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Årsrapport for 2013 
 

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 2013 fortsatt prosessen med utbygging av organisasjonen. Vi har fått fem 
nye organisasjoner til Velferdsalliansen sitt samarbeidsnettverk:  

 Utsatt Mann fra Kristiansand, men med medlemmer fra hele landet. Denne gruppa 
arbeider med menn som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner og er driftet av 
menn som selv har vært utsatt. Utsatt Mann arbeider basert på 100 % frivillighet, men 
har mottatt både gaver og viktige priser for sitt arbeid. 

 Team Five fra Volda som er en organisasjon som er grunnlagt av tidligere asylsøkere 
mens de bodde i asylmottak. I samarbeid med Asylmottaket og Frivilligsentralen i Volda 
startet en gruppe asylsøkere for noen få år siden sitt engasjement med å motivere 
hverandre og andre asylsøkere til å bli aktive og integrere seg i lokalsamfunnet. Team 
Five har ingen driftsstøtte, kun basert på frivillig engasjement. 

 SISA fra Alta er en organisasjon og kulturbedrift som arbeider i største grad frivillig med 
ulike kulturelle arrangementer der folk fra hele samfunnslaget deltar og får tilbud om 
aktivitet. De har 2,2 fast stilling i tillegg til mange frivillig arbeidere.  

 ATROP – Støtte- og Ettervernsenter er et lavterskeltilbud og en brukerorganisasjon 
for enkeltmennesker og familier som har opplevd seksuelle, fysiske og psykiske 
overgrep/krenkelser. Eller er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse. 

 FFSA – Foreningen For Sosialt Arbeid (inntil 2013 Norsk Helse - og Sosialforum), 
er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening. Foreningen er nasjonal 
komite` for den verdensomspennende organisasjonen International Council on 
Social Welfare (ICSW). FFSA skal gjennom sin virksomhet arbeide for å redusere 
sosiale problemer og spre informasjon om sosiale forhold og tiltak. 
Organisasjonen skal være en kyndig og kritisk stemme i nasjonal, regional og 
internasjonal sosialpolitikk og gjennom det bidra til bedre levekår for svakstilte 
grupper. I tillegg til det internasjonale samarbeidet, har foreningen de siste år 
engasjert seg i for eksempel om spørsmål knyttet til ungdom i risiko og frafall fra 
videregående skole. Likeledes i samarbeidet mellom barnevernet og NAV. Både 
enkeltpersoner, private og offentlige bedrifter og organisasjoner kan være 
medlem. Blant medlemmene kan nevnes Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Oslo 
Kommune og Diakonhjemmets Høgskolesenter 
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Årsaken til at alliansen har fått denne veksten, er i forbindelse med særlig stortingsvalg 
arrangementer og møter med nye nettverk og mennesker i ulike steder i Norge. Vi er veldig glad 
for at Velferdsalliansen er forsterket i Sør- og Nord-Norge, og veldig spennende med Team Five 
som vår eneste medlemsorganisasjon i Møre- og Romsdal fylke. Velferdsalliansen ønsker å speile 
samfunnet generelt og det settes stor pris på at vi har fått en organisasjon som i hovedsak består 
av seniorer og deres verdifulle kompetanse i sosialarbeider feltet. 
 
AKS – Aksjonsforeningen for sosial rettferd og inkludering i Bergen, meldte seg ut av alliansen i 
2013.  
 
Utvalgenes aktivitet i 2013 har dreid seg i hovedsak om deres faste poster innenfor sine 
virkeområder, og da rettet mot Stortingsvalget høsten 2013. Noen utvalg kunne arbeidet bedre 
ut i fra de forutsetningene de er gitt. Men siden utvalgene også arbeider i hovedsak på bakgrunn 
av frivillighet, er dette en utfordring som vi må ta med oss. Folk kommer og går, noe som igjen 
skaper sårbarhet for resten av medlemmene i utvalgene, særlig der ledere blir fraværende. 
Årsmøtet i 2014 vil derfor trolig ta stilling til endringer og slå sammen til mere effektive 
arbeidsgrupper bestående av flere personer, men da ha færre utvalg. 
 
VA fortsetter samarbeidet med EAPN og de nordiske landene gjennom Nordisk 
Velferdsplattform, og ikke minst samarbeid med ulike hjemlige organisasjoner. I 2013 vil vi 
spesielt trekke fram Frelsesarmeen, Batteriene i Oslo, Kristiansand og Bodø, Bikuben i Nord-
Norge, SISA i Finnmark, Team Five i Volda og NAV-brukerne i Karmøy for gjennomføring av 
viktige valgarrangementer rundt omkring i Norge med fokus på fattigdom, utfordringer i 
velferdssystemet og sosial ekskludering. I tillegg har Bikuben hatt en viktig rolle i utvikling og 
gjennomføring av NAV brukerrepresentant kurs flere steder i landet.  
 
Fortsatt ønsker Velferdsalliansen å utvide med lokale knutepunkter som i første rekke vil være å 
etablere VA Nord og Sør. Derfor har det vært veldig viktig for alliansen å få nye medlemmer i 
nord og sør. 
 
Medlemsorganisasjoner i 2013 (30) 
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  
AFFO – Aleneforeldreforeningen 
Din Framtid Forening, Drammen  
Bibi Amka  
Blålys 
Frelsesarmeen  
Møteplassen, Tinn i Telemark  
 
Utmeldt medlemsorganisasjon i 2013: 
AKS – Aksjonsforeningen for sosial rettferd 
og inkludering  
 
 
Nye medlemmer i 2013:  
Utsatt Mann, Vest-Agder  
Team Five, Møre og Romsdal  
ATROP – Støtte- og Ettervernsenter, Vest-
Agder  
FFSA – Foreningen for Sosialt Arbeid, Oslo  
SISA - Finnmark 
 
Assosiert medlem: 
Kirkens Bymisjon /Batteriet
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VELFERDSALLIANSENS INDRE LIV 
 
Årsmøtet ved Thon Hotel Åsgårdstrand 13.april. 
 
Årsmøtet vedtok årsberetning og regnskap for 2012. Videre godkjente møtet budsjettet for 2013 
i det man ga styret fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer når tilsagn om tilskudd forelå.  
Styreleder Johanna Engen ble gjenvalgt for andre gang.  Man valgte også utvalgsledere samt 
kontrollkomite og valgkomite. 
 
