene, men det var vanskelig å tallfeste det. Det kan være en
ujevn strøm av personer i en irregulær situasjon og når de oppsøker oss for andre henvendelser,
ønsker de ikke nødvendigvis å snakke om deres oppholdsstatus. Målgruppen er generelt vanskelig
å få direkte kontakt med. I hvilken grad målgruppen er interessert i å få informasjonen er også
usikkert. Det er naturlig at personer i målgruppen er lite åpne om sin situasjon, da risikoen ved å
bli oppdaget med ulovlig opphold i Norge kan være stor. Å opparbeide seg tillitt gjennom tid blant
personer i målgruppen og deres kontakter vil derfor være en svært viktig faktor i å nå ut til
målgruppen.
o

Gjennomførte tiltak for å nå målgruppen / potensielle endringer for nå den i større omfang:

Vi har arrangert informasjonsmøter om assistert retur, utformet egne informasjonsbrosjyrer på
flere språk, spredt informasjon i huset og utenfor til sekundærgrupper.
Det er også lagt ned et betydelig tillitsbyggende arbeid gjennom at rådgiver har hatt uformelle
samtaler i miljøet, ytt hjelp i mindre saker og vært synlig blant øvrig personale på huset.
Det kan være ulike grunner til at vi ikke har nådd målgruppen i større omfang. Mulige årsaker er
at prosjektets varighet ikke har gitt nok tid til at informasjonen spres til de riktige personene, at
disse ikke har vært klare til å diskutere mulighetene for retur, eller at varigheten ikke har tillatt
tilstrekkelig oppbygging av tillitt for at personer i målgruppen skal føle seg komfortable med å
oppsøke rådgiver gitt sin svært sårbare posisjon. Det kan også indikere at det er svært få som
oppholder seg i Bergen og omegn som faller inn i prosjektets målgruppe. Flere gjester gjennom
samtaler om temaet i kaféen antok at det var mindre mennesker i målgruppen i Bergen enn det
de var kjent til tidligere.
o

På hvilken måte har prosjektet bidratt til å oppnå den ønskede virkning for målgruppen sett i
forhold til prosjektets overordnede mål?
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Prosjektets overordnede mål var å gjøre informasjon om assistert retur tilgjengelig for
målgruppen.
Sekundærgrupper og husvenner er nå i stor grad kjent med tiltaket som et etablert tilbud.
Det ble utformet informasjonsbrosjyrer på norsk, engelsk, fransk, arabisk og amharisk som er
gjort tilgjengelig i Robin Hood Husets lokaler, hos Bergen kommunes Innbyggerservice og
distribuert til en rekke andre organisasjoner, bedrifter og samarbeidspartnere.
Det ble gjennomført til sammen 5 åpne informasjonsmøter uten påmelding rettet mot
målgruppen, 4 med intern innleder og 1 med ekstern innleder. Ved ett av møtene ble det benyttet
arabisk tolk. Informasjonsmøtene og annonsering av arrangementene, til tross for svakt oppmøte,
ga en mulighet til å gjøre tiltaket kjent. Promotering av informasjonsmøtet med IOM sammen med
vårt nye rådgivningstilbud ble gjort bredt til andre organisasjoner, bedrifter og
samarbeidspartnere.
o

Har prosjektet nådd andre målgrupper enn det som var tiltenkt i prosjektsøknad/tilsagnsbrev?

Rådgiveren fikk en henvendelse for veiledning om tilbakevending, av en person som har
midlertidig oppholdstillatelse i Norge, og som altså ikke er i målgruppen. Personen oppsøker våre
tilbud fra før, og hadde fått brosjyren om vårt nye rådgivningstilbud. Han antok at selv om han
ikke var direkte i målgruppen, så kunne han få hjelp fra returrådgiveren.

5.2 I forhold til mål
•

Er det samsvar mellom prosjektets overordnede mål og de oppnådde resultater?

