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Innhold

Det nødvendige vågestykket
Tro, håp og kjærlighet. Tre ord som på hver sin måte beskriver viktige deler 
av grunnstenene i våre liv. For mennesker i krisesituasjoner er dette sam-
tidig tre ord som inneholder mye smerte–fordi de da preger livet med sitt 
meningsløse fravær. Men å våge og tro, å våge og håpe, på kjærligheten
er også det nødvendige middelet i kampen for selve tilbakekomsten til et liv 
der fremtiden er lysere. Gjennom oppdagelsen av at nye muligheter
finnes. Og troen på at det er mulig å gripe dem, håpet om at de vil gjøre en 
forandring - med det resultat at det igjen kan gjøres plass for kjærligheten.
Krise- og incestsenteret tror, håper - og hjelper.

(tekst og foto er hentet fra jubileumsskriftet ”100 Blaa”)
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Blå Kors ble startet av presten Louis Lucien Rochat 
21. september 1877 i Bern, Sveits med den grunn-
leggende ideen «å arbeide mot drikkeriet og hjelpe 
drikkfeldige». I 1906 ble Blå Kors etablert i Norge 
med tre hovedmålsettinger: Hjelpe rusavhengige, 
utbre den rusfrie livsstilen og formidle det kristne 
budskapet gjennom ord og handling.  Fredrikstad 
Blå Kors forening ble stiftet i 1907. I Nedre-Glomma 
regionen fulgte deretter oppstart av foreninger 
i Gressvik, Glemmen, Borge, Kråkerøy og Engels-
viken. I 1967 besluttet foreningene å etablere en 
organisasjon som skulle ivareta driften av om-
sorgs- og behandlingstiltakene: Stiftelsen Blå Kors 
Fredrikstad ble opprettet. 

I dag er stiftelsen et av de større blåkorstiltakene 
på landsplan med virksomhetene Barnas Stasjon, 
Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Kulås-
senteret, Krise- og incestsenteret, Varmestua, 
Plankebyen Frivilligsentral og Seiersborg videre-
gående skole AS som heleid datterselskap. 

Felles for stiftelsens virksomheter, er formål om å 
bistå mennesker i sårbare livssituasjoner. Gjennom 
faglig gode tilbud gis omsorg og støtte, mulig-
heter til å finne egen styrke, muligheter til ny 
læring og vekst, muligheter til økt livsmestring og 
bedret livskvalitet. Vår oppgave å utøve nestekjær-
lighet og medmenneskelighet i ord og handling.

Takk for godt samarbeid i 2016!
Tusen takk til alle som var med og bidro i 2016. 
Takk til ansatte, tidgivere, bidragsytere (penger, tje-
nester etc.), samarbeidspartnere, politikere og alle 
andre som har støttet oss. Og takk til våre brukere/
deltakere/beboere/elever for deres innsats og for 
godt samarbeid.  SAMMEN skaper vi muligheter 
for mestring og mening. 

Ingunn K. Skaara
adm. direktør

Hilsen fra lederen
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Virksomhetens art
Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal 
virksomhet. Stiftelsen har i mer enn 100 år bistått 
mennesker i sårbare livssituasjoner. Omsorg for 
mennesker med rusavhengighet har vært, og er 
fortsatt, en sentral oppgave for stiftelsen. Forebyg-
gende arbeid er et viktig satsingsområde. Stiftel-
sen er i dag er et av de større Blå Kors-tiltakene på 
landsplan med totalt åtte virksomheter i Fredrik-
stad og Sarpsborg.

Stiftelsens styre har i beretningsperioden bestått 
av Runo Lilleaasen, Ragnar Grønli, Inger Stølan 
Hymer, Olav Imrik, Oddvar Elle, Åse Marie 
Rusaanes, Bente Myhre, samt vararepresentantene 
Øivind Olseng og Gunn Skauen, som møter fast.

Fortsatt drift
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om 
fortsatt drift. Denne er basert på de gjeldende sam-
arbeidsforhold med offentlige instanser samt de 
strategiske veivalg som stiftelsen har gjort over tid. 
På tross av at det er knyttet økonomisk usikkerhet 
til enkelte virksomheter, kfr. avsnittet «Historisk og 
fremtidig utvikling», er stiftelsen i en sunn økono-
misk og finansiell stilling, noe som forventes å være 
tilfellet også videre.

Arbeidsmiljø og personale
Totalt sykefravær var i 2016 på 2 031 dager 
(2015: 1 971 dager), dvs. 9,93 % (2015: 9,34 %) av 
total arbeidstid i stiftelsen. Dette er en økning i 
forhold til fjoråret. Det kan opplyses at stiftelsens 
ledergruppe har løpende fokus på dette.
For øvrig har det også i 2016 vært en del langtids-
sykmeldinger (over åtte uker: totalt 1 591 dager).
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Det har ikke forekommet eller blitt rapportert 
alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, 
som har resultert i personskader av betydning eller 
store materielle skader.
M.h.t. arbeidsmiljøet iverksettes det løpende tiltak 
for forbedringer der det er behov for dette. 

Arbeidsmiljøutvalget, som har behandlet en rekke 
saker og foreslått løsninger i den sammenheng, er 
felles for så vel Seiersborg videregående skole AS 
som stiftelsens øvrige virksomheter.

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har 
vært konstruktivt og bidratt positivt til driften.
Stiftelsen er en IA-bedrift, som et ledd i det helse- 
og miljømessige arbeid ved virksomheten.

Likestilling
Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass der 
det råder full likestilling mellom kvinner og menn.

Stiftelsen har gjennom bevisst praksis tatt sikte på 
at det ikke forekommer forskjellsbehandling grun-
net kjønn i saker som for eksempel lønn, avanse-
ment og rekruttering. Stiftelsens virksomheter sett 
under ett har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor 
antall kvinner og menn er jevnt representert.

Av stiftelsens 105 ansatte (utenom Seiersborg 
videregående skole AS) er 71 kvinner, dvs. 67,62 % 
(2015: 64,75 %). I styresammenheng er kvinne-
andelen på 44,4 % (uendret i f.h.t. 2015). 
Tilsvarende andel i ledende stillinger er 33,3 % 
(uendret i f.h.t. 2015). Vi har et bevisst forhold m.h.t. 
likestilling i lederstillinger i rekrutteringssammen-
heng. Det foreligger ikke lønnsforskjeller i 
sammenlignbare stillinger.

Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er kr 445 347 
(2015: kr 426 686), mens den for menn er noe 
høyere, med kr 465 495 (2015: kr 457 212). Dette 
skyldes bl.a. at andelen kvinner i ledende stillinger 
er noe lavere enn for menn. Forskjellen er også i 
2016 redusert noe i forhold til forrige år.

Gjennom stiftelsens lederforum, der samtlige virk-
somhets- og avdelingsledere deltar, er vi bevisst på 
bl.a. å fremme likhet mellom kjønn når det gjelder 
lønn, avansement og deltakelse ved interne tilbud 
for videreutdanning.

Arbeidstidsordninger i stiftelsen følger av de ulike 
stillinger og er uavhengig av kjønn.
Imidlertid er andelen ansatte som jobber deltid 
høyere blant kvinner (53,52 %, mot for menn 
37,14 % (2015: hhv. 54,43 % og 27,91 %)). Denne 
reduserte forskjell skyldes bl.a. endring i stillings-
innehavere samtidig som stillingsstruktur i den 
forbindelse er blitt endret med sikte på å øke antall 
heltidsstillinger.

Aktivitet i s.h.m. diskriminering og 
tilgjengelighet
Selskapet har ingen ansatte med nedsatt funk-
sjonsevne, men har i den grad det er mulig søkt å 
tilpasse arbeidsforholdene slik at også personer 
med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i 
selskapet.
For våre brukere er det foretatt tilsvarende tilret-
telegging.

Bedriften har en rekrutterings- og personalpolitikk 
som skal sikre like muligheter og rettigheter og 
hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjo-
nal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livs-
syn.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Stiftelsen har i 2016 sluttført utviklingsprogrammet 
for ledergruppen som ble startet i 2013.
Ved Ilaveien Bosenter har det i perioden 2013-2016 
pågått et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad 
kommune, Sykehuset Østfold og Stiftelsen Blå Kors 
Fredrikstad, for utprøving av modell for helhetlig 
kartlegging og utredning for mennesker med sam-
tidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). Prosjek-
tet fases ut i løpet av juni 2017. 

Miljørapportering/samfunnsansvar
Stiftelsens virksomheter forurenser ikke det ytre 
miljø, og ingen av disse er regulert av konsesjoner 
eller pålegg.
Det er etablert felles miljøstasjonsordning for 
samtlige av stiftelsens virksomheter.

I løpet av 2015-2016 har stiftelsen fått hoved-
kontorsertifisering som miljøfyrtårnbedrift, samt 
at våre virksomheter, med unntak av Seiersborg 
videregående skole, er blitt sertifisert. Det tas sikte 
på sertifisering av skolen i 2017.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for 
virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats 
og vise samfunnsansvar.
Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og handler 
i hovedsak om å ta ansvar for virksomhetens egne 
miljøpåvirkninger, men har i tillegg også tatt med 
arbeidsmiljø som et av temaområdene i ordningen.

Historisk og fremtidig utvikling
Blå Kors Hauga i Råde har, med få års unntak, hatt 
store driftsmessige underskudd grunnet sviktende 
innsøking. I juli ble de ansatte permittert, og basert 
på laveste rangering i en anbudskonkurranse ble 
det økonomisk grunnlag for videre drift vurdert 
som ikke tilstrekkelig. Virksomheten ble vedtatt 
nedlagt. 
Det var mulig å gi åtte av ni tilbud om fast stilling i 
stiftelsen.
Barnas Stasjon fikk i 2016 for første gang drifts-
tilskudd til sitt lavterskeltilbud fra Fredrikstad 
kommune. Driftstilskuddet var relativt lite, og virk-
somheten er avhengig av tilførsel av midler bevil-
get til Barnas Stasjon nasjonalt, samt gave-/ spons-
ormidler, for å kunne drive sitt lavterskeltilbud.

Jobbkonsulentene har vært i omstilling og end-
ring også i 2016. Dette var første driftsår med det 
anbudsbaserte tiltaket «Avklaring», samt at det 
har vært arbeidet med forberedelser til omstilling 
til det nye «AFT-tiltaket». Det har, over relativt kort 
tid, vært en styrt nedgang av antall arbeidspraksis-
steder i egen regi. Tante Blå gjenbruk ble i februar 
flyttet til nye lokaler i sentrum, og i april ble Tante 
Blå gjenbruk åpnet i Sarpsborg. For SuveRENT 
Vaskeri har det blitt arbeidet med å etablere faste 
kundeavtaler med bedrifter. M/S Ny-Vigra III har 
også i 2016 hatt et driftstilskudd fra Fredrikstad 
kommune. Arbeid med løsning for framtidig tilbud 
og finansiering fortsetter.
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Varmestua mottar kommunalt driftstilskudd, men 
virksomheten er i tillegg avhengig både av frivillige 
medarbeidere (tidgivere) og av gave-/sponsor-
midler for å kunne opprettholde omfanget av 
tilbudet.

Som eier av Seiersborg videregående skole AS 
arbeider stiftelsen med sikte på å tilrettelegge loka-
ler i sammenheng med skolens utvidelsesplaner.

Stiftelsen har i 2016 utarbeidet strategisk plan 
for perioden 2017-2019. Visjon og verdier, samt 
grafisk profil, deles med Blå Kors Norge. Gjennom 
felles profilering vil merkevarebygging og synlig-
het styrkes. I tillegg til målrettet utviklingsarbeid 
ved hver virksomhet, skal stiftelsen som helhet i 
planperioden aktivt arbeide innenfor fire valgte 
satsningsområder:
• Frivillighet
• Forebygging
• Synlighet
• Organisasjonens ressurser – her definert som 

ansatte, frivillige medarbeidere og lokale foren-
inger

Finansiell informasjon
Stiftelsens samlede omsetning ble redusert fra kr 
84,4 mill i 2015 til kr 76,6 mill i 2016. Med bakgrunn 
i reversering av tidligere avskrivninger ble imidler-
tid årsresultatet kr 21 233 218 mot kr 1 635 515 i 
2015 – som overføres egenkapital.
Tilsvarende tall for konsernet, dvs. inkl. skoledrif-
ten, var kr 103,1 mill og kr 21 243 218
(2015: hhv. kr 109,3 mill og kr 1 635 515).

Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 
stiftelsen var som følge av forannevnte reversering 
av tidligere avskrivninger negativ, og på -kr 2,6 
mill. Differansen i forhold til det nevnte årsresultat 
skyldes da i hovedsak ordinære avskrivninger, 
endringer i andre tidsavgrensningsposter, samt 
forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/ 
utbetalinger i pensjonsordninger.

Stiftelsens likviditetsbeholdning var kr 13,2 mill 
per 31.12.2016 – en nedgang på ca. 2,2 mill siden 
forrige årsslutt. Stiftelsens evne til egenfinansiering 
er god.
Konsernet hadde en samlet kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter på kr 39 288, og likvidi-
tets-beholdning var her per 31.12.2016 kr 19,6 mill.

Stiftelsens kortsiktige gjeld utgjorde per 
31.12.2016 27,4 % av samlet gjeld, sammenlignet 
med 25,2 % per 31.12.2015. Denne økningen skyl-
des i hovedsak økt gjeld på dekning av overskudd, 
avsetninger og leverandørgjeld mv – samtidig med 
en nedgang i langsiktig gjeld.
For konsernet var tilsvarende andel for kortsiktig 
gjeld på 33,8 % (2015: 32,1 %). Årsaken til denne 
økning er den samme som for stiftelsen.
Per 31.12.2016 hadde stiftelsen en arbeidskapital
(omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) på kr 3,0 mill 
(2015: kr 5,9 mill), altså en nedgang i 2016 i forhold 
til forrige år. Dette skyldes reduksjon i omløpsmid-
ler og økning i kortsiktig gjeldsmasse.
Konsernets arbeidskapital var på kr 3,4 mill (2015: 
kr 5,1 mill). Årsaken til denne økning er den samme 
som for stiftelsen.

Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 106 mill, 
sammenlignet med kr 85,8 mill året før. Egen-
kapitalandelen per 31.12.2016 var 42,3 %, sam-
menlignet med 27,5 % per 31.12.2015.
Konsernet hadde ved utgangen av året en totalka-
pital på kr 115,1 mill, og en egenkapitalandel på 39 
% (2015: hhv. kr 93,5 mill og 25,3 %).
Langsiktige lån er i norske kroner, og av en total 
rentebærende lånemasse på kr 24 mill er det for 
tiden ikke rentebinding på noen lån. Det vil ikke få 
alvorlige følger for stiftelsen om lånerenten stiger 
en del.

Seiersborg videregående skole AS
Som følge av Friskolelovens økonomiforskrifters bestemmelser om egen hovedregistrering i Enhetsregisteret, er 
Seiersborg vgs. etablert som eget aksjeselskap, heleid av stiftelsen. Per 31.12.2016 var det ansatt 24 kvinner og 13 
menn i selskapet (2015: hhv. 22 og 15). Sykefraværet i 2016 var 10,51 % (2015: 6,82 %).
Årsregnskap 2016 er avsluttet med et resultat/udisponerte midler på totalt kr 2 687 102. Selskapets finansielle 
risiko er svært begrenset, og likviditeten er tilfredsstillende.

Med unntak av finansiell informasjon, omfatter årsberetning 2016 for stiftelsen ikke Seiersborg videregående skole 
AS, og med hensyn til investeringer i datterselskapet og mellomværende vises det til notene til årets regnskap.
Selskapets styre har i beretningsperioden bestått av Svein Høiden, Borgny Navestad/Ingunn K. Skaara, 
Siv Karstensen/Siri K. Jørgensen, samt vararepresentant Ragnar Grønli, som møter fast. I tillegg møter representan-
ter med tale- og forslagsrett utfra bestemmelsene i Friskoleloven kap. 5 § 5-1 Styret. Det skal i den sammenheng 
opplyses at Østfold Fylkeskommune i flere år har vært representert ved Jens Nicolaisen.

Skolen har i beretningsperioden fått økt antall godkjente elevplasser fra 80 til 132 – og vil foreta en etappevis opp-
trapping av elevtallet utfra dette.

Runo Lilleaasen
styreleder

Ragnar Grønli
nestleder

Inger Stølan Hymer
styrerepresentant

Oddvar Elle
styrerepresentant

Åse Marie Rusaanes
styrerepresentant

Olav S. Imrik
styrerepresentant

Ingunn K. Skaara
adm. direktør

Bente Myhre
styrerepresentant
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Kredittrisiko anses som minimal, da det historisk 
sett har vært ubetydelige tap på fordringer.
Likviditeten i stiftelsen – og på konsernbasis – 
vurderes som god, og det er ikke besluttet å inn-
føre tiltak som endrer likviditetsrisikoen.

Stiftelsen fortsetter politikken med å ta minimal 
risiko på de begrensete investeringer som foretas 
utenom bankinnskudd.

Fredrikstad, 26. april 2017



Besøksadr.: Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad
Epostadr.: bk.fredrikstad@blaakors.no
Telefon: 69 30 18 40
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Stiftelsens fellesadministrasjon samler funksjoner 
som gir god ressursutnyttelse og sikrer et godt 
fagmiljø. Vi betjener virksomhetene innen områder 
som administrasjon, økonomi, regnskap, lønn og 
eiendomsdrift/vedlikehold.

De ansatte har i tillegg til virksomhetsleder/økono-
misjef, i 2016 vært fordelt med fire personer (hel- 
og deltid) på merkantil/administrativ side, samt fire 
fast ansatte på drifts- og vedlikeholdsavsnittet.
Drifts- og vedlikeholdsavsnittet ledes av teknisk 
leder, og utfører hvert år en del større vedlikeholds- 
og omgjøringsarbeider ved stiftelsens eiendom-
mer og virksomheter.

Våre kontorer er samlokalisert med virksomheten 
Jobbkonsulentene i Mosseveien 37, mens drifts- og 
vedlikeholdsavsnittet, som er en del av administra-
sjonen, har tilhold i egne lokaler i Sandveien15.

Fellesfunksjoner som kassafunksjon for stiftelsens 
virksomheter, føringsfunksjon for regnskap (med
felles balanse/kasse), forsikringsordning samt inn-
kjøpsordninger på enkelte områder, er noen av de 
samkjøringsfordeler som en slik felles administrativ 
funksjon ivaretar.
Gjennom ordningen med felles balanse/kasse har 
også virksomhetene en større økonomisk handle-
frihet.
Det er inngått formaliserte avtaler om levering av 
fellesadministrative tjenester, samt drifts- og ved-
likeholdstjenester, overfor vårt heleide dattersel-
skap, Seiersborg videregående skole AS.

