
 

 

Fagpolitisk plattform: Arbeid  

Denne fagpolitiske plattformen angir hva Kirkens Bymisjon mener om arbeid og om 
enkelte relevante arbeidslivsspørsmål.  

Kirkens Bymisjon ser et arbeidsliv med høye terskler for å komme inn, der mange 
havner utenfor og opplever at de ekskluderes. Arbeidslivet er preget av høye krav til 
tempo og levering, sterke markedskrefter, effektivitetspress, produktivitetsfokus og lite 
fleksibilitet. Vi ser at arbeidslivet blir mer spesialisert, og utilgjengelig dersom en ikke 
har riktig og tilstrekkelig kompetanse og erfaring.  

Den økonomiske og politiske utviklingen i Europa og resten av verden har ført til at 
flere fattige arbeidssøkende kommer til Norge. Med kriser, høy arbeidsledighet og 
harde sparetiltak i flere land lever mange av ubeskyttet og midlertidig arbeid, uten 
sosial trygghet og med dårlige vilkår. 

Hva betyr arbeid? 
Arbeid kan gi fellesskap og bidra til inkludering og sosial kontakt. Deltakelse i 
arbeidslivet kan bidra til individuell frihet, selvstendighet og økt samfunnsdeltakelse. 
Arbeid kan for enkelte gi mindre rusbruk, bedre psykisk helse og mindre ensomhet.  

Både lønnet arbeid og annet arbeid er verdiskapende aktivitet som kan gi mestring og 
følelsen av å være nyttig. Arbeid kan være både kilde til mening og sysselsetting, og til 
inntekt. Arbeidsinntekt er med på å utjevne sosiale forskjeller og gir den enkelte 
grunnlag for å forsørge seg selv, barn og familie. For utenlandske arbeidstakere fra 
land uten gode velferdsordninger danner arbeid og lønnsinntekten hele livsgrunnlaget 
for arbeidstakeren, og ofte også for familien i hjemlandet. 

Hva gjør Kirkens Bymisjon? 
Kirkens Bymisjon har mer enn 80 arbeidstilbud over hele landet. Tilbudene er for 
personer som står utenfor ordinært arbeidsliv. Dette kan være mennesker som har 
rusutfordringer og psykisk uhelse, flyktninger og innvandrere med lite arbeidserfaring 
og språkutfordringer, samt unge mennesker som sliter med å komme inn i arbeidslivet.  
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Vi har ulike typer arbeidstilbud som inkluderer alt fra dagsarbeid med utbetalt honorar, 
til opplæring og praksis med mål om ordinært arbeid. Tilbudene er varierte i oppgaver 
og aktiviteter; vi driver sykkelverksteder, kafeer, butikker og produksjon for salg. Vi har 
som mål å gi tett oppfølging av den enkelte. 

Kirkens Bymisjon fyller mellomrommet og er en brobygger, både som selvstendig ideell 
aktør med tilbud om arbeid på tilrettelagte arenaer, og som en samarbeidsaktør som 
tilrettelegger for arbeidsrettede tiltak i regi av NAV.  

Kirkens Bymisjon bidrar med vår kompetanse og praksisnære erfaring i 
samfunnsdebatten og ønsker på den måten å påvirke til endringer i arbeidslivet.  

Kirkens Bymisjons standpunkter  
Et inkluderende arbeidsliv – et arbeidsliv for alle 

Kirkens Bymisjon ønsker et arbeidsliv alle kan være en del av og alle kan bidra i. Alle 
som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det. Artikkel 23 av Menneskerettighetene 
lyder: Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold 
og til beskyttelse mot arbeidsløshet. Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling 
for likt arbeid. I tråd med Menneskerettighetene er Kirkens Bymisjons prinsipielle 
holdning at alle mennesker har rett til lovlig arbeid.  

Kirkens Bymisjon vil jobbe for et raust arbeidsliv som har rom for mangfold, som 
inkluderer i stedet for å ekskludere, et arbeidsliv med romslighet og fleksibilitet. Vi 
mener at det vil gagne både den enkelte arbeidstaker, arbeidsgiverne og samfunnet 
som helhet hvis arbeidslivet åpnes opp for flere. 

