
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Seksjon for innkjøp og kontraktsrett
Postboks 2233
3103 Tønsberg

FYRLYKTA
Stiftelsen Fyrlykta
Hamburgerskuret Phønixbrygga
1606 Fredrikstad NORWAY
+47 62936193
post@fyrlykb.no www.-fyrlykta.n.o_

deres ref Anna Maksheeva dato:31.mai 2013

Stiftelsen Fyrlykta - søknad om rammeavtale for levering
av barneverntiltak

Vi viser til mailkorrespondanse med deres Anna Maksheeva vedr. overføring av
anbudsavtale fra Stiftung Leuchtfeuer NUF til Stiftelsen Fyrlykta.

På grunn av fristen for å komme med i anbudsrunden i 2011, rakk vi ikke da å
etablere den norske stiftelsen Fyrlykta, men vi startet opp som Stiftung Leuchtfeuer
NUF. Vi har lagt bak oss det første driftåret og har nå også opprettet Fyrlykta.

Vi har forstått at det ikke er tillatt å overføre en anbudsavtale fra en juridisk
organisasjon, som Leuchtfeuer NUF er, til den nye juridiske Stiftelsen Fyrlykta.

Vi søker derfor med dette om en ny rammeavtale med Bufdir for levering av
barneverntjenester som opplæring av fosterforeldre og plassering i fosterhjem,
beredskapshjem og etterverntiltak levert av Stiftelsen Fyrlykta. Vi ønsker også drøfte
muligheten for å etablere bofellesskap / institusjoner.

Hvis vi blir enig om en ny rammeavtale, ønsker vi så snart som mulig å overføre
driften vår til Fyrlykta og avslutte Leuchtfeuer NUF.

Vedlagt er dokumentasjon som etterspørres i mail av 14.01.13 :

Skatteattest
Attest for betalt mva.
HMS - erklæring
Egenerklæring ift. kriminell organisasjon, korrupsjon, hvitvasking
Egenerklæring ift. faglige og etiske krav
Attest fra enhetsregisteret
Stiftelsens vedtekter; opprettelsen av Fyrlykta
Kredittratingrapport fra Bürgel vedr. Stiftung Leuchtfeuer. Stiftung Leuchtfeuer
NUF er norsk avdeling av moderorganisasjonen i Tyskland. Disse er
økonomisk ansvarlig for oppstart og drift av Fyrlykta.
Bemanningsoversikt
Internkontroll og kvalitetssikring
Plan for utvikling av kompetans•nnen • -rnev rnsarbeid overfor
minoritetsetniske grupper

med vennlig hilsen
Morten Hauge
daglig leder

Moden Hauge —daglig leder moden.hauge©fyrlyktano mobil +47 90078633
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Fredrikstadkemnerkontor
Postboks1405
1602FREDRIKSTAD

Unntattoffentlighet (offl. § 13)
Stiftelsen Fyrlykta Dato 22.05.2013
Hamburgerskuret Phønixbrygga Org.nr. 998380731
1606 FREDRIKSTAD Deresref.

Kontakt HeidiJohansen(69306000)

Attestomrestansepåskattogarbeidsgiveravgiftmv.

Attesten er gitt for Stiftelsen Fyrlykta og gjelder restanser på skatt og arbeidsgiveravgift mv. Attest for
merverdiavgift må innhentes fra skattekontoret.

Denne attesten gir ingen rettigheter for skyldneren med hensyn til størrelsen på krav som er oppgitt eller
eventuelt mangler i oppstillingen nedenfor.

Følgende forfalte restanser er registrert på ovennevnte firma/person:

Forskuddsskattog restskattperson,inkl. trygdeavgift




0

Forskuddsskattog restskattforetak




0

Forskuddstrekk(somarbeidsgiver,inkl.trygdeavgift)




0

1Utleggstrekk(somarbeidsgiver)




0

Arbeidsgiveravgift(somarbeidsgiver)




0

Renterog gebyr





Ansvarskrav






Eventuelletilleggsopplysninger







Innkrevingsmyndighetensstempel Dato

22.05.2013

Underskrift

- f

HeidiJohansen

Besøksadresse Telefon 69 306000 Org.nr. 990488460
Karlandergården Telefaks 69 30 1625 Bankkonto 63450601065
Storgata4 kemner@fredrikstad.kommune.no IBAN N01963450601065
FREDRIKSTAD wwwfredrikstad.kommune.no BIC NDEANOKK
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Skatteetaten SaksbehandlerDeres datoVår dato
29.05.2013

TelefonDeres referanseVår referanse
998380731

Unntattoffentlighet
Offl.§ 13,mvaf.§ 13-2

STIFTELSEN FYRLYKTA
Hamburgerskuret Phønixbrygga
1606 FREDRIKSTAD

ATTEST om restanse på skatt/avgift mv.

Attest gis av skattekontoret og skatteoppkreveren i samsvar med forskrifter mv. som oppstiller krav om attestasjon i forbindelse
med søknad om løyve mv. Avgis kun til den som attesten gjelder.

Følgendeforfalteikkebetalterestanserer registrertpåovennevnteforetak/personperdagsdato(sumalleaktuelleår)hosunderskrevne
innkrevingsmyndighet:
Egenskatt(forskudds-/forhåndsskatt/resterendeskatti &I sum)




Forskuddstrekk(somarbeidsgiver)




Utleggstrekk(somarbeidsgiver)




Arbeidsgiveravgift(somarbeidsgiver)




Merverdiavgift(somavgiftspliktig)




Renter(oppgisherdersomrenterikkeer inkluderti ovenståenderestanser)0
RubrikkersomgjelderunderskrevneinnkrevingsmynclighetskaNles utmed0 ellermedbeløp.Rubnkkersomgjelder
skalikkefyllesut. Påløpnerentersomikkeer beregnetføresikkeopp.

anneninnkrevingsmyndighet

Eventuelle nærmere opplysningervedrørendedeoppførterestansero.a.:

Eventuelleomkostningerer tatt medunderrenter.

Virksomhetener ikkeregistrerti Merverdiavgiftsregisteret.