Ved å se ting i en større sammenheng og gjennom 
ivaretakelse av fellesfunksjoner for stiftelsens ulike 
virksomheter, inkl. Seiersborg videregående skole 

Fellesadministrasjonen

AS, vil administrasjonen være et nyttig verktøy i 
arbeidet med å formidle stiftelsens fellesverdi over-
for samtlige virksomheter på ulike områder.

Stiftelsens direktørstilling spiller en nøkkelrolle 
blant annet når det gjelder formidling av vår 
ideologiske forankring og utadrettet virksomhet.
I tillegg til HR-funksjoner har administrerende 
direktør i sin stab også en halv stilling som 
markeds- og informasjonskonsulent, som ivaretar 
markedsføring av og informasjon om stiftelsens 
mangeartede virksomhet så vel utad som internt 
overfor våre egne ansatte. Dette siste for å skape 
en fellesskapsfølelse og bevissthet rundt virksom-
heten.

Tom Hagen
økonomisjef

Fellesadministrasjonen8 Plankebyen Frivilligsentral 9

Besøksadr.: Stortorvet 4, 1607 Fredrikstad
Epostadr.: post@plankebyen.frivilligsentral.no
Telefon: 902 88 357

www. plankebyen.frivilligsentral.no

Etablering 
23.09.2016 mottok Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 
brev om tildeling av statstilskudd til etablering av 
Plankebyen Frivilligsentral med 66.000. Målet med 
etableringen var/er å skape sosiale møteplasser og 
legge til rette for frivillig virksomhet, og sentralen 
har et spesielt fokus på å engasjere frivillige til en 
innsats for personer med rus- og/eller psykiske 
helseutfordringer og deres pårørende.

Lokasjon
Etableringsarbeidet inneholdt blant annet søken 
etter de best egnede lokaler for sentralen slik at 
flest mulig ville kunne finne veien dit for å få infor-
masjon, og for å melde seg som frivillig. Vi landet 
på lokaler i 2.etg. over gjenbruksbutikken Tante Blå 

Plankebyen Frivilligsentral

på Stortorvet i Fredrikstad sentrum. I tillegg til lett 
tilgjengelighet, ga dette synergieffekter med Tante 
Blå gjenbruk.

Profilering og synlighet 
Vi tilknyttet Plankebyen Frivilligsentral til Norges 
Frivilligsentraler, da de jobber for alle frivillig-
sentraler i Norge. Det ble bestilt profil og webpak-
ke, og informasjon ble delt her, samt på Facebook.

Samarbeid, og veien videre
Vi besøkte de andre frivilligsentralene i Fredrik-
stad for å legge til rette for samarbeid, samt hadde 
møte med Fredrikstad kommune. Det ble også 
planlagt, og lagt til rette for, offisiell åpning i januar.  

Etablert 2016



Jobbkonsulentene ble i 2016 medlem av Lærings-
nettverket i bransjeorganisasjonen Arbeid & Inklu-
dering. Læringsnettverkets sertifiseringsordning 
er et internt kvalitetssikringssystem for medlems-
bedriftene. For å kunne bli sertifiserte tilbydere må 
bedriften dokumentere både formalkompetanse 
og metodeinnsikt. Læringsnettverkets fagutvalg er 
sertifiserende instans, og vil godkjenne kvaliteten 
bedriftene skal levere.
Jobbkonsulentene er i dag sertifisert i følgende 
metoder/kurs: Les og skriv, Tall og regning, Minori-
tets norsk og Jobb og data.

Kvalitetssikring av virksomheten
Nav stiller krav om at tiltaksarrangører skal ha god-
kjent EQUASS-sertifisering som en kvalitetssikring 
av primærvirksomheten. Sertifiseringen blir revi-
dert periodisk av ekstern revisor hvert annet år.
Jobbkonsulentene ble EQUASS Assurance sertifi-
sert første gang høsten 2009 og re-sertifisert for 
den fjerde to-års perioden juni 2015.
I det løpende kvalitetssikrings- og forbedringsar-
beidet, baserer Jobbkonsulentene seg på 
metodikken i «PUFF-sirkelen» (W. Edward Dem-
mings kvalitetssirkel).

Kvalitetssikringssystem hos Jobbkonsulentene
Jobbkonsulentene investerte i 2015 i kvalitets-
sikringssystemet TQM. TQM er et modulbasert 
kvalitetsstyringsverktøy, og JK-TQM er tilpasset 
virksomheten og dets virke. JK-TQM består av tre 
deler: dokumentstyring, aktivitetsplanlegging og 
et avviks- og forbedringssystem.

Kvalitetsstyringssystemet bidrar til at med-
arbeidere kan utføre sine arbeidsoppgaver i hen-
hold til avtalt nivå, metode, standard og kvalitet. 
Kvalitetssystemet sikrer også at virksomheten 
drives i samsvar med lover, forskrifter og avtaler.

Virksomhetsleder: Atle Engsmyr

Besøksadr.: Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad
Epostadr.: jobbkonsulentene@jobbkonsulentene.no
Telefon: 69 30 18 10

www.blaakors.no/jobbkonsulentene

Innledning
Jobbkonsulentene er en arbeids- og inkluderings-
bedrift som arrangerer arbeidsrettede tiltak på 
oppdrag fra Nav. I 2016 hadde Jobbkonsulentene 
avtale med Nav Østfold om å gjennomføre tiltak-
ene Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 
og Avklaring (AVKL). Virksomheten har kontorer i 
Fredrikstad og Sarpsborg.

Omstillingsåret 2016
2016 var preget av omstilling. Ved årsskiftet 
2015/2016 ble tiltakene AB og Avklaring i skjermet 
sektor nedlagt, og dette medførte store forandr-
inger for hele virksomheten. I Sarpsborg var disse 
tiltakene de eneste tiltakene Jobbkonsulentene 
hadde, men etter god dialog med Nav ble det opp-
rettet 20 APS plasser og litt utover i 2016 5 ekstra 
plasser til. Dette var en god løsning for alle parter. 
Vi fikk opprettholdt kontoret, mange av de ansatte 
og kompetansen, og Nav Sarpsborg fikk beholde 
et mangfold og en god leverandør.

I Fredrikstad gikk også antall tiltaksplasser ned på 
grunnlag av nedleggingen av de to tiltakene, men 
i tillegg til 50 APS plasser vant vi her i 2015 anbud 
på 3+1 år med Avklaring med 60 plasser. Mot 
slutten av året ble det gjort avtale om en økning av 
antall APS plasser til 70 med oppstart i 2017.
Med en litt mindre organisasjon, og mange nye 
oppgaver for våre ansatte, ble året preget av end-
ring. I tillegg til gjennomføring av tiltakene ble det 
brukt tid på planlegging av det nye tiltaket AFT, 
som i utgangspunktet skulle startet opp løpet av 
året, men som pga godkjenning i EFTA ble utsatt til 
1.7.2017.

Jobbkonsulentene

Planleggingsarbeidet med AFT og signaler fra 
Nav gjorde at vi spisset vår virksomhet. Vi ansatte 
pedagogisk personell, etablerte Læringsnettverket, 
samt la ned og åpnet nye interne avdelinger. I til-
legg planla vi, og rekrutterte, i forhold til økt sats-
ning på samarbeid med eksterne bedrifter.
Jobbkonsulentenes strategiske plan for 2014-16 
var mye av grunnarbeidet og fundamentet i for-
hold til de endringer og satsinger som virksom-
heten har gjort de siste årene. Viktige faktorer var 
økt faglig utvikling, samarbeid med næringslivet 
og bytte av navn fra Fredrikstad Attføringssenter 
til Jobbkonsulentene. Høsten 2016 brukte vi tid på 
å videreutvikle det vi startet på med den forrige 
planen, og har endt opp i en forankret og retnings-
givende plan for perioden 2017-19.

Visjon og verdier
I 2016 valgte stiftelsen å tilslutte seg Blå Kors Norge 
sin visjon:
Med hjerte, kunnskap og kraft, skaper Blå Kors mulig-
heter for mestring og mening.

Visjonen viser Jobbkonsulentenes menneskesyn 
og handlinger. Vi har tro på mennesket, og de 
opplever å bli sett og hørt i møte med oss. Med 
kunnskap og kompetanse bistår vi enkeltmennes-
ket til å se sine ressurser og muligheter, og finne sin 
egenkraft.

Stiftelsen tilsluttet seg også Blå Kors Norge sine 
verdier:
Medmenneskelighet - Verdighet - Egenkraft - Kvalitet

I holdning og væremåte betyr dette:
• Vi har empati; vi lytter og møter mennesker der 

de er
• Vi viser forståelse, respekt og bygger gode 

relasjoner
• Vi er ærlige, fordomsfrie og viser likeverd
• Vi bevisstgjør mennesker på deres ressurser og 

muligheter
• Vi setter mennesker i stand til å gjøre egne valg
• Vi bidrar til at mennesker ser sitt eget poten-

siale og opplever mestring
• Vi har en sterk faglig forankring og er kunn-

skapsrike
• Vi er målrettet og har gode prosesser i arbeidet 

med den enkelte jobbsøker
Vi evaluerer, analyserer, forbedrer og viser en-
dringsvilje.

Kompetanse
Alle ansatte ved Jobbkonsulentene har relevant 
faglig erfaring og/eller erfaring med arbeidsopp-
gaver tilknyttet attføringsarbeid. Minst halvparten 
av Jobbkonsulentenes utførende personell i hvert 
tiltak har minimum tre års utdanning fra universitet 
eller høgskole.
Jobbkonsulentenes utførende personell dekker til 
sammen følgende kompetanseområder:
• Arbeidsmarkedets mekanismer og behov, sær-

lig mht regionalt/lokalt arbeidsmarked
• Yrkes- og karriereveiledning og erfaring med 

relevante verktøy på dette området
• Veiledningsmetodikk med gjennomført kurs
• Erfaring fra samarbeid med ordinært arbeidsliv
• Erfaring med hvordan det kan tilrettelegges i 

arbeidssituasjoner for personer med helseutfor-
dringer.

Fagutvikling/kompetanseheving
Virksomheten evaluerer årlig aktuelt behov for 
kompetanse. Evalueringene danner grunnlag for 
kompetanseplanen som utarbeides årlig, samt er 
retningsgivende ved tilsettelser.
Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en del av Blå Kors 
i Norges landsdekkende arbeid og er medlem av 
Hovedorganisasjonen Virke. Jobbkonsulentene har 
samarbeidsavtale med Bransjeforeningen Arbeid 
& Inkludering. Virksomheten er medlem av Norsk 
Attføringsforum (NOA). Ansatte deltok på ulike fag-
arrangementer i regi av disse, samt arrangementer 
i regi av Nav, arbeidstakerorganisasjoner og 
bedriftshelsetjeneste.
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Ord. ansatte m/attf.faglig ansvar pr. 31.12:
Antall stillinger pr. 31.12:

Godkjente og ekstra plasser pr. 31.12

AVKL
8

7,8
60

APS
28
26
85

Etablert 1978



Tiltakene
Virksomheten hadde i 2016 avtale med Nav 
Østfold om å gjennomføre det arbeidsrettede 
tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 
og Avklaring (AVKL).

Fredrikstad Sarpsborg

Arbeidspraksis i skjermet (APS) x x

Avklaring x

Tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Tiltaket APS gir tiltaksdeltakere tilbud om tilret-
telagt arbeidstrening med oppfølging. Tilbudet 
bidrar både til å prøve ut den enkeltes muligheter 
på arbeidsmarkedet og til å styrke den enkeltes 
muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

Tiltaket avklaring
Tiltaket AVKL inneholder systematisk kartlegging 
og vurdering av tiltaksdeltakers arbeidsevne og 
eventuelle behov for bistand for å komme i, eller 
beholde, arbeid.

Jobbkonsulentenes faglige plattform
Jobbkonsulentenes faglige plattform er forankret i 
fagteorien Supported Employment (SE). Supported 
Employment bygger på prinsipper om raskt i jobb 
og «place-train» i ordinært arbeidsliv. Metodikken 
omfatter interessekartlegging, karriereplanlegging, 
jobbsøk, jobbutvikling, samarbeid med arbeids-
giver, oppfølgingsstøtte til arbeidstaker, arbeids-
giver og kollegaer. Metodikken omfatter også 
internasjonal forskning, kvalitetskriterier og 
European Union of Supported Employment «fem-
trinnsprosessen for SE».

Jobbfokus
Jobbkonsulentenes faglige plattform, SE, 
legger vekt på viktigheten av et tett samarbeid 
med bedrifter, og virksomheten har etter mange år 
som attføringsbedrift, opparbeidet seg mange og 
gode relasjoner i Nedre Glomma regionen. Dette 
kommer deltakerne til gode, da det åpner for 
muligheter. Muligheter for å bli tatt med i en 
rekrutteringsprosess, muligheter for å prøve seg i 
ulike bedrifter med ulike arbeidsoppgaver, mulig-
heter for jobbsmak.

Markedsarbeid
Som et resultat av nedgang av antall tiltaksplasser 
fra 2015 til 2016 ble markedskonsulentstillingen 

redusert til 50 %. Fokuset på markedsarbeidet ble 
opprettholdt gjennom gode rutiner og godt sam-
arbeid internt. Bedriftsregisteret i PAT (systemet 
Jobbkonsulentene bruker i attføringsarbeidet) ble 
benyttet i dette arbeidet.
I det videre markedsarbeidet ble det jobbet med 
å fremme inkluderende holdninger bl.a. gjennom 
deling av gode historier/artikler (internt og 
eksternt) og gjennom presentasjoner om verdien 
av arbeidsinkludering ute hos bedrifter. 
Jobbkonsulentene holdt presentasjon på iJobb-
dagene om KAM-rollen og arbeidsinkludering.

Markedsarbeidet besto videre av overvåking av 
utvidelser og nyetableringer i Nedre-Glomma-
regionen, samt ledige stillinger i regionen. Repre-
sentanter fra Jobbkonsulentene deltok i relevante 
nettverk og arenaer så som Fredrikstad og 
Sarpsborg Næringsforeninger, samt var aktivt med 
i arbeidsgruppen Ringer i vannet i Østfold og 
Markedsforumet bestående av representanter for 
de andre tiltaksarrangørene i Fredrikstad samt 
representanter fra Nav markedsteam. Informasjon 
om markedet ble delt via mail og nyhetsbrev.

Interne arbeidstrenings arenaer
Jobbkonsulentenes interne arbeidsutprøvings-
arenaer blir primært benyttet i kartleggingsfasen, 
men er også en tilrettelagt mulighet for deltakere 
som er i behov av en skjermet arbeidsutprøving. 
Jobbkonsulentene gjorde i 2016 store endringer 
i de interne arbeidstreningsarenaene for å gjøre 
disse mer lik det som venter ute i arbeidsmarkedet. 
Bilpleie og kantine ble lagt ned, samtidig som vi 
flyttet Tante Blå Gjenbruk Fredrikstad til sentrum, 
og åpnet en ny Tante Blå butikk i Sarpsborg sen-
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trum. SuveRENT Vaskeri har mangedoblet omset-
ningen og Ny-Vigra leverer fortsatt gode tjenester 
og samarbeider godt med Fredrikstad kommune. I 
tillegg har vi opprettet en egen transportavdeling.

Interne arbeidstreningsarenaer i 2016:

Tante Blå Gjenbruk Fredrikstad
I februar 2016 flyttet Tante Blå Gjenbruk til Stor-
torvet i Fredrikstad - en sentral beliggenhet med 
stor kundetilstrømning. Gjenbruksbutikken er en 
god kartleggings- og arbeidstreningsarena hvor 
man lærer om kundebehandling og butikkdrift. 
Etter flytting har butikken blitt en arena som er 
mye nærmere det som venter av utfordringer i 
varehandelen.

Tante Blå Gjenbruk Sarpsborg
I mai 2016 åpnet Jobbkonsulentene Tante Blå Gjen-
bruk i Sarpsborg, med en meget sentral plassering 
i gågata nær Sarpsborg torg. På samme måte som 
butikken i Fredrikstad, er butikken her en god kart-
leggings- og arbeidstreningsarena.

SuveRENT Vaskeri
SuveRENT er lokalisert i vårt bygg på Mosseveien. 
Gjennom økt omsetning og flere store kunder har 
vaskeriet blitt en stadig bedre kartleggings- og 
arbeidstreningsarena. Her er det varierte arbeids-
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oppgaver: sortering, vasking, etterarbeid og kun-
debehandling. Som resultat av økt kundemasse er 
vaskeriet i behov av større plass, og flytter somme-
ren 2017 ned i underetasjen i samme bygg.

Transportavdelingen
Transport avdelingen er en nyopprettet avdeling 
beliggende på Mosseveien. De server i hovedsak 
de andre avdelingene med transporttjenester, men 
driver i tillegg med vedlikehold av bilparken. 
Avdelingen gir god kartlegging og arbeidstrening 
innen transport, vedlikehold og logistikk.

M/S Ny Vigra III
M/S Ny-Vigra III har siden 1984 kjørt undervisnings-
turer for Fredrikstad kommune. Cicignon skole er 
vårt kontakt- og samarbeidsledd. Turene gjennom-
føres i Fredrikstads skjærgård, mandager til freda-
ger i periodene mars–juni og august- november. 
Ekskursjonene er et pedagogisk tilbud i marin-
biologi. På turene deltar barn og ungdom fra 
barnehager, grunnskoler, videregående skoler og 
høgskoler. Gjennom arbeidspraksis på M/S Ny-
Vigra III, får tiltaksdeltakerne erfaring fra støtte-
funksjon ved undervisning samt deltakelse i ved-
likeholds- og utbedringsarbeid på båten.
Det ble kjørt 88 undervisningsturer i 2016, med til 
sammen 2505 elever. I tillegg til disse, kjørte M/S 
Ny-Vigra III 10 turer med lag og foreninger med et 
gjennomsnitt på 35 passasjerer pr. tur.



Fokus på fysisk helse
Virksomheten ser viktigheten av å legge til rette 
for fysisk aktivitet som en del av tilbudet til del-
takerne. Også i 2016 deltok derfor tiltaksdeltakere 
i treningsaktiviteter gjennom «Aktiv på dagtid» i 
sammenheng med egen individuell plan.
Det ble også lagt til rette for fysisk aktivitet for 
ansatte (i hele stiftelsen) gjennom å tilby en 
treningstime i uka i arbeidstiden. Noen av de 
ansatte deltok også på Glommastafetten.

