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Tillegg til årsrapporten. 

 

Det er endringer i bemanningssituasjonen siden rapporten ble skrevet og sendt styret i slutten av 

januar. 

Den ledige 75 % stillingen vil nå likevel bli bemannet ifølge ledelsen i Barne- og familietjenesten i 

kommunen, og stillingsutlysningen er lovet sendt ut så raskt som mulig. 

Den uforutsigbare situasjonen rundt bemanningen i HSF Asker har vært vanskelig. 

HSF Asker har fått retningslinjer av ledelsen angående prioritering av arbeidsoppgavene etter varslet 

nedskjæring. Familier hvor det offentlige hjelpeapparatet er koblet inn (f.eks. barneverntjenesten) 

skal ikke prioriteres med hjelp fra HSF. 

Dette har resultert i at to familier allerede er avvist med denne begrunnelsen. Vi har samarbeidet 

med barneverntjenesten rundt begge disse familiene siden november, og barneverntjenesten er 

informert om årsaken til at HSF ikke kan koble familiekontakt til familiene. 

Frem til ny koordinator ansettes vil dessverre aktiviteten i HSF Asker sone nord bære preg av halvert 

bemanning. Pr i dag gir HSF Asker sone nord hjelp og støtte til rundt 20 familier. Dette er i overkant 

av hva gjenværende koordinator kan følge opp og ivareta i 75 % stilling. 

Styret i HSF Asker ønsker at det opprinnelige sammendraget i rapporten skal stå slik det ble skrevet 

selv om situasjonen nå er endret. 

 

Asker 10.februar 2020 

 

Hilde Knudsen 

Koordinator Home-Start Familiekontakten Asker 

Sone nord. 
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Sammendrag 
 

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i 

hverdagen. Det er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (kursede frivillige) besøker familier 

med minst ett barn under skolealder, ukentlig to til fire timer i inntil ett halvt år. 

I 2019 fikk 54 familier med til sammen 108 barn hjelp og støtte av en familiekontakt i Asker. Av disse 

var 25 familier aleneforeldre, 34 familier hadde lite eller intet nettverk, 26 familier hadde psykiske 

belastninger av ulik grad, 15 familier hadde barn med særskilte behov, 17 av oppdragene varte 

utover rammen på 6 måneder og 2 av dem varte mer enn ett år. 

HSF Asker har de siste fem årene hatt 150 % koordinatorstilling likt fordelt på to koordinatorer. Med 

utgangspunkt i HSF Norges anbefaling om hvor mange familiekontakter en 100 % koordinatorressurs 

kan ivareta, har målet vært å ha 40 familiekontakter i Asker. Ved utgangen av 2019 var til sammen 47 

familiekontakter tilknyttet avdelingen. Dette er ny rekord, og betyr at familiene som henvendte seg i 

stor grad raskt har blitt koblet med familiekontakt. Av erfaring vet vi at familiene venter i det lengste 

med å be om hjelp, og det å kunne tilby familiekontakt raskt er av meget stor betydning for 

familiene. Alle familier som ønsket familiekontakt, og som hadde behov innenfor HSF sine rammer, 

fikk familiekontakt i 2019. 

Vi erfarer at familiene er meget tilfredse med hjelpen fra HSF. Familiekontaktene gjør en stor forskjell 

for familiene med sin tilstedeværelse. De gir familiene et kjærkomment pusterom i hverdagen og gjør 

at utfordringene lettere kan håndteres. Familiekontaktene er gode til å se både foreldrene og barna i 

familien. De oppdager at enkelte familier trenger mer hjelp enn det HSF kan tilby, og koordinatorene 

setter familiene i kontakt med øvrig hjelpeapparat. I 2019 sendte vi til sammen 6 søknader og 

bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. 

Mange av familiene har av ulike grunner dårlig økonomi. HSF Asker søkte via HSF Norge 

Gjensidigestiftelsen om midler til julegaver for flere av familiene vi besøker. HSF Asker fikk innvilget 

kr 22.500,-, og 31 barn og deres familier fikk dermed en julehilsen med bl. a. ullundertøy og gavekort 

til dagligvareforretning. Dette ble satt utrolig stor pris på av familiene, og vi er glade for å ha mulighet 

å søke slike midler. 

HSF Asker søkte også Holmenstiftelsen om midler til å invitere 25 av HSF-familiene til Bergvang gård 

til førjulshygge. Nærmere 50 store og små opplevde en minnerik lørdag med bl.a. hundekjøring, 

ridning, julegrøt, lek og moro. 

Den ene koordinatoren sa opp sin stilling i høst på grunn av helsemessige utfordringer. Det har vært 

stor usikkerhet om den ledige koordinatorstillingen vil bli besatt da det har vært kjent at kommunen 

må kutte i budsjettene. Dessverre velger nå kommunen å kutte i økonomiske midler til HSF, og det er 

besluttet ikke å erstatte den ledige 75 % stillingen. Det betyr halvering av aktiviteten i HSF Asker, til 

tross for økt innbyggertall etter kommunesammenslåingen. Dette kuttet er for oss uforståelig. HSF 

Asker har vist en jevn vekst de siste 10 årene pga. økende koordinatorressurs. HSF Asker ligger over 

snittet til anbefalingen HSF Norge har hvor 100 % koordinatorstilling forventes å håndtere 23 

familiekontakter, samt 30 familier pr. år. 

Det har vært et møysommelig arbeid å rekruttere og kurse de 47 familiekontaktene vi har pr 

31.12.2019. Av erfaring vet vi at frivillige må ivaretas og følges opp for ikke å slutte som frivillig.  
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Med de ressursene vi har for 2020 vil vi ikke på noen måte kunne opprettholde det antall frivillige vi 

har i dag med de følger at svært mange familier og småbarn ikke får den hjelpen de er i behov av.  

Erfaring viser at det vil ta tid å bygge opp igjen nivået på tilbudet vi har i dag dersom det ikke tilføres 

større koordinatorressurs enn hva vi nå har for 2020. 

Grafen under viser veksten til HSF Asker fra 2008 til og med 2019, samt estimat av forventet aktivitet 

i 2020 i sone nord etter nedbemanning.  

 

 

Vi vil her med noen sitater fra familier og historier fra familiekontakter vise hva familiekontaktene 

kan bety for småbarn og deres familier. Med dette vil vi også vise hvilket engasjement, raushet og 

omtanke familiekontaktene viser for «sine» familier ved å være familiekontakt. Videre ønsker vi å 

vise at noen familiekontakter enkelte ganger hjelper og bistår langt utover de rammene som 

forventes fra Home-Start Familiekontakten; 

 

Tvillingmamma sa at det var så deilig å endelig kunne få komme ut av huset å gå på tur med 

familiekontakten etter å ha vært inne i 3 måneder. Ikke minst å bli kjent i nærområdet. 

