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Samarbeidsforums  virksomhet i 2014: 

Den største friheten 

Den største friheten for individet er å være selvhjulpen, sa statsråd Robert Eriksson 
på et av møtene i høst i  Regjeringens Kontaktutvalg. Det utsagnet ble diskutert i et 
påfølgende møte i Samarbeidsforum. Er det virkelig er slik ? Noen uttrykte at det er 
mange mennesker som på langt nær er selvhjulpne, men som opplever utstrakt frihet 
fordi de er avhengig av andre mennesker for å leve et godt liv.  
Og andre igjen opplever sin selvstendighet og uavhengighet som noe som distanserer 
dem fra andre. Det kan se ut som at de trenger kun seg selv og ingen andre for å klare 
tilværelsen sin. Og at det er et mål å klare seg selv – å be om hjelp er et svakhetstegn.   
 
Flere hevdet at det er andre friheter som er større enn å være selvhjulpen.  
Det er uro i forumet for at individets selvrealisering og frihet til å bestemme selv  

understreker og gjennomsyrer mye av politikken regjeringen fører. Det er gode 

relasjoner som gir fellesskap og solidaritet. Gleden i å gi er større enn gleden i å få. 

Det er ofte verdier som diskuteres når forumet er samlet. Det som er gjengitt ovenfor 

er  brokker fra én slik diskusjon som innledning  til årsrapporten for 2014.  

 

Organisasjoner i Samarbeidsforum mot fattigdom: 

1. Marborg 

2. Velferdsalliansen 

3. Foreningen fattignorge 

4. Stiftelsen rettferd for taperne 

5. RIO 

6. Landsforeningen for barnevernsbarn 

7. Leieboerforeningen 

8. KREM 

9. Bibi Amka 

10. Aleneforeldreforeningen 

11. Bikuben- brukerstyrt regionalt senter 

12. LIN; likestilling, Inkludering Nettverk 

Vi arbeidet mot slutten av året med å rekruttere inn flere organisasjoner i forumet. 

Stiftelsen Wayback var én av organisasjonene som vi har møtt og diskutert 

medlemsskap med. De har bekreftet at de trer inn i forumet fra 2015. 

KIF; Kvinner i Fokus er en nettverksorganisasjon som består av ca 26 

minoritsorganisasjoner som vi har hatt samtaler med for å styrke 



minoritetsperspektivet i Samarbeidsforum. Det er mulig at KIF trår inn i forumet i 

2015. 

Samtidig trer Foreningen Fattignorge ut av forumet fra 2015. 

 

Temaer  i Samarbeidsforum og Kontaktutvalget i 2014: 

Det har vært avholdt  7 heldags  Samarbeidsforum møter på Batteriet i Oslo.  Vi har 

møtt i regjeringens  Kontaktutvalg 3 møter. I det følgende vil vi gjengi 

hovedinnholdet i disse samlingene: 

Samarbeidsforum 4.2. Heldagsmøte på Batteriet 

- Fellesorganisasjonen v/ Lars Semmerud deltok hele dagen som gjest og 

observatør.  

Hovedsak  for dagen  var å vurdere SF sine roller og innsats i foregående år 

samt å diskutere veivalg videre i 2014. FO hadde et innlegg om hvordan SF kan 

samarbeide med fagbevegelsen og hva som kunne være felles kampsaker sett 

fra deres synspunkt. 

Samarbeidsforum  den 01.04. Heldagsmøte på Batteriet 

Statssekretær Per Willy Amundsen deltok på deler av møtet sammen med 

prosjektleder for den nasjonale boligsosiale strategien og avdelingsdirektør i 

velferdspolitis kavd i Arbeidsdepartementet. Det har vært flere møter mellom 

prosjektledelsen og SF. KRD anerkjente  innspillene fra forumet, og de har opplevd 

samarbeidet svært nyttig. I forbindelse med lanseringen av strategien, ønsket 

Kommunal og moderniseringsdepartementet å møte forumet for å høre 

organisasjonenes reaksjoner og innspill til den lanserte strategien. Forumet på sin 

side var fornøyd med at flere av deres forslag til løsninger er tatt inn i strategien.  