STYRET: Styresammensetning i 2013 (se også eget vedlegg protokoll fra årsmøtet) 
Styreleder:       Johanna Engen, Bibi Amka 
Politisk nestleder:     Per Magnus Øgård, NAV-brukerne på Karmøy 
Organisatorisk nestleder:  Rolf Solvang, SON – Straffedes Organisasjon i Norge 
Styremedlem:      Torvald Øien, Total Rehab 
Styremedlem: Berit Mathisen, Selvhjelpens Hus 
Styremedlem:      Bjørn Riiser, DUS – Den Uavhengige Sosialrådgivingen i Oslo 
Styremedlem:    Henning Tønnessen, Aksjonsforeningen for sosial rettferd og
    inkludering 
Ansattes representant:  Honoratte M. Kashale 
1. Vararepresentant:      Stig Raymond Moe, Bikuben 
2. Vararepresentant:  Reidun Berger, Fattighuset 
3. Vararepresentant:   Silje Berhus, AFFO - Aleneforeldreforeningen 
 
Imidlertid valgte Henning Tønnessen å trekke seg fra styret og meldte sin organisasjon ut av 
Velferdsalliansen. Stig Raymond Moe rykket opp som styremedlem. Silje Berhus og Reidun Berger 
ble konstituert som styrereferenter i 2013. 
 
KOMITEER: 
Valgkomiteen 
Leder: Per Vestvik, Bikuben 
Medlemmer: Jarle Holseter fra Utsatt Mann, Anna Genfeldt fra Fattighuset og vara Torill Nerlien 
fra ASI Sør-Trøndelag 
 
Kontrollkomiteen 
Leder: Odd-Rune Tollhaug, Stiftelsen Selvhjelpenshus 
Medlemmer: Magne Rønning fra ASI Nord-Trøndelag, Arne Arntzen fra Bikuben. 
Varamedlemmer: Liv Madsen fra Fattighuset og Anne-Marie Heszlein fra DUS – Den uavhengige 
Sosialrådgivningen i Oslo 
 
OUK - Organisasjonsutviklingskomiteen:  
Leder: Rolf Solvang fra SON – Straffedes Organisasjon i Norge.  
OUK skulle konstituert en nestleder, men det er ikke gjort. 
 
UTVALGENE: 
Boligpolitisk utvalg:     Leder: Berit Mathisen, Selvhjelpens Hus 
Helsepolitisk utvalg:    Leder: Anna Genfeldt, Total Rehab/Fattighuset 
Internasjonalt utvalg:    Leder: Honoratte Muhanzi Kashale, Bibi Amka 
Sosialpolitisk utvalg:  Leder: Henning Tønnessen, AKS - 

Aksjonsforeningen for sosial rettferd og 
inkludering 

Barne- og ungdomsutvalget:  Leder: Gry Aune, ASI Nord-Trøndelag 
Regionalpolitisk utvalg:    Leder: Per Vestvik, Bikuben 
 
Det ble i løpet av våren 2013 konstituert nestledere i alle utvalg etter vedtatt tillegg § 6. 
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Boligpolitisk utvalg: Konstituert nestleder, Jørgen Øgård fra NAV-brukerne på Karmøy 
Helsepolitisk utvalg: Konstituert nestleder, Stein Bernhard Tangen fra NAV-brukerne på 
Karmøy 
Internasjonalt utvalg: Konstituert nestleder, Petra K. Brooke fra Frelsesarmeen 
Sosialpolitisk utvalg: Konstituert nestleder, Rolf Solvang, SON.  
Rolf Solvang rykket opp som leder etter sommeren 2013 da leder Henning Tønnessen meldte 
seg ut av alle verv i Velferdsalliansen 
Barne- og ungdomsutvalget: Konstituert nestleder, Silje Berhus fra Aleneforeldreforeningen 
Regionalpolitisk utvalg: Astri Klonteig fra Møteplassen 
 
STYRETS ARBEID I 2012: 
Det er avholdt 8 ordinære styremøter og et styremøte tilknyttet styreseminaret i januar, 
sammen med sekretariatet. Styret hadde et oppfølgingskurs hos Batteriet, sammen med 
sekretariatet i forhold til samarbeidsrutiner, planlegging og organisering.  
 
Styremøter, deltakelse  og dagsorden 
25. januar 2013, til stede: 
Johanna Engen, Torvald Øien, Rolf Solvang, Ove Haug, Per Magnus Øgård, Dag Westerheim 
Fra kontrollkomiteen: Odd Vidar Bakkejord 
Dagsorden/protokoll: Se vedlegg, bare sendt i postsending 
 
Styreseminar 26. januar 2013, til stede: 

Johanna Engen, Torvald Øien, Rolf Solvang, Ove Haug, Per Magnus Øgård, Berit Mathisen, 
Reidun Berger, Dag Westerheim og Laila Wolles. 
Fra kontrollkomiteen: Odd-Vidar Bakkejord 
Referat: Se vedlegg bare sendt i postsending 
 
18. februar 2013, til stede:  
Johanna Engen, Torvald Øien, Rolf Solvang, Per Magnus Øgård, Berit Mathisen og Dag 
Westerheim 
Fra kontrollkomiteen: Odd-Rune Tollhaug 
Dagsorden/protokoll: Se vedlegg bare sendt i postsending 
 
19. mars 2013, til stede: 

Johanna Engen, Torvald Øien, Ove Haug, Rolf Solvang, Per Magnus Øgård, Henning 
Tønnessen, Reidun Berger og Dag Westerheim 
Fra kontrollkomiteen: Ingen 

Dagsorden/protokoll: Se vedlegg bare sendt i postsending 
 
11. april 2013, til stede: 

Johanna Engen, Torvald Øien, Ove Haug, Per Magnus Øgård, Henning Tønnessen, Reidun 
Berger og Dag Westerheim 
Fra kontrollkomiteen: Ingen 
Dagsorden/protokoll: Se vedlegg bare sendt i postsending 
 
7. mai 2013, til stede:  
Johanna Engen, Rolf Solvang, Per Magnus Øgård, Torvald Øyen, Berit Mathisen, Bjørn Riiser, 
Henning Tønnessen, 2. vara Reidun Berger, 3. vara Silje Berhus og ansatt representant Honoratte 
Kashale.  
Fra Kontrollkomiteen, Magne Rønning 
Dagsorden/protokoll: Se vedlegg, bare sendt i postsending 
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21. juni 2013, til stede: 
Johanna Engen, Rolf Solvang, Torvald Øien, Berit Mathisen, Bjørn Riiser, 2. vara Reidun Berger, 3. 
vara Silje Berhus og ansatt representant Honoratte Kashale. 
Fra Kontrollkomiteen: Odd-Rune Tollhaug 
Dagsorden/protokoll: Se vedlegg, bare sendt i postsending 
 
22. august 2013, til stede: 
Johanna Engen, Rolf Solvang, Per Magnus Øgård, Torvald Øien, Berit Mathisen, Bjørn Riiser, 
Henning Tønnessen, 3. vara Silje Berhus, 1. vara Stig R. Moe, ansatt representant Honoratte 
Kashale og daglig leder Mona Wettergreen 
Dagsorden/protokoll: Se vedlegg, bare sendt i postsending 
 
