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ÅRSMELDING FOR 2007 
 
Velferdsalliansen er et samarbeidsnettverk av organisasjoner, 
foreninger og grupper i Norge som arbeider for økonomisk, sosialt 
og rettslig vanskeligstilte. 
 
Hovedmål: 
 
Velferdsalliansen har som hovedmål å:  

 Avskaffe fattigdom  
 Bedre levekår og livssituasjoner for våre medlemsgrupper 
 Sikre økt brukermedvirkning 
 Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre medlemsorganisasjoner 

 
Medlemsorganisasjoner pr 31.12.2007: 
 

• Aksjonsgruppen mot sosial nød i Bergen 
• Aktbo 
• Amazig Kulturorganisasjon i Norge 
• Arena for Samfunnsinitiativ, ASI Nord-Trøndelag 
• Arena for Samfunnsinitiativ, ASI Sør-Trøndelag 
• Bergen Uavhengige Sosialrådgivning 
• Den Uavhengige Sosialrådgivningen i Oslo 
• Den Uavhengige Sosialrådgivningen i Stavanger 
• Fattighuset i Oslo 
• Klientaksjonen i Fredrikstaddistriktet 
• Klientaksjonen i Karmøy 
• Kreativt og mangfoldig arbeidsliv – KREM 
• Leieboerforeningen i Oslo 
• Mental Helse 
• Prosjekt felles framtid PROFF, Sandefjord 
• Revita Bærum 
• SON – Straffedes Organisasjon i Norge 
• Stiftelsen Landsforeningen for Taperne 
• SUKAO 
• Total Rehab 

 
 

Assosiert medlem: 
 
Kirkens Bymisjon  
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Årsmøtet 21. april 2007: 
 
Årsmøtet vedtok årsmelding og regnskap for 2006 og valgte nytt styre og 
komiteer/utvalg.  Årsmøtet vedtok et budsjett og en arbeidsplan for 2007 og ga 
styret ansvar for gjennomføringen.  Styret informerte om Velferdsalliansens krav 
til partiene i valgkampen, om planen om å arrangere en fattigdomshøring, om 
arbeidet i EAPN (European Anti Poverty Network), om arbeidet lokalt 
(Velferdsalliansen Midt) og om planen om å utvikle arbeidsformer for 
Velferdsalliansens utvalg. 
 
Styresammensetning i 2007 (fra 21. april): 
 

Verv  Navn  Organisasjon  Valgperiode etc. 

Styreleder  Leiv Mørkved  Revita  1 år (to år i styret) 
Politisk nestleder  Rolf Solvang  SON  1 år (to år i styret) 
Org. nestleder  Liv Airin Fragaat  Total Rehab  1 år (to år i styret) 
Styremedlem  Hilde Dalen  KREM  Ikke på valg 
Styremedlem  Ove Haug  ASI Nord‐Trøndelag  Ikke på valg 
Styremedlem  Hamdi Ali  SUKAO  1 år (erstatter Alasow) 
Styremedlem  Vigdis Aaland  BUS  1 år (erstatter Bjørn S.) 
Styremedlem  Knut Bjerkan  ASI Sør‐Trøndelag  1 år (erstatter Harald T.) 
Ansattes representant Dag Westerheim  Sekretariatet/ AFO   1 år 
1.varamedlem  Synnøve Wisløff  BUS  1 år 
2.varamedlem  Laila Wolles  KREM  1 år 
3.varamedlem  Per Finstad  SON  1 år 
 
 
Komiteer og utvalg: 
 
Valgkomite: 
Torgeir Tangvik (leder), Gunnar Paaske og Anne Beate Johnsen. 
 
Kontrollkomite:  
Torgeir Tangvik (leder), Gry Aune og Hanne Haug. 
 
Regionalpolitisk utvalg: 
Odd Arne Pettersen, Magne Rønning, Ove Haug (styrekontakt), Gunnar Austli og 
Anne Beate Johnsen. 
 
Helsepolitisk utvalg: 
Rolf Solvang (styrekontakt), Rune Haugen og Per Finstad. 
 
Sosialpolitisk utvalg: 
Torgeir Tangvik (styrekontakt), Roger Johansen, Anette Hellevik og Therese 
Enstad Zijdermans. 
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Boligpolitisk utvalg: 
Anne Beate Johnsen (styrekontakt), Ross Barlow og Terje Odland. 
 
 
Internasjonalt utvalg: 
Ove Haug (styrekontakt), Leiv Mørkved, Dag Westerheim, Liv Airin Fragaat, 
Gunnar Paaske, Kai Rune Myhrer, Hamdi Ali og Hassan. 
 
 
 
 
(Årsmøtets bestilling til styret gjennom arbeidsprogram og budsjett:)  
 
BUDSJETT OG ARBEIDSPROGRAM FOR VELFERDSALLIANSEN 2007: 
 
1.   SAMARBEIDSNETTVERK 
 
MÅL: Styrke VAs og medlemsorganisasjonenes troverdighet som høringsinstans.  
Ta i bruk erfaringer og brukerkunnskap i Velferdsalliansens medlems-
organisasjoner, formidle disse videre til offentlig forvaltning, sentrale og lokale 
politiske myndigheter, forsknings- og utdanningsfeltet, samt andre 
organisasjoner og media. 
 
TILTAK: Gjennom bruk av kompetansen i medlemsorganisasjonene 
gjennomføre faglige og sosiale samlinger for kvalitetssikring av medlemmenes 
arbeid, og synliggjøre Velferdsalliansens samfunnsverdi. 
 
 
2 faglige/sosiale medlemssamlinger 200 000 
Annen reisevirksomhet innenlands 50 000 
Nettverksmøte med de uavhengige sosialrådgivningene 15 000 
0,5 årsverk 250 000 

Sum 515 000 
 
 
2.   INTERESSEPOLITISK AKTØR 
 
MÅL: Bekjempe fattigdom i Norge slik dette er nedfelt i Velferdsalliansens 
hovedmål. Styrke arbeidet med brukermedvirkning i NAV-reformen og på andre 
aktuelle samfunnsområder. 
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TILTAK: Løpende kontakt med politikere, politiske partier, Storting, regjering, 
departementer og direktorater i fattigdomsbekjempelsen.  I tillegg ha kontakt 
med andre organisasjoner, forskning og utdanning samt media.  Med den 
kompetanse som ligger i medlemsorganisasjonene, bistå NAV i anvendelse av 
brukermedvirkning som løsnings– og avlastningsverktøy i stedet for 
problemskaper for etaten.  Dette kan gjøres i førstelinje overfor sluttbrukere, så 
vel som kulturskapende organisasjonsverktøy for NAV på systemnivå. 

 

Kvalifisering av brukerrepresentanter til NAV, kurs, møter 50 000 
0,25 årsverk 125 000 

Sum 175 000 
 
3.   INTERNASJONALT ARBEID 

MÅL: Styrke nettverksbygging gjennom EAPN samt utveksle kunnskap.  

TILTAK: Som medlem i EAPN har VA direkte tilgang til EU-kommisjonen som 
høringsinstans.  Det er naturlig at denne unike posisjon kan brukes positivt i 
samarbeid med egen nasjonal forvaltning og politisk ledelse.  VA vil øke 
kontaktfrekvensen med de enkelte nasjonale nettverk i EU og etablere felles, EU-
finansierte sosialpolitiske prosjekter. 

 

Delegasjon til People Experiencing Poverty 82 000 
Årsmøte EAPN, ExCo og diverse arbeidsgrupper i EAPN 78 000 
Oversetting av dokumenter fra EAPN/PEP 55 000 
Nordisk plattforms sekretariat 85 000 
0,4 årsverk 200 000 
Subtotal 500 000 
Refusjon fra EAPN -172 000 

Sum 328 000 
 

 

4.   INFORMASJON – SAMFUNNSKONTAKT 

MÅL: Styrke det sosialpolitiske engasjement i samfunnet. 

TILTAK: Videreføre Sosialpolitisk Forum i Oslo, Bergen, Trondheim og utvide 
virksomheten til Fredrikstad, Skien, Stavanger og andre relevante byer for økt 
engasjement og debatt om nasjonal sosialpolitikk.  
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Gjennom medlemsorganisasjonene delta i lokalt og sentralt påvirkingsarbeid og 
synliggjøre VAs samfunnsverdi. 

Sosialpolitisk Forum: 
 

6 samlinger a kr 10 000 60 000 
Reise og opphold 30 000 
0,25 årsverk 125 000 

Sum 215 000 
 

 

 

5.   ADMINISTRASJON 

MÅL: Drift av nettverket, service til medlemsorganisasjonene, styrke inter-
aksjon. 