Spørsmålvedrørenderegistreringspliktrettestil skattekontoreti detfylkethvorvirksomhetener registrert.




Skattekontoret/skatteoppkreverenkanhergi opplysningomeventuellbetalingsutsettelse,betalingsavtaleellerannetsomgjelderforoppførtekrav,og
somkanværeav betydningforandremyndighetersvurderingav restanseopplysningene.

Postadresse Kontoradresse Sentralbord
Postboks9200Grønland 80080000
0134OSLO Sewv,w.skatteetaten.no Telefaks

22 1708 60

FødselsnummerReg.nr.merverdiavgift

Fyllut de(t)aktuellenummer:

Foretaksnummer 998380731 Arbeidsgivernummer

Ovennevnteopplysningerattesteres:
innkrevingsmyndighet/stempel

Skatt øst Oslo
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

I Dato

29.05.2013

I Underskrift

ck6,_ roc,c,1
MostafaMedhatFoad

Attestenergitt fordetforetak/denpersonsomharbegjærtattest,jf. påførtnavnog ID-nummer,ogomfatterikkeforetaket/personeni andrerelasjoner.
Attestasjonenmedføreringenrettigheterforskyldnerenmedhensyntil størrelsenavkravsomer påførtellermedhensyntil kravsomikkeer påført
ovenfor.Vedoffentligeanskaffelserskalattestenikkeværeeldreenn6 måneder.



Vedlegg #

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder:

Virksomhetens Stiftelsen Organisasjonsnr/ 998 380 731
navn Fyrlykta Fødselsnr




Adresse Hamburgerskuret Land* Norge




Phønixbrygga




Postnummer 1606 Poststed Fredrikstad

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å
oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller
kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten
(internkontrollforskriften).1

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte-
og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg
aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt_rett til å gjennomgå og
verifisere virksomhetens system for iv ake se, miljø og sikkerhet.

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle
ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

13 
 f‘.4 
 [ X] Ingen
ansatte

Dato 30.mai 2013 Liss Jorid Korbi
Representant for de ansatte

0 Vedlegg 2 endret ved forskrift 3 sep 2010 nr. 1236

* For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt
hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold
av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter
anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid.

1 Fastsatt ved kglres. 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø,
arbeidstid og stillingsvern m.v.

30.mai 2013

Dato orten Hauge
Daglig leder
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FYRLYKTA
Stiftelsen Fyrlykta
Hamburgerskuret Phønixbrygga
1606 Fredrikstad NORWAY
+47 62936193
post@fyrlykta.no www.fyrlykta.no

EGENERKLÆRING

Undertegnede erklærer at Stiftelsen Fyrlykta ikke er rettskraftig dømt for deltakelse i
kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger.

Fredrikstad, 22.mai 2013

Morten Hauge —daglig leder morten.hauge@fyrlykta.no mobil: +47 90078633

en Hauge
daglig leder
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FYRLYKTA
Stiftelsen Fyrlykta
Hamburgerskuret Phønixbrygga
1606 Fredrikstad NORWAY
+47 62936193
post@fyrlykta.no www.fyrlykta.no

EGENERKLÆRING

Undertegnede erklærer at Stiftelsen Fyrlykta ikke er skyldig i alvorlige forsømmelser
mot faglige og etiske krav knyttet til de etterspurte tjenestene eller tilsvarende
tjenester.

Fredrikstad, 22.mai 2013

Morten Hauge —daglig leder morten.hauge@fyrlykta.no mobil: +47 90078633

n Ha ge
aglig leder
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Brønnøysundregistrene

REGISTERUTSRRIFT FRA ENHETSREGISTERET

Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad:
registr.:

Organisasjonsnr.: 998 380 731

Navn/foretaksnavn: STIFTELSEN FYRLYKTA 02.07.2012

Hamburgerskuret Phønixbrygga
1606 FREDRIKSTAD
0106 FREDRIKSTAD
Norge

morten.hauge@fyrlykta.no
fyrlykta.no
69 31 19 56
900 78 633

Stiftelse

15.11.2011

Peer Helge Salström-Leyh
Lahe 3A Alle 11
10150 Tallinn
Estland
Fødselsdato: 02.08.1953

Morten Hauge
Gressvikveien 37
1621 GRESSVIK
Fødselsdato: 08.05.1958

Forretningsadr.:

KOMMUne:
Land:

E-postadresse:
Hjemmeside:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnr.:

Organisasjonsform:

Stiftelsesdato:

Daglig leder/
adm.direktør:

02.07.2012

02.07.2012
02.07.2012
02.07.2012
02.07.2012

02.07.2012

02.07.2012

02.07.2012

Vedtektsdato:

Virksomhet/art/
bransje:

Næringskode:

Institusjonell
sektorkode:

Særlige
opplysninger:

Grunnkapital NOK:

15.11.2011 02.07.2012

Utvikle og markedsføre nye 02.07.2012
konsepter i sosialt arbeid, særlig
innen barnevern, skole, utdanning
og rehabilitering.

73.110 Reklamebyråer 04.07.2012

7000 Ideelle organisasjoner 02.07.2012

Registrert i Stiftelsesregisteret 02.07.2012

200 000,00 02.07.2012

Utskriftsdato 16.03.2013 Organisasjonsnr 998 380 731 Side 1 av 2



Type opplyaninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad:
registr.: 


Styre:
Styrets leder: Ole Kolberg Bendiksen

ørebekkbråten 13
1624 GRESSVIK
Fødselsdato: 23.01.1963

16.03.2013

Nestleder:

Styremedlem:

Signatur:

Detlev Hans Dietrich Weisbrodt
Briisseler Plaz 10
DE-50672 Kåln
Tyskland
Fødselsdato: 29.08.1952

Angelika Ursula Pahlke
Wasser Strasse 6
25336 Klein Nordende
Tyskland
Fødselsdato: 16.11.1951

Kaarel Tammar
E. Bornhåhe 9
11911 Tallinn
Estland
Fødselsdato: 08,11.1973

Styret i fellesskap. 02.07.2012

Revisor: Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 976 389 387
ERNST & YOUNG AS
Nygata 4
1607 FREDRIKSTAD

02.07.2012

Målform: Bokmål02.07.2012

Utskriftsdato 16.03.2013 Organisasjonsnr 998 380 731 Side 2 av 2
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OPPREITELSE AV SHFULLSEN FYRINK IA

UndertegnedePeer Salstr6m-Leyh gir med dette NOK 250.000.- til opprettelseav Stiftelsen
Fyrlykta.hvoravNOK 200,000.- til grunnkapitalog kr50.000,- til omkostningerog fritt
disponibel kapital.

