Prosjekt for Hjelpekilden
Sluttrapport, 30.11.2020
av Prospera-teamet ved
Pro bono-prosjektleder Seyran Khalili
Pro bono-konsulent Vibekke Holme
Pro bono-konsulent Oddvar Meyer
Pro bono-konsulent Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Pro-bono konsulent Hanne Westerveld Jensen
Pro bono-prosjektmentor Ann Christin Slettvold

1
Stiftelsen Prospera, Karl Johans gate 8, 0154 Oslo. Org nr.: 997 297 881

Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse ......................................................................................................................... 2
Sammendrag .................................................................................................................................. 3
Forord ............................................................................................................................................. 4
Om Prospera .................................................................................................................................. 4
Om Hjelpekilden.............................................................................................................................. 4
Om oppdraget ................................................................................................................................. 5
Metode ........................................................................................................................................ 5
Begrepsforklaringer ..................................................................................................................... 6
Leveranse ....................................................................................................................................... 7
Hjelpekildens samfunnsnytte ....................................................................................................... 7
Hva er det unike ved Hjelpekildens arbeid ................................................................................. 12
Hjelpekildens visjon, misjon, hovedmål og verdier ..................................................................... 14
Interessentanalyse .................................................................................................................... 15
Prioritert handlingsplan 2021-2023 ............................................................................................ 22
Delleveranser ................................................................................................................................ 24
Konkrete forslag til inntektsøkning for Hjelpekilden .................................................................... 24
Overordnet kommunikasjonsstrategi-/plan................................................................................. 25
Konklusjon og veien videre ........................................................................................................... 27
Evaluering ..................................................................................................................................... 28
Kildehenvisninger .......................................................................................................................... 29
Pro bono-teamet ........................................................................................................................... 30
Vedlegg......................................................................................................................................... 31

Stiftelsen Prospera, Karl Johans gate 8, 0154 Oslo. Org nr.: 997 297 881

2

Sammendrag
Denne rapporten er laget for å konkretisere Hjelpekildens (HJ) tilbud og belyse samfunnsnytten
organisasjonen bidrar med, samt gi føringer for videre organisatorisk planarbeid.
Rapporten består av en beskrivelse av virksomheten og det unike ved HJ, kvalitative
undersøkelser blant brukerne, både private og offentlige, samt konkrete anbefalinger for å bygge
og styrke organisasjonen. Anbefalingene er i form av en handlingsplan for 2021 og 2022, en
interessentanalyse og forslag til overordnet kommunikasjonsstrategi.
HJ har per dags dato ikke et fast, årlig driftstilskudd, men baserer driften på donasjoner og
prosjektinntekter. Det er kun én person ansatt, resten baseres på likepersonsarbeid. Siden den
grunnleggende økonomien for drift og dermed langsiktig planlegging ikke er til stede, er arbeidet til
dels ad hoc-preget. Det blir å leve fra prosjekt til prosjekt, og med tidsperspektiver i henhold til de
gitte prosjektrammene.
Våre hovedfunn viser at bistanden som HJ yter til både private i bruddprosesser og det offentlige
hjelpeapparatet, er unik i sitt slag og blir høyt verdsatt. Det betyr at kompetanse og
gjennomføringsevne er til stede i fullt monn, men HJ er fullstendig avhengig av en eneste person,
daglig leder. I lengden kan man ikke drifte en organisasjon på denne måten.
Det vil derfor være essensielt for HJ å sikre et fast, årlig driftstilskudd som i første omgang kan
dekke minimum en og en halv stilling i administrasjonen. Da vil det også være mulig å få prosjekter
som i tillegg kan romme en koordinatorstilling. Dermed kan staben ytterligere styrkes.
Likepersonsarbeidet er det viktige lavterskel-tilbudet for mennesker som trenger støtte i
bruddprosesser. Likepersonene skal tas godt vare på og få nødvendig opplæring. Dette må settes i
system.
Det er viktig at Hjelpekilden og de spesielle utfordringene som organisasjonen skal bekjempe, blir
kjent og verdsatt. Spesielt bør så mange som mulig innenfor målgruppen «unge voksne i ulike
trossamfunn» kjenne til HJs tilbud, men også de offentlige instansene som møter problematikken
og mangler kunnskap, politikere og andre beslutningstagere, samt allmennheten. I rapporten
belyser vi derfor hvordan kommunikasjonsarbeidet bør organiseres og hva det bør inneholde.
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Forord
Prospera presenterer herved sluttrapporten for prosjektet bærekraftig økonomi for Hjelpekilden.
Prosjektet har blitt gjennomført i perioden 30.08.20 - 30.11.20. Prosperas team har hatt ansvaret
for å gjennomføre prosjektet i samarbeid med Hilde Langvann, daglig leder for Hjelpekilden.
Prosjektgruppen fra Prospera har hatt det operative ansvaret. Nøkkelpersonene i Prospera-teamet
har vært Seyran Khalili, Vibekke Holme, Oddvar Meyer, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, Hanne
Westerveld Jensen og Ann Christin Slettvold. Disse har bidratt med prosjektledelse,
organisasjonsutvikling, kartlegging, coaching, strategi, markedsføring, branding og lederstøtte.
Vi vil benytte anledningen til å rette en stor takk til de som har bidratt til at prosjektgruppen har
kunnet fremarbeide denne leveransen.
Prosperas prosjektteam er ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger som gis i denne
rapporten.