TILTAK: Administrasjon, husleie, kontordrift, datavedlikehold og oppjustering, 
opplæring, regnskap, revisjon og juridisk bistand. 

 

Husleie 330 000 
Driftsutgifter kontor 198 000 
Styrehonorarer og reisegodtgjørelser 75 000 
Reisegodtgjørelser årsmøte 30 000 
Diverse utgifter 30 000 
0,4 årsverk 200 000 

Sum 863 000 
 

BUDSJETT 2007 

UTGIFTER          2 096 000 

TILSKUDD FRA SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET  2 000 000 

LØNNSTILSKUDD/HUSLEIEINNTEKTER          96 000 

 

I tillegg regner vi med 5 årsverk frivillig arbeid 
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(Denne årsmeldingen er styrets rapport om 
hvordan bestillingen fra årsmøtet er gjennomført). 

 

 

Styrets arbeid i 2007:   

Det ble avholdt styremøter: 29.01., 15.03., 21.04, 
25.08., 25.09. og 01.12. Det er avholdt 12 AU-
/sekretariatsmøter.  11. og 12. juni samlet et utvidet 
styre seg på Klækken hotell på Ringerike for et to- 
dagers styreseminar.  Her ble hele Velferdsalliansens 
arbeidsområde grundig gjennomgått og vi satte opp en 
Strategisk Plan for arbeidet fram til 2010.  Seminaret 
fungerte godt og ga flere av styremedlemmene større 
ansvar for styrets arbeid, også fordi styreleder Leiv 
Mørkved framholdt at det store ansvar han har for både 
styrearbeid, prosjektarbeid og arbeidet i sekretariatet 
burde fordeles på flere.  Det eneste medlemsmøtet i 
2007 ble holdt i Drammen i november.  Gunnar, Rolf og 
Leiv har arbeidet spesielt med kontakten med 
medlemsorganisasjonene.  Både årsmøtet og 
styremøtene har vært preget av god dialog, enighet og 
samarbeid – i motsetning til møtene i 2006. 

 

Styreleder Leiv Mørkved døde 14. Juli 2007 og Rolf 
Solvang overtok som styreleder.  Liv Airin Fraagat ble 
utnevnt til prosjektleder og Gunnar Paaske til 
koordinator for å dele Leivs oppgaver på flere. 

Ved Leiv Mørkveds bortgang lørdag den 14. juli 2007 
uttrykte Velferdsalliansen vår sorg over savnet han 
etterlater seg i organisasjonen.  Velferdsalliansen/EAPN 
Norge (European Anti Poverty Network) sitt sekretariat, 
Velferdsalliansens styremedlemmer og medlems-
organisasjoner samt EAPNs europeiske nettverk 
overbrakte sin dypeste medfølelse og kondolanser til 
Jofrid og Leivs øvrige familie.   

 

Leiv (61) hadde akkurat påbegynt sin ferie sammen med 
sin livsledsager Jofrid i Bergen da det oppsto akutte helseproblemer hvorpå han  

LO‐AKTUELT HAR SETT PÅ 
STYRESAMMENSETNINGEN I 
NOEN AV DE STØRSTE 
IDEELLE ORGANISASJONENE 

STYREREPRESENTANTER 
MED 
MINORITETSBAKGRUNN: 

Attac: 0 

Natur og ungdom: 0 

Naturvernforbundet: 0 

For Velferdsstaten: 0 

Changemaker: 0 

Norges Fredsråd: 0 

Ungdom mot EU: 0 

Handelskampanjen: 0 

Afrika.no: 0 

Redd Barna ungdom: 0 

Norges Bygdeungdomslag: 0 

Utviklingsfondet: 0 

Amnesty International: 0 

Fair Trade Max Havelaar: 0 

Forum: 0 

Framtiden i våre hender: 1 

Velferdsalliansen: 1 

Latin‐Amerikagruppene: 3 
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døde kort tid etter på vei til sykehuset.  Leiv Mørkved sin væremåte, gjennom 
sitt varme vesen, hvor han viste entusiasme og romslighet overfor sine 
medmennesker smittet over på resten av organisasjonens representanter. Leiv 
Mørkved var en samlende faktor og person. Han var en sterkt medvirkende 
faktor til Velferdsalliansens vekst de siste årene og han har deltatt aktivt i å 
bygge organisasjonen til et kraftfullt nettverk sten for sten.   

Velferdsalliansen medvirket i minnestunden for Leiv i Kampen kirke tirsdag den 
24. juli der det deltok mange kjente personer og det kom kranser fra mange 
organisasjoner.  Dag Frøland holdt minnetale og det var mottakelse på Hotel 
Helsfyr etter minnestunden.  Under mottakelsen ble det tatt initiativ til 
opprettelsen av Leiv Mørkveds Minnefond.  Leiv Mørkved ble seinere bisatt i 
hjemkommunen Høylandet.  Velferdsalliansen skal sette opp en minneplate ved 
Skammens Monument på Dovre. 

Etter Leivs bortgang har mange medarbeidere gjort en skjerpet innsats for å 
holde i gang alle aktivitetene.  Dette ga konstruktive arbeidsforhold i 
sekretariatet og i en indre krets, men vi har hatt vansker med å engasjere flere 
enn denne kjernen.  Flere styremedlemmer har vært opptatt med andre 
aktiviteter, jobber og studier og har ikke kunnet engasjere seg så mye de har 
ønsket.  Likevel er vi meget fornøyd med den innsatsen styret har gjort i 2007.  
Den konstruktive samarbeidstonen styrkes av at mange av de som meldte seg ut 
av VA for et år siden var vanskelige kverulanter og konfliktmakere.  
Kvinneandelen og regionalfordelingen i styret er bra, men vi har bare en 
styrerepresentant med innvandrerbakgrunn. 

 

 

 

Takk for din grenseløse omsorg og utrettelige engasjement.  
(Teksten på Velferdsalliansens krans). 
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Økonomien i 2007: 

Siden etableringen i 1998 har Velferdsalliansen hvert år søkt 
Sosialdepartementet om driftsstøtte og utviklingen i tilskudd fra Staten har vært 
følgende: 

 

 

ÅR TILSKUDDSBELØP BIDRAGSYTER 

1998 0  

1999 20 000 Sosialdepartementet 

2000 0  

2001 0  

2002 0  

2003 150 000 Sosial- og helsedirektoratet 

2004 815 000 Sosial- og helsedirektoratet 

2005 1 500 000 Sosialdepartementet – egen budsjettpost 

2006 1 500 000 Sosialdepartementet – egen budsjettpost 

2007 2 000 000 Sosialdepartementet – egen budsjettpost 

 

 

Velferdsalliansen søkte om 3,5 millioner kroner for å kunne drive de aktivitetene 
som var planlagt i arbeidsplan og budsjett for 2007.  Vi fikk bare to og måtte 
derfor skrive ned budsjettet og stoppe planlagte aktiviteter og klare oss med 
færre ansatte.  Vi har vært på befaring i mindre og billigere lokaler for å spare 
husleieutgifter, men vi har lite lyst til å krympe oss. 

 

Vi har i 2007 klart å opparbeide et visst overskudd for å rette opp tap som ble 
påført oss av tidligere ansatte.  SH-dir ba oss om halvårsrapport og 
halvårsregnskap før vi fikk utbetalt siste del av tilskuddet.  Regnskapet for 2007  
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viser godt samsvar med budsjett og forutsetningene for øvrig og styret har med 
god hjelp fra økonomiansvarlig Eva Karlsen hatt god økonomistyring. 

Velferdsalliansen har satt ned en gruppe som skal jobbe med alternative 
inntektskilder som sponsorer, fond og andre muligheter.  Leiv og Ove har hatt 
møter med osteprodusent Carlos Helguera om Rennesteinsfondet for å lage 
vedtekter for et fond for fattige og en fattigdomspris.  Han vil utfordre andre 
næringslivsledere til å bidra og vil at Velferdsalliansen skal styre fondet.  Carlos 
har vært på styremøte og orientert om arbeidet med fondet, og styret har 
vedtatt å jobbe videre med saken. 

