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Årsrapport for 2012

Velferdsalliansen er et samarbeidsnettverk av organisasjoner,  foreninger og grupper i 
Norge som arbeider for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.

Hovedmål:

Velferdsalliansen har som hovedmål: 
Avskaffe fattigdom 
Bedre levekår og livssituasjon for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte
Bidra til økt brukermedvirkning
Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre medlemsorganisasjoner

SAMARBEID OG NETTVERKSBYGGING:
Velferdsalliansen har i 2012 fortsatt prosessen med utbygging av organisasjonen. Vi er spesielt 
glade for at Frelsesarmeen har sluttet seg til vårt samarbeidsnettverk. I Telemark har vi fått med 
oss Møteplassen som er svært aktive i Telemark i forhold til frivillig aktivitet og som 
samarbeider med organisasjoner, grupper og fagområder i Tinn Kommune. 
Utvalgenes aktivitet dreide seg i hovedsak første halvdel av 2012 om å planlegge et 
Sosialpolitisk Forum over to dager i Bergen, som ble gjennomført i september. Tema var i 
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hovedsak sosial, helse og bolig. I denne forbindelsen ble Velferdsalliansen bedre kjent med 
Stiftelsen Skolematens Venner som vi holdt kontakten med utover høsten 2012 og felles innlegg 
til Folkehelsemeldingen 2013.

VA fortsetter samarbeidet med EAPN og de nordiske landene gjennom Nordisk 
Velferdsplattform, og ikke minst samarbeid med ulike hjemlige organisasjoner, som Oslo 
Kommunale Leieboerforeningen gjennom Nok er NOK aksjonen, sosial boligpolitikk i Oslo.
Vi har fortsatt det gode samarbeidet med Batteriet og har hatt et fint samarbeid med For 
Velferdsstaten, Høgskolen i Oslo, FO og NTL i forbindelse planlegging av Dialogkonferansen «Et 
bedre NAV for bruker, ansatt og samfunn». Denne konferansen skulle etter planen vært 
gjennomført høsten 2012, men ble forskjøvet til 2013 da det ble vanskelig for alle parter å finne 
felles gjennomføringstidspunkt i årets siste måneder.

Videre er behovet for å danne VA Nord, Vest og Sør vært et løpende tema og vil bli sterkere 
prioritert i forhold til langtidsmålsetting for 2013 og 2014. 

Medlemsorganisasjoner i 2012 (26)
AKS – Aksjonsforeningen for sosial rettferd 
og inkludering 
Aktbo
Amazig Kulturorganisasjon i Norge
Arena for Samfunnsinitiativ, ASI Nord-
Trøndelag
Arena for Samfunnsinitiativ, ASI Sør-
Trøndelag
BUS - Bergen Uavhengige Sosialrådgivning
DUS - Den Uavhengige Sosialrådgivningen i 
Oslo
DUS - Den Uavhengige Sosialrådgivningen i 
Stavanger
Fattighuset 
Klientaksjonen i Fredrikstaddistriktet
Klientaksjonen i Karmøy
Leieboerforeningen i Oslo
Prosjekt felles framtid PROFF, Sandefjord
SON – Straffedes Organisasjon i Norge
Stiftelsen Rettferd for Taperne
Stiftelsen Selvhjelpens Hus
SUKAO
Total Rehab
BIKUBEN, Harstad 
AFF – Aleneforeldreforeningen
Din Framtid Forening, Drammen 
Bibi Amka 
Blålys
Frelsesarmeen (ny)
Møteplassen, Tinn i Telemark (ny)

Assosiert medlem:
Kirkens Bymisjon /Batteriet
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VELFERDSALLIANSENS INDRE LIV

Fra første arbeidsuka i januar og fram mot årsmøtet, opplevde sekretariatet og styret stor 
omveltning og til tider kaos da vår solide regnskapsmedarbeider ble svært alvorlig syk. Hans 
arbeid innenfor økonomisk oversikt måtte overlates til øvrige sekretariat og dette medførte en 
del forsinkelser i rutiner og ordnede forhold vedr økonomi og regnskap. Dette viser også 
sårbarheten Velferdsalliansen har da de tre faste ansatte har sine bestemte arbeidsområder. 
Sekretariatet kom etter hvert ajour, og ny regnskapsfører ble engasjert i tillegg til å midlertidig 
ansette Honoratte Muhanzi Kashale fra Bibi Amka i gradert stillingsprosent. Denne ble etter 
hvert utvidet til 100 % vikariat mot våren da planleggingsarbeidet av EAPN’s Generalforsamling 
i Sandvika økte på. 

Årsmøtet ved Rica Helsfyr Hotell Oslo, 24. 03. 2012

Årsmøtet vedtok årsberetning og regnskap for 2011. Videre godkjente møtet budsjettet for 2012 
i det man ga styret fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer når tilsagn om tilskudd forelå. 
Styreleder Johanna Engen ble gjenvalgt. Nina Bjerke Nilsen og Torvald Øien ble også gjenvalgt. I 
tillegg ble det valgt 1 nytt styremedlem, Per Magnus Øgård og 2 nye varamedlemmer. 
Styremedlemmer Henning Tønnessen, Rolf Solvang og Ove Haug, hadde et år igjen av sin 
periode, samt varamedlem Berit Mathisen. Man valgte også utvalgsledere samt kontrollkomite 
og valgkomite.

STYRET: Styresammensetning i 2012 (fra konstituerende styremøte 17. april 2012):

Styreleder:     Johanna Engen, Stiftelsen Selvhjelpens Hus
Politisk nestleder:    Torvald Øien, Total Rehab
Organisatorisk nestleder: Nina B. Nilsen, Stiftelsen Rettferd for Taperne
Styremedlem:    Ove Haug, ASI Nord-Trøndelag
Styremedlem: Henning Tønnessen, Aksjonsforeningen for sosial rettferd og

inkludering
Styremedlem:    Rolf Solvang, SON 
Styremedlem: Per Magnus Øgård, Klientaksjonen Karmøy
Ansattes representant: Dag Westerheim
1. Vararepresentant:    Berit Mathisen, Selvhjelpens Hus 
2. Vararepresentant: Stig Raymond Moe, Bikuben
3. Vararepresentant: Reidun Berger, Fattighuset
Sekretær: Laila Marie Wolles, sekretariatet

Imidlertid valgte Nina Bjerke Nilsen å trekke seg som Organisatorisk nestleder av personlige  
årsaker desember 2012. 

KOMITEER:

Valgkomiteen: Valgkomiteens leder, et medlem og varamedlem hadde et år igjen. Leder, Geir 
Jørgensen, Stiftelsen Selvhjelpens Hus, fram til november. Medlemmer: Jarle Holseter, Blålys. 
Vara: Torill Nerlien, ASI Sør-Trøndelag. Anna Genfeldt, Total Rehab/Fattighuset ble 
gjenvalgt som medlem. Per Vestvik ble supplert inn i komiteen etter styrevedtak 14. 
november, sak 44/2012. Komiteen konstituerte seg selv og Per Vestvik ble valgt som leder fram 
til Årsmøtet 2013.  
Kontrollkomiteen: Leder Odd Vidar Bakkejord, ASI Nord-Trøndelag, ble gjenvalgt. 
Øvrige medlemmer hadde et år igjen: Arne Mellerud, Stiftelsen Rettferd for Taperne og Odd-
Rune Tollhaug, Stiftelsen Selvhjelpens Hus. Vara: Jamila Hassan, Bibi Amka. 
OUK - Organisasjonsutviklingskomiteen: Leder: Knut Bjerkan, ASI Sør-Trøndelag
(OUK ble omgjort fra Organisasjon- og rekrutteringsutvalg på årsmøtet 2012)



UTVALGENE:

Boligpolitisk utvalg: Leder: Berit Mathisen, Selvhjelpens Hus
Helsepolitisk utvalg: Leder: Anna Genfeldt, Total Rehab/Fattighuset
Internasjonalt utvalg: Leder: Dag Westerheim, Fattighuset/sekretariatet
Sosialpolitisk utvalg: Leder: Geir Jørgensen, Stiftelsen Selvhjelpens Hus
Barne- og ungdomsutvalget: Leder: Linn Merethe Nilsen, Landsforeningen for

barnevernsbarn, fram til juli.2012, da hun måtte 
trekke seg pga helsemessige årsaker. Laila Wolles 
overtok midlertidig som leder.

Regionalpolitisk utvalg: Leder: Ove Steinar Haug, ASI Nord-Trøndelag 

STYRETS ARBEID I 2012:
Det er avholdt 9 ordinære styremøter og et styremøte tilknyttet en styresamling sammen med 
sekretariatet i september. På denne styresamlingen ble Batteriet invitert til å holde et kurs for 
styret og sekretariatet i forhold til samarbeidsrutiner.  

Styreleder og styremedlemmers utadrettet virksomhet:
• Fra fengsel til KVP, Rolf Solvang deltok på dette NAV-kurset
• Styreleder Johanna Engen og rådgiver i sekretariatet Dag Westerheim har vært i 

Finanskomiteen og lagt fram Velferdsalliansen sine synspunkter til høring.
• Styremedlem Knut Bjerkan har blitt intervjuet i en to-siders artikkel i Adresseavisa. 

Tema: Å være fattig i et rikt land. NAV direktøren, Joakim Lysstad har respondert 
med et svarinnlegg.

• Honoratte Kashale holdt innlegg for Arbeidsdepartementet ved Oslo Kongressenter, 7. 
februar. Tema: Innvandrere og arbeid

• Velferdsalliansen har hatt besøk av byrådspolitiker Tone T. Dahl, som selv ba om å få 
komme på besøk. Dette ble veldig hyggelig og VA fikk fortalt om arbeidet i alliansen.

• ”Gi SV beskjed” – statsbudsjettet 2013. 
Styreleder Johanna Engen og rådgiver Dag Westerheim deltok med innlegg

• AUF har også vært på besøk hos VA og hatt en lengre samtale med Dag Westerheim 
og Johanna Engen. AUFs representant Alexander Huth var veldig positiv til Vas 
innspill og ville bringe dette videre til ”moderpartiet”.

• Styremedlem Ove Haug har skrevet en kronikk; Nytt klassesamfunn som har vært på 
trykk i Adresseavisa.

• Frelsesarmeen ble tatt opp som fullverdig medlem i Velferdsalliansen

• Styremedlem Ove Haug har skrevet en del artikler der han er opptatt av bøndenes 
situasjon, mange lever på eller under fattigdomsgrensa på 250 000 kr i året. 

• For Velferdsstaten gav Velferdsalliansen sine medlemmer gratis deltakelse til 
Velferdskonferansen 21 – 22. mai. Av denne grunn deltok mange fler personer fra 
medlemsorganisasjonene i VA.

• Møteplassen i Tinn ble opptatt som nytt medlem i alliansen.

• Varamedlem Reidun Berger orienterte om sitt skriveverksted. Dette kan være en 
ressurs for Velferdsalliansen, blant annet i medlemssamlinger.



Hun informerte også om et oppdrag Fattighuset har fått fra By-arkivet om å skrive små 
historier om hverdagsfattigdom. 

• Styreleder Johanna Engen ble fulgt av TV2 journalist i forbindelse med Oslos 
julegratiale til sosialklientene, der dette ble praktisert svært ulikt i de forskjellige 
bydelene. 

• Styreleder intervjuet i bladet Velferd (utg. 7/2012), tema: De som er utenfor  
arbeidslivet

• I tillegg er det en rekke henvendelser, særlig til styreleder, fra aviser, radio og tv som 
ikke er loggført

Statsbudsjettet 2012, ved Johanna Engen «Vi er ikke helt fornøyd, Jens!»

Arbeidsmiljøet i Velferdsalliansen sitt styre har vært stabilt og preget av ro. 
Sent på høsten søkte organisatorisk nestleder oppsigelse av personlige årsaker, men ble sittende 
ut året. VA har vært heldige og hatt andre gode kandidater til nestledervervet og ble ikke 
skadelidende.

SEKRETARIATETS ANSATTE I 2012:

Dag Westerheim 100 % stilling. Politisk rådgiver/Seniorrådgiver. ( Koordinering av 
internasjonale oppgaver herunder EAPN m.fl., valgt koordinator for 
Nordisk Velferdsplattform, NAV- koordinator, rådgivning overfor styre og 
utvalg vedr. Arbeidsmarkedspolitiske spørsmål, - sysselsettings-/ 
sosialpolitikk samt, IT innkjøp m.m.)



Laila Wolles 100 % stilling. Organisasjonskonsulent/-rådgiver. (Utvalgskoordinator, 
kontakt med medlemsorganisasjonene, sekretær for styret, planlegging 
av reiser, konferanser, møtevirksomhet og seminarer, økonomiarbeid og 
annet forefallende kontorarbeid etc.)

