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Executive summary
Oslo Monitor er en rapport i regi av tankesmien
Skaperkraft med det formål å synliggjøre åndelige behov, sosial smerte og kulturelle utfordringer i Oslo. Denne tredelte modellen er hentet fra
kirkenettverket Doxa Deo, Sør-Afrika. Modellen
har blitt modifisert noe for å passe norsk kontekst. Rapportens målgruppe er i hovedsak ledere for kirke og kristne organisasjoner, samt
kristne næringslivsledere, men funnene vil være
interessante også utover denne gruppen.

Bibelopplæring er en viktig del av kirkens oppdrag og identifiseres av pastorene i Oslo som en
av utfordringene i årene som ligger foran.

Åndelig situasjon

Omtrent 20% av befolkningen føler seg til enhver
tid ensomme og det finnes omtrent 10.000 personer i Oslo som ikke har noen nære fortrolige
(FHI). Ensomhet knyttes i stor grad til lav sosial
støtte, mens sosialt nettverk og fellesskap med
gjensidige forpliktelser motvirker ensomhet.

For å forstå det vi kaller den åndelig situasjonen
i Oslo har vi hentet informasjon om befolkningens forhold til bibel, tro og kirke, samt aktiv
deltakelse i et kristent fellesskap. Vi har i denne
rapporten fokusert på kristen tro og livssyn, forstått som oppslutningen om kirke og kristen tro.
Vi har opplevd en gradvis sekularisering av den
norske befolkningen de siste tiårene. Undersøkelser fra Ipsos MMI viser at færre tror på Gud i
dag enn for 30 år siden, mens andelen som definerer seg selv som personlig kristne har gått
opp. Dette gjelder særlig blant unge (15-26 år).
Deltakelse i kirkelig aktivitet har over lengre
tid sunket gradvis i den norske befolkningen. I
Oslo deltar ca 32 000 unike personer jevnlig i
ulike aktiviteter i kirkene. Dette representerer ca
4,8% av byens befolkning. For å øke deltakelsen
til 5,8% må hver menighet i gjennomsnitt øke
sin oppslutning med 22,5%.
Det er videre et betydelig gap mellom hvor
mange som anser seg selv som personlig kristne
og hvor mange som går jevnlig til gudstjeneste.
Det tyder på at mange som definerer seg som
personlig kristne ikke er aktivt med i et kristent
fellesskap.
Andelen nordmenn som eier og leser en bibel
har også sunket over tid (KIFO). En rapport fra
KIFO konkluderer blant annet med at eldre leser
mer i Bibelen enn yngre; høyt utdannede leser
mer enn lavt utdannede, og de som mener det
er sannhet i bare én religion leser mer enn personer med annet religionssyn.

4

Sosial smerte
Selv om vi har blitt kåret til verdens lykkeligste land, opplever vi sosial smerte også i Norge. Det store behovet for integrering berøres
implisitt gjennom de ulike utfordringene i dette
kapittelet.

En annen utfordring for Oslo er omsorgssvikt.
I 2015 fikk 5694 barn og unge i Oslo kommune hjelp av barnevernet. Hele fire av fem barn
som får hjelp fra barnevernet, får hjelp i hjemmet, mens resterende har behov for større hjelp
i form av avlastningshjem, beredskapshjem eller
fosterhjem. Hvert år trenger anslagsvis mellom
50 og 100 barn og unge i Oslo et fosterhjem.
Sosiale forskjeller er godt synlige i Oslo. 17,5%
av alle barn i Oslo vokser opp i husholdninger
med vedvarende lavinntekt. Det er nesten det
dobbelte av landsgjennomsnittet på 10%. I tillegg er det store forskjeller mellom bydelene.
Bydelene i Oslo vest har (med enkelte unntak)
gjennomgående høyere utdanningsnivå og
lønnsnivå enn bydelene i sentrum og Oslo Øst.
Den samme trenden viser seg på forventet levealder og andelen uføre.
Videre er samlivsbrudd utbredt i Norge og Oslo.
27% barn i Norge opplever samlivsbrudd mellom foreldrene før de er 18 år. Brudd mellom
foreldre utgjør en reell risikofaktor for barn, selv
om de fleste klarer seg bra.

Kulturelle utfordringer
Kulturelle utfordringer handler i denne sammenheng ikke om kulturliv, forstått som underholdning. Det handler om mønstre, tankesett og
holdninger i samfunnet.

27% av norske ungdommer fullfører ikke videregående opplæring innen fem år. Tidsaspektet
er viktig fordi man etter fem år mister retten til
opplæringstilbud. I Oslo er situasjonen særlig
krevende da skolemyndighetene nylig reduserte muligheten for å ta opp fag man har strøket
på. Av de som ikke fullfører videregående opplæring er det flest menn på yrkesfaglig utdanning. I tillegg er det slik at flesteparten av de
som ikke fullfører har foreldre som også mangler videregående utdanning. I dag er de som
ikke fullfører skolegang blant taperne i samfunnet. Likevel må vi stille oss spørsmålet om problemet er ungdommene som ikke fullfører skolegangen eller om problemet er forventningene
som stilles til at alle skal gjennom samme utdanningsløp. Kanskje definerer vi normalitet for
snevert, eller vi burde ha alternativer fra starten
av for ungdommer som ikke er motivert for videregående utdanning.

ger. Næringslivet står totalt sett for 14% av finansieringen, men denne er vektet sterkt mot
«forskning og utdanning» og «kultur». Finansieringen fra næringsliv til religiøst og sosialt arbeid er hhv 0,01% og 2%.

Svart arbeid er en stor utfordring i Norge. Den
svarte økonomien i Norge er av Skatteetaten
estimert til 430 milliarder kroner hvert år. Det
betyr at nesten 15% av alle pengene som omsettes i Norge, er svarte. Den største utfordringen
i Norge er folks holdning til svart arbeid. For å
bekjempe dette må vi endre den kollektive aksepten for svart arbeid.

Sosial smerte
• Tilby informasjon og opplæring om å være
fosterhjem i kirkene
• Kartlegge ensomhet i kirkene og hjelpe egne
medlemmer inn i et godt sosialt nettverk
• Styrke tilbudene til andre ensomme og personer i sårbare livssituasjoner
• Styrke aktivitetstilbudet lokalt i Oslo (basert
på behovene i de ulike bydelene)
• Styrke informasjons- og veiledningstilbudet til foreldre (både forebyggende og
støttende)

Stadig flere bedrifter blir også bevisst sitt samfunnsengasjement. Håndbøker i etikk eller ‘code
of conduct’ er utbredt i bedrifter som ønsker å
drive i tråd med etiske retningslinjer. Likevel er
det mange bedrifter som ivaretar engasjementet ved å opprette en enhet eller en avdeling
som får ansvar for temaet. Faren er at disse avdelingene jobber på egen hånd – uten å influere resten av bedriften. Samfunnsengasjement,
enten det handler om etikk eller bærekraft, må
være en del av kjernen i virksomheten.
Vi tenker at business drevet på den rette måten
handler om tjene medmennesker ved å skape
gode produkter og tjenester og gode arbeidsplasser. Og så må selvfølgelig selskapene tjene
penger for at de skal være økonomisk bærekraftige. Det er i årene fremover behov for et gjennomgripende paradigmeskifte i næringslivet; fra
kortsiktig profittmaksimering til langsiktig lønnsomhet basert på hensikt.
Frivillig sektor består av en rekke ulike fagområder og bidrar med 72 milliarder kroner i ulønnet
arbeid hvert år. Største bidragsyter til finansieringen av frivillig sektor er private husholdnin-

Veien videre
Vi ønsker at denne rapporten resulterer i konkret handling, ikke inspirasjon alene. Vi vil anbefale følgende handlingspunkter for de kommende årene:
Åndelig situasjon
• Styrke kirkens tilstedeværelse i Asker / Bærum og Alna
• Etablere en felles strategi for kirkeplanting
og evangelisering/utadrettet arbeid de neste 15-20 årene
• Stimulere bibelbruken blant kirkens medlemmer og den norske befolkning forøvrig

