
1  

 

FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL   
postmottak@stavanger.kommune.no 

Mer informasjon på www.stavanger.kommune.no 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Organisasjons nummer  

Frivillighet levekår – Søknad om tilskudd 
Frist 1. mai  

 
Det skal sendes ett skjema per tiltak. Dersom det søkes om driftstilskudd er det tilstrekkelig med én søknad. 

Ingrid neteland 

Opplysninger om søker      Alle felt må fylles ut. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet 

Søkers navn: 
Prosjektansvarlig: 

Nettverk etter soning Røde Kors 

Adresse: Thiisabakken 3 

E-post: Ingrid.neteland@redcross.no 

Kontonummer: 32014670148 

Postnummer: 4010 Poststed: Stavanger 

Tiltaksansvarlig: 

Mobil: 90165359 Telefon:  

Opplysninger om tiltaket 

Tiltak Nettverksbygging for straffedømte 

For tidsbegrensede  
tiltak:  

 Oppstart  

Avslutningsdato 
 

 

Sammendrag 
(maks 1000 tegn) 
 
Ytterligere 
opplysninger kan 
legges ved 

I nettverk etter soning arbeider vi kontinuerlig med å bedre 
overgangen fra fengsel til samfunn for straffedømte gjennom en 
til en relasjon og fellesaktiviteter. I denne aktiviteten er det i 
underkant av 90 frivillige og vi har gjennomført ca 150 
koblinger mellom straffedømte og deltagere de siste 5 årene. 
Mange har kommet seg ut av kriminalitet og rus og vi ser at 
dette tilbudet kan være en viktig brikke for å klare å snu 
trenden Deltakerne våre opplever aktiviteter som avgjørende 
for at de skal klare seg. Den sosiale treningen deltagerne får ved 
å være sammen med frivillige, samtidig som de knytter gode og 
nye/varige relasjoner, er absolutte. Etter langvarig isolasjon 
kommer mange ut med sosial angst og menneskefrykt.   

 

975658694 

http://www.stavanger.kommune.no/
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Beskrivelse av tiltaket 

Formål/ 
målsettinger  

 
 
Målsetting med tiltaket er å bedre overgangen fra fengsel til samfunn for 
straffedømte. De har behov for at noen går veien sammen med de og er med når nye 
nettverk skal dannes. Det er helt nødvendig at deltagerne starter på nytt med andre 
personer og andre interesser for å unngå at de går tilbake til sine destruktive miljø. 
 

Søknadsbeløp: 350000  
Totalt budsjett 
dette tiltaket: 1 994 000 

 

 

 

For medlemsorganisasjoner:  
Antall medlemmer i Stavanger  

4000 

Antall 
frivillige 
medarbeidere i 
Stavanger: 

850 Hvilke 
oppgaver har 
frivillige 
medarbeidere 
per dags dato: 

De friivllige har i samarbeid med deltagerne ansvar for 
aktivitetene. Planlegging, gjennomføring og evaluering. 
Røde kors er en organisasjon som er tuftet på frivillighet 
og de frivillige er grunnpilaren i alt vi foretar oss. 
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Vi samarbeider med kriminalomsorgen og rusinstitusjoner. Vi er helt avhengig av godt samarbeid på kryss og tvers for å 
oppnå best mulig behovskartlegging og ikke minst for å kunne dekke behovene som til en hver tid er tilstede. Vi 
samarbeider også med uteseksjonen, obsteamet.etc. 
 
Vi ser viktigheten av å ikke starte opp aktiviteter som andre samarbeidspartnere har viss vi kan benytte oss av deres og 
visa versa. I noen tilfeller har våre deltagere muligheten til å ha med seg sine barn på aktiviteter der vi ser at våre 
samarbeidspartnere har andre regler og da starter vi kanskje opp selv om aktiviteten finnes andre plasser. 
 
Vi har et godt samarbeid med kommunen også noe som er avgjørende for å kunne levere kvalitet i alle ledd. Samarbeidet 
med gjeldsrådgiveren dere har er også fint for våre deltagere. 
 

Plan for 
søknadsåret: 

For søknadsåret ønsker vi å opprettholde den gode flyten i allerede er i. Vi er i oppstart for en 
mc gruppe og en gruppe med orienteringsløp- Vi er to ansatte i denne aktiviteten nå og har 
stor aktivitet.  
 
De er fremdeles forholdsvis enkelt å få nye frivillige med selv om dette er et segment som det 
er mye stigmatisering rundt.  
Det blir stadig rekruttert nye deltagere av andre som har benyttet seg av tilbudet og det ser vi 
svært positivt på. 
Vi får stadig tilbakemelding på at deltagere klarer seg grunnet Nettverk etter soning og det gir 
oss en pekepinn på at vi er på sporet av noe som fungerer. 
Andre aktiviteter som vi har pr i dag er et trebåtprosjektet på Engøyholmen,-sykkelprosjekt 
med Trondheim -Oslo som årlig mål, årlig surfedager, toppturer,,hytteturer,,lunchprosjekt 
hver tirsdag, klatring, ,en til en koblinger, gjeldsgruppe etc 
 
 

Målgruppe: Målgruppen er straffedømte som er psykisk stabile, motivert for en varig endring og rusfrie.  
 

Organisering/ 
samarbeids-
relasjoner 

Vi samarbeider med kriminalomsorgen og rusinstitusjoner. Vi er helt avhengig av godt 
samarbeid på kryss og tvers for å oppnå best mulig behovskartlegging og ikke minst for å 
kunne dekke behovene som til en hver tid er tilstede. Vi samarbeider også med uteseksjonen, 
obsteamet.etc. 
 
Vi ser viktigheten av å ikke starte opp aktiviteter som andre samarbeidspartnere har viss vi 
kan benytte oss av deres og visa versa. I noen tilfeller har våre deltagere muligheten til å ha 
med seg sine barn på aktiviteter der vi ser at våre samarbeidspartnere har andre regler og da 
starter vi kanskje opp selv om aktiviteten finnes andre plasser. 
 
Vi har et godt samarbeid med kommunen også noe som er avgjørende for å kunne levere 
kvalitet i alle ledd. Samarbeidet med gjeldsrådgiveren dere har er også fint for våre deltagere. 
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Utfyllende 
beskrivelse av 
tiltakets innhold 
og gjennomføring 
(ved behov) 

I nettverk etter soning arbeider vi kontinuerlig med å bedre 
overgangen fra fengsel til samfunn for straffedømte gjennom en til en 
relasjon og fellesaktiviteter. I denne aktiviteten er det i underkant av 
90 frivillige og vi har gjennomført ca 150 koblinger mellom 
straffedømte og deltagere de siste 5 årene. Mange har kommet seg ut 
av kriminalitet og rus og vi ser at dette tilbudet kan være en viktig 
brikke for å klare å snu trenden. Deltakerne våre opplever aktiviteter 
som avgjørende for at de skal klare seg. Den sosiale treningen 
deltagerne får ved å være sammen med frivillige, samtidig som de 
knytter gode og nye/varige relasjoner, er absolutte. Etter langvarig 
isolasjon kommer mange ut med sosial angst og menneskefrykt. 
Denne vil bli redusert når de har fått blitt med på felles opplevelser 
sammen med andre både deltagere og frivillige. Vi er to ansatte som 
koordinerer Nettverk etter soning. De frivillige hos oss er alle kurset i 
obligatoriske kurs via Røde Kors for å kunne bidra. Deltagerne kan ha 
med seg barna som er i riktig aldersgruppe og har interesse for 
motor. Dette kan være et fint treffpunkt der brutte relasjoner blir 
bygget opp igjen mellom foreldre og barna. Vi har også flere andre 
aktiviteter der de kan ta med seg barna og dette har gitt gode felles 
opplevelser som har vært avgjørende. Det med å skape nye nettverk 
og relasjoner gir tro på livet igjen. Tro på at noen faktisk bruker tid på 
de uten å ha baktanker. Erfaringen vår så langt er at deltagerne 
opplevde en mestring de ikke har hatt før og dette øker selvfølelse. Å 
ha deltagere med å planlegge og gjennomføre er avgjørende for at 
aktiviteten skal fungere da de kjenner sorgen og frykten og ikke minst 
redselen for ikke være en del av en gruppe. 
Av andre aktiviteter tilbyr vi sykkelgruppe, orienteringsløp og 
toppturer inkl mindre fjellturer. Dette er populære turer der 
deltagerne våre viser stor glede med å være med. Ved å være sammen 
i et fellesskap opplever deltagerne at det er like mange ulike temaer 
som blir diskutert som personer som er med. Vi er ydmyke og 
begeistret over at dere har støttet oss tidligere og håper at dere 
fremdeles kan være en del av det.om dere har tro på prosjektet vårt 
og ønsker å være en del av det. 
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Totalkostnad 1994000NOK 

Søknadssum 350000 

Egen finansiering   

Andre finansieringsmidler 1644000 

  

Sum inntekter  1994000 

Samlet finansieringsplan 

 
Vedlegg 

 

 

Vedlegg kan føres opp her, og legges ved i samme e-post som søknaden.  
 

 
FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL 
postmottak@stavanger.kommune.no. 
  
eller med post til: 
Stavanger kommune  
Postboks 8001  
4068 Stavanger 
 

Hvis organisasjonen 
søker om tilskudd 
fra kommunen for 
andre tiltak må disse 
tiltakene listes opp 
her: 

 

Barn og unge 
Migrasjon 
Besøkstjenesten 

mailto:postmottak@stavanger.kommune.no


BUDSJETT 2020

Aktivitet: Ansatt prosent: 100 %

Konto Tekst Kostnader Inntekter Kommentar

3900 Bundne 1228000 Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen, Samfunnsentralen

3910 Ubundne bidrag 30000 Extrastiftelsen

3450 Kommunale tilskudd 350 000 Sandnes kommune + Stavanger og Hå

3330 Tilskudd via Norges Røde Kors 1 392 000 Hdir, miljødir og Kdir 6000

Totalt 3000000

5010 Lønnskostnader 2 200 000 Lønn 3 årsverk
5015 Administrasjonsutgifter 221 000 93000*2 regnskapskost 35000
6540 Inventar og utstryr 105 000 Sykler

6890 Div kostnader 41 000 Kostnader knyttet til turer 6000
7130 Reisekostnader ansatte 10 000 2 årlige overnattinger/ trondheim oslo
7140 Reisekostnader frivilllig 40 000 Trondheim/Oslo, eksterne kurs

7710 Bevertning arangement for frivillige 15 000 Kurs i Stavanger Fengsel og miløkvilder fagdager

7713 Aktivitetskostnader 338 000 Alt av aktivitet på Engøy, sykling, halvmaraton surfing etc

7715 Intern kursarrangering 20 000

7720 kursdeltagelse ekstern 10 000 Kurs hos sammerberidspartnere etc,

Totalt 3000000 3000000



 

Revis jon Vest AS –  Revisornr. /org.nr.  982 519 411 MVA 

Fabrikkveien 23B –  4033 Stavanger –  telefon:  51 95 87 80 –  e-post:  post@revisjonvest.no - www.revisjonvest.no 

medlemmer av Den norske Revisorforening  

 
 

Uavhengig revisors beretning 

 
Til årsmøtet i Stavanger Røde Kors 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet: 

Konklusjon 

Vi har revidert foreningen Stavanger Røde Kors sitt årsregnskap, som viser et overskudd på  
kr. 130.993. 
 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse pr 31.desember 2019 

• Resultatregnskap for 2019 

• Noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
foreningens finansielle stilling per 31. desember 
2019, og av dets resultater for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 
 

 
 
Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
 
Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 

for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 

Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne 

utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 

misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

 

 

 

http://www.revisjonvest.no/


 

Revis jon Vest AS –  Revisornr. /org.nr.  982 519 411 MVA 

Fabrikkveien 23B –  4033 Stavanger –  telefon:  51 95 87 80 –  e-post:  post@revisjonvest.no - www.revisjonvest.no 

medlemmer av Den norske Revisorforening  

 

 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 

som inneholder vår konklusjon.  

Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i 

samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 

feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 

feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 

forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav: 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge.   

 

Stavanger, 19. Februar 2020 
Revisjon Vest AS 
 
(digital signatur) 
 
Håkon Bø 
Registrert revisor 
 

http://www.revisjonvest.no/


Konto Perioden

 3 - Driftsresultat 25 390,20

 300 - Driftsinntekter -1 524 460,46

 32 - Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet -1 524 460,46

3100 - Salgsinntekt, avgiftsfri -58 000,00

3250 - Tilskudd RK-ledd/Kurs 0,00

3330 - Tilskudd tildelt via NRX -974 000,00

3450 - Kommunale tilskudd -419 000,00

3451 - Tilskudd fra staten 0,00

3900 - Bundne bidrag til spesielle formål 0,00

3902 - Stiftelser -67 900,00

3910 - Ubundne bidrag og gaver -5 560,46

 500 - Lønnskostnader 1 003 953,50

 50 - Lønn til ansatte 1 003 953,50

5000 - Lønn til ansatte (ikke bruk) 0,00

5010 - Lønnskostnader 913 953,50

5015 - Adm utgifter 90 000,00

5090 - Avsetning lønn 0,00

 600 - Andre driftskostnader 545 897,16

 60 - Driftskostnader 545 897,16

6300 - Leie lokaler 40 000,00

6540 - Inventar og utstyr 78 164,40

6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr 1 998,99

6820 - Trykksaker 6 300,00

6890 - Div kostnader 0,00

6900 - Telefon 1 154,81

6940 - Porto 180,00

7000 - Drivstoff 1 812,74

7101 - Kilometergodtgjørelse 0,00

7115 - Innleid mannskap (bruk 7110) 0,00

7130 - Reisekostnader ansatte 29 216,56

Resultatrapport for 2019 Nettverk etter soning



7140 - Reisekostnad frivillige 16 954,70

7320 - Markedsføring 0,00

7420 - Gaver, hilsener, eksterne bidrag 7 656,00

7710 - Bevertning arrangement for frivillige 32 515,45

7713 - Aktivitetskostnader 230 226,06

7714 - Bekledning 39 851,75

7720 - Kursdeltakelse ekstern 59 645,00

7790 - Annen kostnad 220,70

 8 - Finansresultat 262,98

 800 - Finansinntekter 262,98

 80 - Finansinntekter 262,98

8155 - Rentekostnad leverandører 262,98

25 653,18















Konto Per.1 Per.2 Per.3 Per.4 Per.5 Per.6 Per.7 Per.8 Per.9 Per.10 Per.11 Per.12 Hittil i år Hittil i år budsjett Perioden Bud. i per. Tot.bud.beløp

 3 - Driftsresultat -260 697,26 72 447,87 -245 459,39 73 087,41 70 719,01 122 036,25 98 898,26 -79 752,54 -118 512,67 -220 207,69 172 514,75 341 006,20 26 080,20 0,00 26 080,20 0,00 0,00

 300 - Driftsinntekter -383 000,00 0,00 -319 000,00 0,00 0,00 -42 857,14 -42 857,13 -222 857,14 -253 449,85 -179 553,36 -7 421,48 -73 464,36 -1 524 460,46 -1 130 000,00 -1 524 460,46 -1 130 000,00 -1 130 000,00

 32 - Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet -383 000,00 0,00 -319 000,00 0,00 0,00 -42 857,14 -42 857,13 -222 857,14 -253 449,85 -179 553,36 -7 421,48 -73 464,36 -1 524 460,46 -1 130 000,00 -1 524 460,46 -1 130 000,00 -1 130 000,00

3100 - Salgsinntekt, avgiftsfri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 -38 000,00 0,00 0,00 -58 000,00 0,00 -58 000,00 0,00 0,00

3250 - Tilskudd RK-ledd/Kurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3330 - Tilskudd tildelt via NRX -63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 285,71 -14 285,71 -174 285,71 -374 878,42 -107 421,47 -107 421,47 -118 421,51 -974 000,00 0,00 -974 000,00 0,00 0,00

3450 - Kommunale tilskudd -250 000,00 0,00 -319 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 -419 000,00 -400 000,00 -419 000,00 -400 000,00 -400 000,00

3451 - Tilskudd fra staten 0,00 -500 000,00 0,00 -500 000,00 -500 000,00

3900 - Bundne bidrag til spesielle formål 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00

3902 - Stiftelser -70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 571,43 -28 571,42 -28 571,43 -28 571,43 -28 571,43 99 999,99 44 957,15 -67 900,00 0,00 -67 900,00 0,00 0,00

3910 - Ubundne bidrag og gaver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 560,46 0,00 0,00 -5 560,46 -30 000,00 -5 560,46 -30 000,00 -30 000,00

 500 - Lønnskostnader 55 833,33 55 833,33 55 833,34 65 295,41 55 833,33 55 833,34 115 508,84 110 833,33 110 833,34 -65 484,00 65 414,71 322 385,20 1 003 953,50 660 000,00 1 003 953,50 660 000,00 660 000,00

 50 - Lønn til ansatte 55 833,33 55 833,33 55 833,34 65 295,41 55 833,33 55 833,34 115 508,84 110 833,33 110 833,34 -65 484,00 65 414,71 322 385,20 1 003 953,50 660 000,00 1 003 953,50 660 000,00 660 000,00

5000 - Lønn til ansatte (ikke bruk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010 - Lønnskostnader 0,00 0,00 0,00 161 962,08 0,00 0,00 55 508,84 0,00 0,00 227 849,34 55 414,71 413 218,53 913 953,50 600 000,00 913 953,50 600 000,00 600 000,00

5015 - Adm utgifter 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 90 000,00 60 000,00 90 000,00 60 000,00 60 000,00

5090 - Avsetning lønn 50 833,33 50 833,33 50 833,34 -101 666,67 50 833,33 50 833,34 50 000,00 100 833,33 100 833,34 -303 333,34 0,00 -100 833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 600 - Andre driftskostnader 66 469,41 16 614,54 17 707,27 7 792,00 14 885,68 109 060,05 26 246,55 32 271,27 24 103,84 24 829,67 114 521,52 92 085,36 546 587,16 470 000,00 546 587,16 470 000,00 470 000,00

 60 - Driftskostnader 66 469,41 16 614,54 17 707,27 7 792,00 14 885,68 109 060,05 26 246,55 32 271,27 24 103,84 24 829,67 114 521,52 92 085,36 546 587,16 470 000,00 546 587,16 470 000,00 470 000,00

6300 - Leie lokaler 3 333,33 3 333,33 3 333,33 3 333,33 3 333,33 3 333,33 3 333,33 3 333,33 3 333,33 3 333,33 3 333,33 3 333,37 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

6540 - Inventar og utstyr 41 059,00 249,00 0,00 0,00 499,00 0,00 715,50 0,00 0,00 149,90 1 297,00 34 195,00 78 164,40 0,00 78 164,40 0,00 0,00

6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 998,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1 998,99 0,00 1 998,99 0,00 0,00

6820 - Trykksaker 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 12 000,00 6 300,00 12 000,00 12 000,00

6890 - Div kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00

6900 - Telefon 0,00 0,00 0,00 125,81 0,00 1 699,00 0,00 -670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 154,81 0,00 1 154,81 0,00 0,00

6940 - Porto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00

7000 - Drivstoff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 812,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 812,74 0,00 1 812,74 0,00 0,00

7101 - Kilometergodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7115 - Innleid mannskap (bruk 7110) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7130 - Reisekostnader ansatte 0,00 37,00 170,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 4 196,00 2 433,00 22 200,56 29 216,56 0,00 29 216,56 0,00 0,00

7140 - Reisekostnad frivillige 0,00 0,00 848,00 0,00 0,00 9 279,70 0,00 500,00 0,00 0,00 1 617,00 4 710,00 16 954,70 0,00 16 954,70 0,00 0,00

7320 - Markedsføring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7420 - Gaver, hilsener, eksterne bidrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 933,00 0,00 0,00 1 273,00 0,00 4 450,00 0,00 7 656,00 0,00 7 656,00 0,00 0,00

7710 - Bevertning arrangement for frivillige 0,00 0,00 191,50 0,00 0,00 12 772,80 0,00 0,00 0,00 320,00 17 113,27 2 117,88 32 515,45 0,00 32 515,45 0,00 0,00

7713 - Aktivitetskostnader 22 822,08 6 684,51 13 164,44 4 332,86 11 053,35 77 979,48 22 197,72 27 108,95 11 310,01 15 960,44 53 566,67 -35 954,45 230 226,06 304 000,00 230 226,06 304 000,00 304 000,00

7714 - Bekledning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 187,50 0,00 30 711,25 953,00 39 851,75 0,00 39 851,75 0,00 0,00

7720 - Kursdeltakelse ekstern -745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 60 390,00 60 335,00 4 000,00 60 335,00 4 000,00 4 000,00

7790 - Annen kostnad 0,00 10,70 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 220,70 0,00 220,70 0,00 0,00

 8 - Finansresultat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 16,98 262,98 0,00 262,98 0,00 0,00

 800 - Finansinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 16,98 262,98 0,00 262,98 0,00 0,00

 80 - Finansinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 16,98 262,98 0,00 262,98 0,00 0,00

8155 - Rentekostnad leverandører 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 16,98 262,98 0,00 262,98 0,00 0,00

-260 697,26 72 447,87 -245 459,39 73 087,41 70 719,01 122 036,25 98 898,26 -79 752,54 -118 266,67 -220 207,69 172 514,75 341 023,18 26 343,18 0,00 26 343,18 0,00 0,00

Resultatrapport for 2019 (1:12) Budsjett: 3

Utskriftsdato: 10.08.2020 14:07Stavanger Røde Kors (975658694) Side 1 av 1
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Lokalstyret Stavanger Røde Kors 

 
Hilsen fra styret i Stavanger Røde Kors  
 

• I underkant av 1000 frivillige har bidratt gjennom våre mer enn 40 ulike 
humanitære aktiviteter 

 

2019 var et godt år for Stavanger Røde Kors. Etter et litt turbulent 2018 har mye kommet på 

plass i 2019. Berit Hårr Østerhus begynte som daglig leder i januar 2019 og har jobbet med å 

bedre våre administrative og økonomiske rutiner. Det økonomiske resultatet er også vesentlig 

bedre enn budsjettert. Frivilligheten og administrasjonen har hatt et godt samarbeid og drar 

lokalforeningen fremover i retningen vi ønsker. 