Noen familier kommer med sterke historier som familiekontaktene tar imot uten fordom og 

fordømmelse, men med varme og empati. Det være seg alvorlig sykdom, mødre som har opplevd   

menneskehandel eller store psykiske påkjenninger. 

En familiekontakt ble koblet til en familie hvor kommunikasjonen mellom far og mor ikke fungerte.  

Familiekontakten var ikke partisk og evnet å se begge sider. Da vi avsluttet oppdraget og tok farvel, 

stod hele familien sammen på trappen og vinket. 
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Familiekontakten lager gode ettermiddagsstunder, leker og tøyser med barna og har til og med 

hjulpet til med å sy en bryllupskjole. 

En familiekontakt besøkte en alenemoren og hennes kronisk syke barn på barneavdelingen på 

Drammen sykehus flere ganger. 

En mor ble inspirert til å delta i frivillighet innen eldreomsorgen etter å ha erfart betydningen av hva 

en frivillig betydde for henne. 

En mor og et barn kom i en kritisk situasjon, og kunne ikke bo i hjemmet sitt. Familiekontakten hadde 

en liten leilighet som familien fikk bo i en periode. 

En familiekontakt som besvarte en telefon midt på natta fra en fortvilet mor, og brukte tid på å høre 

og roe ned situasjonen. 

Flere familiekontakter har på eget initiativ og av egen økonomi kjøpt leker til barn som har hatt 

begrenset med leker eller ikke alderstilpassede leker. 

En far sa at han så så godt forskjell på mor de dagene familiekontakten hadde vært hos dem. Mor 

virket så mye gladere og lettere til sinns, og han var så takknemlig for at familiekontakten kom til 

dem. 

En familiekontakt som var i en familie med dårlig økonomi, gav pakkekalender til jul til familien hvor 

alle i familien var tenkt på. 

En enslig mor med svært lite nettverk kom i en vanskelig situasjon hvor hun trengte noen til å passe 

barnet en søndag. Familiekontakten tok med barnet hjem til seg denne søndagen.     

Noen familiekontakter holder kontakten med HSF familien etter at oppdraget er avsluttet – en sms, 

en kaffe, et besøk, en bursdagshilsen – noen blir en del av familiens nettverk. 
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1.0 Fakta om Home-Start Familiekontakten 
Home-Start Familiekontakten (HSF) er et forebyggende og frivillig familiestøtteprogram. Home-Start 

ble etablert i England i 1973 av Margaret Harrison. I Norge ble den aller første avdelingen opprettet i 

1995, og et nasjonalt kontor (HSFN) ble etablert i år 2000. Home-Start Familiekontakten Norge 

(HSFN) er en del av det verdensomspennende nettverket Home-Start Worldwide (HSW), som skal 

godkjenne alle land som ønsker å arbeide med Home-Start. For tiden tilbyr 23 land Home-Start, og de 

må alle følge HSWs retningslinjer for konseptet. 

HSFN består av 3 stillinger, som er fordelt på nasjonal koordinator, markeds- og 

kommunikasjonsansvarlig og organisasjonskonsulent. Kontoret har ansvar for oppfølging av de lokale 

avdelingene som i 2018 har bestått av 38 ulike enheter. I tillegg arbeider kontoret for etablering av 

nye avdelinger og bistår i etableringsfasen. Styret til HSFN består av 7 medlemmer som blant annet 

skal godkjenne alle nye HSF-avdelinger, og inngå samarbeidsavtale med disse. HSFN er en 

nettverksorganisasjon som mottar driftsmidlene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  

Hver HSF-avdeling ledes av en lønnet fagutdannet koordinator. Koordinator rekrutterer og avholder 

kurs for frivillige som skal bli familiekontakter. Familiekontaktene må gjennomføre 

forberedelseskurset (på minimum 20 timer), før de blir koblet til en familie. Det er koordinators 

oppgave å koble familiekontakter og familier sammen, samt følge opp begge parter og veilede 

familiekontakten i rollen. 

2.0 Historikk i lokal avdeling, visjon og mål 
Historikk: 

Home-Start Familiekontakten Asker ble etablert i 1996. De første årene etter etableringen var det 

ofte skifte av både koordinator og tilholdssted og aktiviteten var relativt lav, men mye av grunnlaget 

for den gode veksten de senere årene ble lagt i denne perioden. Siden kontoret flyttet inn i 

Hasselbakken Frivillighetens hus i 2009 har HSF Asker hatt en stor vekst i antall familiekontakter og 

har dermed kunnet hjelpe og støtte flere familier for hvert år. Til og med 2010 hadde HSF Asker 50 % 

koordinatorstilling. I 2011 ble denne økt til 100 %, fordelt på to 50 % koordinatorstillinger. 

Prosjektmidlene som avdelingen fikk tildelt fra HSF Norge for perioden 2015-2017,«HSF til familier 

med barn særskilte behov», har hatt stor betydning for muligheten for videre utvikling av avdelingen. 

Politikerne i Asker valgte igjen å satse på HSF da de besluttet å øke den kommunale 

koordinatorstillingen med 50 % da prosjektperioden var over. Fra januar 2018 er det dermed 150 % 

kommunal koordinatorressurs fordelt på to 75 % koordinatorstillinger. 

Visjon: 

Home-Start Familiekontakten (HSF) bidrar til å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon, forebygger 

problemer, hindrer kriser og sammenbrudd i familier gjennom frivillig innsats fra en familiekontakt.  

Mål 2018-2019: 

1.  Familier som henvender seg til HSF Asker får god kvalitet på hjelpen de mottar.  

2.  Samarbeidspartnere og øvrig befolkning har god informasjon og kjennskap HSF Asker slik at 

familier med behov får tilpasset hjelp.  

3.  HSF Asker har 40 aktive familiekontakter. Med aktive menes familiekontakter som har vært i 

familie, deltatt på samlinger, veiledning eller Damedag. 

4. Utvikle strategi for felles HSF med Røyken og Hurum. 
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Tiltak for å nå målene: 

 

Mål 1:  Familier som henvender seg til HSF Asker får god kvalitet på hjelpen de mottar. 

 Koordinatorene besøker alle familier som henvender seg med ønske om hjelp og støtte fra 

HSF Asker. 

 Avtale om hjemmebesøk gjøres innen 1 uke etter henvendelsen fra familien eller 

hjelpeapparatet. 

 Utfra familiens behov og vår kapasitet blir familien koblet med en familiekontakt. 