Mål 1: Gjøre tilgjengelig informasjon om assistert retur
Det er gjennomført til sammen 5 åpne informasjonsmøter rettet mot målgruppen, 4 med intern
innleder og 1 med ekstern innleder. Ved ett av møtene ble det benyttet arabisk tolk. Ingen i
primærmålgruppen har møtt på informasjonsmøtene.
Det er utformet informasjonsbrosjyrer på norsk, engelsk, fransk, arabisk og amharisk som er gjort
tilgjengelig i Robin Hood Husets lokaler, hos Bergen kommunes Innbyggerservice og distribuert
til
en
rekke
andre
organisasjoner,
bedrifter
og
samarbeidspartnere.
Tiltaket ble gjennomført som en integrert del av tilbudene på Robin Hood Huset.

Mål 2: Tilby kvalifisert veiledning og bistand til personer som ønsker å benytte tilbud
om assistert retur
Prosjektleder er oppdatert på regelverk og veiledning av den aktuelle målgruppen. Oppdatering
og kompetanseheving er gjennomført gjennom opplæring ved UDI og IOM, daglig lederens
veiledning på Robin Hood Huset, samt erfaringsutveksling om arbeidet med målgruppen med
andre organisasjoner i Bergen og NOAS i Oslo.
Tilbudet om veiledningssamtaler har vært åpnet med tilgjengelig drop-in til målgruppen mandag
til onsdag i tidsrommet 10.00-15.30. Prosjektleder har også vært tilgjengelig utenom dette
tidsrom etter avtale.
Prosjektleder anser å ha vært tilstrekkelig opplært for å være i stand til å yte kvalifisert og god
hjelp og veiledning til personer som vil ta kontakt.
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I løpet av prosjektperioden er det registrert forespørsler for veiledning fra to personer.

Mål 3: Bedre oversikten over antall i målgruppen som allerede benytter Robin Hood
Husets tilbud
Prosjektleder har etablert kontakt med personer på huset som det er sannsynlig at har kontakt
med målgruppen gjennom daglige samtaler og møter med husvenner. Oppsøkende arbeid mot
målgruppen i huset og utenfor har vært gjennomført gjennom hele prosjektperioden.
Kartlegging av antall mennesker i målgruppen med tilknytning til Robin Hood Huset har vært
vanskelig. Rådgiveren fikk en henvendelse for veiledning om tilbakevending, av en person som
har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, og som altså ikke er i målgruppen. Men personen
benyttet allerede Robin Hood Husets tilbud.
Det kan være ulike grunner til at vi ikke har fått konkret kunnskap på disse områdene. Mulige
årsaker er at prosjektets varighet ikke har gitt nok tid til at informasjonen spres til de riktige
personene, at disse ikke har vært klare til å diskutere mulighetene for retur, eller at varigheten
ikke har tillatt tilstrekkelig oppbygging av tillitt for at personer i målgruppen skal føle seg
komfortable med å oppsøke rådgiver gitt sin svært sårbare posisjon.

Mål 4: Gjennom synliggjøring av tiltaket ovenfor øvrige brukere av huset nå ut til
personer i målgruppen som ferdes i deres miljø
Husets gjester var daglig eksponert for tiltaket vårt gjennom plakater og flyers som annonserte
informasjonsmøtene arrangert annenhver uke fra uke 43, og våre egenproduserte brosjyre
tilgjengelig i brosjyrestativet vårt.
Informasjon utformet av Robin Hood Huset ble gjort tilgjengelig utenfor huset, og
kontaktetablering med personer på huset og utenfor som kan antas å ha kontakt med målgruppen
ble utført gjennom hele tiltaksperioden. Kontaktetablering med målgruppen ble også utført via
direkte oppsøkende arbeid i arenaer utenfor huset, for å maksimere muligheten til å nå
målgruppen bredt. Det arbeidet ble utført gjennom synliggjøring av tiltaket ovenfor
samarbeidspartnere og andre aktører som potensielt har kontakt med målgruppen og som kunne
lede oss til de riktige arenaer der den kan oppnås. Sekundærgrupper vi har tatt kontakt med er
innvandrerorganisasjoner, religiøse organisasjoner, frivillige organisasjoner, aktivister og
aksjonsgrupper, Bergen Offentlige Bibliotek, uteserveringssteder og butikker, migranter, politiet,
og etniske nettverk.
Se punkt 3.1.3 over for en fullstendig liste.
Informasjonsmateriell fra IOM og UDI ble gjort tilgjengelig for besøkende på Robin Hood Huset på
norsk.
Det er registrert en person i målgruppen som har fått tak i vår brosjyre på arabisk utenfor huset
og som ba om en avtale for returveiledning.
•

På hvilken måte har prosjektaktivitetene gitt de tiltenkte resultater i samsvar med resultatmål i
prosjektsøknad/tilsagnsbrev? Hva har fungert og hvorfor?