Om Prospera
Prospera er et nettverk av 900 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra
ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. I dette prosjektet har det vært bidrag fra seks
pro-bono konsulenter.
Pro bono-konsulentene stiller sin kompetanse til rådighet for sosiale entreprenører og veldedige
organisasjoner gjennom gratis konsulenttje e e . P
e a a e de
e a eba e
f
ghe .
På denne måten får hjelpeorganisasjonene gratis hjelp til høyt prisede tjenester. Eksempelvis
strategisk rådgiving, markedsføring, fundraising, regnskap, forretningsplaner, nettsideutvikling og
andre områder som er kritiske for at de skal få ideene sine satt ut i livet og hjulpet flere mennesker.

Om Hjelpekilden
Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon stiftet i 2012. Organisasjonen yter hjelp og støtte til
mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser gjennom likepersonsarbeid. Hjelpekilden har
som målsetting å gjøre overgangen fra trossamfunn til storsamfunn enklere.
Ved hjelp av likepersonsarbeid bistår Hjelpekilden de som av forskjellige grunner ikke lenger vil
leve innenfor en bestemt trosretning. De knytter kontakt mellom mennesker som har levd med de
samme problemene, og gir kompetanse og kunnskap til helsestasjoner, lærere, barnevern og
andre instanser.
I dag er Hjelpekilden stort sett basert på frivillighet, med base i Moss, Viken. Der sitter det et styre
på syv personer med Hilde Langvann som daglig leder. Hjelpekilden er et gratis tilbud, med 150
registrerte frivillige over hele landet. Hjelpekilden har i dag ingen offentlig støtte, til tross for at det
er den eneste foreningen i Norge som driver denne type arbeid.
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Om oppdraget
Teamet skal beskrive hvilken samfunnsnytte Hjelpekilden bidrar med. Leveransen vil være et viktig
grunnlag for å sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av driften.
Leveransen inkluderer:
Konkretisering av Hjelpekildens tilbud og det unike ved dette
Formulere tydelig Hjelpekildens samfunnsnytte, både kvalitativt og kvantitativt
Interessentanalyse (hvem er potensielle samarbeidspartnere)
Prioritert handlingsplan for 2021 og 2022 etter endt Prospera-prosjekt
Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen.