Stiftelsen skal ha slike ved ekter:

§I : Navn og formål.

Stiftelsens navn er Fyrlykta. Dens formåler å utvikk.og markedstareinnovative, nye
konsepter sostalt arbeid, szerliginnen harnevern,skole, utdanningog rehabilitering.
Fordisse formål skal sultelsen samarbeidemed de ulike parteri samfunnet.

Styre.

Stittelsens styre skal bestå av 3-5 personer(styreleder.nesileder og 1-3 styremedlemmer)
som oppnevnes av Peer Saktffim-t.eyh sa lenge han lever og ikke fraskriverseg denne retten.
Nårhan dar efier fraskriverseg retten,går rettentil å utnevne styretover på styretsely.
Ved stemmelikhet innen styret i slike beslutninger.avgjor Stittung Leuehtfeueri Tyskland
hvem av styremedlemmene som fårmedhold.

Den som kan velge styremedlemmer,kanogsa bestenune hvem av styremedlemmenesom til
enhvertid skal vterestyrets leder og nestleder. Beslutnineen tattes på samme måte.

Styretharen aldersgrense på 70 år.og styrets medlemmer kandessuten nårsom helst trekke
seg eller bli avsatt av den som kan velge dem. Nar valgrettentilkonunerstyret,kan avsettelse
bareskje ved enighet mellornde ovrige i styret,eller ved treav tire avrige. Styremedlemsom
trekkerseg, må gi minst en måneds varsel tilden eller de som kanvelge styremedlemmer.
Styremedlemsom fyller 70 åreller trekkerseg. kan totesla et nyu styremedkm.

Daglig leder.

Styretbestemmerom stiftelsen skal haen eller flere daglige ledere. hvem dette evemuelt skal
være, og vedkommendes ansettelsesvilkår. Styret kan gi daglig leder instrukserom hvordan
stillelsen skal ledes, og retningslinjerfor ovrige ansettelser,

Styretsarbeid.

Styretkan fatte vedtak nåralle har tattanledning til å delta i beslutningen i den graddette er
minst 3 deltar, inkludertstyrets ledereller nestleder. Vedtak fattes med alminnelig

fiertall.Ved andrebeslutningerenn valg og avsettelse av stvremedlemmerog spørsmåletom
hvem som skal vaerestyrets lederog nestleder. har styrets teder (eller nestleder i hans eller

". hennes fravter)dobbeltstemme ved stemmelikhet, 44›.-

,tr,x..4 <1.1



Niyret skut ett tiust ett st:,nemkt,tehven ar
gjennomfores med tysisk oppnasne. t knge styrern1/4ttetkau ettriorrtfie±4-e,pr teletim- eller
kideomøte eller pr entall til atle. men tilfelk sendet At.retekk-rdereuer ;;I en protokoll til
undertegning. Styrelederscr r it alie besiumtNer protokollen og undertegnet

de Skirrideltok m )tet elier slutter seg til t:ti,,,reke vtterpt ed uenighet protukolleres
dette

?.•loteneledesavstyreWer, vedkomt!tendes k' ‘,;rtt e idi
nestleder. Styret kan fa~te en iastruksft.11 iu arheid

§ $- Lovgiv

For ovng er sfifteisen undergir i , eneteendrin
og annen norsk lovgivning.

Stiftekens styre skat ra starten av -

Kan Kotherg, Skogveien 12 1.), 401 Kolholl-L
Ok Bendiksen. Orebekkbraten 15,

	

Det1ev Weisht. 131.,seler PlatI k172 styremedlent

sens reior utpekes

Siill.elsen registreres i Norge, >,1 --imunwerNkuret.. Ihnoruxhryvlm. :U0( i Fredrikstad.
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BURGEL
WIRTSCHAFTSINFORMATiONEN

Bürgel Köln Bürgel Köln
Postfach 600169 Riehler Str. 1

D 50668 Köln D 50668 Köln
TEL.: 0221/97374-200
FAX.: 0221/97374-299

Date/Time
10.05.2013/10:18

Customer ID: 45
Your reference: Stiftung Leuchtfeuer / Schmale-swu

Request no.: 45 / 00960555
Monitoring Service
until: 10.05.2014

Supplementary report to your request of 10.05.2013.

BUrgel No.:
Report on:

Company Status:

025808014
Stiftung Leuchtfeuer gemeinnUtzige Stiftung
zur Förderung von Bildung, Ausbildung,
Erziehung und Rehabilitation

active
Riehler Str. 6
D 50668 Köln
Telephone:0221/9233993
Telefax: 0221/9233279
Homepage: www.stiftung-leuchtfeuer.de
E-Mail:info@stiftung-leuchtfeuer.de

Tax ID no.: 215/5878/1034

The Leuchtfeuer Foundation was originally established in 1993 by Peer Helge
Leyh under the non-registered style "Algarve Projekt".
This institution was merged into the reported foundation.

The foundation was approved by the district president of the city of
Cologne on 18.12.2011 and was granted the status of a charitable
organisation on 28.01.2022 (reference: 01/56).

Foundation capital: EUR 3.395.215,82

Regulating authority: District Council of Colong

A foundation council consisting of three persons acts as suvervisory body
of the foundation.

