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BUS tilbyr sosialfaglige tjenester til befolkningen i Bergen og omegn, 
og har som mål å være brukerorientert og læringsorientert. 
Årsmeldingen gir et bilde av virksomheten i BUS og er en viktig 
formidler av erfaringer som gjøres i den studentdrevne 
rådgivningstjenesten.  
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Denne årsmeldingen vil vi gi en oversikt over aktiviteten i Bergen Uavhengige 

sosialrådgivning (BUS) i årene 2006 og 2007. Årsmeldingen er utarbeidet på grunnlag av 

studentenes oppsummering av aktiviteter i løpet av de to årene. Klientstatistikken er 

utarbeidet av studentassistentene. Selve årsmeldingen er skrevet av koordinator. 

Årsmeldingen skal gi et bilde av den aktiviteten som har vært i BUS og være med å binde 

virksomheten sammen fra år til år.  

 

BUS har åpent klientmottak fra midten av januar til midten av juni. Kontoret var stengt i 

skolens påske- og sommerferie og åpner igjen i midten av august fram til midten av desember.  

 

En viktig utvikling i BUS de siste årene har vært et større fokus og engasjement rundt 

sosialpolitiske spørsmål. Et feltteam med egen veileder har fra høsten 2007 arbeidet med et 

prosjekt rettet mot arbeidsinvandrere fra nye EU land som kommer til Bergens området. Det 

viser seg at denne gruppen har vansker med å orientere seg i det norske samfunn i forhold til 

rettigheter og hjelpeapparat. En skriftlig veileder er blitt utarbeidet og vil bli publisert i løpet 

av 2008, på fem språk. 

 

FORMÅL MED VIRKSOMHETEN I BUS  
 
BUS er en gratis og frivillig tjeneste som tilbyr sosialrådgivning til innbyggerne i Bergen og 

omegn. Tjenesten har som mål å være mest mulig brukerorientert og å arbeide for å fremme 

klientenes interesser og hjelpebehov vis a vis det offentlige hjelpeapparatet. Virksomheten 

skal også gi studenter ved sosionomutdanningen en mulighet til å kombinere teori og praksis 

gjennom å drive en egen sosialrådgivningstjeneste.  

 

Studentene som har arbeidet i BUS i 2006 og 2007 har gitt uttrykk for at de har hatt et stort 

faglig læringsutbytte gjennom de erfaringene de har fått ved å arbeide i BUS. Klientene gir 

også uttrykk for at de får god hjelp av mennesker som har tid til å høre. Som statistikken 

senere i årsmeldingen vil vise har 281 personer tatt kontakt med BUS i 2006 og 2007. 
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BUS har også som målsetting å drive sosialpolitisk påvirkningsarbeid ved å benytte erfaringer 

fra klientarbeidet til å si fra om skjevheter og urettferdighet i det offentlige velferdstilbudet. 

BUS er medlem av Velferdsalliansen. Gjennom medlemskapet i denne alliansen har 

sosialpolitiske  spørsmål fått en mer framtredende plass i BUS.  

 

 

 ORGANISERING, DRIFT OG MØTEVIRKSOMHET 
Det er ikke gjort endringer i den formelle organisasjonsstrukturen for BUS i inneværende år.  

Ved rekruttering av nye medarbeidere for studieåret 2007/08 ble det understreket at vi ønsket 

medarbeidere som kunne arbeide et helt studieår. Dette har resultert i at BUS har hatt en mer 

stabil gruppe medarbeidere som har kunnet følge saker over lengre tid, og derved også økt sitt 

læringsutbytte. Dette er en ordning vi har god erfaring med og som vi vil gjøre vårt beste for å 

fortsette.  

 

Vaktledermøter utgjør den daglige ledergruppen i BUS. Møtene har vært ledet av 

studentassistenten. Det ble i 2006 og 2007 avholdt 4 slike møter hvert halvår.  Alle 

vaktlederne og koordinator møter på disse møtene.  

 
  

Allmøtet er et vedtaksorgan og et personalmøte. Ansvar for å planlegge og lede allmøtene har 

gått på omgang mellom teamene hele året.  Det har blitt avholdt allmøter en gang i måneden. I 

alt har det vært fem allmøter i vårsemesteret og fire i høstsemesteret.  