I forbindelse med denne nye nasjonale strategien skal det gjennomføres en 

boligsosial lederkonferanse  12.mai for ordførere, rådmenn og andre 

beslutningstakere. Samarbeidsforum er invitert til å delta både på konferansen og 

med en plass i debattpanelet. Lars, Aasen, Leieboerforeningen deltar i debatten. 

Ekspertgruppe 

Arbeids- og sosialdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere 

hvordan NAV fungerer. De skal særlig ha fokus på hvordan NAV  kan bli mer 

brukervennlig. 

Dette er en topptung ekspertgruppe og Samarbeidsforum er kritiske til at det ikke i 

denne gruppen er prioritert plass til noen som kan representere de med 

brukererfaring. Vi er imidlertid tilfreds med at forumet er invitert til å sitte i 

referansegruppen til ekspertutvalget. 



Etter 30 års virke avvikles Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og 

myndighetene (KIM). Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne 

sier i denne forbindelse at hun  ser fram til en fornyet dialog med 

innvandrerbefolkningen og ønsker særlig å få innvandrerkvinnene i tale.  

Bibi Amka foreslår derfor at Samarbeidsforum tar kontakt med ministeren og 

inviterer seg inn til å delta i denne dialogen. Samarbeidsforum stilte  seg bak  

forslaget.  

Samarbeidsforum den 26. – 27. mai: 2 heldagssamlinger 

Vi hadde invitert 2 representanter fra Barne og likestillingsombudet. Tanken bak 

denne invitasjonen var at Samarbeidsforums organisasjoner representerer mange 

som daglig opplever å bli holdt utenfor viktige deler av samfunnet. Ofte dreier det seg 

om usynlige barrierer hos den enkelte og i samfunnet som til sammen gjør at  folk 

stenges ute. Er dette diskriminering? Er diskrimineringsombudet også et ombud for 

de som organisasjonene i Samarbeidsforum representerer? Denne delen av dagen bar 

preg av foredrag og spørsmålsrunder.   

Vi besøkte Nobels Fredssenter og ble guided rundt på  utstillingen Be Democracy. 

Utstillingen utforsker hvordan sosiale medier endrer samfunnet og utfordrer makt. 
 
En bolk på dagen ble brukt til å forberede neste møte i Kontaktutvalget. Statsråden 
hadde gitt oss 5 spørsmål som han ønsket forumets synspunkter på: 
 

1. Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike 

praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når det gjelder å forkorte 

foreldrenes sosialhjelp når barna har egen inntekt. 

2. Øvre tak på sosialhjelp? Bør man sette et øvre tak for hva man kan få av 

sosialhjelp?  

3. De ulike velferdsordningene – fungerer de godt nok? Skal vi ha så mange 

ordninger? Bør ordningene være mer målrettet?  

4. Hva er de 5 viktigste tiltakene som må gjennomføres for å få ungdom og 

kvinner med innvandrerbakgrunn inn i arbeidslivet? 

5. Meldingen om frafall i skolen: tar gjerne i mot innspill fra forumet på hva de 

skal se på i meldingen  

Temaene ble fordelt blant medlemmene  i forumet etter kompetanse og interesse. 

 
Dag 2 fordypet vi oss i presentasjonsteknikk. 
Forumet trenger å kunne kommunisere godt med hverandre og med omverdenen. 
Kommunikasjonsferdigheter er helt grunnleggende både i mellommenneskelige 
relasjoner og i politisk påvirkningsarbeid.  
 