Foundation Board: Peer Salstri5m-Leyh,Detlev Weisbrodt, Cologne

Management:
Detlev Weisbrodt, Brüsseler Platz 10, 50672 Köln
Ulrich Vesen, Köln (educational management)



Chairman of the
Board of Trustees: Hansjoachim Weber

LEGAL FORM Private-law Foundation
Date of foundation: 18.12.2001

BURGEL
WIRTSCHAFTSINFORMATIONEN

Manager:

Board Member:

Board Member:

Detlev Weisbrodt
Ebereschenweg 3

50767 K5ln

Detlev Weisbrodt
Ebereschenweg 3

50767 Köln

Peer Helge Leyh
EST - Tallinn

The special-purpose enterprise exclusively provides services which fall
under the exemption provisions of section 4 nos. 18, 23, and 25 UstG (Value
Added Tax Law).

BUSINESS ACTIVITIES
Principal sector

88990 Other social work activities n.e.c.
Average risk of default within the sector: 1,5 %

Purpose of the foundation:
The promotion of education and training of young people and adults, in
particular by promoting complementary educational measures in the field of
youth welfare as well as the unselfish support of young people and adults
in the aforementioned field as long as they are needy in the sense of
section 53 AO (Fiscal Code).

The Leuchtfeuer Foundation is a member of the German Welfare Parity
Association and a recognised provider of free youth welfare services in
accordance with section 75 SGB VIII of the Social Security Code (law on
child and youth welfare services).

BRANCHES
Branch:

Stiftung Leuchtfeuer gemeinnikzige Stiftung
zur Förderung von Bildung, Ausbildung,
Erziehung und Rehabilitation
Neptunplatz 6c

50823 Mln
Branch:

Stiftung Leuchtfeuer gemeinntitzige Stiftung
zur Förderung von Bildung, Ausbildung,
Erziehung und Rehabilitation
G5rlinger-Zentrum 6

50829 Köln
Branch:

Stftung Leuchtfeuer gemeinniitzige Stiftung



Branch:

BURGEL
W IRTSCHAFTSINFORMATION EN

zur Förderung von Bildung, Ausbildung und
Rehabilitation
Paul-Löbe-Weg 36

50769 Köln

Stiftung Leuchtfeuer gemeinnUtzige Stiftung
zur Fl5rderung von Bildung, Ausbildung,
Erziehung und Rehabilitation
Trommsdorffstr. 5

99084 Erfurt
Branch:

Stiftung Leuchtfeuer gemeinniltzige Stiftung
zur Förderung von Bildung, Ausbildung,
Erziehung und Rehabilitation
Langestr. 20

65366 Geisenheim
Branch:

Stiftung Leuchtfeuer gemeinniitzige Stiftung
zur Förderung von Bildung, Ausbildung,
Erziehung und Rehabilitation
An der Untertrave 84

23552 Lübeck
Branch:

Stiftung Leuchtfeuer gemeinntitzige Stiftung
zur Fdrderung von Bildung, Ausbildung,
Erziehung und Rehabilitation
Pankstr. 46

13357 Berlin

PARTICIPATIONS
Shareholder:

FINANCIAL SITUATION
Average risk of
default of the
sector:

RheinFlanke gemeinnUtzige GmbH
Koelhoffstr. 2a

50676 Köln
Legal form: Private Limited Company
Company status: active
Share capital: EUR 25.000,00
Share: EUR 13.000,00
Reg.data: 22.06.2007

Local court 50939 Köln
HRB 60675

1,5 % Percentage share of companies
which on average show payment defaults within
the business sector

Payment experience: within agreed terms

Negative criteria: BGrgel has no knowledge of negative criteria

Maximum credit: 250.000 EUR

REAL ESTATE



Type of ownership:
Share:
Address

Property of:
Type of ownership:
Address

Property of:
Type of ownership:
Anschrift

Part owner
40,00 %
Riehler Str. 6

50668 Köln

Detlev Weisbrodt
Tenant
Ebereschenweg 3

50767 Köln

Detlev Weisbrodt
Mieter
Ebereschenweg 3

50767 Kln

BURGEL
WIRTSCHAFTSINFORMATIONEN

Land register documents were not available.

BANKERS
SPARKASSE KÖLNBONN, KÖLN
Sort. code: 37050198, Acct. no.: 4912341, BIC: COLSDE33XXX

Capital reserve:
Provisions:
Interest:
Investment
accounts:
Control total:

386.000,00 Euro
1.605.121,93 Euro

100.196,17 Euro

1.450.000,00 Euro
641.318,10 Euro

BUSINESS FIGURES
Financial year:01.01.- 31.12.




Turnover:2011




EUR 7.059.223,00
Profit:2011




EUR 694.353,00
Fixtures and
fittings:




EUR 110.539,00
Accounts receivable:




EUR 851.554,00
Liabilities:




EUR 191.980,00
Real estate owned by the company : EUR 400.000,00
Number of employees:




128
- thereof temporary staff:




8

The aforementioned business figuresm may partly be estimations based on
average values for the sector.

Subject does not have a profit-oriented activity.



FYRLYKTA ORGANISASJONSKART2013 :

MORTENHAUGE

daglig leder

KJELLHAUGE

faglig leder

THOMASNORDSTRAND

merkantil 50%

Regionleder

høst

HANNEFOSSER

fagkonsulent øst

Øst

2013

LISSJ.KORBI

fagkonsulent øst

ANNEGRETEANDREASSEN

1.aug 2013

Fagkonsulent Vest

regionleder

Fagkonsulent
Nord

høst 2013

RUTHSTENERSEN

nord

høst 2013

JØRGENFREDHEIM MONA KIELLAND

fagkonsulent øst fagkonsulent øst

Fagkonsulent Øst r ")
høst 2013

C\



9. BEMANNING

FYRLYKTA
Stiftelsen Fyrlykta
Hamburgerskuret Phønixbrygga
1606 Fredrikstad NORWAY
+47 62936193
post@fyrlykta.no www.fyrlykta.no

Fyrlykta ønsker å være representert med regionskontor tilsvarende Bufetats 5
regioner i løpet av 2014. Vi har i dag hovedkontor og regionkontor avd. Øst i
Fredrikstad, regionkontor avd. Nord i Tromsø og 1.august har vi regionkontor avd.
Vest i Bergen.