Svein Karlsen 80 % stilling: Regnskapsmedarbeider. Langtids sykmeldt fra januar.
Honoratte Kashale: 80 % stilling vikar fra 25.1.12. Forlenget og økt til 100 % vikarstilling 

fra17.4 og 5.7. Fast ansatt fra 1.12.12 i 100 prosent stilling da Svein 
Karlsen ikke kunne komme tilbake til jobb. (Koordinator for NAV 
brukerutvalg, planlegging av NAV brukerutvalg på landsbasis, 
foredragsholder i inn og utland, forfallende kontorarbeid etc.)

Kobra Mustaq Renholdsarbeider, 3 timer pr. uke
Mona Wettergreen: Arbeidspraksis via NAV og utlånt fra Batteriet fra oktober/november 

2012.

Sekretariatet ved Honoratte Kashale og Laila Wolles, og styreleder Johanna Engen (tok bilde), i møte
med ordfører Nina Sandberg og Merethe L. Pedersen fra AFFO, på Nesodden

ARBEIDSMILJØ: 

Arbeidsmiljøet i Velferdsalliansen er godt fungerende, men det har vært perioder med høyt 
arbeidstempo og press i sekretariatet. Likevel har sekretariatet hatt lite sykefravær. Dette 
skyldes god forståelse fra styreledelse og mulighet for fleksibilitet (arbeide hjemmefra i perioder 
etc). 
Det ble ved årsmøtet i 2012 fattet et vedtak i vedtektene § 9.4 om å stryke behovet for 
Generalsekretær. Men styret, og spesielt sekretariatet har fremdeles et ønske om få en fjerde 
ansatt i 50-60 % stilling, eventuelt en sekretariatsleder. Dette ble det ikke midler til i 2012 og 
det ble også i all hovedsak prioritert å ansette en person etter at regnskapsmedarbeider måtte 
slutte. Men behovet og ønsket er forsterket da VA’s arbeid og engasjement spesielt i forhold til 



NAV arbeid og prosjekter har økt. 
I budsjettet for 2013 er det satt inn rammer for en 60 % stilling. Fra høsten 2012 har vi likevel 
vært heldige å få låne Mona Wettergreen fra Batteriet da hun var utplassert i arbeidspraksis der.

LIKESTILLING  :  
Tilstanden når det gjelder likestilling har tippet over på kvinnesiden da styreleder fremdeles er 
på kontoret gjennomsnittlig 3 dager i uken, sammen med to kvinnelige ansatte og en mann. I 
tillegg har vi kvinnelig renholder. Styresammensettingen med vararepresentanter har vært 4 
kvinner og 7 menn 

MILJØRAPPORTERING:

Virksomhetens påvirkning av det ytre miljø i lovens forstand må kunne sies å være helt 
ubetydelig.

ØKONOMI 2012: 

1. Velferdsalliansen er et nettverk av samarbeidende organisasjoner og grupper som arbeider 
for å bedre levekår og rettigheter for marginaliserte grupper.
Styret og sekretariatet forvalter statlige midler bevilget over statsbudsjettet og har dette som 
viktigste inntektskilde.
Virksomheten (sekretariatet) har kontorer sentralt i Oslo. I tillegg har Velferdsalliansen en 
regionavdeling i Trondheim, VA Midt-Norge. Daglig leder er Knut Bjerkan. Styreleder, Ove Haug. 
VA Midt har fått oppfordring om å søke egne driftsmidler gjennom Velferdsalliansen sentralt, 
men dette er ikke gjort.
Når det kommer til vedtekts arbeid i Velferdsallianse i 2012, har dette blitt et roligere tema. 
Vedtekts arbeid ble i 2011 flyttet over til Organisasjon- og rekrutteringsutvalget (Nå OUK - 
Organisasjonsutviklingskomiteen), men det ikke blitt nevneverdig arbeidet med dette i denne 
komiteen i 2012.

2. Økonomi: Med bakgrunn i at vi i tidligere år ikke har bruket opp bevilgninger, fikk vi i 2012 
460 000 mindre en det vi søkte om og budsjetterte med. Det må ærlig sies at da 
regnskapsmedarbeider Svein Karlsen ble alvorlig syk i begynnelsen av januar ga hans plutselige 
fravær sekretariatet og styret en stor utfordring over to-tre måneders periode da hans arbeid 
var i særklasse vedr økonomiske rutiner og oversikt til enhver tid.  Styret vurderte lenge å 
ansette en ny regnskapsmedarbeider i mindre stilling. Etter flere intervjuer av kandidater og 
bistand fra Manpower, ble styret klar over at det ble alt for dyrt å ansette en person kun til 
regnskapsarbeid. Eva Karlsen, som tidligere har arbeidet med blant annet regnskap for VA, ble 
etter hvert leid inn på timesbasis for å avhjelpe i denne prosessen. Styret tok derfor en 
avgjørelse og engasjerte firmaet til Eva Karlsen for regnskapsføring. Dette har fungert meget 
godt.

Velferdsalliansen søkte om ekstra midler for å gjennomføre EAPN’s generalforsamling i 
Sandvika i juni. I tillegg fikk vi innvilget 70 000 kr fra UD slik at vi kunne finansiere flere 
deltakere fra Velferdsalliansen sitt nettverk til å delta på konferansen. Vi fikk likevel noe høyere 
kostnader enn forventet og kunne derfor ikke gi EAPN mer en de 20 % av finansering som vi var 
pålagt å betale for arrangementet.

Tidligere år har det ikke vært sedvane å utbetale reisedietter for styremedlemmer og andre i VA 
som reiser til møter i VA’s regi. Dette ble tatt opp på første styremøtet i mars da flere reisende 
styremedlemmer har savnet dette og ment de hadde krav på reisedietter i forbindelse med 
styremøter, utvalgsmøter etc. Styret vedtok enstemmig i mars at alle har krav på diett i 
tilknytting til reisevirksomhet i VA. Dette lå ikke inne i søknaden sitt budsjett for 2012 og har 
derfor ført til en økning av diett/reiseutgifter i saldo balansen.



3. Årsregnskapet viser et underskudd på 90 tusen, noe som i hovedsak skyldes at budsjetterte 
bevilgninger  var  460  tusen  mer  enn  det  som  ble  realisert,  samtidig  som  allerede  avtalte 
oppgaver, blant annet EAPN årsmøte, ikke kunne avlyses. Likeså har flere av de årlige møter 
kostet mer enn budsjettert.

 Vår regnskapsfører Eva Karlsen… 

MEDLEMSSAMLINGER
I 2012 ble det avholdt to medlemssamlinger i forbindelse med årsmøtet i mars og 
medlemssamling i november kombinert med julebord. 

Medlemsmøtet 23. mars 2012 i forkant av årsmøtet, ble hovedvekten lagt på Velferdsalliansen 
sitt forhold til NAV og hva VA ønsker å påvirke i framtiden. Hoved utdrag fra plenum:
NAV OG VELFERDSALLIANSEN mot 2020 (STIKKORD):

- VA er i gang med planlegging av en rundebordskonferanse for et bedre NAV for 
brukere og ansatte (NAV som ser, lytter og (be)griper).

- Finne felles plattform for løsninger -> systemnivå.

- Saksbehandler tenker at folk kommer for å søke om sosialhjelp og tar seg ikke tid til å 
lytte -> misforståelser for de som kommer for å søke jobb, jobbkurs.



- VA må jobbe for å få brukerrepresentanter i alle 19 fylker – ikke bare 6. Strategi for 
oppfølging: Oslo fylke -> andre steder.

- Brukerutvalgene må representere de brukere som NAV har.

- VA ønsker at sosialhjelpen skal forvaltes statlig, for å unngå de store forskjellene fra 
kommune til kommune.

- En leder -> felles plattform, felles løsninger.

- Aktiv inkluderingspolitikk -> ikke aktiviseringspolitikk. Dvs.: 1) Godt NAV som lytter, 
ser og er effektiv. 2) Gode sysselsettingsstrategier og en inkluderende 
arbeidsmarkedspolitikk, som omfatter et bredt spekter av grupper og tilpasset 
tiltakene etter hva som etterspørres. 3) Adekvat minsteinntekt

- Rettighetsfesting av sosialhjelp/livsopphold på SIFO-nivå.

- Uføregraden må settes ned til 20 % - ikke 50 %. Da kan folk aktiviseres i 80 %. 
Fleksibilitet. 

VIKTIGE ELEMENTER:
1) Opplæring av egne brukerrepresentanter i NAV brukerutvalg.

2) Erfaringskonferanse blant brukerrepresentantene.

3) NAV må ikke tømmes for sosialarbeidere.

4) Brukere og ansatte mot felles mål! Derav viktig å gjennomføre 
Rundbordskonferansen for brukere og ansatte i NAV.

I tillegg ble andre del av samlingen viet til gjennomgang av innkomne saker og forslag til 
nye/endring av vedtekter.

Medlemssamlingen 16 – 18. november 2012 som ble lagt til et hyggelig sted, Åsgårdstrand, 
hadde som hovedfokus på planlegging av stortingsvalget 2013, og hvordan Velferdsalliansen 
best mulig kan legge opp en strategi for dette viktige valgåret. 
Flere viktige punkter ble listet opp i arbeidsgrupper: 

• Sosial boligpolitikk, Housing først etter amerikansk modell.

• Bolig en forutsetning for arbeidslinja

• Inntektssikring(NAV), avklaringspenger-uføretrygdede.

• Tannhelse- egenandel ordning inn i egenandels kortet for øvrige helsetjenester 

• Unge uføretrygdede-prøve ut alt restarbeid, ikke uføretrygde under 26 år

• Arbeidsinnvandring + sosial dumping

• Holdningsendring i NAV-individuell oppfølging av de som VIL!



VALGKAMPSTRATEGIER
• Skape møteplasser og spisse kontakten med/mot politikker og brukere/organisasjoner 

om tema på relevante plasser, f.eks. forbruksfattigdom på kjøpesenter

• Ta tilbake sosialministeren: sette fokus på en mer helhetlig sosialpolitikk

• Lobbygruppe i Velferdsalliansen

• Tverrfaglig utvalg på tvers av fagutvalg som fronter VA’s hovedsaker inn mot valget

• Jobbe mer på kommunalt plan om lokale problemområder

• Økt mediebruk

• MÅL: Få debatt program på Litteraturhuset eller lignende.

• Bruke positiv propaganda/info, bilder, plakater, filmklipp (YouTube), bruke humor som 
omvendt virkemiddel.

• Aksjonere – Gå baklengs rundt Stortinget

Det ble til slutt valgt en egen Valgkampstrategigruppe med medlemmer fra Frelsesarmeen, 
Klientaksjonen Karmøy, Møteplassen i Tinn, AKS – Aksjonsforeningen for sosial rettferd og 
inkludering, ASI Nord-Trøndelag, Bikuben, Total Rehab og styreleder Johanna Engen.

UTVALGSSAMLINGER



Det ble arrangert bare en utvalgssamling i 2012. Dette skyldtes i hovedsak arrangementet i 
Sandvika, 5 – 9. juni 2012, EAPN’s Generalforsamling. Men til gjengjeld planla og arrangerte tre 
utvalg i fellesskap et todagers Sosialpolitisk Forum i Bergen, 27 – 28. september. Tema: Bolig,  
Helse og Velferd i Bergen. Boligpolitisk-, Helsepolitisk- og Sosialpolitisk utvalg stod for 
programinnhold og invitasjon, innhenting av foredragsholdere og politikere. Vi fikk hjelp fra 
Batteriet i Bergen til praktisk gjennomføring i tillegg til hjelp fra våre egne 
medlemsorganisasjoner i Bergen, AKS og Aleneforeldreforeningen. Utvalgssamling 29.  
september handlet i hovedsak om å starte planleggingen for stortingsvalget 2013. Alle var i 
midlertid enige om at kampsakene ville i store trekk bli de samme som siste Stortingsvalg da 
valgløfter fortsatt ikke er innfridd.

UTVALGENES ARBEID 2012  

• Barne- og ungdomsutvalget

Medlemmer: Siri Stedje, Honoratte M. Kashale og Gry Aune. Støttemedlem, Laila Wolles
Leder: Linn Merethe Nilsen (fram til juli 2012), Laila Wolles inn fra juli, midlertidig fram til 
Årsmøte 2013 da ingen andre i utvalget ønsket å ta lederrollen.