   

  

Studentassistent og koordinator 

Studentassistent funksjonen har overtatt noen av oppgavene til koordinator, men har ikke 

kunnet dekke denne funksjonen helt. Studentassistenten har hatt et lønnet arbeidsforhold 

tilsvarende seks timer uken. Synnøve Wisløff var studentassistent fram til sommeren 2006. 

Høst og vår 2006/07 var Therese Zijdemans studentassistent og Vigdis Aaland overtok etter 

henne for studieåret 2007/08. Koordinator for BUS har vært førstelektor Anne Karin Larsen.  

 

Opplæring av nye medarbeidere foregår en uke før kontoret åpner klientmottaket. Det er 

tidligere medarbeidere, studentassistent og koordinator som har hatt ansvar for opplæringen. 

Det har vært gitt en intensiv innføring over fire dager og en oppfølging av vaktlagene ved 
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hjelp av de samme støttespillerne de første ukene etter oppstart. Studentene sier seg fornøyd 

med opplæringen. 

 

Medarbeidere og praksisstudenter 

Rekrutteringen av studenter som ønsker å arbeide frivillig i BUS har stort sett holdt seg stabilt 

de siste 3 årene. I 2006 arbeidet 34 studenter i BUS og i 2007 var det 32 frivillige 

medarbeidere. Våren 2006 hadde BUS 2 praksisstudenter fra 1. studieår. Disse ga uttrykk for 

at BUS var en god praksisplass og opplevde å bli godt mottatt av de andre studentene i BUS. 

 

Sosialt samvær mellom alle som jobber i BUS har vært en viktig faktor for å skape samhold 

og trivsel. Kafebesøk og semesteravslutninger er noen av de tingene som har blitt arrangert. 

   

Veiledere 

Veiledning på saker står sentralt i BUS og er en nødvendighet for å kvalitetssikre det arbeidet 

som gjøres. Gjennom veiledning får studentene hjelp til refleksjon og studentenes kobling 

mellom teori og praksis fremmes. Alle henvendelser som kommer til BUS skal presenteres for 

veilederne. De som arbeider i BUS må møte til gruppeveiledning en gang i uken. 

Veiledningen utgjør 105 minutter for uken per gruppe. I tillegg er det satt av tid til spesiell 

prosessveiledning 3 ganger i semesteret To og to team er sammen om veiledningen, og hver 

gruppe har to veiledere.  Vi har vært heldig og hatt en stabil veiledergrupper over mange år. 

Også i 2006 og 2007 har veiledningen vært gitt av høgskolelektor Johan M. Nerdrum sammen 

med sosionom Unni Myklebust Aadland og  høgskolelektor Gry Sayer sammen med 

sosionom Dag Skaar.  Sosionom Randi Gjertsen har i 2006/07 veiledet feltteamet, og fra 

2007/08 har høgskolelektor Mary Økland overtatt denne veiledningen.  Høgskolelektor Randi 

Gjøringbø var veileder for 2 praksisstudenter fra første studieår våren 2006. Studentene er 

svært fornøyde med veiledningen og anser det som en av de viktigste læringsarenaene i løpet 

av utdanningen.  

 

Det har vært avholdt et møte per semester med veilederne og koordinator for å ta opp felles 

tema omkring veiledning.. 

 



 

Bergen Uavhengige Sosialrådgivning. Haugeveien 28. 5005 Bergen. Tlf. 55587802.   Side 6 
 

6

 

Ressursgruppen 

BUS har beholdt ressursgruppen som består av sosionomer og jurister ansatt ved forskjellig 

kontor og etater i Bergen. Det varierer nok noe i hvor stor grad ressursgruppen blir benyttet, 

men det er viktig og verdifullt at det fortsatt går an å ha en ressursgruppe i BUS, fordi det har 

gjort kontakten med fagfolk i feltet lettere og derved også vært til hjelp i avklaring av 

generelle problemstillinger som de individuelle sakene reiser. Medarbeiderne i BUS opplever 

dette som en god og verdifull støtte og er glad for dette frivillige bidraget fra feltet. 

Vedtektene tilsier at denne gruppen skal treffes en gang i semesteret. 

 

I februar 2006 ble det arrangert et ressursgruppemøte med tema Fattigdom. 

