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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.  
 
Stiftelsen Robin Hood Huset stod til og med året 2010 for økonomiforvaltning, regnskap og 
lønnsadministrasjon for Brukerstyrt Sosialpolitisk råd i Bergen kommune. Prosjektet ble avviklet i 
2011 og ikke benyttede midler ble tilbakeført til Bergen kommune. 
 
På Robin Hood Huset kan man treffe andre over en kopp kaffe og dagens aviser. Det arrangeres 
felleslunsj to ganger i uken, og det settes daglig ut fersk frukt på bordene. 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 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. 
 
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 30. november 2011 
 

STYREMEDLEMMER Funksjon FUNKSJONSTID 
Wenche Berg Husebø Styreleder 2011 – 2013  
Liz Benedicte Holm Styrets nestleder 2010 – 2012 
Wenche  Hystad Styremedlem 2011 – 2013  
Line Mai Turøy Styremedlem 2011 – 2013  
Ellen H. Sørvåg Styremedlem 2010 – 2012  
Britt Hysing Dahl Styremedlem 2010 – 2012  
Lillian Blom Styremedlem 2011 – 2013 
Varamedlemmer   

1. Kjell Underlid  2011 - 2012 
2. Torstein Dahle  2011 - 2012 

 
Følgende gikk ut av styret i 2011 etter endt funksjonstid: 
 

- Trond J. Olsen – styremedlem 
- Thor Christian Schmidt – styremedlem   
- Per Rune Hollup – varamedlem 

 



Årsmelding for Stiftelsen Robin Hood Huset 2011 - side 3 av 5. 

 

2.2 Ansatte 
 
Stiftelsen hadde i 2011 to fast ansatte, daglig leder og assistent, i full stilling i deler av året (totalt 
1,33 årsverk). Ny daglig leder ble ansatt 05.09.2011, før ansettelse av ny daglig leder fungerte styrets 
leder som daglig leder. I tillegg har stiftelsen også hatt fire lønnede timevikarer (totalt 0,95 årsverk). 
 
3. Aktivitet 
 
Robin Hood Huset har i 2011 holdt åpent på dagtid alle hverdager, med unntak av en kortere periode 
da huset måtte holde stengt grunnet sykdom. Robin Hood Huset har også vært i bruk til aktiviteter på 
kveldstid og i helgene.  
 
Besøkstallene har steget kraftig i løpet av året, mye med bakgrunn i stor pågang av 
arbeidsinnvandrere fra Sør-Europa, gjennomsnittlig besøkstall per uke var 334, på 
høstparten/vinteren var det enkelte uker opp mot 550 besøkende per uke. Den økende pågangen 
merkes godt og lokalene har blitt alt for små. 
 
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 og innvandrere. Mot slutten av året var det også en økning i antallet barn som 
kom 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. 
 
To ganger i uken serveres det 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 2011 hatt som målsetning å servere to varme måltider i uken, 
maten forberedes 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. Av 
konkrete forslag fra husmøtene som har blitt gjennomført kan etableringen av norskkurs tre ganger i 
uken, arbeidsmarkedsworkshop, og forskjellige temamøter nevnes. 
 
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. Tilbudene var godt besøkt og svært populære. 
 
Norskkursene startet opp på høsten og ble drevet av frivillige etter husets ordinære åpningstid, og 
har gått over to timer tre ganger i uken, antallet kursdeltagere hver dag ligger opp mot 25 personer. 
Kursene følger læreverket På vei og drives videre i 2012. 
 
En annen aktivitet som drives etter husets ordinære åpningstid er den ukentlige yogagruppen som 
også drives av frivillige. 
 
Det ble i november arrangert temamøte om dagligøkonomi i samarbeid med Willy Samuelsen fra 
Skatt Vest. 
 
Folkeuniversitetet i Bergen gir hvert semester 10 kursplasser gratis til brukerne av huset. Dette er et 

populært og svært nyttig tilbud, som har hatt stor betydning for deltakeres utviklings- og 

arbeidsmuligheter. 
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4. Utlån 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 hver lørdag fra 17.00 til 
18.30. 
 