Utvalget har kun hatt et arbeidsmøte 19.11.2012 og deltatt på utvalgssamling i Bergen 29. 
september.
Hovedfokus: Gratis aktivitet for barn og unge som forebyggende tiltak i forhold til flere 
problemstillinger utsatte barn og ungdom møter i samfunnet. Oppmerksomheten er fortsatt 
gjeldende i forhold til drop-out ungdom, brukermedvirkning i barnevernet og oppfølging og 
ettervern av ungdom i offentlig omsorg. I tillegg har gruppa fokusert veldig på gratis skolemat i 
grunnskolen. I denne forbindelse har Barne- og ungdomsutvalget samarbeidet mye med 
Helsepolitisk utvalg og i fellesskap jobbet for å få til et samarbeid med Stiftelsen skolematens 
venner. Gruppa har også holdt kontakten med Ann Kristin Bekkevold, leder av 
Opplevelseskortet.
Aktivitet: Gruppa har i praksis bestått av 5 medlemmer, inkludert leder. Men i praksis møtes 3-5 
medlemmer på samlinger eller arbeidsmøter da medlemmer bor veldig spredt og er også 
engasjert i annet arbeid. Gruppa har savnet tettere aktivitet, men pga. av årsmøtets valgte leder 
fratreden, og innsetting av en fra før veldig travel Laila Wolles – har dette utvalget fungert svakt 
i 2012 selv om alle er engasjert i barne- og ungdoms politisk/aktivt arbeid på sine lokale 
hjemsteder.

1. Tema fattigdom i barnefamilier har også vært naturlig for B&U å innlemme i sitt 
arbeidsområde. 
8 – 9. mars deltok Gry Aune på en konferanse i Steinkjer. Tema: Barn- og 
ungdomsfattigdom.

2. I november fikk Barne- og ungdomsutvalget i oppdrag om å rekruttere vanskeligstilte 
barnefamilier til en alternativ julefeiring i Gausdal, arrangert av Barne- og 
ungdomssenteret på Holmlia. Det ble et planleggingsmøte med lederne ved 
Holmliasenteret og Aleneforeldreforeningen. Tilbudet skulle være gratis for familiene, 
men man var avhengig av å få utgiftene dekket. Det ble for liten tid til å søke/samle inn 
penger til dette juleferie-prosjektet, men samarbeidet med Barne- og ungdomssenteret 
på Holmlia vil fortsette i håp om å få det til i 2013.

3. Videre har utvalget sammen med Helsepolitisk utvalg og Stiftelsen Skolematens Venner, 
sendt inn råd til Helse- og omsorgsdepartementet vedr. ny Folkehelsemelding 2013, om 
Gratis skolemat i grunnskolen (se eget vedlegg)

4. Leder har deltatt på noen av frokost seminarene til Redd Barna i Litteraturhuset, 
hovedsakelig i forbindelse med Asylbarna-saken.



Rettferdig barnevern for alle…

• Boligpolitisk utvalg

Boligpolitisk Utvalg hadde i begynnelsen av året 4 medlemmer i 2012. Lederen var Berit 
Mathisen og Utvalgsmedlemmer Jostein Jakobsen fra Oslo, Knut Bjerkan fra Trondheim og Ove 
Steinar Haug fra Snåsa i Nord-Trøndelag. I april sluttet Knut Bjerkan og inn kom et nytt medlem, 
Henning Tønnesen fra Bergen.  

Utvalget hadde 6 møter i Oslo. I september og oktober skjedde ting slik at utvalget møttes 
likevel. I september var det konferanse i regi av tre av VA’s politiske utvalg i Bergen og i oktober 
foretok utvalget en reise til London.

De to første månedene fikk utvalget et oppdrag. Det var en person fra Sande kommune i Vestfold 
som protesterte til Velferdsalliansen angående forhøying av leie i kommunale boliger til gjengs 
leie. Før hadde det vært greit og rimelig å bo i kommunale boliger i Sande Kommune. Berit 
Mathisen og Jostein Jakobsen så på saken og syntes at husleieøkningen var urimelig. Likevel fant 
Berit og Jostein ut av kommunen hadde full rett til å gjøre dette.

I mai, på dagene 11. og 12. mai, deltok Berit Mathisen på den årlige PEP-konferansen i Brüssel, i 
regi av EUs formannskap, EU kommisjonen og EAPN. Året 2012 var temaet bostedsløshet.  

Senere i mai, den 21. og 22. mai, deltok Jostein Jakobsen og Ove Steinar Haug som innledere på 
en konferanse som ”For Velferdsstaten” hadde i Oslo.



Leder av Sosialpolitisk Utvalg, Geir Jørgensen hadde hørt om et prosjekt som heter ”DUE” (der 
unge er) i Bergen. Dette tiltaket gir unge et sted å bo. Han fikk to andre utvalg med seg på en 
reise til Bergen fra søndag den 4. til tirsdag den 6. mars. Disse utvalgene var Boligpolitisk Utvalg 
og Helsepolitisk utvalg. Så det var Sosialpolitisk Utvalg, Boligpolitisk Utvalg og Helsepolitisk 
Utvalg som reiste av gårde. Representanter fra Sosialpolitisk Utvalg var leder Geir Jørgensen, Liv 
Madsen, Odd-Rune Tollhaugen og Reidun Berger. I Bergen sluttet et annet medlem av utvalget til 
gruppen, Henning Tønnesen. Henning Tønnesen bor i Bergen. Henning hadde med seg 
samboeren Elin Mathisen, som ikke var medlem i noe utvalg. Helsepolitisk Utvalg bestod av 
lederen Anna Genfeldt og Jan Inge Olsen. Fra Boligpolitisk Utvalg kom bare Berit Mathisen. 
Gruppen besøkte tre steder.
Det første stedet gruppen besøkte var DUE-prosjektet i Bergen kommune, siden kom et møte 
med byråden for byutvikling, klima og miljø Lisbeth Iversen fra Kristelig Folkeparti, og til slutt et 
besøk på Robin Hood-huset der gruppen møtte daglig leder Marcos Amano.
Mandag den 5.mars møtte gruppen Lise Hansen i Utekontakt Bergen for å høre om DUE-
prosjektet, et bo- og nærmiljøtiltak som ble etablert i 2003. Unge i alderen 16-23 år, som 
kommer fra institusjoner, fosterhjem eller konfliktfylte hjem, deltar i prosjektet. Disse unge står 
i fare for å falle utenfor samfunnet og er målgruppen. For de mindreårige i gruppen er dette et 
alternativ til barnevernstjenesten, og unge får bolig hos private utleiere, helst et sted der de har 
nettverket sitt.  
Samme ettermiddag besøkte gruppen Lisbeth Iversen (KrF), byrådsavdelingen for sosial bolig og 
områdesatsing. Hun har som arbeidsområdepsykisk helse og rus, integrering av flyktninger og 
ansvar for boligetaten.  Sammen med henne var hennes sekretær Tor Ljosland. Lisbeth Iversen 
inviterte de tre utvalgene til en konferanse om bolig, helse og sosiale spørsmål i Bergen og lovte 
at Bergen kommune skulle betale mesteparten av utgiftene. 
Til slutt på tirsdagen besøkte gruppen Robin Hood huset. På Robin Hood-huset er det juridisk 
rådgivning og det serveres gratis middag.  Der møtte vi daglig leder, Marcos Amano. Vi snakket 
sammen om felles problemer. Marcos Armano kom senere på besøk til Selvhjelpens Hus og 
Fattighuset ca. 1 måned etterpå. 

Etter turen til Bergen begynte de tre utvalgene å lage et seminar om bolig, sosiale spørsmål og 
helse i Bergen med problemstillinger fra Bergen og omegn. Det ble bestemt at utvalgslederne i 
Boligpolitisk Utvalg, Sosialpolitisk Utvalg og Helsepolitisk Utvalg skulle arrangere det. I Bergen 
var Henning Tønnesen plassert og han samarbeidet med organisasjonen Batteriet, plassert i 
samme by. Den 27. og 28. september fant det sted en 2 dager lang konferanse om bolig, sosiale 
spørsmål og helse på plass på hotell Terminus. Det var lagt stor vekt på at foredragsholdere 
skulle være fra Bergen og omegn. Denne konferansen var vellykket, men litt dyrere enn antatt. 
Den første dagen var bolig agendaen og den andre dagen sosiale spørsmål og helse. Det var flest 
folk den første dagen, som omhandlet bolig.

Hvite sertifikater er en ordning der kraftselskaper låner private personer penger for å isolere 
boligene sine, så kostnadene til strøm kan være redusert senere. Tanken er at folk som har fått 
lån av kraftselskaper bare skal betale ned lånet ved hjelp av normale strømregninger.  
Boligpolitisk Utvalg hadde begynt å interessere seg for Hvite Sertifikater og den 15. – 18. 
oktober reiste det til London, der to representanter på Oxford Universitet ved Environmental 
Change Institute, Eoin Leeds og Brenda Boardman, hadde møte med de tre representantene fra 
utvalget den 16. oktober for å snakke om britisk fattigdomspolitikk og isolering av hus. Det var 
Berit Mathisen, Jostein Jakobsen og leder for Regionalpolitisk utvalg Ove Steinar Haug som dro.
Den andre dagen, den 17. oktober, tok de turen til en utstilling som heter ”The Crystal”. Denne 
utstillingen handlet om miljøtiltak i dag og framtidas byer. 

Året ble avsluttet med den”årlige” gratis båtturen, for fjerde år på rad, til Danmark med DFDS. 
Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som inviterer til Boligsosial Konferanse for ansatte i 
Oslo kommune, samt deltagelse av Husbanken i Oslo.  Den 20. november til den 22. november 



deltok Berit Mathisen og Ove Steinar Haug. Utvalget har en kvote på 2 personer som kan være 
med. 
Alt i alt har Boligpolitisk Utvalg hatt aktivitet i året 2012. 

• Helsepolitisk utvalg



 

Medlemmer: Leder Anna Genfeldt, Torvald Øien, Reidun Richter og Jan Inge Olsen (fram til 
november)

Statsbudsjett 2013

Utvalget var enig om at de skulle prioritere innspill til statsbudsjettet 2013: 

• Tannhelse inn i folketrygden 

• Gratis skolemat for alle klassetrinn i grunnskolen 

PEP og Helsepolitisk utvalg

-     PEP koordinator  for 2012 (Jamila Hassan) ba om utvalgets hjelp. Utvalgets leder hadde 
to møter med PEP koordinator da hun ville vite mer om hva bostedsløse kjemper med 
når det gjelder sykdommer.

Ekskursjon til Bergen på våren

-     Utvalget ble invitert av Boligpolitisk utvalg. Utvalget var i Bergen i 2 dager. 
Sosialpolitiskutvalg var også med til Bergen. Den første dagen møtte vi DUE(Der Unge 
Er), et prosjekt laget av Bergen Kommune for å hjelpe ungdom i kritisk fase for å få bolig 
og eventuelt arbeid. Den andre dagen møtte vi Lisbeth Iversen fra Kristelig Folkeparti, 
ansvarlig for byutvikling, klima og miljø i Bergen. Møtet utviklet seg til en fin diskusjon 
om sosiale spørsmål og boligbygging. Lisbeth Iversen inviterte/utfordrede de tre 



utvalgene til å arrangere en konferanse om bolig, helse og sosiale spørsmål i Bergen. Dag 
2 møtte vi daglig leder, Marcos Amano fra Robin Hood huset. Vi snakket sammen om 
felles problemer.

Sosialpolitisk Forum i Bergen på høsten:

-     Utvalgene fulgte opp invitasjonen/utfordringen til Lisbeth Iversen. Konferansen var i 2 
dager. Helseutvalget hadde ansvaret for en ½ dag. Utvalget fikk forelesere fra 
Tannlegeforeningen i Bergen, Stiftelsen Skolematens venner og Spekulatoriet. Temaene 
som man blant annet holdt foredrag om var «Har vi råd til gratis skolemat?», «Hvordan 
tenke helse og sosial i økonomi?” 
Deretter blev det debatt om disse temaene.

Den nye Folkehelsemeldingen 2013

- Helsepolitisk utvalg leverte krav om gratis skolemat i grunnskolen, sammen med Barne- og 
Ungdomsutvalget og Stiftelsen skolematens venner.

VAD – festivalen: Et medlem gikk på denne festivalen.
Festivalen handlet om minoritetsungdom tar selv ansvaret for å informere ungdommer om 
hvordan de kan unngå HIV og Aids. Gjennom musikk, dans, teater, moteshow og appeller vil 
ungdommer med bakgrunn fra Asia, Norge, Latin-Amerika og Afrika sende all ungdom og deres 
familier et budskap om hvordan HIV og Aids og andre kjønnssykdommer kan unngås.

Medlem fra utvalget har deltatt på seminaret Ungdom Frafall fra skolen og psykisk helse. 
De har også deltatt på Rusdialog seminaret i regi av Helsedepartementet.

• Sosialpolitisk utvalg

Leder fram til november 2012: Geir Jørgensen. Konstituert ny leder: Henning Tønnessen 
Medlemmer: Reidun Berger, Liv Madsen, Henning Tønnessen, Odd-Rune Tollaug og Rolf Solvang 
fra november 2012.

Sosialpolitisk utvalg har som førsteprioritering å arbeide for å få SIFO norm som 
livsoppholdstandard. I tillegg har fokuset vært på NAV og utfordringer i både den kommunale og 
statlige delen av NAV.