Formålet med tiltaket var først å gjøre informasjon om assistert retur tilgjengelig. Det mener vi
har fungert godt gjennom produksjon av egen materiell og opprettelse av hyppige
informasjonsmøter. Informasjonen ble annonsert bredt både ved å promotere vårt nye tilbud og
arrangementene direkte til våre gjester og utenfor, tilsvarende et kampanje-arbeid.
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Våre lokaler er i sentrum av byen, noe som gjør at det er lav terskel for å komme innom. Våre
øvrige tilbud som alle er gratis bidrar også til dette.
Vi skulle også tilby råd, veiledning og realtitsorientering til personer med endelig avslag på
søknad om beskyttelse og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge som oppholder seg utenfor
mottak med sikte på å fremme frivillig retur/retur uten tvang.
Vi skulle møte migrantene på en måte som gjorde oss i stand til å informere på en tillitsvekkende
måte. Opplæring av prosjektleder relevant for informasjons- og veiledningsarbeidet ble utført i
samarbeid med IOM og UDI i tillegg til opplæring fra interne ressurser i organisasjonen. Disse var
for øvrig alltid tilgjengelig til prosjektlederens spørsmål. Oppdatert informasjon sendt av Trude
Steen i UDI Region Vest om økt støtte til marokkanere som søker retur frem til 1. mai 2019 og om
situasjonen i Etiopia var for eksempel veldig nyttig. Prosjektleder opplevde at opplæringen var
tilstrekkelig og kunne deretter tilby rådgivning av kvalitet.
•

Hva i prosjektet har fungert mindre godt, hvorfor?

Ingen direkte i målgruppen har møtt på informasjonsmøter og en person direkte i målgruppen ba
om veiledning. Man må anta at det vil kunne ta betydelig tid å nå målgruppen; da det er ukjent
hvor mange i målgruppen som oppholder seg i Bergen totalt, målgruppen vil kunne ha
reservasjoner mot å bli nådd og interessen for retur kan i utgangspunktet være begrenset.
•

Har eksterne faktorer eller aktører påvirket prosjekts resultatoppnåelse?

Tiltaket ble under hele tiltaksperioden promotert skriftlig og muntlig på huset, gjerne i flere språk,
i sosiale medier og overfor andre organisasjoner, bedrifter og annet som kan tenkes å ha kontakt
med målgruppen. Disse kan ha bidratt til at vi kunne bredt målgruppen.
•

På hvilken måte er prosjektets overordnede mål relevante? Har målene endret seg i løpet av
rapporteringsperioden?

Så lenge det er ukjent hvor mange i målgruppen som oppholder seg i Bergen totalt, vil det være
relevant å forbli tilgjengelig for veiledning, fortsette å spre og synliggjøre informasjon om
returprogrammene, og forsøke å kartlegge antall mennesker i målgruppen som allerede benytter
seg av våre tilbud. Målene har derfor ikke endret seg i løpet av rapporteringsperioden. Vi har
fokusert på primær- og sekundærgrupper, på dem som er direkte i målgruppen for retur og
tilbakevendingstiltak og personer i deres omgangskrets og nærmiljø. Vi ser behovet for at disse
får tilbud om informasjon, veiledning og bistand fra kvalifiserte personer som har tid til å møte
dem, bygge tillit og rom for refleksjon over utfordrende livsvalg.

