Årsfortelling 2015
Medvirkning, fag- og tjenesteutvikling og
samfunnsinnovasjon
Oppbygning
KREM er en prosjektorganisert bruker- og brobyggerorganisasjon bestående av mennesker som
gjennom ansettelse, egenorganisering eller egne foretak deltar i egenutvikling, utvikling av
organisasjonen, fagutvikling i det offentlig og i andre relevante organisasjoner.
KREM er demokratisk oppbygd med et styre med 2-5 valgte medlemmer. Vedtekter, visjoner, verdier
og målene er styringselementene våre.
Prosjektorganiseringen betyr at det er få ansatte i selve driften av KREM. Arbeidskraften er
hovedsakelig knyttet til utviklings- og prosjektarbeid. Vi rekrutterer derfor mer enn 90 % av
arbeidskraft direkte fra målgruppen. Organisasjonen er opptatt av arbeidslivet som opplæringsarena og gir flere anledning til å benytte organisasjonen som rehabiliterings- og kvalifiseringsarena.
KREM er således i seg selv en alternativ vei tilbake til arbeid. Organisasjonen har med dette og en
betydelig antall frivillige arbeidstimer knyttet til hjelp og veiledning ifht. bolig, arbeid, helse og
gjeldsproblematikk for mennesker i primærmålgruppen en dobbel bunnlinje.

Medlemsmasse
KREM er en åpen organisasjon, der alle er velkommen til å delta på ulike arrangement, fellesmøter,
workshops og annet, samt bidra i prosjektarbeid med sin kompetanse og ressurser, og få svar på sine
spørsmål og henvendelser.

Utbredelse
Organisasjonen er prosjektorganisert og samarbeider på tvers. Vi opererer på landsbasis og har
hovedkontor i Skien og prosjektkontor i Oslo. Modellen vår er basert på utviklingsarbeid og vi
samarbeid med lokale brukere og andre relevante aktører i de regionene der vi har prosjekter. KREM
er også representert i ulike brukerforum.
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Målgrupper
•

Mennesker som av ulike grunner står utenfor skole og arbeidsliv, er økonomisk
vanskeligstilte, og er eller står i fare for å bli sosialt ekskluderte og/eller lever i fattigdom

•

Ledere og ansatte i tjenesteforvaltningen, utdanning og forskning, næringsliv og andre
aktører, der samarbeid og likeverdige partnerskap fører til bærekraftige og kortere veier
tilbake til skole og arbeidsliv

Organisasjonens visjon, verdier og mål
Vår visjon er en kreativ og mangfoldig skole og arbeidsliv. I praksis betyr det at KREM søker å være
"en kreativ og nyskapende brobyggerorganisasjon, som henter ut, løfter fram og synliggjør iboende
potensial i enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter".
Våre viktigste verdier er; likeverdig partnerskap, mot, kreativitet og gjensidighet.
Verdiene baserer seg på samskaping i gjensidige og likeverdige partnerskap mellom enkeltindivider,
offentlig forvaltning og privat næringsliv. Partnerskap som for oss er tett knyttet til samfunnsansvar
gjennom bred involvering i samfunnsutfordringer både lokalt og nasjonalt.
KREM er en egenorganisert virksomhet og en brobyggerorganisasjon, som bekjemper fattigdom og
sosial eksklusjon ved å øke deltakelsen i arbeid og meningsfull aktivitet.
Arbeidet gjøres gjennom deltakelse i ulike fora, ulike former for empowerment – arbeid, samarbeid
på tvers og prosjektutvikling og gjennomføring samt publisering.