Kirkens Bymisjon vil rette søkelyset mot faktorer som bidrar til sosialt utenforskap. For 
at mennesker som står utenfor arbeidslivet skal kunne delta, må holdninger endres, 
både holdninger til årsakene til utenforskap og til hva som skal til for å inkludere. 
Arbeidsinkluderingens positive sider må fremheves, og ikke kun belastningene.  

Kirkens Bymisjon har tro på at alle har sin rolle og plass i arbeidslivet. Det er bruk for 
alles kompetanse, også kompetanse som er annerledes enn den vi kjenner fra før. Vi 
erfarer samtidig at ikke alle lever opp til krav og forventninger, og noen trenger 
alternative tilrettelagte arbeidsarenaer, mens andre trenger ekstra støtte på vei inn i det 
ordinære arbeidslivet. Mange av de vi møter opplever høye terskler for deltakelse i 
arbeidslivet.  

Kirkens Bymisjon mener unge mennesker som står utenfor utdanning og arbeidsliv må 
satses på slik at de får en god start i arbeidslivet. De unges overganger må sikres 
gjennom flere kombinasjonsløp som inkluderer mer tilpasset undervisning, økt 
fleksibilitet og muligheter for å kombinere skolen med arbeid. På den måten kan flere 
fullføre videregående opplæring. 

Kirkens Bymisjon mener det er viktig å sikre at nyankomne flyktninger med lite eller 
ingen formell utdanning, får delta i arbeidslivet. Diskriminering i arbeidslivet må 
bekjempes, enten diskrimineringen skjer på bakgrunn av rus- og psykiskhelse-
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utfordringer eller minoritetsbakgrunn. Kirkens Bymisjon vil jobbe aktivt mot høye 
terskler i arbeidslivet.   

Kirkens Bymisjon mener at regelverket må endres, slik at asylsøkere som er i 
asylsøkerprosessen, lengeværende papirløse migranter og migranter som ikke kan 
returneres til hjemlandet får tilgang til ordinært og lovlig arbeid.  

Tilrettelagte tilbud 
Det er mange som står langt utenfor arbeidslivet, og det er ulike årsaker til det. 
Uavhengig av dette må de møte senkede terskler gjennom individuell tilpasning, 
tilrettelagte tilbud, fleksibilitet og tid til og rom for å finne en egen vei til en meningsfull 
hverdag. Arbeidstilbud fra det offentlige og ideelle organisasjoner må derfor være 
differensierte, varierte og med ulik innretning.  

Kirkens Bymisjon ser faresignaler ved endringer i arbeidsmarkedspolitikken med nye 
former for konkurranse med kommersielle tilbydere, mer konsekvent arbeidslinje i 
tiltakssammenheng og krav om korte tidsløp. Noen kan dra nytte av den økte 
arbeidsrettede innsatsen, men Kirkens Bymisjon ser også at andre trenger lenger tid 
og flere forsøk.  

Kirkens Bymisjon mener NAV bør erstatte anbudskonkurranser på kommersielle vilkår 
med samarbeid med ideelle aktører. NAV bør inkludere flere i sin portefølje og jobbe 
tettere med ideell sektor for å kunne tilby mer målrettede tiltak. Med mer fleksibilitet, 
romsligere tiltakskategorier og mer individuell tilpasning vil flere kunne få 
arbeidsrettede tiltak som faktisk hjelper dem inn i det ordinære arbeidslivet. Heller enn 
aktivitetsplikt, er det behov for at de ansatte i NAV får bruke sin kompetanse og 
vurderingsevne til individuelle og faglige vurderinger i møte med den enkelte.  

Kirkens Bymisjon har mer tro på individuell tilrettelegging heller enn trussel om bortfall 
av økonomisk sosialhjelp, som er en grunnleggende og nødvendig hjelp til å komme 
gjennom en vanskelig økonomisk situasjon. 