 HSF tilbyr hjelp av en fast familiekontakt 2-4 timer ukentlig, normalt inntil et halvt år, i 

enkelte tilfeller kan denne perioden forlenges. 

 Når vi ikke umiddelbart har egnet familiekontakt til familien, settes familien på venteliste og 

familien holdes informert. 

 Koordinatorene følger opp familier som får hjelp og støtte av familiekontakt i tråd med HSFs 

retningslinjer, med jevnlige samtaler og evalueringer, samt sluttevaluering. 

 I samråd med familien ta initiativ til samarbeid med andre i det kommunale hjelpeapparatet, 

eventuelt andre samarbeidspartnere når dette er hensiktsmessig.  

 Alle familiekontakter må gjennomføre et 20-24 timers forberedelseskurs, undertegne 

taushetserklæring, levere politiattest og motta et hjemmebesøk av koordinatorene. 

 Alle familiekontakter forplikter seg i henhold til oppdraget i den enkelte familie og til å motta 

veiledning fra koordinator i oppdragsperioden.  

 Familiekontaktene får jevnlig faglig påfyll og trivselstiltak. 

 

Mål 2:  Samarbeidspartnere og øvrig befolkning har god informasjon og kjennskap til HSF Asker slik 

at familier med behov får tilpasset hjelp.  

 Informere årlig helsestasjonene, Barne- og familieenheten, barneverntjenesten, fastlegene, 

barnehagene, politikere og andre aktuelle samarbeidspartnere i kommunen om HSFs tilbud. 

 Bruke pressen til å informere innbyggerne i Asker om HSF. 

 Distribuere informasjonsmateriell. 

 Delta og holde innlegg på møter til lokale organisasjoner og samarbeidspartnere. 

 Revidere informasjonen om HSF Asker på kommunens internettsider årlig. 

 Kontinuerlig oppdatere HSF Askers facebook-side. 

 

Mål 3:  HSF Asker har 40 aktive familiekontakter 

 Drive aktivt og kontinuerlig informasjonsarbeid rettet mot nye frivillige gjennom bruk av 

media, samarbeidspartnerne i kommunen og lokale organisasjoner. 

 Planlegge, og gjennomføre, 2 forberedelseskurs hvert år. 

 Sørge for at familiekontaktene får nødvendig informasjon, opplæring, veiledning og 

oppfølging i oppdragene som familiekontakt. 

 Bidra til et stimulerende miljø for familiekontaktene ved å gjennomføre 6 fagkvelder/lunsjer i 

året, samt sommeravslutning og julebord. Samværene skal tilpasses etter behov og ønsker 

som for eksempel faglig oppdatering, erfaringsutveksling, informasjon fra koordinator og 

sosialt samvær for å ivareta familiekontaktene. 
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 Gruppeveiledning for familiekontaktene minst 3 ganger i halvåret. 

 Gi familiekontaktene opplevelsen av at de er en del av et fellesskap og en stor organisasjon. 

 

Mål 4: Utvikle strategi for felles HSF med Røyken og Hurum 

 Ha to felles styremøter med HSF Hurum i året 

 Informasjon om HSF til aktuelle aktører i Røyken kommune 

 Jobbe frem forslag til felles plattform for HSF Asker 2020 

 

3.0 Målgruppe 
             Småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. 

HSF Asker er et frivillig tilbud til alle småbarnsfamilier i Asker kommune med minst ett barn under 

skolealder som opplever å ha det vanskelig i en periode. Familiene definerer selv sitt behov. 

Utfordringene familiene har kan være flere og sammensatte; samlivsbrudd, flerbarnsfødsler, 

manglende nettverk, isolasjon, fysisk eller psykisk sykdom hos foreldrene eller barn med kronisk 

sykdom eller funksjonsnedsettelse.    

              Frivillige med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. 

De frivillige må gjennomgå et 24 timers forberedelseskurs, og de må ha foreldreerfaring eller erfaring 

gjennom arbeid med barn. De har undertegnet taushetserklæring, levert politiattest og hatt 

hjemmebesøk av koordinatorene. 

 

4.0 Organisering av avdelingen 

4.1 Driftsansvarlig 
Det er Asker kommune som er driftsansvarlig for HSF Asker. HSF er organisert i Avdeling forebygging 

barn ledet av Sidsel Gangås i Barne- og familieenheten (BFE). Leder for BFE er Nina Nordgaard. 

 

4.2 Personalsituasjonen 
Det er to faste koordinatorstillinger på til sammen 150 % i Home-Start Familiekontakten Asker. Det er 

Hilde Knudsen og Nina E. Olsen som har 75 % stilling hver. Nina E. Olsen sa opp stillingen sin den 

1.10.19 av helsemessige årsaker. 

 

4.3 Styret/ressursgruppen 
Styret består av 6 styremedlemmer samt koordinatorene som sitter som referenter.  

Frem til juni var styret representert ved: 

Gerd Aspelund, styreleder og familiekontakt. 

Sidsel Gangås, Barne- og familieenheten (kommunen som arbeidsgiver) 

Liv Karin Krogstad, representant for familiekontaktene 

Vera Selnes, tidligere politiker, familiekontakt 

Sofia Chemmai Løseth, Asker barneverntjeneste       

Elisabeth Selmer, representant for politikerne 
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I felles styremøte for HSF Asker og HSF Hurum ble det den 21. november 2018 besluttet å opprette 

en arbeidsgruppe. 

Følgende ble valgt til å være i arbeidsgruppen: Eva Høili (fra ressursgruppen i HSF Hurum), Elisabeth 

Selmer, Gerd Aspelund og koordinatorene; Søsse Audestad (HSF Hurum), Hilde Knudsen, og Nina E. 

Olsen. 

 Arbeidsgruppas mandat ble:  

- forlag til nytt styre for HSF «nye» Asker 

- gjennomgang av vedtekter 

- utrede hvor stor stilling/mange koordinatorer som må til for å dekke nye Asker fra 2020 

- plan for rekrutering av nye familiekontakter 

Arbeidsgruppen fremla en rapport for styret den 2. april 2019. Rapporten ligger som vedlegg. Noen 

av tilrådningene fremkommer her: 

Forslag til styremedlemmer: 

- Anne Kristine Bergem, psykiater og universitetslektor OsloMet 

- Tone Eikrem Harr, lege og HSF-forelder  

- Eva Høili, politiker Hurum 

- Ingunn Unhjem Johansen, politiker Asker, Oppvekstkomiteen i Asker.  

- Sofia Chemmai Løseth, barneverntjenesten Asker  

- Liv Karin Krogstad, representant for familiekontaktene 

- Gerd Aspelund, familiekontakt og styreleder HSF Asker, ønskes som styreleder i 

overgangsfasen frem til sommeren 2020. 