Morten Hauge - daglig leder 

Moden er utdannet sosionom og diakon i 1985 og har siden arbeidet med barnevern
i ulike stillinger; Miljøterapeut og Styrerassistent Bakkehaugen ungdomshjem,
Barnevernkonsulent og Barnevernleder Kråkerøy kommune, Styrer Tune barnehjem,
Konsulent BUT (Barne- og ungdomstjenesten) Østfold fylkeskommune,
Fagkonsulent Ungplan, Inntakskonsulent Nektar barnevern, Konsulent og Daglig
leder Barnevernsenteret Østfold og Avdelingsleder Aleris Ungplan & BOI. Morten har
videreutdanning i administrasjon og ledelse, barnerett, barnevern, pedagogikk og
veiledning.

Kjell Hauge  - faglig leder 

Kjell er utdannet vernepleier i 1996 og har arbeidet med barnevern i ulike roller, som
Miljøterapeut og Barnevernkonsulent i Fredrikstad kommune, Barnevernkonsulent og
Leder av forebyggende gruppe i Moss kommune, Fagkonsulent for
Ungdomssenterets Akutt- og korttidsinstitusjon (USAK - fylkeskommunalt barnevern)
i Skiptvet, Fagkonsulent med ansvar for veiledning av fosterhjem og Leder av
familiebasert omsorg i Aleris ungplan region øst. Kjell har videreutdanning i
helseledelse, veiledning, Hollygroves Healthy Values - Los Angeles (verdiprogram)
og Multi treatment fostercare - Oregon Social Learning Center, Eugene
(behandlingsfosterhjern).

Ruth Stenersen - regionleder avd. Nord 

Ruth er utdannet sosionom og har arbeidet med barnevern i ulike roller siden 1994;
Fostermor og beredskapshjem, Hjemmekonsulent i Tromsø kommune, Politisk
rådgiver i Barne- og familiedepartementet, Miljøterapeut i Aleris Ungplan og
Spesialkonsulent ved Troms Ungdomssenter. Ruth har ogsa hatt styreverv i BUT-
Troms, Barnevernutvalg i Tromsø kommune og hun har vært leder av Troms
Barnevernsamband. Ruth har videreutdanning om vold og traumer og
bedriftsøkonomi. Ruth er Pride-leder, ART- leder og familiekoordinator for familierad.
Ruth er COS - sertifisert, (Circle Of Security), varen 2013.

Hanne Fosser - fagkonsulent region Øst
Hanne er utdannet pedagog fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Hun
har fra 2006 arbeidet innenfor barnevern. Dette har vært som rekrutterer av
fosterhjem, fagkonsulent og veileder av fosterhjem i Aleris region Øst. Hun har også
flere ars erfaring som fostermor. Tidligere har hun i ti år vært ansatt hos
Fylkesmannen i Østfold. Der var hun engasjert i utvikling av såkalte Inn på tunet -
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tiltak. Her har hun erfaring fra å utvikle omsorgs-, skole- og helsetiltak knyttet til
aktiviteter med utgangspunkt i gårdens aktiviteter. Hanne har ogsa arbeidet med Inn
på tunet i kommuner, i landbruksdepartementet og på videregaende skoie. Hun har
også erfaring fra aktivitetsutvikling i barne- og ungdomsorganisasjonen Norske 4H.

Liss Jorid Korbi - fag_konsulent region Øst
Liss er utdannet barnevernspedagog i 1996 og har arbeidet med barnevern innenfor
ulike områder: Som fosterhjemskonsulent hos Fosterhjemstjenesten i bufetat, som
fagkonsulent i statlige familiehjem i bufetat (begge tilhørende Fagteamområde
Sarpsborg), som miljøterapeut ved Heggeli Barnehjem (Kirkens Bymisjon), som
sosialkonsulent ved Finnmark barne-og ungdomssenter (nå Vadsø Ungdomssenter,
bufetat) og som barnevernskonsulent i følgende kommuner: Eidsberg, As og Vågan.
I tillegg til å være barnevernspedagog har Liss mellomfag i sosiologi, samt tatt
videreutdanning i veiledning og familieterapi. Liss er også godkjent Pride-leder fra
bufetat. Ruth er COS - sertifisert, (Circle Of Security), våren 2013.

Jørgen  Fredheim -  fagkonsulent region Øst
Jørgen er utdannet vernepleier og har erfaring fra flere roller innenfor barnevernet.
De siste 5 årene har han arbeidet på Fagteam Sarpsborg, Bufetat, som terapeut i
Mobilt akutteam. Før dette jobbet han fire år som miljøterapeut på Jibbe
ungdomssenter, som er en akutt- barneverninstitusjon i Bufetat. Jørgen har også
jobbet som miljøterapeut på Ila fengsel, forvarings og sikringsanstalt, og innenfor
psykisk helsevern. Jørgen har Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis fra
Diakonhjemmet høgskole.

Mona Kielland  - fagkonsulent region Øst / distriktskontor på Hamar
Mona er utdannet sosionom i 2003. Hun har jobbet som miljøterapeut på et
multikulturellt barnevernssenter i 8 år. Deretter jobbet hun som mellomleder i Hamar
kommune, i forebyggende tjeneste for ungdommer.Hun har jobbet i barnepsykiatrien,
BUP Hagen behandlingsenhet med barn (6-12 år) og deres foresatte. Hun har
videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk. Hun har godkjent opplæring i
KOR (klient og brukerstyrt praksis) fra R-BUP.