16. september 2013, til stede: 
Johanna Engen, Rolf Solvang, Torvald Øien, Berit Mathisen, Bjørn Riiser, 1. vara Stig R. Moe, 2. vara 
Reidun Berger og ansatt representant Honoratte Kashale 
Dagsorden/protokoll: Se vedlegg, bare sendt i postsending 
 
16. oktober 2013, til stede: 
Johanna Engen, Rolf Solvang, Per Magnus Øgård, Torvald Øien, Berit Mathisen, 1. vara Stig R. Moe, 
2. vara Reidun Berger og ansatt representant Honoratte Kashale 
Dagsorden/protokoll: Se vedlegg, bare sendt i postsending 
 
28. november 2013 i Kopervik, til stede: 
Johanna Engen, Berit Mathisen, Rolf Solvang, Per Magnus Øgård, Stig R. Moe, Torvald Øien, Bjørn 
Riiser, 1. vara Reidun Berger og ansatt representant Honoratte Kashale. 
På dette tidspunktet har styremedlem Henning Tønnessen trukket seg fra styret og meldt sin 
organisasjon ut av VA. Stig R. Moe rykket opp som styremedlem og Reidun Berger rykket opp til 1. 
vara  
Dagsorden/protokoll: Se vedlegg, bare sendt i postsending 
 
SEKRETARIATETS ANSATTE I 2013: 
 
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, planlegging og organisering av 
reiser, konferanser, møtevirksomhet og seminarer, rapportskriving, 
økonomiarbeid og annet forefallende kontorarbeid etc.) 

Honoratte Kashale: 100 % stilling. Organisasjonskonsulent/rådgiver. (Koordinator for NAV 
brukerutvalg, planlegging av NAV brukerutvalg på landsbasis, 
foredragsholder i inn og utland, leder Internasjonalt utvalg og forfallende 
kontorarbeid etc.) 

Kobra Mustaq Renholdsarbeider, 3 timer pr. uke 
Mona Wettergreen: Ansatt som daglig leder i 60 % stilling fra 21. juni 2013. Etter tre 

måneders prøvetid fikk hun tilbud om å fortsette i prosjektmedarbeider 
stilling fram til 31.12.2013. Hun avslo og var derfor etter 20. september 
ikke lenger ansatt i Velferdsalliansen.  

 
ARBEIDSMILJØ:  
Arbeidsmiljøet har i perioder vært belastet pga krevende arbeidsforhold. Dette gjelder både for 
sekretariatet og til dels i styret. Årsaken er uforutsigbarhet og dårlig struktur og noen ganger 
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manglende samarbeid og lite kommunikasjon. Styret har som mål å bedre dette i 2014. 
 
LIKESTILLING: 
I en periode fra mars til september var det ansatt 3 kvinner + kvinnelig renholder og en mann. 
Fra september var sekretariatet tilbake til fjorårets forhold med to kvinner og en mann i 
sekretariatet, i tillegg kvinnelig renholder. I styret, inkludert varamedlemmer, har det vært 5 
kvinner og 5 menn.  
 
MILJØRAPPORTERING: 
Virksomhetens påvirkning av det ytre miljø i lovens forstand må kunne sies å være helt 
ubetydelig. 

  
ØKONOMI 2013:  
Styret forvalter statlige midler bevilget over statsbudsjettet og har dette som viktigste 
inntektskilde. 
Virksomheten (sekretariatet) har kontorer sentralt i Oslo. Regionskontoret VA-Midt er for tiden 
ikke i drift. I spørsmålet om etablering av regionskontorer har Velferdsalliansen latt dette bero 
fordi det må etableres stabile samarbeidsnettverk der slike avdelinger kan etableres. Men 
Batteriet i Aust- og Vest Agder har invitert til flere samtaler og møter der dette har vært tema 
fordi Batteriet mener det er behov for å etablere et VA-Sør.  
 
2. Økonomi: Eva Karlsen, som tidligere har arbeidet med blant annet regnskap for VA, har også i 
2013 hvert leid inn på timesbasis via hennes regnskapsfirma.  
 
3. Årsregnskapet viser et underskudd på kr 254 059,- noe som i hovedsak skyldes at flere av de 
årlige møtene og valg-arrangementer har kostet mer enn budsjettert. Det har også vært mer 
reisevirksomhet enn budsjettert, og en del reiser og hotell opphold har ikke blitt benyttet da folk 
som har meldt seg på, ikke har kommet. VA må likevel betale. Likeså har regnskapskonsulent 
Eva Karlsen blitt brukt en del til administrativt arbeid for å avhjelpe sekretariatet i forhold til 
økonomiarbeid, dvs søknader om drift, prosjekt, rapportering, mm. En person ble ansatt i 60 % 
stilling, men arbeidet 100 % i en periode før hun sluttet, som også påvirket budsjett. Dette betyr 
at VA må ta igjen underskudd og begrense noe av aktiviteten i 2014, samt bli strengere i forhold 
til økonomiske retningslinjer. 
 
 
MEDLEMSSAMLINGER 
I 2013 ble det avholdt to medlemssamlinger i forbindelse med årsmøtet i april og en 
medlemssamling i oktober. Medlemssamlingen i april ble arrangert i Åsgårdstrand i Vestfold og 
hovedfokuset der var forberedelse av årsmøtet og Velferdsalliansen sitt 15 årsjubileum.  
 
Medlemssamlingen i oktober ble gjennomført i Harstad der Velferdsalliansen sin 
medlemsorganisasjon Bikuben arrangerte seminaret «Æ vil ha jobb»! I tillegg hadde 
medlemssamlingen fokus på NAV brukerutvalgskurset og introduserte dette kurset for alle 
medlemmer og inviterte folk fra Bikuben sitt nettverk. VA hadde også samarbeid med Batteriet i 
Bodø for å gjennomføre denne todagers samlingen. 
 
VALGKAMPARBEID 
Valgkampstrategigruppen arbeidet med ulike valgkamparrangementer og fikk ansvar for 

delegering av oppgaver. Medlemmer var fra Frelsesarmeen, NAV-Brukerne på Karmøy, 

Møteplassen i Tinn, AKS – Aksjonsforeningen for sosial rettferd og inkludering, ASI Nord-

Trøndelag, Bikuben, Total Rehab og styreleder Johanna Engen. Gruppa hold en rekke 

planleggingsmøter i Oslo der det ble jobbet med planlegging av ulike arrangementer. 

Gjennomførte oppgaver: 
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 Aksjonen «Baklengsmarsj rundt Stortinget» før valget, samarbeid med alle utvalgene i 

Velferdsalliansen og Batteriet og Frelsesarmeen. Dette for å markere regjeringens 

baklengspolitikk i kampen mot fattigdom. 