 
Lokalstyret i Stavanger Røde Kors har i 2019 bestått av 

 

Tor Vestlie   leder 

Svein Petter Svendsen nestleder 

Bjørg Olafsen   styremedlem 

Anne Sofie Grønn  styremedlem 

Monica Skuterud  styremedlem 

John Sjursø   styremedlem 

Ludvig Sande   hjelpekorps 

Grethe Stødle   omsorg 

Katla Gudmundsdottir  ungdom 

Knut Vormestrand  varamedlem 

Grethe Frafjord  varamedlem (trukket seg) 
 
Frivillige 

Det er de frivillige som driver aktivitetene og som er selve fundamentet i foreningen. 

Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i menneskers liv. Våre frivillige 

gir av sin tid slik at andre mennesker skal få det litt bedre og få hjelp. Vi har alltid et humanitært 

fokus og er til stede der det er behov for oss. Vi er en sporhund i samfunnet for å avdekke 

udekkede humanitære behov og vi sparer samfunnet for store beløp.  

Våre frivillige uttrykker at de har stor glede av å være med og bli satt pris på for den innsatsen 

de gjør.  

Det jobbes godt med å gi frivillige opplæring og å få dem raskt ut i aktiviteter. Her gjør også de 

ansatte en utmerket innsats. Styret ønsker å takke alle de frivillige som bruker sin fritid i sitt 

lokalmiljø. En stor takk også til de som støtter oss gjennom sitt medlemskap og sine gaver.  

 

Avdelinger 
Stavanger Røde Kors er ikke bare til stede for de aller mest sårbare, vi er også til stede for deg 

og dine når du trenger oss. Våre aktiviteter innen omsorg, hjelpekorps og ungdom yter hjelp til 

svært mange i vårt lokalsamfunn. Vi er en betydelig humanitær aktør i Stavanger kommune. 
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• Omsorg er den største avdelingen med et stort antall humanitære aktiviteter og frivillige. 

Mange mennesker føler seg ensomme og savner å være del av et fellesskap. Stavanger 

Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet, inkludere flere i fellesskapet og 

være en støttespiller når det er behov for oss. Det er ulike tilbud og integreringstiltak for 

mennesker i alle aldre. I 2019 har vi startet en ny aktivitet, Kulturdialog med 

innvandrermenn, en møteplass for menn hvor historier og erfaringer kan deles.  Vi 

avviklet også aktiviteten Integrering i naturen. 

 

• Ungdom driver frivillig arbeid for ungdom innen områdene migrasjon og ung helse. De 

har temakvelder annenhver uke på Røde Kors huset. Ungdommene har ellers aktiviteten 

"Språkkafé for ungdom" hver tirsdag på Sølvberget i Stavanger. I tillegg har de vært 

aktive i forbindelse med den nye Røde Kors Ungdom kampanjen - Gi plass!  

 

• Hjelpekorpset har også i 2019 vært svært aktive. Frivillige deltar i søk og redning i vårt 

nærområde og har i vinterhalvåret vakt i hytten vår i Hunnedalen. Hjelpekorpset har over 

2000 timers sanitetsvakter, blant annet på alle Vikings hjemmekamper. En viktig 

satsning i 2019 var utdanning og kursing av frivillige. I slutten av året ble også RØFF 

startet opp, et tilbud for ungdom under 18 år som er interesserte i friluftsliv og 

førstehjelp. 
 

 

Jubileumsbok 

Historieboken ble ikke ferdig til utgivelse i 2019. Vi har et mål om å få den utgitt høsten 2020. 

 

Lokalrådene 

Lokalrådene for hjelpekorps, omsorg og ungdom har også i 2019 gjort en utmerket jobb med å 

lede og organisere aktivitetene sine og forvalte frivilligheten på best mulig måte. I samarbeid 

med administrasjonen har de sørget for at nye og erfarne frivillige har blitt ivaretatt og blitt satt i 

stand til å utføre sitt humanitære arbeid.  

 

Administrasjonen 

I tillegg til ansettelse av daglig leder i januar 2019, ble Veronika Dagestad ansatt som 

frivillighetskoordinator i fast stilling i august. Ingrid Hess ble i juli ansatt som 

frivillighetskoordinator i Nettverk etter soning i et engasjement.  

 

Nye utvalg 
I 2019 etablerte vi fire nye utvalg som alle er underlagt lokalstyret. Disse er opplæring-, 

eiendom-, kommunikasjon- og inntektsutvalg. Hensikten var å strukturere arbeidet og fokuset 

innen viktige prioriteringsområder for lokalforeningen.  
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Hytte Hunnedalen 

Det ble startet et forprosjekt for å starte arbeidet med en eventuell ny beredskapshytte i 

Hunnedalen. På det ekstraordinære årsmøte høsten 2019 fikk styret fullmakt til å kjøpe en 

gammel hytte i Hunnedalen. På denne tomten kan vi bygge ny hytte. Hytten er foreløpig ikke 

lagt ut for salg men dette vil bli gjort om kort tid. Finansieringen av en ny hytte er ikke i orden, 

men vi håper at vi i et samarbeid med næringslivet kan skaffe nødvendige midler i løpt av et par 

år.  
 

Økonomi  

Stavanger Røde Kors jobber målrettet for å oppnå en god og sunn økonomi. For første gang på 

mange år hadde vi i 2019 et positivt resultat. Kostnadene til driften av Røde Kors-huset er 

fortsatt en utfordring og vi vil jobbe videre med å utnytte huset mer optimalt. Høsten 2019 fikk vi 

bistand fra frivillige konsulenter i Prosperastiftelsen som fikk i oppdrag å lage en strategi for 

hvordan lokalforeningen bør jobbe strategisk mot næringslivet som et bidrag til å sikre en 

bærekraftig økonomi. Overleveringen og bidraget fra Prospera var nyttig og håndfast, og vil bli 

brukt som et utgangspunkt for vårt videre arbeid mot næringslivet. 
 

Beredskap 

I 2019 reviderte vi beredskapsplanen og gjorde den tilgjengelig for hele lokalforeningen. Som en 

beredskapsorganisasjon er det viktig at våre frivillige har et forhold til dette. Dette arbeidet vil 

fortsette i 2020. 

 

Fremtiden 
Vi har mange spennende prosjekter og aktiviteter på gang og ser lyst på fremtiden. I årene som 

kommer skal vi satse på å etablere et strukturert samarbeid med næringslivet og jobbe med 

synligheten i byen og områdene vi driver med humanitær aktivitet. Vi har allerede et solid 

fotfeste i Stavanger, men skal jobbe målrettet for at det blir ekstra tydelige i årene som kommer. 

Et sterkere Røde Kors betyr et tryggere, varmere og inkluderende lokalsamfunn. Mennesker 

trenger mennesker og vi i Stavanger Røde Kors skal gjøre vårt for å være tilstede for alle 

mennesker som trenger oss. 

 

Tor Vestlie 
Styreleder 
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Beredskapsutvalget 
 

Beredskapsutvalget består pr. november 2019 av:  

Silje Røsnes   leder (i permisjon tom. oktober 2019) 

Elisabeth Haga Jacobsen nestleder/ konstituert leder 

Stig Tangerås   medlem (SRKH) fom. oktober 2019 

Svein Petter Svendsen medlem (SRK, styret) fom. mars 2019 

Dan Skiftun   medlem (SRKO) fom. mars 2019 

Ole Morten Mannes  medlem fom. september 2019 

Randi Torgersen  medlem fom. september 2019 

Berit Hårr Østerhus  (Daglig leder SRK) 

 

Tidligere medlemmer i 2019: 

Arild Røksund   medlem (SRKH) tom. oktober 2019 

Iram Malik   medlem (SRKO) tom. mars 2019 

Bjørn Toft Wåge  medlem (SRKU) tom. sommer 2019 

 

Silje Røsnes gikk ut i barselpermisjon i desember 2018, Elisabeth Haga Jacobsen har vært 

konstituert som leder for beredskapsutvalget frem til Silje kom tilbake i oktober 2019.  

Det er blitt avholdt 5 møter i 2019.  

 

Arbeid med beredskapsplan 

Stavanger Røde Kors sin beredskapsplan er nå lagt inn i ny mal fra distriktet og ble presentert 

for styret i juni. Styret hadde et par anmerkninger, men godkjente planen etter at disse var tatt til 

følge. Beredskapsplanen ble brukt under tabletop-øvelsen som ble arrangert av Rogaland RK 

12.9.19. 

 

Beredskapsvakter 

Beredskapsvaktene er ikke blitt utkalt i 2019. 

Beredskapsvaktene ble varslet under tabletop-øvelsen 12. september. De ble gjort oppmerksom 

på at dette var en øvelse, men de ble bedt om å gi tilbakemelding på tilgjengelighet dersom de 

skulle ha møtt. 

Det har vært utfordrende å vedlikeholde de ulike gruppene for beredskapsvakter i Diba på en 

god måte, men ved utgangen av 2019 er listene oppdatert. Godkjente beredskapsvakter ligger 

nå inne i egen distribusjonsliste i CIM. 

Utvalget har laget brev som sendes til nye beredskapsvakter og vakter under opplæring, med 

praktisk informasjon om prosessen fram mot å bli godkjent vakt. 

 

Øvelser og arrangement 

Beredskapsutvalget deltok på samling 14.2.19. i regi av Stavanger kommune. Samlingen hadde 

som mål å informere om kommunens plan for Evakuert og pårørendesenter, og få en oversikt 

over ressurser i kommunen som kunne bidra i forhold til dette. Vi presenterte Stavanger Røde 

Kors, og beredskapsvaktordningen på samlingen. 
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Rogaland Røde Kors tok høsten 2019 i bruk CIM som krisestøtteverktøy for innkalling av 

personell og loggføring av hendelser. Medlemmer fra Beredskapsutvalget 12.9.19. deltok 

sammen med representanter fra styret på tabletop-øvelse arrangert av Distriktsstyret for 

Rogaland Røde Kors. Hensikten med øvelsen var å  

 

• Øke lokalforeningenes og distriktets kunnskap og brukerferdigheter innen CIM. 

• Øve lokalforeningenes og distriktets evne til å samhandle internt. 

• Bevisstgjøre behovet for å kjenne til ressurser tilgjengelig for den enkelte lokalforening, 

og i forlengelse, hele distriktet. 

• Bevisstgjøre behovet for en klar ansvarsfordeling i krisestaben både i distriktet og i hver 

lokalforening. 

 

Stavanger Røde Kors brukte UMS som varslingssystem under øvelsen, da CIM ikke var ferdig 

oppdatert i forhold til varslingslister. Men CIM ble brukt til loggføring og sending/mottak av 

meldinger og oppgaver. 

Medlemmer i beredskapsutvalget har i etterkant av øvelsen deltatt på brukeropplæring i CIM. 

Beredskapsutvalget har stilt med en representant på de fleste introkveldene for nye frivillige i 

2019 for å promotere beredskapsvaktordningen og svare på spørsmål. 

 

Organisering 

Styret godkjente i 2018 å øke antall medlemmer i utvalget til mellom fire (4) og seks (6). Det har 

nå lykkes oss å rekruttere to nye medlemmer, og det er vi veldig glad for.  