Partnerskap og samarbeid
I 2016 ble det avholdt fire samarbeidsmøter med 
Nav Sarpsborg og fire samarbeidsmøter med Nav 
Fredrikstad. Det var også egne møter for Avkla-
ringstiltaket. Hensikten med disse møtene var sam-
handling med utgangspunkt i eksisterende avtale 
om gjennomføring av tiltakene.

Tilfredshetsundersøkelser
Som en følge av det nasjonale rapporteringssyste-
met «Benchmarking Attføring», ble det gjennom-
ført skriftlige, anonyme, tilfredshetsundersøkelser 
ved Jobbkonsulentene. Ansatte ved Nav Fredrik-
stad og Sarpsborg deltok, samt ansatte i virksom-
heten. Videre ble alle tiltaksdeltakere rutinemessig 
gitt mulighet til å gi sluttevaluering.

Undersøkelsen har seks svarmuligheter på en skala 
fra 1 til 6: (1) i svært liten grad– (2) i liten grad– (3) 
i mindre grad– (4) i noen grad– (5) i stor grad– (6) i 
svært stor grad.

Den totale gjennomsnittsverdien for Nav-ansatte 
var 4,8 (5,0 i 2015) og for virksomhetens ansatte 5,0 
(5,0 i 2015). For tiltaksdeltakerne samlet var gjen-
nomsnittsverdien 5,2 (5,1 i 2015). Det vurderes som 
tilfredsstillende at resultatene fra undersøkelsene 
ikke spriker, og det vurderes som tilfredsstillende 
at vurderingene er i øvre halvdel av skalaen, samt 
er stabile over tid. I forhold til tallmaterialet må 
det kommenteres at det fra evalueringen fra Nav 
ansatte var meget få svar, og derfor et mer usikkert 
statistisk grunnlag.

Klagemulighet for tiltaksdeltakere
Tiltaksdeltakere har mulighet til å levere skriftlig 
serviceklage.

Det ble ikke mottatt skriftlige klager i løpet av 
2016.

Målsettinger og resultat
Krav til resultatet er fastsatt i avtale mellom NAV 
Østfold og Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, avd. 
Jobbkonsulentene.
I 2016 gjennomførte Jobbkonsulentene totalt 
arbeidsrettede tiltak til 690 personer:

APS
Sarpsborg

APS
Fredrik-

stad

APS
Totalt

Avklaring

Aktive
deltakere

59 140 199 491

Utskrevne 
deltakere

34 83 117 447

Målsettinger og resultat for APS-tiltaket
Maksimalt gjennomsnittlig fravær (sykefravær og 
ikke avtalt fravær): < 10 %
APS-tiltaket: 5,0 %
Virksomheten oppnådde målsetting

Antall deltakere som har avbrutt tiltaket 01.01.2016 - 
31.12.2016:
APS-tiltaket: 39,2 %

Gjennomsnittlig tid i tiltaket:
APS Fredrikstad: 232 dg = 7,6 mnd.
APS Sarpsborg: 146 dg = 4,8 mnd.

Andel tiltaksdeltakere utprøvd (uansett varighet) hos 
ekstern arbeidsgiver i løpet av tiltaksperioden: 50 % 
eller mer
APS-tiltaket: 33,9 %

Andel tiltaksdeltakere som avslutter til arbeid eller 
andre arbeidsrettede tiltak: 50 % eller mer
APS-tiltaket: 17 %

Målsettinger og resultat for Avklaringstiltaket
Måltall: Overgang til arbeid/egenfinansiert utdan-
ning, og andre forslag til taktiviteter for å komme i 
arbeid: 80%
Virksomheten oppnådde 72 %.

Jobbkonsulentene oppnådde ikke alle målsett-
inger. Dette er en situasjon vi ikke er fornøyd med, 
men hvor vi gjør grep. I forbindelse med over-
gangen til et nytt AFT tiltak har vi arbeidet lenge 
med en god løsningsbeskrivelse på hvordan vi 
kan oppnå bedre resultater i fremtiden. Vi ser på 
hvordan vi skal prioritere våre ressurser i forhold til 
organisering, opplæring og kontakt med nærings-
livet.

Atle Engsmyr
virksomhetsleder
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Virksomhetsleder: Remi Andreas Jensen

Besøksadr.: Ilaveien 110, 1605 Fredrikstad
Epostadr.: ilaveien@blaakors.no
Telefon: 69 36 74 60

www.blaakors.no/ilaveien

Innledning
Ilaveien Bosenter eies og driftes av Stiftelsen Blå 
Kors Fredrikstad, og er et botilbud for rusmiddel-
avhengige som sogner til Fredrikstad Kommune. 
Bosenteret åpnet høsten 2003. Kommunen har 
kjøpt alle plassene for en 20 års periode. Det er 30 
boenheter ved Ilaveien Bosenter.  

Visjoner og mål
Vi har en grunnleggende tro på menneskers ibo-
ende muligheter og krefter. Vi ser på positive endr-
inger som seire for den enkelte, uavhengig av skrit-
tenes størrelse. Vi ønsker i møte med den enkelte, 
å møte personen der vedkommende befinner 
seg, for deretter ved støtte og motivasjonsarbeid, 
hjelpe personen til å oppnå egen mestring.
På bakgrunn av verdiene verdighet, medmennes-
kelighet, kvalitet og egenkraft arbeider vi med den 
enkelte i forhold til det å kunne mestre å bo i egen 
bolig. 
 
Vi ønsker å skape trygghet og struktur for den 
enkelte, sånn at beboeren kan få overskudd til å 
gjøre noe med sin rusproblematikk. Det er et mål 
at alle beboere på Ilaveien skal ha tiltaksplaner.
Vi arbeider målrettet med at alle beboere får den 
nødvendige oppfølging mht. fysisk og psykisk 
helse.

For at beboeren skal få de beste forutsetninger 
for å lære og mestre det å kunne bo selvstendig, 
ønsker vi mer samhandling med eksterne instanser 
som kan bidra til positive endringsprosesser. Her 
vil personalet på Ilaveien være med å støtte opp 
omkring behandling og være en viktig samarbeids-
partner for beboeren. 

Ilaveien Bosenter

Med hensyn til kompetanse og utvikling, er det et 
mål at personalet på Ilaveien har/får den nødvend-
ige kompetanse og kunnskap mht rus og psykiatri. 
Vi vil i vårt arbeid følge gjeldende retningslinjer 
og anvende oss av de metoder  som er brukt på 
området.  
Som virksomhet skal vi være nyskapende, i forkant 
i forhold til utviklingen, være omstillingsparate og 
være  villige til å prøve nye metoder. 

Oppdrag og primære arbeidsoppgaver
Vi tror at det å kunne bo selvstendig i egen bolig 
passer dårlig sammen med å være i aktivt rusmis-
bruk. Jo mer man ruser seg, jo vanskeligere blir det 
å bo selvstendig og kunne ta ansvar for egen fysisk 
og psykisk helse. 
Ut fra denne forståelsen har vi definert vårt opp-
drag i fem deler:
1. Støtte og motivere beboerne til å reduserer 

rusbruk. Det er et langsiktig mål at alle beboere 
slutter å ruse seg

2. Støtte og bistå beboerne sånn at de utvikler 
bedre bo evne. At de blir mer selvstendige og 
at de tar  mer personlig ansvar

3. Støtte beboerne i deltagelse i diverse aktivitet-
er i og utenfor Ilaveien Bosenter,  så de utvikler 
bedre sosialiserings - og sysselsettingsevne

4. Støtte og veilede den enkelte mht hvordan 
man kan få bedre fysisk og psykisk helse

5. Ved at personalet samarbeider med andre in-
stanser, vil vi kunne gi beboeren tettere  opp-
følging og et mer helhetlig tilbud. 

Bosenteret skal være et sted for positive endrings-
prosesser, der økt livskvalitet for beboeren er et 
mål. 

Vi tror at mennesket har kroppslige, mentale og 
åndelige behov. Vår virksomhet skal være preget 
av respekt, troverdighet og handlekraft i forhold til 
den enkelte beboer.
De primære arbeidsoppgavene som ligger til 
grunn for å søke å løse oppdraget er både av struk-
turell og relasjonell karakter;

Blant de viktigste oppgavene er:
• Individuell veiledning og støttende hjelp i 

forhold til det å ”bo”. Dette kan for eksempel 
handle om spørsmål rundt det å holde leilighe-
ten i orden, omkring innkjøp av mat, betaling 
av regninger eller om hvordan man ivaretar 
egen helse

• Å hjelpe beboerne med å få en mer strukturert 
hverdag. Dette kan for eksempel være hjelp til å 
lage et individuelt ukeprogram som inneholder 
daglige gjøremål og normale aktiviteteter, som 
er en forutsetning for at man skal kunne bo i 
egen bolig på et tidspunkt

• Å støtte/motivere beboerne til deltagelse i    
positive aktiviteter, kurs, prosjekter som avhol-
des på Ilaveien Bosenter og i nærmiljøet. Dette 
for å styrke mestringsfølelse, og for at den enk-
elte kan finne mening i en tilværelse uten rus. 
(birøkterkurs, kunst prosjekt, musikk-prosjekt, 
sykkelverksted, førstehjelpskurs osv)

• Å støtte og oppmuntre beboerne til å overhol-
de de husregler som de underskriver ved inn-
flytting. Personalet setter grenser når disse ikke 
blir overholdt. Herunder at vi som personale 
følger opp omkring brudd på husordensregler, 
og at beboeren får en oppfølgende samtale

• Beboerne ansvarligjøres for egne handlinger. 
Dette for å ruste beboerne på det liv som ven-
ter dem etter et opphold på Ilaveien Bosenter

• Personalet er pådrivere og deltar i alt tverrfag-
lig samarbeid og samhandling som vedrører 
beboerne, og vil støtte og motivere den enkelte 
til å få laget en individuell plan. 

• Motivere den enkelte til å få gjennomført bo – 
kartlegging, ASI og utarbeide tiltaksplaner.

HUK-prosjektet
Siden 2014 har Ilaveien Bosenter vært med i et 
prosjektsamarbeid med Fredrikstad kommune og 
Sykehuset i Østfold. HUK står for helhetlig utred-
ning og kartlegging. Prosjektet er et samarbeid om 
utredning av beboere med rus- og psykiatrirela-
terte, komplekse, og sammensatte utfordringer og 
behov.

Fem leiligheter er avsatt til prosjektet, og disse be-
finner seg i en lukket enhet med begrenset tilgang 
til resten av bosenteret.  I enheten er det tilknyttet 
fagpersoner med spesialkompetanse innenfor rus 
og psykiatri. Personalet arbeider i tett samarbeid 
med personalet på Ilaveien Bosenter som har stor 
kompetanse i forhold til bokompetanse. 

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad har ansvaret for 
driften. 
I prosjektet arbeider man ut fra rusretningslinjen 
og de gjeldende anbefalinger den har. 
Kartlegging og utredning foregår på Ilaveien Bo-
senter i tett samarbeid med spesialisthelsetjenes-
ten.  
HUK-prosjektet avsluttes 30.05.17. 

Samarbeid
For at beboerne skal få det så godt som mulig  
under den tiden de bor på Ilaveien Bosenter, har 
vi et tett samarbeid med Fredrikstad Kommune, 
herunder avdelingene tildelingskontoret, psykisk 
helse og rus og hjemmesykepleien. 
Samarbeidet med tildelingskontoret omkring nye 
beboere og den daglige drift på Ilaveien Bosenter 
har vært svært bra i 2016. Det holdes jevnlig møter 
hvor vi planlegger inn-/utflytting, og her opple-
ves det at vi sammen finner konstruktive og gode 
løsninger. 

Fra avdeling psykisk helse og rus kommer det ofte 
ruskonsulenter til Ilaveien. Personalet på Ilaveien 
arbeider  i tett samarbeid med dem, for at bebo-
erne skal få en helhetlig behandling omkring den 
enkeltes behov. 

Da mange av beboerne har rus- og psykiatriproble-
matikk, har vi også et tett samarbeid med Sosial-
medisinsk Poliklinikk og Distriktpsykiatrisk Senter. 
Andre samarbeidsparter er fastlege, verge, støt-
tekontaktpersoner og de mange tidgivere som 
arbeider i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. 

For at personalet skal holde seg oppdaterte mht 
utvikling/faglighet har Ilaveien siden 2003 hatt et 
tett samarbeid med Høgskolen i Østfold. Årlig har 
Ilaveien  ca. ti sykepleiestudenter som er  i praksis 
på bosenteret. Dette til stor glede for personal og 
beboere.  
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Vi har også hatt ambulanselærlinger og startet i 
2017 med praksiselev fra helsefagarbeiderlinjen på 
Seiersborg Videregående Skole.
Ilaveien har et tett samarbeid med Stiftelsen Blå 
Kors Fredrikstads avd. Jobbkonsulentene, som 
jevnlig har personer i arbeidsavklaringsforløp på 
bosenteret. 
Politiet er også en god samarbeidspartner, og 
bidrar til å skape ro og sikre forhold.  Vi opplever at 
politiet ved sin tilstedeværelse er med til å legge 
en demper på uønskede aktiviteter i og utenfor 
bosenteret. Vi mener også at det har en preventiv 
virkning mht kriminalitet.   

Prosjekter og aktiviteter
Vi ønsker å gi beboerne et bredt tilbud av aktivite-
ter, for å gi beboerne muligheter til å velge disse 
aktivitetene fremfor rus. 

”Bier i det blå”, et bieprosjekt, har gitt beboerne 
mulighet til å være med å drifte en bigård. Prosjek-
tet startet i desember 2015, og  har vært til stor 
glede for mange av beboerne. Aktivitetene har 
vært organisert av tidgiver og birøkter Erling 
Danielsen, samt andre ansatte fra Ilaveien Bosenter 
og Fredrikstad kommune som har deltatt på sin 
fritid.  Prosjektet er støttet av flere Blå Kors foren-
inger, av stiftelser og av Trara lokalsamfunnsutvalg. 
Prosjektet fortsetter i 2017.

Kunstprosjektet med Veronica Normann Jensen i 
spissen, startet i utgangspunktet i 2011 for å utvide 
vårt tilbud til våre beboere med kreative aktiviteter. 
Kreativitet er en forutsetning for å kunne tilpasse 
seg, og gir en skapende evne eller virksomhet til 
det å lage eller finne på noe nytt. Kreativitet er 
avgjørende for å løse problemer og utfordringer i 
de fleste situasjoner, og for å skape forandring og 
fornyelse. Kreativitet er forbundet med evnen til å 
fantasere, forestille seg og utvikle nye ideer. Derfor 
mener vi at kreativitet og kunstprosjektet kan ha 
en positiv effekt på våre beboere for styrking av 

selvfølelse og mestringsevne. Det kan få i gang 
tankeprosesser og ønsker om forandring i livet. 
Men ikke minst vil slike aktiviteter by på sosialt 
samvær, hvor vi kan få i gang den positive sam-
talen og bare hygge oss sammen.

Sykkelprosjekt startet i 2016, et prosjekt hvor Lau 
Vartmann står for ansvaret. Ilaveien har gjort klart 
et verksted i garasjeanlegget, med tilgang til verk-
tøy etc. slik at beboere og personal kan reparere 
og vedlikeholde sykler, samt utveksle erfaringer 
og hjelpe hverandre. Dette for å legge til rette for 
hyggelige aktiviteter og praktiske løsninger i stedet 
for å bruke utearealer eller leiligheter til slikt, men 
også for at beboerne skal kunne benytte seg av 
kunnskapen sin på en nyttig og positiv måte.  

Musikkprosjekt ”Musikk i hverdagen”. Musikkens 
rolle og betydning i forhold til helse og livskvalitet 
er fremdeles undervurdert. Det er derfor viktig å 
fremheve at musikk er en nødvendig ingrediens i 
vårt hverdagsliv; et slags personlig, kulturelt husa-
potek som virker både forebyggende og helse-
fremmende. Det er med bakgrunn i dette at Else 
Marie Berg har ønske om å fremme musikk i hver-
dagen ved Ilaveien bosenter.

Ut over de mange prosjekter skjer det mange gode 
aktiviteter som er til glede for beboerne, som for 
eksempel bordtennis og biljard, samt spaserturer i 
nærmiljøet.

Ilaveien har også et godt oppdatert treningsrom 
med nytt utstyr og det som trengs for å kunne 
gjennomføre en god treningsøkt. Personalet setter 
ofte opp trening med enkelte beboere. Alle bebo-
ere har tilgang til dette rommet, og vi oppmuntrer 
til fysisk aktivitet for å fremme en bedre fysisk, men 
også psykisk, helse.

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO, har 
ved flere anledninger vært på Ilaveien og informert 
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om sitt tilbud. 
”Ilaveiens venner” har gjennom en årrekke vært til 
stor glede for beboerne på Ilaveien Bosenter. Ilavei-
ens venner består av en gruppe frivillige fra Fred-
rikstad Blå Kors forening, og de kommer månedlig 
og lager mat, spiller musikk og har gode samtaler 
med beboerne. 

”Blåkveita” er et aktivitetsprosjekt hvor tidgiver 
Erling Danielsen tar beboerne med på fisketurer i 
sin fiskebåt. Da får beboerne kjenne sjøsprøyten i 
håret.

Midler fra Gjensidige Stiftelsen har også i år gitt oss 
mulighet til å ta med beboerne på julegavehandel. 
Det arrangeres også månedlige turer til Sverige 
hvor beboerne kan handle inn dagligvarer.  Det har 
også vært rom for noen kafè- og kinobesøk i året 
som har gått. 

Beboerne
Beboerne på Ilaveien har alle til felles at de har 
problematikk med  rus og psykiatri. I de perioder 
hvor man er mer aktiv mht rus ses et fall i evnen til 
å kunne bo, og da er det behov for mer støtte og 
hjelp. 

På bosenteret er det stor grad av beboermedvirk-
ning. Mange av beboerne har bodd på Ilaveien 
gjennom flere år, og man har i beboergruppa 
utpekt seg en beboerformann. Det holdes måned-
lige beboermøter. Beboerne styrer selv møtene, og 
tar selvstendig opp forslag til endringer/forslag til 
aktiviteter og andre ting som vedrører boligforhol-
det, samt saker de er opptatt av. Personalet deltar i 
møtene og informerer løpende om boligforhold el-
ler andre ting som er relevant for beboerne. Perso-
nalet skriver referat fra møtene. Referatene blir delt 
ut til hver enkelt beboer, og en referatperm ligger i 
fellesstua til gjennomgang.