Ressursgruppemedlemmer fra rusomsorgen, BUF etat,  NAV-arbeid (Aetat), Sosialtjenesten 

og Byrådsavdelingen var tilstede på møtet og la fram hvordan de møter 

fattigdomsproblematikken i sitt arbeid.  På bakgrunn av dette møtet ble BUS invitert til å delta 

på møter i arbeidsgruppen som skulle utarbeide ”melding om fattigdom i Bergen med fokus 

på barnefamilienes situasjon.  To fra feltteamet deltok på disse møtene.  

 

Det ble forsøkt å samle ressursgruppen til et møte om Individuell Plan høsten 2006, men dette 

møtet måtte avlyses da kun to fra ressursgruppen kunne delta. 

I 2007 ble det avholdt et ressursgruppemøte om våren med tema ”NAV-reformen, det beste 

for brukerne?” På dette møtet kom også representanter fra Robin Hood huset og 

Aksjonsgruppen Velferd for alle. 

Høsten 2007 ble det arrangert et møte om ”Nettverksråd for voksne” hvor Birthe Napsholm 

var innleder og fortalte om sitt arbeid med dette prosjektet. 

 

KLIENTARBEID  og STATISTIKK 
 

Antall henvendelser og kjennetegn ved de sakene som BUS arbeider med. 

Antall henvendelser1 totalt i 2006 var 164. Dette tilsvarer antall henvendelser i fra året før. 

Overraskende er at antall henvendelser i 2007 har sunket til 117. Det er vanskelig å gi noen 

eksakt forklaring på dette. BUS er et sted som søkes av mennesker som ofte har kontakt med 

                                                           
1  Henvendelser er betegnelsen for alle som tar kontakt med BUS for å få hjelp. Saker er de henvendelsene som 
resulterer i kontakt med klienten på kontoret eller ved hjemmebesøk. Kun noen få saker blir arbeidet med på 
telefon fordi klienten bor utenfor kommunen. 
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andre deler av hjelpeapparatet og som opplever at de ikke får den hjelpen de har krav på. 

Bergen Kommunes årsmelding for 2007 viser at det også har vært en markant nedgang i antall 

sosialhjelpsmottakere i 2007: ” Også i 2007 har antall sosialhjelpsmottakere vist en betydelig nedgang. 

Sammenlignet med foregående år var reduksjonen 823 personer (11%). Nedgangen skyldes et godt arbeidsmar-

ked som gjør at sosialtjenesten får færre henvendelser, samtidig som sterkere satsing på tett og systematisk 

oppfølging gir flere langtidsmottakere tilgang til arbeidslivet eller varige trygdeytelser ” (s:47) 

 

 Det kan derfor være en mulig forklaring også når det gjelder reduksjon i antall henvendelser 

til BUS at arbeidsmarkedet har vært godt og at færre har hatt behov for å søke offentlig 

økonomisk stønad. Reduksjonen i henvendelser til BUS er på 28%. Det kan derfor være andre 

faktorer som spiller inn. Hvis nedgangen i henvendelser til BUS er en speiling av bedre 

oppfølging i det offentlige hjelpeapparatet og en bedring i arbeidsmarkedet så er dette en 

positiv ting. Imidlertid kan vi ikke si dette for sikkert.  Statistikken til BUS viser at mange 

henvendelser gjelder boligproblematikk. Det kan derfor være interessant å se nærmere på 

hvilke problemstillinger som reises av de personene som henvender seg til BUS på grunn av 

boligproblemer. Vi vet at boligmarkedet i Bergen er dyrt og det kan være vanskelig for 

mennesker med lav økonomi å klare husleie og å finne egnet bolig. Dette er et område det bør 

arbeides mer med. 

 

Tabell 1 viser antall henvendelser i BUS i 2006 fordelt på halvår og kjønn  

Semester    VÅREN 2006             HØSTEN 2006 
Kjønn      Menn  Kvinner     Menn   Kvinner  Sum 
Antall henvendelser 50 41 34 39  
Antall henvendelser 
2006 

91 73 164 

 

 

Tabell 2 viser antall henvendelser i BUS i 2007 fordelt på halvår, kjønn og saker i arbeid. 