På samlingen hadde vi fokus på muntlig formidling. Hvordan kan vi best mulig 
presentere det budskapet vi ønsker? Vi er i mange sammenhenger der dette er 
nødvendig for oss å kunne, som blant annet i Kontaktutvalget, i høringer, på 



konferanser osv. Samarbeidsforum trenger å formidle historier, erfaringer og politisk 
budskap muntlig på en god måte.  
Skuespiller Monica Borg Fure hadde ansvar for timene med praktiske øvelser og 

teori. 

 

Samarbeidsforum mot fattigdom  26. august  

Møtet ble brukt til å forberede neste møte i Kontaktutvalget den 4.9. De 5 

spørsmålene fra statsråden som ble fordelt blant organisasjonene i forumet før 

sommeren, ble diskutert og presentert i plenum og forberedt til  møtet med 

statsråden.  

Forumet har skrevet en høringsuttalelse om: Plikt til å stille vilkår om aktivitet 

ved tildeling av økonomisk stønad. Utkastet som ble lagt frem ble diskutert og 

ferdigstilt til innsending til departementet. Se eget avsnitt om høringsuttalelser. 

Samarbeidsforum 9.oktober heldagsmøte 

SF ble brukt til å diskutere det fremlagte statsbudsjettet. Noen i forumet og Batteriet 
hadde gått gjennom de vesentlige postene i ASD, KRD, BLD og KUD.  
Noen punkter vi er kritiske til:  

 Bostøtte: Økte trygder og inntekter pga høyere skattetrekk. 12000 mottakere 
av bostøtte vil ikke få bostøtte fordi inntektsgrensen heves. 

 

 Bostøtten kuttes fra 4 mrd til 2,8 mrd. 

 Behovsprøvet barnetillegg 0,4 G. Dette skal fases ut i løpet av 3 år. 
Barnetillegget reduseres til kr 7000,- 

 Overgangsstønaden vil reduseres fra 3 til 1 år. 

 Ferietillegget bortfaller for de som har dagpenger 

 Arbeidsplikt for alle på sosialhjelp 
 
Et annet hovedtema på Samarbeidsforum var: Landsforeningen for barnevernsbarn 
innledet og la opp til diskusjon om ny barnevernslov der rettighetsfesting av 
barnevern foreslås. Mange nye elementer i forslaget; bl.a. at mer av barnevernet 
overføres fra stat til kommune. Hvem skal ha ansvar for ettervern i barnevernet? 
 
Samarbeidsforum den 18.november 
 
Møtet hadde 3 saker:  
1. Høringssvar til ASD’s forslag om barns inntekt. 
2. diskusjon etter møte i referansegruppen til NAV’s ekspertutvalg 
2. forberedelse av neste møte i regjeringens Kontaktutvalg den 2.12.14. 
 
Ad 1: Forumets høringssvar til forslaget om å endre sosialtjenesteloven ad barns 
inntekt. 

 SF sitt hovedforslag: At barnet beholder hele sin inntekt. Barn skal ha rett til å 
disponere egne inntekter. Ingen beløpsgrense. Urimelig at barn av 
sosialhjelpsmottagere skal forskjellsbehandles. 



Ad 2. Møtet i referansegruppen 

 Erfaringer fra møtene i referansegruppen til Nav’s ekspert ble lagt frem av Carl 
Eliassen fra Marborg. Han sitter i referansegruppen sammen med Ellen 
Bachmann. 

 

 

Ad 3. Forberedelse til Kontaktutvalget den 2.12.14 

Vi ønsker å ha 2 temaer på møtet med statsråden: 

 Hva er brukermedvirkning? Brukermedvirkning i NAV og kommunal 
velferdssektor. Strategi for innføring av brukermedvirkning. 

 

 Innspill til statsbudsjett 2016? Strategi mot barnefattigdom. Nasjonal plan mot 
bekjempelse av fattigdom. Sosialhjelp på SIFO nivå 
Behovsprøvde ytelser: bostøtte. Uførereformen. 
Vi lager et notat som samler forumets perspektiver og løsningsforslag til 
statsbudsjettet 2016. 
 
