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STEINKJER:  
85 barnefamilier i 
Nord-Trøndelag har  
så langt oppdaget 
aktivitetstilbudet 
Enestående familier. 
Det er plass til mange 
flere. Tilbudet er for 
deg som føler at du 
ofte er alene med 
barna dine. 

HEIDI STIKLESTAD 
heidi.stiklestad@t-a.no

– Det betyr ikke nødvendigvis 
at du er enslig forelder. Kanskje 
har du en partner som er syk, er 
mye bortreist eller bare ikke vi-
ser særlig interesse for å delta 
på aktivitet med familien. Vi 
stoler på folk, og vi spør ikke 
om bakgrunnen for at de regis-
trerer seg hos oss, sier Lillian 
Bigset.

Tung tid
I 2019 startet hun Enestående 
familier Steinkjer der familier 
fra hele fylket, uansett økono-
mi, kan delta. Per i dag er det 
registrert 85 familier med til 
sammen 250 deltakere inklu-
dert barna. Tallet kan bli høye-
re.

– Vi ønsker at flere skal vite at 
vi finnes. Den tiden vi har vært 
inne i det siste året, har vært 
tung for alle. Det er viktigere 
enn noen gang å komme seg ut 
å gjøre noe hyggelig i lag med 
andre, sier Lillian.

Enestående familier er et ak-
tivitetstilbud under IOGT, og 
drives i det daglige av en nasjo-
nal aktivitetskoordinator og en 
teknisk ansvarlig, samt mam-
maer og pappaer over hele lan-
det. Arbeidet i organisasjonen 
finansieres i stor grad av offent-
lige midler fra Barne- og like-
stillingsdepartementet.

Lik mulighet
Felles for deltakerne er at de 
ønsker å ha fine og gøyale opp-
levelser sammen med andre 
barnefamilier. Barn i alle aldre 
opp til 18 år kan delta. I tillegg 
til å ha glede av det sosiale un-
der aktivitetene, tror Lillian det 
er ekstra motiverende for en-
kelte at de har mulighet til å ut-
vide nettverket sitt, og å være 
med på aktiviteter de ellers 
ikke ville hatt råd til. Alt som 
skal betales, er ordnet på for-
hånd slik at det ikke skal være 
nødvendig å kjøpe noe under 
aktiviteten eller ferien. 

– Vi ønsker ikke kjøpepress. 
Faktisk er det ikke lov til å 
handle når man er på tur med 
oss. Dette gjør at alle får et likt 
tilbud, og at ingen kan vite 

hvem av deltakerne som har 
svak økonomi. Mange av dem 
som har dårlig råd, har sagt at 
dette er noe de setter stor pris 
på.

Det foreslås en egenandel for 
hver aktivitet. De som har god 
råd, kan betale mer om de vil, 
og de som har veldig dårlig råd 
kan betale mindre eller ingen 
ting.

– Det skal ikke være økonomi 
som avgjør om familiene kan 
bli med på aktiviteten, under-
streker Lillian.

Oss to
Siden Lillian startet opp og til 
nå har hun hatt hovedansvaret 

for rundt 65 aktiviteter selv. I 
fjor ble det kurset to nye ledere, 
og nå venter enda to på å få tatt 
det obligatoriske lederkurset. 
Janne Emma Risvik fra Verdal 
er én av dem. Hun hadde håpet 
på å kunne være med på å star-
te gruppa sammen med Lillian, 
men det ble vanskelig fordi 
samboeren var alvorlig syk 
med hjernekreft. Den dagen 
han døde, 3. februar 2019, var 
Janne Emma og datteren May 
(12) egentlig påmeldt til den al-
ler første aktiviteten Lillian ar-
rangerte. I ettertid har mor og 
datter vært veldige aktive i 
Enestående familier.

– Vi levde med mange tilpas-

ninger på grunn av hans syk-
dom. Det handlet mye om til-
rettelegging, cellegiftrunder og 
sykehusturer, lite om May og 
meg. Gjennom Enestående fa-
milier har vi fått fokusere mer 
på oss to, og det vi ønsker å gjø-
re sammen, sier Janne Emma.

Mestring
Tobarnsfar Marcin Piotrowski 
fra Verdal kom først i kontakt 
med Enestående familier som 
deltaker. Ganske raskt spurte 
Lillian Bigset om han kunne 
tenke seg å bli leder. 

– Jeg visste han ville fungere 
godt i den rollen.

Marcin takket ja til utfordrin-

gen, og i dag snakker han varmt 
om fellesskapet.

– Det er både gøy og sosialt, 
og du blir kjent med mange nye 
folk, sier Marcin.

Lillian er hellig overbevist 
om at det styrker samholdet i 
en familie å ha gode opplevel-
ser sammen. I tillegg til det so-
siale med å møte andre barne-
familier, mener hun at det å få 
opplevelser av glede, mestring 
og spenning i gruppesammen-
heng er med på å forsterke fø-
lelsen av samhørighet.

Rettferdig
Lillian Bigset har forsøkt å få 
kontakt med ansatte i kommu-

Enestående familier: – Vikt
gang å gjøre noe hyggelig i 

PLASS TIL FLERE: – Marcin Piotrowski, Lillian Bigset og Janne Emma Risvik ønsker flere med på aktivitetstilbudene gjennom Enestående familier.                       – D
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iktigere enn noen 
lig i lag med andre

nene som igjen har kontakt 
med familier som kunne hatt 
stor glede av tilbudet. Respon-
sen har vært laber. Hun tror 
ikke de har forstått hvor bra 
dette tilbudet er.