 

 

Ansatte i 2007: 

Navn Stillingsandel Tittel Annet 

Dag 
Westerheim 

100 % 
Organisasjons-
konsulent 

EAPN, Nordisk plattform, 
IT, kontor 

Eva Karlsen 100 % 
Organisasjons-
konsulent 

Økonomi, regnskap, 
utvikling 

Gunnar 
Paaske 

100 % (fra 
15.01) 

Koordinator Lønnstilskudd fra NAV 

Terje Odland 100 % Prosjektleder (Sykemeldt) 

Svein Karlsen Timebetalt Oversetter  

Jostein 
Jacobsen 

100 % Praktikant 
Praksisplass fra 22.01 til 
22.04 

 

I tillegg har 4 studenter fra Høgskolen i Oslo hatt praksisplasser fra midten av 
mars til medio juni. 

Det er tegnet lovpålagt pensjonsforsikring for de fast ansatte. 

De ansatte fremmet krav om lønnsøkning for første gang på to år og styret satte 
ned et forhandlingsutvalg (Rolf, Torgeir og Synnøve med Hamdi som vara) og ga 
det fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger.  På forhandlingsmøte 1. 
desember kom det til enighet om et lønnstillegg på 7,5 % fra 1. mai og det ble 
underskrevet forhandlingsprotokoll. 
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Velferdsalliansens hovedaktiviteter i 2007: 

 

1: SAMARBEIDSNETTVERK: 

Medlemsutviklingen: 

Nye medlemmer i 2007: Kirkens Bymisjon ble opptatt som assosiert medlem i 
Velferdsalliansen 15. mars 2007.  Den uavhengige sosialrådgivningen i 
Stavanger ble opptatt som medlem i 2007.  Utmeldt i januar: Leieboerforeningen 
Bergen.  Ved utgangen av 2007 har Velferdsalliansen 21 medlemmer.   

 

 

Medlemssamlinger: 

Medlemssamling på hotell i Drammen 29. og 30. november med 25 deltakere fra 
13 organisasjoner.  Det er laget et referat fra gruppearbeidet i 
prosessmedlemsmøte, og møteleder Gunnar Holst Paaske gjennomførte en 
meget konstruktiv medlemssamling.  

 

Fra invitasjonen: 

I sommer var vi mange som spurte oss selv, og hverandre: ”Hva skjer med 
Velferdsalliansen nå?”  I de siste 3 månedene har det vært mye famling og 
usikkerhet, og spørsmålene endrer karakter.  I dag er det naturlig å spørre: ”Hva 
er Velferdsalliansen uten medlemmer?”   ”Hva vil medlemmene med 
Velferdsalliansen, og hva vil Velferdsalliansen med medlemmene?”   ”Hva er 
Velferdsalliansens viktigste saker?”   ”Hvordan styrke medlemsmassen?”   Disse, 
og mange andre spørsmål dukker opp, og i lys av det, er det naturlig å invitere 
både eksisterende medlemmer, og potensielle medlemmer til en samling.  Målet 
med samlingen er å iverksette en vitaliseringsprosess for Alliansen og VAs 
eksisterende og nye medlemmer. 

  

Medlemsaktivitet: 

15. desember var det møte hos Velferdsalliansen med DUS, BUS og DUS om 
videreutvikling av samarbeidet med Den frivillige sosialrådgivningen i Oslo, 
Bergen og Stavanger.   Rolf har vært på allmøte i BUS på Sosialhøgskolen i 
Bergen og orientert om Velferdsalliansen. 
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Kontakten mellom Velferdsalliansen og medlemsorganisasjonene har ikke vært 
bra nok i 2007, noe vi startet å rette opp med Gunnars arbeid med 
medlemssamlingen i Drammen.  Arbeidet i utvalgene som ble valgt på årsmøtet 
er heller ikke kommet tilfredsstillende i gang.  Dette skyldes at sekretariatet og 
styret har satset mye på å komme igjennom konflikter, momslovbrudd og 
dødsfall for å holde på de kreftene vi har og gjennomføre de prosjekter som har 
vært i gang.  Det har vært nedlagt mye arbeid i dette, men vi har vært på 
etterskudd, men vi er på riktig vei til å løfte opp Velferdsalliansen til et høyere 
aktivitetsnivå og mye bedre nettverksarbeid i 2008. 

 

2: Interessepolitisk aktør 

 

Regjering og Storting. 

Det meste av vår virksomhet i 2007 har dreiet seg om interessepolitisk arbeid for 
våre medlemsgrupper og medlemsorganisasjoner.  Rolf og Leiv deltok i høring i 
Stortingets Arbeids- og sosialkomité 16. januar om Stortingsmelding nr 9 om 
Arbeid og Velferd og la fram et høringsnotat (LINK) (TV-LINK).  Vi har hatt møte 
med statsråd Bjarne Håkon Hanssen om vår søknad om økonomisk støtte og 
møter med representanter for flere av stortingspartiene.  Vi har deltatt med 
innlegg på flere konferanser.   

Velferdsalliansen søker om å bli en part i trygdeoppgjøret.  Vi har prioritert 
kravet om at Stortinget må vedta at sosialhjelpsatsene skal tilsvare SIFOs 
standardbudsjettnivå for alle med inntektsmangel i Norge. Velferdsalliansen ved 
Rolf, Gunnar og Dag deltok på Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité 
tirsdag 23. oktober 2007 i følgende sak: Bevilgninger på statsbudsjettet 2008 
(St.prp. nr. 1 (2007-2008)).  Vi la fram et skriv og argumenterte for det.  

 

Valgkampen 2007: 

 

Velferdsalliansen stilte fem spørsmål til de politiske partiene (1.Inntektssikring – 
Garantert minsteinntekt, 2. Et forsvarlig og anstendig botilbud for alle, 3. 
Nødvendig hjelp og behandling til psykisk syke, 4. Nødvendig hjelp og 
behandling til rusbrukere, 5. Bedre rettssikkerhet for vanskeligstilte).  Svarene 
ble lagt ut på nettsidene og det ble sendt ut en kort pressemelding.   
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Fattigdomshøringen 2007: 

Velferdsalliansen vedtok 25. januar å avholde en fattigdomshøring i 2007.  
Sammen med Fellesorganisasjonen og Kirkens Bymisjon arrangerte vi 
Fattigdomshøringen 2007 i et telt på Youngstorget i august.  Som medarrangører 
fikk vi med Frelsesarmeen, Røde Kors, Redd Barna, LO (som også ga penger til 
høringen), Mental Helse, SAFO (Samarbeidsforum som består av Norges 
Blindeforbund, Foreningen Norges Døvblinde, Norges Handikapforbund og Norsk 
Forbund for Utviklingshemmede) og RIO – rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon.  Finansminister Kristin Halvorsen og Arbeidsminister 
Bjarne Håkon Hansen deltok under temaet ”En regjerings mulighet til å fjerne 
fattigdom”.  Hanne Haug ledet høringen og det var innledninger ved Karin 
Gustavsen Tvetene, Høgskolen i Vestfold, Ingri-Hanne Brænne, Diakonhjemmet 
høgskole, Lars Aasen, leder i Leieboerforeningen, Tayyab M. Choudri, 
Nettverkskoordinator i Internasjonal helse og sosialgruppe (IHSG), Morten 
Brodal, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO).  

Det var paneldebatt ledet av Eva Bratholm, der begge de gjestende statsrådene 
og stortingspolitikere fra alle de store partiene deltok. Programmet ble avsluttet 
med appeller fra de tre organisasjonslederne Ove Haug, Velferdsalliansen, Randi 
Reese, Fellesorganisasjonen (FO) og Sturla J. Stålsett, Kirkens Bymisjon.  
Musiker Kohinoor Nordberg og komiker Jon Schau bidro med kulturelle innslag.  
Pressen kom til å dekke Fattigdomshøringen 07 meget godt.  Les spørsmål (og 
noen svar) som ble innlevert til politikerne under høringen på 
www.fattigsomshoeringen.no.  Politikerne lovte svar på innsamlede spørsmål, 
men da fristen gikk ut fikk vi presseoppslag i Dagsavisen om at ingen av 
politikerne hadde besvart spørsmålene.  Deretter kom svarene inn. 