 Aksjonen «Baklengsmarsj rundt kommunehuset» i Alta, samarbeid med SISA og Bikuben 

 Folkemøtet på Rådhuset i Alta, samarbeid med SISA og Bikuben 

 Valgkamp møte i Volda, der Team Five stod ansvarlig for folkemøte sammen med 

Frivillighetssentralen og asylmottaket i Volda. Ordføreren var sentral innleder. 

 To valgkampmøter i Kristiansand, der Barne- og ungdomsutvalget stod ansvarlig for det 

første arrangementet. Barne- og ungdomspolitisk utvalg arrangerte valgkamp møter på 

Batteriet i Kristiansand, der de hadde invitert til maraton møter med flere aktuelle 

politikere i Kristiansand. Temaet var i hovedsak fokuset på barn og unge, og skolemat og 

gratisprinsippet i skolen. Utvalget informerte i tillegg om hva Velferdsalliansen er og 

Aleneforeldreforeningen sitt engasjement lokalt i Kristiansand. Andre dagen drev Barne- 

og ungdomsutvalget lobbyvirksomhet på stands og snakket med mange politikere i 

Kristiansand. 

 Andre valgkampmøtet i Kristiansand kom i stand gjennom samarbeid med Batteriet da 

de inviterte flere innvandrerorganisasjoner for å bli trygge og forstå den demokratiske 

valgtradisjonen i Norge. Møtet handlet mye om bevisstgjøring i forhold til politiske 

interessesaker og hvordan man best kan fremme dette før og etter valget.  

 «Fattigfolk spør» arrangementet i Oslo og i Sarpsborg ble planlagt, men avlyst da dette 

ble for vanskelig å gjennomføre pga regjeringsskifte og budsjettforhandlinger. Det ble en 

svært vanskelig oppgave å få framtredende politikere til å stille på disse 

arrangementene.  

 Det ble sendt ut et krav fra styret i Velferdsalliansen til regjeringen om å få tilbake 

sosialministeren. 

 NAV-Brukerne på Karmøy arrangerte valgkampaksjon på Karmøy. Det ble delt ut 

løpesedler til alle partiene og spørsmål ble stil til respektive representanter, 

stortingsrepresentanter og listekandidater, ordfører og varaordfører. Partiene viste 

interesse for Velferdsalliansen og NAV brukerne som organisasjoner med informasjon 

om fattigdoms-Norge og løsninger fra organisasjonene sine sider. SIFO satsene viste flere 

av representantene seg interessert i og hvem som hadde fått denne utarbeidet. Flere av 

partiene viste også interesse for videre samarbeid i neste stortingsperiode og for 

kommende kommunevalg. Valgkamp aktiviteten startet i Kopervik på lørdag formiddag 

og varte ut hele dagen. Det ble utdelt løpesedler og informert i Haugesund, Oasen, 

Åkrahamn og Vea foruten Kopervik som var utgangspunktet. 

 Videre arbeidet utvalgene med sine aktiviteter i forhold til valgkamp og valgetterspill. 

Det ble produsert og tatt i bruk filmklipp (YouTube) for å vise ulike temaer som 

Velferdsalliansen er opptatt av. Barne- og ungdomsutvalget sammen med Helseutvalget 

laget en filmsnutt som viste fokus på viktigheten av å få inn gratis skolemat i 

grunnskolen. Regionalpolitisk utvalg laget en filmsnutt som viste utfordringer ved NAV 

systemet. To av utvalgene produserte flyers som dem aktivt delte ut med sine innspill og 

krav til politikere før valget. 

 «Ettervalget» arrangement og Velferdskonferanse på Karmøy. Kjell Underlid og Johanna 

Engen holdt foredrag. Geir Toskedal holdt et mindre innlegg. Tema og debatt var NAV, 

fattigdom og helse. 

UTVALGSSAMLINGER 



 

 

                                                                                                                                                                                       

Årsberetning Velferdsalliansen/EAPN Norway 2013                       side 8/15 

 

Utvalgssamlingene i Fredrikstad 24 – 26. april: 
Denne samlingen var viet til gjennomgang og forberedelse av NAV Brukerutvalgskurs der 
Honoratte informerte deltakerne. Samtidig ble det oppstart i planlegging av aktiviteter i 
forbindelse med valgkampen. 
 
23 – 25. august ble det arrangert utvalgssamling på Sørmarka. Hovedfokuset på denne todagers 
samlingen var hvordan påvirke politikere i valgkampperioden. Utvalgene planla sitt arbeid 
internt i hvert utvalg, men også fellesprosjekter som eks. bidra til «Fattigfolk spør». Flere utvalg 
jobbet aktivt med å lære seg hvordan lage filmsnutter til YouTub (og andre virkemidler mot 
høstens valgkampinnspurt). Bjørn Riiser fra DUS ledet an i dette arbeidet. 
Det neste som ble arbeidet mye med på denne samlingen var NAV brukerutvalgskurs og 
rekruttering til dette prosjektet. Prosjektleder Honoratte Kashale viste presentasjon av 
kursinnhold, samtidig som utvalgsmedlemmene fikk anledning til å komme med ideer, innspill 
og forslag til hvordan kurset skulle se ut. (Det er egen rapport på dette prosjektet) 
 
 
UTVALGENES ARBEID 2012   

ÅRSRAPPORTERING FRA BARNE- OG UNGDOMSPOLITISK UTVALG 
Leder Gry Aune, nestleder Silje Berhus 
Medlemmer: Hans Olav og Siri Stedje (Siri trakk seg fra utvalget høsten 2013) 
Det er ikke mottatt årsrapport fra dette utvalget.  
Barne- og ungdomsutvalget har hatt to arbeidsmøter, der det ene ble holdt i Kristiansand i 
forbindelse med valgkamparrangement som tidligere nevnt. Den andre arbeidssamlingen 
foregikk i Oslo på våren og to av utvalgsmedlemmene deltok også på Skilsmissekonferansen. 
Videre har også leder Gry Aune deltatt på et møte hos «Voksne for Barn» i Bergen. Leder av 
utvalget har av personlige årsaker ikke fungert i hele perioden og nestleder Silje Berhus har 
fungert som leder høsten 2013. 
 
ÅRSRAPPORTERING FRA BOLIGPOLITISK UTVALG 
Leder Berit Mathisen, nestleder Jørgen Øgård 
Medlemmer: Jostein Jacobsen og Stig Høisæter 
Boligpolitisk Utvalgs hadde 2 utvalgsmøter.  
Stein Ove Haug fra ASI Nord-Trøndelag trakk seg som medlem av utvalget i april. Stig Høisæther 
fra Leieboerforeningen i Bergen har vært på et møte, men medlemskapet hans i utvalget er 
usikkert. 
Jostein Jakobsen og Berit Mathisen var på høring i departementet om den nye boligloven den 20. 
august. Berit snakket på utvalgets vegne. 
Jostein Jakobsen har vært syk store deler av året, og det har påvirket aktiviteten til utvalget i 
negativ retning. Det har dessverre vært for lite aktivitet i året 2013. 
 