På Ilaveien Bosenter vektlegger vi den enkeltes 
ønsker og mål når vi lager tiltaksplaner. Vi jobber 
med motivasjonssamtaler i forhold til rusmestring 
og sosiale utfordringer i den enkeltes hverdag, og 
prøver å fremme mestringsfølelse og selvfølelse, 
men også å fremme sunne holdninger i forhold til 
helse og kosthold.

Personalet
Personalgruppa består av medarbeidere med bred 
faglig kompetanse. Mange av medarbeiderne har 
gjennom en årrekke arbeidet på Ilaveien Bosenter, 
og har på den måten opparbeidet seg helt spesiell 
kompetanse omkring bomestring. 
Vi kan se at nye beboere ofte har dobbel- eller trip-
peldiagnoseproblematikk, og har en mer ukritisk 
form for rusinntak.  
HMS er et daglig tema og fokusområde og vi har 
på den måten kunnet skape gode og trygge 
arbeidsforhold. Ved hjelp av rutiner, husordens-
regler, og godt kollegialt samarbeid hvor alle 
medarbeidere verdsettes, har vi i dag en fantastisk 
arbeidsplass og trygge boliger for beboerne.
Gjennom målrettet arbeid med sykefravær og 
arbeidstilretteleggelse, har vi i Stiftelsen Blå Kors 
Fredrikstad et gjennomsnittlig sykefravær de siste 
10 år på 8,40 %.  I 2016 var sykefraværsprosenten 
4,04 % på Ilaveien Bosenter.
Ilaveien Bosenter er en sertifisert Miljøfyrtårn-be-
drift, på linje med stiftelsens øvrige virksomheter.

Styret
Driftsstyret består av eierstyret i Stiftelsen Blå Kors 
Fredrikstad, supplert med en representant for de 
ansatte ved Ilaveien Bosenter, samt to kommunale 
representanter. Driftsstyrets oppgaver er å drøfte 
og godkjenne driftsbudsjett, samt ha ansvar for 
den løpende drift av senteret.

Takk til medarbeiderne som har vært med i proses-
sen med skriving av denne årsmelding. Det har 
vært spennende og lærerikt.

Remi Andreas Jensen
virksomhetsleder
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Virksomhetsleder: Arne Håkenstad

Besøksadr.: Kulåsgata 44, 1721 Sarpsborg
Epostadr.: kulassenteret@blaakors.no
Telefon: 69 11 32 90

www.blaakors.no/kulaassenteret

Innledning
Kulåssenteret eies og drives av Stiftelsen Blå Kors 
Fredrikstad. Senteret tilbyr boliger både for midler-
tidig innlosjering og for lengre botid. Vi disponerer 
tre ulike boenheter med ulikt formål. Målgruppa er 
mennesker i Sarpsborg med rus- og annen psyko-
sosial problematikk.

Oppdrag og målsetting
Kulåssenteret har totalt 40 boenheter. 

I Kulåsgata 40 forestås det innlosjering av bosteds-
løse etter oppdrag fra Nav Sarpsborg. I utgangs-
punkt gjelder bosettingen for inn til tre måneder. 
Tiltaket er hjemlet i lov om sosiale tjenester i Nav, 
§ 27 om midlertidig husvære. Beboerne gis veiled-
ning og praktisk bistand fra personalet. I tillegg 
bistår personalet med å etablere kontakt med øvrig 
hjelpeapparat utenfor senteret. Innlosjeringen er 
vedtaksbasert. Tiltaket har 16 boenheter.

I Kulåsgata 44 og Enggata 43 tilbys langsiktig bo-
trening for personer med rusproblemer og andre 
psykososiale vansker. Innsøking og oppfølging i 
dette tiltaket kan skje i regi av ulike kommunale 
instanser. Inntaksansvaret ligger i et inntaksutvalg, 
som har representanter både fra Sarpsborg kom-
mune og Kulåssenteret. Tiltakene har som siktemål 
å gjøre den enkelte beboer mest mulig i stand til å 
klare seg i annen bolig  med lavere grad av tilsyn 
og bistand.  Enhetene rommer til sammen 24 leilig-
heter.

Kulåssenterets ulike boligtrinn er utviklet som en 
del av en helhetlig og sammenhengende 
tiltakskjede.

Kulåssenteret

Fokus og prioriteringer
Kulåssenteret har fokus på endring. Beboeres for-
utsetning for endring er ulik; noen trenger lengre 
tid enn andre.  I alle våre tre botiltak står utvikling 
og vekst i fokus.  Det er et mål at alle som bor på 
Kulåssenteret over tid skal få styrket sin boevne, og 
få etablert generelt bedre livsmestring. For å få til 
dette, legges det vekt på å bygge gode relasjoner i 
forhold til hver enkelt beboer innenfor rammen av 
en tydelig struktur. Denne strukturen ivaretar både 
den forutsigbarhet og den kontroll som trengs for 
å skape et godt endringsmiljø. Dette er med på å 
skape gode læringsarenaer, som kan hjelpe hver 
enkelt til å mestre de ulike utfordringene i livet på 
en bedre måte. 

Motivasjon og målrettede tiltak står sentralt i 
arbeidet. Utvikling hos den enkelte fremmes best i 
samspill med andre. Arenaer for samvær, samtaler 
og tilbakemeldinger er en forutsetning for å lyk-
kes i endringsarbeid. På Kulåssenteret forsøker vi å 
etablere møtepunkter for dette.

Tiltak for å fremme endringsprosesser er:
• Bidra til økt sosialisering gjennom tilretteleg-

ging av aktiviteter både i gruppe og individuelt
• Bidra til mindre problematferd, inkludert rus-

middelmisbruk, gjennom å motivere og tilret-
telegge for hjelpe- og behandlingstiltak både 
kommunalt og i spesialisthelsetjenesten

• Fremme brukermedvirkning gjennom aktivt å 
involvere den enkelte i sitt eget endringsarbeid. 
Sentralt her står opprettelse og gjennomføring 
av tiltaksplaner

• Veilede i de daglige aktivitetene i boligen. 
Dette kan være knyttet til egenomsorg, mat-
hushold, økonomi og renhold. Veiledningen 

blir individuelt tilpasset
• Opprettholde kontroll og en tydelig struktur 

som bidrar til å minimere problematferd ved 
senteret.

Samarbeid
Et nært fellesskap og samarbeid med oppdrags-
giver vektlegges. Det foreligger en kontrakt hvor 
tjenesteleveransen beskrives. Samarbeidsmøter, 
med drøfting av driftsmessige forhold, avholdes 
regelmessig mellom Kulåssenteret og oppdrags-
giver. Samhandlingen med Team Bolig og Kom-
petansesenter for rus- og psykisk helse (KORPH) 
fungerer også svært godt.  I tillegg er det etablert 
et fast samarbeidsforum med politiet. 

I 2016 hadde Kulåssenteret faste møtepunkter med 
andre frivillige aktører på rusfeltet i Sarpsborg. 
Blant annet deltok vi i markeringen av overdose-
dagen sammen med Varmestua og Kirkens bymi-
sjon.

Vi ønsker å bidra til et positivt samspill med nær-
miljø og lokalsamfunn. I den sammenheng er det 
viktig å understreke at vi har høy bevissthet i for-
hold til ivaretakelse av den enkelte beboers integri-
tet. Forholdet til lokalsamfunnet ivaretas blant an-
net gjennom kontakt med ulike lag og foreninger i 
kommunen. Denne kontakten har ført til at vi også 
dette året har mottatt økonomisk støtte fra flere 
foreninger. Pengegavene benyttes utelukkende til 
velferdsformål for beboerne. 

Velferds- og fritidstilbud
Frem til 31.08 ble fritidsaktiviteter ivaretatt av en 
egen velferdskoordinator som har vært ansatt ved 
senteret. Fra da av opphørte stillingen, og ulike 
velferds- og fritidsaktiviteter har etter dette blitt 
ivaretatt av frivillige medarbeidere som gir av sin 
tid for å bistå andre. I Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 
benevnes disse som tidgivere. I løpet av 2016 
rekrutterte vi fire tidgivere til formålet, og disse har 
dratt i gang flere fine hyggeaktiviteter for bebo-
erne. I tillegg til disse tidgiverne har Kulåssenteret 
også en tidgiver som utelukkende gjør praktisk ar-
beid i leiligheter. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad sin 
tidgiversatsing gir tjenestetilbudet ved virksomhe-
tene en betydelig merverdi.

Personalsituasjonen
Det har vært noen endringer i personalsituasjonen. 
Fem ansatte sluttet i virksomheten i løpet av 2016, 
deriblant tre som gikk av med pensjon. Fire nye 
med-arbeidere er ansatt i løpet av året.

Opplæring/kurs
I 2016 gjennomførte vi ulike internkurs, blant annet 
en fagdag med fokus på våre verdier: Verdighet, 
medmenneskelighet, egenkraft og kvalitet. I tillegg 
hadde våre medarbeidere med koordineringsan-
svar for beboere, regelmessig veiledning fra den 
kommunale psykiatritjenesten. Noen av våre med-
arbeidere har også deltatt i opplæringssamlinger i 
regi av Regionalt rusforum. 

Personalet har, sammen med øvrige virksomheter 
i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, deltatt på første-
hjelpskurs og på sikkerhetskurs knyttet til volds- og 
trusselforebygging.

I løpet av våren 2016 avsluttet  vi et opplærings-
program, i regi av Frisk bedriftshelsetjeneste, med 
fokus på god arbeidshelse. 

Studentpraksis
Kulåssenteret har også i 2016 bidratt med å stille 
praksisplasser til disposisjon for Høgskolen i 
Østfold. Vi har til samme hatt fire sykepleiestuden-
ter i praksis. 

Arne Håkenstad
virksomhetsleder
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Virksomhetsleder: Marie Lindèn

Besøksadr.: Sandveien 15, 1613 Fredrikstad
Epostadr.: krisesenteret@blaakors.no
Telefon: 69 95 55 60

www.blaakors.no/krisesenteret

Organisering og drift
Krise- og incestsenteret er et samordnet tiltak, og 
gir tilbud til både volds- og incestutsatte. Virk-
somheten har et botilbud og et dagtilbud til både 
menn, kvinner og deres barn. Virksomheten er 
døgnbemannet og er åpen hele året. 

Krisesentertilbudet for kvinner og barn, og incest-
senteret, drives på anbud for Fredrikstad og Hvaler 
kommuner. Kommunene Råde, Rygge, Moss, Våler, 
Eidsberg, Skiptvedt, Askim, Marker, Trøgstad, 
Spydeberg, Rømskog, Rakkestad og Hobøl har inn-
gått avtale med Fredrikstad og Hvaler om å kunne 
benytte krisesentertilbudet for menn i Fredrikstad. 
Virksomheten er tilsluttet Krisesentersekretariatet, 
og er medlem av Fellesskap mot seksuelle over-
grep (FMSO). 

Totalt har virksomheten ca. 10 årsverk, fordelt på 
14 ansatte. I dette inngår 1,54 årsverk på incest-
senteret. Virksomheten er organisert med en 
virksomhetsleder, en stedfortreder som er miljø-
terapeut med beboeransvar, en barnefaglig ansvar-
lig miljøterapeut, tre miljøterapeuter, samt seks 
miljøarbeidere - hvorav tre med nattevaktfunksjon. 
En miljøarbeider med terapeutisk utdanning er 
dedikert til incestsenteret. I tillegg har to av de 
andre miljøterapeutene oppgaver knyttet til incest-
senteret. 

Grunnlagsdokumenter
• Lov om kommunale krisesentertilbud (krise-

senterlova) og veilederen til Krisesenterlova.
• Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot 

incest og voldtekt 2016 – Bufdirs rundskriv 10-
2016.

Krise- og incestsenteret

Formål Krise- og incestsenteret
Vi skal gi et tilbud til personer som utsettes for vold 
eller trusler om vold i nære relasjoner. Dette inne-
bærer akutt og midlertidig botilbud, dagtilbud, råd 
og veiledning, samt oppfølgning i reetablerings-
fasen. Vi skal også gi personer utsatt for incest, 
seksuelle overgrep og voldtekt et tilbud om råd og 
veiledning, samt støttesamtaler. 

Tilbud og metode
Ansatte skal drive målrettet og individtilpasset 
arbeid i forhold til de personer som til en hver tid 
benytter senterets tilbud, og i henhold til gjel-
dende lov og retningslinjer. Videre skal vi kunne 
tilby hjelp og informasjon som kan medvirke til 
positiv endring for den enkelte bruker. Vi skal møte 
brukeren med empati og forståelse, og motivere 
brukeren til å fatte egne avgjørelser ut fra prinsip-
pet hjelp til selvhjelp. Den enkeltes valg skal 
respekteres. Alt arbeid som utføres skal være 
basert på faglighet, og bygge på respekt og like-
verd. 

Vi har et akutt og midlertidig botilbud for menn, 
kvinner og deres eventuelle barn. Botilbudet 
består metodisk av en modell bestående av krise-
intervensjon, kartlegging, vurdering av behov, 
løsningsalternativer, tiltak, samt evaluering. Alle 
brukere av botilbudet får en primærkontakt som 
har ansvar for koordinering av tjenestene. Vi har 
rutiner for oppfølgning av barn på lik linje som for 
voksne beboere. Krise- og incestsenteret er pålagt 
opplysningsplikt til barnevernet etter Lov om kom-
munale krisesentertilbod (krisesenterlova). I 2016 
har andelen med annen landbakgrunn økt til 60 %. 
Vi registrerer også en økning når det gjelder kom-
pleksitet i hjelpebehovet til brukerne. 

Lokaliteter
Virksomheten har etablert sikkerhetstiltak rundt og 
i bygget i form av kameraovervåking, skallsikring 
med lås, samt inngjerdet uteplass. I tillegg har vi 
personalarmer knyttet til et alarmselskap. Senteret 
har to boavdelinger med totalt 10 soverom, med 
fast sengeplass til 23 personer. Boavdelingene for 
menn og kvinner er fysisk adskilte. I tillegg har de 
fleste rom kapasitet for flere personer. Dette gir en 
total kapasitet på opp til 30 personer ved avdelin-
gene. På botilbudet deler beboerne kjøkken, stue, 
vaskerom og andre fasiliteter. Lokalene er tilrette-
lagt for barn og ungdom, med to lekerom, lekse-
rom, biljard og bordtennis, samt ungdomsrom. 
Avdelingen for menn har et lekerom. Virksomheten 
har en administrasjons- og dagavdeling, med både 
kontorer for ansatte, samt gruppe- og samtalerom 
for brukerne. 

Kurs, utdanning og fag
Vi er opptatt av å kunne tilby det beste tilbudet 
for våre brukere, og vi ser at kompetanseheving 
er en viktig faktor for både trivsel og mestring for 
ansatte. Det er viktig at vi utvikler oss i forhold til 
fag og forskning på vårt område. I 2016 har hele 
ansattgruppen hatt to fagdager med tema kultur-
sensitivitet. I tillegg har alle vikarer og nytilsatte 
deltatt på et todagers grunnkurs i krisesenterar-
beid. Vi har også deltatt på blant annet FMSO sin 
årlige konferanse, Krisesenterkonferansen RVTS, 
samt ROSA-samling.

HMS
Virksomheten har en rullerende plan med hen-
syn til brannvern, røykøvelse, førstehjelpskurs 
med hjertestarter, samt veiledning med psykolog 
inkludert undervisning, Alle ansatte har veiledning 
med psykolog en gang i måneden. Vi har i 2016 
utarbeidet strategiplan, sikkerhetsvurdering og 
handlingsplan. 

Samarbeid
En viktig del av arbeidet vårt er å ha kunnskap om 
og se nødvendigheten av samarbeid med ulike 
instanser. Vi har jevnlige møter med våre kon-
traktsfestede oppdragskommuner, Fredrikstad og 
Hvaler. Senteret har en skriftlig samarbeidsavtale 
med barneverntjenestene i Fredrikstad og Hvaler. 
Denne evalueres årlig. Krise- og incestsenteret har 
gjennom flere år hatt et samarbeid med Familie-
vernkontoret Østfold Sør. Vi samarbeider om å gi 
familier hvor det har foregått vold et differensiert 
samtaletilbud. Vi deltar i forskningsprosjekter når 
det er mulighet, og dette året har vi deltatt i et 
prosjekt om vold ved svangerskap og et om vold 
mot menn. Vi tilbyr også forebyggende informa-
sjonsarbeid for foreninger, organisasjoner, offent-
lige instanser og politikere. Vi tilbyr omvisning og 
informasjon om vår virksomhet når det er rom for 
det.  I 2016 hadde vi praksisplass for fire studenter 
fra Høgskolen i Østfold og tre fra politihøgskolen. 
Vi har i tillegg hatt en praksisplass i samarbeid med 
Nav, som har gått over i en lønnstilskuddsordning.
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Antall beboere 2015 Antall døgn 2016 Antall døgn

Kvinner 50 1961 47 2262

Menn 9 260 13 250

Barn 45 2371 49 2127

Totalt 104 4592 109 4639

Dagbrukere 2015 Antall samtaler 2016 Antall samtaler

Incestsenteret 41 380 39 342

Krisesenteret 51 308 78 635

Totalt 92 688 117 977

Vi tilbyr grupper for bearbeiding; to incestgrupper og en voldsgruppe. I tillegg har vi en nettverks-
gruppe. Vi tilbyr enkeltsamtaler med råd, veiledning og bearbeiding på både incestsenteret og krise-
senteret. Vi registrerer en økning i antall dagbrukere på krisesenterdelen i 2016, i tillegg til en økning i 
antall samtaler.

Tabell 1:

Tabell 2:

Antall stillinger pr. 31.12:
Antall ansatte pr. 31.12:
Antall plasser pr. 31.12

9,99
14
30

Etablert 1979



Prosjekter 2016
I 2016 fikk vi innvilget midler fra Barne- og ung-
domsdirektoratet til aktiviteter sammen med barn 
og foresatte. I tillegg fikk vi midler til oppgradering 
av lekerom og ungdomsrom. Vi har tilpasset loka-
liteter til vår målgruppe, og gjennomført en rekke 
aktiviteter for barn og foresatte.
I tillegg fikk vi midler fra Gjensidigestiftelsens 
juleaksjon, noe som ga oss mulighet til å gi alle 
julegaver og juleopplevelser. Disse ekstra prosjekt-
midlene gir oss muligheter til å øke kvaliteten og 
tilbudet til våre brukere. Det har fremfor alt gitt oss 
mer rom for å drive et relasjonsbasert og individtil-
passet tilbud. Sivilretten ga oss også i år midler til å 
opprettholde advokatvaktordningen, som bidrar til 
å sikre rettsikkerheten for våre brukere.