Aktivitet: 
4 – 6. mars besøkte Sosialpolitisk utvalg det politiske miljøet i Bergen og i tillegg besøkte 
samarbeidspartnere og institusjoner. På denne ekskursjonen ble Boligpolitisk- og Helsepolitisk 
utvalg inviter med. Samtidig informerte daværende leder Geir Jørgensen om Velferdsalliansen, 
utvalgsmedlemmer informerte om utvalgenes rolle i VA og hva dem arbeidet med. Anna Genfeldt 
og Reidun Richter informerte spesielt om Fattighuset. 

Temaer og besøk for denne ekskursjonen: 
Housing First og Husbanken. Den norske husbankmodellen «Housing First» er først og fremst 
for folk med diagnoser/rus. 300 bostedsløse har fått bolig.
Videre ble utvalget kjent med prosjektet DUE – «Der Unge Er», som er et bo- og nærmiljøtiltak i 
Bergen Kommune. Lise Hansen i Utekontakt Bergen orienterte om prosjektet som er et tilbud for 
unge mellom 16-23 år. Dette er et alternativ til barnevernstjenesten. Ingen i DUE-prosjektet bor 
på hospits.
Besøk i Bergen Rådhus og møte med byråd Lisbeth Iversen, i byrådsavdelingen for sosial, bolig 
og områdesatsing. Hun informerte fra sitt ansvarsområde psykisk helse og rus, integrering av 
flyktninger og ansvar for boligetaten. Områdesatsing har blitt viktig i Bergen, og flere vellykkede 



prosjekter der kommunen samarbeider med frivilligheten – oppussing av lekeplasser, 
helsetilbud og gratis aktiviteter, gratis kulturskole for noen og oppussing av kommunale boliger.
Byrådet var imponert over utvalgenes engasjement og oppfordret Velferdsalliansen sine utvalg 
om å arrangere et seminar om temaene helse, bolig og velferd. Bergen kommune kunne i følge 
henne sponse denne konferansen med ca. 50 000 kr.
Besøk hos Batteriet: Informasjon fra lærer ved Høgskolen i Bergen som hadde med seg elever fra 
om BUS – (Bergen uavhengige sosialrådgivning). 12 – 16 elever som igjen har 4 veiledere. De 
jobber frivillig med å hjelpe folk med å finne fram i det offentlige hjelpeapparatet. De fleste har 
økonomiske problemer.
Besøk på Robin Hood Huset: Tirsdag 6. mars ble utvalget bedre kjent med Robin Hood Huset 
som serverer gratis mat, klær, tilbyr juridisk rådgivning. Alt er basert på frivillig arbeid. De får 
noe støtte fra NAV, men jobber også for å få private sponsorer. Robin Hood Huset merker økt 
pågang fra arbeidsinnvandrere. 

Sosial politisk utvalg jobbet fra våren, utover sommeren og tidlig høst med planleggingen av 
Sosialpolitisk Forum, tema Helse, Bolig og Velferd som Bergen kommune hadde «bestilt». 
Lokaler, innledere og foredragsholdere, gjester og program ble i fellesskap med Boligpolitisk- og 
Helsepolitisk utvalg arbeidet med. Forumet ble vellykket, særlig fordi utvalgen fikk fler gode 
foredragsholdere til å bidra. Husbanken, Leieboerforeningen i Bergen, Oslo Kommunale 
Leieboerforening, Aleneforeldreforeningen, WayBack, Stiftelsen Skolematens Venner, Bergen 
Tannlegeforening, foredragsholder fra Spekulatoriet og ikke minst mange politikere og byråder 
som deltok med innlegg og i debatt. I tillegg var det åpen mikrofon for debatt/spørsmål fra salen.
Det som dro arrangert ned, var at Bergen Kommune aldri holdt hva dem lovte med å sponse 
dette forumet med penger. Velferdsalliansen og utvalgene fikk derfor en ekstra kostnad da 
budsjettet ble oversteget med mellom 20 – 30 000 kr i forhold til tidligere planlegging og vedtak 
i styret.
Like fullt lærte man mye som kan gjentas, og hvordan forbedre slike arrangementer for 
framtiden.

• Internasjonalt utvalg

Leder: Dag Westerheim Medlemmer: Johanna Engen, Honoratte Kashale, Laila Wolles. Nye 
medlemmer høsten 2012: Per Magnus Øgård og Petra K. Brooke. 

Internasjonalt utvalg startet et travelt år med at Svein Karlsen plutselig ble varig syk den 5. 



januar. Svein Karlsen var vår faste representant i EAPNs ”Structural Funds Working Group” i 
EAPN og bidro over flere år i utvalgets arbeid. Han tok farvel med sine kolleger i EAPN Europa 
på Generalforsamlingen i Sandvika i juni. Tusen takk til Svein, en solid kollega gjennom mange 
år. 
Utvalget har koordinert aktiviteter knyttet til EAPN. Se mer utfyllende under.

Velferdsalliansen har for 3dje gang på 4 år deltatt i Peer – Review grupper i regi av EU. 
Peer- Review er en ”best practice” arbeidgruppe bestående av ulike land i EØS området 
herunder Norge. Årets tema i regi av IMDI var Peer Review om områdebasert innsats i 
Groruddalen for å bekjempe barnefattigdom og øke sosial inkludering. Formålet med Peer 
Review som er i regi av EU kommisjonen er vertskap, er om erfaringene her i Norge kunne ha 
overførselsverdi som andre land kan ta i bruk.  Velferdsalliansen deltok ved Honoratte Muhanzi 
Kashale. 

PEP - People Experiencing Poverty: Vi har og i samarbeid med Nasjonal koordinator for 2012, 
Jamila Hassan, sendt 5 mennesker fra medlemsorganisasjonene til PEP konferanse i Brussel i 
mai, et arrangement som er en møtearena mellom Europas fattige, EUs formannskap og EU 
kommisjonen.  

Finanskrisa i EU…

Det har ikke vært noen møter i Nordic Welfare Platform www.nordicplatform.org i år.  

Baltic Sea NGO Network og EUs strategi for Østersjøregionen
Rolf Solvang har deltatt på Baltic Sea NGO Network sin konferanse Baltic Sea NGO forum og World 
NGO Day i henholdsvis Berlin og London. 
Baltic Sea NGO Network (Østersjøen Frivillighets-Nettverk) er et nettverk av frivillige 
organisasjoner fra ti land som deltar i felles aktiviteter i Østersjøregionen. De sju EU-landene 
langs Østersjøen samt Russland, Norge og Island utgjør den nordlige dimensjon i Europa og EU-

http://www.nordicplatform.org/


kommisjonen har laget en egen strategi for Baltic Sea Region (EUSBSR.eu) som gjennom EØS-
avtalen også betyr mye for Norge. Dette er en viktig grunn til å prioritere samarbeidet mellom 
Norge og Østersjølandene.

Baltic Sea NGO Network ble dannet i 2001 og har nesten årlig arrangert Baltic Sea NGO Forum, 
støttet av det land som har formannskapet i BSSC - Baltic Sea States Counsil ("Østersjørådet"), 
som sammen med Nordisk Ministerråd støtter det årlige NGO-Forumet.  Velferdsalliansen er 
nasjonal plattform og fungerer som Focal Point for dette nettverket. 

Rolf Solvang er norsk medlem i Coordinating Comitty i Baltic Sea NGO Network og har deltatt på 
CC møter i Berlin, København og St Petersburg.  Han har deltatt på og i forberedelsene av Baltic 
Sea NGO Forum i Berlin i april.  Han har deltatt på EU-kommisjonens tredje arbeidsmøte for 
EUSBSR i København i juli og på Storytelling Workshop om EUSBSR i Tallinn i Estland i 
november. Han har jobbet for at denne strategien skal få en sosial dimensjon, en problemstilling 
som også ble tatt opp på Finansdepartementets Europaseminar i Oslo. 

EAPN: Det er etablert en ny struktur i EAPN i.h.t. vedtatt strategisk plan på Generalforsamlingen 
i Sandvika i juni 2012: 
Av faste representasjonsgrupper i EAPN er nå antallet etter Generalforsamlingen i juni redusert 
fra 4 til 2. 
- Før var det Exco (Executive Committee), hvor Dag Westerheim deltok fram til juni, deretter ble 
Johanna Engen valgt for kommende 3 år.
-  Employment Group hvor Laila Wolles var vår representant i første halvdel av året og 
arbeidsgruppen nå er nedlagt.
-  Structural Funds Working Group hvor Svein Karlsen deltok og gruppen er nå nedlagt.
-  Social Inclusion working group som Dag Westerheim deltok i. Denne gruppen er nå er erstattet 
av EU INCLUSION STRATEGIES GROUP som følger EU 2020 strategien og om den leverer i 
forhold til fattigdomsmålene satt av EU i 2020 strategien. EU 2020 er en strategi som overtok 
etter Lisboastrategien som fungerte i 10 år fram til 2010. 
- I den nye strategiske planen til EAPN er det i tillegg til arbeidsgruppen og Exco, vedtatt at det 
skal arrangeres Membership meetings hvert år samt en Strategisk kongress hvert 3 år. 



EAPNs generalforsamling 7 – 9 juni 2012

Hovedvekten av utvalgets arbeid var koordinering og planlegging i samarbeid med styret av 
EAPN EUs generalforsamling i Sandvika 7 – 9 juni hvor EAPN Norway var  vertskapsnettverk. 
Med over 180 gjester fra 30 Europeiske land samt Norge, nedsatte Internasjonalt utvalg en 
utvidet planleggingsgruppe med medlemmer fra en rekke av våre medlemsorganisasjoner. 
Tusen takk for all hjelp og bidrag til å dra arrangementet i havn. Vi fikk innvilget kr. 75.000 fra 
Utenriksdepartementet til at medlemmer fra EAPN Norway kunne møte representanter fra 
deres søsterorganisasjoner i EU i Sandvika. Totalt ble 20 personers deltakelse fra Norge delvis 
finansiert via UD bevilgningen.  

På åpningsdagen fikk delegatene fra Europa delta på studiebesøk til Norske prosjekter og besøk 
til organisasjoner i og utenfor Velferdsalliansens medlemsmasse. Prosenteret i Oslo, Fattighuset 
i Oslo, Kirkens Bymisjon ved Batteriet i Oslo, FRI i Drammen og Din Framtid forening i 
Drammen. Stiftelsen Rettferd for taperne fra Dokka holdt foredrag på hotellet i Sandvika for sin 
besøksgruppe. 

EAPN delegat besøker og hjelper Fattighuset 
 
Generalforsamlingen ble åpnet av Statssekretær Gina Lund, EAPN’s styreleder Ludo Horeman og 
Johanna Engen. Tema for generalforsamlingens konferanse var ”Time of Crisis – Time for 
Change”.  I panelet deltok presidenten i EAPN EU, EAPN France og Bjørn Hvinden fra NOVA. 
Utfordringene for mennesker som blir berørt av krisen bredt debattert. Dagen etter fredag den 
8. juni ble krisen og diskutert i 10 ulike medlemsbaserte arbeidsgrupper med forskjellige 
undertema og fokusområder under tittelen ” Survival Strategies in times of Crisis”. 



Utover de faste postene på generalforsamlingen med valg av styre for 3 år, ny strategisk plan 
med etablering av temavise arbeidsgrupper var hovedfokus for generalforsamlingen tredelt: 

1. To generate a sense of solidarity and common mission amongst EAPN 
members in the face of the current crisis

2. To reinforce EAPN as a member led organization
3. To ensure the proper functioning of the EAPN statutory requirements.   

Resultat: 
Alle uavklarte saker som ikke fant sin løsning på generalforsamlingen i Lisboa i fjor ble 
løst i Sandvika.

Avslutningsarrangement: 
Lørdag kveld den 9 juni ble det arrangert et større arrangement med kulturelle innslag 
for 160 personer ute på Hellvikstangen på Nesodden hvor bla. Ordføreren i kommunen 
fortalte om egne sårbarhetserfaringer under sykdom i møtet med velferdssystemer og 
hva hennes kommune så som de største sosialpolitiske fokusområder lokalt. 

Gjester fra Europa, fra festkvelden på Nesodden



Ekte sommerfestkveld på Helviktangen, Nesodden 

  
Islendingene frøys mest… (bake i sort teppe)  ….mens spanjolene kosa seg!

  
Ordføreren på Nesodden, Nina Sandberg gav en personlig tale til Europa… og sigøynermusikk slo godt an blant 
de Europeiske gjesten 

Tusen takk til alle representanter fra våre medlemsorganisasjoner som har bidratt til  
arrangementene våre i 2012. Vårt mest arbeidsintensive år er passert og vel overstått.  

• Regionalpolitisk utvalg

Sammensetning: Leder: Ove Haug Medlemmer: Magne Rønning, Per Vestvik og Toril Nerlien
Regionalpolitisk utvalg (RPU) har sine medlemmer fra Midt-Norge og en representant fra Nord 
Norge, men utvalget har ønske om å ha medlemmer fra andre regionale deler av landet.