KREM arbeider for at
•

Myndighetene skal legge til rette for systematisk erfaringsinnhenting - både fra brukere,
næringsliv og egne ansatte, og omsette denne praksiskunnskapen til tjenesteutvikling i det
offentlige

•

Besluttende myndigheter skal muliggjøre fortsatt vekst og bruk av sosialt entreprenørskap
både som et verktøy i fornying av velferdsstaten og som et verktøy til å utvikle systemer som
reduserer fattigdom og fremmer helse, kvalifisering og arbeid

Målene oppnås gjennom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiv og reell brukermedvirkning
Brobyggere mellom brukere og forvaltning
Egenaktivitet
Individuell utforming
Forpliktende partnerskap mellom ulike aktører på tvers av fag og sektorer
Publiseringer
Prosjektarbeid
Deltakelse i ulike fora
Bidrag til kunnskapsbasert fagutvikling basert på aksjonslæringsmetodikk
Åpen deling av erfaringer
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Hvilke behov dekker organisasjonen?
KREM har god kontakt og nærhet til målgruppene. Vi opplever troverdighet og samtidig nærhet og
tillit både i fagfelt og næringslivet. Med sine metoder og tilnærminger bidrar KREM til en
tjenesteutvikling, basert på målgruppens behov. KREM fungerer i praksis som en bro mellom de ulike
aktørene, og trekker inn næringslivet og frivillig sektor i arbeidet med å inkludere flere mennesker
inn i det ordinære arbeidslivet.
I arbeidet er KREM opptatt av at arbeidslivet er en treningsarena og at det er viktig med
skreddersøm, samtidig som vi helt klart ser behovet for å bidra til verdisetting av denne typen
arbeidskraft også med lønn. Arbeid er for oss det viktigste verktøyet for å bekjempe fattigdom.
Nettverk og referanser er nødvendig for å komme i posisjon og for mange har KREM vært og er en
arena hvor begge deler er en bonus.

Arbeidsområder
Organisasjonen ble startet i 2005 og har gjennom årene vært involvert i ulike prosjekter
både på lokalt og nasjonalt nivå. KREM har gjennom sin innsats arbeidet med ulike former
fagutvikling og brukermedvirkningsarbeid - både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
KREM har gjennom drift og organisasjonens samlede kompetanse, utviklet en særegen posisjon i
forhold til målgruppen, næringslivet og forvaltning. Dette gjør det mulig for organisasjonen å arbeide
med fag- og tjenesteutvikling, metode- og modellutvikling sammen med offentlig forvaltning og
relevante lokale aktører.
KREM gir også støtte og veiledning til enkeltpersoner som tar kontakt. Råd og veiledning utgjør en
stor aktivitet, både overfor de som er ansatte, eller tilknyttet KREM gjennom prosjektarbeid,
hospitering og til personer som tar kontakt på telefon og mail. Råd og veiledning eksternt og internt
er i hovedsak knyttet til gjeld, oppstart av eget firma, muligheter på arbeidsmarkedet, muligheter for
videre kvalifisering gjennom skole/utdannelse, råd vedrørende kontakt med og muligheter i NAV.
Organisasjonen mottar også et økende antall henvendelser fra enkeltpersoner, egenorganiserte og
andre organisasjoner som hovedsakelig arbeider med fattigdom og sosial eksklusjon innenfor helse,
arbeid, rus, psykiatri m.fl. Henvendelsene handler ofte om behov for veiledning, utvidelse av
nettverk, behov for faglig kompetanse og forespørsler om innlegg ved seminarer, konferanser og
lignende eller deling erfaringer. Stadig flere tar kontakt for hjelp og innspill til prosjekt,
prosjektutvikling og organisasjonsarbeid, samt andre mulige aktiviteter for organisasjonene.
Dette er viktige oppgaver som ligger innunder KREM sine visjoner og målsetninger.