- Hilde Evensen Vedeler, leder Helsestasjoner midt og sør, arbeidsgiverrepresentant. 

Arbeidsgruppen ønsket et styre som hadde representanter som dekket hele nye Asker geografisk, 

men det viste seg vanskelig å få aktuelle representanter fra Røyken-området. 

Arbeidsgruppen tilrådde en økning av koordinatorressurs fra 200 % stilling (HSF Asker og HSF Hurum 

til sammen) til 270 % stilling. Koordinatorene bør være lokalisert i sonen de betjener. Det er 

nødvendig å øke driftsmidlene for HSF Asker fra kr 100 000 til kr 200 000.  

Det har blitt avholdt 1 styremøte for HSF Asker og 1 fellesmøte med HSF Hurum.  Fra mai har det nye 

styret for storkommunen Asker vært i drift. Det har vært 3 styremøter i det nye styret. 

Det nye styret består av medlemmene som arbeidsgruppen foreslo, bortsett fra at Sofia Chemmai 

Løseth fra barneverntjenesten ikke hadde anledning til å fortsette, og i stedet ble Bente Risholm 

Johnsrud, nestleder ved barneverntjenesten i Asker, valgt inn. 

 

5.0 Økonomi 

5.1 Driftsmidler 
Asker kommune ved BFE dekker driften av HSF Asker.  

5.2 Legatmidler/øvrige tilskudd 
Familiekontakt Kirsti Amundsen Mørk døde i april etter lengre tid med sykdom. Hun ønsket 

minnegave til HSF Asker.  Midlene fra minnegavene er brukt til velferd for familiekontaktene. 
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Anne Guri Egelund ga kr 1.500,- til HSF Asker etter salg av hennes malerier på Cafe Owerens. 

HSF Asker søkte via HSF Norge Gjensidigestiftelsen om midler til julegaver for enkelte av familiene vi 

besøker, og mottok kr 22.500,-. 

HSF Asker søkte midler fra Holmenstiftelsen for å ta med HSF-familier til Bergvang gård i førjulstiden. 

Holmenstiftelsen innvilget kr 10.000,- til formålet. 

 

6.0 Statistikk over aktivitet på avdelingen 
HSF Asker mottok i 2019 75 henvendelser angående familier med behov for hjelp og støtte. Alle 

familier som ønsket det fikk besøk av koordinatorene, og det ble avtalt hjemmebesøk hos totalt 44 

nye familier i 2019. 

Noen av familiene vi fikk henvendelse om var utenfor vår målgruppe, og fikk dermed ikke 

hjemmebesøk av koordinatorene, men vi oppfordret familien til å kontakte annet hjelpeapparatet 

der det kunne være aktuelt. 

9 familier hadde besøk av koordinatorene hvor det ikke ble satt inn familiekontakt. Se under                  

punkt 6.7 

Alle familier som hadde et behov innenfor HSF sine rammer, og som ønsket hjelp og støtte, fikk 

tilbud om familiekontakt i 2019. Vi var i den heldige situasjonen at vi hadde familiekontakter på 

venteliste for å bli koblet til familie. 

54 familier med til sammen 108 barn fikk hjelp og støtte fra en familiekontakt i 2019. 34 av familiene 

har lite eller ikke noe nettverk og trenger foreldrestøtte. 

 

6.1 Forberedelseskurset 

Informasjon om forberedelseskurs: Antall: 

Antall kurs på våren 0 

Siden HSF Asker hadde nådd målet om 40 familiekontakter ved utgangen av 

2018 var det ikke koordinatorressurs til å kurse flere frivillige på våren.  

Antall kurs på høsten 1 

Antall kursdeltakere på høst totalt 8 

Nye familiekontakter totalt 8 
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6.2 Familiekontaktene 

Familiekontaktenes yrkesstatus: Antall: 

Pensjonister 27 

Yrkesaktive 17 

Studenter 0 

Annet 3 

 

Familiekontaktenes kjønns- og aldersfordeling: Antall: 

Kvinnelige familiekontakter 47 

Alder 18-24 år 0 

Alder 25-34 år 0 

Alder 35-44 år 2 

Alder 45-54 år 9 

Alder 55-64 år 11 

Alder 65-74 år 24 

75 år og eldre 1 

Mannlige familiekontakter 0 

Alder 18-24 år  

Alder 25-34 år  

Alder 35-44 år  

Alder 45-54 år  

Alder 55-64 år  

Alder 65-74 år  

75 år og eldre  

 

Familiekontakter med barn: Antall: 

Familiekontakter som har barn 47 

Familiekontakter som ikke har barn 0 
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Totalt: Antall: 

Totalt antall familiekontakter 47 

Totalt antall aktive familiekontakter som har vært/er koblet til en familie 35 * 

 

* 1 familiekontakt er kun engasjert i Damedag, 6 familiekontakter som gikk på kurset i høst er først 

klare for familie i 2020. 5 erfarne familiekontakter har ikke vært hos familie i 2019, men delt av sin 

erfaring på samlinger og veiledningsgrupper. 

 

6.3 Familiene 

Foreldrenes sivilstatus: Antall: 

Gifte/samboende foreldre 29 

Aleneforelder 25 

 

Familiens bakgrunn: Antall: 

Familier hvor barna er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 26 

Familier hvor barna har innvandrerbakgrunn 19 

Familier hvor barna har blandet bakgrunn 9 

Familier som bor på transitt- eller asylmottak 1 

Familier som følger introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger 0 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familier 54 

 

Barnas alder: Antall: 

Barn 0 – 2 år 54 

Barn 3 – 6 år 33 

Barn 7 – 12 år 15 

Barn 13 år og eldre 6 
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Totalt: Antall: 

Totalt antall barn 108 

Barn med særskilte behov: Antall: 

Barn som er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 6 

Barna som har innvandrerbakgrunn 7 

Barna som har blandet bakgrunn 2 

Antall barn totalt med særskilte behov  15 

Antall søsken til barn med særskilte behov 18 

 

6.4 Utfordringer i familiene 

Hvilke utfordringer har familiene? Antall: 

Familier med flerfødsel 5 

Familier med aleneforeldre 25 

Familier som har innvandret til Norge og er i en integreringsfase 1 

Familier hvor foreldre har særskilte behov 12 

Familier med barn med særskilte behov  15 

Familier med manglende/dårlig fungerende nettverk  34 

Annet – psykiske belastninger 26 

 

6.5 Støtte til familiene  

Hva ønsker familiene støtte til? Antall 

Avlastning 54 

Foreldrestøtte 29 

Nettverk 3 

Annet 0 
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6.6 Henvendelsen 

Hvem henvender seg: Antall: 

Familien selv 32 (25)* 

Helsestasjon 30 (19) 

Barnehage 0 

Skole 1 (1) 

Familievernkontor 1 (0) 

Fastlege 1 (0) 

Sykehus 2 (0) 

Psykiske helsevern 5 (3) 

Barneverntjenesten 4 (1) 

PPT 1 (0) 

Flyktning- og/eller asylinstanser 3 (0) 

Andre; jordmødre, familiekonsulent, FFT (Forebyggende familieteam), bekjent 
av familien, fysioterapeut, Velferdslab 

15 (5) 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall henvendelser  95 (54) 

*Tallene i parentes viser henvendelsen i de familiene som fikk hjelp og støtte i 2019, hvorav 20 

familier ble koblet til familiekontakt i 2018. 