Marie Lindèn
virksomhetsleder

Krise- og incestsenteret24

Medmenneskelighet

Årsmelding 2016 25

Verdighet

Egenkraft Kvalitet

Våre verdier:



Forretningside/målsetting 
Barnas Stasjon sitt lavterskeltilbud er et supple-
ment til kommunens egne tilbud for tidlig inter-
vensjon og forebyggende aktiviteter for småbarns-
familier i sårbare livssituasjoner. Målet er å sikre 
barna i vår målgruppe gode oppvekstsvilkår i eget 
hjem, så langt det er mulig. Dette gjøres gjennom 
målrettet arbeid for å støtte barnas utvikling og 
styrke foreldrefunksjonen i den enkelte familie. 
Barnas Stasjon arbeider for å minimere negative 
konsekvenser relatert til relativ, sosial og kulturell 
fattigdom. Vi ønsker å bidra slik at den sosial arven 
kan brytes og ved å styrke barnas muligheter i eget 
voksen-liv. 

Visjon
Barnas Stasjon Fredrikstad er en anerkjent og fore-
trukket samarbeidspartner på grunn av seriøsitet, 
faglighet, kunnskap og engasjement. Barnas Sta-
sjon oppleves som et ivaretakende miljø hvor det 
oppleves meningsfylt å være. Familiene opplever 
at de blir møtt av faglig sterke ansatte med verdig-
het og medmenneskelighet, som støtter og styrker 
foreldrene til egen innsats for positive endringer. 
Barnas Stasjon ønsker å være en skattekiste, en 
redskapsbod og en verktøykasse for barn og for-
eldre. Med hjerte, kunnskap og kraft tilrettelegger 
vi for mestring og mening.

Verdier
Barnas Stasjon har forankret sine verdier med-
menneskelighet, verdighet, kvalitet og egenkraft i 
planlegging, gjennomføring og evaluering av våre 
aktiviteter. 

 
 

Lavterskeltilbud 
Barnas Stasjon Fredrikstad har valgt å definere sitt 
lavterskeltilbud i tråd med Helsedirektoratet anbe-
faling om operasjonalisering og definering av lav-
terskeltjenester i psykisk helsearbeid (”Psykologer 
i Kommunene - barrierer og tiltak for økt rekrutter-
ing”(2008)). Det gis gratis tilbud uten henvisning, 
venting og lang saksbehandlingstid. Virksomheten 
har medarbeidere (ansatte og tidgivere) med kom-
petanse til å oppfylle tilbudets formål, og tilbudet 
er gratis for brukerne. 
Med lavterskeltilbudet ønsker Barnas Stasjon Fred-
rikstad å tilby et møtested og aktiviteter hvor gra-
vide/familier kan oppleve sosialt fellesskap, utvikle 
sin foreldrekompetanse og utvide sitt personlige 
nettverk. Vårt mål er at tilbudet skal være helse-
fremmende og en god arena for kulturformidling. 
Gjennom miljøterapeutisk arbeid og modellæring 
bidrar Barnas Stasjon til å støtte barnas utvikling 
og styrke foreldrerollen.

Tilbud ved Barnas Stasjon 2016

Familiemiddag: 2 ettermiddager hver uke har vi 
hatt familiemiddager med miljøterapeutisk fokus. 
Sunn mat, hyggelig opplevelse og en god arena for 
veiledning/tema relatert til forbedret samspill mel-
lom foreldre/barn.

Mestringsgruppe for barn: 1 ettermiddag  pr uke 
– 8 ukers program. Barns alder 5-8 år. (Nytt tilbud 
2016)

Drop-in: 1 formiddag hver uke. En uformell møte-
plass med enkel servering og positive aktiviteter, 
som gir mestring kombinert med nye utfordringer. 

Virksomhetsleder: Hege Stormorken

Besøksadr.: Freskoveien 1, 1605 Fredrikstad
Epostadr.: bs.fredrikstad@blaakors.no
Telefon: 69 31 48 66

www.blaakors.no/barnas-stasjon

Innledning
Barnas Stasjon Fredrikstad feiret i 2016 sitt 10 års 
jubileum. Som den første Barnas Stasjon er vi i dag 
del av et nasjonalt nettverk i Blå Kors Norge som 
totalt består av seks stasjoner. 

Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud til gravide og 
småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner, som føl-
ge av rus- og/eller psykiske helseproblemer. Minst 
ett av barna i familiene er i alderen 0-8 år. Alle våre 
tilbud er gratis for brukerne, og man trenger ingen 
henvisning for å ta del i vårt lavterskeltilbud. 

Vi holder til i et sentrumsnært hus, med nær til-
knytning til offentlig transport og friluftsområder 
for rekreasjon. Vi har et romslig uteområde, med 
lekeapparater og sitteområder for bespisning. Hus 
og hage er tilrettelagt for støttende og styrkende 
aktiviteter for barn, foreldre og gravide. 

På Barnas Stasjon legger vi til rette for gode opp-
levelser med mål om å styrke foreldrefunksjonen 
og samspillet mellom barn/foreldre. Vi har barnets 
perspektiv, og jobber målrettet med miljøterapeu-
tiske aktiviteter etter den enkeltes families mål. 
Ved siden av lavterskeltilbudet på Barnas Stasjon 
drifter vi i samme lokaler en åpen barnehage for 
barn i førskolealder og deres foreldre. Man trenger 
ikke være i målgruppen til lavterskeltilbudet for å 
benytte seg av den åpne barnehagen. Vi har også 
et Familiesenter ved Barnas Stasjon Fredrikstad, 
som utfører ulike oppdrag som faller inn under lov 
om barneverntjenester § 4-4, samt oppdrag med 
støttet tilsyn ved samvær etter lov om barn og 
foreldre § 43 a.
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Her har vi også hatt besøk av samarbeidspartnere 
for å orientere og ufarliggjøre det å ta kontakt med 
offentlige instanser. 

Cos-p kurs: Forskningsbasert foreldrekurs over 
8 uker,  i grupper og individuelt. Målet er å gjøre 
foreldrene kjent med barnas følelsesmessige be-
hov, og hvordan de som trygghetspersoner best 
responderer for å møte barnas behov. Fokus på 
tilknytning  (Nytt tilbud 2016)

Skoleoppfølging for 1.klassinger, 2 formiddager 
pr uke. Målet er å trygge barna i skolerelaterte 
situasjoner, bistå med lekser, tydeliggjøre forvent-
ningene fra skolen i fht samspill med familiene, 
samt være en arena for sosialtrening i små grupper 
og andre aktiviteter som på sikt gir barna en bedre 
skolehverdag. (Nytt tilbud 2016)

Barnebod: Alle hverdager kl 1200-1300 har vi åpen 
barnebod, der både familier på lavterskel og andre 
med behov kan hente pent brukt tøy, sko, utstyr 
og leker. Vi tar daglig i mot pent brukt tøy/sko fra 
privatpersoner i Fredrikstad.

Økonomisk veiledning: 1dag pr mnd. Et sam-
arbeid med økonomer fra en lokal bank som følger 
opp en gruppe familier med mål om å få en bedre 
oversikt over egen økonomi og bedre økonomiske 
rammer for familien. (Nytt tilbud 2016)

Helgeutflukt: En gang per måned.

1:1 samtaler: Lavterskeltilbudet har videre bestått 
av tilbud om råd-/veiledningssamtaler til foreldre/
gravide etter deres eget ønske. Samtaler tar ut-
gangspunkt i et ressurs- og mestringsorientert 
menneskesyn, og har som målsetting å støtte og 
styrke foreldrene i samspillet med egne barn. 

Markeringer av merkedager og høytider
Barnas Stasjon vektlegger kulturformidling gjen-
nom å markere merkedager og høytider. I tillegg 
til tidligere etablerte feiringer som fastelaven, 
karneval, påske, 17. mai, Halloween og advent. 
Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad har for første gang 
arrangert «minJUL», som er en tradisjonell og rusfri 
jul-aften på barnas premisser. Prosjektgruppen i 
«min Jul» besto av to ansatte ved Barnas Stasjon og 
en tidgiver koordinator. Gjennomføringen gjøres i 
sin helhet av tidgivere. Alt er gratis for gjestene, og 
inkluderer transport, mat, gaver mm.  Den første 
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Antall stillinger pr. 31.12:
Antall ansatte pr. 31.12:

7,39
11

Etablert 2006



«minJUL» i Fredrikstad ble feiret  i Kulturhuset  i 
Gamlebyen med 43 gjester (13 familier) og 14 frivil-
lige. Vi hadde ytterligere 13 frivillige som bidro til 
forberedelsene til julaften.

Dagsturer og aktiviteter 
Når dagsturer arrangeres, vektlegger Barnas Sta-
sjon at disse skal gi gode minner og opplevelser 
som deles mellom foreldre og barn. Ut fra tidligere 
tilbakemeldinger og nye ønsker planlegges aktivi-
teter som familiene selv ønsker. Turene skal gjerne 
inneholde fysisk aktivitet og/eller kulturopplevel-
ser. I 2016 har vi hatt flere turer i nærmiljøet, samt 
arrangert teaterforestilling og besøkt en bonde-
gård.

Brukere som benyttet seg av lavterskeltilbudet i 
2016 (total-tall)

Besøkende Lavterskel 
2016 (2015)

Gutter/Jenter 0-5 46    (40)

Gutter/Jenter 6-8 26    (24)

Gutter/Jenter 9-12 20    (19)

Gutter/Jenter 13-19 10      (5)

Menn/Kvinner 76    (58)

Totalt antall brukere 178 (146)

Totalt antall besøk lavterskel (ikke inkl ferie/høy-
tid):  1561 (mot 1106 stk i 2015) 
Antall familier 2016: 58 (mot 45 stk i 2015) 
Antall registrerte familiemedlemmer 2016: 
178 (mot 146 stk i 2015) 
Antall deltakere fordelt på kjønn 2016 (2015):
Jenter       53 (45) Gutter    48 (43)
Kvinner    61 (44) Menn     16 (14) 

Oppsummering Lavterskel
Vi mottok en økt tildeling fra Blå Kors Norge til 
lavterskeltilbudet i 2016. Dette muliggjorde et bre-
dere tilbud av styrkende aktiviteter, og en tettere 
oppfølging av de familiene som er registrert hos 
oss. Større synlighet i media lokalt, og et tettere 
samarbeid med bl.a. helsesøstre i kommunen, har 
også gitt oss en pågang av familier som har behov 
for støtte og oppfølgning. 
Vi har også presentert Barnas Stasjon i faglige fora 
f. eks på fagdag for helsesøster, virksomhetsleder-
møte for alle barnehager, og vi har hatt elever/læ-
rere fra sosialfaglige linjer på omvisning. 

Barnas Stasjon Fredrikstad har hatt en sterk økning 
i antall nye familier sist halvår i 2016. Oktober 2016 
mottok vi en forespørsel om ytterligere forsterket 
tildeling av midler fra Blå Kors Norge, mot at de 
måtte bli brukt innenfor de kjente rammene og 
faglighet. Dette kunne vi takke ja til, da vi hadde 
ferdige prosjekter liggende, slik at midlene kunne 
brukes i tråd med den kvalitet og de verdier vi 
ønsker for vårt arbeid. Dette muliggjorde bl.a. en 
mestringsgruppe for barn som ble godt tatt i mot 
av barn/foreldre, og som nådde målsetningen om 
å få barna aktive i etablerte fritidstilbud utenfor 
Barnas Stasjon.

Ferie/fritids tilbud - fattigdomsmidler
Barnas Stasjon mottar «Fattigdomsmidler», som 
er øremerket aktiviteter på utsiden av huset og 
utenom ordinær drift. Midlene skal tilfalle målgrup-
pen til Barnas Stasjon. I 2016 hadde vi en markant 
økning i disse midlene, og kunne gi et bredere og 
mer helhetlig tilbud gjennom hele året. 

I påskeferien arrangerte vi teatertur i Fredrikstad 
samt kinobesøk. 

I skolens sommerferie reiste Barnas Stasjon 2 
ganger 1 uke til Lysekil med 62 gjester totalt. Der 
besøkte vi Skara Sommarland og Havets hus, i til-
legg til å leke sommerleker, fiske krabber og skape 
gode minner sammen. 
For øvrig var vi på en utflukt hver uke, der vi besøk-
te Tusenfryd, Klatring på grensen, Kongsten, Mær-
rapanna, Solbukta  og Daftø camping. Vi arrangerte 
også et ukentlig treffpunkt i hagen, der vi i «Lek og 
lunsj» tilrettela for lek og et felles måltid. 

I skolens høstferie arrangerte Barnas Stasjon 
skogstur, besøk på Inspiria Science senter og Mini-
golf i Onsøy. Vi hadde også åpent hus med «Lek og 
lunsj» 2 dager.  

Advents- og juletiden ble startet tradisjonen 
tro med lysfest i hagen, deretter besøk ved «god 
gammeldags film» i Gamlebyen, 2 stk juleverksted, 
Nissejakt i Bjørneløypa og 2 stk julemiddager. Vi 
hadde også planlagt ski/akedag i Kjerringåsen, 
men denne ble flyttet til januar pga manglende 
snø.  I romjulen var det høytidelig besøk på Nasjo-
nalteateret der vi så « Reisen til julestjernen» etter 
en lunsj på Peppes Pizza.  
Det var totalt 994 gjester på våre ferie og høytids-
arrangement i 2016. 
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Antall brukere som deltok i aktiviteter og ferie-
tilbud (del-tall av total-tallet)
Antall gjester med på ferie/fritid relaterte aktivite-
ter 2016: 994 stk (2015: 392) +253 %
Antall familier som deltok på ferie- og fritidsaktivi-
teter i 2016: 35 (2015: 30) +16,67 %
Antall unike deltagere på ferie- og fritidsaktiviteter 
i 2016: 120 (2015: 107) + 12,15 %

Vi har hatt et helhetlig og variert tilbud gjennom 
hele 2016, og har fått gode tilbakemeldinger fra 
deltagerne. Vi har god støtte fra næringslivet i Fred-
rikstad, som bistår oss med bl.a. sommerleker, mat 
til utflukter, rabatt på inngangsbilletter mm. Dette, 
i kombinasjon med økningen i tildelte midler, har 
gjort det mulig å arrangere aktiviteter i alle skolens 
ferier. For de av familiene ved Barnas Stasjon som 
har lav inntekt er det kjærkomment med mulig-
heten til å ta med barna på hyggelige aktiviteter, 
der de kan få et avbrekk fra hverdagen og sammen 
skape gode minner.  For barn i familier der sykdom 
hos foreldre,  eller annet, utelukker planlegging 
og mulighetene for egenarrangerte aktiviteter er 
dette en viktig tilføring av nye opplevelser og 
variasjon i hverdagen. I 2016 har det gjennom 
større variasjon og hyppighet i tilbudet gitt famili-
ene muligheten til å delta på flere aktiviteter gjen-
nom året.

Åpen Barnehage
Åpen Barnehage ved Barnas Stasjon er godkjent av 
Fredrikstad kommune. Barnehagelovens bestem-
melser og rammeplan for barnehager gjelder for 
barnehagen. Fredrikstad kommune har rett og plikt 
til å føre tilsyn med at barnehagen drives forsvarlig. 

Åpen Barnehage ved Barnas Stasjon har åpnings-
tid mandager og onsdager kl. 09-15 samt fredager 
kl. 09-14. Særtrekket ved åpne barnehager er at 
barna ikke tildeles fast plass. Innenfor barnehagens 
åpningstid kan barna komme sammen med for-
eldre eller andre omsorgspersoner til de tider og 
på de dager som familien ønsker. Foreldrene/andre 
omsorgspersoner har ansvaret for barnet i barne-
hagen.

Åpen Barnehage har årsplan som følger skoleå-
ret, og det lages månedsplaner hvor temaer og 
aktiviteter konkretiseres. Åpen Barnehage har fast 
dagsplan med frilek inne og/eller ute, samlings-
stund, lunsj og fruktservering.  Åpen Barnehage er 
en «fem-om-dagen»-barnehage.

I sitt pedagogiske arbeid ivaretar Åpen Barnehage 
rammeplanens 7 fagområder. Barnehagen vektleg-
ger den frie leken, fordi denne anses som grunn-
leggende for utvikling av barnas kognitive, sosiale 
og emosjonelle ferdigheter. Gjennom omsorg, lek 
og læring stimuleres barnas sosiale og språklige 
kompetanse, og det legges til rette for mestrings-
opplevelser. Gjennom lek, sang, samlingsstund, 
måltider og aktiviteter formidles og markeres 
norske tradisjoner og kultur. Familier med ikke-
norsk opprinnelse, inviteres til å formidle egen 
kultur blant annet gjennom formingsaktiviteter og 
matlaging.  Høsten 2016 innførte vi turdag hver 
onsdag i Åpen barnehage. Familiene møter ved 
Barnas Stasjon, der de smører egne matpakker før 
vi sammen går ut på tur. Målet med en turdag var 
forsterket fokus på fysisk aktivitet, samt kulturfor-
midling av typisk norske aktiviteter som å gå på tur 
og lage matpakke. Turdagen hadde lavt besøkstall 
de første ukene, men etablerte seg på et jevnt nivå 
ganske raskt. Vi opplevde å tiltrekke oss et bredere 
spekter av brukere, og forsterket andelen fedre 
som benytter seg av Åpen barnehage. Turdagene 
ble gjennomført til midten av november, da været 
gjorde det lite hensiktsmessig med så unge barn 
som deltar i Åpen barnehage.

Antall barn og foreldre som har benyttet seg av 
Åpen Barnehage
Totalt antall besøkende: 1148 (2015: 1029) +10,3 %.

2016 2015

Januar 80 77

Februar 105 76

Mars 82 156

April 176 93

Mai 150 87

Juni 76 82

Juli

August 85 39

September 136 103

Oktober 139 116

November 74* 140

Desember 45* 60
 
*Høsten 2016 ble asylmottaket i Fredrikstad beslut-
tet nedlagt 31/12-2016. Etter hvert som beboerne 
ble flyttet ut av mottaket (til andre byer) merket 
vi en markant reduksjon i antall besøkende i åpen 
barnehage. 
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Oppdrag for kommunale barnevern-
tjenester
Alle oppdrag for barneverntjenester er i henhold til 
vedtak fattet etter lov om barneverntjenester, og 
etter mandat fra barneverntjenesten.