Fattigdomskonferansen 2007: 

Velferdsalliansen deltok på regjeringens fattigdomskonferanse i Oslo 20. 
November der Rolf Solvang holdt hovedinnlegget for de fattige.  Hilde Dalen fra 
Velferdsalliansen holdt innlegg om brukermedvirkning og Kai Rune Myhrer fra 
Batteriet om brukerorganisering.  Høringens intensjon var å knytte kontakter 
mellom forvaltning og brukerorganisasjoner og Bjarne Håkon Hansens forslag om 
å opprette et fattigdomsråd ble diskutert.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/aktuelt/nyheter/2007/--
Kvalifiseringsprogrammet-viktigste-til.html?id=491712 

 

 

 

 

http://www.fattigsomshoeringen.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/aktuelt/nyheter/2007/--Kvalifiseringsprogrammet-viktigste-til.html?id=491712
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/aktuelt/nyheter/2007/--Kvalifiseringsprogrammet-viktigste-til.html?id=491712
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Brukermedvirkning 

 

– Regjeringen har satt av 10 millioner på statsbudsjettet for å styrke 
brukermedvirkningen, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon 
Hanssen. 

Økt brukermedvirkning var et annet tema på konferansen. Departementet 
vurderer hvordan dialogen med brukerorganisasjonene kan videreutvikles. – 
Regjeringen har satt av 10 millioner på statsbudsjettet for å styrke 
brukermedvirkningen. Skal vi bruke disse pengene på å opprette et statlig råd for 
fattigdomsbekjempelse, eller skal vi styrke brukerorganisasjonene, spurte 
statsråden. Ett av rådene han fikk var å bidra til bedre organisering av 
brukerinteressene. 

 

– Livsopphold må gis uten betingelser, sa Rolf Solvang fra Velferdsalliansen. Han 
mente en kraftig økning av sosialhjelpssatsene er det viktigste regjeringa nå kan 
gjøre for å avskaffe fattigdom.  KS-direktør Bjørn Gudbjørgrud var ikke enig: - 
Jeg frykter at standardiserte satser kan bidra til å legitimere sosialhjelp som en 
varig løsning. Vi må heller bruke ressurser på å følge opp den enkelte. For dem  
som ikke har mulighet til å komme i jobb mener Gudbjørgrud det er viktigere å 
se på trygdeytelsene og bostøtten.  

 

Statsbudsjettet 2008: 

24.10. laget Velferdsalliansen en pressemelding om statsbudsjettet for 2008: 

 I forslaget til statsbudsjett for budsjettåret 2008 finansierer Regjeringen 
fattigdomssatsningen med kutt i ytelsene for de nest fattigste.  Kuttene 
gjelder for arbeidssøkere med ventestønad (73 mill), og for mennesker på 
attføring ved nedkorting av attføringsperioden etter avsluttet tiltak med 3 
mnd (30 mill).  På årsbasis utgjør disse kuttene ca. kr. 103 millioner. 
Velferdsalliansen mener at et hvert fattigdomsbekjempende tiltak må ha 
innebygde ytelsesmekanismer som ligger på et nivå over EUs 
fattigdomsgrense (kr. 139 000 i 2005) for å virke fattigdomsbekjempende. 
For å unngå dette må kvalifiseringsstønaden opp på et nivå på 3G for å 
komme over EUs fattigdomsgrense (netto ca kr. 145-150 000 - estimert 
2006-tall fra Velferdsalliansen). 

 

Fra 1. juli 2008 bortfaller ordningen med ventestønad som ble iverksatt i 
1997 av regjeringen Jagland under begrepet ”tiltaksgarantien”.  I 2006 var  
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det i gjennomsnitt 2761 personer på denne ordningen og det ble utbetalt kr 
387,43 millioner i ventestønad totalt sett (kilde NAV). Kvalifiseringsstønaden 
som tilsvarer 2G (minus ca. 25 % skatt) som blir introdusert de kommende 
månedene vil gi en netto utbetaling på ca kr 100 000.  Å ta fra sårbare 
grupper og forverre deres økonomiske situasjon i en sårbar periode av livet 
kan forverre arbeidssøkernes retrett til det ordinære arbeidsliv. Det er et 
dårlig signal å gi i kampen mot fattigdom.   

 

Høringsuttalelse om Kvalifiseringsprogram:  

En god ide til tiltak er blitt ødelagt av ”økonomisk gjerrighet” og 
løftebrudd 

Velferdsalliansen mener at forslaget om et kvalifiseringsprogram med 
tilhørende stønad i utgangspunktet var et godt tiltak. Det ble sagt og skrevet 
at de som inngikk en velferdskontrakt skulle få en høyere økonomisk ytelse 
enn for eksempel sosialhjelp. I media var det oppslag om at deltakerne ville 
få det dobbelte av sosialhjelp. 

Når detaljene i ordningen blir kjent med 2G som skattepliktig inntekt blir det  

klart at; 

for mange deltakere blir den økonomiske godtgjørelsen mindre enn dagens 
sosialhjelp 

( for de som bor i områder med høy husleie / høyt tilskudd til boutgifter i 
sosialhjelpen) 

løftebrudd – fordi det endelige forslaget ble dårligere økonomisk enn det som 
tidligere ble annonsert om kvalifiseringsstønaden 

 

Konklusjon: Velferdsalliansen mener at ordningen som er skissert i 
høringsnotatet er for komplisert og har for lav økonomisk ytelse. Vi anbefaler 
at AID arbeider med ordningen videre slik at; 

- den økonomiske ytelsen heves til brutto 3 G   - regelverket forenkles slik at 
det blir et funksjonelt verktøy både på systemnivå og for den enkelte 
deltaker 

- det må klargjøres om det er staten eller kommunen som har ansvar for 
tilbud og tiltak  

Med vennlig hilsen for Velferdsalliansen Leiv Mørkved - styreleder  
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NAV – Ny Arbeids- og velferdsforvaltning: 

Flere fra Velferdsalliansen har deltatt på flere møter og konferanser i forbindelse 
med NAV-reformen.  Velferdsalliansen er representert i NAVs brukerutvalg både 
sentralt, i fylker og i kommuner.  NAVs s brukerutvalg ble etablert i juni 2006 og 
Leiv (nå Dag) er medlem sammen med representanter fra FFO, SAFO, 
Pensjonistforbundet, KIM, LO og NHO.  

http://kommune.nav.no/binary?id=805362646&download=true 

Velferdsalliansen har hatt møte med NAV om NAV-kontoret i Spania og om Total 
Rehabs arbeid i Spania.  De har gjennomført en brukerundersøkelse i Spania. 

 

Formidlingskonferansen 2007 

Gunnar deltok på årets formidlingskonferanser i Tromsø i november.  Dag 
Westerheim deltok på formidlingskonferansen i Bergen. Ingen deltok i Trondheim 
og Oslo.  I år var konferansene bygd opp med større vekt på dialog.  
http://www.husk-
stavanger.no/rogaland/stavanger/HuskStavanger.nsf/id/02E07BC45D024C56C12
5737D0045852F?OpenDocument 

 

Kirkens Bymisjon og Batteriet: 

Velferdsalliansen hadde også i 2007 et nært og godt samarbeid med Batteriet 
som er et prosjekt drevet av Kirkens Bymisjon.  Det har i mai vært avholdt kurs i 
brukermedvirkning som er utviklet i dette samarbeidet.  Særlig mange møter i 
forbindelse med Fattigdomshøringen.   

http://www.kirkensbymisjonoslo.no/templates/Page____9671.aspx 

 

FO (Fellesorganisasjonen for sosionomer, vernepleiere og 
barnevernspedagoger): 

Velferdsalliansens mangeårige gode samarbeid med FO ble videreført i første 
halvår 2007 og Gunnar, Rolf og Leiv har deltatt på møter.  Særlig mange møter i 
forbindelse med Fattigdomshøringen.  http://www.fo.no/om-fo/category113.html 

 

 

 

 

http://kommune.nav.no/binary?id=805362646&download=true
http://www.husk-stavanger.no/rogaland/stavanger/HuskStavanger.nsf/id/02E07BC45D024C56C125737D0045852F?OpenDocument
http://www.husk-stavanger.no/rogaland/stavanger/HuskStavanger.nsf/id/02E07BC45D024C56C125737D0045852F?OpenDocument
http://www.husk-stavanger.no/rogaland/stavanger/HuskStavanger.nsf/id/02E07BC45D024C56C125737D0045852F?OpenDocument
http://www.kirkensbymisjonoslo.no/templates/Page____9671.aspx
http://www.fo.no/om-fo/category113.html
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Høgskolen i Oslo: 

Fire studenter hadde sin praksisplass på Velferdsalliansen fra midten av april til 
midten av juni.  Det har vært flere møter og Velferdsalliansen lager evaluering av 
praksisarbeidet. http://www.hio.no/. VA har også hatt besøk fra studenter fra 
Diakonhjemmets sosialhøgskole i Oslo.  

http://www.diakonhjemmet.no/hogskole/modules/module_123/proxy.asp?D=2&
C=12&I=21 

 

