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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. 

Frode Daniel Søiland 

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

Søkers navn: 
Prosjektansvarlig: 

Eksistensia  

Adresse: Jelsagata 9 

E-post: Frode.soeiland@outlook.com Eksistensia@outlook.com  

Kontonummer: 1506.37.03475 

Postnummer: 4012 Poststed: Stavanger 

Tiltaksansvarlig: 

Mobil: 98841515 Telefon: 98841515 

Opplysninger om tiltaket 

Tiltak Utlevering av mat - Driftstilskudd 

For tidsbegrensede  
tiltak:  

 Oppstart  

Avslutningsdato 
 

 

Sammendrag 
(maks 1000 tegn) 
 
Ytterligere 
opplysninger kan 
legges ved 

Eksistensia har som formål å bidra til økt helse, trivsel og sosial deltakelse 
innen levekårsområdet. Gjennom samarbeid med aktører i næringslivet henter 
og distribuerer vi overskuddsmat fra bl.a. Vaaland Dampbakeri. Denne 
overskuddsmaten blir levert til bofellesskap knyttet til Psykisk helse, Rus, 
psykisk- og fysisk utviklingshemmede, bofellesskap for eldre, samt 
hjelpeorganisasjoner og foreninger med fokus på personer med 
innvandrerbakgrunn. 
Vi har et samarbeid med ulike hjelpeorganisasjoner, og har også levering hjem 
til personer som av ulike grunner har behov for et tilskudd til livsopphold 
utover det som gis av det offentlige. 
Vi har som prinsipp at vårt veldedige arbeid skal nå ut til trengende i alle 
målgruppene, og at overskuddet skal fordeles rettferdig. Det er en forutsetning 
at mottakerne skal ha et reelt hjelpebehov, og vi prioriterer grupper som ikke 
kan ivareta egne interesser.  

924.600.888 

http://www.stavanger.kommune.no/
mailto:Frode.soeiland@outlook.com
mailto:Eksistensia@outlook.com
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Beskrivelse av tiltaket 

Formål/ 
målsettinger Formålet er å fremme levekår for innbyggere i Stavanger og omegn 

Målet er å hjelpe personer som av ulike grunner har begrensede midler og/eller evne 
til å ivareta egenomsorg og/eller sørge for tilstrekkelig livsopphold. 
 

 Bistå personer i målgruppen med tilskudd til livsopphold i form av tilgjengelige 
midler, varer og tjenester. 

 Fungere som et kontaktnettverk mellom givere og mottakere av overskuddsmat i 
henhold til inngåtte avtaler med lokalt næringsliv. 

 Søke å fremme målgruppens interesser i samfunnet, og arbeide for å bedre deres 
vilkår. 

  Formidle kontakt mellom personer i målgruppen og hjelpeapparatet med tanke på 
håndtering av eksistensielle spørsmål. 

 Fremme samarbeid mellom ulike grupper på et økumenisk plan. 
 Arbeide for rettferdighet, likestilling og veiledning på tvers av sosial status,   

samfunnsgrupper og etnisk tilhørighet. 

 

Søknadsbeløp: 435.000 
Totalt budsjett 
dette tiltaket: 3.204.800 

 

 

 

For medlemsorganisasjoner:  
Antall medlemmer i Stavanger  

18 

Antall 
frivillige 
medarbeidere i 
Stavanger: 

5 Hvilke 
oppgaver har 
frivillige 
medarbeidere 
per dags dato: 

Henting av varer fra samarbeidspartnere. 
 
Pakking av varer. 
  
Hjemlevering av varer. 
 
Levering til ulike mottakere / Distribusjon. 
 
Organisering av henteordninger/leveringer. 
 
Enkelte av våre medarbeidere har fokus på hjemlevering, 
andre på bofellesskap knyttet til ulike målgrupper, og 
atter andre igjen på personer med innvandrerbakgrunn. 
 
Våre frivillige bidrar også med kontakt med næringslivet, 
og oppfordrer til økt bidrag til frivillighet og veldedighet 
blant befolkningen. 
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Plan for 
søknadsåret: 

Fortsette ordinær drift med distribusjon og organisering av varehenting 
 
Knytte kontakt med nye givere av overskuddsmat som ikke allerede er i vårt ‘sortiment’ 
 
Stimulere til økt frivillighet og veldedighet 
 
Opprette en stilling med ansvar for den daglige drift 
 
Oppfylle intensjonsavtale med Vaaland Dampbakeri for å sikre forutsigbar leveranse av varer 
 
Omorganisere driften slik at Eksistensia kan nå ut til flere mottakere og sikre rettferdig 
fordeling av varer, basert på erfaringer vi har gjort oss i løpet av året. 
 