 

6.7 Varigheten av oppdraget 

Varigheten av oppdraget: Antall: 

Antall oppdrag i 0 – 6 mnd. 21 

Antall oppdrag i 7 – 12 mnd. 15 

Antall oppdrag med varighet over 12 mnd. 2 

Antall pågående oppdrag ved årsslutt  16 

Antall besøk hos familier, hvor familiekontakt ikke ble aktuelt 9 *) 

Antall familier som har hatt besøk av HSF-koordinator og venter på en 
familiekontakt per 31.12 

5  
+ 2 avtalte 
hjemmebesøk i 
januar 
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*) 1 familie ble meldt direkte til barneverntjenesten, 1 familie ble det søkt støttekontakt for, 3 

familier var meldt inn til HSF fra helsesykepleier, men familien selv så ikke behovet for hjelp, 1 familie 

fikk ikke tilbudet i rett tid – behovet var endret da vi kunne tilby familiekontakt, 2 familier hvor 

koordinatorene vurderte at familiens ønske ikke falt innenfor HSF sine rammer og 1 familie hadde 

kun skolebarn. 

6.8 Antall timer frivillighet   
Antall timer de frivillige bruker på å være familiekontakt Antall 

Antall timer totalt som familiekontaktene har brukt med HSF-familien 4410 

Antall timer totalt som familiekontaktene har brukt til kjøring til og fra 
familien 

650 

Antall timer totalt som familiekontaktene har brukt på øvrige HSF-aktiviteter 
(kurs, veiledning fra koordinator, gruppeveiledning, fagdager/temakvelder, 
annet)  

1100 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall timer frivillighet 6160 

Antall årsverk 3,63 

I de 54 familiene HSF Asker gav hjelp og støtte i 2019 besøkte 18 familiekontakter familien på dagtid, 

27 familiekontakter var hos familien på ettermiddag/kveld og i 9 oppdrag ble det vekslet mellom 

dagtid og ettermiddag/kveld. 

6.9 Familienes kontakt med det offentlige 

Familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ avlastning før 

de startet med HSF 

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller) 9 

Fra barnevern 5 

Fra familievernkontor 4 

Fra PPT 1 

Fra psykolog 3 

Fra andre; sykehus, familieveiledning, 5 

 

Totalt: Antall:  

Totalt antall familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ 
avlastning før de startet med HSF 

22 

  

I 2019 sendte vi 4 bekymringsmeldinger og 2 søknader til barneverntjenesten. 
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HSF har klare rammer for hva de skal jobbe med, men koordinatorene har sett det nødvendig å jobbe 

med noen av familiene utover våre rammer for at de skal få nødvendig hjelp, og for at vi skal nå 

målet om at familier som henvender seg til HSF Asker får god kvalitet på hjelpen de mottar. 

Vi ser at flere av familiene vi er i kontakt med sliter med kompliserte og sammensatte utfordringer. 

Dette er utfordrende for familiekontaktene og dette gjenspeiles i veiledningen.  

Som eksempel kan vi nevne vold i hjemmet, mistanke om alkoholmisbruk hos foreldre, seksualisert 

adferd hos barn og alvorlig sykdom hos foreldre og barn. 

Dette er eksempler på at koordinatorene jobber mye for at familiene skal få hjelp i det øvrige 

hjelpeapparatet, og at familiekontaktene trenger mye veiledning når de hjelper disse familiene. 

Koordinatorene vurderer at det er behov for forebyggende hjelpetiltak utover hva HSF kan tilby i 

noen av familiene, men som ikke tilbys av kommunen. Vår opplevelse er at det finnes mange 

instanser og hjelpetilbud, men at familiene vi har henvist videre ikke faller innenfor rammene av den 

hjelpen etatene tilbyr. Familiene faller mellom «stolene», og noe som medfører at de ikke får 

nødvendig hjelp, og foreldrene blir stående med ansvaret alene for å finne hjelpen. Som eksempler 

på tiltak som mangler kan nevnes: 

 Nettverksmøter holdt av nettverkskonsulent. Halvparten av familiene har lite nettverk, og de 

synes det er vanskelig å spørre om hjelp fra de få de kjenner. Det kan være nyttig å se 

grundig på nettverket og samle de som er der for å klargjøre utfordringene i familien og se på 

ressursene som finnes rundt familien. På denne måten kan man finne ressurser som f.eks. 

familien til barns venner i barnehagen som kan ta på seg å ta med barnet hjem en fast dag i 

uka, en tante som kan passe barnet en lørdag hver tredje uke – ressursene blir satt i system 

og foreldrene får kanskje den hjelpen de trenger uten at det offentlige hjelpeapparatet må 

inn. 

 Veileder i familien. Vi vurderer at noen familier kan ha god effekt av familieveiledning i 

hjemmet for å forhindre at problemene utvikler seg. Vi anser at forebyggende tiltak vil kunne 

gi god effekt for noen familier om de får rask hjelp, og som kan følge dem opp over noe tid 

for å sikre at gode endringer skjer. Pr i dag er det kun barneverntjenesten som tilbyr dette 

tiltaket. Vi har erfart at terskelen for å be barneverntjenesten om hjelp kan være høy, og det 

tar tid før tiltaket iverksettes fordi barneverntjenesten må iverksette undersøkelse før tiltak 

iverksettes.  

 Vi ser også at det er noen foreldre som er i behov av støtte/oppfølging for egen del, men 

hvor de ikke fyller kriteriene for DPS, private psykologer med avtaler har lange ventelister, 

private psykologer koster for mye osv.  Vi ser at noen av foreldrene blir gående uten å få 

hjelp. 