Kulturelle utfordringer
• Drive holdningsskapende arbeid i kirker og
virksomheter for å bekjempe svart arbeid
• Støtte aktører som reduserer frafallet i skolen
• Bidra til å endre fokus i næringslivet; fra
kortsiktig profittmaksimering til langsiktig
lønnsomhet basert på hensikt
• Styrke finansieringen fra næringslivet til religiøst og sosialt arbeid i frivillig sektor
Det er allerede mange organisasjoner som jobber med de disse utfordringene som Oslo står
overfor. Vi tror det ligger flere mulige synergieffekter i samarbeid og vi anbefaler derfor å
støtte opp om og videreutvikle eksisterende
tiltak, der det finnes, fremfor å starte nye tiltak.
En liste over en rekke organisasjoner som i dag
adresserer utfordringene i Oslo finnes i slutten
av rapporten.
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1. Bakgrunn / Visjon

2. Metodikk

Tankesmien Skaperkraft har, i samarbeid med ledere for menigheter i Oslo, initiert et arbeid for å synliggjøre muligheten
Oslo har til å gjøre Oslo til en enda bedre by. Dette innebærer
å sette fokus på sosiale og kulturelle utfordringer i byen, samtidig som dette må sees i sammenheng med kirkens oppdrag
om å formidle det kristne budskapet til byens befolkning.

Vi ønsker å skape en felles forståelse, særlig
blant kirkeledere og næringslivsledere,
om hva som er dagens situasjon i byen og
hvordan kirken og kristne ledere helt konkret
kan bidra til å bevege byen.
For å klare det vil vi:
•

Synliggjøre og omfavne menneskene som lever i
sårbare situasjoner i Oslo

•

Heie på organisasjoner som allerede jobber for å gjøre
Oslo bedre

•

Utfordre kirkeledere og næringslivsledere til å se
mulighetene for endring

•

Nå flere mennesker i Oslo med det kristne budskapet

Rapporten søker å gi innblikk i hva som er nåsituasjonen i Oslo, innen en rekke samfunnsområder. Vi har delt rapporten inn i tre ulike deler;
åndelige behov, sosial smerte og kulturelle utfordringer.
Størsteparten av datagrunnlaget til denne rapporten er hentet fra sekundærkilder, bl.a. Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet, KIFO,
IPSOS MMI, NOVA, PISA, NLA Gimlekollen og
Oslo kommune.
I januar 2017 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant kirkeledere i Oslo hvor vi fikk respons
fra 31 menigheter. Undersøkelsen handlet blant
annet om kirkefremmøte, medlemstall, aktivi-

tetstilbud, satsningsområder og opplevelse av
byens behov. Vi tar forbehold om at responsen
ikke er representativ for alle byens menigheter.
Høsten 2017 innhentet vi tall på kirkefremmøte i
de ulike kirkene i Oslo. Dette ble gjort ved direkte kontakt med den enkelte menighet.
Vi har videre vært i kontakt med en rekke ressurspersoner og vil spesielt nevne: Asgeir Føyen v/ Abildsø Gård, Barne- og familieetaten
i Oslo kommune, Filip Rygg, Asle Ystebø og
Lars Dahle.
For en utfyllende liste over kildehenvisninger viser vi til kildelisten bak i denne rapporten.

Rapportens målgruppe er i hovedsak kirkeledere og kristne
næringslivsledere. Funnene vil imidlertid være interessante
utover denne gruppen.
Vi håper å kunne levere en rapport annethvert år de neste
årene. Denne rapporten søker å beskrive en nåsituasjon.
Rapporten vil i tillegg komme med noen anbefalinger til
mulige tiltak.
Oslo Business Region har de siste årene laget rapporten
«Oslo: State of the city» som kartlegger byen fra
næringslivets perspektiv. Vi ser på Oslo Monitor som et
supplement til denne rapporten.
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3. Innledning til tematikk

4. ÅNDELIG SITUASJON
Det vi kaller den åndelige situasjonen i Oslo forstås best når vi ser både befolkningens forhold
til bibel, tro og kirke og oppslutningen blant
menighetene i Oslo i sammenheng. Vi har i denne rapporten fokusert på kristen tro og livssyn.

Dette er første
Sosial smerte
utgave av Oslo
Monitor. Den tredelte modellen,
åndelige behov,
sosial smerte og
kulturelle utfordringer, er hentet
fra kirkenettverket
Kulturelle
Doxa Deo i Sør-Afrika (www.doxadeo.
org), men er tilpasset
en norsk kontekst. Vi håper på sikt å følge trendene i Oslo. Vi ønsker å inspirere
til et bredt engasjement – til det
beste for byen og dens innbyggere.

Åndelig
situasjon

forhold til bibel,
tro og kirke, samt
aktiv deltakelse
i et kristent fellesskap. Vi har
valgt å vektlegge
hvor mange unike personer som
deltar jevnlig i kirutfordringer
kelig aktivitet (pr.
måned) og har dessuten sett nærmere på
hvordan tettheten av
kirker er i de ulike bydelene
og hvor det har blitt plantet
menigheter de siste 15-25 årene.
Endringer i byutviklingen innebærer at
kirkene må vurdere hvor behovet for nye menighetsplantinger er størst.
The Business of Cities Group London har utfordret Oslo til å markere seg som «a city of peaFor å kartlegge sosiale utfordringer i Oslo har
ce», blant annet på grunn av Nobels fredspris,
vi undersøkt temaer som ensomhet, omsorgsen sentral meklingsposisjon i internasjonale krisvikt, fattigdom, sosiale forskjeller og samlivsser og sosial stabilitet (Oslo: State of the City
2017).
brudd. En av de store utfordringene i Oslo er
integrering. Vi har valgt å ikke ha integrering
Et viktig formål med denne rapporten er å insom et eget punkt i denne omgang, da tematikken berøres implisitt gjennom utfordringene
spirere ulike samfunnsaktører til en helhetlig
vi belyser. Vi vil imidlertid understreke kirkens
tenkning rundt hvordan Oslo kan markere en
posisjon som «a city of peace». For å bevege
rolle i å styrke integreringen i Oslo, blant annet
ved å adressere utfordringene som kommer
Oslo i riktig retning er det nødvendig at kirker,
frem i denne rapporten.
næringsliv og frivillige organisasjoner samarbeider. Oslo Monitor ser derfor åndelige, sosiale og kulturelle utfordringer i sammenheng. Det
Kulturelle utfordringer handler i denne raphar vært viktig å velge problemstillinger som er
porten ikke om kulturliv, forstått som underaktuelle for mange, og hvor kompleksiteten er
holdning, men om samfunnstrender. Vi har
lav nok til at vi kan «gjøre noe med» utfordrinvalgt å undersøke følgende fem samfunnsomgene i løpet av de nærmeste årene.
råder: media, utdanning, næringsliv, myndigheter og frivillig sektor. Vi ønsker å jobbe videre med områder som kunst og annet kulturliv i
For å forstå den åndelige situasjonen i Oslo
senere prosjekt.
har vi hentet informasjon om befolkningens
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Vi har opplevd en gradvis sekularisering av den
norske befolkningen de siste tiårene. Undersøkelser fra Ipsos MMI viser endringer i ungdommers holdning til religiøsitet og religiøs aktivitet
over tid. Disse undersøkelsene viser oss blant
annet nasjonale trender for andelen av ungdom
og befolkningen for øvrig som: 1) tror på Gud; 2)
regner seg selv som personlig kristne og 3) har
vært på gudstjeneste i kirke siste tolv måneder.
Som vi ser i Figur 1 på neste side er andelen
av befolkningen som har vært til gudstjeneste
i kirken siste 12 mnd. ca 42%. Andre undersøkelser som har fulgt trenden over tid viser derimot at gudstjenestedeltakelsen totalt sett har
gått gradvis nedover de siste årene. For DnK
alene har årlig gudstjenestedeltakelse (søn- og
helligdag) gått ned fra 5,4 millioner (2005) til
4,4 mill. (2016) (ssb.no). Dette representerer en
nedgang i gudstjenestedeltakelse på 18% siste
elleve år. Når det gjelder andel av befolkningen

