Årsmelding – 2013

Org.nr: 891 864 272

1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk
Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for
økonomisk vanskeligstilte. 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.
Robin Hood Huset åpnet i leide lokaler i Hollendergaten 3 i Bergen sentrum i mai 2005. Frem til og
med 2007 stod foreningen Robin Hood Huset for driften. Stiftelsen Robin Hood Huset har kontor i
Bergen. Stiftelsen ble opprettet i 2007, og overtok 1. januar 2008 driften av Robin Hood Huset som
frem til da ble ivaretatt av foreningen Robin Hood Huset. I 2013 flyttet Robin Hood Huset inn i nye og
mer formålstjenlige lokaler i Magnus Barfots gate 22.
På Robin Hood Huset kan man treffe andre over en kopp kaffe eller te og dagens aviser. To ganger i
uken serveres det gratis varm lunch, tre dager i uken tilbys det kald mat, og det tilbys daglig fersk
frukt. Datamaskiner med internett og et husbibliotek m/selvhjelpslitteratur kan benyttes av alle.
Telefon og kopimaskin får man låne gratis når man søker jobb, bolig eller for kontakt med
hjelpeapparatet. Huset har et gruppe-/undervisningsrom hvor det arrangeres norskkurs,
engelskkurs, spanskkurs og andre aktiviteter, brukere av huset kan organisere aktiviteter etter
nærmere avtale. Huset har diverse hobbyutstyr til aktiviteter, samt en del skjønnlitteratur for
hjemlån.
Robin Hood Huset tilbyr lån av møtelokaler og kontorplass til andre organisasjoner og legger til rette
for gruppebaserte aktiviteter i og utenfor Robin Hood Husets ordinære åpningstider. Det er gis også
mulighet for rimelig leie av kontorplass eller møtelokaler til organisasjoner med begrenset økonomi.
2. Organisasjon
2.1 Styre
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 28. februar 2013
STYREMEDLEMMER
Wenche Berg Husebø
Lillian Blom
Wencke Borge Hystad
Line Mai Turøy
Ellen H. Sørvåg
Norvald Visnes
Harald Bilberg
Varamedlemmer
1. Kjell Underlid
2. Torstein Dahle

Funksjon
Styreleder
Styrets nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FUNKSJONSTID
2012 – 2014
2012 – 2014
2012 – 2014
2012 – 2014
2013 – 2015
2013 – 2015
2013 – 2015
2013 – 2014
2013 – 2014