ÅRSRAPPORTERING FRA HELSEPOLITISK UTVALG 
Leder Anna Genfeldt, nestleder Stein Bernhard Tangen 
Medlemmer: Torvald Øien, Kathe Elisabeth Grønlund og Camilla Fjeldsaunet 
Helsepolitisk utvalg hadde innspill til Statsbudsjettet 2014 vedr gratis skolemat for alle 
klassetrinn.  
Under valget førsøkte utvalget at få en artikkel om gratis skolemat inn i Dagsavisen og 
Klassekampen. Utvalget var med å gå baklengs rundt Stortinget. Etterpå gikk 2 medlemmer til 
valgbodene for at snakke med politikere. Utvalgsmedlemmene delte ut artikkelen om gratis 
skolemat og en plakat ang. tannhelse. På baksiden av artikkelen hadde vi Barn- og 
ungdomsutvalgets informasjon om gratis skolemat og viktigheten av dette. Barn- og 
ungdomsutvalgets hadde også fått vår artikkel om skolematen som de kunne spre i sine byer og 
nettverk. Medlemmene skrev mye på Facebook under valgkampen til politikere for å påvirke. 
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Etter valgkampen ønsket Venstre å få innspill fra Helseutvalget til statsbudsjettet i forhold til 
gratis skolemat.  
Utvalget samarbeidet med Barne- og ungdomsutvalget for å lage en film om elever og skolemat. 
To av medlemmene skrev en artikkel om tannhelse som de sendte til politikerne 
 

ÅRSRAPPORTERING FRA SOSIALPOLITISK UTVALG 
Årsmøtet valgte Henning Tønnessen til leder i Sosialpolitisk Utvalg. Øvrige fire medlemmer har 
vært: Reidun Berger, Liv Wenche Madsen, Odd-Rune Tollhaug og Rolf Solvang.  Henning 
Tønnessen trakk seg som leder i oktober og Styret valgte Rolf Solvang til konstituert leder fra 16. 
oktober 2013 og fram til årsmøtet. Utvalget er ikke blitt supplert med et nytt medlem etter 
utmeldelsen. 
Aktivitet: Medlemmer i Utvalget har deltatt på Utvalgssamlingene i Fredrikstad 24 – 26. april og 
Sørmarka 23. - 25. august.  Det har vært møter i Velferdsalliansens Sosialpolitiske Utvalg 20. juni 
2013 (Universitetsbiblioteket på Blindern), 24. september (Velferdsalliansen), 19. november og 
15. desember (Selvhjelpens Hus).  Vi har utarbeidet en egen valgkampløpeseddel og vært med 
på å dele den ut på flere steder og vi har deltatt på Velferdskonferanse på Karmøy arrangert av 
Velferdsalliansen og NAV-Brukerne, Karmøy. 
 
Saker: 
Vi har gått igjennom referater fra tidligere møter i utvalget og planene framover og ble enige om 
å konsentrere oss om valgkampen i første omgang.  Vi har diskutert en mengde punkter til 
valgkampen og konkludert med at Sosialpolitisk Utvalg skal prioritere arbeidet med 
inntektssikring og rettighetsfestet minsteinntekt på SIFO-nivå.  Vi utarbeidet tekst og lay-out til 
vår løpeseddel til utdeling i valgkampen. 
 
Vi diskuterte en del NAV-saker, blant annet hvordan gå fram for at brukerutvalgene innkaller til 
brukerutvalgsmøtene hos NAV. Vi diskuterte forskjellsbehandlingen på NAV (fra rettighet til 
tilfeldighet), og likegyldigheten som oppstår blant brukere som sitter fast i NAV-systemet. Vi 
diskuterte utgiftsfattigdom i tillegg til inntektsfattigdom. Politikerne sparer på feil områder, 
NAV-ytelsene er for små. Minste anstendige livsoppholdsnivå. Ulikhet skaper uro. Boligmarkedet 
skaper gjeldsslaver. Kommunale leieboere blir fastbundet til sin bydel.  Hva skjer når mange ikke 
lenger får Arbeidsavklaringspenger fra NAV i mars 2014? 
 
Vi har tatt opp situasjon for eldre, skjult fattigdom, mangel på rimelig sosiale møteplasser og 
aktiviteter og eldres problemer med NAV.  Det er viktig med gratis eller rimelige felles 
kulturtilbud som biblioteker, møtearenaer, svømmehaller, idrettsarenaer og liknende.  
På desembermøtet diskuterte vi Handlingsplan 2014 for utvalget, der vi ønsker stort fokus på 
eldrefattigdom, minsteinntekt og brukermedvirkning i NAV.  
 
 
ÅRSRAPPORTERING FRA INTERNASJONALT UTVALG 
Leder: Honoratte Muhanzi Kashale, Nestleder: Petra K. Brooke 
Medlemmer: Johanna Engen, Dag Westerheim, Per Magnus Øgård  
 
Utvalget koordinerer aktiviteter knyttet til EAPN.  
 

 EAPN:   
-Exco (Executive Committee): Exco ledes av EAPNs presidenten og består av en representant 
for hvert nasjonalt nettverk, samt tre representanter fra europeiske medlemsorganisasjoner. Det 
er Exco sitt ansvar å foreslå for generalforsamlingens (GA) arbeidsprogram, for å utføre GA 
beslutninger, samt å utpeke et Bureau/Arbeidsutvalg. I tillegg vedtar de spesifikke politiske 
papirer og avgjør hvilke lobby handlinger som skal gjennomføres. Vår styreleder Johanna Engen 
sitter i EXCO styret fram til sommeren 2015 og har deltatt på 3 møter i 2013. 
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- EU INCLUSION STRATEGIES GROUP(EUISG): Gir gjensidig støtte til nettverk for utvikling av 
nasjonale strategier og planer for å bekjempe fattigdom, og vil engasjere seg med EU 
institusjonelle ordninger og strategier.  gir gjensidig støtte til nettverk for utvikling av nasjonale 
strategier og planer for å bekjempe fattigdom, og vil engasjere seg med EU institusjonelle 
ordninger og strategier (Europe 2020, Social OMC, sysselsetting Strategi, Plattform Against 
Poverty, strukturfondene) for å se til hvilken grad de kan anvendes for å støtte gjennomføringen 
av slike strategier. EUISG vurderer også styrker og svakheter ved disse EU Strategier og 
retningslinjer. De arbeider i undergrupper etter behov og skal rapportere til EXCO en gang i året. 
Dag Westerheim sitter i den gruppe og har deltatt på 3 møter.  
 