Døgnbaserte oppdrag
Barnas Stasjon hadde frem til 31.12.2015 en leilig-
het der vi tilbød tidsavgrenset, døgnbasert, obser-
vasjon/kartlegging og veiledning på oppdrag for 
barnevernet.  Denne leiligheten ble midlertidig 
stengt fra 01.01.2016 til 31.08.2016 av daværende 
virksomhetsleder, som et resultat av redusert 
etterspørsel og tilhørende uforutsigbarhet i fht 
bemanning. Økonomisk ble det derfor en utgifts-
post samlet sett, da man måtte bruke innleide 
vikarer og overtidsbetaling. Barnas Stasjon hadde 
samtidig økt etterspørsel etter samværslokaler, og 
vi valgte å benytte leiligheten som samværsbase i 
stedet. Pr 31/8 2016 ble det besluttet at leiligheten 
ble stengt på ubestemt tid. ( I 2015 ble leiligheten 
leid ut i 51 døgn.)

Timebaserte oppdrag
Barnas Stasjon tilbyr hjemmebasert observasjon/
kartlegging og veiledning. Dette er en tjeneste vi 
har vært kjent med at barnevernet i Fredrikstad har 
tilrettelagt for å gjøre selv. Pr 2017 har vi fått infor-
masjon om at barnevernet ikke lenger har mulig-
het til å kjøpe disse tjenestene hos private/ideelle 
aktører. I 2015 fulgte vi opp totalt 13 familier på 
vegne av barneverntjenesten. I 2016 var antall 
familier redusert til 9. 

Antall barn 2016 (2015) 12   (23)

Antall familier 2016 (2015) 9* (13)

Antall oppdrag, Fredrikstad kommune 2016 
(2015) 

6   (12)

Antall oppdrag, andre kommuner 2016 (2015) 4     (1)

*en familie flyttet mellom kommuner, men 
opprettholdt oppfølgingen.

 
Tilsyn ved samvær
Barnas Stasjon har lokaler og uteområde som gir 
gode rammer for samvær mellom barn og foreldre, 
med muligheter til lek og måltid. Avhengig av 
mandat fra barneverntjenesten kan tilsynet også 
utføres «hjemme hos» eller ute på avtalte aktivite-
ter i lokalmiljø. 
Barneverntjenester eller Familieråd som ønsker 
å føre tilsyn under samvær selv, kan leie lokaler 

ved Barnas Stasjon uten tilsynsfører, men da kun i 
kontortiden, hvor vi har bemanning tilgjengelig til 
medfølgende service.

Antall barn i samvær på BS 2016 (2015) 76   (74)

Antall samvær 2016 (2015) 380 (318)

Antall kommuner i tillegg til Fredrikstad 11   (14)
 
Totalt ble gjennomført 70 lokal-leie i 2016 (mot 90 
i 2015).

Oppdrag for barne-, ungdoms- og 
familieetaten (bufetat)
Bufetat oppnevner Barnas Stasjon som tilsynsfører 
ved støttet tilsyn etter kjennelse/dom i henhold 
til lov om barn og foreldre (barneloven) § 43 a. 
Avhengig av oppnevning, utføres tilsyn på Barnas 
Stasjon eller utenfor virksomhetens lokaler.

Antall barn 2016 (2015)  60   (44)

Antall samvær 2016 (2015) 343 (148)
 
Vi har hatt en markant økning i støttede samvær 
på vegne av BUF-etat i 2016. Dette er motstridende 
til de signaler vi har fått fra BUF-etat tidligere, men 
som vi har hatt mulighet til å gjennomføre grunnet 
tilgang på døgnbasen som samværslokale. Økning 
i antall timer pr barn skyldes endring i regelverket, 
som muliggjør 32 t samvær pr samværsår mot 16 
t i gammel ordning. BUF-etat samvær i ny ordning 
har en varighet på et samværsår (12 mnd fra start 
til slutt) mot gammel ordning som var løpende år 
etter år. Dette gjør det til en mindre sikker inn-
tektskilde på sikt, og vi har igjen fått signaler fra 
BUF-etat at dette er oppdrag de på sikt skal gjen-
nomføre selv. 
       
Prosjekt: «veien videre, fra passiv til 
Aktiv hverdag»
Barnas Stasjon fikk i 2014 innvilget tilskudd fra 
Arbeids- og velferdsdirektoratet over ordningen 
«Tilskudd til Aktivisering og arbeidstrening i regi av 
frivillige organisasjoner», til et prosjekt kalt «Veien 
videre, fra passiv til aktiv hverdag». Prosjektet var 
3-årig men tildeling av midler kom årlig. Målgrup-
pen for prosjektet var enslige mødre og tidligere 
rusavhengige som mottok ytelse fra Nav. Inntil 20 
personer kunne delta i prosjektet pr. år. 
Deltagerne i prosjektet fikk tilbud om individuelle 
samtaler, der vi jobbet med den enkeltes målset-
ting. I tillegg inneholdt prosjektet følgene tilbud/
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aktiviteter enkeltvis eller i gruppe: trening, kost-
holdsveiledning, mindfullness, yoga, førstehjelp, 
bistand til søknader til det offentlig, bistand til 
arbeidstrening, bistand til arbeidspraksis, samar-
beidsmøter med offentlige instanser mm. Høsten 
2016 inviterte vi inn eksterne faginstanser som 
Nav, Brukerombudet og motivasjonskonsulenter, 
med fokus på muligheter og motivasjon til studier/
arbeid.

Resultater
Delmålet for prosjektet var at 80 % av deltagerne 
skulle delta i de ulike aktivitetene som det ble 
tilrettelagt for i prosjektet. Hovedmålsetting var at 
50 % av dem skulle starte i arbeidsrettet aktivitet, 
arbeidsmarkedstiltak, ordinært arbeid eller utdan-
ning i løpet av prosjektperioden. 56 % av prosjekt-
deltagerne nådde prosjektets hovedmål, og 93 % 
av prosjektdeltagerne nådde prosjektets delmål.
Til sammen har det vært 27 deltagere innom pro-
sjektet. Noen av prosjektdeltageren har nådd egne 
mål raskt, og dermed vært innom prosjektet kun 
i kort tid, mens andre har vært med fra starten til 
slutt. 

Totalt antall deltakere gjennom prosjektet 27

Antall som benyttet seg av aktiviteter gjennom 
prosjektet

25

Antall som startet i arbeidsmarkedstiltak 4

Antall som startet i ordinært arbeid 7

Antall som startet med studier 5

Antall deltakere overført til 2015 10

Antall deltakere overført til 2016 10

Prosjektet ble avsluttet 31.12.2016 som opprin-
nelig planlagt. Det ble søkt midler gjennom avde-
ling Helse og Velferd i Fredrikstad Kommune for å 
videreføre deler av prosjektet i det opprinnelige 
lavterskeltilbudet ved Barnas Stasjon, men denne 
søknaden ble ikke innvilget. Vi har tatt med oss 
deler av erfaringene fra dette prosjektet inn i det 
ordinære lavterskeltilbudet ved Barnas Stasjon, 
gjennom «Aktiv tirsdag».

Barneboden
Barnas Stasjon får løpende inn brukte klær, sko og 
utstyr. Dette kvalitetssikres, sorteres pr størrelse 
og kjønn/bruksområde og er tilgjengelig for nye 
brukere i « Barneboden». Barneboden er åpen alle 
hverdager mellom kl 12 og 13, også for ukjente fa-
milier av Barnas Stasjon. Vi merket en stor pågang 

fra utsiden etter at vi endret til daglig åpningstid 
høsten 2016. Vi startet dermed en telling av hvor 
mange barn som fikk utlevert tøy fra høsten 2016. 
Tellingene gjøres manuelt, og ved stor pågang 
kan det være mulighet for underrapportering da 
vi prioriterer å hjelpe til med klær først og fremst. 
Fra 1.10-31.12 2016 hentet foreldre klær/sko/leker/
utstyr til 387 barn, derav 252 barn som ikke ellers 
er registrert i vårt lavterskeltilbud. Vi kan ikke ga-
rantere at det er 387 unike barn. Utover barneklær, 
sko, leker og bøker, rullerer vi også pent brukte 
barnevogner, sykler etc. 
Siden høsten 2016 har vi bemannet Barneboden 
med miljøarbeidere, med unntak av tidgivere/
studenter noen dager. Målet med å bemanne med 
ansatte var å fange opp gjengangere, slik at de 
også kunne få kjennskap til lavterskeltilbudet vårt, 
-dersom de hører inn under målgruppen. 

Medarbeidere, kompetanse og 
Kompetansebygging

Barnas Stasjon har medarbeidere – både ansatte 
og tidgivere – med ulik formal- og erfaringskom-
petanse. Åpen barnehage har styrer/pedagogisk 
leder som er utdannet førskolelærer. Prosjektleder 
for «Veien videre, fra passiv til aktiv hverdag» er 
utdannet barnevernspedagog og har i 2016 fullført 
videreutdanning som familieterapeut.  Utenom 
renholder, er personalet ansatt enten som miljø-
arbeider eller miljøterapeut. Miljøterapeutene har 
minimum treårig helse- og sosialfaglig utdanning, 
som barnevernspedagog eller sosionom. 

Miljøarbeidere, miljøterapeuter, styrer/pedagogisk 
leder og virksomhetsleder deltok sammen i grup-
peveiledning med ekstern veileder gjennom hele 
året. For øvrig deltok ansatte i fagarrangementer 
og kurs i regi av ISOP, Fredrikstad kommune og Blå 
Kors sentralt og lokalt. En av miljøterapeutene ved 
Barnas Stasjon har tatt videreutdanning ved HIØ 
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innen «vold i nære relasjoner» i 2016. 
I 2016 ble vår førskolepedagog sertifisert i foreldre-
veiledningskurset CoS-P gjennom kurs arrangert 
av tilknytningspsykologene i samarbeid med Circle 
of Security International. Vi har nå fire ansatte med 
godkjent Cos-P sertifisering ved Barnas Stasjon, 
som alle bruker dette i sitt arbeid i lavterskeltilbu-
det vårt. Det ble ansatt ny virksomhetsleder ved 
Barnas Stasjon i 2016, med bakgrunn fra privat 
næringsliv og formell utdanning som pedagog i 
økonomiske fag, med rådgivnings- og spesialpeda-
gogikk som forsterkning. Tidligere virksomhetsle-
der ved Barnas Stasjon ble værende i stiftelsen, og 
sikret en god overlevering av rutiner og oppgaver.
Også i 2016 var frivillige medarbeidere en svært 
viktig ressurs ved Barnas Stasjon. Åpen barnehage 
hadde flere frivillige medarbeidere med høgsko-
leutdanning og lang erfaring fra undervisning og 
helse- og sosialfaglig arbeid. Ukentlig bidro frivil-
lige ved Familiemiddagene, Barneboden, Lekse-
prosjekt og Mestringsgruppe. De bidro også på  
dagsturer og ferier, som viktig supplement til våre 
faste ansatte. 

Barnas Stasjon har vært arbeidspraksissted gjen-
nom avtale med arbeidsmarkedsbedrift eller Nav. 
Videre hadde studenter både fra Høgskolen i 
Østfold (bachelorstudium i barnevern) praksis ved 
Barnas Stasjon både i vår- og høstsemesteret. 

Antall frivillige fast pr uke 12

Antall i arbeidspraksis 2

Antall studenter 4

Antall frivillige tur/ferie/minjul 50

Finansiering 
Blå Kors Norge mottok og fordelte i 2016 nasjonale 
økonomiske tilskudd bevilget over statsbudsjet-
tet og fattigdomsmidler fra Bufdir. Barnas Stasjon 
Fredrikstad mottar en andel av dette, på linje med 
de andre stasjonene i Norge.
Barnas Stasjon mottar tilskudd fra Fredrikstad kom-
mune til drift av Åpen barnehage. Virksomheten 
fikk i 2016 prosjekttilskudd fra Arbeids- og velferds-
direktoratet til tredje og siste året i det treårige pro-
sjektet «Veien videre, fra passiv til aktiv hverdag». 
Dette tilskuddet var lavere enn tidligere år. 
I 2016 mottok Barnas Stasjon Fredrikstad for første 
gang driftsstøtte fra avdeling Helse og Velferd i 
Fredrikstad kommune, samt et mindre bidrag fra 
Park og Idrett. Også i 2016 ga Gjensidigestiftelsen 

penger til en juleaksjon, med målsetting om å 
bidra til at barn i familier med definerte utfordrin-
ger skulle få oppleve  «en helt vanlig jul». Vi mottok 
midler til dette både via Barnas Stasjon og pro-
sjektet «minJUL». Videre ble det i 2016 fakturert for 
timebaserte oppdrag og tilsynsføreroppdrag, samt 
for lokalutleie via vårt Familiesenter. 

Barnas Stasjon har i liten grad forutsigbar finansier-
ing utover tilskuddet fra statsbudsjettet. Første til-
deling fra Helse- og velferdsutvalget ser vi som en 
indikasjon på at kommunen verdsetter vårt arbeid 
også økonomisk, og gir oss økt tro på et forsterket 
økonomisk tilskudd i nærmeste fremtid.

Innhold og omfang av tilbudet ved Barnas Stasjon 
henger nøye sammen med hvilke finansieringskil-
der vi til en hver tid har. I de siste tre måneder av 
2016 har vi mottatt en markant økning i henven-
delser fra nye brukere på lavterskeltilbudet, mye 
takket være et godt samarbeid med de kommu-
nale helsesøstre og en større synlighet av tilbudet 
vårt via media og andre samarbeidspartnere. Vi er 
nå ved et maksimum av antall brukere innenfor 
dagens rammer. 

Barnas Stasjon er fortsatt i en situasjon hvor økono-
miske gaver fra private, firmaer, organisasjoner og 
samarbeidspartnere har stor betydning for hvilket 
tilbud vi kan gi og hvor mange familier vi kan bistå.  
Vi setter stor pris på den generøsitet, omtanke og 
tillitt Fredrikstad viser overfor Barnas Stasjon sitt ar-
beid og vi forvalter disse gavene med stor respekt 
og i tråd med ønsker fra givere og behov hos våre 
brukere. Utover pengegaver har vi i år også mottatt 
gratis tjenester som yoga-undervisning, økonomisk 
rådgivning, bekledning til familier, frisørbesøk, 
julegaver og mat. 

Hege Stormorken
virksomhetsleder
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Dedikerte bidragsytere
Varmestua drives av midler fra tilskuddsordningen 
bevilget av kommunen, samt bidrag fra nærings-
livet, foreninger, skoler, privatpersoner og andre 
sponsorer. Gaver i form av pengestøtte, klær, mat 
og andre artikler er betydningsfullt og avgjørende 
for drift av Varmestua. Vi takker så mye for alle 
bidrag.

Dedikerte tidgivere
Våre engasjerte og dyktige tidgivere gir av sitt 
engasjement og sin tid for at rusavhengige i Fred-
rikstad skal ha et sted hvor det er varmt og trygt, 
hvor de kan føle seg velkomne, kjenne omsorg og 
få servert gratis mat. Vi takker våre tidgivere for 
deres bidrag.

Aktiviteter
I 2016 har Varmestua arrangert flere grill-
aftener for brukerne, samt vært på tur til dammene 
i Bjørndalen og båttur i Fredrikstads skjærgård.
Turen til dammene var en aktivitet tilknyttet Tidgi-
ver-kampanjen, hvor brukernes deltakelse i alt fra 
planlegging til gjennomføring var essensielt. Bru-
kerne som deltok i planleggingen opplevde mest-
ring og turen ble opplevd som svært meningsfull. 

Daglig leder: Ole Alm

Besøksadr.: Farmannsgate 20, 1607 Fredrikstad
Epostadr.: varmestua@blaakors.no
Telefon: 69 39 02 42

www.blaakors.no/varmestua

Innledning
Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad fikk høsten 2002 
oppdraget av Fredrikstad Kommune å drive 
varmestue i Fredrikstad sentrum.  Varmestua skal 
først og fremst være et trygt og godt sted for å få 
seg et måltid mat. I tillegg er målet at brukerne 
opplever den som en verdifull sosial arena. 
Vi har følgende åpningstider: mandag til fredag 
kl. 10-13 og kl. 17-19, lørdag kl. 11-14.

Erfaringer
Etter nær 14 års drift dekker Varmestua fortsatt et 
stort behov. I 2016 ble det daglig servert nærmere 
70 måltider jevnt fordelt mellom for- og ettermid-
dag. Det er positivt at tidligere brukere nå har kom-
met inn i ordnete boforhold. 

Vi fokuserer på å holde Varmestua fri for kjøp, 
salg og bruk av rusmidler, og har klare regler ved 
overtredelse. Gjennom en tett oppfølging av bl.a.  
dette, er Varmestua et bra sted brukerne.

Det er svært gledelig å se det engasjementet som 
fortsatt er for Varmestua. I året som har gått har til-
gangen til matvarer vært bra, til tross for noe redu-
sert tilgang på varer etter at de ulike forretninger 
har startet med å selge datovarer til redusert pris. 

Varmestua
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Praksisarena
Kulåssenteret, Ilaveien Bosenter og Varmestua 
samarbeider med Høgskolen i Østfold. En del av 
studentene tilbys praksis på Varmestua. I tillegg har 
vi stor interesse fra videregående skoler i området, 
hvor elever ønsker utplassering ifbm ulike prosjek-
ter og yrkesrettede fag. Varmestua har videre et 
samarbeid med Friomsorgskontoret, som til tider 
har personer utplassert. 

Veien videre
En av Varmestuas utfordringer vil fortsatt være å 
opprettholde stedet fritt for kjøp, salg og bruk av 
rusmidler. 

Dette følges tett opp, og brukerne bevisstgjøres på 
å ha en lojalitetsfølelse og et ansvar ovenfor Var-
mestua. Dette bidrar til at Varmestua er et positivt 
sted å være. Når det gjelder tilgang på mat, klær 
og andre artikler jobbes det aktivt med å opprett-
holde kontakten med våre eksisterende sponsorer, 
samt ta kontakt med nye slik at vi kan ha en stabil 
tilgang på dette gjennom året. 

Ole Alm
daglig leder
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mennesket ønsker det beste for seg selv. Skolens 
hovedmål er elevenes mestring, og vi ønsker å leg-
ge til rette for at elevene skal kunne mestre ut fra 
sine forutsetninger. Ved Seiersborg videregående 
skole har vi tro på at relasjonen mellom mennesker 
danner basis for trygghet, trivsel og mestring. 