Semester    VÅREN 2007             HØSTEN 2007 
Kjønn      Menn  Kvinner     Menn   Kvinner  Sum 
Antall henvendelser 24 42 24     27  
Antall henvendelser 
2007 

 
                66 

 
51 

 
117 

 

Tabellene viser at langt flere menn henvendte seg i løpet av 2006 sammenliknet med 2007. I 

2006 var antall henvendelser tilnærmet likt for begge kjønn sett året under ett. 
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Antall konsultasjoner  

Antall konsultasjoner i 2006 var på 532, dette er tilsvarende som for 2005. I 2007 ser vi som 

en følge av at antall henvendelser har gått ned at tallet på konsultasjoner ble redusert til 408. 

I 2006 var det 23 henvendelser som ikke ble til sak, mens det var 18 i 2007. 

I 2006 var 55 konsultasjoner foretatt over telefon, mens tallet var 27 i 2007.  

 

 

Alder 

Ca. 1/4 av de som henvender seg vet vi ikke alder på, men av de som er registrert med alder 

vet vi at spredningen er fra 18 – 70 år. Hovedtyngden av klienter som henvender seg er 

mellom 31 og 60 år. I 2007 var 15 henvendelser fra ungdom mellom 18-25 år. Dette er en 

fordobling fra året før. 

 

Bosted 

De aller fleste som henvender seg til BUS har adresse i de sentrumsnære distriktene i Bergen. 

Statistikken viser at flest henvendelser kommer fra personer med bopel i Bergenhus, 

Laksevåg og Årstad. Deretter kommer henvendelsene fra Åsane og de andre bydelene. 

 

Mest aktive måneder for henvendelser 

I 2006 var mars, august, september og november måneder med flest henvendelser 

I 2007 er det januar og februar og oktober, november og desember som er de månedene med 

flest henvendelser.  

 

Årsak til henvendelsene 

Grunnene til at mennesker henvender seg til BUS med spørsmål om hjelp er sammensatt. 

Statistikken viser imidlertid at ønsket om klargjøring av rettigheter er den viktigste 

henvendelsesgrunnen, deretter ønsket om hjelp til å ta kontakt med hjelpeapparatet og 

informasjon om hjelpeapparatet.  Mange henvendelser gjelder også spørsmål om hjelp til å 

utforme klage på vedtak fra sosialkontor og trygdekontor. 

 

Hovedgrunnen til henvendelsene som BUS får skyldes økonomiske problemer/gjeld, 

boligproblemer og psykiske vansker.  
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Inntektsgrunnlag til klientene er for de fleste sosialhjelp eller trygd. Noen oppgir å være uten 

inntekt og noen få har arbeidsinntekt. 

 

 

FELTTEAMETS ARBEID 
 

Våren 2006 startet BUS med et feltteam som besto av 3 studenter. De forsøkte å etablere sin 

virksomhet i samarbeid med Robin Hood huset, og arbeidet med å finne en meningsfull form 

og innhold for samarbeidet i starten. Høsten 2006 overtok 3 nye studenter samarbeidet med 

Robin Hood huset og det utkrystalliserte seg etter hvert som oppgave å arrangere 

Sosialpolitisk forum i samarbeid med Robin Hood Huset og Velferdsalliansen.  Tema skulle 

være de nye Velferdskontraktene/Kvalifiseringsprogrammet. Studentene arbeidet aktivt for å 

få sentrale politikere til å stille på et debattmøte. Det tok tid å få dette til og møtet ble 

arrangert på nyåret i 2007. 

 

Våren 2007 var det ikke feltteam fordi for få studenter hadde meldt seg som frivillige 

medarbeidere. Høsten 2007 ble det etablert et nytt feltteam med tre medarbeidere som fikk 

anledning til å finne fram til et område de kunne ha interesse å arbeide med. På bakgrunn av 

praksiserfaringer og erfaringer fra annet frivillig arbeid kom de fram til at det er et behov for å 

utvikle informasjonsmateriale om hjelpeapparatet og førstelinjetjenesten til 

arbeidsinnvandrere fra nye EU land. Denne gruppen har gjort et stort arbeid med å kartlegge 

hva som finnes av informasjonsmateriale til denne gruppen og vært i kontakt med aktuelle 

offentlige og frivillige instanser både lokalt og sentralt. Det viste seg å ikke eksistere et 

aktuelt informasjonsmateriale på aktuelle språk til denne gruppen og studentene satt i gang 

med å utvikle en informasjonsbrosjyre. De tok også kontakt med den Katolske kirke i Bergen 

og intervjuet polske arbeidsinnvandrere for å få kjennskap til hva de savnet av informasjon. 