Arbeidsmåte:
De  første  årene  har  RPU  vært  konsentrert  i  Overhalla/Snåsa.  Siste  tiden  har  vi  hatt 
deltakere/kontakter fra Trondheim/Oppdal og Harstad. Vi har hatt bare 3 fra Snåsa/Overhalla 
siste  året.  Det  har  vært  avholdt  flere  møter  i  kjernen og  skrevet  en rekke aviskronikker  og 
artikler. Disse har vært underskrevet med navnene til forfatterne. Det har vært avholdt 3 møter 
med flere fra Trøndelag til stedet og ett med kontakt i Harstad og en mulig fremtidig i Bergen.



Tema: Valgkampen 
Regionalpolitisk utvalg
Under møtet i Bergen ble det utarbeidet to kampsaker. 

1. Det etableres nært samarbeid mellom kommune og NAV med bl. a sysselsettingsplaner med 
4 og 12 års perspektiv.

2. Det etableres samarbeid mellom stat, fylke og kommune som legger forpliktende, detaljerte  
tidsbestemte tiltaksplaner for å løfte opp og fjerne de 215.000 (OECD skalaen) og 
470.000 i.h.t EUs definisjon i fattigdomskøen. 

Regional- og Boligpolitisk utvalg
1. Det lages regionale boligplaner rundt alle storbyer med en omkrets på mellom 5 og 

25 mil.

2. Det lages samtidig planer for offentlige kommunikasjonsmidler som bybane, Metro og 
jernbane.

Regional- og Sosialpolitisk utvalg
1. 3 G til alle deltakere på kvalifiseringsprogrammet og langt flere plasser slik at alle  

kommuner har minst 25 % plasser i forhold til aktuelle brukere.

Fattigdomsdefinisjoner som utvalget har arbeidet med:
Rent  prinsipielt  er  det  grunnlag  for  å  snakke  om  flere  fattigdomsbegreper  eller  årsaker  til 
fattigdom. 
- Det er inntektsfattigdom eller fattigdom pga for lav inntekt.
- Det er bokostnadsfattigdom eller fattigdom pga for høye bokostnader.
- Det er brensel eller drivstoff fattigdom pga høye energipriser.
- Vi kan også i Norge snakke om en fattigdom pga høyt kostnadsnivå.
- Vi kan også i den forbindelse snakke om feilernæring eller livsoppholdsfattigdom pga for 
høye  matpriser.  Dette  fører  også  til  feil  bruk  av  mat  og  dermed  feilernæring.  Hvetemel  og 
sukkervarer er rimelige i Norge i motsetning til f.eks. frukt, grønt og rene produkter som fisk, 
kjøtt og melkeprodukter.

Energi fattigdom (Fuel poverty)
Bolig  politisk  utvalg  hvor  også  leder  i  RPU  er  deltaker,  møtte  Professor  Emeritus  i 
lavkarbonfremtid  Brenda  Boardman  ved  Miljøforandringsinstituttet,  Oxford  Universitet. 
Boardman er den fremste innen området i England og skrev tidlig i 90 årene publikasjonen Fuel 
Poverty; brenselsfattigdom. Fuel poverty gjelder både strøm- og petroleumskostnader. De høye 
strømkostnadene påvirker fattige rundt om i alle regioner i Norge.  Det samme gleder de høye 
drivstoffkostnader fattige folk i  distriktene rammes særlig av.  I boken hevdes at hvert fjerde 
hushold  i  England  lider  under  brensel  eller  transport  fattigdom.  Disse  kostnader  skal  ikke 
overskride 10 prosent av disponibel inntekt for en person eller husstand. Hovedfokus må settes 
på de fattige som bor i de dårligste boligene. I Norge er det også viktig å sette fokus på de av 
disse som bor i de områdene med mest kulde og dermed oppvarmingsbehov. For 30 år siden var 
det ingen slik oppmerksomhet på dette tema i England. I Norge har ikke dette fokus kommet 
enda. En kryssubsidiering av de ti prosent med mest behov har vært i fokus. Det er seks store 
gassleverandører i England. Det har vært en enighet mellom disse om å gi støtte. Det har vært 
rimeligere å gi støtte og lån enn å måtte drive et apparat med avstenginger etc. Det har vært 
hovedmotivet hos energiselskapene. I tillegg har staten gått inn og støttet denne praksis.



Regionale forskjeller
Andelen  utenfor  arbeidslivet  er  nesten  dobbelt  så  høy  i  Hedmark,  Østfold  og  Finnmark 
sammenlignet med Rogaland. Dette viser at 2/3 samfunnet allerede er en realitet. I de tre første 
fylkene er hver tredje arbeidstaker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. I Rogaland er bare 
hver femte utenfor arbeidslivet. I tillegg kommer studenter og de som er avhengig av kommunal 
støtte. Jevnt over er kystfylkene fra Rogaland til og med Møre og Romsdal sammen med Oslo og 
Akershus bedre stilt enn de andre.  Det er også forskjeller innad i  fylkene.  Disse forskjellene 
skyldes selvsagt ulik fordeling av arbeidsplasser både private og offentlige. Oljeøkonomien med 
ringvirkninger er en viktig årsak for styrken på Vestlandet. 
RPU  har  som  hovedoppgave  å  utrede  disse  forskjellene  i  månedene  fremover.  Det  er  flere 
forskjeller som må utredes som kjønn-, alders-, kommune- og forskjeller i næringsstrukturer. 

Økonomi
Utvalget brukte rundt 37.000 kr av budsjettet for 2012. Turen til Oxford for utvalgsleder ble bl.a. 
belastet utvalget.

• OUK - Organisasjons-utviklingskomiteen

Innledning:
Organisasjons- og rekrutteringsutvalget (ORU)skiftet ved årsmøtet 2012 navn til 
Organisasjons-utviklingskomiteen (OUK). Det var altså et rent navneskifte, samt også et 
skifte av mandat. Nytt mandat er under utarbeidelse og vil bli lagt fram på årsmøtet 2013 for 
diskusjon og avstemning.
Medlemmer:

- Knut Bjerkan, leder

- Rolf Solvang, medl.



- Veronica Bell Nerlien, medl.

- Odette Mafou, medl.

- Kathe Elisabet Grønlund, medl.

Aktiviteter:
Det har vært ett ordinært møte. Dette ble avholdt i Bergen, 29.9.12. Annen kommunikasjon pr. 
mail og telefon, samt kontakter på andre møter i VA’s regi. Leder og Rolf Solvang har deltatt på 
konferansen: «Velferd2012» 21.-22.5.12, arr.: For Velferdsstaten, leder deltok på konferansen 
«Velferdens grenser" 7.6.12, arr.: Magasinet Velferd og seminaret «Ulikhet i Norge" på 
Litteraturhuset i Oslo 30.10.12. Leder og Odette Mafou deltok 2.8.12 på et planleggingsmøte ang. 
dialogkonferansen «Et bedre NAV».
Dokumenter som komiteen har hatt som utgangspunkt for diskusjon:

- Mission Statement, et handlingsdokument for det sentrale fokus for VA’s virksomhet.

- Vision Statement, en beskrivelse av VA’s fremtidige rolle og betydning.

- Rettighets- Verdi- og Handlingsplattform, en bredere plattform for VA’s virksomhet.

- Referat fra …, et referat fra oppstartsmøte om sentrale grunnprinsipper i VA’s 
virksomhet.

- Boligrett, en analyse av og uttalelse om en brukers juridiske boligrettigheter i NAV-
loven.

- Årsmelding 2012.

- Handlingsplan 2013.

- Mandat. 

I tillegg vil vi nevne noen av de dokumenter som ovennevnte liste er utarbeidet med grunnlag i:
- Utvidet styremøte på Klekken hotell 11.-12.6.07.

- Handlingsplan VA 2012

- Årsrapport fra ORU for 2011/2012.

Kommentarer fra virksomheten i OUK 2012:
Virksomheten har vært preget av mye prøving og feiling og oppstarts utfordringer.  Både 
mandat og økonomi har vært noe uklare, men dette har vært taklet på en både edruelig og 
balansert måte. De områdene som har manglet er rekrutteringsstrategier og vedtekter. Vi mener 
at både navneendring og nye mandater er en riktig og lovende intensjon fra årsmøtet 2012.



Monumentet finnes på Dovre
VELFERDSALLIANSEN OG SAMARBEIDSPARTNERE

Kirkens  Bymisjon  v/  Batteriet  i  Oslo har  også  i  2012  vært  en  viktig  samarbeidspartner. 
Batteriet er sekretariat for Samarbeidsforum der styreleder Johanna Engen, Dag Westerheim og 
har deltatt for Velferdsalliansen. Konferanseserien Makt og Muligheter i  regi av Batteriet har 
hatt mange deltagere fra Velferdsalliansens medlemsorganisajoner, styre og sekretariat. 
For Velferdsstaten
Velferdsalliansen  er  sammen  med  en  rekke  fagforeninger  og  andre  interesseorganisasjoner 
medlem av dette samarbeidsnettverket. Rolf Solvang representerer Velferdsalliansen i styret og 
i  arbeidsgruppa  for  Velferdskonferansen.  Vi  har  i  tillegg  fått  et  tettere  samarbeid  med  For 
Velferdsstaten ved Helene Bank. Sammen med For Velferdsstaten ble det planlagt en framtidig 
rundbordskonferanse i 2012 – ”Et bedre NAV for både bruker og ansatt”. Denne konferansen er 
utsatt til 2013.
Frivillighet Norge:
Velferdsalliansen er medlem og engasjert i Frivillighet Norge ved Rolf Solvang, med 
medlemsmøter og årsmøte. 
Vi  har  også  samarbeid  med  FO,  NTL  og  Høgskolen  i  Oslo  i  forbindelse  med  konferanse 
planlegging.  

UTADRETTET VIRKSOMHET

Besøk hos medlemsorganisasjoner i 2012
I forkant av planleggingen av EAPN’s Generalforsamling i Sandvika, besøkte Laila Wolles 
Stiftelsen Rettferd for Taperne på Dokka. Dette fordi vi ønsket deres bidrag til denne 
konferansen. Vi besøkte også Frelsesarmeen i Oslo, Møteplassen i Rjukan, Bikuben i Harstad og 
Batteriet i Bergen.

Samarbeidsforum og Kontaktutvalget for økonomisk og sosialt vanskeligstilte.

Velferdsalliansen er godt representert i Samarbeidsforum, der Batteriet er sekretariat. Johanna 
Engen og Dag Westerheim sitter i Samarbeidsforum. Honoratte Kashale/Gabriel Kilima fra Bibi 
Amka, Siv Lyngtun sitter for Aleneforeldreforeningen, Ola Ødegaard fra representerer Stiftelsen 
Rettferd for Taperne og Lars Aasen sitter for Leieboerforeningen. 



Styreleder  Johanna  Engen  har  deltatt  i  Kontaktutvalget  der  man  møter  representanter  fra 
regjeringen,  -  blant  annet  Hanne  Bjurstrøm  og  fra  høsten  2012  Anniken  Huitfeldt.

 
Samarbeidsforum

Møter og aktivitet: 

Møter i Samarbeidsforum 2012
• 16.02.12

Innledning fra Olaf Tvede og Tormod Moland om regelverket til fattigdomsmidler, sosial 
entrepenørskapsmidler og prosjektmidler.
Diskusjon i forumet etter innledningen.

• 18 og 19. 04.12
Informasjon fra alle i forumet «Landet rundt»
Planlegging av neste møte i Kontaktutvalget.
Samtale med Kristin Holm Jensen, Høyre: 2 strategier for å forhindre fattigdom.

• 14.06.12
Informasjon fra alle i forumet «Landet rundt»
Innledning fra Maria Reklev, Barnevernsbarna: om barnevern/ettervern i barnevernet.
Samtale med Kjell Ingolf Ropstad Krf.: Opptrappingsplan for å sikre full 
barnevernsdekning.

• 30.08.12
Forumet skal sammen med FO og Batteriet arrangere Makt & Muligheter.
Planlegging av neste møte i Kontaktutvalget.
Innledning av Vigdis Tvedt, Unikum: Utfordringer og muligheter i møte med NAV.
Gruppearbeid rundt tema og presentasjon av resultatet fra gruppearbeidet.

• 11.10.12
Informasjon fra alle i forumet «Landet rundt»

• 15.11.12 
Informasjon fra alle i forumet «Landet rundt»
Evaluering av Makt og Muligheter.



Innledning av Jan Gunnar Skoftedalen, Fagrådet: «Se meg»
Diskusjon på hva forumet skal legge vekt på i statsbudsjettet 2014.

Besøk hos Bikuben, Harstad

Besøk hos Møteplassen, Rjukan

Møter i Kontaktutvalget i 2012



• Møte den 07.05.12
Tema: Regelverksendringer knyttet til kapittel 621.70 og ulike utfordringer knyttet til 
økonomisk sosialhjelp.