HUSK (Samarbeid Høgskoler, Universitet og Sosialkontor): 

Velferdsalliansen har deltatt på møter om HUSK og er representert i flere HUSK-
utvalg i landet.  Gunnar har deltatt i Bærum og Anne Beate i Sagene Bydel.  
http://www.hio.no/content/view/full/56493 

 

For Velferdsstaten: 

Velferdsalliansen er medlem av For Velferdsstaten og Rolf ble valgt til vår 
representant i styret.   

http://www.velferdsstaten.no/ 

 

Frivillighet Norge: 

Velferdsalliansen har vært medlem og engasjert i Frivillighet Norge med 
medlemsmøter, årsmøte og topplederkonferanse med Gunnar, Rolf , Eva og Leiv.  
Dette samarbeidet har vært til stor hjelp for Velferdsalliansen, og det har hevet 
vår kompetanse i nettverksarbeid mellom organisasjoner og lært oss mye om 
hvilken service medlemmene trenger.  Vi har deltatt i kurs og i orienteringsmøter 
om økonomi, om små og nystartede foreninger og om forskning på frivillighet.  
Vi har fått kontakt med mange innvandrerorganisasjoner og grupper. 
http://www.frivillighetnorge.no/ 

 

Foreningen Frikanalen: 

Rolf deltok i Frivillighet Norges arbeidsgruppe for å utrede organisasjonsmodell 
og vedtekter for Foreningen Frikanalen.  Leiv deltok på stiftelsesmøtet 14. juni 
der Rolf ble valgt til varamedlem i Meklingsutvalget og Leiv ble valgt til å 
underskrive stiftelsesprotokollen.  Vi har hatt møter med og meldt  

 

http://www.hio.no/
http://www.diakonhjemmet.no/hogskole/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=12&I=21
http://www.diakonhjemmet.no/hogskole/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=12&I=21
http://www.hio.no/content/view/full/56493
http://www.velferdsstaten.no/
http://www.frivillighetnorge.no/
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Velferdsalliansen inn som medlem i Foreningen Åpen Kanal og vi skal informere 
medlemsorganisasjonene om at de kan delta i Norges nye ikke-kommersielle TV-
kanal; Frikanalen. http://www.frikanalen.no/ 

 

Redd Barnas fattigdomsnettverk: 

Velferdsalliansen har deltatt på møter i Redd Barnas fattigdomsnettverk og på 
seminar om fattige innvandrerbarn.  Her er det foredrag av personer fra et bredt 
felt innen det sosialfaglige og sosialpolitiske området med påfølgende diskusjoner 
med erfarings- og kunnskapsutveksling.  Rolf, Bente, Anne Beate.  
http://www.reddbarna.no/ 

 

Selvhjelpens Hus: 

Vi har hatt møter med styret i Stiftelsen Selvhjelpens Hus som har samlet inn 
penger, og som har lokaler i Grønlandsleiret 39.  De har søkt om medlemskap i 
Velferdsalliansen, men søknaden er ikke behandlet i 2007. 
http://www.selvhjelpenshus.org/ 

 

 

Stjernegruppen: 

Vi har hatt møter med Stjernegruppen om praksisperiode og brukermedvirkning.  
Jostein Jakobsen var medarbeider i Velferdsalliansen fra 22. januar til 22. april. 
http://www.bks.no/dllvis5.asp?id=2221 

 

Fattigdomsforskningen: 

Rolf og Leiv deltok på 25. års jubileumsseminar for FAFO.  
http://www.nifustep.no/norsk/institutter/forskningsstiftelsen_fafo. Vi har hatt 
møte med lærere og studenter ved Høyskolen i Østfold, Annette og Eva. Det ble 
ytret ønske om å videreutvikle et slikt samarbeid i 2008.  Velferdsalliansen 
deltok på konferansen Barnefattigdom i Norden på Gardermoen.  FAMI er en 
nyhetshjemmeside om fattigdom som vi har hatt mye nytte av.  
http://www.fami.no/pub_index.htm 

 

 

 

http://www.frikanalen.no/
http://www.reddbarna.no/
http://www.selvhjelpenshus.org/
http://www.bks.no/dllvis5.asp?id=2221
http://www.nifustep.no/norsk/institutter/forskningsstiftelsen_fafo
http://www.fami.no/pub_index.htm
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Velferdsalliansens representanter og samarbeidsansvarlige: 

FO - fagorganisasjonen for sosialarbeidere:  Hilde, Liv, Rolf, Gunnar og Leiv 

For Velferdsstaten:              Rolf er valgt som styremedlem 

Frivillighet Norge:              Leiv, Rolf 

Foreningen Frikanalen:    Rolf medlem i arbeidsgruppe og Leiv 

Foreningen Frikanalen:    Rolf varamedlem i meklingsutvalget 

EAPN-styret:     Leiv, Rolf 

EAPN arbeidsgrupper:    Dag, Gunnar, Ove, Leiv, Eva. 

EAPN PEP-koordinator:            Eva, Liv  

Redd Barnas fattigdomsnettverk:  Anne Beate, Eva, Bente, Leiv 

Sentrale brukerutvalget i NAV:   Leiv, Dag 

Brukerforum Arbeidsdirektoratet:  Leiv, Dag   

Ref.gruppe i SH-dir sosialpolitikk:  Leiv  

(NAV-dir. brukerforum:            Leiv, Dag (Sentrale brukerutvalg) 

NAV-brukerforum Asker:            Gunnar P 

NAV-brukerforum Bærum:   Gunnar P 

NAV-brukerforum Akershus:   Terje - Gunnar overtatt i desember 

NAV-brukerutvalg Oslo             Hanne Haug 

NAV-brukerforum Sør-Trøndelag:  Knut  

NAV-brukerforum Nord-Trøndelag:  Ove 

NAV Sagene Bydel:    Anne Beate 

HUSK ekspertgruppen    Hilde, Leiv, Gunnar 

HUSK Oslo:              Gunnar, Anne Beate, Terje, Hilde 

HUSK Trøndelag:             Knut, Anne Beate  
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Sosial- og helsedirektoratet - referansegruppe for 
sosial- og velferdssektoren: 

Velferdsalliansen er representert i denne 
referansegruppen, men det har ikke vært møte i 2007. 

 

3:   INTERNASJONALT ARBEID: 

 

EAPN:  http://eapn.org/code/en/hp.asp 

Velferdsalliansen ble i 2005 opptatt som Norges medlem 
i Europeisk Anti-fattigdomsnettverk.  Leiv var som EAPN 
Norges styreleder medlem av styret i EAPN og var på 
styremøte (ExCo) i Brussel i januar og i mars.   Han 
deltok også i en arbeidsgruppe om Structural Funds der 
Eva har overtatt.  Rolf overtok som ExCo-medlem og 
deltok på ExCo i Brussel i september og i Budapest under 
GA.  EAPN Norge hadde fem representanter på EAPNs 
årsmøte - General Assembly (GA) i Budapest 8. – 10. 
november.  Rolf, Ove, Eva, Hamdi og Dag.   

 

Dag er medlem i en av arbeidsgruppene i EAPN, The 
Review Group on Social Inclusion, som overvåker og 
følger opp framdriften på de prosjekter og saker Brüssel-
sekretariatet arbeider med.  Han deltar i EAPN-prosjektet 
Setting Minimum Social Standards in EU der det var 
seminar i Oslo 14. februar. Markus Sepelin fra Finland 
var hovedinnleder.  Prosjektrapporten ble ferdig i 
sommer og vi har oversatt den til norsk. Dag deltok også 
på Capacity Building Seminar i oktober for EAPN.   

 

Velferdsalliansen (Eva (koordinator), Rolf, Anne  Beate, 
Terje, Liv og Dag (facilitator)) deltok på den 6. PEP-
konferansen (People Experiencing Poverty) i Brussel i 
mai.  Rolf deltok på rundebordskonferansen som 
Portugals Regjering som EUs formannskap arrangerte i 
Porta Delgado på Sao Miguel på Azorene i oktober der 
PEP- konferansens budskap sammen med sluttrapporten 
fra EAPN-prosjektet Minimum Social Standards ble 
overlevert representanter for EU-kommisjonen. 

En typisk epost: 

Hei! 

Ved NAV Spydeberg, som 
åpnes i desember, skal vi 
etablere et brukerutvalg. Vi 
kontakter dere i denne 
forbindelsen for å høre om 
dere har aktuelle 
medlemmer/kontaktpersoner 
i Spydeberg kommune, ev i 
flylket. 