Studentene utarbeidet et budsjett for brosjyren og søkte om finansieringsstøtte fra forskjellig 

hold.  

 

Studentene som begynte dette arbeidet høsten 2007 forpliktet seg til å fortsette arbeidet også i 

vårsemesteret 2008. Hittil har prosjektet mottatt til sammen 50.000kroner fra Høgskolen i 

Bergen og Sparebanken Vest. Bergen Kommune har fått tilsendt en søknad til dekning av det 

resterende beløpet som vi håper å få positivt svar på.  
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Det tar tid å sette seg inn i en ny arbeidsform og det tar tid å utvikle prosjekter av denne 

typen. Takket være en støttende veiledning og en stor arbeidsinnsats fra studentene selv har 

dette prosjektet blitt konkret og vellykket. Dette har vært helt nødvendig for at prosjektet 

skulle kunne gjennomføres. 

 

 

ANDRE  AKTIVITETER OG OPPGAVER 
 
BUS har også ”ansvarsgrupper” for ulike aktiviteter og oppgaver utover klientarbeidet. Disse 

oppgavene har dreid seg om: 

Markedsføring,  rekruttering av nye studenter, kontakt med Jusformidlingen, ansvar for web-

siden, kontakt med DUS-kontorene, oppfølging av informasjon fra Velferdsalliansen og 

sosialpolitisk arbeid. 

 

Ordningen med slike ”ansvarsgrupper” har vist seg å være god. Rapportering fra gruppenes 

arbeid har foregått på vaktledermøter og allmøter. 

 

Kontakt med andre frivillige organisasjoner 

I 2007 var BUS på møte med SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger og informert 

om sin virksomhet. BUS har etter hvert fått en rekke henvendelser fra utlendinger som av 

forskjellige årsaker oppholder seg i Norge og det har i konkrete saker vært aktuelt å ha 

samarbeid med denne organisasjonen. 

 

BUS har også holdt kontakt og vært på møte med aksjonsgruppen for etablering av 

”Kulturfengselet”.  Foreløpig har ikke BUS påtatt seg å delta aktivt i dette prosjektet, men 

følger det litt fra sidelinjen. Det er mulig det etter hvert kan vise seg gunstig for BUS å ha et 

kontor (en ”celle”) som feltteamet kan benytte og hvor vi kan samarbeide med andre grupper. 

Så langt har vi ikke hatt kapasitet til å delta i større dugnadsarbeid. 

 

BUS har også hatt kontakt med HULK – Hjelp til Unge i alvorlige LivsKriser.  Denne 

organisasjonene drives av Lise Tollefsen Slembe. Hennes håp er å få startet en døgnåpen 

rådgivningstjeneste for unge i krise i Bergen hvor også studenter kan arbeide som hjelpere. 

Foreløpig har ikke BUS hatt kapasitet til å gå mer aktivt inn i dette samarbeidet. 
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Samarbeid med Jusformidlingen 

BUS har i mange år hatt en samarbeidsavtale med Jusformidlingen om å arrangere et felles 

møte en gang i semesteret og ta kontakt med hverandre i aktuelle saker.  

 

Høsten 2007 ble det arrangert et møte mellom BUS og Jusformidlingene i  Jusformidlingens 

lokaler. Tema fra Bostedsproblematikken i Bergen.  BUS holdt et innlegg med fokus på 

kommunale utleieboliger og bostøtte og den økende gruppen av innvandrere og rusmisbrukere 

som blir stående uten bolig p.g.a lang ventetid og problemer i søknadsprosessen. Mange av de 

henvendelsene BUS får handler om boligproblematikk. Jusfomidlingen hadde et innlegg om 

husleiekontrakt og boligforhold. De fokuserte på mangler ved husleiekontrakter, dårlig 

vedlikehold av boliger , urettmessige utkastelser og hva som skal til for å oppheve et 

leieboerforhold.  

