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RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Barnas Stasjon etableres fra høsten 2019 og ut 2020 uten kostnader for kommunen utover å
stille lokaler til rådighet. Videre drift etter 2020 blir vurdert i arbeidet med budsjett og
økonomiplan 2020-2024
2. Etablering av Home Start vurderes i økonomiplanarbeidet for 2020-2024
SAMMENDRAG
Siden Askøy ikke har en godkjent økonomiplan, oppfyller ikke kommunen Home-Start Norge
sine krav om økonomisk forpliktelse i 3 år, og Blå Kors har derfor ikke kunnet søke Home-Start
Norge om oppstart i Askøy. Ut fra tidsperspektivet på godkjenning av økonomiplanen samt
søknadsprosess og tilrettelegging for oppstart av drift, vil det ikke være realistisk å få til
etablering og oppstart av Home-Start i Askøy i 2019 som forutsatt i budsjettvedtaket for 2019.
Siden oppstart av Home-Start Familiekontakten pr. i dag ikke er realiserbart, anbefaler
Rådmannen etablering av Barnas Stasjon fra høsten 2019 og at tilbudet vurderes i budsjett- og
økonomiplanarbeidet for 2020-2024.
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Saksopplysninger:
Home Start Familiekontakten (HSF) er en nettverksorganisasjon, hvor Home-Start
Familiekontakten Norge (HSFN) representerer det nasjonale kontoret til organisasjonen.
Home-Start Norge stiller som krav for oppstart at alle HSF avdelinger må ha en lønnet
koordinator med helse- og sosialfaglig bakgrunn. For nye avdelinger kreves det at det er satt av
midler til å lønne en koordinator i minimum 50 % stilling i 3 år. I denne perioden stille det også
krav om at det må settes av midler til å drifte et kontor, med de utgifter det innebærer.
En forutsetning for oppstart av Home-Start er derfor at kommunen har et vedtak om
økonomisk forpliktelse, som beskrevet over, i minimum 3 år når søknaden sendes.

Som vist til i sak 57/18, var det planlagt et tre-parts samarbeid mellom Askøy kommune,
Home-Start Norge og Blå Kors, hvor Blå Kors var tiltenkt å søke om å drive Home-Start 50% og
sitt eget tiltak Barnas stasjon 50% i samarbeid med Askøy kommune.
Siden Askøy ikke har en godkjent økonomiplan, oppfyller ikke kommunen Home-Start Norge
sine krav om økonomisk forpliktelse i 3 år, og Blå Kors har derfor ikke kunnet søke Home-Start
Norge om oppstart i Askøy. Ut fra tidsperspektivet på godkjenning av økonomiplanen samt
søknadsprosess og tilrettelegging for oppstart av drift, vil det ikke være realistisk å få til
etablering og oppstart av Home-Start i Askøy i 2019 som forutsatt i budsjettvedtaket for 2019.
Blå Kors har i mellomtiden etablert Barnas Stasjon Bergen og omegn, med lokaler i
Strandgaten. Her har de åpnet for at også familier på Askøy som ønsker å benytte seg av
tilbudet kan komme.
Dersom det er familier som ønsker et målrettet tilbud, jobber de med kartlegging og så
gruppetilbud, veiledning osv. Dette kan familier fra Askøy også benytte om de ønsker det, på
henvendelse fra for eksempel helsestasjon eller andre i kommunen som er i dialog med familier
hvor dette kan være aktuelt.
Blå Kors har i fortsettelsen av dialogen med Askøy tilbudt å starte opp Barnas Stasjon 50% på
Askøy fra høsten 2019, selv om det pr. nå ikke er mulighet for oppstart av Home-Start
Familiekontakten.
Det har også vært møte med Frivilligsentralen og Blå Kors, hvor det nå er mulighet for å låne
lokalene hos Frivilligsentralen til dette fast hver onsdag, både på dag- og kveldstid, samt på
kveldstid alle andre dager.
Det er derfor konkret drøftet muligheten for oppstart av gruppe for 5-6 foreldre/foreldrepar
med barn 0-2 år. Tema vil være matlaging, økonomi, planlegging og styring.
Det andre gruppetilbudet som til nå er drøftet, er for 5-6 familier med barn i alderen 9-12 år,
hvor en tenker et samarbeid med Frivilligsentralen om rekruttering av frivillige, og
samhandling for å få organisert og integrert ut i ulike aktiviteter i kommunen.
Blå Kors ser også på muligheten for å arrangere et ferietilbud for lavinntektsfamilier sommeren
2019, evt høstferien 2019 gjennom tilbudet i Bergen. I den forbindelse tilbyr de mulighet for
deltakelse av familier fra Askøy etter nærmere dialog med kommunen.
Vurdering:
Som vist til i sak 57/18 vil tilbudet innenfor rammen av Barnas stasjon dekke noen av de
behovene vi ser familier vi møter har. En oppstart av Barnas stasjon vil gi mulighet for å utvide
tilbudet til disse familiene, det vil gi mulighet for et tettere samarbeid med Frivilligsentralen,
nettverksbygging, samarbeid med lag og organisasjoner og anledning til å se hvilke andre tilbud
det kan være mulighet for å skape for familier på Askøy.
Siden oppstart av Home-Start Familiekontakten pr. i dag ikke er realiserbart, anbefaler
Rådmannen etablering av Barnas Stasjon fra høsten 2019 og at tilbudet vurderes i budsjett- og
økonomiplanarbeidet for 2020-2024.
Folkehelseperspektiv:
Praktisk bistand i familier som har behov for dette er godt forebyggende arbeid. Det å hjelpe en
småbarnsfamilie i en vanskelig livssituasjon kan føre til mestring og god fysisk, sosial og mental
helse.
Økonomi:

Det er i budsjettvedtaket for 2019 lagt inn som forutsetning at etablering av Home Start og
Barnas stasjon skal gi en innsparing på kr.750.000,- gjennom reduserte plasseringer på
institusjon i barnevernet. Målgruppen for både Home-Start og Barnas stasjon er familier med

barn hvor en eventuell institusjonsplassering ikke vil være aktuell. Det er derfor ikke realistisk at
tilbudene vil kunne gi en slik innsparingsgevinst.
Budsjett 2021
Blå Kors Norge

Lønn 50%

Offentlig tilskudd fra Askøy kommune

566.000

Sum inntekter

566.000

Velferdstiltak pasienter/deltakere

-25 000

Forsikringer pasienter/deltakere

-4 000

Kjøp

-29 000

Lønn inkl sos. avg. og pensjon

-375000

Lokaler
Datautstyr
Honorar annen bistand fra revisor
Trykksak

-10 000
-6 000
-5 000

Møte, kurs, oppdatering o.l.

-15 000

Elektronisk kommunikasjon

-5 000

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Forsikringspremie

-10 000
-1 000

Driftskostnader BK

-110 000

Driftskostnader

-162 000

Sum utgifter

-566 000

Dersom kommunen inngår samarbeid om etablering av Barnas stasjon vil dette koste kommunen
kr. 566.000,- på årsbasis fra 2021. Det forutsetter at det avsettes midler til formålet i budsjett
eller økonomiplan 2020-2022. I budsjettet for 2019 er det avsatt kr. 750.000,- til etablering av
Home Start og Barnas stasjon.
Ved en eventuell etablering av også Home-Start, vil kostnaden for kommunen årlig utgjøre
kr.941.000,- under forutsetning av at kommunen selv stiller lokaler til rådighet, og ikke må leie
dette. Da vil leieutgifter komme i tillegg.
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