Sentrale aktiviteter i 2015
KREM deltar i ulike brukerutvalg, representert ved lokale brukere av tjenestene.
KREM deltar fast med to representanter i Samarbeidsforum og er representert i Kontaktutvalget.
KREM tar løpende i mot henvendelse både fra enkeltpersoner, næringsliv og det offentlige med den
hensikt å være en uavhengig aktør/ bro som systematisk arbeider for å redusere avstanden mellom
målgruppene, gjennom å gi veiledning, knytte nettverk og bidra med det som er nødvendig. Eks
bistår i å søke/klage eller deltar på møter sammen med enkeltpersoner. Leverer veiledning og støtte
underveis i prosessen.
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KREM hjelper egenorganiserte/andre organisasjoner med å skrive søknader, dele nettverk,
kompetanse og gir veiledning og eller bistår med det nødvendige. Organisasjonen har fått en rolle
særlig ifht. de som ønsker og omsette sin erfaringskompetanse til å
KREM deltar i ulike seminarer og konferanser med fokus på brukerinnflytelse og brukermedvirkning,
og deler kunnskap og erfaringer åpent både med målgruppen og andre interesserte. Dette skjer blant
annet gjennom deling i sosiale medier, skriftlige publikasjoner, undervisning, foredrag, arrangement
og film.
KREM har gjennom flere år tatt i mot studentgrupper i praksis med sosionomstudenter fra HIOA. Vi
har også tatt imot studenter fra DIASOS og BI. Dette arbeidet gir dobbelt effekt: kompetanseheving
internt. Økt kunnskap om brukermedvirkning, betydning av brukermedvirkning og skreddersøm og
forståelse for målgruppens utfordringer for studenter på vei inn i offentlig ansettelser og mer
kunnskap om sosialt entreprenørskap for studenter på vei til næringslivet. KREM har i 2015 også tatt
imot en Phd fra Princeton University og studenter fra NLA.

Interessepolitisk arbeid
KREM arbeider interessepolitisk både lokalt og nasjonalt med tema knyttet til fattigdom og sosial
eksklusjon, gjennom å fokusere på hva som virker, hva som det kan gjøres mer av og effektene av
skreddersøm.
I KREM sitt arbeid på området blir tiltak som støtter opp om arbeidslinja prioritert - dog en
annerledes arbeidslinje - Sosialt entreprenørskap har en sentral rolle i utviklingen av en mer human
og kostnadseffektiv arbeidslinje, noe som gjør hverdagen mer håndterbar for de ansatte, og som i
større grad møter brukernes behov for mer målrettede og bedre tjenester.
I 2015 har vi blant annet medvirket med våre erfaringer fra felt i fora som:

Samarbeidsforum mot fattigdom og sosial ekskludering i Norge (SF)
I dette forumet er de viktigste aktørene/interessentene på dette feltet representert. KREM deltar
fast med to representanter i forumet. Vi har samarbeidet på tvers av organisasjonene, for å utvikle
ny handlingskompetanse og kreativt utforske muligheter og løsningsforslag i interessepolitiske saker.
Dette for å kunne samarbeide konstruktivt og likeverdig med politiske myndigheter, gjennom å
fremme forslag og dele erfaringer i Kontaktutvalget (se nedenunder), som er en arena hvor vi møter
politikere i regi av Arbeids- og sosialdepartementet, tidligere v/Statsråd Robert Eriksson, nå
v/statsråd Anniken Haugli. Flere andre departementer deltar når det er relevant, så som BLD, HOD og
KD.
Viktige temaer som har vært behandlet i forumet i 2015 er bl.a. (mange videreført til KU kontaktutvalget):
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppvekstsvilkår, med vekt på strategi mot barnefattigdom (herunder økt barnetrygd for alle
barn).
Barnevern og NAV, herunder kulturelle forskjeller.
Folkehelse, bl.a. Opptrappingsplanen for rusfeltet, inkludering og mangfold, sosiale
forskjeller, mental helse.
Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (økonomiske rammebetingelser for utleie/bostøtte).
Levekårsutjevning.
Straffedømte – livet etter soning, integreringspolitikken/ flyktning- situasjonen (herunder
språkopplæring og introduksjonsprogram, diskriminering i arbeidslivet):
Sosial inkludering, med bosted, arbeid og nettverk.
"Et NAV med muligheter"/ekspertgruppen, brukermedvirkning (i ASD og NAV), nærmere
arbeidsmarkedet, med større frihet lokalt og økt oppmerksomhet på brukerne.
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•
•

Flere praksisplasser i videregående opplæring, innsats mot drop-outs og tilrettelegge for/
oppfølging av NEET.
Gratis kjernetid i vanskeligstilte områder.