 Det har vært familier hvor det er behov for å aktivisere barn over skolealder. Det er behov 

for støttekontakt til barn, men hvor mulighet for slik hjelp kun finnes hos 

barneverntjenesten. Noe som medfører at familien ikke søker hjelp til barna da de føler at 

det er for høy terskel å be barneverntjenesten om hjelp. 
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7.0 Aktiviteter: Kurs, konferanser og samlinger  

7.1 For koordinator 
 Heldagseminar «Kulturforståelsens betydning: Hvordan møter vi familier og barn som 

pårørende ved sykdom?» 14.mars 

 Regional nettverkssamling for koordinatorer i regi av HSF Norge, 18.mars hos HSF Asker  

 Nasjonal nettverkssamling for koordinatorer i regi av HSF Norge, 3. og 4.september, 

Sandefjord 

 Utallige fellesmøter i BFE og møter relatert til ny kommune. 

7.2 For familiekontakter 
 Oppstartlunsj, 28.januar. 

 Heldagseminar for ansatte i Asker, Røyken og Hurum, tema «Barn som pårørende.» med bl.a. 

Anne Kristine Bergem, 8.februar. 

 Kveldssamling på Hasselbakken med tema «Hva kan familiekontakten gjøre for å fremme det 

som er positivt i familien? Hva konkret kan familiekontakten gjøre for å hjelpe 

barnet/familien der det er noe som ikke stemmer/familien har en utfordring?», 7.mars ved 

koordinatorene. 

 Kveldssamling på Hasselbakken med tema «Gjennom barneøyne» ved Grete Lillian Moen. 

Lokalt styre og HSF Hurum var også invitert denne kvelden, 25.april. 

 Konferanse for familiekontakter i regi av HSF Norge, Gamle Logen, Oslo, 21.mai. 

 Sommeravslutning på Hasselbakken, 13.juni. 

 Veiledningsgruppe for alle i februar, mars og april i vårsemesteret. 

 Oppstartsamling, Hasselbakken, 21.august 

 Tur til Kongsvinger 30. og 31. august. 

 Tur rundt Semsvannet for familiekontaktene i HSF Hurum og Asker, 25.september. 

 Kveldssamling med kursavslutning, Hasselbakken, 29.oktober. 

 Invitasjon til Frivillighetskonferanse, Asker kulturhus, 9.november. 

 Invitasjon til «Temakveld om Asperger/autisme», Asker kulturhus, 18.november. 

 Julebord på Hasselbakken, 12.desember. 

 Veiledningsgruppe for alle i september og oktober, i høstsemesteret. 

7.3 For familier 
7.desember arrangerte vi, med midler fra Holmenstiftelsen, førjulshygge på Bergvang gård.  12 

familier med 20 barn deltok sammen med noen familiekontakter og koordinatorene. Dagen og 

opplevelsen ble satt stor pris på av familiene. Barna fikk stelle med hundene, være med på 

hundekjøring og ridetur. Det var mange dyr å se og klappe på, og mye lek og moro. Det var servering 

av risengrynsgrøt, pepperkaker, gløgg, saft og kaffe. Store og små storkoste seg. Vi har fått mange 

hyggelige tilbakemeldinger fra familiene som var med.  

HSF Asker søkte via HSF Norge Gjensidigestiftelsen om midler til julegaver for enkelte av familiene vi 

besøker, og mottok kr 22.500,-. Det ble handlet ullundertøy til småbarna direkte fra Janusfabrikken, 

kjøpt gavekort på Cubus for de større barna og gavekort til Rema 1000 til hele familien. Til sammen 

31 barn og deres familier fikk glede av disse midlene. 
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8.0 Samarbeidspartnere 
Vi opplever å ha et godt samarbeid med lokalt hjelpeapparat og frivillige organisasjoner. 

Helsesykepleierne i kommunen samarbeider vi jevnlig med, de informerer mange familier om vårt 

tilbud, og sier mye positivt om HSF. Representanter fra helsestasjonen, barneverntjenesten, 

familiekonsulentene og migrasjonshelse/integrering bidrar også på kursene for nye frivillige. 

 

9.0 Tilbakemeldinger fra lokale aktører 
Positive tilbakemeldinger om at det finnes et tilbud til småbarnsfamilier når koordinatorene og 

familiekontaktene er rundt og informerer om HSF. 

«Takk for at dere bryr dere og står på for sårbare familier.» sykepleier nyfødtintensiv, Drammen 

sykehus 

«Jeg er så glad for at det er mulig å henvende meg til HSF angående «mine» sårbare familier!» 

helsesykepleier, Asker. 

 

10.0 Tilbakemeldinger fra familier og familiekontakter 
 «Jeg visste ikke at man kunne bli «så forelsket» i en annens barn!» 

 «Det beste med familiekontakt har vært å se barna mine så glade!» 

 «Familiekontakten fikk virkelig trimmet meg – ut på tur og ble kjent i nærområdet.» 

 «Familiekontakten gjorde at jeg kom meg ut etter bare å ha vært inne i 3 måneder.» 

 «Når jeg vet at familiekontakten kommer så føler jeg meg ikke så alene.» 

 «Det er et fantastisk tilbud til oss slitne småbarnsmødre. Håper mange familier får vite om 
dere!» 

 

11.0 Rekrutteringsarbeid og mediekontakt 
 Informert om HSF på seniorkurs for ansatte i kommunen, februar og mars 

 Informert om HSF på «Frivilligdag» på Kulturhjørnet, 24.oktober 

 Informert om HSF på «Inspirasjonsdag for frivillige» i Hurum, 2.november 

 Vi jobber kontinuerlig med å være aktive på Facebook for å rekruttere frivillige og gjøre oss 

kjent for familier som trenger oss. 

 Vi reklamerte på Workplace (som er Asker kommunes hjemmeside for ansatte) for 

forberedelseskurset vårt i høst.  

 HSF Asker er presentert på frivillig.no 

 Vi takket nei til å stå på stand i Asker i år fordi vi av erfaring ser at det gir liten effekt på 

rekrutteringsarbeid.  
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12.0 Måloppnåelse 
HSF Asker har 4 hovedmål for avdelingens arbeid (se punkt 2.0). I 2019 har HSF Asker jobbet aktivt og 

målrettet innenfor alle målområdene. 

 

1.  Familier som henvender seg til HSF Asker får god kvalitet på hjelpen de mottar.  

Vi har også i år klart å besvare henvendelser fra nye familier innen 1 uke. Første hjemmebesøket av 

koordinatorene i familien foregikk, med få unntak, innen 2 uker etter henvendelsen.                                                                       

På koblingsmøte mellom familien og familiekontakten skrives det en avtale hvor det fremkommer 

hva som er familiens behov og mål med å ha en familiekontakt.  I avslutningssamtalene med 

familiene kommer det frem at HSF har klart å dekke behovet som familien oppga de hadde og at 

målet ble nådd. Ofte får vi høre at familien opplever at familiekontakten har «matchet» familien 

godt, og at de har opplevd at vi har funnet den rette familiekontakten til familien. Tilbakemeldingene 

fra familiene er gjennomgående positive, noe vi tar som et tegn på at hjelpen de har fått er av god 

kvalitet.  