Vh Finn Jensen 4529xxxx 

 

En typisk epost 2: 

Sosial‐ og helsedirektoratet 
skal arrangere en nasjonal 
kvalitetskonferanse for 
personer som arbeider med 
sosiale tjenester i og utenfor 
NAV. Konferansen skal 
avholdes i april 08 i 
Trondheim. Vi setter nå 
sammen en programkomite 
som får til oppgave å 
utarbeide et program for 
konferansen som vil gå over 3 
dager. Eget firma vil stå for 
den praktiske 
gjennomføringen. Brukernes 
stemme er viktig på alle 
nivåer i arrangementet. Vi 
ønsker derfor en representant 
fra Velferdsalliansen. 

 

 

http://eapn.org/code/en/hp.asp
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Følgende fra VA deltar i ulike arbeidsgrupper i 
EAPN: 

 Ove: Globalisering og fattigdom 
 Gunnar: Arbeidsmarked (Task Force on 

Employment), og et møte i Minimum Income 
Campaign Group. 

 Kai-Rune: Brukermedvirkning (Working Group on 
Participation) 

 Leiv: Brukermedvirkning, strukturfond og 
Minimum Income Campaign Group. 

 Rolf: Brukermedvirkning (Working Group on 
Participation). 

 Eva er med i Task Force on the Structural Funds.   
 Rolf deltok på EAPN-seminaret "An EU Free of 

Poverty is Possible". 
 

Nordisk Velferdsplattform: 

Nordisk plattform har som mål å avholde jevnlige 
møter/konferanser innen det arbeids- og sosialpolitiske 
felt i Norden samt gjennomføre konsoliderende møter 
mellom nettverkene mellom konferansene.  Aktiviteten i 
samarbeidsgruppen har vært liten i 2007 på grunn av 
manglende finansielle ressurser. 

 

Felleseuropeisk kampanje for adekvat 
minimumsinntekt: 

EAPN Norge deltar i EAPNs felleseuropeiske kampanje for standard 
minimumsinntekt og Leiv og Gunnar har deltatt i arbeidsgruppa som planlegger 
kampanjen.  Den skal i første omgang gå fra 1. desember 2007 og ut februar.  Vi 
har delt ut litt materiell fra Brussel og oversatt brosjyren til norsk. 

 

Dersom vi ønsker et EU med større sosial rettferdighet, må vi ta stilling for en 
adekvat minimumsinntekt slik at alle tillates å leve et liv i verdighet.  Svært  

En typisk epost 3: 

Fra: Dag Westerheim 
[mailto:dag@velferdsallianse
n.no]   Sendt: 20. september 
2007 16:42 
Emne: Noen notater til Svs 
landstyremøte på søndag kl. 
13 FW: Utfordringer for 
kommune‐norge 

Hei Rolf 

Sender deg noen notater som 
du kan bruke det 15 
minutters innlegget du skal 
holde på søndag som avtalt.  
Har klippet og limt litt samt 
sett gjennom dokumenter vi 
har framsatt tidligere og limt 
de inn i det vedlagte 
powerpoint dokumentet.    
Eventuelt kan du og ta med 
dokumentet på en 
minnepinne eller cd  hvis de 
har projektor på 
Håndverkeren.   

Sjekk med Robert Kippe   
Politisk rådgiver i SV  

Har og skrevet ut dokumentet 
her på kontoret og det ligger i 
pappboksen din i resepsjonen.      
Du kan ringe meg på lørdag 
hvis det er noe du lurer på.  

Dag 
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mange av oss vil en eller annen gang i løpet av livet 
komme i en situasjon der vi blir avhengige av 
velferdsordninger. Men det er dessverre alvorlige 
mangler både når det gjelder tilgang på – og 
standarden på disse støtteordningene. Disse fakta er 
ikke tilstrekkelig erkjent, enn si debattert. 
 

I sammenheng med kampanjen for minimums-
inntektsordninger ba EAPN John Veit-Wilson 
(professor i sosiologi ved Universitetet i Newcastle 
upon Tyne) om noen kommentarer til de vanligste 
argumentene mot at slike ordninger bør innføres for å 
sikre alle et verdig og anstendig liv.  Veit-Wilsonvar en 
av grunnleggerne av den britiske aksjonsgruppen mot 
barnefattigdom i 1965, og har forsket og vært aktivt 
engasjert i utviklingen av forståelsen og 
målemetodene for adekvate minsteinntektsordninger 
siden den gang.  Boken ”Setting Adequacy Standards: 
how governments define minimum income” og andre 
av hans publikasjoner er lagt ut på hjemmesiden 
hans:  http://www.staff.ncl.ac.uk/j.veit-wilson/ 

 

Tilbud om partnerskap: 
 
Velferdsalliansen har fått mange tilbud  fra Polen, 
Slovakia, Slovenia, Portugal og andre land om 
partnerskap om prosjekter finansiert av EØS-avtalens 
finansielle mekanismer.  Vi har måttet si nei til de 
fleste tilbudene, men forsøker å finne 
medlemsorganisasjoner som kan ta på seg 
partnerskapsprosjekter. 
 
 
 
4.   INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT: 

 

Sosialpolitisk Forum: 

 

23. januar ble det avholdt et møte i Sosialpolitisk 
Forum i Bergen.  Tema var velferdskontrakter 
(kvalifiseringskontrakter) og Bergen Uavhengige 
Sosialrådgivning og Aksjonsgruppen mot sosial nød  

Fra: Dag Westerheim 
[mailto:dag@velferdsalliansen.no]  
Sendt: 19. september 2007 11:17   
Til: 'Robert Kippe'; Emne: RE: 
Utfordringer for kommune‐norge 

Hei Robert Styreleder Rolf Solvang 
er i London på studiereise fram til 
fredag men vil gjerne holde et 
innlegg på SVs landstyremøte 
søndag.  Han kan fra lørdag av 
nåes på tlf. 932 98 870 og e‐post 
Hpost@velferdsalliansen.noH  

Mvh Velferdsalliansens sekretariat   
Dag WesterheimEuropean Anti 
Poverty Network (EAPN) Norway/ 
Velferdsalliansen Tlf. 22 11 34 95  

Fra: Robert Kippe 
[mailto:Robert.Kippe@sv.no]   
Sendt: 19. september 2007 09:30    

Til: Hpost@velferdsalliansen.noH   
Emne: Utfordringer for kommune‐
Norge 

Hei, 

SV har landsstyremøte i helgen 
(22‐23 sep), og på søndag ønsker 
vi innspill fra velferdsalliansen. 
Temaet er utfordringer for miljø og 
rettferdighet i kommunene, og 
velferdsalliansen står fritt til å 
prioritere hva dere vil si. Dere får 
15 min og begynner kl 13.00 

.I tillegg til dere ønsker vi et 
kvarters innspill fra Fagforbundet 
og Naturvernforbundet. Håper på 
svar fra dere i løpet av dagen. 

Vennlig hilsen   Robert Kippe   
Politisk rådgiver i SV 

 

 

 

 

http://www.staff.ncl.ac.uk/j.veit-wilson/
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var med på arrangementet.  Innledere var Karin 
Andersen, Jan Fridtjof Bernt og Kjell Underlid. 

25. oktober hadde vi Sosialpolitisk Forum i Bergen 
og 22. November i Oslo om SIFO-satser og hvordan 
det er å klare seg med kr 56 til mat pr dag.  
Forskingsleder Elling Borgeraas ved SIFO og Vigdis 
von Ely i Rett til Velferd deltok på begge møtene og i 
Bergen foredro professor Kjell Underlid om de 
fattiges menneskerettigheter og Vigdis Aaland 
snakket om Bergen Uavhengige Sosialrådgivning.  
Tilsvarende møte var planlagt i Trondheim, men ble 
utsatt til nyåret. 
 

Neste Sosialpolitiske Forum skal være om 
brukerorganisering og brukermedvirkning spesielt 
overfor NAV, men mest for å rekruttere brukere til 
våre medlemsorganisasjoner. 

 

Prosjekter: 

 

Prosjekt Arbeidstrening: 

VA fikk sommeren 2005 tildelt ett av prosjektene 
Arbeidstrening av Sosial- og helsedirektoratet. 
Prosjektet som skal gå i tre år har som mål å gi 
arbeidstrening til en person som står langt fra 
arbeidsmarkedet. Terje Odland er ansatt som 
prosjektleder og Kurt Løvdal er prosjektdeltaker. 
Prosjektansvarlig i VA er Eva Karlsen.  Prosjektet ble 
avsluttet i april fordi Kurt trakk seg, men det er 
tilsagn på forlengelse av prosjektet for nye 
deltakere.  Prosjektet vil bli drevet videre av Total 
Rehab i samarbeid med KREM. 