En rekke av disse tiltakene har blitt videreført til innspill til statsbudsjettet for 2016 og for 2017 og
tatt opp som saker i Kontaktutvalget.
Vi synes særlig det er viktig at det har blitt satt fokus på arbeidslinja/sosialt entreprenørskap sin
rolle/funksjon/virkemåte i feltet, herunder forholdet til aktivitetsplikt. Dette har bidratt til
oppmerksomhet hos de andre organisasjonene på at også de kan etablere virksomheter el.lign. som
arbeider med sosialt entreprenørskap og innovasjon innen 'sin egen gruppe'.

Kontaktutvalget mellom Regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk
vanskeligstilte (KU)
KREM deltar også i dette forum. Blant temaer som har vært tatt opp med statsråden/e er (temaer
som blir prioritert gjennom samarbeidet i Samarbeidsforum):
Ø Kritikk av endringene i utdanningsstøtten for elever i videregående skole (behovsprøving og
foreldres inntekter).
Ø Ditto vedrørende aktivitetskrav (også generelt) overfor mottakere av sosialhjelp:
Ø Krav om at det kommunale rusarbeidet må styrkes.
Ø Påpeking av at det er viktig 'å unngå stigmatisering av taperne'.
Ø Flyktninger/innvandrere og Integreringspolitikken (justere slik at alle må kunne få jobbe, få
tilpasset karriereutvikling) med vekt på innvandrerkvinner og arbeidsliv.
Ø Opptrappingsplanen for rusfeltet (øremerke tilskudd, vekt på egnede boliger,
aktivitet/arbeidstrening, inkludert kvalifiseringsprogram som må gjøres tverrfaglig.
Ø Brukermedvirkning sett fra organisasjonenes perspektiv – ASD og NAV/kommunene må sette
dette på dagsorden, dvs. få dette utredet.
Ø Barnefattigdom/drop-outs, med vekt på behovet for bostøtte, overgangsstønadene for
enslige forsørgere, samt at endringene i stipendordningen til elever av skilte foreldre bør
reverseres, og at det er behov for en egen tiltaksplan for området barnefattigdom (bl.a. bør
de ha krav på en koordinator, dvs. samhandling må til). Forholdet til de med flerkulturell
bakgrunn ble også trukket inn.
Ø Det ble også gitt innspill til minsteinntekt.
Ad sosiale entreprenører ble det tatt opp at dette må få mer fokus på ungdom, med vekt på
opplæring på arbeidsplassen (Place-and-Train), samt at arbeidsmarkedsbedriftene virker
konkurransevridende. SE-arbeid som tiltak ble berømmet av statsråden som viktige tiltak.

Makt og muligheter
KREM deltar på de årlige Makt & Muligheter seminarer som Batteriet/Kirkens bymisjon arrangerer. I
år hadde Geir Kuvås en sentral rolle i arrangementskomiteen.
Årets overskrift ble:
"Når lydbølger knuser glass". Hvordan møte stengsler? – eller 'fra skam til verdighet'.
Vi tok tak i hvordan grupper av mennesker kan bli stående i utkanten av velferdssamfunnet og erfare
at det finnes stengsler, men at det går an å skaffe seg redskaper og styrke til å gjøre noe med det.
Arrangementet ble gjennomført i en fullsatt Tøyen kirke. For å hjelpe oss til å bli overskridende
hadde vi deltakelse fra bl.a. Per Fugelli og Sturla Stålsett.
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Andre fora: KREM deltar i ulike brukerutvalg, representert ved lokale brukere av tjenestene bl.a. i
Horten, på Sagene og Vestre Aker. KREM har bidratt til at NAV nå jobber i tettere samarbeid med
brukerorganisasjonene gjennom deltagelse i FAFO sitt forskningsprosjekt i brukerutvalgene i NAV.
Høringsinnspill har vi også hatt, for en god del via/i samarbeid med SF.
Innspill til både kommende statsbudsjett (2016) og det etterfølgende (dvs. 2017). Viktigst blant de
øvrige sakene er: Høringen av: "Et NAV med muligheter", opptrappingsplanen på rusfeltet og
hvordan regjeringen kan nå sitt hovedmål i integreringspolitikken.