– Det kan høres for godt ut til 
å være sant. Men det er sant, 
bekrefter Janne Emma.

For en halv million kroner 
har Lillian og de andre lederne 
fått til 70 aktiviteter i løpet av to 
år, hovedsakelig i helger og fe-
rier. Tilbudet omfatter både 
dagaktiviteter og overnattings-
turer, og du kan delta på aktivi-
teter over hele landet om du er 
registrert. Hver gang en ny akti-
vitet legges ut på hjemmesi-

den, får de registrerte en e-post. 
Ikke alle får delta på alt, men 
alle får delta på noe.

–Vi prøver å være rettferdig i 
utvelgelsen, understreker Lilli-
an.

Opplevelser
Aktivitetene er forbeholdt den 
ene forelderen. Intensjonen er 
at Eneståene foreldre skal være 
for foreldre som ofte føler seg 
alene i foreldrerollen. Hvis for-
eldrene har flyttet fra hveran-
dre og mener aktivitetstilbudet 
er noe for dem, kan de eventu-
elt komme hver sin gang. 
Dagaktivitetene legges ut alt fra 
en uke til en måned i forkant. 

Ferieturer med overnatting blir 
lagt ut lengre tid i forkant. For 
øyeblikket er det planlagt tre 
aktiviteter; innføring i golf på 
Trones, miniferie på Snerting 
Ranch og overnatting på Kje-
ungskjær fyr. Mye spennende, 
men det ligger noen begrens-
ninger i pengene fra departe-
mentet. Bigset håper derfor at 
næringslivet snart vil oppdage 
at aktivitetstilbudet finnes.

– Jeg skulle gjerne hatt noen 
ekstraordinære opplevelser å 
tilby nå når det er viktigere enn 
noen gang å gi barn og unge 
fantastiske opplevelser, noe de 
kan leve på lenge, sier Lillian 
Bigset.

.                       – Det styrker familiene å ha gode opplevelser sammen, sier hovedleder Lillian Bigset.

VERDAL: Da huset hans 
skulle legges ut på 
tvangsauksjon ringte 
verdalingen til Nav-kon-
toret og drapstruet 
ansatte. Det endte med at 
politiet kom på besøk – og 
fant både hasj og amfeta-
min.

 
STIAN MANKA 
stian.manka@t-a.no

Verdalingen i 30-årene hadde 
ingen god dag 2. desember 
2020. Da han forsto at huset 
hans skulle legges ut på 
tvangsauksjon ringte han Nav-
kontoret og drapstruet ansat-
te. Han fortalte videre at han 
ville dukke opp på Nav-konto-
ret og truet med represalier 
mot en bestemt Nav-ansatt.

Bare noen dager i forvegen 
hadde han gjort nettopp det: 
Dukket opp på Nav-kontoret.

23. november 2020 oppfør-
te han seg truende og utage-
rende i Nav-lokalene i Verdal, 
og blant annet kommet med 
utsagn som at han «skulle ska-
de alle som var der» og rasere 
hele lokalet.

«Nav-ansatte har behov 
for et særlig vern»
Med bakgrunn i dette tok poli-
tiet ingen sjanser etter tele-
fontrusselen, og kjørte hjem 
til mannen. Der ble det funnet 
både amfetamin og hasj.

Politiet mente at mannen 
hadde drapstruet en Nav-an-

satt under telefonsamtalen, 
men da saken kom opp for 
Trøndelag tingrett fant ikke 
retten beviser at den ansatte 
var truet på livet. Men retten 
var ikke i tvil om at mannen 
hadde oppført seg truende.

Trøndelag tingrett mener 
sterke allmennpreventive 
hensyn taler for en streng re-
aksjon mot denne typen lov-
brudd. «NAV-ansatte har ofte 
direkte kontakt med mennes-
ker som befinner seg i kreven-
de og utfordrende livssitua-
sjoner, og de har derfor behov 
for et særlig vern», heter det i 
dommen.

Dømt for trusler flere 
ganger tidligere
Tingretten mener det er skjer-
pende at det gikk kort tid mel-
lom truslene som ble fremsatt 
i NAV sine lokaler og truslene 
som ble fremsatt i telefon-
samtalen med veileder. 

«Det er også skjerpende at 
tiltalte er domfelt flere ganger 
tidligere for lignende overtre-
delser av straffeloven», heter 
det i dommen.

Verdalingen soner for tiden 
en straff han fikk i Inntrønde-
lag tingrett i oktober. Han skal 
etter planen løslates rundt 
nyttår. I fengslet har han star-
tet på et sinnemestringskurs, 
og i retten fremsto mannen 
som motivert for videre be-
handling.

Trøndelag tingrett satte 
straffen til 60 dagers ubetin-
get fengsel.

Ringte inn trusler 
mot Nav-ansatt 
fordi huset skulle 
tvangsselges

FENGSELSSTRAFF: Verdalingen sitter allerede i fengsel etter 
en tidligere dom. Nå er han dømt til å sone ytterligere 60 dager, 
etter truslene han kom med mot  Nav-ansatte.
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