Oversikt over avholdte styremøter i Stiftelsen Robin Hood Huset i 2013:
28.02.13 – Tilstede: Styreleder Wenche B. Husebø, styremedlemmene Ellen H. Sørvåg, Lillian Blom,
Line Mai Turøy, Wencke B. Hystad, varamedlemmene Kjell Underlid, Torstein Dahle og daglig leder
Marcos Amano.
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21.05.13 – Tilstede: Styreleder Wenche B. Husebø, styremedlemmene Lillian Blom, Wencke B.
Hystad, Ellen H. Sørvåg, Line Mai Turøy, Harald Bilberg, varamedlemmene Kjell Underlid, Torstein
Dahle og daglig leder Marcos Amano.
18.06.13 – Tilstede: Styreleder Wenche B. Husebø, styrets nestleder Lillian Blom, styremedlemmene
Wencke B. Hystad, Line Mai Turøy, Harald Bilberg, Norvald Visnes, varamedlemmene Torstein Dahle,
Kjell Underlid og daglig leder Marcos Amano.
19.08.13 – Tilstede: Styrets nestleder Lillian Blom, styremedlemmene Ellen H. Sørvåg, Line Mai
Turøy, Harald Bilberg, Norvald Visnes, varamedlemmene Torstein Dahle, Kjell Underlid og daglig
leder Marcos Amano.
16.09.13 – Tilstede: Styrets nestleder Lillian Blom, styremedlemmene Line Mai Turøy, Harald
Bilberg, Norvald Visnes, varamedlem Kjell Underlid og daglig leder Marcos Amano.
21.10.13 – Tilstede: Styreleder Wenche B. Husebø, styrets nestleder Lillian Blom, styremedlemmene
Ellen H. Sørvåg, Harald Bilberg, Norvald Visnes, varamedlemmene Torstein Dahle, Kjell Underlid og
daglig leder Marcos Amano.
25.11.13 – Tilstede: Styrets nestleder Lillian Blom, styremedlemmene Harald Bilberg, Wencke B.
Hystad, Ellen H. sørvåg og daglig leder Marcos Amano.
2.2 Ansatte
Stiftelsen hadde i 2013 to fast ansatte, daglig leder og assistent, i full stilling. I perioden 01.09.13 –
31.12.13 har det vært engasjert en person i full stilling tilknyttet rådgivningsprosjekt for fattige
tilreisende fra EØS-området. I tillegg har stiftelsen også hatt syv lønnede timevikarer.
3. Aktivitet
Robin Hood Huset har i 2013 holdt åpent på dagtid alle hverdager. Robin Hood Huset har også vært i
bruk til aktiviteter på kveldstid og i helgene.
Besøkstallene har fortsatt å stige i løpet av året, mye med bakgrunn fortsatt stor pågang av
arbeidsinnvandrere fra Sør- og Øst-Europa, men også mange nordmenn i målgruppen har funnet
veien til huset. Gjennomsnittlig besøkstall per uke var 545, enkelte uker har det vært mellom 600 og
700 besøkende per uke.
Brukerundersøkelse gjennomført i oktober 2013 viser at brukerne av huset gjennomgående i høy
grad er tilfredse med tjenester Robin Hood Huset tilbyr. 100 brukere svarte på undersøkelsen på
norsk/spansk/rumensk eller engelsk. Oppsummert viser brukerundersøkelsen følgende fordeling
blant brukerne av huset: 20-25 prosent er norske pensjonister, uføre, arbeidsledige og
sosialhjelpsmottakere. 35 prosent spanske arbeidssøkere og lavinntektsmottakere. 25-35 prosent
rumenske arbeidssøkere, lavinntektsmottakere og tiggere. 10-15 prosent er innvandrere fra Afrika
og Midt-Østen og arbeidssøkende fra andre europeiske land.
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, innvandrere og andre. I forbindelse med skoleferier og helligdager kommer
det også en god del barn til huset sammen med sine foreldre.
I tillegg til å fungere som et sted for sosial omgang og rekreasjon, fungerer huset som en viktig 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.
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To ganger i uken serveres det varm felleslunch på Robin Hood Huset, dette tiltaket er svært populært
blant husets brukere, både i forhold til det sosiale aspektet ved å spise sammen med noen, men også i
forhold til behovet for et næringsrikt måltid mat for de av husets brukere som har svært begrensede
økonomiske ressurser. Særlig for enkelte arbeidsinnvandrere fra EØS-området har dette tilbudet
vært viktig. Robin Hood Huset har i 2013 servert to varme måltider i uken, i tillegg serveres det enkel
brødmat de andre dagene i uken, maten tilberedes med hjelp fra frivillige blant husets brukere.
En gang i måneden arrangeres det husmøte på Robin Hood Huset hvor brukerne kan komme med
innspill og forslag, samt være med på å diskutere den videre utviklingen av driften ved huset. Som en
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 og spansk for å inkludere så mange brukere som
mulig i møtene. Enkelte måneder har møtene dessverre måtte avlyses på grunn av for få oppmøtte
eller manglende tolkekapasitet. Vi opplever likevel at møtene har en viktig funksjon og bidrar til økt
forståelse på tvers av språklige og kulturelle barrierer.
Som tidligere år har Robin Hood Huset holdt åpent 1. og 17. mai og invitert husets brukere til lunch