Et særskilt fokus på interessepolitisk arbeid
KREM er særlig opptatt av sosialt entreprenørskap som et verktøy til å bekjempe fattigdom og sosial
eksklusjon. Organisasjonen har vært i dette feltet over lang tid og oppfattes som en
kompetanseaktør. Vi har stort kontaktnett og omfattende erfaring med hva som hemmer og
fremmer fremveksten av dette feltet og er derfor svært engasjert i interessepolitisk arbeid knyttet til
å bedre kårene for sosiale entreprenører og mindre egenorganiserte aktører, med mål om verdighet,
tilhørighet og opplevelse av mening og mestring. Dette gjøres gjennom å delta i ulike fora, melde inn
der hvor det er mulig og samtidig være tilgjengelig i felt og dele kompetanse, nettverk og veier til
kapital.
Også i 2015 har vi bidratt med innspill blant annet til Oslo kommune ved utviklingen av strategi for
sosialt entreprenørskap og intraprenørskap. http://www.3in.no/slik-vil-oslo-kommune-fremmeinnovasjon/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_campaign=mailer

Vi ble invitert til frokostseminar i kunnskapsdepartementet og har i tillegg levert innspill om hva som
skal til for å fremme sosialt entreprenørskap i utdanningen. Vi har levert innspill til Innovasjon Norge
og deres drømmeløft, samt deltatt i paneldebatt med fokus på utfordringer og muligheter, samt fulgt
opp dette arbeidet i dialog med Innovasjon Norge.

Sosialt entreprenørskap og fattigdomsbekjempelser
KREM har flere å engasjert seg i arbeidet med sosialt entreprenørskap som et virkemiddel i
fattigdomsbekjempelsen, og bidrar derfor aktivt til utvikling og gjennomføring av ulike arrangement
som fremmer feltet. Vi er særlig opptatt av å støtte opp under egenorganiserte som omsetter sin
erfaringskunnskap og sin samlede kompetanse til nye og bedre løsninger. Vi kjenner til hvor lang og
vanskelig veien kan være fra ide til realisering og ser på henvendelsene vi mottar at det er stort
behov for bistand og støtte i tidlig fase. KREM har vært og er en av viktig aktør i utviklingen av Senter
for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon. Vi bidrar med kompetanse, oppfølging, nettverk,
samarbeid og bistand til å finne mulige finansieringskilder. I 2015 har vi blant annet bistått i
utviklingen av Atlas Kompetanse, en ny egenorganisert sosial entreprenørskapsvirksomhet. Vi har
samarbeid med flere mindre aktører, for eksempel med Mikrofinans i arbeidet på Skaperstedet,
Sosial Finansiering samt gitt faglig støtte til blant annet; Gateentreprenørene, Hopeful, Diamondcare
Norge, Sixtens, Get up, Fresco, Gjeldsassistanse og MERK Norge, hvor av de fleste av dem i dag er
medlemmer av Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon. http://www.3in.no/na-erinnovasjonsmagasinet-2015-i-salg/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_campaign=mailer

KREM har gjennom sin rolle i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon samarbeidet med
aktører som Mikrofinans Norge, Partnership for Change og Innovation Network med å få på plass en
konferanse som gir både inspirasjon, kunnskap og nettverk til andre muligheter. Konferansen
foregikk i samarbeid med et Europeisk nettverk i Kolben den 19. Mars og var en oppfølging av en
større samling i Oslo Rådhus den 18 mars. I tillegg til disse arrangementene var KREM en viktig
samarbeidspartner for å få sosialt entreprenørskap og innovasjon som tema på
Arendalskonferansen. http://www.bymisjon.no/PageFiles/38495/seminar-gateentreprenorene-17august-
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3.pdf. Dette var et arbeid som ble utviklet sammen med Kirkens Bymisjon i Arendal og var også et