som tror på Gud ser vi at denne har gått gradvis
nedover og at gruppen som ikke tror på Gud for
første gang nå er større enn gruppen som tror
på Gud.
Samtidig har andelen som definerer seg som
«personlig kristen» økt over tid (Figur 1 og 3).
37% av den norske befolkningen tror på Gud,
mens 24% regner seg som personlig kristne (Ipsos MMI). Blant unge derimot (15-26 år) svarer
de aller fleste som tror på Gud at de også regner seg selv som personlig kristen. Det er i 2015
nesten tre ganger så mange i aldersgruppen
15-26 som definerer seg som personlig kristen
(sammenliknet med 1985), mens andelen som
tror på Gud har sunket med ~30% i den samme
perioden. Hva som er årsaken til den utviklingen kommer ikke tydelig frem av datagrunnlaget. Det finnes likevel ulike forklaringer til denne
trenden, e.g. individualisering av troen, endret
forståelse av hva som menes med «personlig
kristen» osv.
At gudstjenestedeltakelse går ned, samtidig
som identifiseringen med den kristne tro likevel
står såpass sterkt er interessant. Hver fjerde person identifiserer seg med kategorien «personlig

Antall personer som deltar jevnlig i kirkelig aktivitet
Oslos befolkning
666 757
I % av Oslos
befolkning
Relativ andel

DKK+Ort
6 935
1,04%

DNK
8 076
1,21%

Frikirker
11 237
1,69%

Immigrantk Sum
6 006
32 254
0,90%
4,84%

22%

25%

35%

19%

100%
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Figur 1
(kilde: Ipsos MMI)
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hetene for kirkeplanting i Oslo. En felles strategi
for kirkeplanting i Oslo er et initiativ vi tror kunne hatt stor verdi for Oslos befolkning.

For å øke andelen aktive kristne i Oslo fra 4,8%
til 5,8% (inklusivt befolkningsvekst) må hver
menighet gjennomsnittlig vokse med 22,5%. Til
tross for at enkeltmenigheter opplever relativt
sterk vekst ser ikke dette ut til å være en generell trend. Det er tydelig at menighetsvekst er en
utfordring for kirken som helhet. Flere pastorer
vi har vært i kontakt med oppgir at de har mer
enn nok med å opprettholde dagens oppslutning og at det særlig er en utfordring å legge til
rette for at ‘menighetsbarna’ forblir i fellesskapet når de vokser opp.

Aktiv deltakelse i kirkene

Samtidig er tettheten av kirker svært varierende
fra bydel til bydel. Basert på egne undersøkelser
vet vi at tettheten er størst i Oslo sentrum, mens
Oslo Vest (Asker & Bærum) og Alna har færrest
kirker. I tillegg har kirkeplantingen i Oslo vært
sentrert i de sentrumsnære strøk, samt Søndre
Nordstrand og Grorud. Det finnes så langt vi vet
ingen felles strategisk tenkning blant menig-

For å kartlegge aktiv deltakelse i kirkene i Oslo
har vi tatt utgangspunkt i antall unike personer
som er involvert i de ulike kirkelige aktivitetene
på jevnlig basis. Vi har vært i kontakt med kirkene i Oslo og fått tilgang til de tallene som det
enkelte trossamfunn oppgir av faste deltakere.
Den norske kirke har to ganger i året såkalte telleuker og vi har fått tilgang til disse tallene. Videre har vi vært i direktekontakt med de øvrige
kristne trossamfunnene i Oslo.
Samlet deltar 4,8% av Oslos befolkning jevnlig
i ulike aktiviteter i kirkene. 41% av disse er fra
immigrantmiljøene (immigrantmenigheter, Den
katolske kirke og Den ortodokse kirke).
Utover jevnlig aktivitet er kirkene et viktig samlingspunkt for befolkningen. Første uken i september er det eksempelvis 40 000 besøkende i
Den norske kirke knyttet til spesielle aktiviteter.

Figur 4

Kartet viser kirkene i Oslo (inkludert deler
av Asker og Bærum) med fargekoding
etter når menigheten ble etablert.
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kristen», mens kun 4,8% av Oslos befolkning er
aktiv i kirkene på jevnlig basis. Dette gapet er
med på å definere en av kirkens utfordringer.

Figur 3

Utvikling over tid for religiøsitet (15-26 år)
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På oppdrag fra Bibelselskapet har KIFO gjort en
kartlegging av nordmenns bibelbruk og holdninger til Bibelen. Rapporten viser at andelen
som eier og leser en bibel har sunket over tid.
Dette er interessant, særlig fordi pastorer i Oslo
oppgir trosopplæring som en av de største utfordringene man står overfor.

1. Evangelisering (50%)

2. Utrustning av medlemmer (trosopplæring,
disippelgjøring, ledertrening) (40%)

Når det gjelder bibelbruk viser rapporten fra
KIFO at majoriteten av nordmenn (51%) aldri
har lest i Bibelen. Dersom vi legger til andelen
som leser Bibelen sjeldnere enn «noen ganger i
året» er tallet hele 75%.
Ca. 11% av befolkningen leser Bibelen ukentlig
eller mer. Rapporten fra KIFO konkluderer bl.a.
med at eldre leser mer i Bibelen enn yngre; høyt
utdannede leser mer enn lavt utdannede, samt
at religionssyn spiller en viktig rolle: den gruppen av nordmenn (6,7%) som mener at «det
er sannhet i bare én religion» leser klart mest
i Bibelen (75% av disse leser Bibelen minst én
gang i uka). Blant dem som mener at «det er
grunnleggende sannheter i flere religioner» er
det bare 10,8% som leser jevnlig i Bibelen. I tillegg til dette viser rapporten at det er regionale
forskjeller. Blant Oslo-borgerne er det kun 8,3%
av befolkningen som leser Bibelen ukentlig;
denne andelen er langt lavere enn på Vestlandet (16,5%) og Sørlandet (19,2%).
Bibelopplæring er en grunnleggende del av kirkens oppdrag. For å nå en ny generasjon Oslo-innbyggere må kirkene derfor legge vekt på
den bibelske opplæringen og skape begeistring
for Bibelen.

?

Hva er menighetenes
hovedutfordringer?

Bibelbruk

3. Forpliktende menighetsliv (inkl. frivillighet
og gudstjenestedeltakelse) (40%)

Utfordringer for menighetene i Oslo
I spørreundersøkelsen gjort til et utvalg prester
og pastorer, oppgis evangelisering som den
største utfordringen menighetene står overfor. I
samme spørreundersøkelse kommer likevel ikke
evangelisering opp blant de tre viktigste satsningsområdene fremover. Gapet mellom erkjennelsen av behovet for evangelisering og hva menighetene definerer som satsningsområder bør
utforskes nærmere.
Den synkende andelen av befolkningen som
eier og leser Bibelen er også en stor utfordring
som må tas på alvor. Det kan ikke forutsettes at
menighetens medlemmer kjenner Bibelen godt.
Det er derfor et behov for å ta dagens bibelbruk
på alvor og inkludere dette i enda større grad i
trosopplæringen.

Hva er menighetenes satningsområder de neste årene?
1.
2.
3.

Diakoni/nærmiljø (40%)
Trosopplæring/utrustning av medlemmer (30%)
Barn/ungdom (30%)

Hva er i deres øyne de største
sosiale behovene i Oslo?
1.
2.
3.

Integrering (65%)
Ensomhet: isolasjon, utenforskap, brutte relasjoner
(55%)
Fattigdom/sosial ulikhet (35%)

Kilde: Undersøkelse blant Oslos menigheter. N=30
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5. Sosial smerte

Forskjeller i forventet levealder ved
fødsel i bydelene 2006-2010
Figur 5
Menn

Vi vil presisere at integrering ikke er løftet frem
som en egen utfordring her, men berøres av
utfordringene som beskrives. Integrering er
likevel et viktig fokusområde og må fortsatt
adresseres gjennom tiltakene som gjøres i årene fremover.