disse dagene. Det ble også arrangert en førjulsuke den siste uken før jul med daglige juleverksted for
barn og voksne, her kunne de som ønsket det lage enkle julegaver og bake julekaker for å ta med seg
hjem. Robin Hood Huset holdt åpent alle dager i julen. Tilbudene var godt besøkt og svært populære.
Norskkursene som startet opp høsten 2011 har blitt videreført og blir drevet av frivillige og går over
to timer, tre ganger i uken. Klassestørrelsene har vært holdt på 15 personer. Kursene har fulgt
læreverket til «Ny i Norge». I vår- og høstsemesteret ble det dermed gitt kursplass til totalt 90
personer fordelt på tre klasser, de enkelte klassene hadde undervisning to timer hver uke. I 2013 ble
det også gitt sommerkurs i norsk med en klasse med 12 kursplasser. I forbindelse med
rådgivningsprosjektet for fattige tilreisende ble det i perioden september til desember gitt et tilbud
om lavterskel norskkurs rettet mot personer med lærevansker og lav alfabetiseringsgrad, tilbudet
var gitt som et drop-in tilbud to ganger i uken med maks 12 deltagere på hver samling. Det tas sikte
på å utvide tilbudet om norskkurs i 2014 da vi ser at det fortsatt er et stort udekket behov.
Seks frivillige har hele året drevet workshop i skriving av CV og jobbsøknad mandager fra klokken
18.00 til 20.00, tilbudet er populært. Det tas sikte på å videreføre tiltaket i 2014.
Robin Hood Huset har i flere år gitt tilbud om å delta i en ukentlig yogagruppe drevet av to frivillige
yogalærere. Oppslutningen om tilbudet var synkende i løpet av 2012 og da kurslederne ikke lengre
hadde anledning til å drive tiltaket ble det besluttet innstilt inntil videre høsten 2012. I 2013 ble det
startet opp en yoga-workshop i høstsemesteret med en yoga-instruktør. Det tas sikte på en til to nye
workshoper i 2014.
Folkeuniversitetet i Bergen har i mange år hvert semester stilt 10 kursplasser gratis til rådighet for
brukerne av huset. Dette er et populært og svært nyttig tilbud, som har hatt stor betydning for
deltakeres utviklings- og arbeidsmuligheter. Dessverre valgte Folkeuniversitetet i Bergen å avslutte
ordningen etter vårsemesteret i 2013. I desember 2013 lyktes det imidlertid å oppnå en avtale med
AOF Hordaland & Sogn og Fjordane om et tilsvarende tilbud fra og med januar 2014.
4. Utlån og utleie av lokaler til andre organisasjoner
Robin Hood Huset bistår også andre 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 og kontorplass
vederlagsfritt når det gjelder organisasjoner/grupper som arbeider for samme formål eller
målgruppe som Robin Hood Huset.
NA (Anonyme narkomane) – sentrum holder møter på Robin Hood Huset en gang i uken.
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Caritas St. Paul – har leid rimelige kontorlokaler til drift av Infosenter for arbeidsinnvandrere to
dager i uken siden 1. september. I tillegg har Caritas lånt undervisningslokaler til drift av to ukentlige
norskkurs drevet av frivillige.
Jussgruppen Wayback – har leid rimelige kontorlokaler siden 15. april. I tillegg har organisasjonen
lånt møtelokaler en gang i måneden.
Helsehjelp til papirløse – en prosjektgruppe som jobber med å utvikle et lavterskel helsetilbud til
papirløse i Bergen har lånt møtelokaler til sitt arbeid.
Matgilde i Bergen – har lånt kjøkkenfasiliteter til gjennomføring av arrangementet Matgilde.
SEIF Selvhjelp for flyktninger og innvandrere har lånt lokaler til utadrettet møteaktivitet.
5. Formidling
Robin Hood Huset får hver høst besøk av førsteårsstudenter fra sosionomutdanningen ved
Høgskolen i Bergen. Studentene får en omvisning på huset og et foredrag om hvordan huset startet
opp og om fattigdom i dagens Norge.
Robin Hood Huset deltar i Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) ved Høgskolen i Bergen sin
ressursgruppe. Daglig leder møter på BUS sine ressursgruppemøter og er tilgjengelig for
sosionomstudentene ved BUS i forhold til spørsmål knyttet til målgruppen.
Robin Hood Huset får jevnlig henvendelser fra lokale og nasjonale media om sosialpolitiske
spørsmål, noe som har resultert i ca. 50 medieoppslag i 2013.
Daglig leder hadde den 20. februar møte med Arbeidstilsynet Vestlandet for å formidle bekymring
knyttet til sosial dumping og for å avklare varslingsrutiner i de tilfelle Robin Hood Huset mottar
informasjon om sosial dumping eller andre brudd på arbeidsmiljøloven.
Daglig leder holdt den 6. mars foredrag for Senioruniversitetet i Hordaland på Fjell Kulturhus om
utfordringene knyttet til arbeidsinnvandring fra Sør- og Øst-Europa.
IOM hadde den 17. april informasjonsmøte om deres Outreach-program på Robin Hood Huset, møtet
var åpent for alle interesserte.
Den 30. mai organiserte Robin Hood Huset i samarbeid med Universitetet i Bergen, Kirkens Bymisjon