6: Risiko/ Utfordringer/Kontrolltiltak
6.1 Risiko
Risiko tilknyttet tiltaket er begrenset.
Å jobbe med å gi informasjon om assistert frivillig retur kan skade eksisterende tillit og relasjon.
Arbeidet med returprosjektet virker ikke å påvirke graden av tillit og omdømmet til Robin Hood
Huset så langt.
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Husvenners og andres oppfatning av organisasjonen vår som en organisasjon som jobber til det
beste for mennesket virker urokket. Erfaringene så langt viser at informasjonen alltid ble godt
mottatt ved direkte kontakt både i og utenfor huset.
Informasjon formidlet ved direkte oppsøkende arbeid i de miljøene målgruppen kan ferdes i har
fått god respons. Tilbudet vårt om returinformasjon er ansett som positivt.

6.2 Utfordringer
Målgruppens lokasjon og størrelse er ukjent. Alle aktivitetene ble gjennomført som planlagt selv
om informasjonsmøtene har ikke tiltrukket målgruppen.
Den største utfordringen med å gi informasjon om assistert retur til irregulære migranter utenfo
r mottak er å få direkte kontakt med personer som tilhører denne kategorien, som kan ønske
å holde deres oppholdsstatus for seg selv på grunn av betydelig risiko.
Tillit er nødvendig for å få tilgang til målgruppen. At vi ikke fikk flere henvendelser tror vi ikke
har noe med manglende tillit å gjøre, men med det at tillit trenger tid. Prosjektperioden var svært
kort. Det kan være personer i målgruppen som ikke har rukket å bli kjent med tilbudet eller ikke
rukket å bygge opp tilstrekkelig tillit til oss til å ta opp egen irregulær situasjon.

6.3 Kontrolltiltak
Vi har hatt som tilnærming å nå bredt ut, både internt og blant husets brukere som kan være i
målgruppen samt i sekundærgruppene og miljøer som kan antas å ha kontakt med målgruppen. I
et ønske om å nå ut med vårt nye tilbud til en gruppe som er potensielt vanskelig tilgjengelig
foretok vi oss et arbeid med oppsøkende virksomhet i den første halvdelen av tiltaksperioden
utenfor Robin Hood Huset for å maksimere mulighetene til direkte kontakt med målgruppen. Det
var relevant å oppsøke andre arenaer som butikker, restauranter og caféer hvor personer
potensielt i målgruppen kan føle seg trygge.
Informasjonsmøtene var uten påmelding, gratis og Robin Hood Huset har gjort et langvarig og
målrettet arbeid for å tilby tilbud av kvalitet til våre besøkende. Dette arbeidet bidro til å bygge
opp tilliten til husets personale og frivillige. Ved opprettelsen av returtiltaket var graden av tillit
til husets arbeid blant våre husvenner så høy at det viste seg å være enkelt å innlede samtaler om
det nye tilbudet og informere om retur til tross for temaets sensitivitet. Det nye tilbudet var
presentert slik at Robin Hood Huset jobber for at besøkende får best mulig grunnlag til å ta
informerte valg, og det nye tilbudet om returrådgivning ble positivt tatt imot.
Prosjektleder hadde en fordel av å være språkkyndig, og fikk bruke i stor grad bruk for fransk og
italiensk, for eksempel i kontakt med eldre mennesker fra Eritrea. Vi brukte tolk på arabisk ved et
av informasjonsmøtene for å tilrettelegge for mennesker potensielt i målgruppen som ikke
mestrer godt norsk. Vi har også oversatt våre egenproduserte brosjyrer om tiltaket i flere
relevante språk. Informasjon og annonsering av de åpne møtene var formidlet delvis på andre
språk enn norsk fikk vi gode tilbakemeldinger på, da våre besøkende mestrer norsk i veldig
varierende grad.
Vi har fokusert på primær- og sekundærgrupper, på dem som er direkte i målgruppen for retur
og tilbakevendingstiltak og personer i deres omgangskrets og nærmiljø. Vi ser behovet for at disse
får tilbud om informasjon, veiledning og bistand fra kvalifiserte personer som har tid til å møte
dem, bygge tillit og rom for refleksjon over utfordrende livsvalg.
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7: Erfaringsformidling/Kompetanseoverføring
Erfaringene fra første prosjektperiode vil kunne gi kunnskap om behov for eventuell videreføring
av tiltaket, samt innretningen, hensiktsmessige metoder og omfanget av slik videreføring.
UDI
og
andre
returaktører
anses
her
erfaringsformidling/kompetanseoverføring og tiltak.