 

Kontakt med Velferdsalliansen 

BUS har i 2006 hatt vararepresentant i styret for Velferdsalliansen og i 2007 har 

studentassistent Vigdis Aaland vært fast representant. I februar 2006 deltok feltteamet i  BUS 

i Venteromsundersøkelsen som ble foretatt på sosialkontorene her i Bergen. Denne 

undersøkelsen ble gjort i regi av Velferdsalliansen. I Oktober 2007 kom daværende styreleder 

i Velferdsalliansen til BUS og deltok på et allmøte hvor han orienterte om de sakene som 

Velferdsalliansen arbeider med. 

 

I samarbeid med Velferdsalliansen arrangerte BUS et sosialpolitisk forum ved HiB i januar 

2007. Dette var et møtes som feltteamet i BUS hadde planlagt og arbeidet med hele høsten 

2006, men som ble utsatt til januar for å få med de ønskede foredragsholderne. Tema var 

Velferdskontrakter og innledere var stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), professor 

dr.juris Jan Fridthjof Bernt, professor dr.philos Kjell Underlid. Ordstyrer og møteleder var 

politisk redaktør i Bergen Tidende Trine Eilertsen. 

Studentene hadde gjort mye for å få publisitet om møtet og det ble god oppslutning, hvor 

ulike syn på den nye ordningen kom fram både fra brukere og fra fagfolk. 

 

I samarbeid med Velferdsalliansen arrangerte BUS et sosialpolitisk forum i oktober 2007. 

Tema var ”Hva skal vi leve av? Er 56kroner dagen nok til mat?”  Møtet ble holdt på HiB og 

innledere var Erling Borgerås fra Statens institutt for forbruksforskning, Vigdis von Ely fra 
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Rett til Velferd og Prof. Kjell Underlid fra HiB. BUS holdt et innlegg om hvem som søker 

hjelp og hva det søkes om hjelp til i BUS. 

 

Informasjonsarbeid og markedsføring av BUS 

 
Det er hele tiden viktig for BUS at vi gjør virksomheten vår kjent.  Dette skjer ved at vi sprer 

vårt brosjyremateriell på offentlige kontorer og benytter studenter som skal i praksis til å 

sørge for at dette materiellet finnes på praksisstedene. Lysplakaten på Bergen Bystasjon er 

også en viktig informasjonskilde. Vi er svært fornøyd med at BUS får benytte en lysmonter 

gratis. 

 

I mai 2006 ble det laget et intervju med BUS studentene i Bergens Tidende. Oppslaget 

fokuserte på studentenes arbeid med klientene. Denne type oppslag i pressen er vi svært glad 

for fordi det gjør BUS sitt arbeid mer kjent. Det er også med å profilere Høgskolens 

virksomhet og studentaktivitet. 

 

Når BUS har få henvendelser har vi benyttet Summetonen i BA for å gjøre virksomheten mer 

kjent. Slike små notiser som er gratis gjør at folk blir oppmerksom på BUS og vi merker at  

pågang øker etter at en slik annonse har stått i avisen. 

 

BUS sin egen hjemmeside www.hib.no/bus  blir også oppdatert jevnlig og inneholder mye 

informasjon om vår virksomhet. Det siste året har studentene i BUS vært god til å oppdatere 

websidene og legge inn ny informasjon om det som skjer. 

 
Rekruttering av studenter til BUS 

Ordningen med å invitere 1 års studenter til lunsjtreff på BUS har fortsatt også i år både vår  

og høst. På denne måten får studentene anledning til å bli kjent med BUS og de som arbeider  

der. Det har vist seg som en god rekrutteringsmetode for å få inn nye medarbeidere. 

I tillegg har medarbeidere i BUS informert om virksomheten i egen klasse og i andre klasser.  

De siste to årene har 66 studenter arbeidet frivillig i BUS.  
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Samarbeid med andre studentrådgivningstjenester 

BUS forsøker hvert semester å ta kontakt med de andre rådgivningstjenestene (DUS-

kontorene) i landet. Kontorene drives på ulike måter og det lykkes ikke alltid å få kontakt. De 

kontorene som har vært mest stabile og som fortsatt er i drift er Stavanger og Oslo. 

 

Velferdsalliansen satt i 2007 av penger på budsjettet til arrangement av BUS/DUS samling. 