Bergen, Batteriet Vest og FO Hordaland den åpne halvdagskonferansen «Romfolk: Kultur og
rettigheter» på Bryggen Museum. Konferansen ble gjestet av over 100 deltagere,
Den 26. juni tok daglig leder i mot besøk fra Øyjorden barnehage hvor fire barnehagebarn fikk
omvisning og ble fortalt om huset og dets brukere.
Den 28. juni var Siw Anita Lien, leder for Helse- og sosialkomiteen i hospitering ved Robin Hood
Huset.
Den 30. august tok daglig leder i mot to grupper med 1. års studenter ved sosionomutdanningen ved
Høgskolen i Bergen. Gruppene fikk omvisning og foredrag om stiftelsens arbeid.
Bjørgvin DPS har hatt fått omvisning med pasienter ved flere anledninger i løpet av året.
1. november fikk Robin Hood huset besøk av Audun Lysbakken, leder for SV, som ønsket omvisning
og orientering om stiftelsens arbeid.
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11. november innledet daglig leder på temamøte for Caritas St. Paul sine frivillige medarbeidere om
erfaringer med arbeid opp mot europeiske arbeidsinnvandrere.
13. november holdt daglig leder foredrag for Ladies Circle Nordhordaland 77 om stiftelsens arbeid.
6. Økonomi
6.1 Driftsinntekter
Sum totale driftsinntekter i 2013 utgjorde kr. 3 482 152.
Stiftelsen Robin Hood Husets virksomhet i 2013 ble finansiert med tilskudd fra Bergen Kommune på
kr 1 929 000, tilskudd fra Fjell kommune på kr. 20.000, samt tilskudd fra Arbeids- og
Velferdsdirektoratet, styringsenhet Kommunale sosiale tjenester på kr 700 000.
I 2013 er det også bokført som inntekt kr 98 110,- i merverdiavgiftskompensasjon.
Inntekter i form av bidrag fra private utgjør kr. 554 292 i 2013.
Gavene fordeler seg på følgende måte:
- Pengegaver fra privatpersoner og selskaper kr. 137 217.
- Gaver i form av matvarer fra Rimi Haakonsgaten, Meny Støletorget, Hjelle Bakeri, Anne og JC cafe
Galleriet og Toro til en estimert verdi av kr. 417 075.
6.2 Finansinntekter
Resultat finansposter i 2013 er kr. 27 195.
6.3 Andre bidrag og frivillig arbeid
Folkeuniversitetet i Bergen ga i vårsemester 10 kursplasser gratis til brukerne av huset.
I desember ble det inngått avtale med AOF Hordaland & Sogn og Fjordane om at Robin Hood Huset
hvert semester skal motta inntil 10 gratis kursplasser på deres kurs.
En rekke enkeltpersoner har bidratt gjennom å strikke raggsokker, luer og skjerf som julegaver til
husets brukere.
Det ytes også en omfattende og meget verdifull innsats av frivillige i tilknytning til Robin Hood
Husets virksomhet. 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 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 nåværende ca. 25 frivillige
medarbeidere ned ca. 30 timer undervisning og ca. 200 timers arbeid til kjøkkentjeneste, inklusiv
henting av mat. Summen av frivillighetstimene på årsbasis summerer seg til 12.000 timer og utgjør i
overkant av 6,5 årsverk, skulle denne innsatsen vært betalt vil det nøkternt vurdert beløpe seg til
omtrent 2.5 millioner kroner.
6.4 Driftsutgifter
Sum totale driftsutgifter i 2013 utgjorde kr. 3 296 661.
6.4.1 Lønnskostnader
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Lønnskostnader m.m. utgjorde i 2013 kr 1 370 224.
6.4.2 Annen driftskostnad og avskrivninger
Annen driftskostnad inkluderer kostnader til lokaler og øvrige kostnader knyttet til drift og
aktiviteter.
Annen driftskostnad utgjorde i 2013 kr. 1 874 117.
Årets avskrivninger utgjør kr. 52 319.
6.5 Resultat
Med driftsinntekter på kr 3 482 152, driftskostnader på kr 3 296 661 og netto finansinntekter på kr
27 195, viser Stiftelsen Robin Hood Husets regnskap et ordinært resultat på kr 212 686.
I forbindelse med flytting til nye lokaler i 2013 og tilpasning og klargjøring har oppspart flyttefond
blitt belastet med kr. 420 915, resterende fondsmidler er overført til Hus- og vedlikeholdsfond på kr.
526 467. Annen egenkapital er på kr. 979 129, og opptjent egenkapital er dermed i alt på kr. 1 505
596. Med tillegg av grunnkapitalen på kr. 100 000 har stiftelsen en samlet egenkapital på kr. 1 605
596.
6.6 Forutsetninger for videre drift
Stiftelsens styre mener det er gode forutsetninger for fortsatt drift.

_________________
Wenche Berg Husebø
Styreleder

_________________
Lillian Blom
Styrets nestleder

_________________
Wencke Borge Hystad
Styremedlem

_________________
Ellen H. Sørvåg
Styremedlem

_________________
Line Mai Turøy
Styremedlem

_________________
Norvald Visnes
Styremedlem

__________________
Harald Bilberg
Styremedlem

_________________
Torstein Dahle
Varamedlem til styret

_________________
Kjell Underlid
Varamedlem til styret
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