-EAPNs generalforsamling ble holdt i Beograd i Serbia 14-15 juni: Fra Velferdsalliansen deltok 
Dag Westerheim, Johanna Engen og Per Magnus Øgård  
 
- PEP - People Experiencing Poverty: Vi har og i samarbeid med Nasjonal koordinator for 
2013, Honoratte Muhanzi Kashale, sendt 5 mennesker fra våre medlemsorganisasjoner til PEP 
konferanse i Brussel i juli, et arrangement som er en møtearena mellom Europas fattige, EUs 
formannskap og EU kommisjonen. Følgende medlemsorganisasjoner deltok: Total Rehab, 
Utsattmann, Fattighuset, AFFO og BIBI AMKA. 
 
- Velferdsalliansen har også deltatt og/eller bidratt på andre møter i EAPNs regi. 

 The European Minimum Income Network (EMIN): Emin er en to-årlig prosjekt (2013-
2014) finansiert av EU-kommisjonen, i tråd med EU-kommisjonens Aktiv inkludering 
Anbefalinger av 2008, Europa 2020-strategien og i sammenheng med European Platform 
mot fattigdom og sosial ekskludering. Velferdsalliansen har inngått en kontrakt med 
EAPN angående EMIN prosjekt hvor vi mottar 11920Euros, 20 prosent i 2013 og 
resterende i 2014. Pengene skal blant annet dekke arrangering av en nasjonal 
konferanse innen september 2014 etterfulgt av utarbeidelsen av en rapport til Emin i 
Brussel. Dag Westerheim som representerer Velferdsalliansen i dette prosjektet har 
allerede deltatt på den første Europeiske konferansen holdt i Paris 9-10 desember og 
skal delta på neste Europeiske konferanse som er planlagt 6-7 november 2014. Det er 
også planlagt EMIN møte med Nordiske land i januar 2014.  

 Velferdsalliansen har også deltatt og var aktiv i workshops på Den tredje årlige 
konvensjonen av Europeisk Platform mot fattigdom og sosial ekskludering som fant sted 
i Brussel 26 til 27. november 2013 i. Rolf Solvang, Petra og Honoratte Kashale deltok.  

 Opplæring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi og hvordan du blir hørt i media, 
holdt i Leuven 12 til 13. desember 2013. Per Magnus Øgård deltok. 

 Utviklingsseminar: Implementering av medlemskapet og vurdering og støtte som et 
utviklingsmiljø for nasjonalt nettverk holdt i Brussel 6-7 desember. Johanna Engen og 
Honoratte Kashale deltok 
 

 Andre internasjonale aktiviteter 
1. Det har ikke vært noen møter i Nordic Welfare Platform www.nordicplatform.org i 

år.   
 

2. SMES Europa – Platform Salvation Army, Mental Health Social Exclution Europa 

Home-less & Home-first Roma 8-10.mars 

De siste 7 år har Velferdsalliansen/EAPN Norway hatt en stående invitasjon fra SMES om å delta 
på SMES Europas årlige temakonferanse. I.f.b med SMES sitt 20 års jubileum og temaet 
Bostedsløs, bolig først, fant vi først i år rom for å delta.   

HOUSING FIRST : an ecologic and collaborative approach to overcome  homelessness 
oginnleget av WHO, Verdens helse organisasjon sitt innlegg var svært interessant for oss. 
      

http://www.eapn.eu/en/what-we-do/projects/the-european-minimum-income-network-emin
http://www.nordicplatform.org/
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3. Baltic Sea NGO Network og EUs strategi for Østersjøregionen 
Rolf Solvang er norsk medlem i Coordinating Comitty i Baltic Sea NGO Network og 

har i 2013 deltatt på CC møter i St Petersburg, Vilnius og Stockholm.  Han har deltatt 

i forberedelsene og gjennomføringen av Baltic Sea NGO Forum i St Petersburg i april.  

Han har deltatt på EU-kommisjonens fjerde arbeidsmøte for EUSBSR i Vilnius i juni 

og på Workshop om EUSBSR i Helsinki i april.  På Baltic Sea NGO Network sin 

konferanse Baltic Sea NGO Forum i St Petersburg i april med tittelen «Tolerance and 

cultural diversity in the region of Baltic Sea» deltok Rolf Solvang og fire andre og vi 

fikk engasjert Shoaib Sultan fra Antirasistisk Senter som innleder på temaet:  

«Xenophobia and risks of the religious confrontation in modern societies”.   

 

4. Studietur og erfaringsutveksling med EAPN Estonia og Dignity International. 

Learning Forum – erfaringsutveksling med deltakere fra alle land i Europa. Stort 

fokus på inspirasjon og deltakelse i mange varianter, både workshoparbeid, 

studiebesøk og plenumdeltakelse der det ble vektlagt på fysiske uttrykksformer og 

noen innlegg fra deltakere og Dignity Internasjonal, samt besøk fra organisasjoner 

i EAPN Estonia og medlem fra sosialdepartementet i Estonia. 

Vi besøkte ulike organisasjoner i Tallinn området, samt fikk vi bo på farmen til 

Kärt Meere, leder av EAPN Estonia der de jobber med barn og unge fra fattige 

familier. 
 

 
ÅRSRAPPORT FRA REGIONALT POLITISK UTVALG I VELFERDSALLIANSEN 
Utvalget har i perioden bestått av leder Per Vestvik, Torill Nerlien, Astri Klonteigen, Tina Marie 
Rødde Paulsen og Bjørn Riise. 
Utvalget har hatt tre møter. Utvalget opprettet ei side på Facebook hvor diskusjoner, ideer, 
samtaler, samordninger e.l. er kommet frem. Kun utvalgets medlemmer har hatt tilgang til siden. 
Utvalget har hatt som mål å behandle NAV reformen, rettssikkerhet for utsatte medmennesker, 
rutiner for energileverandørene og det offentlige maktapparatet. Planene ble sendt styret i VA. 
Utvalget har ikke mottatt kommentarer fra styret. Vi regner derfor planene som akseptert. 
I forbindelse med NAV reformen her utvalget deltatt i møtet «Femten minutter med NAV» og 
utvalget var representert på FAFO-konferansen 2013 i den delen som omfattet NAV. Resten av 
konferansen dreide seg om handelen med China og ble ikke ansett som interessant for utvalget. I 
tillegg ble offentlige diskusjoner fulgt og annet materiale samlet inn. En egen film om møtet med 
NAV er utarbeidet.  Alt ble så behandlet på et arbeidsmøte. Saken er ganske omfattende og egen 
rapport er under utarbeidelse.  
Utvalget står som arrangør og har brukt høsten 2013 til å planlegge «Fattigfolk spør» på Ørland i 
Sør-Trøndelag 29. januar 2014. Her er politikere fra kommunene Ørland og Bjugn, samt 
fylkestinget i Sør-Trøndelag invitert til deltagelse i et panel. Den frivillige tilbakemeldingen fra 
politikerne har vært heller mager men saken ble fulgt opp lokalt med noe sterkere midler. 
Kontakt med lokal presse er opprettet og fungerer. Tilbakemeldinger fra publikum ser bra ut. 
Det er grunn til å tro at møtet blir vellykket. Utvalget var representert i folkemøtet med samme 
tema som SISA, Alta, sto bak. Dette møtet var vellykket gjennomført. Utvalget har opprettet siden 
«Fattigfolk spør» på Facebook. Denne siden er offentlig og åpen for alle. Her er det plass til 
spørsmål og kommentarer og begynner å bli brukt. Siden tenkes brukt også til andre aksjoner, 
tiltak osv. 
NAV reformen og folkemøtet har vært arbeidskrevende og utvalget har ikke fått behandlet de 
neste punktene på vår agenda. Forberedelser gjøres gjennom innsamling av materialer, 
diskusjoner og eksempel innsamlinger. I forbindelse med rettssikkerheten opprettes kontakter 
med Jusbuss og Gatejuristen.   
Arbeidet i utvalget går meget bra. Deltakerne er aktive og engasjerte. Ideene blomstrer.  
Leder, Per Vestvik 
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ÅRSRAPPORT FRA OUK - Organisasjonsutviklingskomiteen 
På årsmøte 2013 ble Rolf Solvang valgt til leder i Organisasjonsutviklingskomiteen. 