Metode
Beskrivelse av arbeidsmetoder og innhenting av informasjon:
I rapporten har vi benyttet oss av følgende metoder:
skrivebordsundersøkelser
samtaler med daglig leder
dybdeintervjuer med brukere (private og offentlige)
innhenting av tilgjengelig tallmateriale
Det var avgjørende med tett dialog og samarbeid for å gjennomføre målrettede og effektive
innsiktsprosesser for å få oversikt over driften på kort tid. Daglig leder sitter på den beste
kunnskapen i forhold til utfordringer og styrker i organisasjon.
Det var relevant at metoden i størst mulig grad bidro til at vi nådde frem til å bedre forstå HJs
målgruppe og behov, samt historikken på de utfordringene som HJ står overfor.
Daglig leder ble tidlig involvert for å gi innspill til hvordan vi kunne nå ut til de ulike målgruppene. I
tillegg deltok daglig leder i tre forankringsmøter sammen med Prospera-teamet underveis i
arbeidet. Videre bidro daglig leder til å gi oversikt over aktuelle kontaktpersoner for intervju, delte
rapporter og bidro til å gi Prospera-teamet en grundig innsikt i interne tall og statistikk over driften
som var viktig for å forstå handlingsrommet vårt.
Etter hvert forankringsmøte mottok vi innspill som resulterte i at daglig leder i langt større grad ble
involvert enn først tiltenkt. Det resulterte i et godt samarbeid. Leder av HJ har bidratt godt underveis
og gitt oss svar på de spørsmål vi har hatt, som i stor grad har påvirket metodevalget underveis i
prosjektet.

Kvantitative kilder som er benyttet:
Rapporter fra Hjelpekilden
Formålsparagraf
Årsmelding
Driftsbudsjett
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Kvalitative metoder som er benyttet ved innhenting av data:
For å finne essensen av det unike ved Hjelpekildens arbeid hadde prosjektgruppen behov for å
gjennomføre samtaler med daglig leder Hilde Langvann, samt innhente informasjon fra tre ulike
grupper; kontakter i hjelpeapparat, offentlige institusjoner og gruppeledere i likemannsarbeidet.
Utvalget av offentlige kontakter ble gjort av Hilde Langvann og besto av personer som har benyttet
Hjelpekilden som ressurs i sitt arbeid. Det ble sendt ut en e-post (se vedlegg 1) med
samtykkeskjema (se vedlegg 2) og spørsmål til informantene (se vedlegg 3). Disse kunne velge å
svare pr. e-post eller telefon. Samtlige valgte å svare pr. e-post. Svarene ble gruppert etter ulike
tema som var relevante for problemstillingen. Svarene ble videre benyttet som bakteppe for felles
drøfting og analyse i prosjektgruppa.
Kartlegging blant gruppeledere ble gjennomført som et semistrukturert intervju med to
gruppeledere. Informantene ble valgt ut av Hilde Langvann. Samtalen ble gjennomført over
telefon, og notert ned i stikkordsform ut fra på forhånd fastlagte spørsmål. Svarene ble gruppert
etter tema og analysert i prosjektgruppa (se vedlegg 4).
En svakhet ved undersøkelsen er at utvalget ble gjort av Hilde Langvann som er daglig leder i
organisasjonen. Prosjektgruppa anser likevel at utvalget representerte en bredde av
organisasjonens brukergruppe. Spørsmålene som ble benyttet var åpne, med henblikk på å kunne
få frem ulike perspektiver. Prosjektgruppen anser dermed at det kan festes lit til datamaterialet
som prosjektets funn bygger på.

Begrepsforklaringer
Definisjon av negativ sosial kontroll:
Negativ sosial kontroll er ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at
enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at
den er systematisk, og kan bryte med individets rettigheter i henhold til blant annet
barnekonvensjonen og norsk lov (Justis- og beredskapsdepartementet, 2017-2020, s.10).

Likepersonsarbeid:
«En samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller noenlunde i den
samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller
veiledning partene imellom.» (Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom, 2018).

Psykisk uhelse:
N
a e
he e, ha d e de
e
a e a e gf e e
.H
a
sliter med mange negative tanker og følelser, kan dette påvirke en person negativt, og over tid kan
de g e a a g b f
e e e
g ed
(Rustiltak, psykisk uhelse).