Ensomhet
Ensomhet er en stor utfordring i Norge som helhet - også i Oslo. Ensomhet knyttes i stor grad
til lav sosial støtte. Folkehelseinstituttet sier at
«God sosial støtte innebærer at en får kjærlighet og omsorg, blir aktet og verdsatt, og at en
tilhører et sosialt nettverk og et fellesskap med
gjensidige forpliktelser. Det motsatte av god sosial støtte er ensomhet.»

Undersøkelser (FHI) viser
at mer enn hver femte
nordmann føler seg ensom.

å først forstå og adressere graden av ensomhet
i egne sammenhenger for så å kunne hjelpe ensomme i samfunnet for øvrig.

Omsorgssvikt
Omsorgssvikt er en utfordring som får mye medie- og politisk oppmerksomhet. Både fagpersoners (leger, psykologer, lærere etc) og privatpersoners ansvar for å rapportere mistanke om
omsorgssvikt understrekes stadig i mediebildet.
«Begrepet omsorgssvikt (engelsk «neglect»)
omhandler det å forsømme å dekke et barns
grunnleggende behov slik at det utsettes for fysisk eller psykisk skade eller fare.» (Håndbok for
helse- og omsorgspersonell ved mistanke om
barnemishandling)
I 2015 fikk 5 694 barn og unge i Oslo kommune
hjelp av barnevernet (www.oslo.kommune.no)
Barnevernet bidrar med mye støtte og hjelp i
barnets oppvekstmiljø (særlig hjem og skole).
Hele fire av fem barn som får hjelp fra barnevernet, får hjelp i hjemmet, mens resterende
har behov for større hjelp i form av avlastningshjem, beredskapshjem eller ordinære fosterhjem. Hvert år trenger mellom 50 og 100 barn
og unge i Oslo et fosterhjem.
Barnevernet er opptatt av at barnets religiøse
og kulturelle bakgrunn ivaretas når et barn skal
plasseres i et fosterhjem. Det er derfor behov
for mange flere fosterhjem enn akkurat det antallet barn som trenger et nytt hjem.

Fattigdom
Det tilsvarer omtrent 130.000 personer i Oslo.
Videre finnes det omtrent 10.000 personer i
Oslo som ikke har noen nære fortrolige. Begge
funnene er alvorlige, men de som opplever at
de står helt alene befinner seg i en spesielt sårbar situasjon.
Med så høye tall i samfunnet generelt, har vi ingen grunn til å anta at ensomhet ikke finnes i
menighetene i Oslo. Vi vil oppfordre kirkene til
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17,5% av alle barn i Oslo vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt (SSB.no).
Det er nesten det dobbelte av landsgjennomsnittet på 10%. Selv om mange vokser opp i familier definert som fattige, fanger statistikken i
liten grad opp sammenhengen til oppvekstsvilkår utover økonomi. Organisasjonene som jobber med å bekjempe fattigdom understreker at
sosialt nettverk er viktigere enn om du er over
/ under fattigdomsgrensen. Frelsesarmeen sier:
Vi må evne å hjelpe folk med å mestre hverdagen
i tillegg til å gjøre høytidene minneverdige.

Høyest
Vestre Aker 81,6
Nordre Aker 81,0
Ullern 80,7

Lavest
Sagene 73,2
Grünerløkka 73,3
Gamle Oslo 74,8

«Still heller med nettverk, hjelp til
skolestart, ferieopplevelser, hytter. Det
er viktigere enn en søppelsekk til jul.»
Det er ikke bare hva du råder over i form av økonomiske og menneskelige ressurser som har betydning for ditt velvære, men også hvilke sosiale
relasjoner du inngår i. Fellesnevneren for begrepet sosial kapital er at også sosiale relasjoner
inneholder ressurser. Disse ressursene tilfaller
både enkeltindividet, nettverk, lokalsamfunn og
storsamfunn (Helsedirektoratet.no). Det er stor
forskjell på slik sosial kapital i de ulike bydelene
i Oslo. Tall fra SSB og Oslo kommune viser en
tydelig forskjell i sosial kapital fra øst til vest.
Bydelene i Oslo vest har gjennomgående høyere utdanningsnivå og lønnsnivå enn bydelene
i sentrum og Oslo Øst, med unntak av Nordstrand som også scorer høyt. Den samme trenden viser seg på forventet levealder og andelen
uføre i hver bydel.

Høyest
Vestre Aker 85,9
Ullern 84,2
Nordstrand 83,9

Lavest
Grünerløkka 78,2
Sagene 78,8
Stovner 80,2

Kilder: Statistisk sentralbyrå, GSI

Norge ble i 2017 kåret til verdens lykkeligste
land av FN (World Happiness Report 2017). Norge scorer særlig høyt på faktorer som omsorg,
frihet, generøsitet, ærlighet, helse, inntekt og
godt styringssystem. Selv om Norge kommer
godt ut på internasjonale tester, så opplever vi
sosial smerte også her. Vi ønsker med disse funnene å tydeliggjøre hvor den sosiale smerten
gjør seg synlig i Oslo.

Kvinner

tall for samboende par. Mer enn hvert fjerde
barn i Norge opplever at foreldrene går fra hverandre før de er fylt 18 år (ssb.no). Det er et tydelig behov for å styrke familiebåndene i Norge.
Det er naturligvis ikke slik at det alltid er bedre
for foreldre å holde sammen eller at barnet vil
ta skade av at foreldrene går fra hverandre. Likevel er det klart at selve bruddet utgjør en risikofaktor for barnet. Det er flere ting som tyder
på at samlivsbrudd kan ha negativ innvirkning
på barna. Ifølge Hanne Skjelten Tveit og Ingunn
Størksen (utdanningsforskning.no) kan samlivsbrudd skade barns tilknytningsfølelse og utløse
reaksjoner som fører til endret atferd eller emosjonelle vansker. I en norsk studie som fokuserte
på 5-åringers egne opplevelser, kom det frem at
de som hadde opplevd samlivsbrudd, uttrykte
mer frustrasjon, tristhet, ensomhet og bekymring enn andre barn (Størksen, Thorsen, Øverland og Brown 2011).

I det første leveåret
bor 88 % av barna
Samlivsbrudd er utbredt i Norge og i Oslo. På
landsbasis opplevde nesten 12 000 barn under sammen med begge
18 år foreldre-separasjon i 2015 (ssb.no). Tallene foreldrene sine. Blant hjemmeboende
for skilsmisse var 8 743 i 2015. I tillegg kommer 17-åringer er tallet 61 %.

Samlivsbrudd
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6. Kulturelle utfordringer
Kulturelle utfordringer handler i denne sammenheng ikke om kulturliv, forstått som underholdning. Det handler om mønstre, tankesett og holdninger i samfunnet. Vi vil nedenfor
presentere fem områder som til sammen gir et
visst bilde av samfunnstrendene: media, utdanning, næringsliv, myndigheter og frivillig sektor.

Media: det livssynsåpne samfunn
Et mediesøk på en rekke religiøse ord og uttrykk viser at det blir skrevet mer om tro nå
enn for 10 år siden; 174.000 ganger i 2016 mot
159.000 ganger i 2007. Ordet tro kan imidlertid fange andre meninger enn tro i religiøs forstand. Likevel er trenden den samme med ord
som ‘kirke’, ‘Gud’, ‘kristne’, ‘Jesus’, ‘menighet’
og ‘gudstjeneste’. Et ord det blir skrevet mindre om nå er ‘religion’ ned fra 23.000 ganger i
2007 til 16.300 ganger i 2016.
Hvis vi sammenlikner med ord fra Islam, som
‘Allah’ og ‘muslim’ er trenden den samme, med
unntak av ordet ‘islam’ som har forblitt uendret. Når det gjelder ord fra østlige religioner
som ‘buddshime’, ‘hinduisme’ og ‘new age’ ser
vi imidlertid motsatt trend; det skrives mindre
i dag enn for 10 år siden, totalt 756 oppslag i
2016 mot 1205 i 2007.