Koordinatorene har tett oppfølging av familiekontaktene ved veiledning til hver enkelt, samt 

veiledningsgrupper, noe vi vurderer er kvalitetssikring av at familiekontaktene gjør en god innsats i 

familiene. HSF Asker har mange familiekontakter som har vært aktive i HSF i mange år, og de har 

opparbeidet seg betydelig kompetanse på det å være en frivillig hjelper inn i familier.  

I de familiene hvor koordinatorene har sett at familiene har større utfordringer enn hva HSF kan 

dekke, har familiene blitt henvist videre i hjelpeapparatet, se punkt 6.0. Ikke alle familier er fornøyd 

eller enige når vi må melde bekymring til barneverntjenesten.    

 

2. Samarbeidspartnere og øvrig befolkning har god informasjon og kjennskap til HSF Asker slik at 

familier med behov får tilpasset hjelp.  

HSF Asker jobber kontinuerlig for å øke folks bevissthet om tilbudet vårt. Vi opplever at 

hjelpeapparatet i kommunen kjenner oss godt, spesielt ansatte i Barne- og familieenheten. 

Informasjonsarbeid er en kontinuerlig prosess og skal avpasses behovene som til enhver tid 

foreligger. HSF Asker har brukt Facebook aktivt til informasjon og markedsføring av tilbudet og til å 

rekruttere nye frivillige.    

 

3.  HSF Asker har 40 aktive familiekontakter. Med aktive menes familiekontakter som har vært 

i familie, deltatt på samlinger, veiledning eller Damedag. 

Vi har også i år oppnådd målet om å ha 40 familiekontakter. Dette er vi utrolig stolte av, og det er en 

super gjeng på til sammen 47 damer som stiller sin tid og erfaring til rådighet for småbarnsfamilier i 

Asker. 

Noen har sluttet i løpet av året og nye er kommet til. Flere av familiekontaktene våre er i kategorien 

70+, og vi ser at noen har sluttet av helsemessige årsaker. Dette er naturlig, og medfører også at vi til 

enhver tid er i behov av å rekruttere nye frivillige. 
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4.         Utvikle strategi for felles HSF med Røyken og Hurum. 

Vårt lokale styre har vært meget aktive i prosessen som følger med en kommunesammenslåing, og vi 

er veldig fornøyde og stolte av det nye styret vårt.  Det har vært mange konstruktive innspill og ideer 

på styremøtene, og det jobbes nå aktivt for å sikre videre drift. Styret har kommet frem til behovet 

for stillingsstørrelse, økonomiske rammer, samt lokalitetsbehov for HSF for å opprettholde driften på 

det nivået det er i dag. Dette har blitt formidlet videre både i administrasjonen og til politikere. 

 

Koordinatorene samarbeider godt rundt den daglige driften av HSF i «nye» Asker. 

 

En stor takk rettes til alle familiekontaktene for utrettelig innsats for å bedre småbarnsfamiliers 

hverdagsliv gjennom sine ukentlige besøk.  

 

 

 

 

 

 

Koordinatorene kjenner også en god støtte fra hver især av styremedlemmene. En spesiell takk til vår 

styreleder Gerd Aspelund som med sin erfaring, kunnskap og entusiasme leder det nye styret inn i 

«nye» Asker.  

 

Asker, 5. februar 2020 

 

Hilde Knudsen                                                         Nina E. Olsen 

Koordinator                                                             Koordinator 
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Vedlegg. 

Rapport fra arbeidsgruppen «HSF Asker 2020» 

I felles styremøte HSF Hurum og HSF Asker 23.november 2018 ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe bestående av Eva Høili, Elisabeth Selmer, Gerd Aspelund, Søsse Audestad og 

Hilde Knudsen. Nina E. Olsen ble i etterkant ønsket inn i gruppen. 

Arbeidsgruppen «HSF Asker 2020» fikk følgende mandat: 

 Forslag til nytt styre 

 Gjennomgang av vedtekter 

 Utrede hvor store stillinger/hvor mange koordinatorer som må til for å dekke nye 

Asker kommune fra 2020 

 Plan for rekruttering av familiekontakter 

Punkt 1 Forslag nytt styre. 

Arbeidsgruppen har brukt HSF Norge sine anbefalinger og vedtektene til HSF Asker for å se 

på sammensetningen av nytt styre.  

Et styre skal være en ressurs for HSF Asker og koordinatorene.  Det er ønske om at det skal 

hete et styre, og ikke en ressursgruppe.  Det er mer formelt med et styre, og utad kan et styre 

opptre med mer integritet enn en ressursgruppe. 

Arbeidsgruppen ønsker at representantene kommer fra ulike geografiske områder i 

kommunen. 

Det er viktig at flere i det nye styret i HSF Asker har god kjennskap til HSF og historikken til 

avdelingene. 

Arbeidsgruppen har følgende forslag til styremedlemmer: 

Anne Kristine Bergem, psykiater og universitetslektor OsloMet. Hun har bl.a. skrevet flere 

bøker om temaet «Barn som pårørende.» 

Tone Eikrem Harr, lege på helsestasjon i Lier og HSF-forelder  

Eva Høili, politiker Hurum 

Ingunn Unhjem Johansen, politiker Asker, Oppvekstkomiteen i Asker.  

Sofia Chemmai Løseth, barneverntjenesten Asker  

Liv Karin Krogstad, representant for familiekontaktene 

Gerd Aspelund, familiekontakt og styreleder HSF Asker, ønskes som styreleder i 

overgangsfasen frem til sommeren 2020. 

Hilde Evensen Vedeler, leder Helsestasjoner midt og sør, arbeidsgiverrepresentant. 
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Det er forslag om 8 styrerepresentanter i overgangsfasen til nye Asker med begrunnelse i 

ønske om kontinuitet og geografisk spredning. Anbefaling for videre styre er 7 representanter. 

Representantene som er med fra tidligere styre/ressursgruppe blir valgt for ett år i første 

omgang, mens de nye representantene blir valgt for to år av gangen.                                            

Det anbefales at det velges en nestleder som kan bistå ved behov eller tre inn ved forfall av 

styreleder. 

Det anbefales 4 styremøter i året; et møte i januar med godkjenning av årsrapport, 

handlingsplan og budsjett, et møte i mai med valg av styrerepresentanter, samt to møter på 

høsten. Ved behov må man påregne flere møter. Tidspunkt for møtene må avtales utfra hva 

som passer for representantene.  

