Der skoen trykker
Frelsesarmeens innspill til stortingsperioden 2021–2025

I Norge er det fremdeles mange som trenger å bli sett og
hjulpet. Vi har klare meninger og politiske oppfordringer til hvordan
vi sammen kan jobbe for et enda bedre samfunn. Her er våre
ferskeste inntrykk – og forslag til hva som bør gjøres.
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Der skoen trykker
I over 150 år har Frelsesarmeen jobbet i samfunnets randsoner, for å avdekke behov og møte dem
på best mulig måte. Det som motiverer oss, er troen på Guds kjærlighet og enkeltmenneskets
unike verdi.
Helt siden 1800-tallets England har «suppe, såpe og frelse» vært et viktig prinsipp og uttrykk
for våre verdier. Tanken om at vi har fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov er like aktuell i
dag. Det handler om å gi omsorg for hele mennesket: Å tilby suppe er å møte de grunnleggende
behovene til dem rundt oss. Såpe handler om verdighet og selvrespekt. Frelse uttrykker Guds
grenseløse og livsforvandlende kjærlighet gjennom Jesus Kristus.
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Frelsesarmeen er en kristen kirke, bevegelse og organisasjon – og sammen med det
private og offentlige leverer vi som ideell organisasjon tjenester til folket. Den norske
velferdsstaten er omfattende og dekker de fleste samfunnsmessige behov, men likevel finnes
det behov i samfunnet som det offentlige ikke dekker. Her oppfordrer «Suppe, såpe og frelse»
til konkret

handling. Det ligger i vårt DNA å gå foran og ta samfunnsansvar, som en sosial
entreprenør. Ideelle aktører har lenge hatt, og har fremdeles, en sentral rolle i å utvikle nye
tjenester for mennesker med sosiale hjelpebehov, som fører til at nye tjenester tas videre inn mot
det offentlige hjelpeapparatet.
I Norge er vi til stede i omkring 100 lokalsamfunn fra Vardø i nord til Mandal i sør,
og jobber kontinuerlig med å gi folk en verdig hverdag. Med kjærlighet, engasjement og
tilstedeværelse møter vi folks behov der hvor de er. Du finner oss gatelangs, i folks hjem eller på et
av våre tilbud, væresteder eller nærmiljøkirker (korps). Vi møter barn, unge og eldre. Mange av de
vi møter har komplekse utfordringer, og det å bli sett er kritisk for å kjenne på mestring, håp
og glede.
Det er ikke deg, meg og dem – det er oss. Sammen kan vi bety noe for hverandre, og veksle mellom å være den som hjelper og den som blir hjulpet. Det er viktig å minne oss selv på at
alle plutselig kan befinne seg i en vanskelig situasjon. Mange opplever dette som å «falle utenfor
samfunnet». Vi mener at du egentlig «faller i samfunnet». Med hele deg og din vanskelige s ituasjon,
så er du like fullt til stede i samfunnet, men mangler kanskje den støtten, tilhørigheten og felles
skapet som du trenger for å komme deg på beina igjen. Da blir det store spørsmålet – hva gjør vi,
i samfunnet, for å kunne se deg og dine behov?
I Norge er det fremdeles mange som trenger å bli sett og hjulpet. Frelsesarmeen har solid
kunnskap om hvor skoen trykker for utsatte mennesker i Norge. Vi møter mange mennesker og
ulike skjebner gjennom mange av våre arbeids- og møtesteder. Vi jobber med barne- og familievern,
rusomsorg, arbeidsinkludering, kriminalomsorg, flyktningarbeid, menneskehandel, eldreomsorg og
barnehager. Vi tilbyr også praktisk hjelp, meningsfulle hverdager og fellesskap gjennom mange ulike
aktiviteter og tiltak i våre nærmiljøkirker (korps). Vi har identifisert mange behov, og vi kommer til
å fortsette å identifisere behov og gjøre noe med dem – enten med innsamlede midler, tilskudd
eller gjennom nye avtaler med det offentlige.
Midt i dette arbeidet har vi også klare meninger og oppfordringer til norske politikere,
om hvordan vi kan jobbe sammen for et enda bedre samfunn, spesielt for utsatte grupper som ofte
opplever å falle mellom to eller flere stoler. Hvor trykker skoen akkurat nå? Det vil vi forsøke å gi
noe av svaret på her.

Territorialleder
Knud David Welander

Sosialsjef
Lindis Evja

Programsjef
Ann Pender
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Anbud og rammebetingelser
Historisk sett har ideelle aktører hatt en tradisjon for å sikre befolkningen sosiale tjenester
lenge før det offentlige tok ansvar. Vi er stolte over at Frelsesarmeen ofte har gått foran med
innovative grep som en sosial entreprenør, for å utvikle tjenester som hjelper m
 ennesker ut
av fattigdom og avhengighet, og som bidrar til håp for enkeltmennesket.
Godt sosialt arbeid er en investering. Vi oppfordrer myndighetene til å styrke samarbeidet
med ideelle organisasjoner, som vil bidra til å oppnå blant annet følgende gevinster:
•
•
•
•

Vi tar ikke ut utbytte – så all verdiskapning går tilbake til tjenestene.
Vi er en stemme for dem som trenger det – så demokratiet sikres.
Vi er sosiale entreprenører – vi har det i blodet å lete etter morgendagens løsninger
på dagens problemer.
Vi mobiliserer og engasjerer frivillige – så man får mye for pengene.

Ideelle organisasjoner har i flere år sett utfordringer med både anbud og rammebetingelser
og viser til veilederen «Adgangen til å reservere konkurranser om anskaffelser av helse- og
sosialtjenester for ideelle leverandører» (Nærings- og fiskeridepartementet)1.
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UTFORDRINGER VI SER:
•

•

•

Ved anbudsutsetting erfarer vi at oppdrags
giver legger mer risiko over på oppdrags
taker. Vi kan oppleve at økonomiske
rammebetingelser vektlegges på bekostning
av kvalitet.
Det offentlige ønsker i større grad å ha
tjenestene i egenregi.

 ksempel på dette er bruken av frivillige
E
som ressurs.
Frivillige/ideelle organisasjoner betaler
merverdiavgift på varer og tjenester. Dette
betyr 25 prosent skatt på frivillighet.

•

Ideelle aktører involveres for sent. Vi er tett
på lokalmiljøet, og kjenner til reelle behov
og utfordringer. Ideelle bør involveres i
større grad i forkant av anbudsprosesser og
utlysninger av tilskudd.

•

Digitaliseringsreform som forenkler
rapportering av prosjekter med offentlige
tilskudd.

•

Full og rettighetsfestet merverdiavgifts
kompensasjon for frivillige/ideelle
organisasjoner, i tråd med Frivillighet
Norges forslag.

•

Kompensasjon for historiske pensjons
forpliktelser, der ideelle drifter etter avtale
med kommuner.

•

Ideelle organisasjoner bør i større grad
inviteres inn til dialog og gis mulighet til å
komme med innspill i forkant av anbudsprosesser og utlysninger av tilskudd. Ideelle
organisasjoner har inngående innsikt i de
reelle behovene, og bør være med på
å definere formål med tilskudd før dette
fastslås i tildelingskriteringene. Her ligger
det et stort potensial, for å sikre at man
i større grad tar utgangspunkt i konkrete
behov.

I anbudskonkurranser er det ofte liten
mulighet for å beskrive tjenester som ideelle
kan tilby, utover det som etterspørres.

FORSLAG TIL TILTAK:
•

Sikre økonomiske rammevilkår for drift,
som gir rom for å drive med god kvalitet.

•

Tilskudd bør gis for en periode på tre år.
Ved tilskudd trenger ideelle aktører større
forutsigbarhet enn ett år.

•

•

Betalingsgaranti fra oppdragsgiver må ligge
på samme nivå som dekningsgaranti gitt av
oppdragstaker.
Avtaler med det offentlige som sikrer gode
og fleksible løsninger, slik at institusjoner
som drives av ideelle aktører kan gi et godt
og fremtidsrettet tilbud til brukerne i ulike
faser i livet.

•

Gode verktøy til å samarbeide med ideelle
aktører til statlige og kommunale oppdrags
givere.

•

Gjennomføre flere analyser av hvilke
gevinster som oppnås i samfunnet ved
å samarbeide med ideelle organisasjoner,
med vekt på kvalitet og økonomi.

ANBUD OG RAMMEBETINGELSER

•
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Frivillige
Vi er en ideell organisasjon med mange frivillige som yter ekstra verdier for fellesskapet og
samfunnet. Det finnes mange ulike organisasjoner som engasjerer ulike mennesker. Frivillig
deltakelse gir verdier utover arbeidskraften den representerer, og bidrar til å skape sosiale
nettverk og tilhørighet. For eldre kan deltakelse bidra til bedre helse og økt livskvalitet.
Mennesker får mulighet til å ta i bruk egne ferdigheter, tilegne seg nye og oppleve m
 estring.
Frivillig deltakelse bidrar til integrering, arbeidsinkludering og kvalifisering – i tillegg til
å motvirke ensomhet. Samfunn med et høyt nivå av frivillig aktivitet betyr gjerne også et
høyt tillitsnivå og sterke sosiale bånd i nærmiljøer.
For å kunne utvikle og tilby tilbud og tjenester av høy kvalitet, er det nødvendig med gode
rammebetingelser, forutsigbarhet i tildelinger og ved tilskudd, og økt kunnskap og styrking
av frivilligheten som fag.
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UTFORDRINGER VI SER:

•

Det vil være et økende behov for flere
frivillige i samfunnet, for å kunne løse de
fremtidige sosiale utfordringene. Vi tror at
det finnes mange potensielle frivillige, men
som ikke blir fanget opp og engasjert.

•

Frivillighetens betydning er for dårlig
forskningsmessig dokumentert. Frivillighet
Norge jobber med kontakt mellom

frivillighet og forskningsmiljøer, og for at
forskningen formidles på en måte som
er forståelig for organisasjonene. Det er
behov for økte midler til forskningsarbeid.
Forskning om frivillighet er viktig fordi
organisasjonene og myndighetene trenger
kunnskap for å kunne ta de riktige valgene
for fremtiden.

FORSLAG TIL TILTAK:

Det koster å rekruttere, engasjere
og beholde frivillige, og frivillige er en
ressurs som skal ivaretas. Det må i større
grad satses på gode verktøy/ressurser
til r ekruttering. Frivillige må ha gode
strukturer for hvordan de kan benytte sin
kompetanse/ferdigheter på en god måte.

•

Det er behov for økt tildeling av forsknings
midler til institusjoner som forsker på og
fremmer frivilligheten.  

FRIVILLIGE

•
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Lavinntektsfamilier
111 000 barn lever i fattigdom i Norge i dag. De mest utsatte familiene har sammensatte
levekårsutfordringer som henger sammen med bosituasjon, dårlig tilknytning til arbeidslivet,
uhelse, rus og/eller manglende nettverk/støttepersoner.
Mange foreldre i lavinntektsfamilier står langt unna fast arbeid, og har ofte en ustabil
tilknytning til arbeidslivet, hvor man tidvis må benytte seg av Navs ulike støtteordninger.
Dette påvirker familienes økonomi og er en kilde til familiestress og psykisk uhelse. Vi vet at
håp er en unik og viktig forandringsagent, og Frelsesarmeen ser det som en viktig del av sin
rolle å tenne håp for forandring ved å synliggjøre gjennom vårt arbeid at ingen skal måtte
gå veien alene.
Vi formes alle av miljøet vi vokser opp i, og fordi barn og unge er vårt samfunns viktigste
framtidskapital, ønsker vi å peke på noen mulige strukturelle endringer og tiltak som kan
bidra til økt sosial mobilitet for denne gruppen.
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TEMA: BOLIG
UTFORDRINGER VI SER:

•

Medvirkningsplikten med tanke på innholdet
i den hjelpen som Nav skal yte i forhold
til bolig er i dag ikke spesifisert godt nok,
og er derfor åpen for ulik tolkning. Denne
utydeligheten skaper utrygghet og stor
ulikhet i beslutninger og innsats. En trygg
og varig bosituasjon er et viktig premiss
for stabilitet, og er en viktig ramme for at
foreldre skal kunne være i stand til å gi sine
barn trygge og stabile oppvekstsvilkår.

•

Mange lavinntektsfamilier får ikke startlån,
fordi de ikke kan innfri kravet om å ha fast
inntekt/være varig ufør.

•

Bostøtten er utdatert. De øvre grensene
for boutgifter som det beregnes bostøtte ut
ifra, samsvarer ikke med prisnivået i storbyer som i Oslo.

•

Mange utsatte barnefamilier ender ofte opp
med å bo trangt i de dårligste leilighetene
hvor bomiljøet ofte kan være preget av rus
og kriminalitet.

•

Vi ser mange familier som ikke har god
nok informasjon om sine rettigheter med
tanke på standard eller oppsigelser. Leiemarkedet blir derfor et utrygt marked hvor
useriøse utleiere lett kan utnytte sårbare
familier som er i desperat jakt etter bolig.
Vi ser boliger med mugg, veggdyr, fukt, råte,
trekk, manglende rømningsvei, manglende/
ikke-tilfredsstillende kjøkken og uhygieniske
forhold (sprøytespisser, søppel og lignende).
Vi ser mange tilfeller av aktører på utleiemarkedet som tilbyr uegnede boenheter,
men som dekkes via sosialhjelp fra Nav.
Blant de kommunale boligene kan vi også
oppleve dårlig kvalitet.

LAVINNTEKTSFAMILIER

•

Det er en nær sammenheng mellom bolig
og de tre andre velferdspilarene arbeid,
helse og utdanning. Vi ser at familier med
lavinntekt eller andre levekårsutfordringer
er spesielt sårbare i boligmarkedet.
Kommunal bolig er et gode som svært
få får nyte godt av. Familier som opp
søker Nav for hjelp, får beskjed om å finne
leilighet selv på det private markedet, og
levere leiekontrakt til NAV. Men vi ser at
lavinntektsfamilier ofte havner nederst på
lista hos utleiere, hvor andre med mer stabil
inntekt/livssituasjon blir prioritert. Mange
lavinntektsfamilier blir også tvunget til å lete
etter små leiligheter på grunn av økonomi,
og for noen utleiere kan barnerike familier
anses å gi mer slitasje på leiligheten. Familier
med utenlandsk bakgrunn har ekstra
utfordringer knyttet til språk og manglende
nettverk.
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FORSLAG TIL TILTAK:
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•

Vanskeligstilte familier bør ha en lovfestet rett
til offentlig bistand for å finne en varig bolig av
en viss kvalitet

•

Flere nye kommunale boliger må inn i
lokale utviklingsplaner der barnefamilier får
mulighet til å bo over lengre tid.

•

Medvirkningsplikten Nav skal yte må
spesifiseres (sosialtjenesteloven paragraf 15
om bolig til vanskeligstilte), slik at man får
en mer lik saksbehandling i hver kommune.
I tillegg tror vi at det er et generelt behov
for et klarere regelverk og tydeliggjøring
av kommunens ansvar, for å kunne sikre at
flere får nødvendig bistand til å skaffe seg og
beholde egnet bolig.

•

•

Et tydeligere samarbeid mellom offentlig
og ideell/frivillig sektor om familier der
bolig er en stor utfordring. Ofte kjenner
organisasjonene til en større del av bildet.
En strukturert kartlegging av årsakene
til at enkelte familier ikke klarer å ivareta
sine interesser på boligmarkedet. Dette er
nødvendig for å kunne yte en helhetlig og
samordnet innsats som kan lede til varige
og gode løsninger for den enkelte familie.

Det er behov for strengere regulering av
leiemarkedet. En systematisk kvalitetssikring
av utleieenheter og offentlig godkjennings
ordning, ville vært en mulig løsning for
å sikre en minimumsstandard på utleie
enheter som Nav er med og betaler for.
Det er behov for en type innsyn i minimum
standard og større krav til kontrakt. Vi ser
at det er behov for en egen instans der man
kan melde bekymring omkring boforhold,
og som sikrer en oppfølging av saken slik
at alvorlige feil og mangler kan kreves
utbedret før neste leieforhold etableres.
En y tterligere vei å gå, kan være å fastsette
en generell minimumsstandard og krav til
innhold i gyldige husleiekontrakter.

•

Vi ønsker gjerne et samarbeid med
kommunene der Frelsesarmeen og andre
ikke-kommersielle aktører kan leie ut
boliger med et fornuftig prisnivå med
langtidskontrakter. Det bør også i større
grad tas i bruk andre løsninger som «Leietil-eie», «Eie først», og andre boligkjøps
konsepter, for å hjelpe flere inn på boligmarkedet, og for å sikre stabile situasjoner.

•

Tettere samarbeid med erfarne sosiale
entreprenører/ideelle organisasjoner kan
bidra til mer treffsikre offentlige støtte
ordninger og mer koordinert innsats, som
kan bidra til at mennesker kommer ut av
gjentagende kriser.

•

Nivået på botilskudd gjennom bostøtteordningen må økes for å gjenspeile dagens
leiemarked, spesielt i de større byene.

TEMA: ARBEID
UTFORDRINGER VI SER:

•

Når familier har sammensatte levekårs
utfordringer, prioriteres ofte ikke barnas
behov. Krevende oppvekstsvilkår kan
medføre færre muligheter i barndommen
– og at barns rettigheter (nedfelt i FNs
barnekonvensjon) svekkes.

•

Vi ser at mange lavinntektsfamilier ofte har
flere sammensatte utfordringer. Det

å finne jobb er én av dem. Når vi har
karriereveiledning, ser vi ofte at når det i
tillegg er mange hindre på andre områder i
livet, havner folk samtidig også lenger unna
arbeidslivet over tid. For å bistå familier
bedre, ser vi behovet for en bedre helhetlig
koordinering av all hjelpen som gis, slik at
familien kan nyttiggjøre seg bistand fra
flere instanser.

•

Barns rett til velferd må sikres i større grad,
uavhengig av foreldrenes situasjon. Barns
rettigheter i Nav bør spesifiseres og styrkes
ved en revidering av rutiner og standarder
for utmåling av sosialhjelp til barnefamilier.
Samtidig bør tilsynet med kommunens
ivaretakelse av barneperspektivet i Nav
styrkes. Statsforvalter må ha barnas
perspektiv høyt, og sørge for at brukergruppenes erfaringer samles inn og tas
på alvor.

•

Det trengs en kartleggings- og
koordineringsfunksjon. Denne bør a rbeide
systematisk med familiene for å få raskere
framgang og avklaring. Det må også
sikres en raskere avklaring av menneskers
ressurser og reelle muligheter for deltakelse
i ordinært arbeidsliv. Den midlertidige
sosialhjelpen må forbli kortvarig, og familier
må sikres bolig og et stabilt inntektsgrunnlag
før man kan ta tak i de andre levekårs
utfordringene.

LAVINNTEKTSFAMILIER

FORSLAG TIL TILTAK:
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TEMA: FRITID
UTFORDRINGER VI SER:

•

Vi ser at det fortsatt er barn i levekårs
utsatte familier som ikke har mulighet til
å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Til
tross for gode insentiver som Fritidskortet,
ser vi familier som opplever barrierer for

deltakelse som henger s ammen med foreldrenes fysiske eller psykiske helse, manglende nettverk, transportmuligheter, språk
eller for lite kunnskap om fritidsarenaen.

FORSLAG TIL TILTAK:
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•

Fritidskortordningen må satses videre på,
og bli en permanent ordning som omfatter alle barn i Norge. Kortet må være
enkelt å bruke, uavhengig av språk, digitale
ferdigheter eller økonomiske forutsetninger.

•

Det er behov for en skreddersydd
oppfølging for å overvinne alle de ulike
barrierene. Frelsesarmeens prosjekt
«ALLEMED – Inn i aktivitet» viser at egen
«fritidskoordinator» er en uvurderlig lokal
brobygger, som skreddersyr oppfølging
og støtte tilpasset familienes barrierer,
og bidrar til samordnet innsats hos ulike
relevante lokale aktører.

•

Av de 111 000 barna som lever i lavinntekt,
er 70 000 av disse fra familier som mottar
økonomisk stønad fra NAV (sosialhjelp).
Dette er barn som vi som samfunn har et
spesielt ansvar for å ivareta. Nav må i større
grad sikre at disse barna får oppfylt sine
rettigheter til deltakelse og velferd, gjennom
bl.a. å bidra med øremerket økonomisk
stønad slik at ethvert barn sikres muligheten
til å delta i en fast organisert aktivitet.
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Barne- og familievern
Frelsesarmeen tror det er skapes gode verdier når mennesker føler seg sett og hørt, og når
man blir gitt mulighet til å mestre. Vi møter mange barn, unge og familier gjennom barne- og
familievernarbeidet vårt, og det er spesielt to temaer vi ønsker å sette søkelyset på.
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TEMA: ØKT BYRÅKRATISERING  

UTFORDRINGER VI SER:

•

God dokumentasjon er i for seg bra, men
dette må ikke gå på bekostning av dialogen
og den muntlige refleksjonen i arbeidet
med/rundt barnet/familiene. Vi ser økt
byråkratisering innenfor barne- og familie
vern. Det er stadig høyere krav til mer og
skriftlig dokumentasjon.

•

FORSLAG TIL TILTAK:

•

Det bør i større grad satses mer på
løsningsfokusert dialog tidlig i forløpet av
hjelpetiltakene. Dette for å sikre en bredere
forståelse g jennom samtale enn ved skriftlig
kommunikasjon.

•

Vi mener at kvaliteten i barnevernet i
større grad bør vektlegge at barn/ungdom

og familier skal bli den beste utgaven av
seg selv – ut fra egne forutsetninger og i
et mestringsperspektiv. Mer vektlegging
på mestring vil styrke enkeltmennesket og
familiene til å håndtere eget liv og hverdag,
til tross for oppvekst og tidligere erfaringer
i livet.

BARNE- OG FAMILIEVERN

I dag måles barn ut fra gitte kriterier i form
av risikovurderinger og kartleggingsverktøy,
med et risiko-, avviks- og behandlingsfokus.
Dette er på mange måter positivt for
å kunne gi best mulig hjelp. Men vi er
samtidig bekymret for at dette går på
bekostning av positiv myndiggjøring ovenfor
foreldre og barna, med for liten vektlegging
på den enkeltes ressurser og mestring.
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TEMA: MARKEDSTENKNING ER LITE EGNET I BARNEVERNET  
UTFORDRINGER VI SER:

•

•

Rammebetingelser for ideelle leverandører
innebærer ofte en stor økonomisk risiko.
Dette kan føre til press med tanke på
stabilitet og kontinuitet overfor personal og
kompetanse.

bety at barnet blir flyttet langt bort fra
familie, skole og venner. Dette bryter med
nærhetsprinsippet som er en rettighet i
barnevernsloven.
•

Det finnes barn som venter unødvendig
lenge på plassering i fosterhjem, selv om det
finnes ledige hjem.  

•

Det er behov for at de kommunale
tilbudene styrkes/utvides, slik at barn kan
få tilbud i sin region/kommune. Dette vil
også i større grad sikre barnevernstjenesten
i omsorgskommunen et tett og godt
oppfølgingsansvar som inkluderer familie,
nettverk og nærmiljø.   

•

Barn kan komme raskere inn i foster
hjem dersom en går bort fra det
førende p
 rinsippet om først og fremst
å benytte statens egne fosterhjem – og
heller sehelheten av alle de som tilbyr
tjenesten. Ledige fosterhjem hos ideelle/
private aktører må benyttes i større grad.

Økonomi kan være førende når det gjelder
plassering av barn. Barn kan bli plassert
der hvor det er ledig plass, og dette kan

FORSLAG TIL TILTAK:

•

•
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Det er behov for mer langsiktige avtaler
med mindre økonomisk risiko for
leverandører. I tillegg bør avtalene åpne
opp for dialog underveis, slik at tilbudet
kan tilpasses det enkelte barn og familie
etter hvert som behovene endrer seg. Slik
kan vi i enda større grad tilby en kvalitativ
omsorg og mulighet for utvikling av barn/
ungdom/familier i et endrings- og mestrings
perspektiv.
I forbindelse med barnevernsreformen
og overføring av barnevernsansvar fra
stat til kommune, er det viktig å sikre at
kommuner har økonomi og kompetanse til
å kunne ta ansvaret.

BARNE- OG FAMILIEVERN
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Barnehager
Hele 120 000 unge under 30 år befinner seg utenfor skole, arbeid og organisert aktivitet i
Norge. Forskning viser at årsakene til frafall starter tidlig, så tidlig som i barnehagealder. Barn
gjennomgår ulike faser i barnehagealder, hvor hjernen utvikler seg raskt. Det åpner seg ulike
«læringsvinduer» i disse fasene, før barnet begynner på skolen. Vansker på skolen og senere
i livet kan spores tilbake til disse fasene. Tidlig innsats i barnehager kan være avgjørende for
at barn skal kunne lykkes videre i skolen.
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TEMA: BEHOV FOR TETTERE OPPFØLGING
UTFORDRINGER VI SER:

Det har vært en jevn økning i antall barn
som får spesialpedagogisk hjelp de siste
årene. På tross av dette, ser vi at tidlig innsats overfor barnehagebarn, ofte er for sen
og for dårlig.

•

Barn med særlige behov får ikke alltid
hjelpen de har krav på. De får ikke alltid
antall timer som de har vedtak på, timer blir
slått sammen med andre barns timer, noe
som fungerer dårlig. I tillegg kan støtte
ressursene som blir satt inn være ufaglærte.

•

Mange barnehager må ansette ufaglærte i
pedagogstillinger, spesielt i Oslo-området.
Tall fra 2019 (Udir) viser at det mangler
3100 årsverk for å oppfylle pedagognormen
uten dispensasjon for alle barnehager
(544 i Oslo).

•

Store deler av det spesialpedagogiske a rbeidet
blir overlatt til barnehagens p
 ersonale. Dette
tar ressurser fra det allmennpedagogiske
arbeidet, og personalet må strekke seg over
evne for å dekke begge deler.

FORSLAG TIL TILTAK:

•

Nordahl-utvalgets rapport om barn og
unge med behov for særskilt kartlegging
(2018) viste tydelig at det er behov for
flere s pesialpedagoger som skal jobbe
direkte med barna. Det må bevilges flere
ressurser til t idlig innsats slik at dette kan
muliggjøres. Det trengs øremerkede midler
til kommunene for å ansette nok spesial

BARNEHAGER

•

pedagoger til å dekke barnas behov for
oppfølging.
•

Barn som har mange vedtakstimer, bør
være dobbelttellende på samme måte som
barn under tre år teller som to (dette gir
mindre barnegrupper og økt bemanning).
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TEMA: SPRÅK OG VEILEDNING TIL FORELDRE
UTFORDRINGER VI SER:

•

I storbyer, spesielt i deler av Oslo, starter
barn med innvandrerbakgrunn i barnehagen
i tre–fire-årsalderen.2 Mange har språkutfordringer, og disse barna har ekstra behov
for oppfølging og veiledning. Dette legger et
ekstra press på de ansatte til
å kunne se og imøtekomme alle barns
behov i løpet av en arbeidshverdag.  

•

Mange foreldre med innvandringsbakgrunn
har begrensede norskkunnskaper, noe
som gir utfordringer i samarbeidet mellom
barnehage og foreldre.  

•

Rekrutteringsarbeidet som allerede gjøres i
enkelte bydeler i Oslo (som f.eks. Alna) er
viktig og bør satses mer på.

•

Pedagognormen og bemanningsnormen
bør økes i bydeler med store sammensatte utfordringer. Dette bidra til lavere
utskiftning av ansatte, mindre fravær, og
gjøre det enklere å få tak i pedagoger.

FORSLAG TIL TILTAK:

•

•
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Enkelte bydeler i Oslo har språkpedagoger
som veileder barnehageansatte i språk
arbeidet, men det trengs også flere
språkressurser som jobber direkte med
barna der hvor utfordringen er spesielt
stor. Kapasiteten til barnehagepersonalet
strekker ikke til.
Familier med språkutfordringer må få
tettere oppfølging. Flere ressurser, f.eks.
flere språkpedagoger som kommer til
barnehagen, og som også kan gi veiledning
til foreldre.

BARNEHAGER
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Arbeid og inkludering
Fretex er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift, og er en viktig del av Frelsesarmeen i
Norge. Fretex tilbyr arbeidsavklaring og gir økt kompetanse til personer som av ulike grunner
har vanskeligheter med å skaffe seg eller fungere i et ordinært arbeid.
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TEMA: MENNESKER MED NEDSATT ARBEIDSEVNE
UTFORDRINGER VI SER:

•

FORSLAG TIL TILTAK:

•

Det er behov for økt satsing på arbeids
inkludering for å oppnå bærekraftige
ansettelser, slik at mennesker med nedsatt
arbeidsevne slipper å vente på å komme i
tiltak, og at de både får og beholder arbeid.  

misbruk. Disse menneskene kan jobbe med
rett bistand. Mange kan få nye muligheter
i arbeidslivet ved hjelp av Fretex’ og andre
arbeidsinkluderingsbedrifter, som velger
å vektlegge jobbsøkers ønsker, ressurs
perspektivet og jobbmatch. Innholdet i disse
tjenestene er nøkkelen til å lykkes. Med
lønnstilskudd vil en ikke kunne få samme
resultater. Tjenestene Fretex leverer kan
ta lenger tid enn kun lønnstilskudd, men vil
likevel være en bedre investering på grunn
av de langsiktige resultatene.

ARBEID OG INKLUDERING  

Kompetansen og kapasiteten til
arbeidsinkluderingsbedriftene utnyttes
ikke godt nok. Årlig gjennomfører
arbeidsinkluderingsbedrifters omtrent
40 000tiltak på oppdrag av og i samarbeid
med Nav. Samtidig er cirka 180 000
personer med nedsatt arbeidsevne
registrert i Nav og trenger et tilbud for å
komme ut i jobb. De viktigste grunnene til
at disse står utenfor arbeidslivet, er muskelog skjelettlidelser, psykiske lidelser, lese- og
skrivevansker eller utfordringer med rus-
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TEMA: UNGT UTENFORSKAP OG ARBEIDSLIV
UTFORDRINGER VI SER:

•

•

Fretex og den øvrige Frelsesarmeen møter
skoleelever som faller utenfor. De opplever
skolesystemet som firkantet, og at skolen
ikke legger godt nok til rette for de som har
dårligst forutsetninger. Vi opplever at elever
kan falle på utsiden i løpet av kort tid.
Ansvaret for å ta tak i dette er ikke godt
nok ivaretatt. Veiledningen som gis i dag på
skolene, er til dels mangelfull.
Vi erfarer mange elever som kommer til
oss for karriereveieldning. Vi ser at de har
potensiale, men elevene selv vet ikke hva
de vil og hvilke ønsker de har for framtiden.

Vi oppdager også ofte elever som har falt
av faglig, og ser at det kan ødelegge for
drømmene deres om videre karrierevalg.
•

Vi ser at ungdommer som faller utenfor
sliter på skolen. Vår erfaring er at de ofte
ledes til et praktisk fagbrev. På grunn av
manglende veiledning, tar ofte elever videre
valg basert på hvor det var ledig plass.
Dette kan føre til at eleven starter på et
yrkesforløp som egentlig ikke er basert på
reelle ønsker, og faller dermed raskere ut av
skoleforløpet.

FORSLAG TIL TILTAK:

•

26

Det er behov for økt satsing på
forebyggende prosjekter og tiltak med
gode resultater, som for eksempel «Veien
frem».  Prosjektet «Veien frem» har som
mål å styrke ungdoms motivasjon til å
fullføre videregående opplæring, eventuelt i
kombinasjon med ønske om arbeid. Fretex
tilbyr alternative mestringsarenaer hvor
ungdom får karriereveiledning, arbeids
erfaring og utvidet nettverk. Tiltakene
kan forebygge langsiktig utenforskap hos
ungdom. Prosjektet retter innsatsen mot

ungdom som er i ferd med å avslutte,
utsette eller ikke påbegynne videregående
opplæring.  Skolen må styrke sine rådgiver
funksjoner. Det trenger ikke være i
skolens regi. Aktører som er profesjonelle
på karriereveiledning kan levere slike
tjenester. Fretex har solid erfaring med
karriereveiledning og ser effekten av
å utarbeide en plan sammen med
ungdommen. Skreddersøm, som et slikt
tilbud er, kan ta litt tid, men er på sikt en
god investering iframtiden.

TEMA: MENNESKER SOM STREVER MED Å FÅ OG BEHOLDE ARBEID
UTFORDRINGER VI SER:

•

trengende, og at det ikke finnes ressurser til
å ivareta de som har «nådd sine mål».  
•

Oppstart er bare er en del av prosessen,
og mange ferske ansatte som har deltatt
i et arbeidsmarkedstiltak opplever en
«kritisk fase» det første halvåret i ny
jobb. Læringskurven kan være bratt og
uvant, tilrettelegginger og tilpasninger kan
reduseres. Det kan oppstå situasjoner som
for deltaker er vanskelig å manøvrere i
alene, og da kan de ty til tidligere atferdsmønstre som er mindre hensiktsmessige på
arbeidsplassen. I slike situasjoner har ikke
vedkommende noen som fortsatt støtter
og motiverer.  

•

Mulighet for (og en tilsvarende budsjett
ramme til) å følge opp avsluttede løp, slik at
ferske ansatte følges opp 8–10 ganger over
det første halvåret når de har startet
i ny jobb.

Vi opplever at for mange tiltak og initiativ
blir begrenset i sin oppfølging når jobb
søker har fått en betalt jobb. De fleste
arbeidsmarkedstiltak avsluttes brått, og den
forhenværende jobbsøkeren blir overlatt
til seg selv. Prosjekter har en tilsvarende
utfordring i at plasser må åpnes for nye

FORSLAG TIL TILTAK:

•

Ta i bruk verktøy som kan være med
å t rygge langsiktighet og bærekraft for
deltakere.  

•

Åpne for noe veiledning og oppfølging også
etter ansettelse, eller etter at prosjekt eller
tiltaket er avsluttet.

ARBEID OG INKLUDERING  

•

Arbeidsledige med behov for bistand klarer
ofte overgangen tilbake til arbeid med den
metodikken Fretex og Frelsesarmeen for
øvrig benytter. Like fullt er det et problem
at disse har en betydelig høyere risiko for
å falle tilbake til ledighet igjen innen ett år.
Det er komplekse grunner til det. Vi tror at
mye frafall kunne vært unngått.  
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«Jeg syklet meg tilbake
til livet med hjelp fra Jobben Lillehammer.
Jeg syklet hver gang jeg kjente på rus-suget, kom hjem
godsliten og med adrenalin. Følelsen av å høre til og
å være akseptert kommer. Det betyr mye. Jeg fikk en
ny identitet, selvtillit, mestringsfølelse og tilhørighet.
Det er en stor seier at jeg nå har vært rusfri i tre år.
Jeg håper at jeg når langt med budskapet mitt, og at
politikerne våkner. For meg var sykkelen verktøyet,
for andre kan det være noe annet. Norge trenger sårt
et bedre aktivitetstilbud på veien ut av rus.»
Svein Olav (58),
deltaker Jobben Lillehammer

Rusomsorg
Frelsesarmeens rusomsorg skal vise omsorg for hele mennesket. Mennesket er en helhet med
fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Vi tror at alle mennesker er skapt av Gud, og
derfor har ukrenkelig og lik verdi. Alle mennesker trenger å bli sett som den de er. Noen av
de vi møter får vi lov å følge hele veien fra de er i aktiv rus til de lever rusfrie liv i full jobb,
med egen bolig, familier og venner. Andre vi møter får liv med mindre rus i våre tiltak, eller
omsorg akkurat der hvor de er i sitt liv.
Vi har solid erfaring med å se hvor skoen trykker innenfor rusfeltet, og det er spesielt fem
temaer vi ønsker å sette søkelys på.
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TEMA: ETTERVERN  
UTFORDRINGER VI SER:

•

•

Ettervern er per i dag ikke en lovpålagt
tjeneste. Derfor er det risiko for at
kommunene nedprioriterer denne typen
tiltak når de statlige midlene til rustiltak skal
fordeles. Det kan her nevnes BrukerPlan
sin årsrapport 2019 som omfatter 22 404
personer over 18 år med rusproblemer, og
viser at nær en tredjedel av disse er i svært
lite eller ingen form for meningsfull aktivitet.3

og dette kunne i flere tilfeller vært unngått
hvis ettervernet hadde fungert bedre.  
•

FORSLAG TIL TILTAK:

•

Et godt ettervern innebærer mer enn bare
bolig. Det må inkludere meningsfulle aktiviteter, arbeid/utdanning og nettverk.

•

Kommunene må få øremerkede midler til
ettervern for å kunne sikre gode aktivitets-,
arbeids- og utdanningstilbud. Dette bidrar til
at mennesker kan holde seg varig rusfrie. En
fersk studie om Frelsesarmeens gatefotball
viser betydningen av tilhørighet og fellesskap
gjennom aktivitet, og at trenerne evner å
møte den enkelte deltaker på en god måte
(Sylliås, Langås m.fl. Oslo Met. 2020).

•

Det må lovfestes at kommunene skal kunne
tilby individuelt tilrettelagt ettervern til de

RUSOMSORG

Rusbehandling er kostbart, og en fulltids
plass innenfor tverrfaglig spesialisert
behandling (TSB) kan ha en kostnad på
mellom 1–2 millioner kroner. Mange må
også gjennom flere rusbehandlingsopphold,

Begrepet «ettervern» er i seg selv et
snevert begrep, og er lite dekkende for
det faktiske behovet. Det er ikke behov
for å bli vernet fra noe i eget liv i en
avgrenset p
 eriode, men det er behov for
å gi nødvendig hjelp til gjenopprettelse
og en integrering tilbake til samfunnet og
til livet. Denne veien mot varig rusfrihet
handler ofte om omfattende endringer som
strekker seg over flere år, og er ikke noe
som skjer innenfor en avgrenset periode.

som har avsluttet rusbehandling. Planlegging
og gjennomføring av denne typen etter
vern bør gjøres i samarbeid med frivillige
og ideelle aktører, som sitter på viktig
kompetanse og erfaring.
•

Det må legges til rette for et mangfold av
ulike etterverns-aktiviteter. Veien ut av rus
kan være ulik, for noen er det sykling, for
andre kan det være arbeidstrening, friluftsliv,
fotball, fisking eller seiling. Tiltak må bygges på de faktiske behovene, fordi veien til
et varig rusfritt liv ofte er brokete og lang,
hvor tilbakefall og sprekker en del av bildet
for mange. Det må finnes tilbud tilpasset
de ulike fasene, med arenaer både for de
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som bruker rusmidler, og for dem som kan
møte opp helt rusfrie. I tillegg må det satses
i større grad på tjenester som bygger tillit og
brukermedvirkning, i både utforming og evaluering av tiltak. Kommunene bør gjennom
tilskuddsmidler også sikre at tiltak de bevilger
penger til, driftes etter felles retningslinjer og
krav til brukermedvirkning.
•

Det er stort behov for flere arbeids
treningsarenaer i det ordinære arbeids
livet. K
 ommuner, organisasjoner, ulike tiltak
og rusomsorgen har et felles ansvar for å
synliggjøre behovet – og gjennom det p
 åvirke
innbyggere næringsliv og bedrifter til å ta
samfunnsansvar.

•

Begrepet «ettervern» bør erstattes med et
annet begrep, eller så må begrepet i større

grad også inneha respekt for at det ofte
krever lang tid med mye jobbing for å bli
varig rusfri. Dette handler om mye mer enn
en avgrenset tidsperiode, og vil for de fleste
handle om endringer og utvikling blant annet
i sosiale nettverk, fritidsaktiviteter, utdanning,
arbeidsliv og økonomi. Ettervern må forstås
som en livsforvandlende prosess som ofte tar
flere år, hvor mennesker gjør de nødvendige
endringer i livet etter eget ønske og etter
egen målestokk, og hvor hjelpeapparatet er
tilgjengelig uavhengig av hvor personen er i
eget liv. Hvilke behov folk har for hjelp fra
behandling og andre hjelpetiltak, forandrer
seg over tid. God individuell tilpasning av
oppfølgingen over tid er dermed ofte en
forutsetning for at folk skal ha nytte av
hjelpen.