2016 – et tilbakeblikk
Som tidligere nevnt hadde skolen 40 års jubileum i 
2016. Skolen ønsket å markere dette sammen med 
de som er og har vært elever i løpet av disse årene, 
og inviterte til en storstilt feiring på Røde Mølle i 
Fredrikstad. Omkring 150 elever og ansatte tok del 
i arrangementet og kunne glede seg over konsert 
med Stian Soli og Admiral P. Et gledelig stort antall 
tidligere elever delte med seg de gode erfarin-
gene som Seiersborg hadde gitt dem og hvordan 
dette, på større og mindre vis, hadde påvirket dem 
i deres liv. I forkant av hovedarrangementet invi-
terte skolens styre og daglig leder til en markering 
ved Scandic City Hotell i Fredrikstad, sammen med 
styret, ansatte og spesielt inviterte gjester.

Skolen kunne også i 2016 glede seg over gode 
søkertall til alle utdanningsprogrammene, og et 
rekordhøyt antall elever med tilbud om opplæring 
ved skolen. Gjennom å bidra til trygge rammer for 
elevene, tilstedeværende erfarne lærere og miljø-
arbeidere, samt alternativ og praksisnær opplæ-
ring, ser vi at elevene utvikler både fagkunnskap, 
holdninger og verdier som bidrar til en tro på fram-
tiden for mange mennesker. 
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Rektor: Harald Becken

Besøksadr.: Soliveien 56, 1666 Rolvsøy
Epostadr.: epost@seiersborg.vgs.no
Telefon: 69 35 47 00

www.seiersborg.vgs.no

Historisk tilbakeblikk
Seiersborg videregående skole ble i 1976 etablert 
i Fredrikstad, ut fra behov for yrkesfaglig kompe-
tanse hos voksne alkoholikere i behandling hos Blå 
Kors. Gjennom god opplæring var målet å etablere 
slik virksomhet som et rusforebyggende tiltak. I 
2006 ble skolen organisert som et AS, som fortsatt 
eies og driftes av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. I 
år feirer skolen 40 års jubileum og selv om forand-
ringen i skolen gjennom årene har vært enorm, 
er forankringen i Blå Kors verdier et fast og trygt 
grunnfjell som skolen står stødig på.

Seiersborg videregående skole er…
en friskole som gir tilbud om et ordinært utdan-
ningsløp for elever med behov for tettere oppføl-
ging i en mindre skole. Skolen er godkjent etter 
Friskoleloven kapitel 2 §2-1 f ) særskilt tilrettelagt 
opplæring for funksjonshemma, og den er gitt til-
latelse til å drive opplæring for elever som mini-
mum dekkes av betegnelsen «noko funksjonshem-
ming». Elevene må ha et dokumentert behov for 
å kunne bli vurdert inntatt. Skolen har hele landet 
som inntaksområde, men får i likhet med tidligere 
år, flest elever fra Nedre Glomma regionen. 

Seiersborg videregående skole

Seiersborg videregående skole skal gi et opp-
læringstilbud innenfor godkjente fagområder på 
videregående nivå. Opplæringen er primært orga-
nisert i grupper på 10–12 elever. I 2016 fikk skolen 
godkjent en utvidelse av antallet elevplasser og en 
utvidelse i skoletilbudet. Det vil si at skolen er god-
kjent for å drive opplæring for 132 elever innenfor 
følgende tilbud:
• Vg 1 – Helse og oppvekstfag
• Vg 2 - Barne- og ungdomsarbeiderfag
• Vg 2 - Helsearbeiderfag 
• Vg 1 – Service og samferdsel
• Vg 2 – Salg, service og sikkerhet
• Vg 1 - Teknikk og industriell produksjon
• Vg 2 – Industriteknologi
• Vg 1 – Design og håndverk
• Vg 2 – Frisør
• Vg 3 – Påbygg til generell studiekompetanse

Seiersborg har i skoleåret 2016/2017 tilbud om 
opplæring innenfor programområdene: Helse- og 
oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon 
samt Service og samferdsel.

Verdigrunnlag:
Seiersborg videregående skole bygger sitt arbeid 
på et kristent humanistisk menneskesyn. Skolen 
har et helhetlig syn på mennesket, og en tro på at 

Skolens ansatte er organisert i en teamstruktur 
med følgende fem team fordelt på fagområder og 
nivå: Service og samferdsel, VG 1 Helse og opp-
vekstfag, VG 2 Helse og oppvekstfag, Teknikk og 
industriell produksjon samt Fellesfag. Hvert av 
teamene jobber både i samsvar med skolens ved-
tatte satsingsområder og med sine egne selvsten-
dige utviklingsområder.

Service og samferdsel har dette året jobbet 
særskilt med å skape et godt læringsmiljø blant 
elevene. Elevene skal trives når de er på Seiers-
borg. Satsingen har gitt gode resultater, og teamet 
får stadig tilbakemeldinger fra elevene og deres 
foreldre og foresatte om positive endringer, i både 
hva ungdommene sier om skoledagene og i hvor-
dan ungdommene har det hjemme. Teamet har 
også sett en positiv utvikling i forhold til elevenes 
gjennomføring og får, noe i motsetning til utviklin-
gen ellers i fylket, en større og større andel elever 
videre ut i lære etter endt utdanning. 

Helse og oppvekst vg1 har i år hatt fokus på å 
skape praktiske læringsarenaer og opplæring uten-
for den tradisjonelle rammen som klasserommet 
gir. Dette har resultert i en rekke prosjekt og turer, 
blant annet dissekering av svinehjerte og lunger, 
praktisk opplæring i førstehjelp med kursbevis 
etter endt opplæring, besøk på Ilaveien Bosenter, 
organisering av aktiviteter sammen med barna i 
Doremi-barnehagen, samt besøk hos ambulanse-
tjenesten. Elevene syns det både er gøy å jobbe 
praktisk og spennende å bli utfordret i møte med 
noen av de oppgavene som venter dem når de skal 
videre som lærlinger. 

Helse og oppvekst vg2 jobber mye med å skape 
trygge rammer for elevene. Å målrette innsats 
mot å skape en trygg opplæringsarena og et godt 
klassemiljø innledningsvis i skoleåret ser teamet på 
som særlig viktig for deres elever. Teamet opplever 
at elevene har hatt god utvikling i forhold til fravær, 
og stadig flere elever klarer å møte opp jevnlig til 
undervisning. Vi har også ved dette programområ-
det sett at et høyere antall elever enn tidligere når 
målet sitt om læreplass og plass som lærekandidat 
på vg3. I år fikk samtlige kvalifiserte elever lære-
plass etter endt opplæring ved programområdet. 
I opplæringen har teamet tett samarbeid med 
fellesfagene, der de til stadighet legger til rette for 
at elevene jobber med prosjekter som favner flere 
fag. Eksempler på dette er muntlige presentasjo-

Antall stillinger pr. 31.12:
Antall ansatte pr. 31.12:

Antall godkjente elevplasser pr. 31.12

33,61
37
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Innledning
Det har i 2016 vært gjennomført møte i hyttas 
arbeidsgruppe for å ivareta driften av hytta på 
Haglebu. Denne gruppa har bestått av Bjørn 
Haugesten (Fellesadm/DV teknisk leder), Tom 
Hagen (økonomisjef ) og Hanne Skaara Brynildsen 
(adm.konsulent). I tillegg har vi god dialog gjen-
nom hele året, blant annet som følge av retur-
skjemaene vi får av de som har benyttet hytta. Da 
har vi mulighet til raskt å ordne opp i ting som ikke 
fungerer eller mangler.

Utleie:
Utleietallene er som følger:

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Bruksdøgn 141 169 109 122 146 125

Gjestedøgn 719 883 586 580 707 636

Tabellen viser en liten nedgang av utleiedøgn i 
2016, det var spesielt i november og desember 
det var mindre utleie sammenlignet med 2015. 
Allikevel er det mange som nå benytter seg av 
hytta. Spesielt ansatte med små barn har oppdaget 
denne fine muligheten.

Midtuketilbud (søndag til torsdag), til en meget 
gunstig leie, kunne godt vært benyttet hyppigere. 
Her er det en flott mulighet, og kanskje spesielt for 
pensjonistene, til å få noen dager på fjellet.

I tillegg til våre pensjonister, så har tidligere ansatte 
og frivillige medarbeidere i Blåkorsforeningene i 
Østfold fortsatt mulighet til å leie hytta.
Det er også anledning for voksne barn av ansatte å 
leie hytta, på samme vilkår som tidligere ansatte.  

Haglebu

Vedlikehold
I 2016 ble det gjennomført dugnadstur 30. – 31. 
mai samt 29. – 31. august. Det var Øyvind Granlien 
og Bjørn Haugesten fra Drifts- og vedlikehold som 
tok turen opp til hytta. Tømming av toalett og for-
syning av ny ved, samt diverse ting som ble fikset 
ute og inne, sto på agendaen. Det ble bl.a. skiftet 
låskasse på utgangsdør og satt inn nytt kjøleskap. I 
2016 har vi også skiftet tv-system og vi har nå para-
bol i stedet for den tidligere løsningen.

I begynnelsen av juni ble gulvene i stua, på kjøk-
kenet og i gangen slipt ned og lakket. Det ble også 
gjennomført storrengjøring.

Ordningen med brøyting av hytteveien fungerer 
svært bra.

Takk til alle dere som har brukt hytta i året som har 
gått; håper dere vil komme igjen. Fortell gjerne 
andre om hvor fint det er å være på Haglebu!

Vi vil igjen minne de forskjellige virksomhetene 
våre om at dere er hjertelig velkommen til å bruke 
hytta, enten til tur med klienter, elever etc., eller til 
en ren personalsamling. 
Omgivelsene i området er også verdt en tur!

For flere opplysninger og bestilling: 
Ring Hanne Skaara Brynildsen på mob. 480 37 705.

Bestillinger:
Enten per epost til haglebu@blaakors.no
eller på mob. 480 37 705.

Hanne Skaara Brynildsen
utleieansvarlig

ner, der både norsklærere og programfagslærere 
kan vurdere det arbeidet elevene har gjort, eller 
skriftlige og muntlige presentasjoner i engelskfa-
get med programfaglige temaer. 

Teknikk og industriell produksjon har i 2016 
hatt fokus på høy aktivitet i verkstedet, med en 
praktisk tilnærming til fagene og fokus på variasjon 
i arbeidsoppgaver gjennom skoledagen. Et godt 
klassemiljø er grunnlaget for at elevene kan trives 
på Seiersborg, og teamet har fulgt elevene særlig 
tett i begynnelsen av skoleåret. Med små grupper 
og mye støtte fra voksne ser vi at elevene får høy 
grad av mestring i fagene. For å kunne jobbe med 
oppgaver som er relevante for framtidens læretid i 
bedrift, er det også viktig at vi har oppdatert utstyr. 
En ny pneumatisk elevtavle er tatt i bruk, et verktøy 
som både er moderne og lett forståelig i bruk, når 
de skal lære om elektropneumatikk og pneuma-
tikk.

Fellesfag består av lærere fra norsk, engelsk, sam-
funnsfag, matematikk, kroppsøving og naturfag. 
Disse lærerne jobber på tvers av alle klasser, og rek-
ker å bli kjent med mange av elevene ved skolen. 
Teamet har gjort et utviklingsarbeid i forhold til 
bruk av digitale ressurser, og bruker nå digitale 
lærebøker, samt Office 365 og skolens administra-
tive system Iskole til innleveringer og dokumen-
tasjon. Fellesfag har videre tatt del i utdannings-
direktoratets satsing på yrkesretting av fellesfag, 
med mål om å gjøre fellesfagene mer relevante for 
programfagene. 

Satsingsområder og utviklingsarbeid i 2016
Seiersborg videregående skole etablerte i 2015 
en handlingsplan for å kunne målrette utviklings-
arbeidet i et lenger perspektiv. I den sammenheng 
fortsatte skolen å jobbe med planfestede og aktu-
elle mål i 2016. Et område som Seiersborg hadde 
særlig fokus på var fravær. I forbindelse med at det 
i 2016 er innført en fraværsgrense for alle elever i 
videregående skole har det blitt enda viktigere for 
vår elevgruppe at vi arbeider for å etablere gode 
rutiner og effektiv støtte for elever som strever 
med oppmøte. For skoleåret 2015/2016 var det 79 
% av elevene som gjennomførte utdanningen på 
Seiersborg.

I samarbeid med de andre skolene i Blå Kors og 
med Kristne friskolers forbund har vi i 2016 fått 
godkjent et nytt fag. Elevene har fra august fått 

tilbud om kristendomskunnskap med diakonal 
vinkling. Faget blir tilbudt som et tillegg til de timer 
som skolen ellers tilbyr, og skal gi elevene sentral 
kunnskap om Bibelen, den kristne troslæren, etikk 
og diakoni. Faget blir organisert som hele dager, 
der elevene blant annet får bli kjent med det 
hjelpearbeidet som utøves både av Blå Kors og av 
andre kristne organisasjoner.

Skolen har i 2016 satset på en forbedring av sko-
lens IT-struktur. Det lokale nettet er styrket, samt 
datahastigheten. I tillegg er skolen utstyrt med 
et nytt skoleadministrativt system, og en ny sam-
handlingsportal, Office 365, er implementert for 
elever og ansatte. Målet har vært å bedre den 
digitale kommunikasjonen, samt skape rom for en 
enda mer forutsigbart og moderne digitalt verktøy. 

Harald Becken
rektor



2016 2015 RESULTATREGNSKAP Note 2016 2015

76 593 274 84 368 108 Driftsinntekt 1 103 134 352 109 278 278
76 593 274 84 368 108 Sum driftsinntekt 103 134 352 109 278 278

353 954 633 273 Vareforbruk 675 865 904 424
60 499 756 64 000 936 Lønn og andre personalkostnader 8 82 934 046 85 419 520

-21 622 242 3 077 948 Avskrivninger 2 -20 440 098 4 170 768
15 759 822 15 108 435 Annen driftskostnad 8 18 360 816 17 246 827
54 991 290 82 820 592 Sum driftskostnad 81 530 629 107 741 539

21 601 984 1 547 516 Driftsresultat 21 603 723 1 536 739

178 220 290 426 Renteinntekt 188 876 305 882
0 583 497 Annen finansinntekt 0 583 497

-526 536 -684 319 Rentekostnad -526 536 -686 711
-20 450 -101 605 Annen finanskostn. (inkl. bankomk.) 4 -22 845 -103 892

21 233 218 1 635 515 Ordinært resultat 21 243 218 1 635 515
21 233 218 1 635 515 Årsresultat 21 243 218 1 635 515

BALANSE PER 31.122016 2015 NOTER 2016 2015

EIENDELER
Anleggsmidler

0 0 Biler, inventar og utstyr 2 1 479 158 1 170 407
76 019 359 54 307 765 Drifts- og institusjonsbygg 2 76 193 359 54 857 790

221 869 156 560 Boliger og andelsleiligheter 2 221 869 156 560
827 088 960 246 Båt 2 827 088 960 246

9 168 163 8 839 608 Aksjer, andeler og obligasjoner 3, 4 9 183 773 8 836 732
86 236 479 64 264 179 Sum anleggsmidler 87 905 247 65 981 735

Omløpsmidler
0 20 690 Varer 0 20 690

Fordringer
108 534 0 Fordr. på dekning av underskudd 108 534 0

0 10 090 Forskuddsbetalte kostnader 0 10 090
3 711 164 4 218 864 Kundefordringer 4 961 194 5 456 691

326 434 162 823 Andre fordringer 8 326 433 162 823
2 368 903 1 708 753 Diverse utlegg 6 2 180 424 1 558 254
6 515 035 6 100 530 Sum fordringer 7 576 585 7 187 858

Bankinnskudd og kontanter
1 984 553 2 097 502 Bundne midler for skattetrekk 9 2 730 491 2 751 679

11 249 397 13 319 470 Innskudd bank og kontanter 16 841 737 17 525 242
13 233 950 15 416 972 Sum bankinnskudd og kontanter 19 572 228 20 276 921

19 748 985 21 538 192 Sum omløpsmidler 27 148 813 27 485 469

105 985 464 85 802 371 Sum eiendeler 115 054 060 93 467 204

Morselskap Konsern

Morselskap Konsern

2016 2015 NOTER 2016 2015

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
2 500 000 2 500 000 Stiftelsens grunnkapital 2 500 000 2 500 000

42 364 417 21 131 199 Annen egenkapital (fri) 10 42 347 667 21 104 449
44 864 417 23 631 199 Sum egenkapital 44 847 667 23 604 449

GJELD
Avsetning for forpliktelser

14 842 787 14 842 787 Pensjonsforpliktelser 7 16 936 534 15 823 734
14 842 787 14 842 787 Sum avsetninger for forpliktelser 16 936 534 15 823 734

Annen langsiktig gjeld
1 711 000 1 711 000 Innskudd Kulåsgt. 44 1 711 000 1 711 000

27 825 511 29 929 318 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 27 825 511 29 929 318
29 536 511 31 640 318 Sum annen langsiktig gjeld 29 536 511 31 640 318

Kortsiktig gjeld
652 497 268 071 Gjeld på dekning av overskudd 3 339 599 2 677 726

3 903 877 3 627 805 Diverse avsetninger 4 174 560 3 868 488
89 083 121 169 Påløpte renter 89 083 121 169

9 156 008 9 528 360 Feriep./skattetrekk/arbeidsgiveravgift 12 478 393 12 572 250
2 940 284 2 142 662 Leverandørgjeld m.v. 3 651 713 3 159 070

16 741 749 15 688 067 Sum kortsiktig gjeld 23 733 348 22 398 703

61 121 047 62 171 172 Sum gjeld 70 206 393 69 862 755

105 985 464 85 802 371 Sum egenkapital og gjeld 115 054 060 93 467 204

31. desember 2016

26. april 2017

Fredrikstad, den

Morselskap Konsern

Runo Lilleaasen   Ragnar Grønli     Inger Stølan Hymer
styreleder      nestleder     styrerepresentant

Åse Marie Rusaanes         Oddvar Elle              Olav S. Imrik           Bente Myhre
styrerepresentant            styrerepresentant       styrerepresentant      styrerepresentant

Ingunn K. Skaara
adm. direktør 
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Regnskapsprinsipper

Konsolideringsprinsipper

Tilskudd 

Driftsinntekter og kostnader 

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Varige driftsmidler

(Alle tall i 1000) 2016 2015 2014 2013 2012
432 775 193 281 925

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet 
varekretsløpet, er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal 
tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.
Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall hvis regnskapsreglene krever det. Langsiktig gjeld i norske 
kroner, med unntak av andre avsetninger, balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives som hovedregel lineært over driftsmidlets økonomiske levetid.
Stiftelsen har 2016 foretatt en revurdering av driftsmidlenes økonomiske levetid. Dette har gitt en betydelig 
reversering av tidligere års avskrivninger, og en fremtidig avskrivningsplan mer i tråd med den faktiske levetiden, kfr 
note 2.
Varige driftsmidler ved SVS balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid, som 
hovedregel dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000.

Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges 
som regel driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og 
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.
Stiftelsen driver, i tillegg til SVS, ulike virksomheter, hvorav de fleste er tilskottsbaserte, og en del anskaffelser som 
normalt burde vært aktivert, blir av den grunn kostnadsført.
Det dreier seg her om inventar, kontorutstyr, teknisk/elektrisk utstyr, transportmidler m.v. - samlet med 
gjennomsnittlig levetid på rundt 3 år. I 2016 var omfanget av slike investeringer større enn hva som har vært normalt 
over tid. Slike kostnadsførte investeringer - etter korreksjon for mindre anskaffelser - har vært på:

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad anses å være en privat stiftelse i Stiftelseslovens forstand.  Årsregnskapet er satt opp 
i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Inntektsføring av tilskudd skjer når vilkårene for inntektsføring er oppfylt. 

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. 
Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende 
inntekter inntektsføres. 

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad og datterselskapet Seiersborg 
videregående skole AS (SVS). Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet. 
Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Konsernregnskapet utarbeides etter 
ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Kortsiktige plasseringer

Pensjoner

Offentlige tilskudd
  (Alle tall i 1000)

Virksomhet Type tilskott Morselskap Konsern Utbetalingsform
Jobbkonsulentene - APS Ramme/drift 14 361 14 361 Månedlig - etterskuddsvis
Jobbkonsulentene - AVKL Ramme/drift 5 540 5 540 Månedlig - etterskuddsvis

   Krise- og incestsenteret Ramme - stat/drift 1 861 1 861 Kvartalsvis - forskuddsvis
   Krise- og incestsenteret Ramme - komm/drift 8 068 8 068 Kvartalsvis - forskuddsvis

Innlosjeringstilbud - Kulåsgt.40 Ramme/drift 4 815 4 815 Månedlig - forskuddsvis
Kulåssenteret - Kulåsgt.44/Enggt.43 Kostnadsdekn./drift 5 951 5 951 Månedlig - forskuddsvis
Ilaveien Bosenter Ramme/drift 8 371 8 371 Månedlig - forskuddsvis
Varmestua i Fredrikstad Ramme/drift 920 920 Halvårlig - forskuddsvis
Seiersborg videregående skole AS Ramme/drift 32 909 Månedlig - forskuddsvis

Totale tilskott 49 887 82 796

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Stiftelsens pensjonsordning er regnskapsmessig behandlet i henhold til NRS 6 Pensjonskostnader. 

Pensjonskostnader og -forpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om 
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på 
pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler vurderes 
til virkelig verdi og fratrekkes i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes 
endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder som hovedregel 
estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og -midlene (korridor).
Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, 
mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner.

For SVS er ikke, med unntak av den kollektive pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse som ikke-
pedagogisk personell var medlem i frem til utgangen av 2016, forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv 
pensjonsordning balanseført. Det vil si at for pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse, som samtlige
ansatte ved skolen nå er medlem i, er pensjonskostnaden lik årets påløpte (netto) pensjonspremie.

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt.

Fordringer

Datterselskap

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. 

Som følge av Friskolelovens bestemmelser om egen hovedregistrering i Enhetsregisteret, ble driften av Seiersborg 
videregående skole f.o.m. 1.1.2006 etablert som eget aksjeselskap, heleid av Stiftelsen.
I h.h.t. bestemmelsene i Privatskolelovens økonomiforskrifter og datterselskapets vedtekter, har ikke selskapet 
økonomisk gevinst som formål og kan ikke utdele utbytte. Ved oppløsning av selskapet skal eventuelt ubenyttet 
statstilskudd tilbakebetales. Øvrig nettokapital tilfaller Stiftelsen.
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Note 2     Varige driftsmidler
(Alle tall i 1000)

MORSELSKAP

Varige driftsmidler Båt
Boliger/ 
and.leil.

Drifts-/ 
inst.bygg

Inventar og 
utstyr

Sum varige 
driftsmidl.

Anskaffelseskost pr 01.01.2016 2 800 749 133 245 973 137 768
Tilgang kjøpte driftsmidler 22 22
Avgang solgte driftsmidler 340 340
Anskaffelseskost pr 31.12.2016 2 800 409 133 267 973 137 450

Akk. avskrivninger 31.12.2016 1 973 188 57 248 973 60 381
Bokført verdi pr 31.12.2016 827 222 76 019 0 77 068
Årets avskrivninger 133 7 2 277 0 2 417
Reversering av tidligere års avskrivninger -73 -23 967 -24 040

Forventet økonomisk levetid 10-15 år 40-60 år 30-100 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

KONSERN

Varige driftsmidler Biler Båt
Boliger/ 
and.leil.

Drifts-/ 
inst.bygg

Inventar og
utstyr

Sum varige 
driftsmidl.

Anskaffelseskost pr 01.01.2016 463 2 800 749 135 807 4 491 144 310
Tilgang kjøpte driftsmidler 22 1 115 1 136
Avgang solgte driftsmidler 340 340
Anskaffelseskost pr 31.12.2016 463 2 800 409 135 829 5 606 145 107

Akk. avskrivninger 31.12.2016 463 1 973 188 59 635 4 127 66 385
Bokført verdi pr 31.12.2016 0 827 222 76 193 1 479 78 721
Årets avskrivninger 22 133 7 2 653 785 3 599
Reversering av tidligere års avskrivninger -73 -23 967 -24 040

Forventet økonomisk levetid 5 år 10-15 år 40-60 år 30-100 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær
Stiftelsen leier lokaler eksternt for deler av sin virksomhet, i Sarpsborg.
Leiekostnader 2016 var på kr 180 000,

Note 1     Driftsinntekt

Inneværende år er det her inntatt frigivelse av boligtilskudd fra Husbanken med totalt kr 415 908 og gevinst ved 
salg av eiendom med kr 2 843 240.

I tillegg til forannevnte driftstilskudd, har Stiftelsen i s.h.m. etablering av innlosjeringstiltak (august 2004) og nybygg 
Enggata 43 (januar 2012), begge samorganisert med Kulåssenteret, samt Ilaveien Bosenter (august 2003), mottatt 
Boligtilskudd fra Husbanken på h.h.v. kr 6.934.000, kr 1 384.000 og kr 21.875.000. Det første er inntektsført med 5
% og de to siste med 10 % per år, og det er forutsatt at boligene i hele avskrivningsperioden disponeres i tråd med 
det oppsatte formål, brukes som helårsboliger og ikke overdras eller disponeres i regi av andre enn Stiftelsen.
Dersom betingelsene for tilskuddet ikke overholdes, kan Husbanken kreve tilbakebetalt den del av dette som ikke 
er inntektsført.

Skatt
Stiftelsen driver ikke økonomisk virksomhet, og er derfor ikke skattepliktig for hovedvirksomheten.
SVS er i følge brev av 27.6.2006 fra Fredrikstad Ligningskontor fritatt fra skatteplikt etter Skattelovens § 2-32,
1.ledd (selskap som ikke har erverv til formål) og 4.ledd (selveiende institusjoner som eier privat skole, der skolen
mottar lovbestemte offentlige tilskudd).

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko 
kan konverteres til kjente kontantbeløp, og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Gjeld sikret ved pant 27 825 29 929

Bokført verdi av pantsatte eiendeler:
Drifts-/institusjonsbygg 76 193 54 858
Sum 76 193 54 858

Note 6    Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.
(Alle tall i 1000)

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Seiersborg videregående skole AS 0 0 188 150
Sum 0 0 188 150

Note 7    Pensjoner
(Alle tall i 1000)

Diverse utleggKundefordringer

Stiftelsens pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom 
pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
SVS hadde frem til utgangen av 2016 kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for ikke-
pedagogisk personell. F.o.m. 1.1.2017 har da samtlige av selskapets ansatte tilsvarende ordning i Statens 
Pensjonskasse (SPK).
Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser i henhold til gjeldende tariffavtaler.

I tillegg til de ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningene, kommer ytelser i form av avtalefestet pensjon til 
aldersgruppene fra 62 til 66 år.

Pensjonsforpliktelser og -kostnader er regnskapsført i h.h.t. Norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader (NRS 
6).
SVS er i SPK ikke tildelt eget fond, og er med i en felles premiegruppe der alle kundene i gruppen betaler en lik 
premiesats som skal dekke de påløpte pensjonskostnader under ett. Det er da innbetalt premie som blir årets reelle 
pensjonskostnad.
For den kollektive pensjonsordning i KLP, er forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til den kollektive pensjonsordning 
balanseført.

Balanseføring er basert på KLPs aktuarberegninger som, foruten forpliktelsene og kostnadene knyttet til 
pensjonsordningene i KLP, også omfatter tidligpensjon og AFP-ordningen.

Stiftelsen og SVS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og 
pensjonordningene oppfyller kravene etter denne loven.

2016 2015

Note 3    Datterselskap
(Alle tall i 1000)
Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden.

Datterselskap
 Forretn.-

kontor 
 Eier-
andel 

 Balanseført 
verdi 

Seiersborg vgs Fr.stad 100 % 127
Balanseført verdi 31.12.2016 127

Note 4    Investeringer i aksjer og andeler

Note 5    Gjeld

2016 2015
(Alle tall i 1000)
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner 17 091 19 261
Sum 17 091 19 261

 Resultat siste år     
(100 %) 

100 2 687

 Egenkapital siste 
år (100 %) 

Stiftelsen ervervet i 2011 aksjer i LOGinVEST AS - med totalt kr 500 000.
I tillegg har Stiftelsen et egenkapitalinnskudd i KLP på kr 3 003 388.
Seiersborg videregående skole AS har et tilsvarende egenkapitalinnskudd på kr 142 360.
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9 662 11 637 Netto pensjonskostnad 11 794 12 791
414 463 Administrasjonskostnad 457 505

-710 -949 Egenbetaling ansatte -812 -1 043
1 098 1 108 Periodisert arbeidsgiveravgift 1 222 1 230

10 464 12 259 Total kostnad KLP (inkl. ikke-ped. pers. SVS) 12 661 13 483
Årets pensjonspremie SPK 1 160 1 398
Periodisert arbeidsgiveravgift 164 197

10 464 12 259 Årets pensjonskostnad (inkl. arb.g.avgift) 13 985 15 078

2016 2015 Balanseført pensjonsforpliktelse (KLP) 2016 2015
152 186 142 740 Brutto påløpt forpliktelse 161 618 151 723
114 689 104 828 Pensjonsmidler 121 733 111 389
37 497 37 912 Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 39 885 40 334
5 287 5 346 Arbeidsgiveravgift 5 624 5 687

42 784 43 258 Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift 45 509 46 021
-24 488 -24 904 -25 041 -26 466
-3 453 -3 511 -3 531 -3 732
14 843 14 843 Netto balanseført forpliktelse inkl. arb.g.avgift 16 938 15 824

Note 8     Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
(Alle tall i 1000)

2016 2015 Lønnskostnader 2016 2015
41 695 43 886 Lønninger 57 511 59 616
7 442 7 385 Arbeidsgiveravgift 9 990 9 887
9 366 11 151 Pensjonskostn. (m/avsetn tilsv endr i pensj.forplikt.) 12 599 13 651

216 196 Kostnader koll. ulykkes- og gruppelivsforsikring 282 258
1 782 1 382 Andre ytelser (m/veil./st.hon./velf./BHT) 2 553 2 007

60 500 64 001 Sum 82 935 85 420

87,53 83,43 Sysselsatte årsverk 121,00 122,89

Daglig leder Styret Ytelser til ledende personer Daglig ledere Styrene
944 Lønn 1 842
146 Pensjonsutgifter 243
14 229 Annen godtgjørelse 18 298

    Morselskap

Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) - arb.g.avg.
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl. aga

    Konsern

    Konsern    Morselskap

Uttakstilbøyelighet til AFP:
2,60 %
2,50 % 36 %

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet lønnsvekst
Forventet G-regulering 2,25 %
Forventet pensjonsregulering 1,48 % 36 %
Forventet avkastning 3,60 %

fra fylte 62 år - for Sykepleierordningen med
 65 års normalaldersgrense

fra fylte 62 år - for Fellesordning for stillinger
 med 65 års normalaldersgrense

fra fylte 62 år - for Fellesordning for stillinger
  med 70 års normalaldersgrense 42,5 %

Dette gir følgende oppsett:

2016 2016 2015
7 592

2015 Pensjonskostnad kollektiv ordning i KLP:
7 822 Årets opptjening 8 494 8 694

4 013 4 278 3 905
11 605

3 636 Rentekostnad
11 458 Brutto pensjonskostnad 12 771 12 599
-3 115 Forventet avkastning-3 521

1 578 3 294
-3 746
2 769

-3 338
3 530

KonsernMorselskap

Resultatført aktuarielt tap (gevinst) inkl. aga

Note 10   Endring i egenkapital
(i hele kroner)

Morselskap Konsern
Bokført egenkapital per 31.12.2015 23 631 199 23 604 449
Årsresultat 21 233 218 21 243 218
Bokført egenkapital per 31.12.2016 44 864 417 44 847 667

Kontantstrømoppstilling - Den indirekte modell
(i hele kroner)

2016 2015 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN 2016 2015
21 233 218 1 635 515 Årsresultat 21 243 218 1 635 515

-21 622 242 3 077 948 +  Ordinære avskrivninger -20 440 098 4 170 768
-2 843 240 - Gevinst ved salg av driftsmidler -2 843 240

20 690 4 886 +/- Reduksjon/økning i varelager 20 690 4 886
507 700 -220 730 -/+ Økning/nedgang i kundefordringer 495 497 108 123

-/+ Økning/nedgang i mellomværende med selskap
-37 980 28 388      i samme konsern m.v. 0 0
797 622 368 546 -/+ Nedgang/økning i leverandørgjeld 492 643 680 176

- Forskjell kostn.ført pensjon og inn-/utbetalinger
0 3 799 015      i pensjonsordninger 1 112 800 4 104 992

-628 165 1 765 607 +/- Nedg./økn. i andre tidsavgrensningsposter -42 222 2 536 693
-2 572 397 10 459 175 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  39 288 13 241 153

2 843 240 0 +  Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 2 843 240 0
-21 503 -3 893 046 - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 136 373 -4 151 526

300 871 953 +  Innbetalinger ved salg av aksjer, andeler og obl. 300 871 953
-328 855 -5 255 239     -  Utbetalinger ved kjøp av aksjer, andeler og obl. -347 341 -5 272 031

2 493 182 -8 276 332 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 1 359 826 -8 551 604

-2 103 807 -2 051 732 - Avgang ved netto nedgang i langsiktig gjeld -2 103 807 -2 051 732
-2 103 807 -2 051 732 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -2 103 807 -2 051 732

-2 183 022 131 111 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -704 693 2 637 817

15 416 972 15 285 861 20 276 921 17 639 104

13 233 950 15 416 972 19 572 228 20 276 921
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 
ved periodens slutt

    Morselskap

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved 
periodens begynnelse

    Konsern

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr kr 1 984 553 og kr 745 938 for henholdsvis Stiftelsen og Seiersborg 
videregående skole AS.

Note 9     Bankinnskudd 

REVISOR
(kostnader i hele kroner)
Kostnadsført honorar til revisor fordeler seg på følgende områder:

Morselskap Konsern
-revisjon 104 600 126 600
Sum godtgjørelse til revisor ekskl. mva. 104 600 126 600

Ansatte har lån i Stiftelsen på totalt kr 295 690. Dette er inklusive kr 46 328 til ansatte i heleid datterselskap, 
Seiersborg videregående skole AS. Avdragstid for lånene er innenfor 1 år. Lånene er rentefrie og er holdt innenfor 
den ramme som til enhver tid er godkjent av myndighetene som lån uten fordelsbeskatning. Alle lån er sikret ved 
avtalefestet trekk i feriepenger, sluttlønn m.v.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter.
Det foreligger ikke avtaler som forplikter Stiftelsen til å gi daglig leder eller styreleder sluttvederlag, vederlag ved 
endring av arbeidsforhold eller avtaler om bonus, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende.

Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av Stiftelsens egenkapital.
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DAGENS VIRKSOMHET ...
Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad - med en over 100-
årig historie - er et av de større blåkorstiltak på 
landsplan. Den omfatter bl.a. 8 forskjellige hoved-
virksomheter, inklusive skolevirksomheten som er 
organisert som eget, heleid datterselskap av stiftel-
sen – Seiersborg videregående skole AS. Dette 
representerte ved årsskiftet nesten 400 omsorgs-/
bo-trenings-, behandlings-, attførings-/trenings og
skoleplasser – i tillegg til Varmestua i Fredrikstad 
(med rundt 30 av våre totalt over 100  tidgivere/
frivillige medarbeidere).
Gjennom Stiftelsens virksomheter var 142 ansatte 
– fordelt på vel 118 stillingshjemler – sysselsatt
ved årsskiftet.

Stiftelsens første virksomheter hadde sitt utgangs-
punkt i ren rusomsorg, men en stadig endring i
samfunnet og en stadig utvikling av våre tilbud – 
og «nye skudd på stammen» – har ført til flere
virksomheter med et utvidet arbeidsområde – med 
fokus på å hjelpe mennesker til et bedre liv.
Den foreliggende årsmelding bærer preg av dette 
– og gir forhåpentligvis en god oversikt og
presentasjon av stiftelsens totale tilbud per i dag.

Stiftelsens tilbud baseres i hovedsak på virksom-
heter som over tid er blitt godkjent av og mottar
del- og fullfinansiering fra offentlige instanser.

Virksomhetene har vært – og er – i stadig endring. 
Graden av endring varierer selvsagt fra
virksomhet til virksomhet.
Signaler om endrete prioriteringer fra oppdrags-
givere og begrensete økonomiske rammer er en
del av vår hverdag – noe som gir en utfordrende 
og krevende arbeidssituasjon for samtlige av våre 
ansatte.
Utfordringen er da at den enkelte virksomhet hele 
tiden er faglig og driftsmessig i forkant!
Vi ønsker, gjennom bl.a. åpenhet for og vilje til for-
andring, å kunne gi et godt og tidsriktig tilbud
til brukerne av våre virksomheter!
De senere år har da også vært preget av utvidelse 
av eksisterende og etablering av nye tilbud!
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