DA (Debters anonymus) – Bergen holder møter på Robin Hood Huset hver onsdag fra 20.30 til 21.30. 
 
Leieboerforeningen i Bergen disponerte kontorplass på Robin Hood Huset frem til august 2011. 
 
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. 
 
Søreide skole besøkte oss med en gruppe elever før jul i forbindelse med at de hadde samlet inn 
penger til Robin Hood Huset i adventsiden. Elevene fikk omvisning på huset og hadde en times 
samtale med daglig leder om Robin Hood Huset og fattigdom i dagens Norge. 
 
Robin Hood Huset fikk også i 2011 en god del henvendelser fra media, noe som resulterte i flere 
oppslag i aviser, radio og TV om sosialpolitiske spørsmål. 
 
6. Økonomi 
 
6.1 Driftsinntekter 
 
Stiftelsen Robin Hood Husets virksomhet i 2011 ble finansiert med tilskudd fra Bergen Kommune på 
kr 1.390.000, samt tilskudd fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet, styringsenhet Kommunale sosiale 
tjenester på kr 600.000, hvorav 70.000 er overført til 2012. I tillegg er det inntektsført kr. 960 av 
tilskudd fra Bergen kommune til prosjektet Brukerstyrt sosialpolitisk råd for å dekke kostnader til 
avslutning av prosjektet.  
 
Inntekter i form av bidrag fra private utgjør kr 16.009 i 2011.  
 
I 2011 er det også bokført som inntekt kr 61.998 i merverdiavgiftskompensasjon. 
 
6.2 Finansinntekter 
 
Resultat finansposter i 2011 er kr. 5.014. 
 
6.3 Andre bidrag og frivillig arbeid 
 
VEX-gruppen ga i desember tilsagn på en gave på kr. 40.000, gaven blir inntektsført i 2012.  
 
Bergen Internasjonale skole overrakte julegaver fra elevene ved skolen til husets brukere i 
forbindelse med førjulsuken på Robin Hood Huset. 
 
Folkeuniversitetet i Bergen gir hvert semester 10 kursplasser gratis til brukerne av huset. 
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Det legges ned et ikke ubetydelig antall frivillige arbeidstimer i Robin Hood Husets virksomhet hvert 
år. 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. 
 
6.4 Driftsutgifter 
 
Sum totale driftsutgifter i 2011 utgjorde kr. 1.782.263. 
 
6.4.1 Lønnskostnader 
 
Lønnkostnader m.m. utgjorde i 2011 kr 807.485. 
 
Lønnskostnadene var i 2011 langt under normalt nivå grunnet at stiftelsen fungerte uten ansatt 
daglig leder frem til 05.09.2011.  
 
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 2011 kr. 924.478. 
 
Årets avskrivninger utgjør kr. 50.300. 
 
6.5 Resultat 
 
Med ordinære driftsinntekter på kr 1.998.967, driftskostnader på kr 1.782.263 og netto 
finansinntekter på kr 5.014, viser Stiftelsen Robin Hood Husets regnskap et ordinært resultat på kr 
221.718. 
 
Siden behovet for større lokaler er presserende, og flytting og klargjøring av større lokaler vil bli en 
stor utfordring arbeidsmessig og økonomisk, er årsresultatet avsatt til styrking av flyttefondet, som 
dermed er på kr. 680.916. Annen egenkapital er på kr. 766.443, og opptjent egenkapital er dermed i 
alt på kr. 1.447.359. Med tillegg av grunnkapitalen på kr. 100.000 har stiftelsen en samlet egenkapital 
på kr. 1.547.359. 
 
6.6 Forutsetninger for videre drift 
 
Stiftelsens styre mener det er gode forutsetninger for fortsatt drift. 
 
 

 
Wenche Berg Husebø 

Styreleder 
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