TEMA: PÅRØRENDE- OG NETTVERKSARBEID
UTFORDRINGER VI SER:

•
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Mange pårørende opplever samarbeidet
med hjelpeapparatet som vanskelig.
Det legges ikke godt nok til rette for at
pårørende blir møtt og inkludert som
en delaktig part, og møtes ofte med en
avvisende tone når de tar kontakt, noe
som gjerne begrunnes med taushetsplikt. Vi
erfarer at mange pårørende sliter seg ut i

«kampen mot et lukket hjelpeapparat», som
kan føre til at pårørende selv blir syke som
følge av belastningene de står i.   
•

Mange opplever tabu, skam og skyld knyttet
til rusavhengighet og psykisk sykdom, og
det kan være vanskelig å snakke om for
pårørende.   

•

Mennesker med utfordringer knyttet til rus
og/eller psykisk helse kan oppleve mye makt
og kontroll fra hjelpeapparatet, og at det
er lite tillit til den enkelte. Eksempler kan
være tiltak som ikke bygger på brukermedvirkning, at personer ikke har fått presentert sine rettigheter, opplevelse av generalisering og det å ikke bli sett som menneske
bak diagnosen/sykdommen.  

•

Mennesker med utfordringer knyttet til
rus og/eller psykisk helse er fortsatt en
stigmatisert gruppe i samfunnet. Mange
opplever ekskludering i arbeidslivet og
i det sosiale liv.  

FORSLAG TIL TILTAK:

•

Kunnskap og holdningsendring i et samfunns
perspektiv er viktig for å bryte tabu, skam
og skyld knyttet tilrusavhengighet og
psykisk sykdom. Alle i hjelpeapparatet

må ha kunnskap om rus i et familie- og
generasjonsperspektiv, og ha et felles
faglig ståsted. Dette kan for eksempel
gjøres gjennom at hver kommune har en
pårørendekoordinator som kvalitetssikrer
og forankrer ny kunnskap presentert bl.a. i
rusmeldinger og rusreformen.   
•

Det bør opprettes flere møteplasser for
pårørende, hvor de føler seg akseptert og
får støtte fra andre som kjenner seg igjen
i hvordan de har det.   

RUSOMSORG

•

Nyere forskning7 viser at pårørende er
en positiv ressurs når de blir inkludert i
behandlingen, og vil kunne bidra til mindre
risiko for tilbakefall. Det bør være krav om
prosedyrer for møte med og involvering av
pårørende i alle hjelpetjenestene innenfor
rus og psykisk helse. Ansatte må ha
kunnskap om taushetsplikt, hva den lukker
for, og hva den åpner for.   
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TEMA: BOLIG     
UTFORDRINGER VI SER:

•

Det er ofte få tilgjengelige kommunale
boliger, og ventelistene kan være lange.
I mange tilfeller er boligene plassert i
belastede miljøer.  

•

På grunn av mangel på kommunale boliger,
må mange etableres på det private boligmarkedet. Vi ser her store utfordringer med
manglende referanser, og at utleiere sjelden
godtar depositumsgaranti fra Nav.  

•

•

Inntektsgrensen for statlig bostøtte er
senket (2017) slik at flere enn før får avslag,
og blir avhengig av supplerende sosialstønad
for å kunne betale husleie. Dette gjelder
særlig de med minstepensjon/trygd. I tillegg
er kommunal bostøtte forbeholdt de med
kommunal bolig.  

•

Ikke alle ønsker eller kan bos elvstendig av
ulike årsaker som ensomhet, frykt, rusbruk
og kognitive eller helsemessige utfordringer.
Det mangler gode tilbud som bofellesskap
og samlokaliserte boliger, samt boliger med
tettere oppfølging.   

•

Mange har ulike behov for å kunne trives,
fungere og utvikle seg i egen bolig. Det er
behov for differensierte boligløsninger, hvor
tiltaket tilpasses mer i retning av de som
bor der. Tett og fleksibel oppfølging må
styrkes i kommunene, og økt samarbeid
med ideelle aktører.   

Mange har uoversiktlig økonomi med
midlertidig inntekt og mye gjeld. Dermed
blir det vanskelig å få innvilget boliglån/
startlån, som innvilges fortrinnsvis til de
med fast inntekt uten gjeld.  

FORSLAG TIL TILTAK:

•
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Overgang fra institusjon til egen bolig er
en meget sårbar periode for mange. For
å sikre gode overganger bør det finnes et
pakkeforløp som inkluderer forutsigbarhet,
kartlegging, god planlegging og forpliktende
samarbeid med bydel/kommunen.   

TEMA: RUSREFORMEN
UTFORDRINGER VI SER:

•

•

Dagens praksis – der bruk av rusmidler
utløser straff – er stigmatiserende,
nedverdigende og uhensiktsmessig. Dette
utløser en høyere terskel for å søke hjelp,
og står i veien for å bygge gode relasjoner.

forebyggende arbeid og oppbygging av gode
hjelpetjenester.
•

Vi er bekymret for at den foreslåtte rusreformen kan fjerne noen terskler som
hindrer bruk av ulovlige rusmidler, og føre
til at flere bruker rusmidler.

Den foreslåtte rusreformen (Prop. 92L
2021) er et skritt i riktig retning, men
reformen har ikke et sterkt nok søkelys på

•

Rusreformen bør vedtas av Stortinget, og
bruk av illegale rusmidler bør møtes med
hjelpetiltak fremfor straff.

•

Det må utformes nasjonale krav til
kompetanse i kommunenes rådgivende
enhet.

•

Rusreformen må følges opp med en
opptrappingsplan for forebyggende arbeid.
Midler til dette må øremerkes.

•

Det må fortsatt vektlegges og være et
søkelys på at det er ulovlig å bruke illegale
rusmidler.

•

Det må være et fortsatt søkelys på at det er
ulovlig å bruke illegale rusmidler.

RUSOMSORG

FORSLAG TIL TILTAK:
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TEMA: RUS OG SOMATISK HELSE
UTFORDRINGER VI SER:

•

•

Mennesker med ruslidelser har høyere
forekomst av somatisk sykdom og lavere
funksjonsnivå sammenliknet med den øvrige
befolkningen. Det er store utfordringer
i Norge når det handler om å følge opp
mennesker med samtidig rusavhengighet og
somatiske lidelser på gode måter.

og tilrettelagt somatisk helsetilbud for
mennesker med ruslidelser.
•

I likhet med resten av befolkningen lever
mennesker med ruslidelser lenger enn
tidligere, og med flere sykdommer. Behovet
for langvarige helsetjenester til denne
gruppen vil derfor øke.

Det er store kunnskapshull mht. hvordan
bidra til å utvikle et mer tilpasset, tilgjengelig

FORSLAG TIL TILTAK:
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•

Mennesker med rusavhengighet må få bedre
tilgang til somatiske helsetjenester, og disse
tjenestene må i større grad imøtekomme
reelle behov for helsehjelp og substitusjonsbehandling.

•

Det trengs dokumentasjon og forskning
som kan gi oss kunnskap om hvordan
tjenestene bør utvikles.

•

Gatehospitalene (GH) i Oslo og Bergen er
de eneste døgntilbudene med sengeplasser

som er tilrettelagt for rusavhengige med
store, sammensatte helseproblemer.
Gatehospitalene driftes på oppdrag
fra Helse- og omsorgsdepartementet,
og organiseres og tilrettelegges av
Frelsesarmeens rusomsorg. Gatehospitalene
er en aktuell arena for å frembringe og
systematisere kunnskap om praksisen, og
som kan bidra til å utvikle helsetjenester
til mennesker med ruslidelser, i tillegg til
kunnskap som kan benyttes ved utdanning
av helsepersonell.
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Kriminalomsorg
Frelsesarmeens fengselsarbeid har siden 1920 besøkt innsatte på cella. Vi bistår mennesker
under varetekt, straffegjennomføring og i løslatelsesprosessen. Vi har også tilbud om åpen
soning og om bistand ved tilbakeføring av utenlandske innsatte til hjemlandet. Det er spesielt
tre temaer vi ønsker å sette søkelyset på:
Relasjons- og nettverksarbeid må satses mer på. Forskning viser at kontakt med familie/
venner under soning, reduserer tilbakefall til rus og kriminalitet. Derfor vil det være en samfunns
messig økonomisk gevinst å øke innsattes mulighet til å ha kontakt med nettverket sitt.
Nærhetsprinsippet må vektlegges mer, og innebærer at innsatte/domfelte skal sone i
nærheten av hjemstedet, så langt det er mulig. Hensikten er å motvirke sosial isolasjon, og
legge til rette for kontakt med eksisterende nettverk/nærmiljø under straffegjennomføring.
Det har vært en økning i gjennomsnittsalderen på innsatte i norske fengsler de siste
20 årene. Antall innsatte som er over 50 år, har økt fra 6 til 19 prosent fra år 2000 til 2019.
Innsatte eldre over pensjonsalder er en gruppe som er mer sårbare under soning, og som
på tross av gode politiske intensjoner, statlige rammebetingelser og lovverk, allikevel ikke
alltid sikres tilgang på den helse- og sosialfaglige oppfølgingen fra kommunen som de har
behov for gjennom soningstiden.
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TEMA: RELASJONS- OG NETTVERKSARBEID  
UTFORDRINGER VI SER:

•

•

Det mangler noe i dagens system
– nemlig å arbeide målrettet med tidligere
nettverk. Nettverksarbeid i dag handler
hovedsakelig om å få innsatte til å delta på
aktivitetstilbud eller å få en fadder. Dette er
gode tilbud, men for å lykkes er vi nødt til
å arbeide bredere med tematikken.
Besøk i fengsel er for dårlig tilrettelagt.
Ofte er besøkstidene for snevre, som gjør
det vanskelig for familie/venner å komme
på besøk (som å måtte ta seg fri fra skole/
jobb).

•

Innsatte får i for liten grad profesjonell
hjelp i sine relasjonsutfordringer på vei
ut av soning. Dette er spesielt viktig for
innsatte med voldshistorikk. Vi erfarer også
at det er for få innsatte som får tilbud om
sinnemestringskurs.

•

Mange innsatte gjennomgår samlivsbrudd
under soning eller ved løslatelse. Det
mangler tilbud om samlivskurs (bufferkurs
og PREP-kurs) for innsatte. Dette var en
ambisjon i forrige stortingsmelding, som
ennå ikke er innfridd.

•

Innsatte har kun 20 minutter å ringe
for hver uke (lukket fengsel). I tillegg
betaler de dyrt for den ringetiden de får.
Konsekvensen er at mange innsatte må
prioritere én eller to personer de skal holde
kontakten med.

KRIMINALOMSORG

•

Altfor mange innsatte mister kontakt
med nettverket sitt mens de soner, og
har utfordringer med å gjenetablere
kontakt. Dette betyr at mange har mistet
kontakt med mange av de som kunne ha
vært en ressurs, som foreldre, partnere,
ekspartnere, barn, storfamilien eller venner.  

FORSLAG TIL TILTAK:
•

Det ligger et ubrukt potensial
i å a rbeide mer målrettet med tidligere
nettverk. Kontakten kan være vanskelig,
med konflikter og motstridende
forventninger. Å arbeide med disse
relasjonene vil også forebygge psykisk
og fysisk vold ogintegritetskrenkelser.
Frelsesarmeen opprettet pilotprosjektet
«Mellom oss» i 2019, med mål om

å gjenopprette kontakt, reparere og
balansere bånd i tidligere nettverk. I dette
arbeidet har vi utviklet en arbeidsmodell,
og resultatene/erfaringene har vært meget
positive – både fra innsatte, pårørende og
kriminalomsorgen. «Mellom oss»-tilbudet
prioriterer og tilrettelegger for utsatte
innsatte, som kvinnelige innsatte, innsatte
som er dømt for seksuallovbrudd mot
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barn, minoritetsspråklige innsatte, LHBTQ-
personer og innsatte som har hatt lange
opphold i isolasjon. For disse gruppene er
nettverk ytterligere utfordrende. Tilbudet
treffer, og vi ønsker å utvide tilbudet og
etablere tilbudet i flere fengsler.  
•

Tilbud om sinnemestrings- og samlivskurs
bør styrkes.

•

Det er behov for en gjennomgang og
modernisering av innsattes muligheter til

kontakt/kommunikasjon med samfunnet/
nettverk. Utvidet ringetid, internett-tilgang
og muligheten for kontakt via videosamtaler
bør utvikles og satses mer på.
•

Besøksavdelingene bør ha fleksible besøkstider, med utvidet anledning til
å ha besøk på ettermiddager, helger
og ferier – når nettverk/pårørende har
anledning til å komme på besøk.  

TEMA: NÆRHETSPRINSIPPET
UTFORDRINGER VI SER:
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•

Stadig flere soner i store fengsler på grunn
av sentralisering og nedleggelse av mindre
lokale fengsler. Dette betyr at mange må
sone langt borte fra familie og venner.
Besøk er både tid- og kostnadskrevende
– og mange opplever å miste kontakten
med sitt nettverk gjennom straffe
gjennomføring.  

•

De som velger å sone i nærheten av hjemstedet, kan gå glipp av rehabiliteringstilbud
knyttet til fengsler med stor avstand til
hjemstedet.  

•

Det finnes kun fem rene kvinnefengsler
i Norge, og kvinner må derfor ofte sone
langt fra hjemstedet. Mange opplever det
vanskelig å opprettholde kontakt med
familie og venner. 53 prosent av kvinnene
i en rapport gjennomført av JURK i 2017,
fortalte at de opplevde det var vanskelig
å få besøk på grunn av lang reisevei og
kostnader ved reisen.

FORSLAG TIL TILTAK:

•

Soningssteder med gode rehabiliteringstilbud
bør ha tilbud om gratis overnattingsleilighet
for familie/venner av innsatte. Det er spesielt
behov for et slikt tilbud i Oslo, som har flere
overgangsboliger og Elevator. Oslo er en
kostbar by å bo og overnatte i. Hovedstaden
er et knutepunkt for hele landet, og det
finnes mange gode fremkomstmidler til Oslo
fra alle landets steder.

Frelsesarmeen ønsker å administrere en
overnattingsleilighet i Oslo, som familie
medlemmer/venner til innsatte ved vårt
soningstilbud kan bruke gratis. Det er søkt
om midler til drift av et slikt tilbud.

KRIMINALOMSORG

Oversikt over
norske fengsler

•
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TEMA: SENIORER I FENGSEL
UTFORDRINGER VI SER:

Helsetjenester for eldre er begrenset under
soning, og vi ser psykiske og fysiske behov
som ikke blir dekket i fengslene. Flere eldre
innsatte har store helseutfordringer i tillegg
til alderdomssvekkelse. Vi ser tilfeller hvor
innsatte ikke forstår hvorfor de er der, eller
hvorfor celledøra blir låst.

•

Kommunene har ulike rammebetingelser
for bistanden de tilbyr de eldre, og dette
medfører ulike tilbud i fengslene på tross av
at rettighetene til helsehjelp er de samme
som for sivile i samfunnet ellers.  

•

Vi ser at fengslene ikke alltid er universelt
utformet, og kan være lite egnet for

rullestolbrukere eller eldre som sliter i
trapper. I noen fengsler er det heller ikke
godt nok tilrettelagte fellesrom og lufte
gårder. De fysiske barrierenemedfører
lavere sosial deltakelse, noe som medfører
økt isolasjon og ytterligere helsemessig
forfall.
•

Den såkalte «importmodellen», der
fengslene henter inn ekstern helsefaglig
bistand, bidrar til en avstand mellom den
innsatte og hjelp fra helsevesenet fordi den
innsatte ikke får tett nok oppfølging over
tid – på tross av ofte sammensatte psyko
somatiske lidelser. Vanlige fengselsbetjenter
bør ikke få tillagt disse omsorgsoppgavene.

•

Et pilotprosjekt med alternativt sonings
tilbud for eldre innsatte bør vurderes.
Dette kan være en aldershjemavdeling i et
fengsel i regi av eldreomsorg, spesialtilpasset
for domfelte i høy alder med store helsemessige og kognitive utfordringer – samtidig
som at kravet om straff ivaretas.  

•

Eldre, terminale innsatte bør følges særlig
opp i livets sluttfase for å sikre en verdig
avskjed med sine nære, og ikke dø under
frihetsberøvelse. Muligheten til å overføres
til lindrende enhet bør sikres, uavhengig av
resterende soningstid og grunnlag for dom.  

FORSLAG TIL TILTAK:

•

Statlige myndigheter må sikre at det
kommunale helsetilbudet for eldre innsatte
evalueres, og det må øremerkes statlige
midler slik at kommunen får økonomisk
spillerom til å utvikle og
justere tilbudet.

•

Det bør vurderes om ethvert fengsel skal
ha en seniorkonsulent som kan inngå i et
tverrfaglig team med Navs sosialkonsulent
og aktører fra frivillig/ideell sektor, med
særlig vekt på sysselsetting under soningstiden.

KRIMINALOMSORG

•
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Eldreomsorg
Samfunnet vi er en del av skaper muligheter og utfordringer for de av oss som er eldre,
samtidig som hver av oss har egne fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Frelsesarmeens
eldreomsorg jobber for å finne gode løsninger på de samfunnsmessige utfordringene knyttet
til eldre, og komme den enkelte i møte i sitt liv.
42

TEMA: TILRETTELAGTE BOLIGER TIL RETT TID   
UTFORDRINGER VI SER:

•

Å ha bolig til livets slutt, sikrer trygghet
og stabilitet. I dag er det en mangel på
tilrettelagte boliger for eldre.

•

Nedleggelse og kapasitet på sykehjem
påvirker hvem som får tildelt bolig i
konsepter som Omsorg+. Botilbud som
Omsorg+ gir økte helsegevinster både

psykisk og fysisk. Når personer med stort
pleiebehov blir tildelt bolig hos Omsorg+,
så er de kanskje for dårlige til å kunne delta
aktivt i sosialiserings- og aktivitetstilbudene.
Dette betyr at enkelte personer kommer
litt for sent inn i Omsorg+ med tanke på
å kunne nyttiggjøre seg av helsefremmende
tilbud på et tidligere tidspunkt.

•

Det er behov for flere sosiale botilbud som
gir eldre trygghet og innhold av høy kvalitet.
Frelsesarmeen drifter Omsorg+ på Ensjø,
og tilbyr tilrettelagte boliger i et trygt miljø
med et bredt aktivitetstilbud.

•

Vekt på på livsmestring, aktivitet,ernæring
og fellesskap er viktig for å forebygge
sykdom og helsemessige utfordringer
(Helsedirektoratet 2018, Helse- og
omsorgsdepartementet 2018). Forå bidra

til økt livskvalitet og friskere alderdom, må
konsepter som Omsorg+ satses mer på.
Det er viktig at det satses på tilrettelagt
bolig til rett tid og på rett sted.  
•

ELDREOMSORG

FORSLAG TIL TILTAK:

Omsorg+ er først og fremst for eldre som
ønsker en mer tilrettelagt bolig, mens de
enda er relativt friske. For at konseptet
skal blomstre, må tildelingsprosessene gå
raskere. Omsorg+ skal ikke ved tildeling ses
på som et alternativ til sykehjemsplass.
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TEMA: DIGITAL KOMPETANSE & DIGITAL MESTRING
UTFORDRINGER VI SER:

•

Digital kompetanse er en rettighet og
en grunnleggende ferdighet. Manglende
digital kompetanse kan hindre fullverdig
deltagelse i dagens digitale samfunn. Det
er en utfordring at det er en mangel på
digital kompetanse hos eldre, og mange
eldre blir da sosialt ekskludert. Opplæring i
grunnleggende ferdigheter er kommunenes
ansvar. Kommunene har plikt til å tilby
opplæring og kurs i digital kompetanse
(opplæringsloven § 4A-4, Seniornett
2021). Mens samfunnet sparer milliarder

på digitalisering av tjenester, er det et
paradoks at det er begrenset med midler til
opplæring av eldre i bruk av digitale verktøy
og tjenester (Handlingsplan for Seniornett
2019–2021).  
•

Tilpassede digitale verktøy for eldre er
kostbart, og blir dermed ikke like tilgjengelig
for alle. For eksempel har det vellykkede
kommunikasjonsverktøyet for eldre/
pårørende «KOMP», en pris på rundt
8 000–10 000 kroner.

FORSLAG TIL TILTAK:

•

•
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Eldre må ha tilbud som dekker behovet
for digital opplæring og kompetanse.
Kommunene kan initiere til samarbeid om
opplæring og kurs i digital kompetanse.
Her kan tidlig innsats styrkes på allerede
etablerte møteplasser. Sosiale møteplasser
kan være en god læringsarena for grunn
leggendeopplæring i for eksempel nettbrett
og s marttelefon.
Styrke samarbeid mellom frivillige og
ideelle organisasjoner og leverandører av

digitale tjenester om å tilby gratis utlån og
opplæring av digitale verktøy.   
•

Styrke pårørendesamarbeid og dialog om
bruk av digital opplæring, og styrke aktivitets
tilbud som forebygger digital ekskludering.  

•

Kommuner og bydeler som møter «de
tause eldre», må stadfeste nytteverdien og
samfunnsgevinsten ved at eldre mestrer
digitale verktøy.  

ELDREOMSORG
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TEMA: ENSOMHET

UTFORDRINGER VI SER:
•

Mange tiltak for å forebygge ensomhet har
ikke effekt (Svendsen 2016). For å treffe
bedre med tiltakene må vi øke kunnskapen
vår om sammenheng mellom ensomhet,
helse, lite nettverk og lav inntekt (Marja
Aartsen, Marijke Veenstra og Thomas
Hansen 2019).   

•

Nye tall om sosial kontakt viser at 36 %
i aldersgruppen over 67 år bor alene. I
samme aldersgruppe er det 25 % som har
to eller færre personer de kan regne med
hvis det oppstår personlige problemer.
30 % oppgir at de ikke kjenner noen i
nabolaget så godt at en besøker hverandre
av og til (SSB 2020).

•

Det er behov for langsiktig investering
i sosiale møteplasser med hyppige
aktiviteter som favner bredt. Eks: Mentor+
i Frelsesarmeen, hvor eldre kobles sammen
med eldre for aktivitet og sosial støtte.

•

Flere sosiale møteplasser bør ha ernæring,
felles måltider og måltidsglede i fokus. (NOVA 2019).

FORSLAG TIL TILTAK:
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•

Det er behov for et kunnskaps- og
kompetanseløft om konsekvenser av langvarig isolasjon, med vekt på ensomhet,
psykisk helse og demens hos eldre.  

•

Det er behov for tverrfaglig innsats og
samarbeid mellom kommunale, frivillige og
ideelle parter.

TEMA: TRANSPORT OG INKLUDERENDE BYSAMFUNN
(ALDERSVENNLIG NORGE)

UTFORDRINGER VI SER:

•

Mange eldre opplever utfordringer ved å
reise kollektivt. Det kan være plassmangel
og ikke god nok tilrettelegging for hjelpemidler. Universell utforming ligger til grunn for
tanken om likeverdig deltakelse i samfunnet.
Gode og fleksible transportordninger er
viktig for eldre innbyggere og for personer
med funksjonsnedsettelser.

Nye teknologiske løsninger og transportordninger gir økt mobilitet (Leve hele livet
2018, Aldersvennlig Norge 2018). Vi ser en
skjevfordeling i kollektivtilbudet for eldre i
Oslo.

•

Medvirkning er et grunnleggende premiss
som gir god forankring og økt engasjement
i lokalsamfunnet. Medvirkning gir mulighet
for at de tause stemmene blir inkludert, og
at behov og innspill tas med i prosessen.

•

Eldre må tas med i utforming av tjenester og
løsninger gjennom medvirkningsprosesser.  

FORSLAG TIL TILTAK:

•

Transportprosjekter som «Rosa busser» i
Oslo er positivt, og bør være et nasjonalt
kollektivtilbud for eldre. Inntil 2020 var det
kun fire bydeler som hadde fått tilbudet.
Slike transporttilbud bør prioriteres i
bydeler med flest sårbare eldre. Det er
et stort pluss at bydel Bjerke og Alna
inkluderes i ordningen i løpet av 2021, men
det gjenstår allikevel 9 bydeler. Flere av
disse, som for eksempel bydel Gamle Oslo
og Stovner, har en stor andel sårbare eldre.

ELDREOMSORG

•
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Miljø
Frelsesarmeen bidrar til et bedre miljø blant annet gjennom Fretex sitt arbeid med gjenbruk
og gjenvinning.. Fretex tar imot blant annet klær, sko, tekstiler, bøker, småmøbler og glasstøy.
69 prosent går til gjenbruk, 25 prosent til materialgjenvinning og 5 prosent til energi
gjenvinning.
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TEMA: NULLMOMS PÅ BRUKTE VARER   
UTFORDRINGER VI SER:

•

Miljøet lider på grunn av stor produksjon
og tilsvarende stort forbruk av klær. Gjenbruk er en mulighet til et mer bærekraftig
forbruk og bedre miljø. Merverdiavgift
(mva.) på brukte varer stimulerer ikke
forbrukerne til å velge g jenbruk.

•

Dagens «fast fashion» bidrar til et
miljøproblem, med stort volum og klær

med dårlig kvalitet og kort levetid. FNs
miljøprogram anslår at tekstilindustrien er
årsaken til opp mot ti prosent av de globale
utslippene. 80 prosent av nye klær inneholder olje. Nordmenn har i snitt 359 plagg,
og kjøper 22 nye plagg hvert år, og mindre
enn ett brukt plagg.

FORSLAG TIL TILTAK:

Det er behov for å redusere volum og forlenge klærnes levetid. Gjenbruk bidrar til et
mer bærekraftig forbruk og bedre miljø når
det erstatter nykjøp. Det må lønne seg for
forbruker å kjøpe brukt og reparere.

•

Merverdiavgift ble betalt da varen var ny.
Å også ha det på gjenbruk blir dobbel mva.
Vi etterlyser nullmoms på brukte varer for
å stimulere til mer g jenbruk.

MILJØ

•

49

TEMA: EUs AVFALLSDIREKTIV OG PRIORITERING
AV IDEELLE AKTØRER

UTFORDRINGER VI SER:

•

EUs avfallsdirektiv krever at medlems
landene innfører separat innsamling og
håndtering av tekstiler innen 2025. Det
kan i verste fall føre til at ideelle aktører
i gjenbruksbransjen fases ut til fordel for
større aktører og andre type aktører.
Ideelle aktører jobber i dag effektivt med
innsamling og håndtering av tekstiler og
andre brukte varer. Gavene som Fretex
mottar, bidrar årlig til 30 millioner kroner til
Frelsesarmeens sosiale arbeid (21 millioner
kroner i 2020), 250 arbeidsplasser i den
sirkulære økonomien, og gir frivillige en
meningsfull hverdag.

•

Klær til gjenbruk kan havne i restavfallet.
Plukkanalyser har vist at omtrent halvparten
av klærne i restavfall har kvalitet til

g jenbruk. Disse klærne går nå til gjenvinning,
og det er sløsing med r essurser. Samtidig
mottar gjenbruksaktører, som Fretex,
ødelagte klær som hører hjemme blant
tekstilavfallet. Gjenbruksaktørene (Fretex,
UFF, Røde Kors, Kirkens Bymisjon og NLM)
har dannet et bedriftsnettverk som jobber
for bærekraftige gjenbruksløsninger. Alle
medlemmene i nettverket ønsker å motta
klær som er hele, rene og tørre. Det finnes
per i dag ikke gode gjenvinningsløsninger
for tekstilavfall. Tekstiler inneholder ulike
fibre, noe som gjør gjenvinning vanskelig.
Gjenvinning krever sortert vare i ulike fibre.
Tekstilindustrien blir ikke sirkulær før denne
utfordringen er løst.

FORSLAG TIL TILTAK:

•
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Løsninger for implementering av nye ordninger som prioriterer ideelle aktører og
vektlegger samfunnsansvar og sosialt arbeid.

•

I framtidens løsning for tekstiler er det
viktig å skille mellom tekstilavfall og tekstiler
til gjenbruk som gaver og donasjoner.

MILJØ

51

Menneskehandel og tvangsarbeid
Moderne slaveri og menneskehandel har mange uttrykk i Norge, men det har til felles at
mennesker blir utnyttet, og at deres sårbarhet og tilgjengelighet gjør dem til lette ofre for
en virksomhet som i stor grad får lov å gå ubemerket videre.
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TEMA: ETIKK, HOLDNINGER OG HANDLING
UTFORDRINGER VI SER:

•

•

Det finnes en gråsone mellom hva som er
ulovlig eller kun uetisk innenfor arbeidslivs
kriminaliteten. Denne uklarheten er noe de
kriminelle utnytter.

•

Billige tjenester medvirker til at folk
benytter seg av svart arbeid. Dette betyr
tapte inntekter for nasjonaløkonomien, og
mindre penger til fellesskapets gode.

•

Det er for lav kunnskap hos befolkningen om
hvordan arbeidskriminaliteten ser ut i Norge.

•

Det er få konsekvenser for arbeidsgivere
som velger å drive svart.

•

Kontrollmyndigheter i Norge har
begrensede ressurser, og mange arbeids
givere blander vanlig drift og kriminell
virksomhet for å unngå beskatning. Dette
bidrar til at de kan konkurrere med lavere
kostnader og vinne oppdrag. Som forbruker
er det få muligheter å kontrollere de
bedrifter som tilbyr tjenester, og registrering
av firma i Norge krever lite eller ingen
dokumentasjon eller krav til kompetanse.
Disse faktorene legger til rette for et miljø
hvor verdien av mennesker og tjenester
kveles av kriminelle arbeidsgiveres ønske
om mest mulig profitt.  

FORSLAG TIL TILTAK:

•

Straffeforfølge arbeidsgivere som utnytter
mennesker i større grad.

•

Det bør ses på andre nordiske løsninger
som gir skattelette ved bruk av hvitt arbeid.  

•

Belyse konsekvenser for bruk av svart
arbeid, og informere om regelverk.  

•

•

Styrke arbeidet med kontroller og tilsyn
samt politiets ressurser.

•

Prioritere målrettet arbeid mot lønnstyveri.  

Endrede holdninger til verdien som utenlandsk arbeidskraft skaper i Norge er
avgjørende for at den svarte økonomien
skal begrenses, og mennesker skal kunne få
tilbud om en reell jobb og en lønn de kan
leve av. Det må arbeides aktivt for å endre
holdningene til bruk av svart arbeid.  

MENNESKEHANDEL OG TVANGSARBEID

De menneskene som vi kommer i
kontakt med og som lever i slavelignende
situasjoner, arbeider ofte under svært
dårlige forhold. Vi opplever også at mange
arbeidsgivere driver en virksomhet på
grensen mellom det som er lovlig og ikke
lovlig. Mange ganger er det ofrene som må
betale den høyeste prisen.
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TEMA: BARRIERER FOR OFRES TILGANG TIL RETTIGHETER
UTFORDRINGER VI SER:

•

Vi ser at ofre for moderne slaveri og
menneskehandel i Norge møter mange
administrative hindre for å komme seg
ut av situasjonen/endre de forhold som
legger til rette for at utnyttelsen kan skje.
Språk, kultur og arbeidsvilkår er en åpenbar
barriere for mange.

•

En lovlig jobb er nøkkelen til både
integrering og oppholdstillatelse, og
arbeidsforholdet regulerer tilgangen til
helse- og sosiale rettigheter. Det er mange
utfordringer knyttet til arbeidsgivers

tillitsbaserte ansvar. Manglede kontroll og
tilsyn fører til at useriøse arbeidsgivere
kan etablere seg i Norge. Vi ser mange
situasjoner der arbeidstaker risikerer å
tape rettigheter fordi arbeidsgiver unnlater
å oppfylle lovbestemte plikter knyttet
til arbeidsforholdet, som for eksempel
plikt til innbetaling av pensjonsinnskudd
eller forskuddstrekk, eller opprettelse av
yrkesskadeforsikring. Manglende innbetaling
av forsikring eller skatt kan ha stor velferdsmessig påvirkning på livssituasjonen til
vedkommende.

FORSLAG TIL TILTAK:
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•

Arbeidsgiver skal sørge for obligatoriske
introduksjonskurs til dem som søker
d-nummer i Norge.

•

Økte ressurser til SUA (Senter for
utenlandske arbeidstakere) for raskere
behandling av søknader.

•

Lønnsslipp med henvisning til forsikringsselskap må blir lovpålagt. Dette sikrer
lovbestemte plikter knyttet til arbeids
forholdet.  

•

Det må stilles større krav til etablering av
bedrift, arbeidsgiveransvar og økonomisk
kontroll.

TEMA: HØY BEVISBYRDE
UTFORDRINGER VI SER:

I Norge er det få verifiserte ofre for
menneskehandel, og bevisbyrden for å få
saken prøvet i retten er høy. Dette bidrar
til mistillit til det norske systemet, og mange
som er mulige ofre for menneskehandel
velger å ikke melde saken til politiet.

•

De mest utsatte personene blir
uttransportert tilbake til sitt hjemland.
Bevisene uteblir pga. politiet har manglende
ressurser, og disse personene får dermed

ikke muligheten til å prøve saken i retten for
å bli verifisert som ofre. Som følge av dette
kan de heller ikke søke om beskyttelse
eller hjelp på bakgrunn av sin manglende
status som offer. Dette kan også bety at
samfunnet mister muligheten til å prøve
rettssystemet på saker som kan bidra med
viktig kunnskap om menneskehandel i
Norge.

FORSLAG TIL TILTAK:

•

Økte ressurser til politi og a-krimsenter vil
avdekke flere saker, slik at vi får et klarere
bilde av hva som skjer i Norge.  

•

Økt tverretatlig og tverrfaglig (offentlig/
privat/ideell) samhandling vil bidra til å gi
ofre en trygghet om at de ikke risikerer å
bli sendt hjem uten mulighet for å opprette
sak. Slik kan den tapte tilliten til norske
myndigheter gjenopprettes.   

•

En gjennomgang av identifiserings-systemet
og tverrfaglige vurderinger vil kunne styrke
kunnskap om menneskehandel i Norge og
gjenopprette tilliten til at mulige ofre får de
rettigheter og den hjelpen de trenger og
har krav på.

MENNESKEHANDEL OG TVANGSARBEID

•
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Internasjonalt arbeid
Internasjonalt arbeider Frelsesarmeen i 132 land (2021), og på over 175 ulike språk. Vi
ser at for første gang på 20 år peker pilen feil vei i kampen mot fattigdom globalt: Antallet
mennesker som lever i ekstrem fattigdom øker kraftig. Å leve i ekstrem fattigdom betyr at
man ikke får dekket grunnleggende menneskelige behov som mat, klær og tak over hodet.8
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UTFORDRINGER VI SER:

•

•

Covid-19-pandemien har rammet hele
verden hardt, og de økonomiske og sosiale konsekvensene er store. De fattigste
rammes aller hardest, og Verdensbanken
anslår at mellom 119 og 124 millioner
mennesker vil bli presset ut i ekstrem
fattigdom som følge av pandemien.9

ekstremvær som flom, sykloner o.l. setter
livsgrunnlaget i fare for mange i en sårbar
situasjon.   
•

Fattigdom gir økt risiko for trafficking og
moderne slaveri.

•

Sivilsamfunnet er under økende press fra
autoritære regimer i mange land i verden.

Klimaendringene rammer også hele verden,
og de fattigste lider mest. Ekstrem tørke og

•

Opprettholde bistandsprosenten i statsbudsjettet. Vi mener at dette ikke er tiden
for å redusere internasjonal solidaritet, men
heller øke, og at penger til covid-19-tiltak i
Norge ikke må tas fra de fattigste i verden.  

•

Fortsette samstemt-politikken for
å bremse klimaendringene, intensivere tiltak
som beskytter de mest sårbare, og sikre
at de fattigste ikke må betale prisen for de
rikes velstandsøkning.

•

Intensivere arbeidet med å nå bærekraftsmålene globalt, og fokus på å nå de mest
sårbare.

•

•

«Leave no one behind»-prinsippet bør være
styrende, og bistanden må nå de mest marginaliserte og sårbare i alle samfunn.10

Styrke sivilsamfunnet. Vi mener at tros
baserte aktører har et unikt potensial som
endringsagenter og sosiale entreprenører i
sine lokalsamfunn. Bistand bør derfor spille
på lag med trossamfunn og trosbaserte
aktører, for å oppnå gode, langvarige og
bærekraftige resultater.  

•

Sikre muligheter for arbeid og verdig inntekt
for alle, inkludert arbeidsrettet utdanning
og trening for unge, jobbskaping, etiske
arbeidsforhold og lønninger.

INTERNASJONALT ARBEID

FORSLAG TIL TILTAK:
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Forpliktelse til bærekraftsmålene
Frelsesarmeen har forpliktet seg internasjonalt til å jobbe sammen
med alle FN-landene om å skape en bedre verden.
Den 24. september 2015 ble statsledere fra 193 FN-land enige om 17 bærekraftige mål for en
bedre verden. Til grunn ligger et ønske om å fullstendig utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene – innen 2030.
Frelsesarmeen var faktisk en del av sivilsamfunnets stemme i utviklingen av bærekraftsmålene. Det
var derfor naturlig at Frelsesarmeen internasjonalt forpliktet seg til å jobbe etter bærekraftsmålene
da de var ferdige. The Salvation Army International Social Justice Commission (ISJC), som holder til
i nærheten av FN-bygningen i New York, koordinerer innsatsen vår globalt.
Verdens mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 er
på ingen måte noe nytt for Frelsesarmeen. «Creating heaven on earth is our business», sa William
Booth, grunnleggeren vår. I over 130 år har vi derfor jobbet for å utrydde fattigdom og sult, og
kjempet for anstendig arbeid og mindre ulikheter blant folk.
Vi arbeider i dag i 132 land verden over, som gir oss en unik posisjon med tanke på å fange opp
lokale utfordringer og behov, og til å nå ut til de som trenger det mest og gjøre noe
med behovene.
Vi har satt oss to klare forpliktelser: Å arbeide ut fra kunnskap om hva som fungerer, og bruke vår
stemme til å fortelle om/utfordre andre til å bli med oss i dette viktige arbeidet.
Vi er tett på lokalsamfunn verden over, og vil fortsette å bringe stemmer fra grasrota inn i globale
beslutningsprosesser. På bakkeplan arbeider vi for oppnåelse av bærekraftsmålene – blant annet
gjennom arbeid som springer ut fra 14 528 lokale korps (nærmiljøkirker), 2 753 lokale utviklingsprosjekter, 2 653 skoler/barnehager og 297 sykehus/helseklinikker.
Alle våre internasjonale finansierte prosjekter er kategorisert i henhold til bærekraftsmålene, og
dette arbeides det også med nasjonalt. Vårt forslag til politikere er at i alle offentlige anbud, tilskudd
og prosjekter har en vekting av bærekraftsmål.
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Så lenge
kvinner gråter
Så lenge kvinner gråter
som de gjør nå,
vil jeg kjempe.
Så lenge små barn går sultne
som de gjør nå,
vil jeg kjempe.
Så lenge mennesker går
inn og ut av fengsel,
som de gjør nå,
vil jeg kjempe.
Så lenge noen sliter
med avhengighet,
så lenge det finnes
en misbrukt kvinne,
så lenge det finnes en sjel
som lever uten Guds lys,
vil jeg kjempe.
Jeg vil kjempe til siste slutt.
William Booth (1829–1912),
Frelsesarmeens grunnlegger
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Ta gjerne kontakt med oss!
www.frelsesarmeen.no/fanesaker
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