bidrag til utviklingen av deres satsning kalt Gate entreprenørene. Kirkens Bymisjon i Arendal er i dag
en av medlemmene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon.
Det er stort behov for sterkere koblinger mellom næringslivet og de sosiale entreprenørene, økt
forståelse og kunnskap om muligheter og en bredere satsning på tvers av de tradisjonelle
inndelingene i samfunnet. KREM har derfor i 2015 arbeidet aktivt med å få på plass et partnerskap
mellom Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon og Hovedorganisasjonen. VIRKE sosial
innovasjon, verdidrevet innovasjon, holdbar velferd og det nye arbeidslivet, er en fagarena for de
sosiale entreprenørene og innovatørene. Sammen skal partene bidra til å styrke rammebetingelsene
for samarbeid, bidra til utvikling ved sosialt og samfunnsnyttig entreprenørskap og innovasjon, bidra
til bærekraftig utvikling, inspirere og motivere flere til å bli sosiale entreprenører og sosiale
innovatører samt utvikle målenheter for sosiale effekter. Det er ved årets slutt om lag halvparten av
medlemmene i Senter for Sosialt entreprenørskap og Innovasjon som nå også er medlemmer i Virke
sosial innovasjon. http://www.virke.no/virkehjelperdeg/inkluderendearbeidsliv/Sider/Sosiale-entreprenørersamles-hos-Virke.aspx#.VkpKuUO5SWw.facebook

Et av fokusområdene for 2016 er å få på plass et tverrdepartementalt kontaktutvalg for sosialt
entreprenørskap og Innovasjon. Det e allerede i gang et arbeid med utvikling av en ”kokebok” på
området. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sosialt-entreprenorskap/id2460039/
KREM har utviklet Politisk verksted og Læringslaboratorium samt Dialogseminarer. Vi har tidligere
gjennomført denne typen aktiviteter i flere kommuner og dette har vist seg som nyttige verktøy.
Samtlige av disse aktivitetene har også i 2015 vært et tilbud til kommuner og lokale NAV kontorer,
uten at det er gjennomført annet enn på Nordstrand. Ferd sosiale entreprenører og
Hovedorganisasjonen Virke har derimot vist interesse for Læringslaboratorium som arbeidsform, og
det arbeides nå for å gjennomføre minimum 4 av disse med særlig fokus på næringslivet i løpet av
2016. http://sosentkonferansen.no/noen-fa-plasser-igjen-pa
labratoriene/?utm_source=FSE+Kontakter&utm_campaign=a25ea6ba8cNyhetsbrev_desember_FSE12_18_2015&utm_medium=email&utm_term=0_96b0bb40a7-a25ea6ba8c264919033
http://sosentkonferansen.no/meld-deg-pa-lab-ansettelser-som-gir-effekt-21-01-16/

Et særskilt ungdomsfokus
Frafallet fra videregående skole har vært jevnt høyt gjennom en årrekke. Mange unge befinner seg
uten skoleplass, læreplass eller arbeid. Flere starter sin ” arbeidskarriere” i Nav - kø og mangler både
nettverk, arbeidserfaring og relevante referanser for å skaffe seg lønnet arbeid og med det forebygge
i forhold til et fremtidig liv i fattigdom. Det gjøres mye bra arbeid for å snu ungdommene, slik at de
vender tilbake til utdanning eller kommer seg inn i arbeid. Mye av dette er kurs som tar sikte på å
«fylle på» kunnskap. Vår erfaring med ulike former for workshop arbeid har ledet oss til å bruke vår
kompetanse og vårt nettverk til å støtte opp under ungdommenes egne valg, med mål om å styrke
deres selvbilde, selvtillit, ansvar og muligheter til selvstendighet. Vi gjør dette på ulike måter. Blant
annet gjennom vårt mentorarbeid inn mot MERK Norge, og gjennom vår prosjektinnsats og
samarbeidet med Hovedorganisasjonen Virke.