Punkt 2 Gjennomgang av vedtekter 

Vedtektene til HSF Asker er brukt i arbeidet i gruppen. Endring av vedtektene overlates til det 

nye styret med bakgrunn i arbeidsgruppens anbefalinger under punkt 1.  

Vedtektene vedlegges, her fremkommer både styrets og koordinators ansvar og oppgaver. 

Punkt 3 Koordinatorressurs 

Kommune Koordinatorstilling % Innbyggertall Ant. familiekontakter 

Asker 150 61.500 42 

Hurum 50   9.500 13 

Røyken 0 22.600 0 

HSF Norge anbefaler at 100 % koordinatorstilling kan håndtere 20-25 familiekontakter og ca. 

30 familier pr. år (Informasjon: Lokal ressursgruppe og koordinator, side 17) 

Grensen for antall familiekontakter og familier i forhold til koordinatorstilling er nådd i begge 

kommuner. 

Statistikk Asker: 

År Ant. henvendelser Ant. familier Ant. Familiekontakter 

2016 88 57 34 

2017 70 57 33 

2018 70 53 42 

I 2018 var det få henvendelser i august og september, familiekontakter var tilgjengelig, og alle 

familier som ønsket det fikk hjelp. De foregående årene har vi ikke hatt familiekontakt til alle 

familier som ønsket hjelp og støtte. 

I de to første månedene i 2019 har HSF Asker hatt 19 henvendelser angående familier. Med 

denne frekvensen vil det være 90 henvendelser i 2019 – tatt bort juli og desember som 

tradisjonelt er stille måneder. 

I HSF Asker bor alle familiekontaktene i Asker kommune, sone nord. 

Alle familiene bor i Asker kommune, men vi har ikke statistikk på hvilken sone de bor i. 
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Statistikk Hurum (godkjent høsten 2015, første kurs 2016): 

År Ant. familier Ant. Familiekontakter 

2016   2   3 

2017   9  13 

2018 15  15         

I 2015, 2016 og 2017 var det flere familier som fikk besøk av koordinator hvor vi ikke hadde 

familiekontakt å sette inn. 

I HSF Hurum bor 13 familiekontakter i Hurum kommune og 2 familiekontakter bor i Røyken 

kommune. 

Alle familiene bor i Hurum kommune. 

 

Innbyggertall og koordinatorressurs i sone nord og sone midt og sør: 

Sone Holmen/Sentrum (nord) vil ha innbyggertall på 50.000 og betjenes av 150 % 

koordinatorstilling. 

Sone Heggedal/Sætre/Slemmestad (midt og sør) vil ha innbyggertall 40.000 og bør betjenes 

av 120 % koordinatorstilling. Det vil si en økning av koordinatorressurs med 70 % stilling 

basert på tallene i statistikken over. 

Koordinatorene bør være lokalisert i sonen de betjener. Det samme gjelder for 

familiekontaktene som må ha kort reisevei til familiene, samt ha lokalkunnskap. 

 

Økonomi/driftsmidler: 

HSF Asker: Fra og med 2015 har HSF Asker hatt kr. 100.000,- til driftsmidler utenom lønn 

og husleie. 

I henhold til kommunens samarbeidsavtale med HSF Norge skal avdelingen disponere et eget 

driftsbudsjett for å ivareta den frivillige virksomheten.  

Med streng økonomisk føring har HSF Asker klart å holde seg innenfor budsjettet hvert år. 

Med økende antall familiekontakter som skal ivaretas, samt økte kostnader i forbindelse med 

kjøring og parkering, vil det i fremtiden bli vanskelig å holde seg innenfor budsjettrammen 

slik den er i dag. 

HSF Hurum: Midler til HSFs drift ligger integrert i Familietjenestens budsjett. Dette har 

fungert bra, i en liten kommune slik som Hurum- med nærhet til nærmeste leder.  Vi ser at 

dette kan være mer utfordrende i en stor kommune. I 2018 ble det brukt ca. kr 30. 000,- til 

HSF’s drift i Hurum. Dette inkluderer ikke utgifter til kjøring og parkering for koordinator, 

telefon og telefonutgifter, kontormøbler og rekvisita, eksterne seminarer og kurs. 
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På bakgrunn av dette anbefales det å jobbe for å øke driftsmidlene. Det er nødvendig å øke 

driftsmidlene for HSF Asker fra kr. 100 000 til 200 000.  

Kontorlokaler: 

HSF Asker: HSF Asker har fra 2000 til 2005 vært lokalisert sammen med helsetjenester for 

barn og unge i ulike lokaliteter. Siden 2005/2006 ble det besluttet at HSF skulle være 

lokalisert sammen med frivillige organisasjoner, men fremdeles være organisert under 

tjenester for barn og unge. 

Dette gjenspeiler HSF’s prinsipper om fagkunnskap knyttet til familier og barn, og prinsippet 

om at det er frivillige som utøver hjelpen og støtten i familiene. 

Det er derfor helt naturlig at koordinator er organisert i barne- og familietjenester, og historien 

i Asker viser at det er mest hensiktsmessig å være lokalisert sammen med annen frivillig 

virksomhet. 

Siden leieavtalen på Hasselbakken løper ut mars 2020 er det viktig at nytt styre jobber for å 

beholde kontoret på Hasselbakken. 

HSF Hurum: HSF er lokalisert og organisert med Familietjenesten, et lavterskel- tilbud til 

familier i Hurum kommune. HSF har et godt og nært samarbeid med Frivillighetssentralen, 

som også er lokalisert i samme bygg. HSF Hurum erfarer at et nært samarbeid og 

samlokalisering med andre lavterskeltilbud til familier har vært svært gunstig, og ønsker 

derfor å være lokalisert på Røyken Rådhus. Dette blir også formålstjenlig med tanke på 

geografisk inndeling.  

Punkt 4 Plan for rekruttering av familiekontakter 

Siden antall familiekontakter i forhold til koordinatorressurs er nådd i begge avdelingene har 

ikke arbeidsgruppen jobbet med dette. Begge avdelingene rekrutterer innenfor gitte rammer. 

Når det kommer en økning i koordinatorressurs bør det nye styret sammen med 

koordinatorene se på hvilke muligheter det er for å rekruttere frivillige i dagens 

Røykenområde, slik at småbarnsfamilier i dette område også kan få tilbud om familiekontakt. 

 

Tilrådning. 

Arbeidsgruppen mener at det nye styret bør ta tak i vedtekter for nye HSF Asker, økonomi og 

kontorlokasjon for de to avdelingene som sine første oppgaver, samt arbeide for utvidelse av 

koordinatorressursen fra 200 % til 270 % og økte driftsmidler. 

Asker 19.mars 2019 

 