Kirkens Bymisjon mener det er viktig å anerkjenne lavterskel arbeid som fullverdig 
arbeid for personer som ønsker å bidra i samfunnet med sin arbeidsevne. Målet for alle 
er ikke nødvendigvis ordinært arbeid.  

Kirkens Bymisjon mener at sosialhjelpssatsene må økes til et nivå man kan leve av og 
uføretrygden må økes til et nivå som hindrer fattigdom. De statlige ytelsene må være 
tilstrekkelig til at ingen må motta kommunal sosialhjelp for å klare seg økonomisk. Det 
må bli enklere å kombinere ytelser med utdanning og arbeid. Personer som mottar 
uføretrygd bør kunne tjene 1 G, ikke bare 0,4 G som i dag. De som deltar i lavterskel 
arbeidstilbud, bør ikke straffes økonomisk for dette ved utmåling av sosialhjelp.  

Kirkens Bymisjon mener at flere må inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av 
ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. 
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Styrke bærekraft 
Kirkens Bymisjon mener at normen i norsk arbeidsliv bør være mål om ikke bare 
økonomisk overskudd, men også positiv sosial og miljømessig verdiskapning og 
påvirkning.  

Ved å inkludere flere, får vi økt verdiskapning, både sosialt og økonomisk: det er viktig 
både for den enkelte og for samfunnet at uutnyttet kompetanse og arbeidskraft brukes.  

Vi mener alle anbud bør inkludere arbeidsinkludering på samme måte som anbud 
inkluderer lærlinger.  

Et anstendig og likestilt arbeidsliv 
Kirkens Bymisjon vil arbeide for et trygt og rettferdig arbeidsliv med anstendige 
arbeidsvilkår for alle arbeidere, - et arbeidsliv uten arbeidslivskriminalitet, sosial 
dumping eller tvangsarbeid. Kirkens Bymisjon jobber mot all urett og utnytting i 
arbeidslivet, spesielt av mennesker med begrenset tilgang til grunnleggende rettigheter 
i velferdssamfunnet. Utnytting må avdekkes, synliggjøres og fjernes.  

Kirkens Bymisjon vil mobilisere for et arbeidsliv som ivaretar likeverd. Vi mener det er 
behov for tiltak for å redusere diskriminering og rasisme i arbeidslivet. Arbeidsgivere 
må legge til rette for dialog og gjensidig respekt, og forståelse for ulike kulturer og 
minoritetsperspektiver.  Alle skal ha de samme mulighetene, lik lønn for likt arbeid, og 
ingen skal bli utsatt for trakassering eller vold i arbeidslivet. 

Kirkens Bymisjon vil arbeide for et arbeidsliv preget av trygghet og stabilitet, med 
mindre midlertidighet og ufrivillig deltid, men med faste og trygge rammer, akseptable 
vilkår og et anstendig lønnsnivå for alle arbeidere. Ikke alle kan og skal delta i det 
ordinære arbeidslivet, men det er en menneskerettighet å ha muligheten til å livnære 
seg gjennom arbeid.  

Kirkens Bymisjon mener økende ulikheter må bekjempes. Arbeidslinja alene løser ikke 
fattigdomsproblemet, men det er en utfordring at noen opplever at inntekt fra arbeid er 
for lav til å leve av og til å forsørge barn og familie. Det er et problem at lave lønninger 
og mangel på fast tilknytning til arbeidslivet danner nye underklasser av unge, 
innvandrere og lavkvalifiserte arbeidere. Det bør arbeides videre med å finne fram til 
helt nye måter å sikre alle et trygt livsgrunnlag på, med eller uten arbeid. 

Ressurser i organisasjonen  
Ved behov for drøftinger når enkeltsaker oppstår eller ved planlegging av 
påvirkningsaktiviteter i tråd med plattformen, ta gjerne kontakt med leder av 
kommunikasjon- og påvirkningsseksjonen, Avdeling Samfunn og utvikling, Kirkens 
Bymisjon Oslo.  

 

Noen ressurser: 
- FAFO 2020: 01 Analyse av Kirkens Bymisjons arbeidstiltak. 