 

 
Opplæringsutvalget  
 
Opplæringsutvalget ble opprettet av styret i Stavanger Røde Kors i april 2019. Det ble samtidig 

vedtatt et mandat for utvalget. Utvalget har bestått av Anne Sofie Grønn (leder), Carina 

Rakstang, Asbjørn Landsnes og Arild Røksund. Arild Røksund gikk ut av utvalget i oktober og 

Bjørn Harald Lye kom inn i stedet.  

Utvalget har i 2019 hatt 6 møter og brukt tid på å sette seg inn i status på kurs og kursholdere 

og hva det er viktig å ta tak i.   
 

Opplæringsutvalget har sammen med administrasjonen revidert mandatet slik at det er mer 

tilpasset den virkeligheten Stavanger Røde Kors står i.  

 

Vi arrangerte en samling for kursholdere for å få innspill på behov og ønsker. Utvalget har nå 

laget en plan for oppfølging av kursholdere og en plan for rekruttering av kursholdere.   

Vi har også startet jobben med å lage en rutine for rapportering av kurs til Folkeuniversitetet. 

Dette vil på sikt gi oss refusjon av reelle utgifter til opplæring.  

Vi har hatt møte med distriktskontoret i Rogaland for å diskutere rapportering av kurs og har 

laget oversikt over alle kurs og kursholdere i Stavanger Røde Kors.   

Kursevalueringsskjemaene er revidert. 

Vi har god hjelp fra Silje R. Hansen som møter fra administrasjonen.   
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Kommunikasjonsutvalget 
 
Kommunikasjonsutvalget er sammensatt av frivillige med ulik og bred 

kommunikasjonsbakgrunn. 

Disse har vært John Sjursø (leder), Øystein Skribeland, Jorun Nymo, Linda Ekholm og Dan 

Skiftun. I tillegg har Ingrid Hess og Berit Harr Østerhus (daglig leder) møtt fra administrasjonen. 

Utvalget satser på korte koordineringsmøter, og legger hovedvekten på løpende aktivitet 

utenom møtene. 

  

I 2019 ble det blant annet arbeidet med følgende oppgaver: 

-skape en enhetlig design på lokale flyers og brosjyrer 

-bidra til flere debattinnlegg/kronikker i media 

-øke fokus på barnefattigdom ifm valget 

-gjøre besøkstjenesten synlig ifm jubileet (70 år) 

-bidra til mindre, enkle kampanjer ifm enkeltarrangementer 

-bidra til kommunikasjonstiltak fra aktivitetene (leksehjelp) 

-tilby kompetansehevende tiltak (kort kurs i mediekontakt) etter behov 

-drøfting av profil og satsing på SoMe 

  

For 2020 vil det bli utarbeidet en plan for arbeidet. Dette vil bl.a. inneholde regelmessige tilbud 

til media om debattinnlegg/kronikker. 

  

Inntektsutvalget 
 

Inntektsutvalget har høsten 2019 hovedsakelig jobbet med kartlegging av mulige samarbeid 

med næringslivet og fulgt opp og deltatt i regelmessige møter med Prosperastiftelsen. Ettersom 

Prosperastiftelsen fikk i oppdrag å utarbeide en strategi for næringslivssamarbeid, har noe av 

fokuset til inntektsutvalget stått på hold inntil dette var utarbeidet.  

Inntektsutvalget har sett på inntekts- og utgiftsstrømmen til lokalforeningen.  

 

Utvalget har også fulgt opp kampanjer som har vært gjennomført i 2019 og gitt innspill til 

styret/administrasjonen knyttet til mulig opprettelse av ny prosjektstilling som skal jobbe med 

salgs- og markedsarbeid.  

Inntekts- og kapitalutvalget har bestått av: Berit Østerhus, Tor Vestlie, Arild Tveteraas, 
Hilde Sørås Hansen, Anders Storhaug og Odd Erik Flaatin (leder)  
 

 

Eiendomsutvalget 

 

Utvalget har i 2019 ikke levert som forventet. Vi har jobbet med å samle kandidater til utvalget, 

og vi har jobbet med mandatet for å få dette tilpasset all annen aktivitet. 

Eiendomsutvalget har bestått av Kjetil R Jacobsen, Knut Vormestrand, Mats Jacobsen og Svein 
Petter Svendsen (leder).  
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Stavanger Røde Kors Omsorg 

 

Omsorgsrådet har i 2019 bestått av: 

Grethe Stødle  leder 

Dan Skiftun  nestleder  

Randi Moen  medlem 

Erik Landmark  medlem  

John Sjursø  medlem 

Laila Lunde  varamedlem  

Ellinor Melbye  varamedlem 

 

 

BILDET: Laila Lunde og Grethe Stødle 

 

 

Rådets arbeid 

Omsorgsrådet i Stavanger Røde Kors har møte en gang i måneden. Rådets leder møter i 

lokalforeningsstyret som fullverdig medlem, og har møter med de ansatte etter behov. Her 

utveksles det informasjon om hva som skjer i aktivitetene og hva som bør ha fokus videre. 

Omsorgsaktivitetene har totalt 554 frivillige, noe som er 2/3 av Stavanger Røde Kors sine 843 

frivillige. Flere frivillige deltar i mer enn en aktivitet. 

Stavanger Røde Kors Omsorg ønsker å bidra til at mennesker som faller utenfor samfunnet, 

som er isolerte eller opplever uønsket ensomhet, skal få en bedre hverdag gjennom positive 

opplevelser i møte med andre mennesker. Vi avdekker humanitære utfordringer i 
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lokalsamfunnet som Røde Kors kan gjøre noe med. Vi ønsker å bidra til bedre oppvekst og 

levekår for barn og unge. Vi vil gjøre hverdagen bedre for eldre og ensomme, og vi ser at det 

fortsatt er store utfordringer på migrasjonsområdet. Hver dag møter frivillige fra Røde Kors 

Omsorg mennesker som trenger andre mennesker. 

Omsorgsrådet har hatt relevante saker til behandling.  

Rådet er også representert i Beredskapsutvalget. Utover møtevirksomhet med kommunen, har 

vi besøkt ulike aktiviteter, og rådet og frivillige innen omsorg har vært representert ved flere 

arrangementer og stands. Rådsmedlemmene er også aktive innen en rekke aktiviteter.  

Rådet har deltatt på følgende: 

 ●  Lokalforeningens styremøter 

 ●  Møter med personalet for utveksling av informasjon vedrørende aktivitetene 

 ●  Rogaland Røde Kors omsorgssamling på Sola 15. mars 

 ●  Årsmøte Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by i Haugesund 5.-7. april 

 ●  Sommerfest for barn i Hunnedalen 4. august 

 ●  Valgdebatt om barnefattigdom med byens politikere 22. august 

 ●  Aktivitetsmesse “Fyll dagene” DnB Arena 11. september 

 ●  Familiedag i Kongeparken 14. september 

 ●  Oppvekstsamling 27.-29. september 

 ●  Høstdag i fjellet 19. oktober 

 ●  70 års Jubileumsfest for Besøkstjenesten 19. oktober 

 ●  Seniorkonferansen, Lervik Sykehjem - Leve hele livet 23. oktober 

 ●  Julemarked på Røde Korshuset 30. oktober 

 ●  Kurs og kompetansehelg for frivillige 8.-10. november 

 ●  Arrangert julefest for barn med foresatte 7. desember 

 ●  Stand på̊̊̊  Arneageren på̊̊̊  årets mørkeste dag med sveler og gløgg 21. desember 

 ●  Åpen Julekafé med kaker og kaffe 27. desember 

  

  
Frivillighetens dag ble markert den 5. desember, hvor Bjørn Harald 

Lye (bildet) ble tildelt årets Frivillighetspris for sin fantastiske 

innsats i Røde Kors. 
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OPPVEKST 

Ved å investere i barn og unge, investerer vi i fremtiden. Røde Kors Stavanger ønsker å bidra til 

å sikre trygge, gode og utviklende oppvekstvilkår. 

 

Barnas Røde Kors – BARK 

 

BARK er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder, og skal være en sosial arena 

for sosial og kulturell inkludering samt fremmer moro og mestring. 

 

Det har vært litt utfordrende å holde BARK gående gjennom året fordi mange frivillige er 

studenter. I vinter hadde vi gjennomsnittlig 15 barn hver gang. Dessverre sluttet tre frivillige på 

våren. Dette førte til at vi noen kvelder ikke var nok voksne til å ha åpent og kveldene måtte 

avlyses.  

BARK skal være et lavterskeltilbud der vi har rom for alle. Vi har liten kontakt med de foresatte, 

men dette går stort sett fint. Ved sesongslutt var vi i utgangspunktet fem voksne, men 

eksamenstider betyr at noen sliter med å møte. 

På høsten deltok litt færre barn, gjennomsnittlig fem barn hver gang. Det var en stabil gruppe 

med 7-8 frivillige voksne, og vi kunne egentlig tatt imot flere barn. Mål for 2020 er å få flere 

voksne frivillige og flere barn.   

Aktivitetsleder BARK Storhaug er Johanne Thomassen (frivillig). Ansattansvarlig: Veronika 

Dagestad  
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GATEMEGLING 

Målet er å gi ungdom redskaper til å løse konflikter på en konstruktiv måte uten bruk av vold. 

Gatemegling er et volds- og konfliktforebyggende tiltak for ungdom mellom 13 til 24 år. 

Gatemegling Sandnes/Stavanger holder samlinger for ungdom hvor vi snakker om viktige 

temaer. Vi bruker praktiske øvelser, lek og rollespill med tema som mobbing, krangling og 

misforståelser, hvor ungdommene får lov til å knytte teorien opp til sin hverdag og sine 

erfaringer. Vi jobber mest preventivt, ved å øke ungdommenes selvforståelse og selvregulering, 

deres evne til å forstå og utrykke sine egne følelser og behov, og deres forståelse av hva en 

konflikt er og hvordan den utvikler seg. 

Frivillige i Gatemegling jobber med rekruttering av ungdommer, og gjennomføring av samlinger. 

De deltar på rekrutteringsworkshoper, og sosiale aktiviteter hvor de bygger relasjoner til 

ungdom, før de inviterer dem til samlinger. Frivillige er også med på sosiale aktiviteter på 

kommunale ungdomsklubber. 

Gatemegling fikk i 2019 tilskudd fra både søknadsportalen og Stiftelsen Dam (Extrastiftelsen). 

Tilskuddet fra søknadsportalen ble benyttet til den ordinære driften. 

I Stavanger fengsel gjennomførte vi et gatemeglingsverksted på 16 timer med 12 innsatte.   

Vi holdt to konfliktverksteder a 16 timer på hhv. Jåttå og Godalen vgs. Gatemeglingskursene ble 

holdt i skolens lokaler ved hjelp av miljøterapeuter ved skolen som også er Trygg læring-

instruktører, samt to gatemeglere fra Røde Kors. Det ble kjørt tre workshops for rekruttering. 

Elevene fra Jåttå vgs tok Gatemegling som praksis på helse- og sosialfaglinjen.   