 

Kontaktutvalgsmøter i 2014: 
 
22. april  2014:  
Robert Eriksson og Heidi Lohrmann møtte i Kontaktutvalget. 
 Temaer i møtet var en diskusjon med statsråden om hva som var nytt i 
regjeringens sosialpolitikk. 
Videre diskuterte vi sikkerhetsnettet for dem som var for dårlige til å arbeide, 
men for friske til å få uføretrygd. 
Hindringer i arbeidslivet for innvandrerkvinner og manglende språkopplæring 
som en faktor som hindrer tilgang til arbeid ble drøftet. 
 
Sosialhjelp og manglende oppjustering i forhold til SIFO-norm ble tatt opp. 
 
Omfanget av dropout i VGs og hva som kan gjøres for å redusere og forebygge 
at unge faller ut og ikke kvalifiserer seg for arbeidslivet. 
 
Ettervern innenfor rusfeltet som en nedprioritert oppgave i kommunene. 
Øremerking av midler til kommunens ettervern i rusfeltet vil sikre kvalitet i 
ettervern. 

 
04.september 2014 
Det var deltagelse fra 3 departementer i kontaktsutvalgsmøtet: Statsråd Robert 
Eriksson og statssekretær Torkil Åmland, statsråd Solveig Horne, BLD, ved 
Johan Raaum fra KD, Heidi Lohrmann og Serap Helin Hartwig fra ASD. 
Statsråden hadde på forhånd ønsket at Samarbeidsforum kunne drøfte og 
komme med synspunkter på følgende temaer: 
 

 Sosialhjelp og andre velferdsytelser; fungerer de hensiktsmessig? Bør det være 
et øvre tak på sosialhjelpen? 



 5 forslag til løsninger på hvordan få flere innvandrerkvinner ut i arbeidslivet 

 Hvordan forebygge  dropout i videregående skole? 
 
 

 

 
 
02.desember 2014 
Robert Eriksson og Bente Hagerupsen møtte i kontaktutvalget. Hovedtema var 
innspill fra Samarbeidsforum til statsbudsjettet 2016. 
 
Forumet valgte i møtet å konsentrere seg om noen utvalgte temaer til 
statsbudsjettet. I tillegg hadde vi laget et skriftlig innspill som ble overlevert 
statsråden i etterkant av møtet. 
 
Av saker vi tok opp i møtet var særlig barn i fattige familier og hvilke tiltak som 
kan løfte fattige barnefamilier. Vi la vekt på å styrke familieøkonomien – også 
til de foreldrene som ikke er innenfor i arbeidslivet, styrking av skolen 
inkludert måltid for elevene.  Boligstandarden for fattige familier er dårlig og 
mange har ustabile boforhold. Dette fordrer en satsing på å styrke innsatsen 
for å sikre egnede boliger. 
 
Rusfeltet: Forumet er opptatt av at staten øremerker midler til kommunen til 
bruk i rusrehabilitering. Også i rusfeltet er vi opptatt av at myndighetene må 
prioritere bygging av tilrettelagte  boliger til utsatte grupper.  
Vi mener at NAV må satse mer på arbeidstrening og prioritere 
Kvalifiseringsprogrammet overfor rusavhengige.  
 

 

