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Luftig: 40 familier får tilbud om overnatting og aktiviteter på Voss, deriblant et besøk i klatreparken. Aktørene på Voss har hjulpet med rabatterte 
priser.  arkivfoto: kari tønseth

tiLbyr ferie: Madelén Skogman og Marcos Amano i Stiftelsen 
Robin Hood tilbyr ferie. foto: skJaLG ekeLanD

Stiftelsen Robin Hood 
tilbyr ferie til 40 
barnefamilier. – På-
gangen er enorm.

Katherine Ferguson
katherine.ferguson@ba.no

Tidligere år har Robin Hood-
huset arrangert familieleirer for 
vanskeligstilte. På grunn av 
koronapandemien har de nå 
fått på plass et alternativt opp-
legg. 40 familier får tilbud om 
fire netter i hver sin studio-
leilighet ved Fleischers hotell, 
tur med Voss Gondol, rafting og 
klatring i hinderløyper mellom 
trærne i Voss Active klatre- og 
ziplinepark.

– Da jeg sendte ut tilbudet var 
jeg redd for at det ikke skulle 
komme nok påmeldinger, men 
vi er allerede oppe i 130 famili-
er, forteller Madelén Skogman, 
prosjektleder for barne- og fa-
milietiltak i Stiftelsen Robin 
Hood.

Hvem som faktisk får reise, 
må dermed avgjøres med lodd-
trekning, forteller daglig leder 
Marcos Amano.

– Men det er fortsatt ikke for 
sent å melde seg på. Vi sender 
fem og fem familier til Voss, og 
fristen er ulik til de ulike avrei-
setidspunktene, sier Skogman.

Familiene skal også få hver 
sin matkasse med det de tren-
ger for feriedagene, forteller 
Amano.

– Vi håper inderlig å få på 
plass et samarbeid med en mat-
kasseleverandør, i tillegg til at 
vi samarbeider med Matsentra-
len Vestland.

Flere nye navn
På grunn av koronapandemien 
er flere andre tilbud avlyst eller 
kan ikke gjennomføres som 
vanlig denne sommeren. Blant 
annet har Bergen kommune av-
lyst alle sine sommerleirer for 
barn som ikke har mulighet til å 
reise på ferie. I tillegg er flere 
permittert og i en vanskelig 
økonomisk situasjon. Det har 
ført til ekstra stor rift om ferie-
tilbudet i år, forteller de. 

– Det er flere nye navn blant 

�� Tilbud til vanskeligstilte familier

får actionfylt 
ferie på Voss

dem som har meldt seg på. Det 
er både enslige forsørgere, ufø-
re, lavtlønnede, permitterte, 
små og store familier, etnisk 
norske og innvandrerfamilier 
blant dem som ønsker å reise, 
sier Skogman.

– Vi klarer overhodet ikke å 
hjelpe alle som av ulike grunner 
trenger det, tilføyer Amano.

Ekstra penger
Bystyret i Bergen har bevilget 
én million kroner ekstra for å 
styrke arbeidet med barnefa-
milier. Det hjelper, men stiftel-
sen er fortsatt på jakt etter mer 
midler for å kunne gi et godt til-
bud også utover høsten.

Robin Hood-huset behovs-

prøver ikke sine tilbud, men ba-
serer seg på tillit. De er ikke be-
kymret for at noen uberettiget 
skal utnytte muligheten til å 
skaffe seg gratis ferie på Voss.

– Vår erfaring er at det heller 
er flere som definerer seg ut av 
målgruppen vanskeligstilt enn 
inn, sier Amano.

Det skal også arrangeres to 
aktiviteter i og nær byen hver 
uke, forteller Skogman.

– Vi skal ut på aktiviteter på 
fjell, i parker og badeområder, i 
tillegg til noen aktiviteter som 
vanligvis koster penger. Vi an-
nonserer aktivitetene uken før. 
På grunn av koronasituasjonen 
har vi et tak på antall deltakere, 
så man må melde seg på.

Koronapandemien gir nye 
ekstrautgifter på 247 
millioner kroner, ifølge 
finansbyråd Erlend Horn. 

geir Kvile
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Byrådet foreslår i tertialrappor-

ten å bevilge 247 millioner kro-
ner til å dekke inn ekstrautgif-
tene kommunens tjenester har 
hatt så langt på grunn av koron-
akrisen. 

Disse kommer i tillegg til kri-
sepakkene som allerede er be-
vilget av bystyret på samlet 401 
millioner kroner.

– Det er ingen tvil om at koro-

nasituasjonen vil kunne prege 
økonomien til Bergen kommu-
ne i lang tid fremover, sier fi-
nansbyråd Erlend Horn (V). 

De vet ennå ikke hva den en-
delige sluttsummen på pande-
mien blir for Bergen kommune.

I tillegg foreslår også byrådet 
å sette av 150 millioner kroner 
på årets budsjett som en buffer 

mot eventuelle merutgifter el-
ler reduserte inntekter. Bysty-
rets lokale krisepakker på 401 
millioner er finansiert gjennom 
bruk av sparepengene i disposi-
sjonsfondet. 

Kommunen ligger an til et 
underskudd på 187 millioner 
kroner i løpet av 2020. 

– Bergen kommune har over 

tid spart opp midler som kom-
mer godt med når en uforutsett 
hendelse som koronakrisen har 
oppstått. Isolert for 2020 tåler 
vi et negativt resultat, men det 
som blir viktig fremover er å 
gjøre alt vi kan for å unngå at vi 
drar med oss disse utgiftene og 
mindreinntektene inn i de nes-
te årene, sier Horn. 

Korona har så langt kostet Bergen kommune 648 mill. kroner