som

målgruppen

for

prosjektets

Prosjektrapporten og dens innhold er erfaringsformidling. Det å utveksle med andre
organisasjoner som driver med returarbeid er også relevant. Men grunnet prosjektets varighet
ble det ikke planlagt noe kompetanseoverføring til andre organisasjoner.
Til tross for få henvendelser fra mennesker i målgruppen i prosjektperioden ser Robin Hood
Huset kunnskapen om returprogrammene som tilbys i Norge som en selvfølgelig del av
rådgivningstilbudet. Robin Hood Husets ansatte har gjennom miljøsamtaler hatt tidligere
kjennskap til at huset benyttes av personer med endelig avslag på søknad om asyl. Disse har gjerne
svært begrenset økonomi og bruker Robin Hood Husets mange gratis tilbud som viktige arenaer
for sosial kontakt. Våre brede og varierte brukergruppe, som inkluderer mennesker fra hele
verden og fra alle samfunnssjikt, gjør at terskelen for å oppsøke husets tilbud er svært lav. Vi
mener derfor at mennesker som befinner seg i prosjektets målgruppe vil oppsøke våre tilbud også
i fremtiden. Å tilby kvalifisert rådgivning om retur bør da være en del av vår kompetanse, og
informasjon om retur bør være tilgjengelig etter at tiltaket opphører.
Selv om vi fikk få henvendelser kan det gå lang tid fra tiltakets opprettelse til migrantens
bestemmelse om å returnere. Informasjonstiltak må få tid til å etablere seg.
At vi ikke er en innvandrerorganisasjon gjør at det vil kunne være enklere for enkelte å snakke
med oss, mens det for andre gjerne vil føles tryggere å snakke med nettopp en
innvandrerorganisasjon.
Robin Hood Huset har gjort et langvarig og målrettet arbeid for å tilby tilbud av kvalitet til våre
besøkende. Dette arbeidet har bidratt til å bygge opp tilliten til husets personale og frivillige. Ved
opprettelsen av returtiltaket var graden av tillit til husets arbeid blant våre husvenner så høy at
det viste seg å være enkelt å innlede samtaler om det nye tilbudet og informere om retur til tross
for temaets sensitivitet. Det nye tilbudet var presentert slik at Robin Hood Huset jobber for at
besøkende får best mulig grunnlag til å ta informerte valg, og det nye tilbudet om returrådgivning
var positivt tatt imot.
Selv om informasjonsmøtene arrangert i våre lokaler hadde få eller ingen oppmøtte, var likevel
opprettelsen og annonseringen av arrangementene en god måte å ta kontakt med mennesker
potensielt i målgruppen eller i kontakt med den, og til å få vårt nye rådgivningstilbud kjent. At
informasjon og annonsering av de åpne møtene var formidlet delvis på andre språk enn norsk fikk
vi også gode tilbakemeldinger på, da våre besøkende mestrer norsk i veldig varierende grad.
Klare etiske og metodiske retningslinjer er nødvendig når man skal jobbe med mennesker i en
sårbar situasjon. Når man jobber med returinformasjon bør man da huske å ta hensyn til
migrantenes sårbare livssituasjon, returspørsmålets sensitivitet og kommunikasjonsutfordring
knyttet til temaet. På Robin Hood Huset kunne daglig leder Marcos Amano gi god veiledning i den
forbindelsen. Han er utdannet sosionom med videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid,
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flerkulturelt arbeid med familier og barn og har flere års erfaring i arbeid med mennesker i
utfordrende livssituasjoner.
Det var nødvendig å reflektere rundt hvordan man gir informasjon om assistert retur og hvordan
gi råd og veiledning til mennesker i en sårbar situasjon. Tiltaket innebærer et kommunikasjonsog informasjonsarbeid som kan være sensitivt og krevende, og dermed trengs det riktig
kompetanse. UDIs samtaleguide for returrådgivere og guide for orienteringssamtaler om retur
har vært nyttig for å forstå hvordan man kan jobbe i en retursamtale. Det måtte naturligvis
tilpasses til vårt eget tilbud. Returrådgivere bør ha en forståelse for hvordan situasjonen kan
oppleves av den som oppsøker tiltaket og hvilke følger den kan ha, og kunnskap om hvilke
faktorer som påvirker tillit til vårt arbeid. I tillegg til løpende veiledning fra daglig leder ved Robin
Hood Huset, Marcos Amano, og opplæring av IOM og UDI, var en rapport tilgjengelig på UDI sin
nettside om retur veldig nyttig, skrevet av Synnøve K.N. Bendixsen, Halvar A. Kjærre og Brita
Ytre-Arne, Out-Reach: Informasjon om assistert frivillig retur til irregulære migranter utenfor
mottak, Uni Research Rokkansenteret, Bergen, 2004. Rapporten kan anbefales for dem som
aldri har jobbet med returrådgivning. Den understreker viktigheten av god
informasjonsutforming og formidling, forklarer hvordan informasjonsarbeid om assistert retur
utenfor mottak fungerer, belyser utfordringene knyttet til det arbeidet, med mer.
Prosjektleder var forberedt på å ha individet i fokus og å se menneskene, deres bakgrunn og
livssituasjon slik at informasjon ble tilpasset migrantens situasjon. Migranten bør undersøke og
bestemme selv om det er trygt å reise tilbake når den velger retur. Det er aspekter returrådgivere
bør være i stand til å veilede om. Nettsider som landinfo.no, UDI, politiets utlendingsenhet og UDs
reiseinformasjon gjør det mulig å skaffe seg relevant kunnskap. Det er viktig å være i stand til å
svare på spørsmålene som angår følgene av veivalg, å være forberedt til å kunne tilby helhetlig
informasjon for å kunne realitetsorientere og informere om retur. Å opprettholde et helhetlig
fokus på informasjon til målgruppen bidrar til å bevare tilliten. Prosjektleder la merke til tyske
UDIs returportal, www.returningfromgernany.de/en, som samler landinformasjon, IOMs
programmer, steder der man kan få råd og veiledning om retur landet rundt (IOM-kontor,
myndigheter, frivillige aktører, osv). På UDIs nettsider er retur derimot ikke lett å finne, og burde
være synlig som hovedmeny. En samlet nettside slik den tyske versjonen tilgjengelig i flere språk
ville også være en mulighet til å gjøre returinformasjon mer helhetlig.