• Møte den 28.09.12
Tema:

1. Godt samarbeid mellom NAV og næringslivet.

2. Hvordan få flere ut i arbeid?

3. Hva kan brukerorganisasjoner bidra med?

NAV og Velferdsalliansen

Velferdsalliansen er representert i NAVs brukerutvalg både sentralt, i fylker, i kommuner og i 
bydeler.
NAVs sentrale brukerutvalg: Dag Westerheim, (Torvald Øien er varamedlem)
NAV Oslo (fylketsdirektoratet) Honoratte Kashale (Laila Wolles varamedlem)
NAV Nord-Trøndelag: Ove Haug, leder i fylkesutvalget 
NAV Sør-Trøndelag: Knut Bjerkan, medlem i fylkesutvalget
NAV Hordaland: Henning Tønnessen, medlem i fylkesutvalget
NAV Telemark: 
NAV Troms og Finnmark:

Knut Bjerkan har fulgt opp med en lokal variant/forbedring av tidligere NAV brukerpilot og har 
hatt veldig godt samarbeid i NAV Sør-Trøndelag også i 2012. Piloten er utarbeidet for å 
gjennomføres via et ønsket prosjekt på landsbasis i 2013, fokus på brukerrepresentant-
opplæring i lokale NAV Brukerutvalg og brukermedvirkning.

Fokus og aktiviteter i forhold til NAV i 2012:
Velferdsalliansen arbeider med å øke brukerrepresentasjon i NAV’s brukerutvalg på lokalt, 
fylkes og nasjonalt nivå. I 2012 har vi arbeidet spesielt med Oslo og en kartlegging av 
brukerutvalgene i Oslo’s bydeler. Det er også påbegynt arbeid om kartlegging på landsbasis der 
vi har oppfordret medlemsorganisasjonene til å bidra framover.

• Laget en oversikt over Brukerutvalg i.h.t. til opplysninger på NAV’s web sider.

• Sendt en e-post til NAV kontorene hvor det ikke ligger på nett den 13/11-12.

• Purret på e-postene 13/12-12.

• Møte med VA’s bruker representanter 12/11-12.

Tema: Bakgrunn for møte, erfaringer fra representantene, veien videre, neste møte 5/1-13.
• Begynt kartlegging av Mandat for Brukeruvalgt i NAV, alle fylker.

• Deltatt på møter med NAV på fylkesplan:

1. 23.02.12, VA presenterte planene om kartleggingsarbeidet i forhold til egne 
representanter.



2. 24.05.12, VA presenterte samarbeidet med «For Velferdsstaten»: Et bedre NAV for 
både samfunn, brukere og ansatte. 

3. 20.09.12, Resultatet av «Brukerundersøkelsen ved publikumsmottakene på NAV 
kontorene i Oslo høsten 2011» v/Aslak Hetland, NAV Oslo.

4. 22.11.12, VA presenterte sitt samarbeid med Høyskolen i Oslo.

• Deltatt på møter med NAV, Sentralt, 8/3, 8/6, 7/9, 7/12. Hvor blant annet teamene har 
vært: Kvalitetssystem i NAV, Personbrukerundersøkelsen, Omorganiseringsprosessen i 
NAV, NAVs oppfølging av ungdom.

• Holdt foredrag 31.10.12 på kurs for Akademikerne i Arbeids og velferdsetaten og 
Arbeids og velferdsdirektør Joakim Lystad om: »Tanker om NAV’s kompetansestrategi 
2013 – 2020 og Aktive brukere»  

• Deltok på NAV’s kurs 1.-2.11.12: «Kurs for brukerutvalgene ved NAV kontorene i Oslo.

• Medlem av ressursgruppen for jobbestrategien- kompetanseutviklingspakke for 
arbeidslivet i NAV, møte 21.06.12. 

Andre aktiviteter og konferanser, seminarer etc. 

• Makt & Muligheter. 3.-4.05.12, Sørmarka.
Tema: Brukermedvirkning.

• Nok er nok, 1. mai frokost og demonstrasjon
Tema: Bedre boligpolitikk for leieboere.

• Social Work Social Development 8.-12. 07.12, Stockholm.
Tema: Action and Impact, deltagere fra hele verden.

• Markeringen av Mandela-dagen, Sarpsborg 18. juli.

• Makt & Muligheter 25.-26.10.12, Trondheim
Tema: Reel brukermedvirkning, boligsosialt arbeid, inkluderende arbeidsliv, frafall i 
skolen, rus og ettervern.

• Globaliseringskonferansen i Oslo

Signatur, styret:

____________________________________ _____________________________________
Johanna Engen, styreleder Torvald Øien, politisk nestleder



____________________________________ _____________________________________
Per Magnus Øgård organisatorisk Dag Westerheim, ansattes 
nestleder representant  

____________________________________               _____________________________________
Henning Tønnessen, styremedlem Ove Steinar Haug, styremedlem

____________________________________ _____________________________________
Rolf Solvang, styremedlem  Berit Mathisen, styremedlem

Ved Møteplassen, Astri Klonteig                                                                                          Rjukan 13.2.2012 

FORSLAG fra MØTEPLASSEN til - ÅRSMØTE 2013 i VELFERDSALLIANSEN 

Hvordan avskaffe fattigdom i Norge?
• Vi vil at regjeringen skal øke innsatsen mot fattigdom i Norge. 



• Vi krever at man setter mer handling bak ordene for å avskaffe fattigdom i Norge. 

• Vi vil fremme en universell tankegang for alle grupper som i dag er plassert i båser som 
kan sammenliknes med en form for klasseskille. 

• Vi i MØTEPLASSEN ønsker ikke dette kunstige skille. Dette er med på å stigmatisere og 
ødelegge for ulike grupper som sliter mer enn nok i hverdagen. 

For å leve et verdig liv trenger alle: 
Et godt sted å bo, nok mat, klær, - fysiske behov, behov for trygghet, kjærlighet og sosial 
tilknytning, behov for anerkjennelse og positiv selvoppfatning. Før de foregående behovene er 
dekket, er det vanskelig å tenke på annet enn å komme seg gjennom hverdagen. Får en dette 
dekket, kan en starte med sin egen selvrealisering. 
For å få en god bolig, må det jobbes for en god sosial boligpolitikk.  

EUs definisjon av alvorlig materiell fattigdom er personer som ikke har råd til minst fire av 
følgende ni varer og tjenester:

Et måltid med kjøtt, kylling, fisk eller vegetarisk alternativ annenhver dag, en ukes ferie pr. 
år, tilstrekkelig oppvarming av boligen, vaskemaskin, farge-TV, telefon, bil, kan betale gjeld, 
klarer uforutsette utgifter.

Arbeid til alle: det må legges til rette for et lokalt arbeidsliv. For eksempel tenke modeller for 
hva vi trenger av tjenester og tilbud i lokalsamfunnet. 

Dette ønsker vi i MØTEPLASSEN å jobbe for og fremmer dette for årsmøtet i 
Velferdsalliansen.  

Tiltak for å få ting til å skje. 
• Lage en nasjonal underskriftkampanje for å få fortgang i de tingene som må bli bedre. 

• Sende forslaget til rette myndigheter / instanser

Hilsen 
”ARBEIDSGRUPPA FOR KONTINUERLIG FORBEREDELSER TIL EGEN 
FRAMTID” 

For MØTEPLASSEN – Astri Klonteig 
Kontakt- informasjon 35082631/2632 

Ved ASI Sør-Trøndelag: Knut Bjerkan

VELFERDSALLIANSENS RETTIGHETS-, VERDI- OG 
HANDLINGSPLATTFORM
Generelt:
Velferdsalliansen (VA) er et samarbeidsnettverk av 26 medlemsorganisasjoner med totalt ca. 
50.000 enkeltmedlemmer. VA jobber for grupper i samfunnet som er økonomisk, sosialt og 



juridisk vanskeligstilte. Fokus er altså mer interessepolitisk og sosialmedisinsk enn «medisin- 
og hjelpemiddel»-basert.
VAs satsningsområder er sosial og rettferdig boligpolitikk, fattigdomsbekjempelse, sosial 
inkludering, gjeldsproblematikk, jobb- og kulturskaping, rettsvern, samt generell 
myndiggjøring og motivering av ovennevnte grupper.
Rettighets-, handlings- og verdiplattform:
VA er politisk og religiøst frittstående og medlemsstyrt organisasjon. VA er Norges 
representant i EAPN – European Anti-Poverty Network.
VAs handlings- og verdiplattform er som følger.

- Menneskerettighetene,

- Lokal Agenda 21,

- Earth Charter og

- Københavnerklæringen.  

Menneskerettighetene (MR):
I bunnen har vi, basert på de generelle Menneskerettighetene fra 1948:

- Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) som trådte i kraft 
3. september 1953. EMK er en regional konvensjon, utformet i regi av 
Europarådet, og kan bare tiltres av medlemmer av Europarådet. Alle 
Europarådets 47 medlemmer, blant andre Norge, har ratifisert 
konvensjonen.

- FNs konvensjon om Sivile og Politiske rettigheter (SP) er fra 1966 og 
trådte i kraft 23. mars 1976. Den er i dag ratifisert av 167 stater. Både på 
grunn av den brede oppslutningen og konvensjonens overordnede preg er 
SP regnet å være en av FNs to generelle menneskerettskonvensjoner. Etter 
som SP kan ratifiseres av alle FNs medlemsstater, gir konvensjonen et 
globalt menneskerettsvern.

- FNs konvensjon om Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter 
(ØSK) ble vedtatt i 1966 og trådte i kraft 3. januar 1976. ØSK er i dag 
ratifisert av 160 stater. ØSK er regnet for å være en av FNs to generelle 
menneskerettskonvensjoner, med global rekkevidde på linje med SP. 
Konvensjonen beskytter blant annet retten til arbeid (art. 6 og 7), sosial 
trygghet (art. 9), tilfredsstillende levestandard (art. 11), høyest oppnåelige 
psykisk og fysisk helsestandarder (art. 12), utdanning (art. 13 og 14) og rett 
til kulturell deltakelse (art. 15).

Lokal Agenda 21 (LA21):



LA 21 er en integrert del av Agenda 21-Handlingsplanen for Jordas Miljø- og Utvikling i det 
21. århundre - og omhandler lokale samfunns rettigheter og plikter i forbindelse med denne. 
Den ble forhandlet frem og ratifisert av de aller fleste av de 190 nasjonene som var til stede, 
blant andre Norge, i forbindelse med miljøtoppmøtet i Rio de Janeiro i juni 1992.
Som det står i et de sentrale dokumentene: «I 1992 forløste FN en banebrytende handlings-
plan for bærekraftig utvikling, kalt Agenda 21. Agenda 21 er «oppskrift» som beskriver 
handlinger vi alle kan gjøre for å bidra til global bærekraft i det 21. århundre. Den erkjenner 
og peker på at mesteparten av miljøutfordringene har sine røtter i lokale aktiviteter og 
motiverer derfor lokale myndigheter til å promotere lokal miljømessig, økonomisk og sosial 
bærekraft ved å oversette prinsippene om bærekraftig utvikling til strategier som er 
meningsfulle for lokale samfunn. Denne prosessen kalles Lokal Agenda 21 (LA 21)».
Den mest essensielle nøkkelstrategien i LA 21 er dannelsen av likeverdige, gjensidige og 
forpliktende PARTNERSKAP. Disse partnerskapene etableres mellom alle lag og alle 
sektorer i samfunnet. I dokumentet Det lokale partnerskap: en vellykket strategi til 
fremme av sosial samhørighet, utarbeidet av Det Europeiske Institutt til Forbedring av Leve- 
og Arbeids-vilkårene, kan vi lese: « Lokale partnerskap kan medvirke til å gjøre sosial- og 
arbeidspolitiske foranstaltninger mer effektive med hensyn til å imøtegå lokale 
arbeidsløshets-, fattigdoms- og utstøtingsproblemer. Partnerskap kan bidra til å utvikle en 
samarbeidskultur i et lokalsamfunn eller en region ved å megle mellom forskjellige interesser 
og peke på felles perspektiver. De kan skape en lokal institusjonell ramme, som kan involvere 
og gi medinnflytelse til nøkkelaktører, herunder lokale interessegrupper og utstøtte grupper. 
Lokale partnerskap kan øke gjennomslagskraften av politiske føringer på lokalt og regionalt 
plan ved å skreddersy dem til de lokale behov og muligheter, slik at resultatene av de 
generelle økonomiske, sosiale og miljøpolitiske foranstaltningene forbedres.  De kan fungere 
som fora for innovasjon og eksperimentelle initiativer og øke verdien av de investerte 
ressursene, både ved å anvende disse mer effektivt i lokale sammenhenger og ved å 
tilveiebringe ytterligere ressurser. Endelig kan det lokale partnerskap spille en verdifull rolle 
som talsperson for et gitt områdes interesser, for så vidt som det representerer forskjellige 
lokale interesser, og dermed påvirke/få innflytelse på politikken i et bredere nasjonalt og 
europeisk perspektiv».
LA 21 er således «skreddersydd» for VAs formål, intensjoner og handlingsstrategier!