Selv om det skrives mer om kristendom i norske medier nå enn for 10 år siden blir kristendom ofte sett og forstått gjennom brillene til
dagens samfunn – det ‘post-kristne’. Absolutte sannheter er lite akseptert i dagens samfunn. Påstander om sannhet tolereres, men
forstås som kulturelle eller religiøse konstruksjoner. Kristent verdisyn kan derfor av mange
bli avfeid som historisk og umoderne. Dette
kan føre til at kristne sensurerer seg selv og
unngår den offentlige samtalen. Det er en
usunn holdning som potensielt kan føre til en
oppfatning at kristendommen er lite relevant
for folk flest.

«Kirken i Norge utfordres av et
sekulært verdensbilde og verdisett.
Responsen fra kirken kan likevel være
ulik; fra kulturell adopsjon, via kulturelt
engasjement til en kulturell flukt»
(Western Europe – Marginalisation of Christians through Secularisation
(Lars Dahle) i: Freedom of belief and Christian Mission (2015))

Det er viktig at kirken er bevisst sin tilnærming
til den offentlige samtalen. Dersom kirken ukri-

Figur 9

Antall oppslag i norske medier

Jesus 19397 Kirke 60062 «New age» 289
Allah 1825

Bibel 2843

Fotball 152014

Tro 174053
Gud 29851
Frelst 2284
Muslim 4496

Kristne 24961
Buddhisme 276
Hinduisme 191 Islam 13463 Meditasjon 1793
Religion 16300
Beskrivelse og kilder: Tall fra 2016, hentet fra Retriver. Alle norske kilder.
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tisk adopterer kulturen eller flykter fra den, kan
den i ytterste konsekvens vanne ut fundamentet
for troen. Et aktivt engasjement hvor kirken og
dens ledere er bevisst hvilke verdier som ligger
til grunn for engasjementet, er viktig for å bidra
til en bred samfunnsdebatt.

Utdanning
Frafall i videregående skole er et samfunnsproblem som får relativt mye oppmerksomhet i
pressen og blant politikerne (nrk.no). Vi vet at
27% av alle som starter vg1 ikke fullfører videregående opplæring i løpet av fem år (ssb.no).
Femårsperioden er viktig da en rekke rettigheter til utdanning bortfaller etter denne perioden. Terskelen for ungdom som ikke fullfører
innen denne tiden blir dermed enda høyere. I
Oslo er denne problematikken særlig relevant,
da det offentlige nylig strammet inn muligheten
til å ta opp eksamener. Dette slår dårlig ut for
elever som stryker i enkelte fag.
Frafall i skolen er åpenbart en samfunnsutfordring, men først og fremst problematisk for
personene det gjelder. Det er kjent at det er
flere gutter enn jenter som faller fra videregående opplæring (61% er menn, 39% er kvinner)
og at frafallet er større i yrkesfaglig enn i studieforberedende utdanningsløp (74% har valgt
yrkesfaglig studieretning, mens 26% har valgt
studieforberedende). I tillegg er det en sterk
korrelasjon mellom foreldres utdanningsnivå
og barnas - majoriteten av de som faller fra
skolen har også foreldre uten fullført videregående opplæring. Det kan se ut som frafall fra
videregående utdanning i mange tilfeller går i
arv.
En mye omtalt gruppe i utdanningssammenheng er barn av innvandrere. Sosiolog Are Skeie
Hermansen har forsket på innvandrerbarn født
i perioden 1973-1982 og han hevder følgende:
«Når innvandrerbarna blir voksne har de fleste
gjennomført en ordentlig klassereise. De har
klatret forbi foreldrene på den sosiale rangstigen og de gjør det like bra, eller bedre, enn
jevnaldrende etniske nordmenn med lik sosial
bakgrunn fra samme nabolag.» (forskning.no).
Det er likevel viktig å presisere at innvandrerbarn ikke er en homogen gruppe. Det er f.eks.
forskjell på barn av arbeidsinnvandrere og personer som kommer til Norge pga. familie, utdanning og flukt. Ifølge tall fra SSB har barn av
arbeidsinnvandrere høyere utdanning og barn
av flyktninger lavere utdanning enn befolkningen generelt.

De som ikke fullfører videregående skole er i dag
blant taperne i samfunnet. En nøkkelutfordring
er å forstå om selve problemet er ungdommene
som ikke fullfører skolen, eller forventningene
som stilles til at alle skal gjennom samme utdanningsløp. Sagt på en annen måte; definerer
vi normalitet for snevert? Burde vi ha alternativer fra starten av for ungdommer som ikke er
motivert for videregående utdanning?

Et sideblikk på frafall i skolen – fars rolle
Asgeir Føyen ved Abildsø Gård tar i mot flere
titalls ungdommer hvert år som trenger et alternativt tilbud til enhetsskolen. Her har de i flere år jobbet med å forstå de bakenforliggende
problemstillingene ved skolefrafallet. Erfaringen
fra Abildsø er at mange av ungdommene som
faller fra har en normal utrustning, men at skader påført i oppveksten gjør det vanskelig for
dem å følge et ordinært skoleløp. Et mønster
blant mange av elevene er en fraværende far
eller en far som sliter med å finne sin rolle. En
rekke forskere, bl.a. Pleck (2010a) skriver om
betydningen av fars rolle, særlig som kjønnsrollemodell for gutter. Ifølge Føyen er dette en viktig problemstilling som politikere og samfunnet
for øvrig trenger å addresser i enda større grad.

«Fars foreldrerolle er ulik
mors, far er heller ikke en
erstatning for mor når hun
ikke er tilstede. Derimot gir
far et unikt, dynamisk og
viktig bidrag til sine familier
og barn» (nhi.no)
Det har vært et skifte i forskningen på farsnærvær fra fokus på kvantitet til et fokus på kvalitet. Fra å være opptatt av mengden tid fedre
brukte sammen med barna, er det nå mer fokus på hvordan fedre bruker denne tiden. Pleck
(2010b) deler samhandlingen inn i tre hovedgrupper, henholdsvis samhandling i positive
aktiviteter, bekreftende responser og kontroll. I
tillegg trekker han inn områdene indirekte omsorg og primær omsorgsperson. Ved siden av
disse ulike formene for samhandling kan igjen
kvaliteten på forholdet mellom foreldrene også
se ut til å være en av nøkkelfaktorene for forholdet til barnet (Lamb & Lewis 2010).
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Begrepet farsfigur dekker imidlertid et bredere
spekter enn far alene. En hvilken som helst mann
som ikke er biologisk knyttet til barnet, men likevel opptrer i en faderlig rolle, fungerer som
en farsfigur. Dette er ofte, men ikke begrenset
til, en bestefar eller en onkel (Marsiglio og Hi-

nojosa 2010). Ved siden av biologisk tilknyttede
omsorgspersoner kan både førskolelærere og
lærere sies å ha en oppdragende rolle overfor
barn. Mannlige ansatte i barnehager og skoler
opptrer som rollemodeller, særlig for guttene
(Bratterud, Emilsen og Lillemyr 2006).

27%

av alle som startet vg1 fullførte ikke
videregående opplæring i løpet av fem år

Karakteristikker:
• Har havnet på utsiden og følger ikke
vanlig løp for skole, sosialt, aktivitet
• Normalt utrustet, men har ofte påført skader i oppveksten

En del bedrifter snakker om det gode de gjør
for samfunnet. Deres samfunnsoppdrag. I bunn
og grunn handler det vel om å tjene mest mulig
penger. Men er dette egentlig et problem?

siness of business is business». Selskapene skulle altså ikke fokusere på noe annet enn å tjene
mest mulig penger. Ser vi på verden under ett
har utvilsomt kapitalismen eller markedsøkonomien ført til mye positivt. Veldig mye av det vi
ser rundt oss er et resultat av dette systemet.
Hele den industrielle revolusjon med alle innovasjonene som kom da og velstanden som den har
ført med seg er et resultat av dette systemet.
Og mange hundre millioner, om ikke milliarder,
av mennesker er tatt ut av fattigdom som følge
av dette systemet.