Retur - og tilbakevendingstiltak 2018 –- Side 21 av 22

Bilde 1: Skjermbilde fra UDIs hjemmesider, førstesiden, www.udi.no, nedlastet den 31.12.2018.

Bilde 2: Skjermbilde fra Bundesamt für Migration
www.returningfromgermany.de/en/, nedlastet den 02.01.2019.

und

Flüchtlinges

returhjemmesider,
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førstesiden,

Årsregnskap 2018
Stiftelsen Robin Hood Huset

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 891 864 272

Resultatregnskap
Stiftelsen Robin Hood Huset

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2018

2017

4

4 541 350

4 339 043

4, 7

1 706 368

1 672 249

Andre driftsinntekter

12 000

19 055

Sum driftsinntekter

6 259 718

6 030 347

Offentlige tilskudd
Andre gaver og tilskudd

Lønnskostnad

3

3 185 654

2 743 502

Avskrivninger

5

2 300

26 290

2 917 048

3 060 226

6 105 002

5 830 018

154 716

200 329

10 576

12 610

0

244

209

392

10 367

11 974

165 083

212 303

165 083

212 303

100 000

150 000

65 083

62 303

165 083

212 303

Annen driftskostnad

3, 7

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Ordinært resultat
Årsresultat
Overføringer
Overført til fond for sikring av lønns - og pensjonsforpliktelser
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

Stiftelsen Robin Hood Huset
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Balanse
Stiftelsen Robin Hood Huset

Eiendeler

Note

2018

2017

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Inventar og utstyr

5

0

2 300

Sum varige driftsmidler

5

0

2 300

0

2 300

0

12 000

Andre kortsiktige fordringer

156 666

289 981

Sum fordringer

156 666

301 981

4 370 778

3 193 151

Sum omløpsmidler

4 527 444

3 495 132

Sum eiendeler

4 527 444

3 497 432

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Stiftelsen Robin Hood Huset
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Balanse
Stiftelsen Robin Hood Huset