Makt og Muligheter  9. – 10. april på Sundvolden hotell 
 
70 deltagere fra  34 brukerorganisasjoner fra hele Norge møttes til tema «Hvordan 
skape slagkraftige organisasjoner?» 2 dager med seminarer, verksteder, 
plenumssamlinger med ressurspersoner både fra organisasjonene og fra fagfeltet for 
øvrig. Kultur og sosialisering er vesentlige innslag i konferansen.  Nye 
samarbeidsrelasjoner oppstår og  nettverk utvides på Makt og Muligheter-
konferansene som vi arrangerer 2 ganger i året. Konferansen er vesentlig i 
Samarbeidsforum mot fattigdom fordi den samler mennesker fra hele landet og er 
blitt en arena for rekruttering til Samarbeidsforum samt et møtested for 
kompetanseøkning.  
Batteriet vektlegger brukerdeltagelse i planleggingen fra ide til gjennomføring, og 
brukerrepresentanter har synlige roller på scenen som programledere, 
verkstedholdere eller foredragsholdere. Andre har ansvar i kulissene med praktisk 
tilrettelegging.  
Programmet inneholdt bl.a. workshop med Dag Kaas: “Hvordan gjøre hverandre gode?” 

Dag Kaas har årelang erfaring som trener og leder av norsk toppidrett, og er blant 
annet kjent som Bente Skaris personlige trener. Han har ledet Olympiatoppens 
Senter for Prestasjonsutvikling. 
 



Jeanine Brenna fra Fagutviklingsenheten i Kirkens Bymisjon holdt foredrag om: 
Menneskene = drivkraften, om frivillig engasjement i organisasjonene. 
Thomas Storm: “Konflikthåndtering” Thomas Storm er ansatt på Stovner 
frivillighetssentral der han arbeider med forumteater, et teater for samfunnsendring. 
Nils Haugen: “Fornuft og følelser” Nils Haugen er coach og psykolog. Han har 
også arbeidet med mennesker som ønsker å komme tilbake til arbeidslivet etter lang 
tids sykdom og utbrenthet. Han spør: - Hva er følelser og hvilken betydning har de i 
samhandling med andre? 
Sarah Camille Ramin Osmundsen hadde konsert Sarah Camille er poet, forteller og 
sanger. Hun har blant annet erfaring fra Rikskonsertene, Nordic Black Theatre, 
Dramatikkens hus, og Det Norske Teatret. 
John Storaas: “En raus organisasjonskultur”. John Storaas er daglig leder 
og brukermedvirker i RIO. Han formidlet erfaringer fra hvordan RIO arbeider med 
egen organisasjonsutvikling for å gjøre sine frivillige og ansatte gode. 
 
For å sikre at det blir interaksjon mellom scene og sal var det strukturerte 
refleksjonsprosesser rundt bordene. PÅ den måten blir avstanden mellom talerstol og 
deltagerne i salen mindre.  
 

Makt og Muligheter  13. – 14. oktober på Sundvolden hotell 
Tema 1 dag:  

 Rettighetsfestet sosialhjelp med nasjonal minstenorm 
90 deltagere fra brukerorganisasjonene der vi samlet stortingspolitikere og forskere 
til å diskutere rettighetsfesting av sosialhjelp i Norge. Med paneldebatt, undervisning 
av forskerne  Axel West Pedersen fra Samfunnsforsk og Elling Borgeraas fra SIFO. 
Stig Rusten fra Aleneforeldreforeningen deltok i panelet sammen med 
stortingspolitikerne. Johanna Engen; leder i Velferdsalliansen holdt foredraget «Hva 
skal vi leve av?» som innledning til debatten. Temadagen var en del av EMIN-
prosjektet (European minimum income) som er støttet av EU-kommisjonen. 

Dag 2 på Makt og Muligheter hadde tema «Møte med det ukjente – sammen 
blir vi forandret».  

Vi skrev i invitasjonen: Har du kjent en uro i møte med det fremmede? Kjent 
at dine forventninger blir utfordret? Gode møter skjer når vi får være oss 
selv i møte med den andre, mener filosofen Levinas. Det betyr ikke at den 
ene skal underordne seg den andre, men være åpen for å bli overrasket. 
Forstå noe nytt. Det er ikke «vi» og «dem». Sammen blir vi forandret!  

Dagen bød på innlegg fra Ana Lopez fra INLO, Hannah Wozene Quam fra Queendom 
og Kouame Sereba-en musiker med røtter i afrikansk musikk-tradisjoner. En 
representant fra SAFIR Ung holdt innlegg om sin reise fra aktiv rusavhengig til nå å 
være i stand til å møte og hjelpe andre med rusproblemer.  
 
Det var kulturelle innslag fra egne krefter i organisasjonene som underbygget temaet. 
Også denne konferansen ble til i tett samspill med representanter fra 
brukerorganisasjonene i samarbeid med Batteriet. 
Etter hver Makt og Muligheter ber vi deltagerne evaluere på Questback. Det som 
scorer høyt er faglig innhold, det å knytte kontakt med nye mennesker og 
organisasjoner. Nettverksbygging fremheves som en av fruktene av konferansene. 



 
Uttalelser fra noen av deltagerne i evalueringen: 
 
Kjempeinteressant å få være med på. Det økte engasjementet å få lov å bidra til å belyse. 
Særlig var vel temaet aktuelt for meg i og med mitt engasjement for akkurat dette med 
barnefattigdom. og det var jo ekstra moro at det spørsmålet som jeg måtte 
spissformulere ble valgt ut.  
 
Ble veldig inspirert til å dele erfaringene, og har satt i gang en indre prosess som allerede har 
ført til vekst, og regner med at vil følge meg videre. 
 
Hadde et medlemsmøte allerede dagen etterpå, og tok i bruk mye fra dette seminaret. 
 
Vi er i startgropa for en organisasjon og jeg så nødvendigheten av en leder i gruppa, og da 
tok jeg den makten jeg har i å spørre gruppa om deres syn på meg som en evt leder. Dette 
hadde jeg ikke våget før seminaret. 
 

Deltakelse på møte i Nordisk sosionomforbunds 

samarbeidskomite (NSSK)  

Honoratte Kashale fra Bibi Amka og Kai-Rune deltok på møte i nordisk 

sosionomforbunds samarbeidskomite 7. mars og holdt en innledning om 

brukermedvirkning og brukerdialog. Her ble modellen med Samarbeidsforum mot 

fattigdom i Norge og Kontaktutvalget presentert.  

Nordiske sosionomforbunds samarbeidskomite (NSSK) består av 

sosionomforbundene i Danmark (DS, HK-Kommunal), Færøyene (Føroya 

Sosialradgjevarafelag), Norge (FO), Finland (Talentia), Island (SIF) og Sverige (SSR, 

SKTF). Deltakerne fra de nordiske landene ble svært interessert i vår modell og den 

måten som Samarbeidsforum arbeider på.  

 

Institutt for familieterapi og sosialt arbeid Diakonhjemmet  

Honoratte( Bibi Amka) og Marielle (RIO) har sammen med Kai-Rune og Kathrine 

undervist 1. års studenter på Diakonhjemmets sosialhøgskole i temaet 

Samfunnsarbeid. Gruppen på 60 studenter ble delt i to grupper på 30 og 

undervisningen foregikk på Batteriet 6. og 7. mars. Marielle og Honoratte underviste 

hver sin gruppe. En viktig del i denne undervisningen var å formidle 

Samarbeidsforum mot fattigdom og modellen med Kontaktutvalget.  

 

 

 



Høringer og høringsuttalelser i 2015 

Samarbeidsforum er høringsinstans i flere sosial – og helse politiske forslag fra 

regjeringen.  

Høringsuttalelse om utkast til endringer i lov om sosiale tjenester i 

arbeids- og velferdsforvaltningen § 18. 

Arbeids- og sosialdepartementet har lagt frem forslag om endringer i sosialhjelpen 

der de ønsker å endre på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene 

når det gjelder å forkorte foreldrenes sosialhjelp når barna har egen inntekt. Dette er 

en ordning som gjør at det er lite motiverende for ungdommene å jobbe og ordningen 

motarbeider intensjonen med arbeidslinja.  

 

Vilkår for økonomisk stønad kan settes inn der det er målrettet og faglig vurdert, men 

ikke som en generell plikt som kommunene har. 

HØRINGSUTTALELSE OM PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR VED TILDELING AV 

ØKONOMISK STØNAD 

Samarbeidsforum mot fattigdom Budskapet fra Samarbeidsforumet  om 

lovforslaget kan oppsummeres slik:   

Vi kan ikke se at  aktivitetsplikt for alle som mottar sosialhjelp  er løsningen for å få 

folk i arbeid. Begrunnelsen for å hevde det er at dagens lovgivning allerede gir 

hjemmel for at det kan stilles vilkår for utbetaling av økonomisk stønad, og vi mener 

at det er tilstrekkelig.  Vi kan derfor ikke se at en plikt som gjelder for alle vil bidra til 

å øke aktivitetsnivået. 

Forumet hevdet at Kvalifiseringsprogrammet er et godt verktøy som med fordel kan 

utvides til å omfatte flere grupper. Videre at individuell tilrettelegging og oppfølging 

er forutsetningen for å lykkes i bestrebelsene for å få flere i arbeid og at tvang sjelden 

er et egnet virkemiddel i forandringsarbeid. 

 

HØRINGSUTTALELSE OM ENDRING I LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG 

VELFERDSFORVALTNINGEN 

Lovforslaget går ut på at hjemmeboende barns inntekter fra arbeid i 

fritid og ferier, som hovedregel ikke skal regnes med ved vurdering og 

utmåling av økonomisk stønad til familien. 

Oppsummert er budskapet fra forumet som følger: Samarbeidsforum stiller seg 

positive til forslaget om at barna får beholde egen inntekt. Når det gjelder å sette 

begrensinger i forhold til hvor mye de skal beholde mener vi prinsipielt at de burde få 

beholde alt, og oppmuntres og hjelpes til å tjene mer. I så måte støtter vi 

presiseringen om at det gjelder arbeid i fritid og skoleferier, slik at det ikke skal gå ut 

over skolegang. 



 

Filmen Postrestante 

Høsten 2013 fikk vi kontakt med skuespilleren og filmregissøren Monica Borg Fure. 

Hun holdt kurs for Samarbeidsforum i mai 2014 i presentasjonsteknikk og vi har 

brukt henne på andre kurs i Batterisammenheng det siste året. Da ideen om en film 

oppstod ble en rekke av representantene i Samarbeidsforum informanter til et 

manus-utkast. Fra den opprinnelige ideen om en dokumentar om fattigdom, dreide vi 

i løpet av prosessen mer mot å lage en fiksjons-film. En fortelling vil berøre både 

hode og hjerte hos seerne. Handlingen viser hvordan et menneske kjemper for å 

bevare sin verdighet når bolig og andre vesentlige bærebjelker i tilværelsen rakner. 

Den skildrer fattigdom på en realistisk måte og reiser en rekke spørsmål hos seerne. 

Disse spørsmålene vil kunne gi meningsfulle samtaler om å leve på utsiden av 

samfunnet, samtidig som man lever midt i det. 

 Vi satte oss som mål og ha ferdig en kortfilm til Batteriets 10-års feiring den 

4.desember. Tittel ble «Postrestante» - en film på 8 minutter. Det ble en film av høy 

teknisk kvalitet med profesjonelle skuespillere og øvrig team. Filmen er gitt til 

organisasjonene i forumet, og den egner seg godt som innledning til debatter, 

foredrag og undervisning. Filmen er allerede brukt og skal brukes i faglige fora som 

Husbanken, Kirkens Bymisjons virksomheter, NAV, Sosionom-utdanningene etc. 

Vi lager nå på nyåret en strategiplan for hvordan filmen skal spres og brukes. 

 

 

 

Oslo, den 17.02.2015 

 

 

 

Kai-Rune Myhrer 

virksomhetsleder 

 

 