Adam Smith, den moderne kapitalismens ideologiske far, skrev i sin bok «the Wealth of Nations» som ble utgitt i 1776, at dersom hvert
enkelt individ søker sin egeninteresse vil fellesinteressen – samfunnets interesse - oppnås
som ved en usynlig hånd. Og Milton Friedman,
nobelprisvinner i økonomi i 1976 sa at «the bu-

De siste årene derimot, spesielt etter finanskrisen som startet for 10 år siden, har det blitt
tydeligere og tydeligere at dette systemet har
sine slagsider. Finanskrisen var i stor grad drevet av individer som søkte sin egeninteresse.
Sin kortsiktige egeninteresse. Dette førte i liten
grad til at fellesinteressen ble oppnådd. Klima-

Leser man avisene, snakker med folk i næringslivet eller leser lærebøkene om økonomi så kan
man lett få inntrykk av at business handler om
én ting: å tjene mest mulig penger. Høyest mulig
omsetning. Størst mulig resultat. Og høyest mulig avkastning til aksjonærene.

Studieforberedende

Yrkesfag

26%

Kilder: ssb.no, Asgeir Føyen v/ Abildsø Gård
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Mange bedrifter har en
«ESG» avdeling som
jobber på egenhånd
uten å influere resten
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krisen som verden står overfor, som blant annet
er et resultat av at selskaper, individer og samfunnet for øvrig ikke har tatt nok hensyn til miljøet viser at fellesinteressene ikke ivaretas godt
nok av markedet. Vi ser også de enorme ulikhetene som finnes i verden i dag. Det er tydelig at
det kapitalistiske systemet ikke løser alle problemene i samfunnet. Og det er tydelig at Adam
Smiths «usynlige hånd» ikke fungerer optimalt.
Stadig flere bedrifter blir imidlertid bevisst sitt
samfunnsengasjement. ESG (Environmental,
Social, Corporate Governance) er en måte å
måle bærekraft og etiske konsekvenser og er
utbredt blant bedrifter som vurderer nøye hvor
de skal gjøre investeringer. Håndbøker i etikk eller ‘code of conduct’ er også utbredt i bedrifter
som ønsker å drive i tråd med etiske retningslinjer. Likevel er det mange bedrifter som ivaretar
engasjementet ved å opprette en enhet eller en
avdeling som får ansvar for temaet. Faren er at
disse avdelingene jobber på egen hånd - uten
å influere resten av bedriften. Samfunnsengasjement, enten det handler om etikk eller bærekraft, må være en del av kjernen i virksomheten.
Vi tenker at business drevet på den rette måten
handler om tjene medmennesker ved å skape
gode produkter og tjenester og gode arbeidsplasser. Og så må selvfølgelig selskapene tjene
penger for at de skal være økonomisk bærekraftige.
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Jim Collins, som er kjent for å ha skrevet boken «Good to great», har sammen med et team
på Stanford studert 1,000-vis bedrifter og funnet de bedriftene som gjorde det best over tid.
Bedriftene ble delt inn i to kategorier, gullmedaljebedriftene – de aller beste, og sølvmedaljebedriftene – de som var nest best. Deretter
sammenliknet de gullmedaljebedriftene med
sølvmedaljebedriftene og så hva som kjennetegnet dem. Det var ett klart kjennetegn på
gullmedaljebedriftene; de hadde alle en hensikt som var større enn bare å tjene penger –
en «purpose beyond profits». De aller beste
bedriftene i verden har åpenbart skjønt dette
prinsippet.
Det som ofte skjer i næringslivet er at man mikser mål og middel. Middelet; det å tjene penger,
blir målet. Mens målet; det å tjene samfunnet, blir
middelet. Det burde vært omvendt.
Her kan vi være med å bidra til at bedriftene
vi jobber i eller er eiere i, har den riktige prioriteringsrekkefølgen mellom mål og middel. Da
kan vi få et sant hensiktsdrevet næringsliv som
virkelig er opptatt av å tjene samfunnet og som
drives på en bærekraftig måte.
Det er behov for et gjennomgripende paradigmeskifte i næringslivet; fra kortsiktig profittmaksimering til langsiktig lønnsomhet basert på
hensikt.
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Myndigheter – svart arbeid
Svart arbeid er en stor utfordring i Norge. Den
svarte økonomien i Norge er av Skatteetaten estimert til 430 MRD hvert år. Det betyr at nesten
15% av alle pengene som omsettes i Norge, er
svarte.
For å bekjempe svart arbeid i Norge må vi endre
holdningene til folk flest. «Slutt å handle svart,
men kanskje enda viktigere, slutt å akseptere at
venner og familie handler svart. Det er dessverre en utbredt aksept for svart arbeid i samfunnet» - Kristin Skogen Lund

Noen bransjer er mer utsatte enn andre:

Renholdsbransjen
Butikker, frisører og bilpleie
Byggebransjen
Utelivsbransjen
Dagligvarebransjen
Landbruk

Vi har dessverre grunn til å anta at holdningene
til svart arbeid er for svake også blant mange
kristne. Kirken må gå foran på dette området og
skape en holdningsendring blant folk for å bekjempe svart arbeid i Norge. Kriminalitet er i liten grad sosialt akseptert – det bør svart arbeid
også være.

Den svarte økonomien
i Norge er estimert til
430 milliarder hvert år.
Det betyr at nesten 15% av
alle pengene som brukes
i Norge, er svarte.

Frivillig sektor
Frivilligheten og dugnadsånden i Norge er omfattende og sterk og bidrar med en viktig del
av den totale verdiskapningen i Norge (omtrent
5% av den økonomiske verdiskapningen for
fastlands-Norge i 2014). En undersøkelse av frivillig arbeid fra Institutt for samfunnsforskning
indikerer at det stod i overkant av 1,7 frivillige
årsverk bak hvert lønnede årsverk i norske frivillige organisasjoner, noe som tilsvarer omtrent
148.000 årsverk.

I dag er imidlertid de ulike finansieringskildene
skjevfordelt med tanke på hva slags frivillighet
de finansierer. Næringslivet står totalt for 14% av
de økonomiske bidragene til frivillighet i Norge,
men disse midlene er i all hovedsak rettet mot
kultur og utdanning og forskning. Dersom vi ser
på næringslivets bidrag til støtte av religiøse institusjoner og sosialt arbeid er tallet lavt (hhv.
0,01% og 2%). Vi tror næringslivet kan spille en
vesentlig bredere rolle i finansieringen av frivillig sektor og særlig innen områder hvor dagens
finansiering er nærmest fraværende - som religiøse institusjoner og sosialt arbeid.

Husholdningene er den viktigste finansieringskilden og stod i 2014 for 43% av det økonomiske bidraget. Stat og kommune bidro med
henholdsvis 27% og 16% gjennom overføringer
og kjøp av tjenester, mens 14% er finansiert av
næringslivet.
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utgjør 148.000 årsverk.

Lokalmiljø og bolig
9%

• Verdien av ulønnet arbeidskraft
tilsvarer 71,9 milliarder kroner
hvert år

Yrkes-, bransje-, og fagforeninger
10 %

Kilde: ssb

Sosiale tjenester
13 %

Utdanning og forskning
11 %fram punktene
Løfte
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Kilde: ssb
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7. Oppsummering / veien videre
I arbeidet med Oslo Monitor har vi funnet mange utfordringer Oslo står overfor, men like mange utviklingsmuligheter som frivillig sektor, kirken og næringslivet kan realisere. For å realisere
disse mulighetene er det viktig at vi bruker ressursene våre, både økonomiske og menneskelige, på en hensiktsmessig måte.
Vi ønsker at denne rapporten resulterer i konkret handling, ikke inspirasjon alene. Det er behov for å realisere flere utviklingsmuligheter
parallelt for å gjøre Oslo til en bedre by. Vi vil
derfor anbefale følgende handlingspunkter over
de kommende årene:
Åndelig situasjon
• Styrke kirkens tilstedeværelse i Asker / Bærum og Alna
• Etablere en felles strategi for kirkeplanting
og evangelisering/utadrettet arbeid de neste 15-20 årene
• Stimulere bibelbruken blant kirkens medlemmer og den norske befolkning forøvrig
Sosial smerte
• Tilby informasjon og opplæring om å være
fosterhjem i kirkene
• Kartlegge ensomhet i kirkene og hjelpe egne
medlemmer inn i et godt sosialt nettverk
• Styrke tilbudene til andre ensomme og personer i sårbare livssituasjoner
• Styrke aktivitetstilbudet lokalt i Oslo (basert
på behovene i de ulike bydelene)
• Styrke informasjons- og veiledningstilbudet
til foreldre (både forebyggende og støttende)