I 2019 ble det gjennomført et instruktørverksted for voksne frivillige over to helger med 16 

deltakere. I tillegg ble det i 2019 gjennomført 2 workshops for 30 elever fra Bergeland. 

Det ble gjennomført et verksted på Kvernevik ungdomsklubb i vinterferien, og et verksted i juni. 

Høsten 2019 startet vi en ukentlig aktivitet. Vi har mottatt beskjed om at vår framdriftsrapport til 

Stiftelsen Dam er godkjent, og at vi dermed vil få utbetalt midler for år 3. 

Gatemegling drives og administreres i dag av en ansatt hos Sandnes Røde Kors, med kontor 

på distriktskontoret, selv om aktiviteten også utføres i Stavanger. 

Ansattansvarlig: Janne Tveit, Sandnes Røde Kors 
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LEKSEHJELP 

Målet er å hjelpe unge i trygge omgivelser med faglig sterke frivillige, slik at de klarer 

skolearbeidet. Det er en stor samfunnsutfordring at mange elever ikke fullfører skolegangen sin. 

Stavanger Røde Kors har tilbudt leksehjelp siden 2006. De fleste elevene har 

minoritetsbakgrunn. Tilbudet er fullfinansiert av Stavanger kommune og Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet. 

Stavanger Røde Kors har fem 

leksehjelptilbud ved årsskiftet. Det største 

tilbudet er på Sølvberget med leksehjelp 

tre dager i uken. Der var det innom 187 

elever i vår og 132 elever i høst fra hele 30 

forskjellige undervisningsinstitusjoner.  

Leksehjelpen er et drop-in tilbud der nær 

90% av elevene har minoritetsbakgrunn. 

Det er en utfordring at om lag 50% av 

elevene kommer bare én gang, uten at det 

er noen entydige grunner til dette. De siste 

årene har vi sett en endring med færre 

elever fra Johannes læringssenter og flere 

elever på vgs nivå. En naturlig utvikling 

pga. færre nye flyktninger, og at de etter 

hvert går inn i det ordinære skolesystemet. 

På Kvernevik barneskole er det et ukentlig 

tilbud med en miljøarbeider fra skolen og 

to leksehjelpere kun rettet mot elever i 3.-

7. klasse som har nytte av ekstra 

leksehjelp. 

Høsten 2019 etablerte vi et tilsvarende 

tilbud i samarbeid med Kvaleberg 

barneskole i Hillevåg. Både Kvernevik og 

Hillevåg bydeler scorer lavt på Stavanger kommunes levekårsundersøkelse og det er derfor 

viktig at Røde Kors har tilbud her. Samarbeidet med Johannes Læringssenter ble avsluttet 

sommeren 2019. Pga endringer mellom kommunens flyktningseksjon og Johannes, var det ikke 

lenger samme behovet for leksehjelp fra denne skolen. Vi fikk imidlertid en forespørsel i høst 

om å starte et tilbud på EMbo Basen, som er et aktivitetssenter for enslige mindreårige 

flyktninger i Stavanger. Her møter det opp 6-8 flyktninger til leksehjelp hver uke. 

I Stavanger Fengsel er det kun én innsatt som har leksehjelp. 

Leksehjelpen på internett (http://www.digitalleksehjelp.no) har hatt et aktivt år med mange 

henvendelser. Her tilbys elever i ungdoms- og videregående skole i hele Norge leksehjelp på 
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nett. Elevene tar kontakt via video-chat eller ved å sende inn skriftlige spørsmål. Oslo, Bergen 

og Stavanger Røde Kors bemanner leksehjelpen i fellesskap og Stavanger har vakter hver 

mandag og tirsdag. 

I 2019 har 71 frivillige vært leksehjelpere. Yngste leksehjelper er 20 år og de tre eldste er 77 år. 

Ressursgruppe Leksehjelp har bestått av Erik Kjos-Hanssen (leder), Joy Cathrin Sørensen, Ole 

Chr. Pengerud, Sebastian Aakre, Rannveig Zachrisen (frem til oktober 2019) og Vilja Mundheim 

(fra oktober 2019). Ressursgruppen arrangerte tre samlinger for frivillige. Ved årsskiftet jobber 

ressursgruppen sammen med lokalforeningens kommunikasjonsutvalg med en mediestrategi 

der formålet er å rekruttere flere frivillige.  

Aktivitetsleder: Erik Kjos-Hanssen (frivillig). Ansattansvarlig: Silje Rishaug Hansen 

 

 

SOSIAL INKLUDERING 

I en verden hvor alt på mange måter har kommet nærmere og blitt mer tilgjengelig, har den viktige 

menneskelige kontakten for mange blitt mindre. 

 

SENIORKLUBBEN 

Målet med Seniorklubben er å gi eldre Røde Kors-frivillige et sosialt møtested, hvor de også 

påtar seg ansvar for tildelte oppgaver for Røde Kors  ́lokalforening. Seniorklubben har fokus på 

å bidra til aktiviteter knyttet til eldre. 

Seniorklubben har møter på huset nesten hver tredje torsdag i måneden fra kl 12-14. Det deltar 

rundt 10-12 personer på møtene, der vi koser oss med vafler og kaffe. 

I løpet av året har vi deltatt på ulike arrangement. 17.mai ble det arrangert lunsj på Sola 

Strandhotell for eldre hjemmeboende og fra diverse sykehjem. Da leier vi buss og ser på 

barnetoget og folketoget. Seniorklubben var med på Julemessen på Byhaugen sammen med 

hjelpekorpset. Der hjalp vi til på kafeen. Vi var også med under julemessen på Røde Kors huset 

der vi hadde ansvar for kafeen. Alle inntektene gikk til besøkstjenesten. I tillegg hadde klubben 

en tur til julemessen i Egersund som medlemspleie. Formiddagsmøtene fortsetter så lenge det 

er interesse for det. 

Aktivitetsleder: Gudrun Landen (frivillig). Ansattansvarlig: Veronika Dagestad 
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BESØKSTJENESTEN 

Målgruppen for aktiviteten er mennesker over 60 år som opplever ensomhet og av ulike grunner 

har problemer med å nyttiggjøre seg tilbud i nærmiljøet. 

Den 30. oktober feiret besøkstjenesten i Stavanger sitt 70-års jubileum. Det ble arrangert 

jubileumsfest med omtrent 50 deltakere fra styret, omsorgsrådet, ansatte, aktivitetskoordinator 

fra sykehjem, besøksvenner og deltakere.  

Frivillige utfører besøk i private hjem og på 

institusjoner, og i tillegg arrangeres sosiale 

møteplasser, turer, trim og praktisk hjelp, samt et 

mangfold av andre aktiviteter. Besøkstjenesten i 

Stavanger gir tilbud om faste besøk og sosiale 

samlinger, noe som organiseres via 1-1 koblinger i 

private hjem eller på sykehjem, samt at frivillige er 

tilstede og deltar i aktiviteter i sykehjem. Aktiviteten 

organiseres av en ressursgruppe bestående av fem 

personer. Gruppen har hatt ni møter i løpet av 2019. 

Besøkstjenesten i private hjem 

45 besøksvenner har deltatt i private koblinger i 

2019. Ved årsskiftet var 31 av disse i aktivitet. Det er 

foretatt 23 nye koblinger i løpet av året. Det er over dobbelt så mange som i 2018.        15 

koblinger ble avsluttet. Noen private koblinger har fortsatt i sykehjem da deltaker har flyttet dit. 

Noen koblinger ble avsluttet fordi deltaker døde, eller de ble avsluttet av andre grunner.  

Besøkstjenesten i sykehjem 

Ved årets start var 42 frivillige fordelt på de 14 sykehjemmene som Røde Kors har 

samarbeidsavtale med. Nye frivillige melder seg jevnlig, men det er også frivillige som av ulike 

årsaker slutter. Det er derfor kontinuerlig behov for nye frivillige. Totalt er det ved årsskiftet 60 

frivillige besøksvenner på sykehjem. De fleste er i 1 - 1 kobling, mens noen få deltar i en eller 

annen form for felles aktivitet.  

Besøksvenn med hund er blitt en populær tjeneste, og det er nå 11 frivillige 

ekvipasjer som går på sykehjem. Flere ønsker å delta på hundekurs, men 

dessverre er ventelisten lang. 

Kurs, møter og stands 

Det er avholdt fire temakurs for nye besøksvenner i løpet av året. Besøkstjenesten i Sola og 

Sandnes er alltid invitert, og vi har hatt deltakere fra Bryne og Vindafjord på kursene. Totalt 52 

deltakere, de fleste fra Stavanger. I april inviterte besøkstjenesten i Stavanger, Sandnes og 

Sola til en felles temakveld om" Kommunikasjon med mennesker med demens". 29 deltakere. 
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En fra ressursgruppen har vært tilstede på siste del av alle årets introkurs for å gi info om 

besøkstjenesten. Leder av besøkstjenesten har holdt foredrag om besøkstjenesten i 

afasiforeningen. Deltakere fra ressursgruppen har stått på stand flere ganger i løpet av året med 

informasjon om besøkstjenesten. 

Dette året fikk besøkstjenesten kr. 20 000 fra Extrastiftelsen. Pengene ble benyttet til fellestur 

på Lysefjorden for besøksvenner med deltakere i juni (12 deltakere), konsert/revybilletter til 

besøksvenner med deltakere i løpet av året (10 deltakere). Det resterende beløpet ble brukt på 

jubileumsfesten. Stor glede og takknemlighet fra de som har klart å benytte seg av disse 

tilbudene. Våre viktigste samarbeidspartnere er Hjemmetjenesten i Stavanger og 

frivillighetskoordinatorene ved sykehjemmene. Det har vært avholdt fellesmøter med disse. 

Handlingsplanen for 2019 er gjennomført omtrent slik vi hadde tenkt. Arbeidsrutiner, oppfølging 

av frivillige og samarbeid med andre fungerer greit. Det er fortsatt en utfordring å få alle de 

frivillige til å gjennomføre alle de obligatoriske kursene innen ett år etter at de har startet, men 

det har blitt en bedring. 

I løpet av høsten fikk vi laget en ny flyer om besøkstjenesten. Vi har fått inn artikler i Stavanger 

Aftenblad og Mortepumpen, hatt en stor reportasje med intervjuer av deltakere og 

besøksvenner i Stavanger Aftenblad og et innslag på TV Vest. Fortsatt er det en utfordring å få 

nok frivillige til å dekke etterspørselen, spesielt fra sykehjemmene, men vi håper at 

informasjonen vi har fått ut i løpet av høsten vil bære frukter. 

Aktivitetsleder private hjem: Ingeborg Knudsen (frivillig). Aktivitetsleder sykehjem: Bjørg 

Olafsen (frivillig). Ansattansvarlig: Birgitte Nordnes 

 

VÅKETJENESTEN 

Mål for aktiviteten er å være tilstede for ensomme døende uten pårørende og å være til hjelp og 

avlastning for pårørende hvis terminalfasen drar ut i tid. 

Frivillige i Røde Kors Våketjeneste tilbyr medmenneskelig 

nærvær til en som er i livets siste fase. De frivillige avlaster 

pårørende og samarbeider med helsepersonell for å yte god 

omsorg og støtte for den døende. Vi er nøytrale og upartiske 

og opptrer med respekt, vennlighet og empati i møte med 

døende, pårørende og helsepersonell. Våkere påtar seg 

ikke helsefaglige oppgaver av noen art, men skal kun være 

en trygg voksen person. 