Egenkapital og gjeld

Note

2018

2017

Innskutt egenkapital
Grunnkapital

100 000

100 000

Sum innskutt egenkapital

100 000

100 000

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Fond for sikring av husleie

6

400 000

400 000

Hus- og vedlikeholdsfond

6

246 467

246 467

Fond for sikring av lønns- og pensjonsforpliktelser

6

780 143

680 143

Annen egenkapital

1 160 515

1 095 432

Sum opptjent egenkapital

2 587 126

2 422 042

2 687 126

2 522 042

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

189 295

54 185

Skyldig offentlige avgifter

221 483

176 165

1 429 540

745 040

Sum kortsiktig gjeld

1 840 318

975 390

Sum gjeld

1 840 318

975 390

Sum egenkapital og gjeld

4 527 444

3 497 432

Sum egenkapital

6

Gjeld

Annen kortsiktig gjeld

Stiftelsen Robin Hood Huset
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Noter til regnskapet 2018
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
Offentlige tilskudd
Ikke øremerkede gaver inntektsføres når gaven er mottatt.
Driftstilskudd inntektsføres det året tilskuddet gjelder for. Øremerkede tilskudd inntektsføres i takt med
gjennomføring av prosjektene.
Leieinntekter
Leieinntekt inntektsføres når inntekten er opptjent
Kostnader
Kostnader blir regnskapsfører etter sammenstillingsprinisppet, dvs at kostnader blir regnskapsført i samme
periode som tilhørende inntekt blir inntektsført.
Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for
fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste
tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å
være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er
nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for
nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Pensjonsforpliktelser
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller
som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 2 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 166 827.

Stiftelsen Robin Hood Huset
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Noter til regnskapet 2018
Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2018
2 535 505
390 737
233 536
25 876
3 185 654

2017
2 192 931
336 625
186 608
27 338
2 743 502

Selskapet har i 2018 sysselsatt 5 årsverk.
Stiftelsen har i 2018 hatt 3 ansatte i 100 % stillinger hele året, daglig leder, rådgiver og
frivillighetskoordinator. Det har også vært 1 ansatt i 80 % stilling som arbeidsleder gjennom året.
Stiftelsen hatt følgende engasjementer tilknyttet prosjekt:
- 1 prosjektmedarbeider vært ansatt i engasjement i 80 % stilling i 7 måneder og deretter 70 % ut året.
- 1 prosjektmedarbeider vært ansatt i engasjement i 30 % stilling fra 01. aug til 31. desember
- 1 prosjektmedarbeider vært ansatt i engasjement i 20 % stilling fra 16. juli ltil 31 desember
- 1 Prosjektmedarbeider vært ansatt i engasjement i 20 % stilling fra 16. juli til 31. desember
I tillegg har det i stiftelsen vært tilknyttet 7 timevikarer som til sammen har jobbet ca 0,6 årsverk
Pensjonsforpliktelser
Stiftelsen Robin Hood Huset har pensjonsavtale for de ansatte i Kommunal Landspensjonskasse. Antall
ansatte i ordrningen pr. 31.12.18 tilsvarer antall årsverk i stiftelsen. Netto pensjonsutgift for 2018 var kr
233 536

Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum

Daglig leder
674 650
1 873
676 523

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 23 125. inkl. mva
Honorar for konsulentbistand kr 30 500

Note 4 Offentlig tilskudd
Bergen Kommune - Driftstilskudd
Arbeids og velferdsforvaltningen - Driftstilskudd
Merverdiavgiftskompensasjon
NAV - Tilksudd arbeidsparakis / lønnstilskudd
Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, Prosjekttilskudd
Justis- og Beredskapsdepartementet, Prosjekttilskudd
Kompetanse Norge Prosjekttilskudd
Andre tilskudd Bergen Kommune
Prosjekttilskudd Utlendingsdirektoratet
Prosjekttilskudd Integrerings og mangfoldsdirektoratet
Sum
Stiftelsen Robin Hood Huset

2018
2 158 000
750 000
274 277
0
90 146
660 000
0
333 333
126 419
149 175
4 541 350

2017
2 071 800
750 000
259 889
0
397 354
600 000
260 000
0
0
0
4 339 043
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Note 5 Anleggsmidler
Driftsløsøre,
inventar ol.