Earth Charter (EC):
EC ble besluttet og vedtatt videreført ved samme anledning som LA 21, nemlig i Rio-92. Helt 
kort kan EC sies å være en «oppdatering og utvidelse» av de opprinnelige 
Menneskerettighetene av 1948. Dette består i å involvere og innbefatte «hele planeten», med 
dyr, planter, luft og vann – inkl. menneskene, selvsagt! I VAs perspektiv er dog det absolutte 
kravet om grunnleggende og totale rettigheter, medinnflytelse og demokrati helt sentralt. I 
artiklene 10, 11, 13og 14, under programområdet En Bærekraftig og Rettferdig Økonomisk 
Orden, kan vi lese: «(10) Gjøre utryddelse av fattigdom til en etisk, sosialt, økonomisk og 
økologisk imperativ. (11) Hedre og forsvare alle menneskers rettigheter, uten unntak, og 
utvikle et miljø som støtter deres verdighet, kroppslige helse og åndelige velvære. (13) 
Etablere adgang til informasjon, inkludert deltakelse i avgjørelser, innsynsrett, sannferdighet 
og ansvarlighet i styring. (14) Bekrefte og støtte likeverd som forutsetning for bærekraftig 
utvikling».
Etiske refleksjoner og prinsipper er på full marsj inn i alle områder av samfunnet. VA skal 
være ledende innenfor sitt felt: Fattigdomsbekjempelse og Sosial Inkludering.
Københavnerklæringen (KE):



KE er et kraftfullt og «kompromissløst» dokument, unnfanget under en FN-konferanse om 
Bærekraftig Sosial Utvikling i København i 1995. VA var de første og eneste her i Norge som 
oversatte erklæringen og sto for et forsøk på å implementere denne inn i norsk sosialpolitikk 
Til tross for stor motstand over tid, ble prinsippene etterhvert lagt til grunn for f.eks. 
utarbeiding av Fattigdomsplaner over hele landet. Utdrag fra erklæringen: « Intet mindre enn 
en fornyet og massiv politisk vilje til å investere i mennesker og deres velferd vil kunne 
realisere målene for sosial utvikling nasjonalt og internasjonalt…. Å bringe reel makt og 
innflytelse til de mennesker som behøver det, slik at de kan delta helhetlig i å sette mål, lage 
fremdriftsplaner, realisere planer og evaluere resultater…. Integrere nasjonale utviklings-
planer for sosial utvikling i politikk og budsjetter, på tvers av tradisjonelle sektorgrenser, 
formulert tydelig og troverdig og implementert med deltakelse av de grupper og enkelt-
individer som er direkte påvirket…. Oppmuntre utdannelsesinstitusjoner, media og andre 
leverandører av informasjon til samfunnet om å vie særlig oppmerksomhet til utfordringene 
den sosiale utviklingen rommer og stimulerende til omfattende og velinformerte debatter om 
sosialpolitikk i hele samfunnet».
VA skal være en tydelig og premissbærende aktør innenfor en bærekraftig sosial samfunns-
utvikling!

Trondheim, 7.11.12.
Knut Bjerkan, leder ASI Sør-Trøndelag

Ved ASI Sør-Trøndelag, Knut Bjerkan 



ORGANISASJONSUTVIKLINGSKOMITEEN (OUK) – MANDAT
Innledning:
Organisasjonsutviklingskomiteen (OUK)er en videreutvikling av det opprinnelige 
Organisasjons- og rekrutteringsutvalget (ORU) siden årsmøtet i 2012. Dette innebar et skifte 
både av navn og, ikke minst, mandat. En komite har en et mye bredere og mer sentral rolle i 
organisasjonen enn et fagpolitisk utvalg. OUK har intet myndiggjørende mandat – kun 
rådgivende og innstillende. Nedenfor stående punkter er utviklet med dette som grunnlag.
Mandat:

1) OUK er et rådgivende og innstillende organ overfor styre/årsmøte i VA i forbindelse 
med utarbeiding av tiltak og prinsipper ang. utvikling av VA som organisasjon.

2) Leder deltar, med forslagsrett, på alle styremøter og andre relevante møter i og utenfor 
VA.

3) OUK skal utarbeide årsmelding og handlingsplan på linje med de andre utvalg o.l. i 
VA.

4) OUK skal holde seg orientert om og formidle relevant kompetanse fra andre 
organisasjoner og miljøer innenfor organisasjonsutvikling og tilgrensende temaer.

5) OUK skal disponere økonomiske midler bestemt av styre/årsmøte i VA.

6) OUK er ansvarlig for, i pakt med pkt. 1, å utarbeide nødvendige vedtekter til beste for 
VA.

7) OUK er ansvarlig for, i pakt med pkt. 1, å utarbeide og bidra til å gjennomføre gode 
strategier for å forvalte eksisterende medlemsmasse og verving av nye 
medlemsorganisasjoner.

8) OUK skal bidra med relevant kompetanse og forslag til tiltak i.f.t. media o.l..

9) OUK skal utarbeide forslag til rettighets-, verdi- og handlingsbaserte rammer og 
plattformer.

Sammendrag:
Ovennevnte punkter er gjeldene inntil nye innspill er tatt til følge. Endringer og evnt. fjerning 
av noen av de ovennevnte punkter er gyldig kun etter godkjenning av styre/årsmøte.

Trondheim, 5.2.13
v/ ASI Sør-Trøndelag, leder Knut Bjerkan



Ved ASI Nord-Trøndelag, Ove Haug

INNKOMNE FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endring i vedtektene: (merket rødt nederst)

§ 6. Årsmøtet. 

Velferdsalliansens øverste myndighet er årsmøtet som består av en representant fra hver enkelt 
medlemsorganisasjon i nettverket. Fullmakter tillates ikke.

Årsmøtet behandler følgende ordinære saker:
a) Årsmelding.
b) Regnskap.
c) Budsjett og arbeidsplan for kommende år.
d) Godkjenning av retningslinjer for møtehonorar, utvalgene, komiteene og Sosialpolitisk
     forum.
e) Innkomne forslag (vedtektsendringer m.m.)
f) Valg:

      - Styret

      - Kontrollkomite

      - Organisasjonsutviklingskomite

      - Valgkomite

      - Revisor

       Utvalgsledere til:

      - Sosialpolitisk utvalg

      - Helsepolitisk utvalg

      - Boligpolitisk utvalg

      - Internasjonalt utvalg

      - Regionalpolitiskutvalg

      - Barne- og Ungdomspolitiskutvalg

I tillegg velger årsmøtet nestledere til styret, kontrollkomite, valgkomite og 
politiske utvalg.

Forslaget fremsettes av Ove Haug ASI Nord Trøndelag



Handlingsplanen VA 2013

Velferdsalliansens formål og arbeidsområde:
1. Avskaffe/bekjempe fattigdom i Norge og Europa 
2. Forbedre levestandard og livskvalitet for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte
3. Bidra til økt brukermedvirkning på individ-, system- og politisk nivå.
4. Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre organisasjoner, foreninger og grupper
Disse målene søkes oppnådd gjennom en rekke ulike aktiviteter som:
1. Organisasjonens aktiviteter og arbeidsområder i 2013.

• Informasjonsvirksomhet rettet mot media, politikere og relevante myndigheter
• Brukerpresentasjon i NAV’s brukerutvalg på lokalt, fylkes og nasjonalt nivå. Forbedre 

representasjon/rekruttering i forhold til NAV’s brukerutvalg.
• Internasjonalt samarbeid med EAPN (European Anti Poverty Network), Nordisk 

Velferdsplattform og Baltisk NGO-forum etc.
• Arrangering av interne og eksterne møter og konferanser med tanke på bevisstgjøring 

av offentligheten og heving av egen kompetanse
• Utredningsarbeid og egenskolering i for tiden seks forskjellige fagpolitiske utvalg og 

en organisasjonsutviklingskomite der representanter fra ulike medlemsorganisasjoner i 
Velferdsalliansen sitt nettverk samarbeider og jobber med felles interesse og faglig 
politiske områder. Fokusområder i de politiske utvalgenes arbeid er og kommer til å 
være spesielt vektlagt neste år – likhet for alle i grunnskolen, tannhelse inn i 
folketrygden, sosial boligpolitikk med forsterket fokus på kommunale leiemarkeder, 
rettighetsfestet minsteinntekt/like rettigheter i forhold til sosiale ytelser på landsbasis, 
bekjempe sosial rasisme og diskriminering innen arbeidsmarkedet, fokus på sosial 
dumping i forbindelse med økt arbeidsinnvandring 

• Målgrupper: Alle i landet som står utenfor ordinært arbeidsliv, og/eller er sosialt 
ekskluderte av mange ulike grunner som vises i det store spekteret av 
Velferdsalliansen sin medlemsmasse. Fokusarbeidet er stort på enkeltmennesker og 
familier som lever under EUs definisjon av fattigdomsgrense og i tillegg mennesker 
som står i fare for å falle utenfor. I tillegg velges det representanter til 
Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og OUK – Organisasjonsutviklingskomiteen. 

• Behov organisasjonen dekker: Opplysning, informasjon, opplæring, 
nettverksbygging, samarbeid og brobygging. Målgruppen er mindre, mellomstore og 
større brukerorganisasjoner som arbeider for økonomisk, sosialt og rettslige 
vanskeligstilte. Velferdsalliansen ønsker å dekke disse behov for felles arena og felles 
kamp for å synliggjøre fattigdom og sosial utestenging. I tillegg bidrar vi til verdifull 
utveksling av erfaringer og kompetanse.

Organisasjonens oppbygging: Velferdsalliansen har denne organisatoriske oppbyggingen 
med følgende rekkefølge i myndighetsutøvelse:
1. Årsmøte
2. Styremøter

    3. Medlemssamlinger
4. Utvalgssamlinger



5. Sosialpolitisk Forum

1. Planlagte aktiviteter mv. i 2013 

Løpende virksomhet: 
- Utvalgsmøter: arbeidet i de politiske utvalgene, styreleders og flere av 

styremedlemmenes engasjement og sekretariatet som arbeider kontinuerlig for og med 
medlemsorganisasjonene og enkeltmedlemmer.

- Høringer: vi er høringsinstans for politikere sentralt og lokalt, samt media. Vi deltar i 
høringer overfor Regjering, Stortinget og kommuner i forhold til statsbudsjett og 
velferdsordninger. 

- Høring vedr. stønader i tiltak i NAV

- Deltakelse på seminarer, arbeidsgrupper, 

- Rådgiving for andre organisasjoner og grupper

- Referansegrupper blant annet i NAV og deltakelse i faglige og politiske konferanser 

- Deltar i NAV utvalg; også noen steder som leder i NAV brukerutvalg på lokalt, 
fylkes- og nasjonalt nivå 

- Samarbeidsforum og kontaktutvalget 4 ganger i året der vi møter arbeidsministeren og 
andre relevante statsråder. 

- Besøk av egne organisasjoner og andre samarbeidsorganisasjoner. 

- Holde foredrag. 

- Utredninger og høringer

- Svare på henvendelser fra Presse/ media og enkeltpersoner i enkeltsaker som blir 
sluset videre til aktuell medlemsorganisasjoner eller til de politiske utvalgene hvis det 
er saker som har bred interesse- eller nedslagsfelt. 

- Besøk til medlemsorganisasjoner

- Stortingvalg: blir det landsdekkende arbeidet i flere store byer svært viktig for hele 
alliansen. Vi skal lage et valgkampprogram i samarbeid med Batteriet (Oslo), 
Frelsesarmeen (Oslo), Bikuben (Troms og Finnmark), Klientaksjonen på Karmøy,- nå 
endret navn til NAV Brukerne i Karmøy, Møteplassen (Telemark), 
Aleneforeldreforeningen i Hordaland, Batteriet og Aksjonsforeningen for sosial 
rettferd og inkludering (Bergen), Total Rehab (Oslo), Batteriet, styreleder Johanna 
Engen og sekretariatet. 



- Valgkamp-gruppa har og skal ha flere planleggingsmøter og skal jobbe videre med å 
starte opp satellittgrupper i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Bodø/Tromsø. I 
arbeidsgruppene vil det være representert personer fra Batteriene, Frelsesarmeen og 
andre lokale representanter fra medlemsorganisasjoner lokalt, men også samarbeid 
med eksterne frivillige organisasjoner og grupper som ønsker å bidra. Målet er å 
gjennomføre gode valgkamp arenaer, etablering av aksjonsgrupper og mediautspill.