Ved årsskiftet har Våketjenesten i Stavanger Røde Kors 35 

frivillige. Vi har hatt 36 våkeoppdrag hvor vi har vært til 

stede hos 12 pasienter på det tidspunktet de har gått bort. 
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Våketjenesten samarbeider med følgende sykehjem i Stavanger: Slåtthaug sykehjem, Rosendal 

sykehem, Tasta sykehjem, Blidensol sykehjem, Ramsviktunet sykehjem, Sparekassen 

sykehjem, Øyane sykehjem. I Sandnes er det Åse Bo- og aktivitetssenter. 5 av oppdragene ble 

avsluttet før den frivillige kom på vakt. Våre oppdrag har hovedsakelig foregått i tidsrommet 

22.00 - 08.00. 

Det ble arrangert en fagsamling for frivillige og temakurs 1. september. 30 personer har meldt 

seg på temakurset for våkere den 8. februar. 

Aktivitetsleder: Bjørn Harald Lye (frivillig). Ansattansvarlig: Birgitte Nordnes. 

 

VITNESTØTTE 

Å være vitne i en rettssak kan være en stor påkjenning. I slike situasjoner er det godt ha et 

medmenneske å støtte seg til. Gjennom ordningen med vitnestøtte får vitner i rettssaker 

medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp. Vitnestøtten kan være en samtalepartner 

for vitnet både før og etter vitneforklaringen. 

Vitnestøtte er en aktivitet som retter seg mot offer/fornærmede og andre vitner, først og fremst i 

straffesaker, men i noen tilfeller også sivile saker. I Rogaland er det etablert vitnestøtte i 

tingrettene i Stavanger, Haugesund og Jæren Tingrett i Sandnes, i Stavanger også i den lokale 

avdeling av Gulating lagmannsrett. Aktiviteten drives av frivillige med lang erfaring og er godt 

evaluert. Vitnene viser tydelig at de setter pris på̊̊̊  støtten de får, og tilbakemeldingene er 

utelukkende positive, fra domstoladministrasjonen og fra de profesjonelle aktørene i retten. Det 

er 18 aktive vitnestøtter tilknyttet tingretten og Gulating Lagmannsrett. Vi bisto tilsammen 516 

vitner. Vitnestøttene inviteres til lunsj på̊̊̊  Tinghuset to ganger hvert år til erfaringsutveksling og 

sosialt samvær. 

Aktivitetsleder: Jon Alsos (frivillig). Ansattansvarlig: Birgitte Nordnes 

 

VISITORTJENESTEN 

Å sitte i fengsel innebærer ensomhet og isolasjon. Den innsatte er låst inne, utestengt fra resten 

av samfunnet. Mange sliter med psykiske problemer. Røde Kors tilbyr besøk og samtaler til 

innsatte. Den fortrolige samtalen på cella eller besøksrommet er kjernen i visitortjenesten. Den 

innsatte får noen å dele tankene sine med, en nøytral samtalepartner som ikke dømmer. 

En til en-besøk er kjernevirksomheten til visitortjenesten. Innsatte skal ha mulighet til å snakke 

fortrolig med en upartisk person som ser på deg som et medmenneske. Visitorene i Stavanger 

Røde Kors gjør en kjempejobb i å hindre og lindre nød.  
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2019 har vært nok et bra år for visitortjenesten, hvor stabilitet og forutsigbarhet har vært 

prioritert. Vi har hatt 16 aktive visitorer, i tillegg til to leksehjelpere og en “sy & strikke”- hjelper. 

Fokus har vært på innsatte i varetekt. Dette er en sårbar gruppe som skal prioriteres av 

visitortjenesten. Forholdet mellom visitortjenesten og Stavanger fengsel er veldig bra. De 

ansatte tar godt imot visitorene og utrykker takknemlighet for det arbeidet de gjør. Alle våre 

kontaktpersoner i fengselet, med leder i spissen, prioriterer og setter av tid til visitortjenesten. 

Vi ser at det til tider er et underskudd på ledige visitorer og har derfor mot slutten av 2019 startet 

utdanning av nye. Det blir 11 nye visitorer med bred kompetanse innenfor språk. Siste del av 

utdanningen finner sted januar 2020. 

Andre aktiviteter i fengselet 

Spillkveldene for innsatte i varetekt er en stor suksess. Dette har også vist seg å være er en fin 

rekrutteringsarena. Årets grillkveld var som vanlig en suksess. Avdelingene stilte med kaffe 

mens vi bidro med grillmat. Sy & Strikke-kveldene er en suksess på kvinneavdelingen takket 

være to flotte representanter fra Visitortjenesten. Fengselet stiller med symaskiner og Røde 

Kors stiller med instruktører. Den årlige bingoen var en suksess også i år. 

Hver tirsdag kl 17:30 går vi på besøk til alle nye innsatte. (En rotasjonsordning mellom fem 

visitorer.) Ansatte har også rekruttert innsatte. Alle innsatte får et skriv fra Røde Kors 

Visitortjeneste når de ankommer Stavanger Fengsel. 

24t Prosjektet: Vakttelefonen brukes når noen har et akutt behov for å snakke med noen. Vi 

prøver da å stille på kort varsel. Vi har fått flere henvendelser på vakttelefonen. 

Det er gjennomført tre visitor samlinger i 2019 og disse fortsetter som uformelle treff. 

Litt om veien videre - 2020 blir et spennende år: 

Vi planlegger å starte en egen gruppe som skal drive med fellesarrangementer i fengselet. 

Medlemmene i gruppen vil få en enklere visitorutdanning. Visitortjenesten er også med i 

planleggingen av Førstehjelpere I Fengsel (FIF), det er et program hvor innsatte skal bli en del 

av Røde Kors. Innsatte vil bli gitt en utdanning og få ansvar for videre drift. Faglig utvikling til 

visitorer vil være et satsningsområde for 2020. 

Aktivitetsleder: Kjartan Risa (frivillig). Ansattansvarlig: Ingrid Neteland 
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NETTVERK ETTER SONING – NES 

Målet for Nettverk etter soning er å arbeide for at straffedømte skal få en bedre overgang fra 

fengsel til samfunn. Målgruppen er straffedømte som er psykisk stabile, rusfrie og motivert for 

en varig endring. 

 

Samarbeidspartnerne er Stavanger fengsel, Åna fengsel, Auklend overgangsbolig, Sandeid 

fengsel og Friomsorgen, Veksthuset, Crux, Pårørendesenteret, Engøyholmen Kystkultursenter, 

Stavanger kommune, Sandnes kommune, Fab, NAV, og Tafu. 

NES har gjennomført 150 koblinger siden oppstart. De fleste har vi en eller annen form for 

kontakt med fremdeles, og flere av dem er i fast arbeid, har bolig og lever bra. 

Vi opplever trivsel blant de frivillige og de har fremdeles et fast treffpunkt hver måned med faglig 

påfyll. Vi rekrutterer stadig nye frivillige. Det viktigste vi gjør i NES er fremdeles 1 til 1 

koblingene, men vi har også et stort apparat med aktiviteter, som klatring, sykkelgruppe, 

løpegruppe (halvmaraton), surfing, toppturer, overnattingsturer, lunsjgruppe, båtpuss og  

båtførerbevis, planleggingsgruppe for orienteringsløp og en MC-gruppe med oppstart første 

kvartal 2020.  
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En gruppe på ni personer syklet Trondheim-Oslo.  

I 2019 hadde vi et godt samarbeid med 9 

ulike «Up-and coming» musikkgrupper fra 

Stavanger. I september gjennomførte vi en 

konsert å Tou scene i Stavanger der 

overskuddet gikk til NES. Vi har et godt 

samarbeid med Engøyholmen 

Kystkultursenter, hvor vi hver tirsdag møtes 

for å sette i stand en trebåt og lære om det 

havet har å by på̊̊̊ . Dette gir en opplevelse 

av sosial inkludering og mestring. 

Vi nyter fremdeles godt av at vi i 2017 kom 

inn på Rådmannens budsjett i Stavanger 

kommune gjennom det tette samarbeidet 

med ‘levekår’ og politikerne generelt. Vi 

mottok også̊̊̊  folkehelsemidler i året som 

gikk. Dette sikrer oss noen år fremover med 

tilskudd fra kommunen. Det samme gjelder 

Sandnes kommune. Vi har også fått 

pengestøtte fra EkstraExpress.. Med tanke 

på̊̊̊  økonomien fikk vi i overkant av 850 000 

kroner av staten i fjor via Norges Røde 

Kors. I tillegg får vi midler fra 

Sparebankstiftelsen SR-Bank. 

Det ble ansatt en person i midlertidig stilling i juli 2019, da vi fikk en ekstra utbetaling fra 

Helsedirektoratet. Dette var avgjørende for det høye aktivitetsnivået NES hadde i 2019 og 

kommer til å ha videre fremover.  

Vi opplever å ha lykkes i 2019, da både deltakere og frivillige gir gode tilbakemeldinger. Vi ser at 

mange av deltakerne som har vært med i NES, har kommet seg ut av den negative kriminelle 

spiralen de har vært en del av. Vi vet at NES er en viktig brikke for at de skal klare å komme 

tilbake til et godt liv i samfunnet. 

Ansattansvarlig: Ingrid Neteland og Ingrid Cristina Hess 
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MIGRASJON - FLERKULTUR 

I 2019 fikk Stavanger Røde Kors Innvandrerprisen av Stavanger kommune for vår innsats for 

innvandrermiljøet i Stavanger. Det var en hyggelig og fantastisk anerkjennelse for vårt arbeid 

innen migrasjon/flerkultur. Vi jobber kontinuerlig for at overgangen til nytt land skal bli så god 

som mulig, og for at alle skal føle seg ivaretatt og inkludert. 

 

NORSKTRENING 

Målet med norsktrening er at alle 

utlendinger i Stavanger skal lære å 

beherske det norske språket på̊̊̊  en 

bedre måte, for derved å bli godt 

integrert i landet. 

Norsktrening er et lavterskeltilbud, der 

deltakerne får mulighet til å praktisere 

og utvikle det norske språket med 

utgangspunkt i det nivået de er på, 

lære om det norske samfunn og 

bygge sosiale nettverk. Det er en 

aktivitet hvor det i all hovedsak skal 

snakkes norsk. Vi har nok frivillige på Johannes Læringssenter og onsdagene på Sølvberget 

dagtid, men trenger noen flere på torsdags kveldene på Sølvberget. 

Norsktrening på Sølvberget 

Vi har et godt samarbeid med Sølvberget, og har to tilbud om norsktrening i uken. Hver onsdag 

formiddag møtes 15-20 frivillige og rundt 40-50 deltakere på biblioteket. Torsdag kveld møtes 4 

frivillige og mellom 15-20 deltakere. De frivillige bruker blant annet spill, samtalekort og lettleste 

aviser til å danne gruppesamtaler. Minst en frivillig sitter ved hvert bord og hjelper til å "styre" 

samtalen og se til at alle får mulighet til å snakke. 

