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Sponheim fortsetter
Tidligere statsråd og Venstre-leder
Lars Sponheim fortsetter som
fylkesmann i Hordaland. Sponheim
ble i statsråd onsdag utnevnt til
midlertidig fylkesmann og fortsetter
dermed i åremålsstillingen han har
hatt siden 1. juni 2010. – Vi får
beholde en dyktig fylkesmann med
bred og solid erfaring, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan

 Robin

FYLKESMANN: Lars

Sponheim,
som er tidligere nærings- og
handelsminister
og landbruksminister, fortsetter
som fylkesmann
i Hordaland.

Tore Sanner (H) i en pressemelding.
Utnevningen er midlertidig fordi
departementet skal gjennomgå
strukturen rundt fylkesmannsembetene. Eventuelle endringer skal være
klare senest innen årsskiftet
2018-2019. Sponheim (58) har
tidligere vært stortingsrepresentant,
partileder og statsråd i to regjeringer for Venstre. (NTB)
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Coop tilbakekaller
Coop tilbakekaller trompeter og saksofoner som er
solgt til 17. mai. Grunnen er at munnstykket kan falle
av. Det er AB Pictura som har importert trompetene
og saksofonene til Norge. De er blitt solgt i Extrabutikker og Obs-butikker og på enkelte stands siden
15. april. Blåseinstrumentene tilbakekalles fordi tester
har vist at munnstykket kan falle av og i verste fall
forårsake kvelning, forklarer Coop. Kunder som har
kjøpt produktet, kan returnere det i butikken og få
pengene tilbake. (NTB)

Hood-huset styrker frivillig arbeid:

FÅR TO MILLIONER
FRA KAVLIFONDET
Jubel i Robin Hoodhuset! Kavlifondet gir
opp mot to millioner
kroner til det frivillige
arbeidet av og for
innvandrere og vanskeligstilte.
DAG BJØRNDAL

dag.bjorndal@ba.no

ENGEN: – Dette gjør oss i
stand til å organisere det frivillige arbeidet bedre, sier daglig
leder Marcos Amano i Robin
Hood-huset.

Merverdi
Ved huset i Magnus Barfots
gate er det ansatt fire årsverk,
mens seks og et halvt årsverk
utføres av frivillige.
Hver uke legges det i gjennomsnitt ned 195 timer frivillig
arbeid tilknyttet kjøkkendrift
og henting av matvarer fra butikker som samarbeider med
Robin Hood-huset.
– De holder både kurs- og
workshops og legger i gjennomsnitt ned 43 timer frivillig
arbeid i uken. På årsbasis utgjør
innsatsen fra frivillige totalt
mer enn 12 000 timer eller i
overkant av 6,5 årsverk ubetalt
arbeid, sier Amano.

Sosial fellesskap
Pengene fra Kavli skal brukes til
å videreutvikle prosjektet med
frivillighetskoordinator stiftelsen startet opp i fjor, med en
koordinator i full stilling som
skal tilrettelegge det frivillige
arbeidet som mennesker fra 20
nasjoner verden over utfører.
– Vi er opptatt av at dem som
jobber frivillig skal få merverdi
ut av jobben. Gjennom innsatsen får de både arbeidstrening,
sosialt fellesskap og konkret arbeidslivs- og norskopplæring,
sier Amano.

800 måltider
Ikke minst trenger kjøkkenet
hjelp. Her lages det 800 måltider i uken. Daglig er det mellom 100 og 150 besøkende i den
lille koselige kafeen.

GLADE: Daglig leder i Kavlifondet Inger Elise Iversen gir to millioner kroner til Robin Hood-huset, her ved daglig leder Marcos Amano. Nå skal det bli
fart på det frivillige arbeidet.
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I fjor var 98 frivillige i sving
på huset, det betyr at det er forholdsvis høy utskifting.
– Vi vil følge opp det frivillige
arbeidet bedre og gjøre det så
meningsfullt som mulig.
Amano vil styrke rekrutteringen av faste frivillige.

Imponert
– Tiltaket vil kunne gi inntil åtte
årsverk frivillig arbeid knyttet
til kafedrift, språkkurs og aktiviteter for både voksne og barn,
sier Amano.
Det er en treårskontrakt som
huset har fått med Kavlifondet.
Daglig leder i fondet, Inger
Elise Iversen, er glad for å kunne støtte opp om Robin Hood-

huset, og kunne gi forutsigbarhet i arbeidet.
Fondet ga i fjor 58,2 millioner
til forskning, kultur og humanitært arbeid i inn- og utland.
Iversen er imponert over hva
Robin Hood-huset får til.
– Det er en god opplevelse
bare å sitte her i kafeen og se på
livet rundt seg. Vi ser spent
frem til hvordan huset kan utvikle seg til å bli en større aktør
for Bergens utsatte, sier hun.
Polske Ewa (34) er enslig mor
til en elleve år gammel jente.
Hun stortrives på kjøkkenet:
– Jeg får praksis og blir bedre i
norsk. Jeg håper å kunne søke
meg en ordentlig jobb senere,
sier hun.

FORNØYDE: Eva (34) fra Polen, Jan-Erik (68) fra Bergen og Abdullahi
(22) fra Eritrea stortrives som frivillige på Robin Hood-huset.