Søknad om videreføring av prosjektet med ny 
deltager, Theres Sandbæck ble innfridd, 36.000 av 
tilskuddet er overført til 2008 for avslutning av 
prosjektet innen utgangen av april d.å. 

 

 

 

En spesiell epost: 

Velferdsalliansen ble invitert til 
middag sammen med 24 andre 
medlemmer i Frivillighet Norge på 
Skaugum og holdt ett minutts 
innlegg over for H.K.H Kronprins 
Haakon og H.K.H. Kronprinsesse 
Mette‐Marit: 

Takk for invitasjonen.   Jeg kommer. 

Med vennlig hilsen,   
Velferdsalliansen,   Gunnar Holst 
Paaske 

Fra: Bergamini,Grete 
[mailto:Grete.Bergamini@slottet.no
]  
Sendt: 12. oktober 2007 12:38Til: 
Gunnar Holst Paaske   Emne: SV: 
Med fokus på frivillighet 

Vi har notert oss at du vil 
representere Velferdsalliansen. Vær 
vennlig å ta med Rolf Solvangs 
invitasjon som vises frem i 
Gardevakten. 

Velkommen!    Mvh   Grete 
Bergamini 

Fra: Gunnar Holst Paaske 
[mailto:gunnar@velferdsalliansen.n
o]  
Sendt: 10. oktober 2007 14:17   Til: 
Bergamini,Grete   Emne: Med fokus 
på frivillighet 

Takk for invitasjonen til Rolf Solvang 
og Velferdsalliansen.Dessverre er 
Rolf Solvang bortreist på konferanse 
på Azorene, og er ikke i stand til å 
delta.  Han har imidlertid forespurt 
undertegnede om jeg vil 
representere Velferdsalliansen på 
arrangementet, hvilket jeg 
naturligvis gjerne vil. 

 Med vennlig hilsen   
Velferdsalliansen   Gunnar Holst 
Paaske 
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Ekstra-prosjektet Rettighetssiden: 

Etter å ha søkt i fire år fikk VA tildelt prosjektmidler fra Helse og Rehab 
Ekstraspillet. VA får  kr 260 000 i 2006 og 2007 til å gjennomføre oppbyggingen 
av Rettighetssiden på internett.  

Rettighetssiden.no er en informasjonsside på internett hvor brukerne kan hente 
informasjon om offentlige ytelser og generelle rettigheter.  Hilde Dalen og tilsatte 
i KREM har overtatt utviklingen av sidene. Grunnet sykdom ble ikke siden 
ferdigstilt til 31.12. 2007. Siden fullføres innen utgangen av 1.kvartal 2008. 

 

Prosjekt Brukernes Dagsorden: 

Velferdsalliansens Helsepolitiske Utvalg fikk kr 21 000 fra Helse- og 
Sosialdirektoratet for å gjennomføre en høring der brukere innen rusfeltet skal 
diskutere hva som er viktigst for dem og gjennom prosjektets hjemmeside 
utarbeide Brukernes Dagsorden.  Prosjektets leder er Rolf Solvang og etter noen 
forberedelsesmøter ble høringen gjennomført i november.  Høringen var 
vellykket og det kom fram mange gode innlegg og ulike interessegrupper innen 
rusfeltet fikk større forståelse for hverandres arbeid og mulighetene for 
samarbeid.  Vi er ikke fornøyd med oppslutningen og vi er ikke kommet langt 
med hjemmesiden.  Utvalget vurderer derfor en oppfølgningshøring våren 2009.  
Rapport fra prosjektet vil bli ferdig på nyåret.   

 

EØS informasjonsmøter: 

Velferdsalliansen/European Anti Poverty Network (EAPN)Norge inviterer 
representanter fra det frivillige Norge til 2 - 3 timers informasjonsseminar om 
organisasjonenes muligheter for deltakelse i transnasjonale utvekslingsprosjekter 
med andre lands NGOer med hovedfokus på EUs nye medlemsstater.  Formålet 
er å gi økt kunnskap om EU/EØS finansieringsordninger, samt ulike aktører, 
miljøer og institusjoner i Europa som kan være til gjensidig nytte for norske 
NGOer gjennom utveksling av kunnskap på tvers av landegrensene.  EUs politikk 
og tiltak innen områdene fattigdomsbekjempelse og sosial ekskludering og 
EAPNs Europas virksomhet.  Seminarene avholdes i 8 byer i Norge høsten og 
vinteren 2007/2008.  Oslo: 22. november,  Fredrikstad: 23. november, Skien: 
26. november, Trondheim: 3. desember, Tromsø: 4. desember, Bodø: 5. 
desember, mens Bergen og Stavanger får besøk i 2008. 
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Informasjonsvirksomhet: 

Velferdsalliansen har i dag følgende hjemmesider: 

www.velferdsalliansen.no 

www.sosialpolitiskforum.no 

www.rettighetssiden.no 

Sidene har et høyt antall besøkende, men det har vært mangel på kapasitet til å 
holde sidene oppdatert etter at vår tidligere nettredaktør sluttet.  Det arbeides 
med å finne en person til å videreføre dette arbeidet.  Det har vært forhandlet 
med firmaet Meltwater News om medieovervåkning og newsfeed, men vi har ikke 
hatt ledige midler til å kjøpe denne servicepakken.  Det er laget en enkel 
brosjyre om Velferdsalliansen, men vi har lite profileringsmateriale til utdeling. 

 

Media: 
Det har vært en rekke intervjuer i aviser, tidsskrifter, radio og TV.  Leiv deltok i 
tidsskriftet Velferd sitt redaksjonsråd.  Det har vært intervjuer på TV (P4-
Nyhetene, TV-Norge, NRK-Kveldsnytt), i radio (Alltid Nyheter, Politisk Kvarter, 
P4) og i aviser (Dagbladet, Dagsavisen, Aftenposten, Klassekampen, Velferd, 
Journalisten, Fremskritt mm).    

 

Seminarer og konferanser: 

Jofrid, Torgeir og to personer som Sosialpolitisk utvalg velger deltok på 
seminaret ”Den nye Velferdsstaten” på Hotell Scandinavia i Oslo i november.  
Anne Beate deltok på et seminar om psykiatri på Hamar. 

 

 

 

5.   ADMINISTRASJON: 

 

Kontorene: 

Våre kontorlokaler i Storgata 51 er solgt til Eiendomsspar (Kristian Ringnes), 
som ikke har noen planer med huset med det første.  Vi har ikke klart å utnytte 
lokalene fullt ut i 2007, og vi vurderer om vi skal flytte til billigere og mindre 
lokaler.  Det ble vedtatt at AFO blir oppsagt fra lokalene i 7. etasje, og at 
Velferdsalliansen sier opp den samme del av leiemålet i Storgata 51.  

http://www.velferdsalliansen.no/
http://www.sosialpolitiskforum.no/
http://www.rettighetssiden.no/
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Driftsutgifter og kontorutstyr: 

Vi har i 2007 holdt datautstyret på kontorene oppdatert og sørget for at flere 
medarbeidere har godt datautstyr. 

Velferdsalliansen Vest: 

Velferdsalliansen Vest ble startet i Bergen, men har ikke eget styre og økonomi, 
men samarbeider med Velferdsalliansen sentralt.  Sosialpolitisk Forum i januar 
var et bra gjennomført samarbeidsprosjekt og Gunnar, Leiv og Rolf har hatt 
møter med flere grupper i Bergen. 

Velferdsalliansen Midt: 

Velferdsalliansen Midt ble startet i Trondheim i 2006 og har eget styre og egen 
økonomi.  De har fått kr 350 000 fra Sosial- og helsedirektoratet.  
Velferdsalliansen må avklare forholdet mellom lokalavdelingene og 
Velferdsalliansen sentralt. 

 

Velferdsalliansen Samvirke BA: 

Velferdsalliansen Samvirke BA eies av Velferdsalliansen og noen av 
medlemsorganisasjonene.  VA BA skal drive med brukerorientert kursvirksomhet 
og konsulenttilbud til brukerorganisasjonene særlig i forbindelse med 
igangsettingen av NAV og andre aktiviteter (for eksempel fellesinnkjøp) som er 
utenom den ordinære økonomiske driften av Velferdsalliansen.   