- Arrangement av frokostseminar på Høgskolen våren 2013. Tema:   Forbedre dialog   
mellom brukere og ansatte i NAV. Seminaret skal hete «Hvordan kan NAV-reformen 
gjennomføres på 15 minutter?» Målet er at brukere og ansatte sammen tar et dykk i 
hverandres suksesshistorier og utfordringer for å søke nye løsninger sammen. 
Velferdsalliansen sine medlemmer fra Stiftelsen Rettferd for Taperne, Arena for 
samfunnsinitiativ Sør-Trøndelag, Den uavhengige sosialrådgivningen i Oslo (DUS), 
styreleder Johanna Engen og sekretariatet, samarbeider med FO, NTL, For 
Velferdsstaten og Høgskolen i Oslo for dette.

- Høringsinstans overfor EUs organer gjennom EAPN

- Koordinere Nordisk Velferdsplattform – et samarbeidsnettverk i alle de nordiske 
landene + Estland, Litauen og Latvia. Koordinator velges av de Nordiske nettverkene 
p.t. Dag Westerheim (siden 2004)

- Deltakelse i EAPN’s arbeidsgrupper der styreleder blant annet sitter som styremedlem 
i EXCO. 

- Foredrag og innspill i andre Europeiske fora som eks. Peer Review og 
Rundbordskonferanser i EU. 

- Deltakelse i Baltic Sea NGO (Non-Government Organization) Forum.

Medlemsstruktur: Velferdsalliansen er et samarbeidsnettverk av 26 selvstendige 
organisasjoner og grupper. I Oslo har vi et sekretariat på 3 hele stillinger, i tillegg til renholder 
som arbeider ca 2-3 timer pr uke. Regnskapstjeneste som tidligere ble gjort i sekretariatet er 
satt delvis ut til eksternt firma etter vi mistet vår regnskapsmedarbeider på grunn av sykdom. 
Aktiviteten er voksende og medlemsmassen er spredt fra sør til nord i sterkere grad enn 
tidligere år. Behovet for å utvide med en deltidsstilling er derfor stor, slik at sekretariatet kan 
få noe avlastning på særlig praktisk kontorarbeid. Velferdsalliansen har ingen daglig leder, 
men styreleder/arbeidsutvalget (sammen med begge nestlederne) fungerer som daglig leder.
Velferdsalliansen sentralt skal ikke blande seg inn i medlemsorganisasjonenes indre 
anliggender   eller politikk. 
Kun organisasjoner, foreninger og grupper kan være medlemmer. Individuelt medlemskap 
godtas ikke. Man ser helst at medlemsorganisasjon/forening/gruppe er registrert i 
Brønnøysundregister, men man kan søke om fritak. Se for øvrig vedtekter.
Organisasjonens utbredelse: Velferdsalliansen er etablert/har medlemsorganisasjoner i 
Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord- og Sør 
Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Rogaland, Øst-Agder, Telemark, Østfold og 
Vestfold. Et av de siste nye medlemmene er Frelsesarmeen som er landsdekkende. Vi har 
mest kontakt med Frelsesarmeen i Oslo og Østfold, men Frelsesarmeen jobber nå selv med å 



bygge opp internt kontaktnett som skal linkes direkte til Velferdsalliansen over hele landet. I 
Nord Norge har vi styrket samarbeidsnettverket betraktelig pga. medlemskapet fra Bikuben 
som har arbeidsområde i alle de nordligste fylkene, og det arbeides jevnt for å utbedre 
samarbeid også med Kirkens bymisjon der det ikke er lokalisert Batterier. Dette 
samarbeidsnettverket blir veldig viktig framover da vi ser stort behov for å styrke NAV 
brukerutvalg på landsbasis. Medlemssamlingene i både 2011 og 2012 har vist at alle 
medlemsorganisasjoner i VA fra sør til nord, har et stort felles ønske om å styrke dette 
arbeidet. Derfor trenger Velferdsalliansen i enda sterkere grad enn før å samles nasjonalt om 
spesielt NAV sine tjenesteordninger for å øke den politiske påvirkningen for å få rettferdige 
og inkluderende velferdsordninger for alle.

ARBEIDSPLAN FOR HANDLINGSPLAN
MÅL TILTAK TIDSPUNKT ANSVARL.
Oppfølging av handlingsplan, vedtak av 
aktuelle saker og utspill. Orientering og 
diskusjon. 

Styremøter Styret/Sekretariat

Følge vedtektene ÅRSMØTE Innen 11. April Styret
Orientering, samarbeid, diskusjon, 
erfaringsdeling

Medlemsmøter/Utvalgsmøter Utvalgene

Skolering Frivillighet Norge, Batteriet, Makt & 
Muligheter

Markering av 15 årsjubileum innen13.April/
medlemssamling

Styre

Oppfølging og utredninger av aktuelle 
saker, informasjon og planlegging

Utvalgsmøter Avtales Laila (utvalgsledere)

Kartlegge oppgaver og aktuelle saker. Lage handlingsplan for 2013 Innen 14. April 2013 Styret

Styremøte Styre
AU møte AU
Baltic Sea NGO Forum Møter Rolf Solvang
Peer Review Konferanse Internasjonalt utvalg
Frokostseminar, HiO Fagdag mai Laila/Honoratte
Utvalgsseminar 26. april utarbeidelse av 
handlingsplan for utvalgene 2013 innen 
1 mai. 

Valgkampaktiviteter / utvalgets 
øvrige prioriteringer 

1 mai. Utvalgsledere og 
utvalgskoordinator, 
styret

MÅL TILTAK TIDSPUNKT ANSVARL.
Brukerutvalg 
nasjonalnivå

møter DAG W.

Brukerutvalg Oslo 
fylke

møter Honoratte/Laila

VA’s 
brukerrepresentanter i 
NAV

møter Honoratte

EXCO møter Johanna
EUIS WG møter DAG
PEP Forberedelsesmøter Norge 

konferanse Brussel
1 mai 
registrering 
delegater 

Honoratte



Medlemssamling
møter 12.4; Styre V/Laila

Årsmøte møte 13.4 Styre

Besøk organisasjoner Styreleder/ 
sekretariat

Høringer Felles stønadsordninger 
for dekning av utgifter - 
tilleggstønadsforskriften

14.06 Sekretariat og aktuelt 
utvalg etter 
kompetanse

Referansegruppe Avhengig av tema
Arbeidsgruppe Avhengig av tema
Stortingvalg . Avhengig av tema
Samarbeidsforum Johanna/Dag/Hono
Kontaktutvalg Styreleder
Nordisk 
velferdsplattform

Dag

I tillegg til denne handlingsplanen for Velferdsalliansen i 2013, vil det være kontinuerlig jobbing for å  
fremme og styrke medlemmenes interesser

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALGENE PÅ 
VELFERDSALLIANSENS ÅRSMØTE 2013

Valgkomiteen har bestått av Per Vestvik (leder), Jarle Holseter, Anna Genfelt og Torill 
Nerlien. Komiteen startet sitt arbeid i desember 2012 og har hatt fem møter. Samtlige 
organisasjoner i Velferdsalliansen ble bedt om å komme med forslag til styremedlemmer og 
ledere for utvalgene. En påminnelse ble sendt ut til de samme sist i desember 2012. Det ble 
også sendt ut en anmodning i februar med spesiell fokus på kontrollutvalget. De forslag som 
kom inn, ble nøye vurdert i komiteen. I tillegg kontaktet komiteen på egen hand flere 
enkeltpersoner innen alliansen.  Utvalgene, ved sine ledere, ble vurdert ut fra møtevirksomhet 
og leverte resultater med et sideblikk på ressursbruk. For styrets vedkommende har komiteen 
lagt vekt på stabilitet og fornying. Forslag til styre er utarbeidet i henhold til Vedtektene § 9, 
punkt 4. For oversiktens skyld er også personer som ikke er på valg, tatt med. (Jfr § 6.2, siste 
linje) 

I henhold til dette legger valgkomiteen frem følgende innstilling:

Leder:                                  Johanna Engen (gjenvalg) (Fattighuset)
Organisatorisk nestleder: Torvald Øien (Et år igjen som styremedlem)

(Total Rehab)
Politisk nestleder: Per Magnus Ødegaard (Et år igjen som           

styremedlem) (Klientaksjonen Karmøy)
Sekretær:  
Styremedlemmer: Bjørn Riiser (Ny) (DUS)

Stig Raymond Moe (Varavalgt i 2012) (Bikuben)
Berit Mathisen (gjenvalg) (Selvhjelpens hus)

Varamedlemmer: Reidun Berger (Valgt 2012) (Fattighuset)
Oceania Abrahamsrud (Ny) (Aleneforeldre)

    
Utvalgene:
Utvalgenes formål er å styrke Velferdsalliansens kompetanse innenfor sine fagområder og 
være rådgivende for styret (Vedtektene §  6.1).
Valgkomiteen har følgende innstilling:



Kontrollkomite: Thomas Gagnon, leder (Ny)    
(Stiftelsen Selvhjelpens hus)

Arne Arntsen (Ny) (Bikuben)
Liv Madsen (Ny vara) (Fattighuset)

Valgkomite: Per Vestvik, leder (Ny) (Bikuben)
Jarle Holseter (Gjenvalg) (Utsatt mann)
Anna Genfeldt (Valgt 2012) (fattighuset)
Toril Nerlien (Vara, gjenvalg)(ASI Sør-
Trøndelag)

Utvalgsledere:
Organisasjonsutviklingskomite: Rolf Solvang (SON)
Regionalpolitisk utvalg: Ove Haug (ASI Nord-Trøndelag)
Sosialpolitisk utvalg: Odd-Rune Tollhaug (Selvhjelpens hus)

 
Helsepolitisk utvalg: Anna Genfeldt (Fattighuset)
Bolig politisk utvalg: Berit Mathisen (Selvhjelpens hus)
Barne- og ungdoms utvalg Gry Aune (ASI Nord-Trøndelag)
Internasjonalt utvalg: Per Magnus Ødegaard

(Klientaksjonen i Karmøy)

 

Anna Genfeldt              Per Vestvik            Jarle Holseter            Torill Nerlien



VELFERDSALLIANSEN: DELTAKER LISTE 11 - 14. APRIL 2013.

NAVN ORGANISASJON
Kahindo Kahambu Bibi Amka
Honoratte Kashale Bibi Amka/Sekretariatet
Dag Westerheim Sekretariatet
Laila Wolles Sekretariatet
Mona Wettergreen Sekretariatet
Odd Rune Tollhaug Selvhjelpens Hus/Kontrollkomiteen i VA
Berit Mathisen Selvhjelpens Hus/Boligpolitisk utvalg i VA
Silje Berhus Aleneforeldreforeningen
Siv Lyngtun Aleneforeldreforeningen
Ove Steinar Haug ASI Nord-Trøndelag/leder Regionalpolitisk utvalg/Styremedlem i VA
Magne Rønning ASI Nord-Trøndelag
Gry Aune ASI Nord-Trøndelag
Knut Bjerkan ASI Sør-Trøndelag/leder OUK - Organisasjonsutviklingskomiteen
Torill Nerlien ASI Sør-Trøndelag/Valgkomiteen i VA



Odette Mafou ASI Sør-Trøndelag
Veronika Bell Nerlien ASI Sør-Trøndelag
Lisette Holm BUS - Den uavhengige Sosialrådgivningen i Bergen
Camilla Fjeldsaunet BUS - Den uavhengige Sosialrådgivningen i Bergen
Jarle Holseter Utsatt Mann/Valgkomiteen i VA
Jørgen Øgård Klientaksjonen Karmøy
Per Magnus Øgård Klientaksjonen Karmøy/Styremedlem i VA
Torvald Øien Total Rehab/Politisk Nestleder i VA
Ola Ødegaard Stiftelsen Rettferd for Taperne
Stig Moe Bikuben/Varamedlem i styret VA
Kathe Grønlund Bikuben
Per Vestvik Bikuben/Valgkomiteen i VA
Thomas Gagnon Selvhjelpens Hus
Bjørn Riser DUS - Den Uavhengige Sosialrådgivningen i Oslo
Anne Marie Hezzlein DUS - Den Uavhengige Sosialrådgivningen i Oslo
Ellen Bachmann Batteriet
Kai-Rune Myhrer Batteriet
Eva Karlsen Regnskap
Henning Tønnessen AKS - Aksjonsforeningen for sosial rettferd og inkludering/Styremedlem i VA
Elin Mathisen AKS - Aksjonsforeningen for sosial rettferd og inkludering
Johanna Engen Fattighuset/Styreleder i VA
Anna Genfeldt Fattighuset/leder Helsepolitisk Utvalg i VA
Unni Larsen Fattighuset
Christine Tetlie Fattighuset
Reidun Berger Fattighuset/Varamedlem i styret VA
Rolf Solvang SON - Straffedes Organisasjon i Norge/Styremedlem i VA
May-Ann Johansen SON - Straffedes Organisasjon i Norge
Astri Klonteig Møteplassen i Tinn
Ann-Kristin Bekkevold Opplevelseskortet (observatør)
Anna-Sabina Soggiu Møteleder, Årsmøtet
Børge Øgård Spillemann

Egne notater:


