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Innledning 
«Ingenting om oss uten oss» er plattformen Samarbeidsforum mot fattigdom jobber ut ifra. 

Dette har vært viktige stikkord i året som har gått. Dette speiles både i temaene for møtene i KU, samt 

det som har vært hovedfokus i SF møtene. Fokus på reell brukermedvirkning  har vært  kommunisert 

til Ekspertgruppen til NAV,  og i møtene med Arbeids- og sosialministeren Robert Eriksson. SF tror 

fast på at brukerstemmen er helt  avgjørende,  for å utvikle gode velferdsordninger for de mest sårbare 

blant oss. 

 
Organisasjoner i Samarbeidsforum mot fattigdom i 

Norge (SF) 
1. Marborg 

2. Velferdsalliansen EAPN Norge 

3. Stiftelsen rettferd for taperne 

4. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) 

5. Landsforeningen for barnevernsbarn 

6. Leieboerforeningen 

7. Kreativt og mangfoldig arbeidsliv (KREM) 

8. Bibi Amka 

9. Aleneforeldreforeningen 

10. Bikuben- brukerstyrt regionalt senter 

11. LIN; likestilling, Inkludering Nettverk 

12. Wayback 

 

 

 

 

 

 

 

MØTER I SF 

29.1. 
Handlingsplan for året. 

Hvordan ser det politiske 

landskapet ut, og hvordan 

skal SF bringe frem sine 

saker. 

Fokus 2015: 

1. Oppvekstvillkår (Bolig, 

bomiljø, barn og unge i 

fattige familier, utdanning) 

2. Folkehelse 

(brukermedvirkning, rus, 

inkludering, sosiale 

forskjeller, mental helse) 

 

27.2 

Forberedelse til Ku møte. 
Strategi mot barnefattigdom,  

samt endringer i 

overgangsstønaden til enslige 

forsørgere. 

Innlegg om barnefattigdom 

ved Ingvild Stjernen Tisløv, 

Buf.dir 

 

17. 4 
Opptrappingsplanen for 

rusfeltet. 

Disse temaene skal legges 

frem i KU i juni 

1.Gjeld  

2.Forholdet mellom rus og 

fattigdom 

3.Sosial inkludering, 

meningsfull aktivitet og 

nettverksbygging 

 

 

 

 

 

 

3.9 
Presentasjonsteknikk 

Organisasjonene hadde forberedt egen presentasjon, basert på noen 

kriterier. Tilbakemelding fra de andre i forumet. 

Valg av nye inn i Arbeidsutvalget (AU). 

Fremlegg av høringen; Et  NAV med muligheter. 

3. 11 

Forberedelser til KU 

Innspill til Statsbudsjettet 2017 

 
Bolig for velferd 
Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020) 

RIO har anbefalt at det er brukerrepresentasjon inn i den 

tverrdepartementale gruppen, som jobber med boligstrategien for bolig og 

velferd. SF deltar med en person i tillegg til RIO og Wayback. 

 

Forenkling av regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner og 

prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. 

SF sendte over innspill til Hagerupsen i Departementet. 

3.12 

Forberedelse til KU 12. januar 
Innspill til Statsbudsjettet 2017; 

Innvandringsspørsmål og flyktningsituasjonen.  

Velferdsordninger: Bolig og bostøtte. Øremerking.  

Barn og barnevernet.  
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Dagskonferanse om partnerskapet i 
NAV-kontorene 
13. april 2015, Oslo Kongressenter 

Sluttrapport fra ekspertgruppen for 
gjennomgang av NAV 
 
Innledning v/Sigrun Vågeng.  
Kommentarer fra Bjørn Gudbjørgsrud, 
Arbeids- og velferdsdirektoratet,  
Helge Eide, KS, Thyra Kirknes, FFO og Carl 
Eliassen,  
Samarbeidsforum mot Fattigdom i Norge 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/invitasjo
n-til-dagskonferanse-om-partnerskapet-i-nav-
kontorene/id2398376/ 

 

 
Skriftlig innspill til; 

Høring – «Et NAV med muligheter. 

Bedre brukermøter, større handlingsrom 

og tettere på arbeidsmarkedet» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTER I KU 

11.4  

Endringer i 
overgangsstønaden for 
enslige forsørgere.  
Strategi mot 
barnefattigdom 
 
Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge, 
ASD 
Statssekretær Kai-Morten Terning, BLD 
Merethe Løberg, BLD 
Heidi Lohrmann, ASD 
Bente Hagerupsen, ASD 
 
 
 

4.6 
Opptrappingsplanen for 
rusfeltet 
Statsråd Robert Eriksson ASD  
Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen HOD  
Sanndro Moe Melgalvis HOD 
Heidi Lohrmann ASD  
Serap Helin Hartwig ASD  

Referat fra møte i 
Kontaktutvalget 040615.pdf

 

 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/invitasjon-til-dagskonferanse-om-partnerskapet-i-nav-kontorene/id2398376/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/invitasjon-til-dagskonferanse-om-partnerskapet-i-nav-kontorene/id2398376/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/invitasjon-til-dagskonferanse-om-partnerskapet-i-nav-kontorene/id2398376/
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Makt og muligheter 

19.-20. mai 

Sted. Bymisjonssenteret Tøyen  

Tema: Når lydbølger knuser glass. 

 
Grupper av mennesker står i utkanten av velferdssamfunnet, og mange 

erfarer at stengslene er usynlige. De kan være vanskelige å bryte ned. 

Men lydbølger kan knuse glass. Når vi går fra skam til verdighet kan vi 

heve stemmen og påvirke. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makt og muligheter 

Makt og muligheter 

 

 

 

 

 

PROGRAM  DAG 1. 
 

«OM FORSKJELL PÅ 

SKYLD OG SKAM OG 

HVORDAN BLI KVITT 

DET 
V/ PSYKOLOG NILS 

HAGUGEN 

 

MINI-KONSERT 

RØST (MAGNE NEBY) 

 

«DEN USYNLIGE 

GLASSVEGGEN OG 

HVORDAN JEG BRØT 

DEN» 

- GUDETA (DET OROMISKE 

SAMBAND) 
- LINE (RIO) 
- JOHAN (WAYBACK) 

 

FILMEN « POST 

RESTANTE» 

 

«Makt-avmakt. 
Alene-sammen» 
Per Fugelli 
Bordprosesser 
 
Middag på Ingensteds 
Underholdning med 
Haddy Njie 

 

 
 
 

Program dag 2. 

Mot til å være med? Fra motstand til 
deltakelse».  
v/ Sturla Stålsett, Styreleder Frivillighet Norge 
 

Påvirkning 
Mennesker i limbo v/Arja 
Muhamed Ali Fadlabi  
Fadlabi er i dag en anerkjent og særdeles aktiv 
samtidskunstner bosatt i Oslo 
 #StakkarsOss 
Aina Kristiansen og Hanna Nordberg forteller om bloggen og 
utstillingen «Stakkars oss som bor i Oslo».  
 
Samtale med Ebba Wergeland, Geir (KREM), Grete 
(Borgerlønn Bien) og Kristin Walstad (Batteriet) 
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8.-9. oktober 

Sted. Månefisken 

Tema: Fellesskap gir tyngde – ikke bli veid for lett! 
Konferansen vil handler om å styrke vår kompetanse og tyngde, sammen med andre. 

 

PROGRAM DAG 1. 

Samhold gjør sterk - arbeiderhistorier fra Akerselva 
Gro Røde, formidlingsansvarlig for Arbeidermuseet.  

Fellesskap gir tyngde – ikke bli veid for lett 
Sturla Stålsett, styreleder i Frivillighet Norge.  

Bli kjent – vi puzzler oss sammen. 

 
Parallelle workshops, del I 

1300 – 1410 1300 – 1410 1300 – 1410 

Workshop 1 Hovedhallen Workshop 2 Søylehallen Workshop 3 Smia 

«Samdrømt – veien mot en 

felles visjon» 

Bidragsytere: Caroline og 

Sigmund, Batteriet Oslo 

«Læringsverksted og sosiale 

medier – internt og i nettverk» 

Bidragsytere: Etiopisk norsk 

kanal,  LIN, Kompass & co, 

Norges KFUM/KFUK, 

Aleneforeldreforeningen. 

 

«Samarbeid gjennom 

kunstnerisk arbeid – en 

praktisk workshop»  

Bidragsyter: Kunstner Karl 

Helge Vannebo Sr. 

 

 

Middag på kvelden. 

Musikalsk innslag:  

Gospelfabrikken 

Sarah Camille Ramin Osmundsen  
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PROGRAM DAG 2. 

 

«Samarbeid for løsninger gjennom lokalt forankrede ressurser og sosialt 

entreprenørskap». Sarah Prosser fra Tøyen Unlimited sammen med Faridah Sahkoor og 

Shamsa Abbas Moalin.  

Parallelle workshops, del II 

1100 – 1230 1100 – 1230 1100 – 1230 

Workshop 4 Hovedhallen Workshop 5 Søylehallen Workshop 6 Smia 

«Naturlig hjelpere – om 

helsefremmende arbeid på 

tvers»  

Bidragsytere: Kubra, Rabea 

Kvinneforening og Arild 

Aambø, lege (grunnlegger av 

Primærmedisinsk verksted, 

PMV) 

 

Vert: Kristin 

«Veien til aktivitetsmidler- om 

samarbeid for å søke midler»  

Bidragsyter: Bjørnar 

Holsæter, Frivillighet Furuset 

Vert: Ellen 

 «Samarbeid gjennom teaterlek 

– en praktisk workshop».  

 

Bidragsyter: Helene 

Abrahamsen, Det Andre 

Teatret.  

Maksimum 15 deltakere. 

Vert: Tea 

 

Avslutning og lunsj 

 

STUDIETUR 15.-17. JUNI  

København 

Mandag 15. juni: Første kvelden fikk vi besøk av Lisbeth Zornig Andersen og Mikael Lindholm 

fra Huset Zornig. Sammen med livseksperter og fagfolk utvikler 

de ny kunnskap og metoder som kan styrke utsatte mennesker 

og familiers potensiale i hverdag og arbeidsliv. Vi lot oss også 

inspirere av deres arbeid med demokratikampanjen "Stemmer 

på kanten"!  

Tirsdag 16. juni: 
På Kofoeds Skolen fikk vi omvisning av chefskonsulent Ole 

Meldgaard (i front på bildet).. På skolen får arbeidsledige og 

vanskeligstilte mennesker hjelp til å hjelpe seg selv. Der er alle elever, og det er skolens overbevisning 

at ethvert menneske gledes og vokser, når det får mulighet til å skape og ta ansvar for sitt eget liv. Vi 

har stor tro på Kofoeds metode og verdigrunnlag! 
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Vi besøkte Kriminelles Revanche I Samfundet (KRIS) og noen av oss også værestedet Clean House. De 

tilbyr midlertidig bosted, værested og driver diverse aktiviteter og undervisning.  

Onsdag 17. juni: 

Halve gruppa besøkte Jane Laustsen og Project Udenfor hvor vi fikk høre om arbeidet de gjør på gata, 

og om ulike eksperimentelle prosjekter knyttet til boligproblematikk og utenforskap. 

Resten av gruppa besøkte Settlementet som arbeider på mange ulike plattformer  for sosialt og 

kulturelt likeverd i samfunnet. Vi besøkte ulike prosjekter  og hadde lunsj på deres eget spisested; Café 

Sonja. 

 
Politikermøte med ungdomspartiene 

22. april på Batteriet 

 

Tor Bernhard, Rettferd for taperne,  initierte møtet sammen med resten av SF. 

Alle ungdomspartiene ble invitert inn til en dag med innspill  om det sosialpolitiske feltet,  sett 

gjennom øynene til flere av organisasjonene i SF. 

Unge Høyre, AUF, Sosialistisk Ungdom og KrFU var til stede. 

LIN, Wayback, Velferdsalliansen, Leieboerforeningen og Rettferd for Taperne presenterte sine 

organisasjoner og fokus. Dagen var lagt opp prosessbasert med dialog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo 15. februar 2015 

 

Ellen Rachel Bachmann     Hildegunn Dømbe Hermansen 

 

 

       

Fungerende virksomhetsleder   Avdelingsdirektør Mangfold og Oppvekst 