Anne Grete Andreassen - regionleder avd. Vest - oppstart 1.august 2013 

Anne Grete har arbeidet i 11 år i Laksevåg barneverntjeneste, hvor hun siden 2004
har vært avdelingsleder. Hun har også erfaring fra miljøarbeid i bofellesskap. Hun er
utdannet sosionom og har videreutdanning i veiledningspedagogikk og i
utviklingspsykologi, organisasjonspsykologi og i endringsledelse.
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Internkontroll og kvalitetssikringssystem

Stiftelsen Fyrlykta har som mål å bli Equass-sertifisert i løpet av 2013.
Fyrlykta har tatt initiativ til å tilrettelegge Equass sitt kvalitetssikringsprogram i
forhold til barnevern, og vi har deltatt i en prosjektgruppe i et år vedr. dette.
Inntil sertifiseringen foreligger vil vi benytte følgende internkontroll og
kvalitetssikringssystem :

Daglig leder har hovedansvaret for internkontroll, kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling. Daglig leder har overordnet ansvar for at driften skjer i
samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Organisering og målsetting 

Det er pt 7 ansatte i Stiftelsens virksomhet i Norge. Hovedkontoret er i
Fredrikstad, som også fungerer som regionkontor for avd. Øst. Vi har i tillegg
etablert regionskontor i Nord og 1.august starter vi opp i region Vest med
avd.kontor i Bergen.
Daglig leder rapporterer direkte til Stiftelsen sitt styre i Norge.

Vårt mål er å være representert med fosterhjemvirksomhet og
beredskapshjem i alle fem regioner. Vi vil også tilby barneverntjenestene
bistand i forhold til forebyggende tiltak.

Stiftelsen Fyrlykta skal ivareta og behandle alle plasseringer og oppdrag etter
gjeldene lovverk, forskrifter og retningslinjer og tilstrebe at oppdragsgivers
tiltaksplaner oppfylles.

Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter
Daglig leder har ansvar for å sikre at ansatte i Stiftelsen er oppdatert i forhold
til lover og forskrifter. Vi vil være registrert på maillister for oppdatering. Vi har
jevnlig kontakt med Barneverntjenester, Bufetat ved fagteam og Høgskolen i
Østfold. Vi er medlem i organisasjonene IB; Ideelt Barnevernforum, Norsk
Barnevernsamband og Norsk Fosterhjemsforening.

Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter
Faglig leder utarbeider årlige opplæringsplaner for våre fosterhjemfamilier og
ansatte med 4 fagsamlinger i året. I tillegg vil vi være aktive med å la ansatte
delta på eksterne kurs og seminarer. Det vil bli gjennomført årlige
medarbeidersamtaler hvor det skal lages individuelle opplæringsplaner i
forhold til den enkelte og Stiftelsen sitt behov.

2 ansatte gjennomfører nå Circle Of Security-opplæring og en ansatt er
påmeldt KOR-praksis ( TRaining of Trainers, TOT) med Barry Duncan.
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Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 
erfaring utnyttes 

Den enkelte sin kompetanse kartlegges ved ansettelse og fortløpende ved
tilegnelse av ny kunnskap. Aktuell kunnskap videreformidles til øvrige ansatte
på jevnlige fagsamlinger og felles møter. Alle fagkonsulenter skal ha
kontorplass på sitt regionkontor og hver uke vil hver region ha internt fagmøte
med gjennomgang av aktuelle saker og mulighet for fagutveksling.

Stiftelsen arbeider også med barnevern i Tyskland, Portugal, Estland og fra
og med 1.juni 2013 også i Sverige, og vi vil tilsammen ha mange dyktige
medarbeidere og mange spennende prosjekt. Våren 2013 hadde vi første
fellessamling for alle ansatte i de ulike landene med fagutveksling.

Gjøre bruk av erfaringer fra klientene og pårørende til forbedringer av 
virksomheten 

Klienter og pårørende vil bli oppfordret til å gi oss tilbakemelding som kan
føre til forbedringer. Dette kan bli gjort i ansvarsgruppemøter eller ved å ta
direkte kontakt med fagkonsulent eller noen av lederne. Stiftelsen vil
vektlegge brukermedvirkning i stor grad da klientenes synspunkt teller
særskilt da de selv har erfart og opplevd hvordan vårt faglige arbeid vil
fungere. Vi har nå et samarbeid med Høgskolen i Østfold hvor en
mastergradkandidat vil følge noen av våre klientsaker med spesielt fokus på
brukermedvirkning og utarbeidelse av nyttige prosedyrer og skjema. Vi vil
også gjennomføre brukerundersøkelser ved avsluttet opphold.

Daglig leder har overordnet ansvar for at tilbakemeldingene gjennomdrøftes
og at det tas standpunkt til eventuelle justeringer av driften.

Vi vil benytte skjemaene under for jevnlig tilbakemelding til fagkonsulentene i
forhold til behandlingssamtaler og i forhold til vurdere klientens trivsel og
eventuelle endring fra forrige kartlegging.

VURDERING AV SAMTALEN :

Gi en vurdering av samtalen i dag ved å sette et merke på linjen slik at det best passer din egen
opplevelse

Jeg opplevde meg ikke Jeg opplevde meg
hørt, forstått eller hørt, forstått og
respektert respektert

Vi snakket ikke om Vi snakket om det
det jeg ønsket snakke om det jeg ønsket snakke om
og arbeide med og arbeide med

Fagkonsulentens tilnærming F'agkonslentens tilnærming
passet meg ikke passet meg bra



Det manglet noe I det store og hele var
i samtalen i dag samtalen i dag bra for meg

VURDERING AV ENDRING

Hvis du tenker tilbake på siste uke, inkludert dagen i dag, - hjelp oss å forstå hvordan du har
hatt det ved å vurdere disse områdene i livet ditt
Et merke mot venstre betyr dårlig og mot høyre betyr bra

Hvordan har du det selv ?

Nære relasjoner

Sosialt : arbeid, skole, venner

Generell opplevelse av hvordan du har det

Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller  
mangel på oppfyllelse av myndighetskrav 

Alle ansatte vil ha kjennskap til avviksskjema som skal benyttes i et hvert tilfelle hvor
det eventuelt oppdages mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Daglig leder
systematiserer avvikene og har ansvar for umiddelbar utbedring og deretter kontroll
av at avviket er rettet.