Kulturelle utfordringer
• Drive holdningsskapende arbeid i kirker og
virksomheter for å bekjempe svart arbeid
• Støtte aktører som reduserer frafallet i skolen
• Bidra til å endre fokus i næringslivet; fra
kortsiktig profittmaksimering til langsiktig
lønnsomhet basert på hensikt
• Styrke finansieringen fra næringslivet til religiøst og sosialt arbeid i frivillig sektor
Det er allerede mange organisasjoner som jobber med utfordringene Oslo står overfor. Vi
anbefaler å støtte opp om og videreutvikle eksisterende tiltak, der det finnes, fremfor å utelukkende starte nye tiltak.
Over de kommende årene ønsker Oslo Monitor
å følge med på sentrale parametere (KPIer):
Åndelig
• Andel av befolkningen som tror på Gud
• Andel av befolkningen som regner seg som
personlig kristen
• Andel av befolkningen som jevnlig går til
gudstjeneste
Sosialt
• Andel av befolkningen som føler seg ensomme
• Andel barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt på bydelsnivå
• Andel ungdom som dropper ut av skolen
• Andel barn under 18 år som opplever samlivsbrudd
Kulturelt
• Størrelsen på den svarte økonomien i Norge
• Finansieringen av frivillig sektor

Oversikten på de neste sidene er ikke en komplett liste, men viser organisasjoner som i dag adresserer
utfordringene i rapporten. Vi har i all hovedsak valgt organisasjoner som har hovedvirksomhet i Oslo.
Listene er sortert pr. tematikk, men noen organisasjoner kan passe inn under flere kategorier. Dette er
en dynamisk liste som vil oppdateres ved neste versjon av Oslo monitor. Forslag til organisasjoner som
bør med på listen kan sendes til oslomonitor@skaperkraft.no.

ÅNDELIG Situasjon

YWAM Oslo

I tillegg til alle kirkene i Oslo er det en rekke andre
organisasjoner som jobber med den åndelige
situasjonen i byen

Laget NKSS
Lagets visjon er å gjøre Jesus kjent på skole- og
studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt. Laget har flere skole- og studentlag i Oslo
og organiserer i tillegg kristenrussen med et aktivt
fokus på å være tilstede og å gjøre en forskjell blant
sine medruss.
www.nkss.no

Tlf: 991 60 730

Ny Generasjon
Ny Generasjon sin visjon er å være en bevegelse av
kristne ungdommer som gjør Guds kjærlighet tilgjengelig på sine skoler og studiesteder. Ny Generasjon er en frittstående organisasjon uten bindinger
til én bestemt kirke, trossamfunn eller andre kristne
organisasjoner.
www.nygenerasjon.no

Tlf: 224 72 035

Bibelleseringen
Bibelleseringen har som målsetting å knytte nærmere kontakt med andre som har et engasjement
for Bibelen og i samarbeid med disse inspirere,
motivere og utfordre til møter med Gud gjennom
Bibel og bønn. Hensikten er at stadig flere skal forstå Ordet, tro det og styrkes av det.
www.bibelleseringen.no

Tlf: 229 92 969

Det norske bibelselskap
Det Norske Bibelselskap er en del av De forente bibelselskaper, et fellesskap av nasjonale bibelselskaper i mer enn 200 land og territorier. Bibelselskapene samarbeider med alle kristne kirkesamfunn og
mange internasjonale ikke-statlige organisasjoner.
www.bibel.no/bibelselskapet

Tlf: 479 76 450

Areopagos
Areopagos arbeider med livssynsdialog, religionsstudier, kristen trospraksis og å vise nestekjærlighet
gjennom bistandsprosjekter. Vi arbeider i Norge,
Danmark, Hongkong og Kina.
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www.areopagos.no

Tlf: 233 31 700

YWAM Oslo sin visjon er å gjøre hverdagsdisipler.
De driver et utstrakt arbeid for å realisere dette,
bl.a. DTS, bibelkvelder, barmhjertighetsarbeid, disippelkollektiv m.m. og legger vekt på samarbeid med
kirker, organisasjoner og enkeltpersoner.

www.ywamoslo.no

Gideon
Gideons visjon er “Guds ord tilgjengelig”. For å nå
alle dem som ikke går i kirke/bedehus legger de
vekt på å møte folk der de er. Eksempler på tiltak
er: gratis eksemplar av Guds Ord til skoler, høyskoler/universitet, overnattingssteder, sykehus, helseinstitusjoner, hotel o.l.
www.gideon.no

Tlf: 671 39 520

Søndagsskolen
Søndagsskolens visjon er “Jesus til barna”. Søndagsskolen bygger på en evangelisk-luthersk basis,
og er økumenisk orientert. Søndagsskolen vil: 1)
styrke barnas tro og hjelpe de til å følge Jesus: 2)
kalle og utruste søndagsskoleledere; 3) opprette
nye søndagsskoler og barnegrupper; 4) støtte trosopplæringen i hjemmet.
www.sondagsskolen.no

Tlf: 220 87 100

KRIK
Kristen Idrettskontakt, KRIK, er en medlemsorganisasjon og kontaktbevegelse for idretts- og sportsengasjerte som ble startet i 1981 etter initiativ fra
presten Kjell Markset. KRIKs formål er å «bevare,
inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i
idrettslag og menighet».
www.krik.no

Tlf: 225 88 020

KFUK-KFUM
Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta
ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp.
Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på
Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse,
samt utfordre til engasjement og handling i kirke og
samfunn, lokalt og globalt.
www.kfum-kam.no

Tlf: 222 91 497
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Fattigdom

SOSIAL SMERTE
I tillegg til kirkenes aktiviteter og offentlige tilbud er det
en rekke andre organisasjoner som jobber for å adressere sosiale utfordringer i Oslo
Ensomhet

Mental helse

Kristent Interkulturelt Arbeid

En medlemsorganisasjon for alle mennesker med
psykiske helseproblemer, pårørende og andre
interesserte. Deres slagord er at alle har rett til et
meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og
mestring. Mental Helse fokuserer på økt åpenhet,
forebygging av psykiske helseplager og et bedre
helsetilbud. Tiltak: Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging
og behandling av psykiske helseproblemer.

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er Norges største landsdekkende organisasjon som arbeider på
innvandrerfeltet. KIA startet i 1974 og er således den
eldste organisasjonen på innvandrerfeltet. KIA er
en selvstendig økumenisk og diakonal organisasjon.
KIAs arbeidsområder inkluderer:
• Program – arbeid sammen med innvandrere og
flyktninger.
• Holdninger – både blant menigheter og i samfunnet.
• Talsmann – KIA ønsker å være en «vaktbikkje»
på innvandrerfeltet.

www.mentalhelse.no

Tlf: 480 06 050

www.kianorge.no

Kirkens SOS
Landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon
og internett. Deres formål er å omsette Jesu nestekjærlighet i praksis ved å gi tid til, tro på og håp for
mennesker i krise. Kirkens SOS fokuserer på å søke
å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell
krise, - og forebygge selvmord gjennom SOS-chat,
SOS-telefon, SOS-melding.
www.kirkens-sos.no

Tlf: 230 81 380

Tlf: 483 14 100

Omsorgssvikt

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet
(BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern,
barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern,
likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

www.kirkensbymisjon.no/om-oss

www.modum-bad.no

Tlf: 214 16 100

Tlf: 223 65 500

Familievernkontorene - Bufetat
Frelsesarmeen
Frelsesarmeen er den norske utgaven av den verdensomspennende bevegelsen The Salvation Army
som arbeider i over 120 land, både helnorske og
globale. Frelsesarmeens arbeid kan oppsummeres
i følgende tre begreper: Suppe (grunnleggende,
fysiske behovene); såpe (verdighet, inkludering og
selvrespekt) og frelse (Guds grenseløse og livsforvandlende kjærlighet gjennom Jesus).