Brukerne av tilbudet er arbeidsinnvandrere og deres partnere, flyktninger og familieinnvandring. 

En gruppe fra Stavanger Symfoniorkester var tilstede en onsdag formiddag i mai og holdt en 

minikonsert for frivillige og brukere, noe som var svært populært. Dessuten har det vært besøk 

av brukere fra Johannes Læringssenter, og fra frivillige elever ved Solborg Folkehøgskole. 

Aktivitetsledere: Grethe Frafjord (frivillig) onsdager, Kristin Gellein (frivillig) torsdager. 

Ansattansvarlig: Veronika Dagestad 
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Norsktrening på̊̊̊  Johannes Læringssenter 

Vi har norsktrening i form av leksehjelp og samtalegrupper for kvinner og menn på Johannes 

Læringssenter. Hver fredag sitter fem-seks frivillige i grupper med brukere som ønsker 

samtaletrening og hjelp til lekser. Gruppene er sortert etter nivå på språkkunnskapene, og det er 

18-22 deltakere hver gang. 

Aktivitetsleder: Ellinor Melbye (frivillig). Ansattansvarlig: Veronika Dagestad 

Norsktrening på̊̊̊  Albertine 

Det foregår en-til-en språkundervisning på Albertine med noe varierende hyppighet. Det er kun 

to frivillige på denne aktiviteten, men det dekker behovet der. 

 

INTERNASJONAL SPRÅKKAFE FOR KVINNER 

Formålet med aktiviteten er å hindre ensomhet blant utenlandske kvinner, drive effektiv 

språkopplæring, skape en god arena for nettverksbygging og bedre integrering i Norge. 

Språkkafeen arrangeres hver 

mandag kl 12-14 og vi tar imot 20-25 

brukere hver uke. Brukerne kommer 

fra hele verden, men i 2019 har det 

vært en økning i antall kvinner fra 

Asia - spesielt fra Kina. Brukerne er i 

alderen 23-60 år, med de fleste er 

rundt 40 år. Røde Kors har 9 frivillige 

knyttet til aktiviteten. 

Deltagerne lærer språk gjennom 

klasseromsundervisning, sosiale 

aktiviteter som brettspill og 

diskusjoner og gjennom matlaging. 

Vi er alltid minst 4 frivillige på vakt. 

Noen av brukerne kan minimalt med norsk. For å ivareta disse har vi egne aktiviteter rettet mot 

dem. Det kan være å lære spill som Ludo eller Yatzy eller ved å lære enkle 

håndarbeidsaktiviteter. Vi har garn og pinner tilgjengelig for alle som vil strikke eller hekle. De 

som ønsker å hjelpe til på kjøkkenet får språklæring gjennom praten som foregår der. En frivillig 

har ansvaret og sørger for at alle hjelper til med å få ferdig lunsjen i tide. 

De som har bedre norskkunnskaper, velger gjerne klasseromsundervisning for å utvide 

ordforrådet sitt. Vi bruker verktøyet «Vis Veg» i undervisningen.  Vi spiser lunsj sammen.  
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En frivillig på hvert bord sørger for at samtalen glir lett og at alle deltar. Vi lærer brukerne om 

norske mattradisjoner og brukerne lærer oss om mattradisjoner fra sine hjemland. 

Det største prosjektet vi hadde i 2019 var deltagelse i Skipper Worse sin konkurranse om å 

strikke luer til barselavdeling på SUS. Her var Skipper Worse sin målsetting 1000 luer. 

Språkkafèen bidro med 130 luer og mottok 5 av 15 premier. 

Aktivitetsleder: Målfrid Fjelland (frivillig) Ansattansvarlig: Veronika Dagestad 

 

EVA 

Målet med EVA er å hjelpe utenlandske kvinner som er i en svært sårbar livssituasjon tilbake til 

et godt liv i samfunnet. 

EVA er en aktivitet som retter seg mot kvinner med utenlandsk bakgrunn og som befinner seg i 

en svært sårbar livssituasjon. Flere av deltakere er ofre for menneskehandel og har blitt tvunget 

ut i prostitusjon. Deltageren blir koblet sammen med en frivillig som har tatt alle Røde Kors sine 

obligatoriske kurs, samt et eget kurs for frivillige i EVA aktiviteten. Koblingen skal i 

utgangspunktet vare i 1 år, men noen ønsker å fortsette lengre enn dette. Koblingsparene gjør 

ulike aktiviteter sammen. Ideen er at møtene skal foregå i det offentlige rom da mange av disse 

kvinnene sitter mye hjemme alene. Dette bidrar også til økt forståelse for det norske samfunnet 

og er med på å gjøre kvinnene trygge i sin nye hjemby.   

Vi har arrangert samlinger for de frivillige med erfaringsutveksling og faglig påfyll. Vi fikk en 

gang besøk av Sondre Høysæter, daglig leder ved Hope for Justice Norge. Han fortalte om 

deres arbeid med å forebygge og avdekke menneskehandel og moderne slaveri i Norge. 

Aktivitetsleder deltok på et 3 dagers kurs i regi av Rett til å bli sett, Oslo Røde Kors. Tittelen på 

kurset var «Menneskehandel og migrasjon - kjennetegn og respons» og omhandlet situasjonen 

i Norge, Røde Kors- bevegelsens rolle og ansvar, indikatorer på menneskehandel, forsvarlig 

respons osv. Dette var svært lærerikt. Og vi fikk knyttet kontakt med frivillige fra Bergen EVA.  

I tillegg har vi hatt sommer- og julefest hvor både deltakere og frivillige kommer sammen. 

Mange har barna med seg og det har gjort at flere av deltakerne kan delta. Til juleavslutningen i 

år fikk vi et danseshow utført av en indisk mor med hennes to døtre. Dette skapte god stemning. 

I 2019 har vi kurset 11 nye frivillige og fått 8 nye koblinger. Noen koblinger ble også avsluttet. 

Ved utgangen av 2019 har EVA nå 16 aktive koblinger. Dette er en økning på 4 koblinger totalt. 

Vi ønsker å se på muligheten for at vi i 2020 skal kunne starte med flere fellesaktiviteter for 

koblingene. Dette har de hatt stor suksess med i Bergen hvor de f.eks. arrangerer fest hver 

fredag for kvinnene på krisesenteret og hvor barna der har egen aktivitet i regi av EVA. 

Aktivitetsleder: Camilla Jo Gjeitnes (frivillig), Ansattansvarlige: Birgitte Nordnes og Veronika 

Dagestad 
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KULTURDIALOG FOR MENN    

Målet med aktiviteten ’Kulturdialog for menn’ er å etablere et forum for innvandrermenn over 18 

år som er interessert i kulturutveksling og økt integrering i samfunnet gjennom møter og toveis- 

kommunikasjon med norske menn. 

Bakgrunnen for prosjektet 

var at det i Røde Kors er 

flere tilbud for 

innvandrerkvinner, men få 

eller ingen for menn. 

Kulturdialog for menn ble 

startet som et pilotprosjekt 

og skal være et tilbud for å 

stimulere til større 

fellesskap og tilhørighet til 

lokalsamfunnet. Gjennom å 

skape nye møteplasser og 

gjennom gode samtaler, vil 

vi bryte litt av isolasjonen 

og bygge broer mellom ulike kulturer. 

Våren 2019 ble brukt til å få tilgang til ulike miljøer, etablere kontakter og finne ut om interessen 

for et slikt tilbud var tilstede. Vi startet med 6 norske frivillige. 5 er fortsatt med. Vi har 

samarbeidet med Muslimsk råd, Mesopotamia-kafeen i Pedersgaten og flere avdelinger i 

kommunen som arbeider med integrering. 3-7 deltakere kom på vårens 5 samlinger.  

Vi har vært på tur til Vitengarden og Jærmuseet på Nærbø. Her var 2 fra Nærland med. Vi 

hadde også 3 møter på RK-huset med samtaler og matlaging. 

Erfaringene så langt viser at det tar tid å nå inn til de miljøene vi vil nå. Det tar tid å bli kjent og 

få etablert trygghet, men vi opplever at noe skjer. De fra Mesopotamia som har vært med mest, 

har blitt merkbart mer deltakende og mer åpne enn i starten. 

Det er ellers etablert kontakt med kommunens seksjon for Ungdom og fritid som har delt nye 

interessant informasjon og kontaktpersoner med oss og vi får positive tilbakemeldinger fra alle 

som arbeider med integrering. 

Aktivitetsleder: Erik Landmark (frivillig). Ansattansvarlig: Veronika Dagestad 
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FLYKTNINGEGUIDE 

Målet med aktiviteten Flyktningguide er å få nye bosatte flyktninger til å bli bedre integrert i det 

norske samfunnet. Aktiviteten drives fra distriktskontoret. Den består av en til en koblinger 

mellom deltaker og frivillig, og det styrker flyktningenes språklige kunnskaper, og fremmer sosial 

integrering. Koblingen har et avgrenset tidsperspektiv på̊̊̊  1 år, hvor guide og deltaker møtes 

jevnlig etter nærmere avtale. Fellesarrangementer er også̊̊̊  en del av opplegget. 

 

Flyktningguide i Stavanger og Randaberg 

Antall koblinger i Stavanger i 2019 var 59. 29 

av dem var nye i 2019, mens 30 koblinger 

ble overført fra 2018. Deltakere og frivillige 

fra Randaberg blir organisert gjennom 

Stavanger Røde Kors. I 2019 var det 13 

koblinger i Randaberg der 6 av dem var nye 

i 2019. Det er per i dag ca 15 søkere på 

venteliste i Stavanger og Randaberg. Det er 

jevn fordeling mellom menn og kvinner blant 

søkere. 

Felles arrangementer: 

Flyktningguide arrangerte en rekke 

aktiviteter til frivillige og deltakere i 2019. 

Disse arrangementene ble organisert av 

migrasjonsteamet på̊̊̊  distriktskontoret, og av frivillige i lokalforeningene.  

Lokal Til Topps tur i Saudaområdet 14.-16. juni 2019. 55 personer, herav 8 frivillige, fra hele 

Rogaland deltok på turen. Deltakere var fra mange forskjellige land, men Syria, Eritrea, Irak og 

Afghanistan var mest representert.  

Sommeravslutning for alle deltakere og frivillige ble arrangert 18.juni med 45-50 deltakere. 

Tyrkisk mat og salsa time med ekte danseinstruktør fikk virkelig fyrt opp stemningen på festen. 

Tur til Kongeparken ble arrangert i september som en del av et stort arrangement via Stavanger 

Røde Kors. Tur til Egersund og Julebyen ble arrangert 7. desember med 40 deltakere.   

Temakurs migrasjon ble holdt 4 ganger i løpet av 2019 med totalt 60 deltakere. Det ble avholdt 

3 oppfølgingsmøter med frivillige flyktningguider og 1 felles samarbeidsmøter med alle 

deltakende kommuner. 

Ansattansvarlig: Dunja Ibradzic (ansatt ved distriktskontoret) 
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FAMILIEKOBLINGER 

Målet med familiekoblinger er å knytte norske familier sammen med innvandrerfamilier for å 

bedre integreringen i vårt lokalsamfunn. Aktiviteten vil også bidra til å redusere utvikling av en 

eventuell fryktkultur som skaper avstand på begge sider. 