BUS tok på seg å arrangere et felles møte/konferanse for alle studentdrevne 

rådgivningstjenestene ved sosionomutdanningene i landet. En gruppe fra BUS var på et 

planleggingsmøte i Oslo i desember 2007 sammen med representanter fra DUS i Stavanger  

og Oslo. Det ble avtalt å avholde en konferanse mars 2008. 

 

Besøkende til BUS 

Mange som gjester Sosionomutdanningen i Bergen benytter også sjansen til å besøke BUS og 

se hva de driver med. I 2006 hadde BUS besøk av universitetslektorer fra forskjellige land i 

Europa som var i Bergen i forbindelse med et internasjonalt samarbeidsmøte i et annet 

prosjekt (VIRCLASS prosjektet). 

 

I februar 2006 besøkte universitetslektor Juliet Koprowska og Jacqueline Wishart fra 

University of York BUS for å studere hvordan virksomheten drives, med tanke på å kunne 

igangsette liknende praksistilbud til sine studenter. 

 

I 2006 hadde BUS besøk av leder for Kulturfengselet i Bergen, som orienterte om det arbeidet 

som gjøres for å få overtatt dette huset til kultur og fritidsorganisasjoner.  

I oktober 2007 hadde BUS besøk av Rolf Solvang fra Velferdsalliansen. 

 

BUS har tatt kontakt med MEGAFON for å få informert om sin virksomhet i bladet. 

Foreløpig har dette ikke resultert i noe innlegg, men saken vil bli fulgt opp kommende år. 
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ØKONOMI og REGNSKAP  
 

BUS mottar årlig et fast indeksregulert beløp over Byrådets budsjett. I 2007 ble det mottatt 

56.000 kroner og har fått lovnad på et årlig beløp over Bystyrets budsjett. Dette er et viktig 

tilskudd til driften av vår virksomhet. Størsteparten av utgiftene dekkes likevel av Høgskolen i 

Bergen og instituttet for Vernepleie og Sosialt arbeid. Vi vil benytte anledning til å takke for 

alle bidrag til drift av BUS.  

Under følger regnskap for 2007 

(regnskap for 2006 er tidligere sendt Bergen kommune) 
 

Årsregnskap 2007 BUS 
Konto Konto (T) Beløp

Inntekter     
3111 Bergen kommune -56 000,00

Totale inntekter -56 000,00

Kostnader     
5002 Lønn midlertidige stillinger 15 432,01
5011 Lønn engasjert personale/ekstrahjelp 3 288,00
5081 Påløpte feriepenger 5 955,81
5122 Lønn gjesteforelesere 6 974,50
5123 Lønn øvingsundervisning/praksisveiledere 35 636,40
5251 Fordel gruppelivsforsikring 455,2
5401 Arb.g.avg. av lønn og gruppelivsforsikring 7 062,25
5411 Arb.g.avg. av påløpt feriepenger 839,75
5992 Bespisning interne møter 469,83
6554 Undervisningsmateriell (<30.000) 218
6599 Annet driftsmateriale (<30.000) 739,5
6801 Kontorrekvisita, papir, datarekvisita 1 007,50
6844 Bøker 333
7141 Tjenestereiser-ansatte - ikke oppgavepliktig 90
7351 Representasjon/bevertning eksterne 90
7401 Medlemskontingenter/inst. medlemsskap 860
9122 Ompostering lønn (debet) 80 000,00

Totale kostnader 
159 

451,75

Intern kostnadsdekning 
103 

451,75
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MEDARBEIDERE OG RESSURSPERSONER  
 
Til slutt vil vi få lov å nevne alle som har bidratt direkte til arbeidet i BUS og takke disse og 

alle andre som har bidratt med hjelp på forskjellig vis, ikke minst de menneskene som har gitt 

oss anledning til verdifull læring ved at de har hatt tiltro til oss og bedt oss om hjelp.  