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er
organisert i fem regioner og har ansvar for det
statlige barne- og familievernet. Regionene i Bufetat leverer statlige barne- og familieverntjenester på
vegne av staten. Ansvaret er blant annet regulert av
barnevernloven og familievernkontorloven.
www.bufdir.no/familie

Tlf: se nettside

Tlf: 229 98 500

Norsk fosterhjemsforening
Norsk Fosterhjemsforening har som mål å være
en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan
innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen er en
landsdekkende og uavhengig interesseorganisasjon
i forhold til politiske partier og trossamfunn.
www.fosterhjemforening.no/oslo

Kulturelle Utfordringer
Media og det livssynsåpne samfunn

I tillegg til kristne aviser og kristne forlag er det flere andre organisasjoner som jobber for å prege mediebildet.

Tlf: 414 84 511

TV Inter

IKO - Kristelige pedagogisk senter

TV Inter har vært fast leverandør av programmer til
riksdekkende tv siden 1992 og har levert over 600
produksjoner innen genre som dokumentar, portretter, dokusåpe, reality, drama konsert- og flerkameraproduksjoner. Hovedfokuset er å fortelle tros- og
livshistorier som berører og engasjerer.

IKOs visjon er å skape rom for kristen tro, håp og
undring. I denne sammenfattes oppdraget og utgangspunktet for IKOs arbeid rettet mot kirke, hjem,
skole og barnehage. IKO er en selvstendig institusjon uten fast offentlig støtte og eies av bispedømmerådene i Den norske kirke, bispemøtet og flere
kristne organisasjoner.

www.tvinter.no

Tlf: 228 04 950
www.iko.no

Tlf: 225 95 300

Tlf: 232 14 537 / 232 14 536

Blåkors
Blå Kors er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon
som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt
behandlingsarbeid. Ved siden av forebyggende og
holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 54 diakonale virksomheter i 16 fylker.
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Er en privat institusjon som tilbyr forskningsbasert
behandling av psykiske lidelser, kurs og fagkurs
innen samliv og helse samt kirke- og kulturopplevelser. Modum Bad er økumenisk og diakonal og
arbeider ut ifra et kristent menneskesyn.

Tlf: se nettside

NLA

Barneombudet

www.blakors.no

Modum Bad

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell
organisasjon som arbeider i byer over hele Norge,
blant mennesker som strever med hverdagen på
ulike måter. Deres visjon er at mennesker i byen skal
erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens
bymisjon har 1800 ansatte i hel- og deltidsstillinger,
samt 4500 frivillige i 40 norske byer og steder.

www.frelsesarmeen.no

Det hvite bånd

www.hviteband.no

Kirkens bymisjon

Barnevernet

www.bufdir.no/barnevern
Det Hvite Bånd er inndelt i 14 kretser, og har i dag
ca. 65 foreninger. Norske kvinners kristne avholdsforbund er tilsluttet Worlds Womens Christian
Temperance Union (WWCTU). Det Hvite Bånd er
en avholdsorganisasjon for kvinner, som på kristen
grunn arbeider for å forebygge alle slags rusgifter,
verne om familien, få kvinner med i avholdsarbeidet,
fremme likestilling i borgerrettigheter og mellomfolkelig fred og forståelse.

Samlivsbrudd

Tlf: 220 32 740

Barn og unges talsperson. Jobber for barns rettigheter. Passer på at de som bestemmer i Norge
følger barnekonvensjonen. Barneombudet er uavhengig.
www.barneombudet.no

Tlf: 229 93 950

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole, åpen
for alle uansett livssyn. Høgskolen er akkreditert av
NOKUT og har omkring 2.000 studenter og 200
ansatte fordelt på tre regionsentre i Bergen, Kristiansand og Oslo. NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
har fokus på fagfeltene journalistikk, medier og
kommunikasjon.
www.nla.no

Menneskeverd
Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber
for livsrett, likeverd og livshjelp. Deres oppgaver
innebærer aktiv formidling i det offentlige rom med
sikte på å bygge kunnskap og holdninger, og motivere til innsats for vern av menneskeverdet. Være et
kompetansesenter for dem som søker kunnskap om
aktuelle temaer knyttet til menneskeverdet.

Tlf: 555 40 700
www.menneskeverd.no

Tlf: 223 40 900
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8. Kilder

Svart arbeid

KPK (Kristelig pressekontor)
Norges kristne nyhetsbyrå, som leverer meningsfulle nyheter til små og store nyhetsformidlere i Norge.
Eies av 31 organisasjoner og institusjoner innen Den
norske kirke, tverrkirkelige organisasjoner og frikirkesamfunn

Medbyggerne/Handlehvitt

www.kpk.no

www.medbyggerne.no /
www.handlehvitt.no

Tlf: 481 74 239

Medbyggerne en kampanje som har som mål å få
kunder og håndverkere til å si nei til svart arbeid.
Kampanjen er et samarbeid mellom byggbransjen,
NHO, LO og offentlig sektor i Vestfold.
Tlf: 907 64 407

Frafall i utdanning
Andre organisasjoner

Abildsø gård
Er en historisk gård i Oslo by, som skal bidra til å
forebygge frafall fra skole og arbeidsliv gjennom
forskjellige initiativ/prosjekter og sosialt entreprenørskap. Gården er privat (etablert som stiftelse),
og tar imot besøk etter avtale.
www.abildso.org

Tlf: 917 40 274

Maritastiftelsen
Maritastiftelsen er en norsk selvstendig kristen diakonal stiftelse som arbeider med rusforebyggende
arbeid og å hjelpe unge rusmisbrukere til et liv uten
rus. Deres arbeid inkluderer kafe, fengselsarbeid,
brukthandel, bolig, kvinnearbeid, musikkverksted.
www.marita.no

Tlf: 220 45 400

Hensiktsdrevet næringsliv

GameChangers

P22

Game Changers er et initiativ for å skape positiv
forandring i barns liv, ved å hjelpe sosiale entreprenører med å gjøre deres ideer om til virkelighet. Den
norske kampanjen er en del av et bredere søk etter
Game Changers, i et internasjonalt samarbeid mellom Modern Times Group og Reach for Change.

P22 hjelper rusmiddelavhengige med avrusning
samt motivasjon og forberedelse til rehabilitering
og en rusfri hverdag. De arbeider ut fra et klart kristent verdisyn og holder til ved Lovisenberg sykehus
i Oslo.
www.p22.no

Tlf: 232 90 500

www.gamechangers.no

Evangeliesenteret

Skaperkraft
Tankesmien Skaperkraft skal stimulere til refleksjon,
bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging. Skaperkrafts arbeidsområder inkluderer: tro
og samfunn, entreprenørskap og samfunnsbyggende verdiskaping, migrasjon og integrering og
utdanning.

Stiftelsen Evangeliesenteret har som formål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.
Målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet og
bedret livskvalitet, og tilbakeføring til ordnet samfunnsliv, gjennom målrettet helhetlig døgnbasert
rehabiliteringstilbud til rusmiddelavhengige.

www.skaperkraft.no

www.evangeliesenteret.no

Tlf: 918 49 610

Movement Day
Bevegelse som har som formål å samle kristne ledere på tvers av kirkesamfunn, etnisitet, geografi og
sosio-økonomiske skiller. Formålet er å skape lokale
bevegelser som skaper løsninger på sosiale behov i
samfunnet.
www.movementday.com

Tlf: 210 04 900

Filip Rygg: Daglig leder for Tankesmien Skaperkraft.
Har skrevet en bok hvor han beskriver de barna som
har dårligst utgangspunkt når de blir voksne
Folkehelseinstituttet: Fagkompetanse innen en
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