Dette er en aktivitet som startet opp i desember 2019, ved at vi mottok penger for tre år fra 

Sparebankstiftelsen SRBank. Prosjektutvikling og forberedelser har tatt nesten hele året. 

Aktiviteten består i å kople norske familier og innvandrerfamilier sammen, slik at de har 

aktiviteter sammen regelmessig og kan forme vennskap og utveksle kulturkunnskap. 

Vi har et godt samarbeid med Flyktningseksjonen i Stavanger om denne aktiviteten. 

Aktivitetsleder: Trine Lise Bryn (frivillig) Ansattansvarlig: Veronika Dagestad 

 

SYSTUE 

Hovedmålet med denne aktiviteten er å bidra til bedre integrering for internasjonale kvinner i 

Stavanger-området. Delmålene er å lære kvinner å bruke symaskin, skape en møteplass, 

forhindre ensomhet og følelsen av å være utenfor, og det å kunne reparere og fornye brukte 

klær. Et tilleggsmål er læring av norsk, da all prat på systua vil foregå på norsk. Aktiviteten vil 

også ha en miljøeffekt, da vi vil lære bort og formidle det med gjenbruk av klær.  

Vi har i 2019 jobbet med prosjektutvikling av aktiviteten Systue.  Vi fikk et tilbud fra Kulturhuset 

om et rom med symaskiner og annet utstyr, hvor vi ønsker å sette i gang ei systue for 

internasjonale kvinner. Aktiviteten er godkjent av Omsorgsrådet, og var i januar 2020 oppe til 

vurdering i Styret for Stavanger Røde Kors. Det ble godkjent under forutsetning av at vi kan 

skaffe midler og tilstrekkelig med frivillige. Dette arbeidet foregår nå, og vi håper at vi i løpet av 

mars vil komme i gang på Sølvberget. 
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ENKELTARRANGEMENT 

Målet er å gi ensomme mennesker i alle aldre og barn med foresatte gode opplevelser sammen 

med andre. 

Vi hadde stor pågang til distriktets arrangement for barn og 

foresatte i Kongeparken. I tillegg arrangerte vi høsttur til Røde 

Kors sin hytte i Hunnedalen, vi hadde juletrefest og julekafé, 

samt deltok på julemarked, hvor vi solgte de rareste ting vi 

hadde fått fra en nedlagt lokal forretning.  

Slike arrangementer er morsomme og givende, samtidig som 

de er svært krevende både i forkant, under arrangementet og 

etterpå. 

Politisk møte 

Stavanger er, på tross av oljerikdom og romslige budsjetter, en av kommunene i Norge med 

størst sosiale forskjeller. Nærmere 3500 barn lever i dag i lavinntektsfamilier i kommunen, noe 

som betyr at disse barna og deres familier mangler ressurser til å delta i aktiviteter og 

opprettholde den levestandard som er vanlig i samfunnet rundt dem. Dette var tema for en 

artikkel som leder i Omsorg, Grethe Stødle, skrev i Aftenbladet våren 2019.  

Artikkelen førte til umiddelbare respons fra de fleste politiske partier, og munnet ut i et større 

folkemøte i Stavanger Røde Kors sin regi på Spor 5. Vårt initiativ var et viktig bidrag til at barn i 

lavinntektsfamilier ble en del av det politiske ordskifte før kommunevalget høsten 2019, noe 

som igjen har ført til en rekke tiltak rettet mot denne gruppen nå er vedtatt og gjennomføres. 

 

 

“Vi gir oss aldri på omsorg” 

En rekke politiske partier kom på besøk. 

Her Arbeiderpartiets delegasjon, ledet av 

Kari Nessa Nordtun, som etter valget ble 

ny ordfører i Stavanger. 
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Stavanger Røde Kors Hjelpekorps 

Rådet har i 2019 bestått av:  

 

Korpsleder    Ludvig Sande  

Operativ leder  Arild Røksund    

Administrativ leder Ann Kristin Jakobsen  

Rådsmedlem    Charlotte Tomczak  

Varamedlem    Fridtjof Voss 

 

2019 er lagt bak oss og vi ser frem til nytt år med nye muligheter. Vi har fått nye medlemmer 

som er klar til å bistå savnede og skadde. Vi har hatt høyere deltakelse på de fleste aktivitetene 

som tirsdagsmøter og aksjoner, men vi skulle selvfølgelig ønsket oss at det var flere som kunne 

delta, spesielt på aksjoner. Vi har økt snittet på begge.  

 

Ved utgangen av 2019 gikk vi over til nytt varslingssystem (SIM). Dette gir oss en bedre oversikt 

over hvem som kan delta på hendelser. Vi ser at det er en del som ikke klarer å svare på 

meldinger, men håper at dette bare er forbigående.  

Vi har hatt en stor oppgradering av garasjen som har vært påkrevd lenge. Denne har ikke vært 

gjort noe med på flere tiår, men resultatet har blitt veldig bra. Det er viktig at medlemmer som 

bruker garasjen nå klarer å holde orden og rydder etter seg.  

 

I slutten av året ble det bestilt inn ny scooter som vil komme i januar 2020. Den nyeste 

scooteren blir da byttet ut.  

Vi hadde et håp om at vi skulle få anskaffet ny mannskapsbil i 2019, men dette fikk vi ikke til da 

vi ikke fikk støtte til dette hverken eksternt eller fra lokalforeningen. Dette jobbes det videre med 

i 2020.  

Det var lenge usikkert om vi fikk avtale med Viking Fotball. Vi fikk til slutt landet en avtale.   

 

I vinter klarte vi å bemanne hytta i Hunnedalen, men det er fremdeles en utfordring å få nok 

kvalifiserte medlemmer som har scooter og ambulansekurs. Det oppfordres sterkt til at 

medlemmer bidrar til disse vaktene.  

For første gang har vi også hatt avtale med skitrekket om at vi kan renne gratis. Dette vil også 

bli videreført i 2020.  

2019 var året hvor vi satset enda mer på utdannelse av våre medlemmer. Et betydelig beløp ble 

avsatt, og det er også planlagt videreført i 2020.  

Vi har hatt en økning på tjenestetimer som omhandler vakter mm. Vi har i 2019 hatt 11827 timer 

mot 8130 timer i 2018. 

  

Ved utgangen av 2019 hadde vi 113 registrerte medlemmer i Diba. Registrerte medlemmer på 

alarmplanen er derimot 64.   
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På slutten av året inngikk vi en avtale med Capgemini. Dette er et firma som vil gjøre et frivillig 

arbeid for hjelpekorpset. De vil lage en god og brukervennlig hjemmeside og et verktøy som 

skal forenkle hverdagen for våre medlemmer.  

  

RØFF ble startet opp i januar med noen deltakere og hadde aktivitet frem til sommeren, men 

har ikke hatt aktivitet etter det. Nå har vi fått ny aktivitetsansvarlig og vi har en plan om ny 

oppstart ila første kvartal 2020.  

  

Aksjoner 

Vi har i 2019 blitt varslet om 26 hendelser. Her er også med aksjoner som er blitt avsluttet før 

varsel til medlemmer er blitt sendt ut.   

  

Vi har hatt god økonomi og har gjort vesentlige oppgraderinger på utstyr. For øvrig viser jeg her 

til økonomisk rapport.   

 

Vi har arrangert scooterkurs etter nye interne krav for å starte opplæring. Her deltok 4 stk. Det 

er nå viktig at disse får mengdetrening og at de tar kursene de mangler slik at vi får nye 

godkjente scootersjåfører.  

Hjelpekorpset disponerer mye utstyr. I 2019 fikk vi et system som gjør at vi har god oversikt 

over hva vi har og hvor dette er plassert. Alle medlemmer kan også se hvor utstyret er plassert 

og hva vi har. Vi oppfordrer medlemmer til å benytte seg av muligheten til å låne utstyr.  
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Stavanger Røde Kors Ungdom  
 

Røde Kors Ungdom driver frivillig arbeid av ungdom og for ungdom, hovedsakelig innen 

områdene migrasjon og ung helse. Røde Kors Ungdom Stavanger har gjennom 2019 holdt ulike 

aktiviteter for både frivillige og andre deltakere innen begge disse områdene, i tillegg til bi- 

ukentlige møter.   

 

Lokalrådet har bestått av: 

 

Leder:   Maria Christiane Bjørløw (ikke aktiv) 

Nestleder:  Katla Maria Gudmundsdottir (tok over som leder i mars) 

Medlem:  Kristina Timermane Williamson (ikke aktiv) 

Medlem:  Vår Eline Brasetvik (flyttet vekk) 

(Info: Leder og nestleder ble valgt under betingelsene at de byttet roller senere i 2019) 

 

I tillegg har Stavanger Røde Kors Ungdom hatt ca. 30 unike frivillige innom aktiviteten. 

 

 

 

Migrasjonsarbeid 

I løpet av 2019 drev vi med Språkkafé for Ungdom. Vi har hatt et godt samarbeid med 

Sølvberget i Stavanger og hadde ukentlige språkkaféer i løpet av høstsemesteret. Det var 

mange deltakere, og aktiviteten nådde fram til mange som ville praktisere norsk. Etter 

sommerferien var det for få frivillige til å effektivt drive aktiviteten, dermed måtte aktiviteten bli 

lagt på is resten av året. 
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Ung helse 

Innenfor Ung helse jobber Røde Kors Ungdom for ungdoms seksuelle og psykiske helse, 

gjennom politisk påvirkning, kampanjer og aktiviteter. I løpet av året har vi deltatt på flere 

psykisk helse-dager på diverse videregående skoler i tillegg til den psykiske helse-dagen på 

Universitetet I Stavanger. 

 

Gi plass kampanjen 

Dette er en kampanje som oppfordrer til å skape flere sosiale møteplasser for unge. Budskapet 

er enkelt; Gi ungdommen plass! I løpet av året har vi stått på stand og reklamert for Gi Plass 

kampanjen på flere plattformer. 

 

Bi-ukentlige møter/temakvelder 

Annenhver uke møtes vi på Røde Kors huset kl 17.30. Disse møtene er en sosial møteplass for 

de som ønsker å være med, men fungerer også som en planleggingsarena i tillegg til dugnader 

som blir holdt. Her har vi fokus på samhold, frivillig pleie og felles humanitært arbeid på våre 

møter. Dette året har vi hatt fokus på dugnader for å pusse opp miljørommet vårt. Vi har blant 

annet malt, dekorert og satt sammen møbler. Videre har vi også hatt workshop og tatt relevante 

kurs og deltatt på andre sosiale opplegg. 

 

Språkkafe for Ungdom 

Språkkafe er et lavterskeltilbud for ungdom som ønsker å lære seg norsk. Målet er å bygge 

sosiale nettverk og å lære seg norsk bedre. Hovedmålgruppa er enslige mindreårige 

asylsøkere. 

 

Annet 

I løpet av året har vi deltatt på samling for Røde Kors Ungdom på Vestlandet og Sentral 

Ungdomskonferanse (SUK). På Sentral Ungdomskonferanse fikk vi blant annet gjennom flere 

forandringer i Røde Kors Ungdom sin politiske plattform, spesielt i paragrafene som angår 

utdanning og psykisk helse. 
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