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Innspill til stortingsvalgperioden 2017–2021

Vi har jobbet på det norske samfunnets skyggesider siden 1888. 
Her er våre ferskeste inntrykk og forslag til hva som bør gjøres. 





Arbeidsinkludering side   4

Kriminalomsorg side   6

Fattigdom side   8

Barne- og familievern side 10

Rusomsorg side 12

Flyktninger og integrering side 14

Menneskehandel og tvangsarbeid side 16

Økonomiske rammebetingelser side 18

I over 150 år har Frelsesarmeen jobbet i samfunnets randsoner. Vi 
har sett behov og forsøkt å møte dem på en best mulig måte. Vi er 
glad for fortsatt å kunne bidra til verdige hverdager for barn, voksne 
og eldre gjennom å levere en del av tjenestetilbudet i velferdsstaten. 

I dag jobber vi blant annet med barne- og familievern, rus omsorg, 
arbeidsinkludering, kriminalomsorg, flyktningarbeid, menneskehandel,
eldreomsorgogbarnehager.Ogvikommertilåfortsetteidentifisere
behov og gjøre noe med dem – enten med innsamlede midler, til-
skudd eller gjennom nye avtaler med det offentlige.  

Selv i Norge er det fremdeles dem som trenger å bli sett og hjulpet. 
Gjennom våre svært mange møtesteder rundt omkring i samfunnet, 
mener vi at vi har viktig kunnskap og innsikt å bidra med. Hvor er 
det skoen trykker for utsatte grupper i 2017? Det vil vi forsøke å gi 
noe av svaret på her.

Der skoen trykker

Frelsesarmeens sosialtjeneste 
Sosialsjef Lindis Evja



Vi ser at skjerpede krav til arbeidstakere ikke hjelper alle tilbake i jobb. 

Hovedutfordring:

Vi bistår årlig ca. 3 500 personer med nedsatt arbeidsevne på deres vei ut i jobb. Vi ser at et 
 vesentlig hinder er at man kommer sent i gang med et tilbud til denne gruppen. Dette er  personer 
som trenger bistand uavhengig av hvor godt eller dårlig arbeidsmarkedet er. Skal vi opp rettholde 
dagens velferd i framtiden, er vi avhengig av å få flere med nedsatt arbeidsevne i jobb.

Arbeidsinkludering
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• Organisasjonen for økonomisk samarbeid 
og utvikling (OECD) har pekt på at aktive til-
tak settes inn for sent, og at mange derfor går 
over til passivitet. OECDs råd er å forsterke 
oppfølgings arbeidet, øke antall tiltaksplasser 
og ha tidlig inngripen for å øke sysselsettingen  
i gruppen med nedsatt arbeidsevne.

• I dag tar det i snitt 430 dager før man kommer  
i gang med et tilbud. Det er lenge å vente når vi vet 
at sannsynligheten for å komme i jobb   reduseres 
for hver dag man er utenfor arbeidslivet.

• Vi trenger en satsing på Arbeidsforberedende 
trening (AFT) som gir god nok kapasitet til at 
lange ventetider unngås. 

•  Et økt antall tiltaksplasser vil kunne gi tidligere 
inngripen, slik OECD peker på. Det vil i seg selv 
bidra til økte resultater fordi vi vet at jo lenger 
tid det går fra man har falt ut av jobb eller skole, 
jo lavere er sannsynligheten for å komme inn  
i arbeidsmarkedet.

•  Enda tydeligere målgruppefokus i anbuds-
tiltakene. Vi mener at separate prosjekter og 
anbudsrunder for ulike målgrupper vil bidra til 
å sikre rettighetene for personer med nedsatt 
arbeids evne. Det vil også minimere risikoen for at 
gruppen som i utgangspunktet står nært arbeids-
livet favoriseres for å oppnå gode formidlings-
resultater og dermed kortsiktig gevinst.

• I Norge har vi i dag ca. 200 000 personer med 
nedsatt arbeidsevne. 72 prosent av disse mottar 
 arbeidsavklaringspenger.