Unge for velferd
En del av de unge har behov for en smidig overgang til ordinært arbeid. Erfaring har samtidig vist oss
at det er en del mer eller mindre skjult kompetanse blant de unge, særlig i forhold til tekniske
ferdigheter og kommunikasjon, og spesielt knyttet til ulike former for kommunikasjon via sosiale
medier. En farbar vei kan derfor være opplæring i kombinasjon med praktisk trening og oppfølging
fra fagmentorer innenfor en ramme som også gir målbar effekt på individnivå også økonomisk.
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”Unge for Velferd” har vært et pilotprosjekt som har til hensikt å gi unge i alderen 18 til 30 år
opplæring og trening i kommunikasjon og salg, for slik å skape en kortere vei til arbeid. Vi ønsket med
dette prosjektet å forebygge ved å hente ut, bygge videre på og omskape erfaringer i livet til
erfaringer som kan brukes i arbeidssammenheng, samt gi arbeidserfaring, anledninger til økonomisk
uttelling for arbeidsinnsats, bedret nettverk og relevante referanser.
Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom både det frivillige, det private og det offentlige, hvor
medvirkning, verdisetting og ansvar er viktige elementer. Prosjektet er utviklet av KREM i samarbeid
med Magasinet Velferd og MERK Norge as. I tillegg til disse har Mediapiloten, Medievekst AS og Filét
design AS og Fet info vært sentrale aktører. De unge har hatt lønn gjennom prosjektet og resultatet
er at 22 kom i arbeid. Arbeidet omtales nærmere i egen prosjektrapport.

Helsefremmende mentorer
Det finnes mange eldre som har et ønske om å bidra til samfunnsnyttig nærmiljøarbeid, men som
ikke finner seg til rette i tradisjonelt dugnads- eller frivillighets arbeid. Voksne som ønsker å benytte
sin kompetanse og sin livserfaring på måter som komme utsatte unge til gode. Samtidig finnes det
store hull i nettverket til mange av de unge som gjennom år har mottatt hjelp fra det offentlige
hjelpeapparatet gjennom f.eks. barnevern eller annen omsorg. Ettervern er ofte mangelfullt eller
ikke eksisterende og mange unge voksne mangler positive nettverk og gode, støttespillere i livet sitt.
Dette ønsket vi å gjøre noe med. Formålet med prosjektet var å bidra til at unge voksne i risikosonen
får tilgang på en mentor, en voksen støttespiller, på veien fra offentlig omsorg til et selvstendig
voksen liv. Vi ønsket å utvikle og utforme et kvalitativt supplement til det som i dag eksisterer. Vi har
med utgangspunkt i dette arbeidet utformet et mentorprogram gjennom samhandling med
målgruppene og samarbeid med relevante nettverk og organisasjoner både av privat, offentlig og
frivillig karakter. Vi har gjennom prosjektet lært mye om hva som skal til og hva som er barrierene for
en noe annerledes frivillighet og fortsetter med videreutvikling av arbeidet også i 2016. Arbeidet er
mer utførlig omtalt i egen prosjektrapport.
I 2015 har KREM også vært utviklingspartner i tidlig fase i bydel Nordstrand knyttet til levekårsarbeid.
“Lavterskel familiehjelp” er et utviklingssamarbeid på tvers av tjenestene, formelt forankret i
sosialtjenestedelen av Nav. Målet med arbeidet er å fremme selvhjulpenhet i levekårsutsatte
familier, gjennom å videreutvikle og styrke kapasitetsfremmende strukturer i familien, og utvikle
samtidig og smidig koordinering I tjenesteforvaltningen som bistår familiene. Den 17. februar i år
gikk Nordstrandskonferansen av stabelen, og arbeidet utvides og utvikles videre i 2016.
KREM utvikler, gjennomfører og dokumenterer fortløpende prosjekter som har til hensikt å endre
strukturer og systemer som står i veien for at mennesker skal bevege seg fra trygd til arbeid. Arbeidet
er basert på pilot/prosjektarbeid basert på en praksismetode som fremmer myndiggjøring,
ansvarlighet og selvstendiggjøring og et empowerment-arbeid som gir effekter på begge sider av
bordet. Dette er en arbeidsform vi også fortsetter i 2016.
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