Det var ekstraordinært årsmøte i Velferdsalliansen Samvirke BA på 
Velferdsalliansens kontor 15. mars 2007.  Det ble valgt nytt styre etter at 
Arbeidssøkerforbundet hadde meldt seg ut.  Styreleder: Rolf Solvang, 
styremedlemmer: Ove Haug og Liv Airin Fragaat, daglig leder: Eva Karlsen. 

I mars 2006 ble det avdekket at to av tjenestetilbyderne til VA BA urettmessig 
hadde innkrevd merverdiavgift og VA BA ble nektet momsrefusjon og i tillegg 
ilagt straffegebyr.  Det har kostet mye tid og krefter og juridisk bistand for å få 
ryddet opp og vi arbeider ennå for å få pengene tilbake fra en av de to som er 
ansvarlige for å ha påført BA disse tapene (over kr 300 000).  VA BA har eget 
styre og årsmøter og det finnes godkjent regnskap og årsmelding for 2006.  For 
Velferdsalliansen har dette ført til store utgifter istedenfor inntekter. 

 

Delkredereavsetningen i VA Samvirke BA vil ikke overføres tap på krav i 2007, 
men når dette eventuelt skjer vil VA Samvirke BA oppnå framførbart  
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underskudd, noe som vil være en skattemessig fordel når nå VA Samvirke 
videreutvikles og blir inntektsbringende. 

Velferdsalliansen Samvirke BA besluttet høsten 2007 å endre navn og utvide 
tjenestetilbud. 

 

Visjon 

VA Nettverkstjenester  BA skal gi arbeid og utvikling til mennesker med behov 
for fleksibel arbeidstid og/eller redusert arbeidstid. Arbeidsforhold som krever 
gjensidig tillit og vilje mellom arbeidsgiver og ansatte til å nå satte mål.  

Forretningsidé 

Vi ønsker å utvikle et konsept som gir aktive og gode tjenester rettet mot 
frivillige organisasjoner og aktører innen offentlig tjenesteyting.   

Vi ønsker primært å rekruttere ansatte fra gruppen langtidsledige og trygdede 
som ønsker å arbeide deltid og/eller fleksibelt i forhold helse og andre behov. 

Vi mener å kunne utarbeide et tjenestetilbud som gir mulighet til bærekraftig 
utvikling for organisasjonen samtidig som vi oppretter et funksjonelt 
arbeidstilbud nettopp til gruppen langtidsledige, trygdede og mottakere av 
livsopphold fra sosialtjenesten. 

 

 

Situasjonen ved utgangen av 2007: 

Fattigdommen i Norge har økt i 2007, samtidig med at politikerne har gått i gal 
retning.  NAV er ikke i orden og det er lite brukermedvirkning.  Våre medlemmer 
har ikke bedret sin situasjon og våre medlemmers medlemmer har bare fått det 
verre.  Velferdsalliansen trengs mer enn noensinne. 

 

Velferdsalliansen har som hovedmål å:  

* Avskaffe fattigdom  

* Bedre levekår og livssituasjoner for våre medlemsgrupper 

* Sikre økt brukermedvirkning 

* Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre medlemsorganisasjoner 
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* Når det gjelder avskaffelsen av fattigdommen i Norge har det vært lite 
framgang i 2007.  REGJERINGEN er blitt utsatt for forståelig kritikk fra 
talspersoner for de fattigste i vårt rike velferdssamfunn. "Det har ikke skjedd noe 
av betydning for bekjempelsen av fattigdom etter at den rødgrønne regjeringen 
overtok," sa lederen i Velferdsalliansen, Leif Mørkved til Aftenposten i går.   

 

Statsråd Bjarne Håkon Hansen har satset ensidig på arbeidslinja og mener at 
lønnsarbeid er den eneste veien ut av fattigdommen, også ut av 
barnefattigdommen.  Det har derfor vært sørgelig for oss å rapportere til vårt 
nettverk i Europa at for de fattige i Norge er det bare tilbakeslag.  Jan 
Andersson, (leder for Committee on Employment and Social Affairs i EU-
parlamentet) holdt på rundebordskonferansen på Azorene et meget glødende 
innlegg i mot den ensidige satsingen på arbeidslinja.  Norske forskere og 
organisasjoner har også advart Bjarne Håkon Hansen mot ensidig satsing på 
arbeidslinja og det mest tragiske i det hele er at denne kontraproduktive 
steilheten går utover alle i Norge som ikke har livsopphold.  Mange hevder at 
dette er brudd på menneskerettighetene. 

 

Aftens leder i dag skriver at Ombud Holm sier at "bydelene sparer seg til fant.  
De holder sosialklientene på et lavt nivå over lengre tid, så de ikke får sjansen til 
å få hodet over vann. Det er kortsiktig tenkt."  Oslo kommune drar 
sosialhjelpsklienter ned i søla, mener helse- og sosialombudet, Frelsesarmeen og 
Velferdsalliansen.(Aften 27. august 2007: 

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article1959982.ece ). 

 

Rolf Solvang, fungerende leder i Velferdsalliansen, er knallhard i sin kritikk av 
Oslo kommunes behandling av sosialklienter.  Oslo kommune bryter både norsk 
lov og menneskerettighetene. De som er for syke til å jobbe, har krav på et 
anstendig livsopphold. Det får de ikke i Oslo, sier han. Velferdsalliansen mener 
satsen for sosialhjelp i Oslo bør dobles for å komme opp på et "anstendig" nivå.  
Kommunen bidrar til at folk kastes ut og ender i rus og kriminalitet. Dette er 
politikerskapte problemer man kan løse med økte satser til livsopphold, ikke med 
mer politi. 

 

* Når det gjelder å bedre levekår og livssituasjoner for våre medlemsgrupper har 
det heller ikke vært framgang.  Vi er meget skuffet over at den rødgrønne 
regjeringen ikke har gitt noe til de fattige og syke som er avhengige av offentlig 
økonomisk bistand for å leve et anstendig liv og delta i samfunnet.  Vi er også 
forskrekket av likegyldigheten blant Stortingspolitikere når det gjelder de  

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article1959982.ece
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individuelle og samfunnsmessige skadevirkningene av at så mange i Norge 
mangler nødvendig livsopphold.  Situasjonen for de som trenger psykiatrisk hjelp 
eller rusbehandling er blitt trangere, de rettslig vanskeligstilte får det verre, våre 
fengsler gikk med 105% belegg i 2007, målet om å hjelpe 30% av de hjemløse 
inn i bolig er oppgitt og antallet pengemanglende mennesker stiger.  Vi er blitt 
flere fattige. 

 

* Når det gjelder å sikre økt brukermedvirkning har vi fulgt opp NAV sentralt og i 
Trøndelag der det har vært kurs i brukermedvirkning og møter for å rekruttere 
brukerrepresentanter i kommunene. 

 

Bør vi nå ta initiativ til et statlig råd for fattigdomsbekjempelse, spurte Arbeids- 
og inkluderingsministeren retorisk.  Hanssen fortalte at ideen ble til i nær dialog 
med Leiv Mørkved, den nylig avdøde tidligere lederen av nettopp 
Velferdsalliansen.  Dette vil være i Leivs ånd. Leiv Mørkved var en hedersmann, 
sa Hanssen. 

 

*Når det gjelder å Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre 
medlemsorganisasjoner har vi hjulpet med søknader og talt organisasjonenes 
sak i Frivillighet Norge og Batteriet.  Vi utarbeider planer for å yte bedre service 
til våre medlemsorganisasjoner med kurs og søknads- og regnskapshjelp. 

 

 

 

 

Sluttord: 2007 har vært en periode der Velferdsalliansen har vært i en 
konsolideringsfase.  Etter en lang vekstperiode ble 2006 preget av konflikter og 
utmeldinger, men 2007 har vært preget av positivt samarbeid og innmeldinger.  
Vi har konsentrert oss om å ferdiggjøre våre prosjekter og om å få orden på 
kontorrutiner og økonomi.  Vi går derfor inn i 2008 i trygg forvissing om at vi har 
arbeidet fram en modell for Velferdsalliansen som skal videreføres uten store 
endringer og om at vi i dag er bedre rustet enn noen gang til å lykkes i arbeidet 
for å nå våre mål og at risikoen for å feile er betydelig redusert i løpet av 2007.  
Vi er fornøyd med de mål, visjoner og planer vi har og styret ønsker å fortsette å 
styre Velferdsalliansen etter prinsippet: ”Steady as she goes”.   
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