• 120 000 personer har behov for arbeids-
rettet bistand, ifølge NAV. Det er i dag ca. 60 000  
tiltaks plasser for denne gruppen.
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Fretex 
Konsernsjef Trond Ivar Vestre
e-post: trond.ivar.vestre@fretex.no



Soningsforholdene for kvinner er mangelfulle.

Hovedutfordring:

Det er til enhver tid rundt 180 kvinner som soner i norske fengsler.1 Det utgjør om lag seks 
prosent av alle innsatte. Kvinnene er en minoritetsgruppe og mottar et dårligere tilbud enn 
de mannlige innsatte. Dette resulterer i at kvinners rettigheter, sikkerhet og behov ikke blir 
tilstrekkelig ivaretatt, og at de har et dårligere rehabiliteringstilbud enn mannlige innsatte.2

Kriminalomsorg  
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TILTAK

• Kvinner som soner i kjønnsblandede  fengsler 
 forteller oss at de føler seg utrygge og får 
 uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette er en 
storutfordringnårvivetatfireavtistraffedømte
 kvinner har vært utsatt for seksuelle overgrep 
som barn, og seks av ti innsatte  kvinner oppgir 
at de har vært utsatt for voldtekt som voksen.3  
Vi vet at de mottar mangelfull helsehjelp, særlig 
 psykisk hjelp i forbindelse med seksuelle over-
grep. I tillegg må de låses mer inn av sikkerhets-
hensyn.

•  Kriminalomsorgen må sikre en organisering 
av fengslene som ikke medfører at kvinner ut-
settes for trakassering og overgrep. Vi mener at 
all praksis der kvinner soner på samme avdeling 
som mannlige innsatte bør avvikles.4 

•  Å tilby gode utdanningstilbud og arbeids-
trening. Vi mener at dette støtter opp under 
normalitets prinsippet og vil være en viktig forut-
setning for å gi kvinnene en fot å stå på utenfor 
murene. I Frelsesarmeen tilbyr vi åpen soning for 
menn gjennom Fretex Elevator, der de får jobb- 
og botrening. Et lignende tilbud bør  vurderes  
til kvinner.

•  Sikre at nærhetsprinsippet ivaretas, men i de 
tilfeller dette er umulig tilrettelegge for utvidet 
telefonkontakt og bruk av digitale løsninger, som 
Skype og videomøter. I tillegg bør man vurdere 
å tilby reisestøtte til familie.

•  Imøtekomme kvinnenes behov for be arbeiding 
av sin livshistorie, utfordringer, skam og skyld 
ved hjelp av samtaleterapi, psykisk helsehjelp, 
men også mulighet for retreat i fengselet. Dette 
tilbudet har vært gjennomført i Halden fengsel 
formannligeinnsatteiflereår,ogdeltakernehar
store positive livsendringer. 

•  Kvinnene har dårlig tilgang til reell arbeids-
trening og rusmestring. De har også mangelfulle 
og nedprioriterte utdanningstilbud. 

•  Mange må sone langt fra familie og nettverk. 
Dette er bekymringsverdig når vi vet at nærhet 
til barn og familie er viktig for  rehabiliteringen 
 under og etter soningsoppholdet. 

•  Soningsforholdene er utfordrende. Kvinnene 
må dele celle og har dårlige sanitærforhold. 
Lufte gårdene er for små og mulighetene for 
 fysisk aktivitet er mangelfulle.
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Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling 
Virksomhetsleder Elin Herikstad
e-post: elin.herikstad@frelsesarmeen.no



Vi ser familier som er i en langvarig vanskelig situasjon under hele 
barnas oppvekst. 

Hovedutfordring:

Ulikhetene i Norge øker og antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt 
 stiger.5  Vi møter mange familier som daglig står overfor alvorlige og sammensatte levekårs-
utfordringer, som helse, økonomi, bolig, arbeid, nettverk og inkludering. Vi er bekymret for 
barns oppvekstmuligheter når foreldrene er avhengig av offentlige stønader til livsopphold, 
og familien lever med alvorlige levekårsutfordringer i barnas oppvekstperiode.

Fattigdom
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UTFORDRINGER  

TILTAK

•  Mange foreldre står langt unna arbeidslivet. 
Selv med hjelp fra NAV bruker de lang tid for  
å nå målet om selvhjulpenhet og arbeid.

•  Barns rettigheter i NAV må tydeliggjøres og 
styrkes i rutiner og standarder for vurdering og 
utmåling av sosialhjelp.

•  Øke kompetansen til saksbehandlere som 
arbeider med sosialhjelp til barnefamilier. De 
måfådeverktøyeneogdenfleksibiliteten,det
skjønnsmessige handlingsrommet, som trengs. 
Dette for best mulig å jobbe med de parallelle 
løpene som er rettet mot både foreldre og barn.

•  Styrke samarbeidet mellom NAV og ideell 
 sektor. Ideelle organisasjoner har en viktig rolle 
når det kommer til inkludering og oppbygging av 
sosial kapital.

•  Tilsynet med kommunene når det gjelder ivare-
takelse av barneperspektivet i NAV, må styrkes.

• Et flertall av kommunene i Norge har en
mangelfull kartlegging av barns livssituasjon og 
behov.6 

•Mangeleveriflereårpåulikestønader,tiltak
og kurs før de eventuelt kommer i varig arbeid 
eller avklaring om varig uførhet.

• Lave inntekter og inntektsulikheter øker 
 belastningen på familieliv og relasjoner. Dette 
bidrar til kronisk stress som går ut over helse 
og liv for foreldre og barn.

Et stort antall av familiene som lever med vedvarende lavinntekt er mottakere av  økonomisk sosial-
hjelp. Det er derfor helt avgjørende at samarbeidet mellom NAV og familien fungerer på en måte som 
faktisk bekjemper fattigdoms utfordringene i familien. Fokus i samarbeidet må være på både  arbeid 
og selvhjulpenhet for foreldrene, og samtidig ivareta barnas interesser i den perioden  foreldrene er 
hjelpetrengende. 
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Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling 
Virksomhetsleder Elin Herikstad
e-post: elin.herikstad@frelsesarmeen.no



Ikkeallebarnevernsbarnbørflytteifosterhjem.

Hovedutfordring:

Vi er bekymret for om barna vi møter sikres rett hjelp til rett tid. I 2016 registrerte vi at 
barna som bodde hos oss, i gjennomsnitt hadde vært innom tre institusjoner eller foster-
hjem først. Vi har også eksempler på at barn på syv år har vært innom fem tiltak. Samme 
år hadde vi 29 barn under 13 år boende hos oss. Det tyder på at ikke alle barn kan bo  
i fosterhjem, og at det er en virkelighet staten må forholde seg til og planlegge etter.

Barne- og familievern
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UTFORDRINGER  

TILTAK

•Mangebarnboriflereforskjelligefosterhjem
før de får plass på institusjon. Det har skjedd en 
villet nedbygging av institusjonstilbud for barn 
under 13 år, men behovet for plasser er fortsatt 
til stede. 

• Institusjonstilbudet til barn og ungdom må 
bygges opp. 

• Fosterhjemmene må styrkes. Det må arbeides 
for at fosterhjemmene er sterke nok til å tåle 
barnas store behov for hjelp, slik at barna fort-
satt kan bli boende i hjemmet når utfordringene 
er store. Veiledning er viktig – også i perioder 
når det går bra. Det kuttes for mye i vei ledning 
for å spare penger. Dette lønner seg ikke når vi 
ser barnets utfordringer over tid.

• Forebyggende arbeid bør styrkes og det er 
viktig at kommuner med dårlig økonomi får 
øremerkede midler til dette. Ett tiltak kan være 
Home-Start der frivillige bidrar i hjemmet til 
småbarnsfamilier som er i behov av ekstra hjelp. 

• Ettervern må bli obligatorisk. Overgangen til 
voksenlivet er sårbart. Kommunene må derfor 
være mer på tilbudssiden ved å ta kontakt, skape 
tillit og samarbeide med ungdommen. I tillegg må 
NAV og barnevern tidlig inn for å gi opplæring  
i økonomistyring. 

• Barn må sikres rett hjelp uavhengig av hvor 
de bor. Samhandling mellom stat og kommune 
må sikres gjennom avtaler. I forbindelse med 
kommune reformen og overføring av ansvar 
fra stat til kommune, er det viktig å sikre at  
 kommuner har økonomi og kompetanse til å ta 
ansvar.

• Den nye barnevernsreformen forutsetter at 
kommunene satser på forebyggende arbeid. Vi 
er imidlertid bekymret for at regjeringen ikke 
ønskeråfullfinansierereformen,ogatkommuner
med dårlig råd ikke prioriterer tiltakene.

• Ettervern er frivillig og blir ofte valgt bort av 
ungdom, som gjerne vil klare seg selv uten hjelp 
fra barnevernet.

• I dag blir barn plassert der det er ledig. Det 
betyratmangebarnmåflyttelangtfratidligere
hjem og nettverk. Dette medfører at barn som 
boriNordlandmåflyttesifosterhjemellerpå
institusjon i Østfold. Kapasitets utnyttelse på 
avtaler kan føre til at barnet mister kontakt med 
for eksempel besteforeldre.
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Frelsesarmeens barne- og familievern  
Virksomhetsleder Anne Hernæs Hjelle
e-post: anne.hjelle@frelsesarmeen.no



Vi ser at det ofte er ettervernet som svikter.

Hovedutfordring:

Tiden er inne for å sikre kvaliteten i behandlingsforløpet for alle ruspasienter, redusere 
antall halvferdige behandlingsforløp – og forbedre det systematiske ettervernet. 

Rusomsorg
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• Det er for mange ruspasienter som faller av 
halvveis i behandlingsløpet.

• Forvaltningsnivåene må sikre gode, sammen-
hengende behandlingsforløp for den enkelte 
pasient. 

• Brukermedvirkning og tilpasning av individuell 
plan er viktige tiltak for å opprettholde  pasientens 
motivasjon gjennom hele behandlingsløpet.

• Det er avgjørende at det skjer et systematisk 
arbeid for god oppfølgning av den rusavhengige 
i alle overgangsfasene. Det vil si etter avrusing, 
før rusbehandling og etter behandlingen på vei 
ut i samfunnet. TSB-institusjoner må følge opp 
pasientene også etter at de er skrevet ut. Dette 
vil være et viktig supplement til kommunenes 
egne oppfølgingstilbud på hjemstedet.

• Kommunene må samarbeide med NAV 
og  andre aktører for å få den rusavhengige  
i  arbeid, arbeidstrening eller hjelp til å fullføre 
 utdannelse. Dette vil fordre tilrettelagte arbeids- 
og  aktivitetsplasser som er tilpasset bruker -
gruppens situasjon og kompetanse.

• Det må settes av midler til frivillig sektor. Vi må 
få en ramme og rolle til å løse aktuelle hverdags-
utfordringer. Vi må sørge for at mennesker med 
rusproblemer får hjelp og støtte samt menings-
fylte aktiviteter etter soning og rusbehandling.

• Rusavhengige må tilbys differensierte og til-
passede boliger etter gjennomført behandling.

• Vi er engstelige for at pasienter i Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) anses for ferdig 
behandlet når de utskrives fra institusjon.

• Overgangsfasene fra behandling til ettervern 
er ikke godt nok utviklet og ivaretatt. Mange 
 faller tilbake til et liv i rus.

• Over 2300 personer i Norge er bostedsløse, 
majoriteten av disse er rusavhengige. Mange 
som har vært i behandling får ikke tilpasset bolig  
i etter kant, og veien tilbake til gata og rus er kort.

• Rusavhengige har utfordringer med å få en 
tilrette lagt arbeids- og aktivitetsplass. Det er en 
utfordring når vi vet at arbeid og aktivitet er 
 avgjørende faktorer for å mestre en rusfri hverdag.
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Frelsesarmeens rusomsorg  
Virksomhetsleder major Knut Haugsvær
e-post: knut.haugsvaer@frelsesarmeen.no



BarnmedflyktningstatusiNorgegisikkesammebeskyttelseogomsorg
som andre barn i Norge. Det strider mot FNs barnekonvensjon.

Hovedutfordring:

Vi mener at nasjonal lovgivning bør sørge for rettssikkerhet og humane standarder for 
behandlingen av mennesker som søker asyl i Norge – i tråd med relevante inter nasjonale 
konvensjoner. Vi etterlyser en bedre sikring av en human politikk som spesielt ivaretar 
barn på flukt.

Flyktninger og integrering
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• Barn med flyktningstatus uten omsorgs
personer gis ikke samme beskyttelse og omsorg 
som andre barn i Norge.

• Vi må unngå lovforslag eller praksis innen-
for asylfeltet som resulterer i en forskjells-
behandling av barn i Norge og en uthuling av 
barns rettigheter.

• Vi mener at alle barn med flyktningstatus
 under 18 år, spesielt de uten omsorgspersoner, 
bør omfattes av barnevernsloven. Vi bør vekt-
legge likeverd fremfor økonomiske hensyn.

•  Vi har en plikt til å beskytte barn i Norge mot 
utnyttelse. Vi må sikre deres behov for trygghet 
og bistand fra  voksne med faglig kompetanse, 
 spesielt i den tidlige fasen av oppholdet i Norge.9

• Utstedelse av midlertidige oppholdstillatelser 
til enslige mindreårige asylsøkere bør begrenses. 
Praksisen med økt bruk av korte tillatelser bør 
derfor stanses.

• Medisinsk aldersundersøkelse bør kun brukes 
i saker hvor det er grunn til å tvile på asyl-
søkerens oppgitte alder – i tråd med Utlendings-
loven. Fagmessige vurderinger fra UDIs saks-
behandlere, mottaksansatte, psykologer og 
barnevernspedagoger bør vektlegges fremfor 
alders undersøkelser.

•Barnpåfluktutenomsorgspersonererspesielt
sårbare og derfor gjenstand for utnyttelse.

• Medisinsk aldersundersøkelser brukes på alle 
asylsøkere som angir alder mellom 15–18 år,  men 
ifølge Utlendingsloven skal en slik undersøkelse 
kun benyttes når det er konkrete grunner for  
å tvile på oppgitt alder. I tillegg mener Folkehelse-
instituttet at denne typen alders undersøkelser 
ikke er tilstrekkelig vitenskapelig basert og bør 
derfor brukes med aktsomhet.7

• Vi registrerer en økt bruk av korte  midler- 
tidige oppholdstillatelser for enslige mindre - 
årige asylsøkere. Forslaget om økt bruk av 
 midlertidige tillatelser til EMA-barn ble stemt 
ned av Stortinget før sommeren 2016. Forslaget 
fikkdertilstormotstandunderhøringsrunden.
Til tross for dette bevitnes en praksis som går 
motsatt vei. 

• Flere av barna som gis midlertidig oppholds-
tillatelse forsvinner, deres psykiske helse  påvirkes 
negativt og i tillegg strever de med å  integrere 
seg fordi de konstant lever i  usikkerhet. Dette 
bidrar gjerne til konsentrasjonsvansker på 
 skolen og problemer med annen aktiv samfunns-
deltagelse. 
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Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling 
Virksomhetsleder Elin Herikstad
e-post: elin.herikstad@frelsesarmeen.no



Svart arbeid er ofte en forløper til grovere utnyttelse.

Hovedutfordring:

I 2015 var det 301 mulige ofre for menneskehandel, 204 var offer for seksuell utnyttelse 
og prostitusjon, og 86 var utnyttet i tvangsarbeid. Vi ser et behov for styrket innsats fra 
 myndighetene mot svart arbeid og moderne slaveri i form av tvangsarbeid og sosial dumping. 

Menneskehandel og tvangsarbeid
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• Tvangsarbeid i Norge vokser, på lik linje med i 
resten av Europa.

• Det må arbeides aktivt for å endre  holdningene 
til bruk av svart arbeidskraft.  Offentlige  kampanjer 
og opplysningsarbeid bør prioriteres.

• Konsekvenser for bruk av svart arbeid må 
belyses, og regelverk må tilgjengeliggjøres og 
 informeres om.