 

Målgruppe: Beboere i bofellesskap og private hjem med utfordringer knyttet til: 
 Rus og psykiatri 
 Psykisk helse 
 Bofellesskap for eldre 
 Omsorgsboliger uavhengig av alder 
 Psykisk og fysisk utviklingshemming 
 Personer med innvandrerbakgrunn (integrering og språkopplæring) 

 
Totalt antall mottakere er 740 personer 
 

Organisering/ 
samarbeids-
relasjoner 

Mottakerorganisasjoner: 
 Kirkens Bymisjon, levering til torsdagsmiddagen St. Petri kirke 
 UiO, Ungdom i oppdrag – levering til organisasjonens medlemmer 
 NLMS, Norsk Luthers Misjonssamband – levering til språkkafeen Bergelandsgata 

(Fremmedspråklige/innvandrerbakgrunn) 
 Frelsesarmeen – levering til velferdssenteret 

(Rusrelatert omsorg) 
 Domkirken og St. Petri menighet – levering til konfirmantopplæringen 
 Varmestuens venner – levering til brukere av tilbudet 

 
Giverorganisasjoner: 

 Vaaland Dampbakeri – vår hoved samarbeidspartner 
 Varmestuens venner – utlevering av middager 

 
Eksistensia organiserer henting og distribusjon av varer og tjenester mellom givere og 
mottakere 
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Utfyllende 
beskrivelse av 
tiltakets innhold 
og gjennomføring 
(ved behov) 

Varekostnader 
 Pandemiutbruddet i 2020 har påvirket samfunnet på måter ingen kunne forutse, og 
også vår samarbeidspartner Vaaland Dampbakeri har vært nødt til å legge om på drift 
og produksjon som følge av dette. Resultatet blir mindre overskudd i forhold til slik 
situasjonen var før utbruddet. Restvareverdi siste 2 årene har vært 2,5 millioner/år. 
 
For å sikre kontinuerlig tilgang av varer har vi forhandlet frem en intensjonsavtale 
med Vaaland dampbakeri. Slik vil vareflyten bli forutsigbar til en symbolsk kostnad. 
(se budsjettpost produksjonskostnader) vår andel av produksjonskostnadene er 10%, 
25.000.- som sikrer en vareverdi tilsvarende 2.500.000.- 
 
Vi henter varer ved tre forskjellige utsalg 6 dager i uken som distribueres ut til 
mottakere (se for øvrig vedlagte mottakerliste) 
 
Kompensasjon tapt arbeidsfortjeneste 
For å sikre drift av tiltaket er det behov for å kompensere for tapt arbeidsfortjeneste i 
tilfeller der frivillige nøkkelpersoner må prioritere gjennomføring av tiltaket fremfor å 
ta lønnet arbeid. Arbeidsoppgavene er omfattende og til dels tidkrevende, og 
inkluderer arbeid i helger og kveld/ettermiddag. Per nå dekkes arbeidsoppgavene av 
frivillig innsats, men kompensasjon vil ha den effekten at tiltaket blir bærekraftig over 
tid, mindre sårbart og rettferdig ovenfor frivillige som gir avkall på for eksempel 
ekstravakter. 
 
Andel av driftskostnadene 
Søknaden gjelder også andel av øvrige driftskostnader 
 
Økumenisk samarbeid 
Eksistensia samarbeider med ulike foreninger og hjelpeorganisasjoner på tvers av 
sosial tilhørighet og trosoppfatninger. 
 
Effekten av vårt arbeid på rusbelastede mennesker og psykiatri 
Erfaringer og kliniske studier viser at mennesker som sliter med rus og psykiatri har et 
mye større behov for inntak av næringsrik mat som befolkningen for øvrig, og at dette 
kan dempe følgeskadene av et rusmisbruk. Vår erfaring er at mennesker som er bosatt 
i bofellesskap knyttet til rus og psykiatri får bedre evne til å ta vare på egen helse når 
tilgangen på mat er stabil. Det å bli møtt med respekt og forståelse, med et genuint 
ønske om å hjelpe uten betingelser er også oppbyggende rent psykisk. 
Deltakelse for beboere ved henteordningen 
Videre har enkelte av deltakerne i vår henteordning anledning til å ta med beboere på 
de respektive hentedagene, og vi har fått tilbakemelding om at dette har ringvirkninger 
innad blant beboerne. De føler at de gjør nytte for seg, og på mange måter har dette 
blitt ukens høydepunkt for enkelte. Tiltaket bidrar til verdighets- og mestringsfølelse. 
Tilgang til ‘luksusvarer’ og spesielle anledninger 
I tillegg til brødmat har vi et tilbud der beboere i alle aldre får tilgang til de vi andre 
regner som luksusvarer. Har man begrenset økonomi har man heller ikke anledning til 
å kjøpe varer som skole-boller, berlinerboller eller et lite kakestykke. Vi lever i et 
overflodssamfunn, men relativ fattigdom begrenser den enkeltes deltakelse i sosiale og 
festlige anledninger. Da er det viktig å legge til rette for slik deltakelse. 
Ved spesielle anledninger som morsdag og farsdag vi tilbyr de som ikke har anledning 
til å hedre sine foreldre å få en kake levert på døren, presentert med verdighet, som om 
den ordinært bestilt fra bakeriet. Dette gjør noe med selvfølelsen til den det gjelder, og 
har relasjonsbyggende egenskaper med hensyn til familiebånd. 
. 
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Totalkostnad (3.204.200) NOK 

Søknadssum 435.000 

Egen finansiering  2.749.200 

Andre finansieringsmidler 20.000 

  

Sum inntekter  3.203.880 

Samlet finansieringsplan 

 
Vedlegg 

 

 

 Budsjett for driftsåret 
 Vare verdi, estimat 
 Mottakerliste, med antall personer 
 Medlemsliste 

 

 
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: 

 

 

mailto:postmottak@stavanger.kommune.no


Estimert verdi restvarer Vaaland Dampbakeri

Produkt Stk/dag Antall utsalg Pris (gj.snitt.) Antall dager Antall SUM / År

Ambrosia 3 3 30 300 2700 81000

Berlinerboller 20 3 40 90 5400 216000

Brød 20 3 30 300 18000 540000

Eplepai 1 3 257 300 900 231300

Hveteboller 20 3 10 300 18000 180000

Napoleonskake 2 3 57 300 1800 102600

Påsmurt 6 3 70 300 5400 378000

Rosinboller 10 3 15 300 9000 135000

Skillingsboller 10 3 25 300 9000 225000

Skoleboller 10 3 25 300 9000 225000

Wienerbrød 10 3 20 300 9000 180000

SUM 2493900

I tillegg kommer varer som ikke er ført opp på denne listen med ca  250.000.-



Driftsbudsjett Eksistensia - levekårsområdet 2021
Budsjett 2021

Budsjett 2021 fordelt pr 

måned
Kommentar

Inntekter

Medlemskontingent 5 000 417

Gaver via vipps 2000 167

Tilskudd Kommune Sosialt og helsefremmende arbeid 20000 1667

Tilskudd innen levekårsområdet (denne søknaden) 435 000 36250

Frivillig innsats (timer gitt av frivillige) innpost 145 200 12100 880 timer á 165.-

Middagslevering - verdi inn 90 000 7500

Overskuddsvarer - verdi inn 2 500 000 208333

Tilskudd fra samarbeidspartnere 7000 583

Sum driftsmidler 3 204 200 267 017                                

Overskuddsvarer - verdi ut 2 500 000                                208 333                                

Produksjonskostnader 250 000 20833

Kompensasjon tapt arbeidsfortjeneste 160 000 13333

Frivillig innsats (timer gitt av frivillige) utpost 145 200                                   12100

Parkering/bom/kilometergodtgjørelse 24 000 2000

Middagslevering - verdi ut 90 000 7500

Pakkemateriell 18 000                                     1500

Diversepost / kontormateriell 5 000 417

Regnskapføring / Godtgjørelse 10 000 833

Regnskap / Kontoutgifter bank 1 680                                       140

Sum driftsutgifter 3 203 880 266 990                                

DRIFTSRESULTAT 320 27
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