INTERNKONTROLLSKJEMA FOR MELDING AV AWIK FRA
PROSEDYRER, LOVER ELLER FORSKRIFTER

PROSEDYRE :

Arbeidsoperasjon Rutine Ansvar

Avviket oppdages Feil rettes umiddelbart overfor klientene
hvis de ikke har blitt behandlet i samsvar
med gjeldende regelverk

Den som oppdager
avviket

Avviket rapporteres Dette skjemaet utfylles umiddelbart
_ f1 _,

Avviket vurderes Drøftingsmøte med faglig leder og øvrige
ansatte

Daglig leder



Avvik rettes Ansatte og klienter informeres.
Forbedringer ift prosedyrer utføres.

Daglig leder

AVVIKSKJEMA :
Skjema utfylt av :




Avvik registrert av :




Gjelder :




Dato og kl.slett :




Avvik ift hvilken
prosedyre, lovverk
eller forskrift:




Avvikssituasjon:

(forts. evt. på
baksiden)




Kopi er levert til :




Underskrift :




Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige  
prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp  
og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen 

Stiftelsen vil benytte vedlagte prosedyrer og etablere nye der det trengs etter
hvert som virksomheten utvides. Gjennom etablering av Equass-sertifisering
vil vi sikre et system som omfatter alle sider ved driften.
Tilsynsrapporter vektlegges særskilt som rettesnor for hvordan eksterne
vurderer vårt arbeid innen barnevernlovgivning og faglig metodikk.

Foreta systematisk overvåking og gjennomganq av internkontrollen for
å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring  
i virksomheten 

Daglig leder vil påse at avviksskjema er kjent av alle ansatte og at
prosedyrene under følges inntil virksomheten er Equass-sertifisert

Prosedyrer for internkontroll :


1) SIKRE AT FORMELLE DOKUMENT ER PÅ PLASS

Arbeidsoperasjon AnsvarRutine

Barn plasseres Vedtak skal overleveres fra
barneverntjenesten ved
plassering

Fagkonsulent mottar vedtak.
Tar med kopi til fosterhjemmet

Daglig leder (DL) mottar org.
til oppbevaring i adm.

Hvis vedtaket krever samtykke
skal dette også foreligge ved
plassering

Fagkonsulent mottar samtykke.
Kopi til fosterhjemmet

DL mottar org. til oppbevaring






i adm.

Tiltaksplan bør foreligge ved Fagkon. mottar, evt. får dato
når planen skal foreligge. Kopi
til fosterhjemmet
DL mottar org. til oppbevaring
i adm

plassering, evt. senest en uke
etter

Endelig handlingsplan skal Fagkonsulent har ansvar for
endelig og evt. midlertidig
h.plan. Kopi til fosterhjemmet

DL mottar handlingsplaner til
oppbevaring i adm

foreligge senest to uker etter
inntak.

Hvis det ikke foreligger
tiltaksplan ved plassering, skal
det lages en Midlertidig
handlingsplan




AVVIK : Vedtak foreligger ikke
ved plassering

Barneverntjenesten bes om
øyeblikkelig lage vedtak

DL kontakter bvtj

AVVIK : Tiltaksplan foreligger
ikke til avtalt tid

Barneverntjenesten bes om gi
melding om når plan vil
foreligge

Hvis planen ikke blir utarbeidet,
informeres tilsynsmyndighetene

DL kontakter bvtj

DL

AVVIK : Handlingsplan
foreligger ikke til rett tid

Fagkonsulent pålegges å
utarbeide hand.plan

DL pålegger fag.kon å få
ferdig hand.plan til avtalt tid




2) SIKRE NØDVENDIG DOKUMENTASJON AV ALLE ANSATTE

Arbeidsoperasjon Rutine Ansvar

Politiattest Ved tilbud om jobb skal alle
nyansatte/vikarer få beskjed om
snarest levere politiattest

Standardskjema fra arb.giver
utdeles som bekrefter
arbeidsforholdet

Søknad på standardskjema
leveres politiet

Original politiattest leveres
Stiftelsen

Nyansatt får beskjed om når man
kan begynne !

Daglig leder

Daglig leder

Nyansatt

Nyansatt

Daglig leder

AVVIKSKONTROLL Sjekk av personalmapper Daglig leder




4) OPPLÆRING

Arbeidsoperasjon I RutineIAnsvar



Datoer for 4 fagdager Skal fastsettes senest 15.jan.
hvert år på ledermøte

Ansatte orienteres på første
personalmøte

Faglig leder

Faglig leder

Innhold og tema på fagdagene Ansatte oppfordres til å foreslå
tema

Tema drøftes på ledermøte

Ledermøtet beslutter innhold.
Vurderes om kompetanse må
innhentes utenfra
Ansvar for gjennomføring :

,

Faglig leder

Faglig leder

Faglig leder

Individuelt opplæringsbehov Medarbeidersamtaler årlig innen
l.des.

Utarbeides ind.oppl.plan som del
av med.arb.samtalen

ønsker og behov frenilegges på
adm.møte, drøftes og prioriteres
ift kommende budsjett

Daglig leder

Daglig leder

Daglig leder




5) BRUKERMEDVIRKNING

Arbeidsoperasjon Rutine Ansvar

Beboerne gir tilbakemelding Beboerne oppfordres på
evalueringsmøter å gi
tilbakemelding om driften

Beboerne gjennomfører
sluttsamtale ved utflytting om
oppholdet
Skjema for vurdering av
behandlingssamtaler og endring
benyttes

..