Medlemmer var Knut Bjerkan, Veronica, Bell Nerlien, Odette Mafou og Kathe Elisabet 

Grønlund. Etter årsmøtet 13. april, trakk Knut Bjerkan og Kathe Elisabeth Grønlund seg 

fra komiteen. Organisasjonsutviklingskomiteen i Velferdsalliansen har derfor ikke 

fungert så godt største delen av året, men komitelederen har i stor grad bidratt til at 

Organisasjonsutviklingskomiteens interesser er ivaretatt i Velferdsalliansen. 

 

Årsmøtet 2013 vedtok følgende mandat for Organisasjonsutviklingskomiteen:  

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

3. OUK skal holde seg orientert om og formidle relevant kompetanse fra andre 

organisasjoner og miljøer innenfor organisasjonsutvikling og tilgrensende temaer. 

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

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

VA. 

6. 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. 

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

8. OUK skal utarbeide forslag til rettighets-, verdi- og handlingsbaserte rammer og 

plattformer. 

For å engasjere flere i Organisasjonsutviklingen innkalte komitelederen derfor til et 

åpent heldagsmøte i desember der frammøtet var bedre enn forventet.  Møtet tok 

utgangspunkt i gjeldene dokumenter som arbeidsplan, budsjett og årsmelding med sikte 

på å fremme forbedringer til årsmøtet 2014.  Vi hadde også en gjennomgang av 

rapporten fra kontrollkomiteen til årsmøtet 2013 for å se hvordan kontrollkomiteen 

anbefalinger er fulgt opp i organisasjonen.  Videre gjennomgikk møtet følgene:  

 Velferdsalliansens formål, politiske grunnlag, visjon og Mission.  
 Vedtektene, hvilke forbedringer kan vi gjennomføre?  
 Retningslinjer for Utvalgene og komiteene og Sosialpolitisk Forum. 
 Velferdsalliansen som arbeidsgiver, instrukser, overtid, reiser, økonomi. 
 Rekruttering av nye medlemmer, Kontrakt med medlemmene. 

 
VALGKOMITEEN 
Leder: Per Vestvik fra Bikuben. Medlemmer Jarle Holseter fra Utsatt Mann, Anna Genfelt fra 
Fattighuset og varamedlem Torill Nerlien fra ASI Sør-Trøndelag. 
Valgkomiteen begynte sitt arbeid seint på høsten 2013. Deres utfordring har vært å få svar fra og 
forslag fra medlemsorganisasjonene i Velferdsalliansen. 
 
KONTROLLKOMITEEN 
Leder: Odd-Rune Tollhaug fra Stiftelsen Selvhjelpens Hus, medlemmer Magne Rønning fra ASI 
Nord-Trøndelag, Arne Arntzen fra Bikuben, varamedlemmer Liv Madsen fra Fattighuset og 
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Anne-Marie Heszlein fra DUS. 
Kontrollkomiteen var aktiv fram til årsmøtet i april. Etter årsmøtet og nyvalgt kontrollkomite 
leder, har komiteen ikke vært aktiv. Øvrige medlemmer har ikke blitt innkalt til møter eller blitt 
orientert fra leder. 
 
VELFERDSALLIANSEN OG SAMARBEIDSPARTNERE 
Kirkens Bymisjon v/ Batteriet i Oslo har også i 2013 vært en viktig samarbeidspartner. 
Batteriet er sekretariat for Samarbeidsforum. Konferanseserien Makt og Muligheter i regi av 
Batteriet har hatt mange deltagere fra Velferdsalliansens medlemsorganisasjoner, styre og 
sekretariatet. 
Batteriet fungerer også som et rådgivende organ for styret og sekretariatet i Velferdsalliansen.  
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. Rolf har også deltatt i en arbeidsgruppe. 
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 
Januar: 

 Planlegging av Nok er Nok aksjonen, Johanna Engen 
 PEP møte i Bruxelles, koordinator Honoratte Kashale 
 NAV brukerrepresentantmøte, Honoratte Kashale 
 Redd Barna frokostseminar, Laila Wolles 
 Gjensidige stiftelsen, Dag Westerheim 
 EAPN møte i EUISG, Dag Westerheim 

Februar: 
 EAPN møte i EUISG, Dag Westerheim 
 NOK er Nok, Batteriet, Johanna Engen 
 Boligseminar i Bodø, Laila Wolles og Johanna Engen 
 Budsjett møte med SV, Johanna Engen 
 NAV sentralt møte, Dag Westerheim 
 Magasinet Velferd redaksjons møte, Johanna Engen  

Mars: 
 NAV Sentralt møte, Dag Westerheim 
 EXCO arbeidsmøte i Athen, Johanna Engen 
 Homeless first-konferanse i Roma, Johanna Engen, Dag Westerheim og Per Magnus 

Øgård 
 8 mars – feiring i Rjukan, innlegg v Honoratte Kashale 
  NAV Sentralt brukerutvalgsmøte, Dag Westerheim 
 Møte i Arbeids- og Velferdsdirektoratet, Dag Westerheim, Johanna Engen og Laila Wolles 
 NAV Oslo Fylke brukerutvalg møte, Honoratte Kashale 

April:  
 Møte med «Ditt Oslo», Johanna Engen 
 Batteriet, Bergen, Robin Hood åpning, Johanna Engen, Dag Westerheim og Per Magnus 