• Det vil også være nyttig å se på løsninger, 
som«ROT»og«RUT»ordningenesomfinnes 
i  Sverige, for å gi skattelette ved bruk av hvitt 
 arbeid. Dette vil gi bedrifter som arbeider 
innen for lovverket bedre vilkår og konkurranse-
fortrinn.10

• Arbeidet med kontroller og tilsyn må økes, og 
politiets ressurser for å håndtere slike ærend må 
styrkes. Samarbeid med den frivillige sektoren 
om offerassistanse ved tilsyn og politiaksjoner 
samt trygge væresteder og institusjoner er viktig 
i en slik strategi.

• Bruken av svart arbeid blant bedrifter, og ikke 
minst privatpersoner, er utbredt i Norge. Ønsket 
om billig arbeidskraft og unngåelse av byråkrati 
ved ansettelser, bidrar til denne utviklingen.

• I 2009 var det 23 prosent som hadde kjøpt 
svart arbeid, mens i 2016 var det 14 prosent. 
Holdningene til svart arbeid er i endring, men det 
er fremdeles private aktører og bedrifter som 
benytter seg av dette.9

• Svart arbeid er ofte en forløper til grovere 
 utnyttelse, og mange som kommer til Norge med 
håpomenbedre framtid,befinnersegplutselig 
i en situasjon de selv ikke kan kontrollere.
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Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling 
Virksomhetsleder Elin Herikstad
e-post: elin.herikstad@frelsesarmeen.no
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Vi betaler skatt på vår frivillige innsats og har uforutsigbare 
økonomiske rammer for vårt sosiale arbeid.

Hovedutfordring:

Regelverket for merverdiavgiftskompensasjon, uavklart ansvarsforhold for å dekke pensjons-
forpliktelser knyttet til historisk drift og uforutsigbarhet i offentlige rammebetingelser gjør 
det mer vanskelig for frivillige organisasjoner å bidra enn nødvendig.

Økonomiske rammebetingelser



UTFORDRINGER  

TILTAK

• Frivillige organisasjoner får bare delvis 
 kompensasjon for sine utgifter til merverdiavgift, 
etter som denne beror det enkelte års tildeling 
fra Stortinget.

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

• Permanent overføring av pensjons forpliktelser  
for historisk drift til staten, i tråd med 
 anbefalingene fra det regjeringsoppnevnte 
ekspert utvalget (nou 2016:12).

• Tidligere avklaring om tildeling av midler, 
bedre og raskere prosesser for å søke offentlige 
midler  – samt lengre tildelings- og avtaleperiode, 
 alternativt rullerende avtaler.

• Full og rettighetsfestet merverdiavgifts-
kompensasjon for frivillige organisasjoners ny-
bygg, vedlikehold og rehabilitering.

•  Vedtak om tildeling av midler til årets  aktiviteter 
er ikke klare fra staten før langt ut på året. Etter-
som tildeling er gjort for hele året, vil det i  praksis 
være vanskelig å få etablert nye tiltak før det 
mesteavårethargått.Fortiltaksomfinansieres
over statsbudsjettet driver vi på egen regning og 
risiko i påvente av beslutning om tildeling.

• Ideelle organisasjoner som har drevet  sosialt 
arbeid på oppdrag for det offentlige, har vært 
påkrevd like lønns-,  arbeids- og pensjons-
vilkår som det offentlige. Regulering av oppsatte 
pensjons rettigheter har påløpt etter at avtale-

• Vi betaler skatt på bygg til bruk i vårt frivillige 
 arbeid, bygg som oftest er et resultat av lokal 
 sparing over mange år og betydelig dugnadsinnsats.
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periodene er omme, slik at vi har blitt sittende 
 igjen med store ekstraregninger – selv om 
avtalene var ment å dekke alle kostnader til 
driften. For at ideelle  organisasjoner skal kunne 
konkurrere på like vilkår, må ansvaret for disse 
kostnadene knyttet til tidligere avtaler med det 
offentlige avklares.





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, Frelsesarmeens grunnlegger
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