Årsmeldingen for BUS gir en oversikt over de aktivitetene vi hadde i 2001. Svært mye gikk
for seg dette året og ved å klikke på overskriftene under vil du finne tekst og bilder som
forteller om vår virksomhet.
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INNLEDNING
Med denne årsmeldingen vil vi gi en oversikt over aktiviteten i Bergen Uavhengige
Sosialrådgivning (BUS) i 2001.
BUS startet opp som et prosjekt januar 1998 etter initiativ fra studentene ved
Sosionomutdanningen i Bergen. Liknende virksomhet hadde da vært i gang i Stavanger, Oslo
og Bodø noen år. Det har vist seg å være behov for denne typen tjeneste fordi det er et klart
underforbruk av sosiale tjenester i Norge. De sosiale tjenestene er for mange lite tilgjengelige
og det er vanskelig å vite hvor en skal søke hjelp.
For BUS er dette det første driftsåret etter at den 3-årig prosjektperioden ble avsluttet ved
utgangen av år 2000. Hvetebrødsdagene er nå over og den støtten som prosjektstatus gir er nå
borte. Nyhetens interesse og skapende drivkraft som var tilstede da prosjektet startet opp er
ikke mulig å gjenskape, men det er hele tiden et mål at BUS skal videreutvikles og være et
sted hvor det skjer faglig utvikling, kritisk refleksjon og læring. Denne entusiasmen må
videreformidles fra studenter og lærere og etableres hos de som går inn som medarbeidere i
BUS. Også dette året har vist at arbeidet i BUS har en egen evne til å motivere og inspirere til
innsats langt utover det som i utgangspunktet var tenkt.
Overgangen fra prosjekt til ordinær drift har ikke medført de store forandringene for den
daglige driften, men nye vedtekter har vært prøvd ut og praksisgruppenes målrettede ansvar
for framdrift og etablering av nye tiltak har ikke vært så utpreget som tidligere. Dette skyldes
bl.a. at de frivillige medarbeiderne i BUS har tatt større del i ansvaret for den daglige driften,
bl.a. sikring av markedsføring, seminarvirksomhet, sponsorarbeid m.m.. Den frivillige staben
i BUS har derfor vært godt i gang med arbeidet før praksisstudentene har begynt sin
praksisperiode i slutten av september og etter påske.
Med den nye organisasjonsmodellen har koordinator sin deltaking vært trappet noe ned og
ordningen med studentassistent har vært prøvd ut med hell.
Overgangen fra prosjekt til ordinær drift har også ført til at vi dette året har fått ekstern delfinansiering gjennom Bergen Kommune, men fortsatt er det Høgskolen i Bergen som er
hovedbidragsyter når det gjelder finansiering og tilrettelegging av virksomheten.