 
FRIVILLIGE MEDARBEIDERE 
VÅREN 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eli Dorthea Hauge 
Cathrine Seglem 
Maren Christiansen 
Therese Zijdemans 
Anja Birkeland 
Tajindder Kaur 
Trine Eik Naustdal 
Martha Helene Nogva 
Linda Hedlund 
Øyvind Michelsen 
Rune Televik 
Magni Standal 
Birte Brakestad 
Rannfrid Lynum 
Ingebjørg Halstensen 
 
 

FRIVILLIGE 
MEDARBEIDERE  
HØSTEN 2006 
 

Maria Haugerudbråten 
Hilde Torvanger 
Tone Andersen 
Helene Johannessen 
Henriette Varne 
Anne-Kathe Reme 
Kjetil Thuen 
Lisa Gullestad 
Maria Ihle 
Else Marie Hansen 
Hjørdis Bratten 
Merete Gunnerød 
Liv Elin Ådnanes 
Sissel Landsnes 
Maria Rønning 
Elin B Albrektsen* 
Hilde Losnegard* 
Jenny Tøn* 
Line Sønsteby* 

PRAKSIS STUDENTER  
VÅREN 2006 
 

Line Henriksen 
Lisa Lem Gullestad 

  

VAKTLEDERE VÅREN 2006 
 

Janne Bekvik 
Martha Helen Nogva 
Øyvind Michelsen,  
Therese Zijdemans 
Trine Eik Naustdal 

VAKTLEDERE 
HØSTEN 2006 

Line Sønsteby 
Maria Rønning 
Lisa Lem Gullestad 
Henriette Varne 
Tone Andersen 

STUDENTASSISTENT VÅR 2006 
 

Synnøve Wisløff HØSTEN 2006  
 

Therese Zijdemans 

VEILEDERE VÅREN 2006 
 

Johan M. Nerdrum(intern) 
Gry Sayer (intern) 
Dag Skaar (ekstern) 
Unni Ådland (ekstern) 
Randi Gjørringbø 
(praksisstudentene) 

HØSTEN 2006 Johan M. Nerdrum  
Unni  Ådland 
Gry Sayer  
Dag Skaar  
Randi Gjertsen*  

VEILEDERE VÅREN 2007 Johan M. Nerdrum(intern) 
Gry Sayer (intern) 
Dag Skaar (ekstern) 
Unni Ådland (ekstern) 
 

HØSTEN 2007 Johan M. Nerdrum  
Unni  Ådland 
Gry Sayer  
Dag Skaar  
Mary Økland * 
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FRIVILLIGE MEDARBEIDERE 
VÅREN 2007 

Ingvild Gjersvik 
Karina Tofting 
Elise Blokhus 
Hanne Joensen 
Camilla Gallefoss 
Arne Wilhelm Bjo 
Therese Steffensen 
Ingrid Solheim 
Anne Thea Holtan 
Kristina Haavik 
Maria Sangolt 
Vigdis Aaaland 
Solveig Edland 

FRIVILLIGE 
MEDARBEIDERE  
HØSTEN 2007 
 

Jannike Sunde 
Stela Matthiesen 
Eli Synne Myklebust 
Henriette C 
Johansen 
Stine Mari Solheim 
Linda Kversøy 
Ivar Kåre Larsen 
Kari Eltvik 
Hannah Levinstein 
Maria Njåstad 
Ida Hartvedt 
Solfrid Onarheim 
Kine Mari Karlseng 
Kristine Bondhus 
Jana Pilawa 
Podgurski 
Ingrid Holter-
Andersen 
Sverre Bjerga* 
Helene Foss* 
William Parkinson* 

VAKTLEDERE VÅREN 2007 Elise Blokhus 
Hanne Joensen 
Ingrid Solheim 
Vigdis Aaland 

VAKTLEDERE  
HØSTEN 2007 

Eli Synne Myklebust 
Stine Mari Solheim 
Hannah Levinstein 
Ingrid Holter-
Andersen 
Kristine Bondhus 
Helene Foss 

KOORDINATOR  2006 og 2007 Anne Karin Larsen 
 

RESSURSGRUPPEN 2007 Bergen Trygdekontor, Sentrum:           Nils Riise ; Aslaug Skorven Nilsen;  
Byrådsavdeling for helse-sosial:          Anne Lise Hordnes og  
Loddefjord sosialkontor:                      Anita Stokland                
Aetat Arbeidsrådgivning:                     Torstein Næsheim 
Bjørgvin Familierådgivningskontor:   Stein Arne Eilertsen  
Sandviken sosialkontor:                       Roald  Bergheim 

 
*Feltteam 
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BESØK OSS PÅ VÅR  
HJEMMESIDE 

 

http://www.hib.no/bus 
 
 
 