Øgård 
 Møte m/Frivilligh. Norge/Foreningen Norden, Rolf Solvang 
 Arbeidsmøte i Baltic Sea NGO Network i Helsinki, Rolf Solvang 
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 Magasinet Velferd, redaksjonsmøte, Johanna Engen 
 Velferdskonferansen, Laila Wolles 
 NGO Forum, St. Petersburg, Rolf Solvang, Per Magnus Øgård, Reidun Berger og Jørgen 

Øgård 
  Frokostseminaret «Hvordan gjennomføre NAV-reformen på 15 minutter?» 
 Makt og Muligheter, Dag Westerheim, Honoratte Kashale, Johanna Engen, Laila Wolles 

m.fler 
  NAV sentralt brukerutvalgsmøte, Dag Westerheim 

Mai:  
 Filmbesøk, Johanna Engen 
 NAV evalueringsseminar, Dag Westerheim 
 Europakonferansen, Johanna Engen og Honoratte Kashale 
 EAPN møte i Bruxelles, Dag Westerheim 
 Politisk påvirkningskurs, Johanna Engen 
 Learning forum I Estland/Tallin, Johanna Engen og Laila Wolles 
 NAV sentralt brukerutvalgsmøte, Dag Westerheim 
 NAV Oslo fylke brukerutvalg, Mona Wettergreen 

Juni: 
 Frokost seminar Røde Kors, Mona Wettergreen 
 NAV Sentralt brukerutvalgsmøte, Dag Westerheim 
 EAPN General Assembly, Serbia, Dag Westerheim, Johanna Engen og Per Magnus Øgård 
 Møte med NAV Østensjø, Mona Wettergreen 
 «Spør partiene» Håndverkeren, Honoratte Kashale 
 «Nå er det nok», Johanna Engen, Mona Wettergreen 
 PEP samling i Bruxelles, Honoratte Kashale, Laila Wolles, Jarle Holseter, Vibeke Gotshalk 

og Jerry De Leon 
 Løvetannmarsjen, Johanna Engen og Mona Wettergreen 

Juli: Mindre aktivitet, ferie etc. 
August: 

 Valgarrangementer 
September: 

 Valgarrangementer 
Oktober: 

 EAPN Fattigdomskonferanse, Brüssel, Johanna Engen, Benthe M. Stensrud og Honoratte 
Kashale 

 Nasjonal dugnad bekjempelse fattigdom 
 Kompetanse i front, HiOA, Laila Wolles og Honoratte Kashale 
 EAPN arbeidsmøte i EUISG, Dag Westerheim 

November: 
 Seminar/holde foredrag i Svolvær, Honoratte Kashale 
 KURS NAV-brukerutvalg i Kristiansand, Dag Westerheim, Laila Wolles, Honoratte 

Kashale og Stig Moe 
 Styremøte i For Velferdsstaten, Rolf 
 KURS NAV-brukerutvalg i Bodø, Laila Wolles, Honoratte Kashale og Stig Moe 
 4th Annual Forum EUSBSR, Rolf Solvang 
 KURS NAV Brukerutvalg i Oslo, Honoratte Kashale, Laila Wolles og Stig Moe 
 EXCO møte på Island, Johanna Engen 
 Fattigdoms konferanse Sandefjord, holde foredrag, Laila Wolles 
 Rundbordskonferansen i Brüssel, Honoratte Kashale, Rolf Solvang og Petra K. Brooke 
 NAV Brukerutvalg AV.dir., Dag Westerheim 
 Velferdskonferansen i Kopervik, Styret sammen med NAV-Brukeren i Karmøy 
 ADHD Norge, holde foredrag på Gardermoen, Laila Wolles 
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Desember: 
 EAPN, media-seminar i Leuven, Per Magnus Øgård 
 EAPN – Utviklingsseminar, Honoratte Kashale og Johanna Engen 

 
Velferdsalliansen i tillegg en rekke interne møter og aktiviteter som eks. utvalgsmøter, egne 
styremøter, planleggingsmøter, besøk av enkeltpersoner fra medlemsorganisasjoner, andre 
organisasjoner, samarbeidspartnere, journalister, studenter osv. 
 
 
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 fra Bibi Amka, Stig 
Rusten sitter for Aleneforeldreforeningen, Ola Ødegaard fra representerer Stiftelsen Rettferd for 
Taperne, Lars Aasen sitter for Leieboerforeningen og Stig R. Moe fra Bikuben.  
Styreleder Johanna Engen har deltatt i Kontaktutvalget der man møter representanter fra 
regjeringen, som regel Anniken Huitfeldt, og etter valget Robert Eriksen. 
 
Møter i Samarbeidsforum: 
14. februar: Tema som arbeidet med var gjennomgang av hva som ble gjort i 2012. Høringer på 
Stortinget og planlegging av Makt og Muligheter. 
29. september: Tilbakeblikk på Samarbeidsforum sin studietur som ble avholdt i Arendals uka 
2013 før valget. Samarbeidsforum har gjennomgående positive erfaringer ved å delta på 

Arendalsuka 2013. Forumet deltok aktiv på flere arrangementer. Vi hadde blant annet stands, 

delansvar for den store fattigdomsutspørringen og presentasjon av forumet på scenen på 

torget. I tillegg var flere av forumet med på de direktesendte debattene. Vi erfarte at 

Arendalsuka er en møteplass der vi har god mulighet til å synliggjøre Samarbeidsforum, våre 

enkeltorganisasjoner, samt å drive politisk påvirkningsarbeid.    
Gikk igjennom de viktigste punktene i Stortingsmeldingen. 
6. november: Møtet var spesielt viet til Makt og Muligheter, Statsbudsjettet for 2014, 
forberedelse til deltakelse på høringer i Stortingskomiteene. 
 
Møter i Kontaktutvalget i 2013 
3. DESEMBER: Innspill til statsbudsjettet 2015 
 
 
NAV og Velferdsalliansen 
Avholdt konferansen ”Et bedre NAV for både bruker og ansatt” i samarbeid med Høgskolen i 
Oslo og Akershus, DUS, FO og NTL. 
 
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 (Fylkets direktoratet) Honoratte Kashale (Laila Wolles varamedlem) 
NAV Nord-Trøndelag: Ove Haug, leder i fylkesutvalget  
NAV Hordaland: Henning Tønnessen, medlem i fylkesutvalget 
 
Fokus og aktiviteter som har vært i forhold til NAV i 2013: 
Velferdsalliansen arbeider med å øke brukerrepresentasjon i NAV’s brukerutvalg på lokalt, 
fylkes og nasjonalt nivå. I 2013 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. VA gjennomførte 4 
kurssamlinger i forhold til opplæring og rekruttering av NAV Brukerutvalgsrepresentanter. I 
Harstad, Bodø, Kristiansand og Oslo. Utfordringen til sekretariatet som har arbeidet med  