Sum

518 955

518 955

518 955

518 955

518 955

518 955

0

0

Årets ordinære avskrivninger

2 300

2 300

Økonomisk levetid

3-5 år

Anskaffelseskost pr. 01.01.18
= Anskaffelseskost 31.12.18
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18
= Bokført verdi 31.12.18

Avskrivningsplan

Lineær

I tillegg har selskapets kr 420 915 i Ombygging leide lokaler i 2013 som ble overført fra flyttefond i 2016

Note 6 Egenkapital
Grunnkapital

Egenkapital Pr. 01.01.2018
Årets resultat
Pr. 31.12.2018

Sum egenkapital pr 01.01.2018
Årets resultat
Sum egenkapital pr 31.12.2018

Stiftelsen Robin Hood Huset

100 000
100 000

Annen
Hus-og
egenkapital vedlikeholdsfond
1 095 432
65 083
1 160 515

Fond for
sikring av
husleie

246 467

400 000

246 467

400 000

Fond for
sikring av
lønnsforpliktelse
680 143
100 000
780 143

2 522 042
165 083
2 687 126
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Note 7 Gaver og tilskudd fra private
Stiftelsen har i 2018 mottatt følgende gaver:
Pengegaver fra privatpersoner og selskaper
Stiftelsen Anna Jebsen Minde
Kavlifondet
BKK velferdskasse
Fana Sparebank
Gaver i form av matvarer
Sum andre gaver og tilskudd

2018
171 048
25 000
615 000
100 000
100 000
695 500
1 706 548

2017
254 479
145 000
598 750
100 000
574 020
1 672 249

Stiftelsen mottar meget betydelige gaver i form av matvarer mv. som utgjør hoveddelen av det som serveres
som måltider til de besøkende. Ut fra en konkret vurdering anslås verdien av dette til å være kr. 25,- per
besøk. Med 27 820 registrerte besøk i 2018 estimeres det dermed en samlet verdi på kr 695 500,-.
Stiftelsen har i 2018 mottatt 12 tonn med mat fra Matsentralen, dette er estimert til å utgjøre 24 000 måltider,
i tillegg har de mottak fra Coop Extra Håkonsgaten.
Med henvisning til regnskapsloven § 3-2a om rettvisende bilde er dette inntektsført som gaver og
kostnadsført som annen driftskostnad. Det ytes også en omfattende og meget verdifull innsats av frivillige.
Det er vesentlig vanskeligere å måle den konkrete verdien av denne innsatsen for Stiftelsen med tilstrekkelig
pålitelighet til å kunne bokføre et bestemt beløp. I tråd med det som anses som god regnskapsskikk også
for ideelle organisasjoner uten økonomisk formål er det derfor ikke regnskapsført noen estimert verdi av
dette arbeidet. Men som noteinformasjon må det påpekes at det dreier seg om betydelige verdier.

Note 8 Ikke benyttede tilskudd / gaver
Stiftelsen har mottatt gaver og tilskudd i 2018 som ved årsslutt ikke var benyttet helt ut. Dette har
sammenheng med at flere av prosjektene har avvikende regnskapsår. Andel ikke benyttet gave/tilskudd blir
overført 2019. De tilskudd/gaver dette gjelder er:
Oversikt over ikke benyttet gave / tilskudd
Prosjekt aktiviteter for barn og unge
Fana Sparebank
Barne - ungdoms og familie-direktoratet
Stiftelsen Anna Jebsens Minde
BKK Julegavefond
Tilskudd mottatt prosjekt barn og unge
Andre tilskudd Bergen Kommune
Prosjekt frivillighetskoordinator
Kavlifondet
Andre tilskudd
Tilskudd til nytt kjøkken
For mye tildelt tilskudd til prosjekter / tilbakebetalt i 2019
Sum

Stiftelsen Robin Hood Huset

2018

2017

0
0
0
220 556
11 172
143 664

100 000
90 146
25 000
40 000
38 000
0

153 750

153 750

508 358
94 406
1 131 906

0
0
446 896
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