Fagkonsulent

Fagkonsulent

Fagkonsulent

Foresatte gir tilbakemelding Gjennom samarbeidsmøter,
telefonkontakt eller veiledning :
oppfordres til å kommentere
driften

-

Fagkonsulent

Tilbakemeldinger drøftes og
vurderes

Alle tilbakemeldinger bringes
til adm.møte for drøfting og
vurdering

,

Fagkonsulent

Beslutning om kursendring og
forbedring

Ledermøte beslutter

Ansatte, beboere og foresatte
informeres

Ledermøte

Fagkonsulent

AVVIKSKONTROLL Etterspør brukerrnedvirkning og
evalueringer

Daglig leder






6) GJENNOMGANG AV INTERNKONTROLLPROSEDYRENE (IK)

Arbeidsoperasjon Rutine Ansvar

Gjennomgang av ik-prosedyren i
august og januar

Prosedyren fremlegges på
ledermøte for drofting og
justering

Evt. forandringer innarbeides i
oppdatert prosedyre

Ansatte orienteres om
forandringer

Daglig leder

Daglig leder

Daglig leder

Ik-ansvarlig

Skal sørge for gjennomføring av årlige vernerunder
Skal oppdatere den originale IK-håndboken med alle IK-dokumenter som
er gyldige for hele bedriften og for den enkelte funksjon, dvs, skal ha en
komplett utgave av IK-håndboken.
Skal arkivere alle utgåtte IK-dokumenter, slik at man kan gå tilbake og se
hvilke IK-dokumenter som var gyldige på et gitt tidspunkt.

IK-ansvarlig skal

koordinere informasjons- og opplæringsaktiviteter innen HMS.
følge opp HMS aktiviteter, informasjon, utgivelse og distribusjon av HMS
rutiner og instrukser.

SJEKKLISTE FOR 1K HENDELSER

LISTE FOR REGISTRERING AV :

Personulykker, Nestenulykker, Materielle skader, Yrkessykdom , Yrkesskader,
Brann, Forurensning, ol.

AVDELING:

HVA HAR HENDT FOREBYGGENDE TILTAK

Beskrivelse av hendelsen:



Signatur leder/dato

HANDLINGSPLAN —T1LTAKSLISTE

Gjelder: 	




SAK

TILTAK

 UTFØRT 	

DATO
ANTATT

ANSVARLI
G PERSON

SIGNATUR:

KONSEKVENSVURDERING

OPPGAVER
I




RISIKO KONSEKVENSER I TILTAK

SIGNATUR:



SJEKKLISTE FOR VERINERUNDEN

Sted: Dato:

VERNEOMBUD LEDER

Navn:
	

Navn: 

Sign.:  Sign.: 	

SJEKKPUNKTER
TILFREDS-



STILLEND
E

JA/NEI

BESKRIVELSE




HELSE

Ergonomi
Er arbeidsplassen belastende,
ensidig, tilpasset
arbeidsstilling 


Belysning
Lamper, vinduer, lysstyrke,
reflekser

Luft, inneklima
Forurensing, røyk,
luftkvalitet, ventilasjon,
fuktighet, støv 


Orden, renhold
Rent, ryddig god orden,
renhold

Lokaliteter

Spiserom, toaletter,
garderober, lagerplass
Støy
Støynivå, klider, verneutstyr



MILJØ




Forurensing

Avfallshåndtering,
kildesortering




Papir, papp, emballasje

Gjenvinning




Organisatoriske
arbeidsmiljøforhold
Konflikter, stress, relasjonelle
problemer






SIKKERHET




Brann

Slanger, slukkeapparater,
brannøvelser, nødutganger,
oppslag, rutiner, osv.




Førstehjelp

Førstehjelpsutstyr, innbrudds-
rutiner, opplæring ran,
overfall, tyveri, oppslag,
rutiner, osv.




Lokaler, bygninger

Generelt




Elektrisitet

Skader, slitasje, unormal
varme, kabler, sikringer,
brytere, varmeovner,
elektrisk utstyr, tilsyn




Vedlikehold




Psykososiale miljø

Trusler, vold, bruk av nødrett




Annet, bemerkninger




TILLEGGSNOTATER:



"Plan for utvikling av kompetanse innen barnevernarbeid overfor
minoritetsetniske grupper hos sin bemanning. Alternativt : CV for aktuell
bemanning."

Stiftelsens arbeid i flere europeiske land, og spesielt Tyskland, har en sosialpedagogisk profil
og plattform som har i seg en kultursensitiv praksis overfor alle klienter man arbeider med.
Denne kompetansen overføres til Fyrlykta gjennom felles "Skype-konferanser" hver måned,
og via felles fagseminarer med fagkonsulenter og koordinatorer i land der stiftelsen virker.

Fyrlykta har i dag 3 minoritetsfamilier som fosterhjem/beredskapshjem; en iransk familie, en
irakisk/norsk familie og en pakistansk/norsk familie. Vi har hatt to iranske familier utover dette
som har fullført vårt opplæringsprogram "Stø Kurs".

Fyrlyktas ledelse og fagkonsulenter har betydelig erfaring med arbeid med minoritetsetniske
barn og familier gjennom praktisk arbeid.

Fagkonsulent fra Fyrlykta har søkt studiet "Barnevern i et minoritetsperspektiv". Fyrlykta vil
samtidig ha fokus på rekruttering av medarbeidere som besitter den formelle kompetansen
eller som ønsker å tilegne seg denne. I løpet av 2013/2014 vil Fyrlykta ha den formelle
kompetansen til stede.

Fyrlykta vil videreføre fokus på rekruttering av fosterhjem fra minoritetsfamilier, samt
medarbeidere og veiledere fra samme miljø

Stiftelsen søker å se arbeidet i en kontekstuell forståelse på et vis som gjør vår praksis
mindre dominert av kulturforklaringer og majoritetsbefolkningens behov for å se på
innvandrere annerledes. Samtidig vil vi da som beskrevet utvikle kulturkompetanse og
kultursensitiv praksis, slik at kommunikasjonen mellom bruker og Fyrlykta blir god.

Fyrlykta arbeider for at bruker; familier og barn, skal blir representanter for seg selv og ikke
en etnisk kategori. En slik "etnisk validering" betyr at Fyrlykta, som den profesjonelle
hjelperen, ser og uttrykker anerkjennelse for brukerens etnisitet og livssammenheng. Dette
vil ha betydning for behandlingsresultatet.

Vi vil også holde fram betydningen av å gi barn med minoritetsbakgrunn en trygg og god
omsorg, hjelp til å tilpasse seg det norske samfunnet, samt gi støtte til familien forøvrig i
samarbeid med barneverntjenesten. Oppmerksomhet mot nødvendig behandling av
eventuelle traumer og vanskelige opplevelser er viktig.