Lukkede trossamfunn
Religiøse miljøer som aktivt distanserer seg fra storsamfunnet (Hjelpekilden, 2020)
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Leveranse
Hjelpekildens samfunnsnytte
Å bryte med et lukket religiøst miljø med negativ sosial kontroll kan være en tung, utfordrende og
enkelte ganger dramatisk opplevelse. Man bryter ikke bare med et trossamfunn, men ofte også
med familie, venner og hele sitt nettverk. Hjelpekilden er den eneste organisasjonen/instansen
som spesifikt tilbyr hjelp og støtte til personer som tenker på, eller er i ferd med å løsrive seg fra et
slikt miljø. Ofte dreier det seg om unge voksne.
Organisasjonen arbeider i tillegg med å bedre situasjonen for de som vokser opp i miljøer som
aktivt distanserer seg fra storsamfunnet, og i miljøer som er preget av en forkynnelse og praksis
som utfordrer barns rettigheter. Dette gjøres gjennom rådgivning til fagpersoner som møter barn
og unge i denne gruppen, og gjennom dialog med religiøse miljøer. Målet er å bidra til en positiv
endring og kompetanseheving om problemer knyttet til exit-problematikk, vold i nære relasjoner,
negativ sosial kontroll og psykisk uhelse.
Hjelpekilden gir råd til fagmiljøer og offentlige institusjoner som for eksempel barneverntjenesten,
psykologer, minoritetsrådgivere, skoler og lærere, helsestasjoner, krisesentre og andre som
gjennom sitt arbeid treffer mennesker i Hjelpekildens målgruppe.

Hjelpekilden sett i sammenheng med andre eksisterende tilbud i Norge
I N ge ha
dee e ga a
e
f e e e F d F , Redd Ba a g LIM;
«Likestilling, integrering, mangfold»- Hver på sin måte, jobber de for integrering og mot negativ
sosial kontroll knyttet til flerkulturelle miljøer. Offentlige instanser som IMDI; integrerings og
mangfolds direktoratet jobber også for å «styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre
samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold». NKVTS; Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, har blant annet fokus på forskning og
kunnskapsdeling om tvungen migrasjon, katastrofer og vold i nære relasjoner.
Familievernkontorene har også en veiledningsrolle mot familier og barn som er utsatt for sosial
kontroll og ekskludering av ulik art.
Felles for disse ideelle og offentlige institusjonene, er at de har fokus først og fremst rettet mot
kulturelle spørsmål og problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering.
Modum Bad derimot tilbyr forskningsbasert behandling av psykiske lidelser, kurs og fagkurs innen
samliv og helse samt kirke- og kulturopplevelser. Helseforetaket har utviklet et fagmiljø som bygger
på prinsippene rundt sjelesorg innenfor kristen tradisjon. Det tilbys imidlertid ikke noe særskilt
terapeutisk tilbud til mennesker i religiøse bruddprosesser på institusjonen per i dag, slik det gjorde
tidligere.
Hjelpekildens tilbud tangerer flere av de overnevnte temaene, men skiller seg ut ved at hovedfokus
er rettet mot negativ kontroll i religiøse sammenhenger. I Norge har vi et stort antall trossamfunn
som får statsstøtte og praktiserer en åpen eller mer lukket holdning overfor samfunnet for øvrig.
Hjelpekilden retter sitt arbeid mot, og besitter unik kunnskap om hvilke prosesser som påvirker
mennesker tilknyttet mer eller mindre «lukkede» trossamfunn innenfor både kristne og andre troog livssynsorganisasjoner.
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Eksempler på ekstern omtale av Hjelpekildens tilbud
Når tro blir usunt - Bergens tidende
SVIKT: Et godt hjelpeapparat trenger å vite at redselen for avvisning er sterk hos personer
som har brutt med usunne religiøse miljøer, og at det å bli avvist av et hjelpeapparat som
ikke ser alvoret i deres utfordringer forsterker denne følelsen av svikt, skriver Hilde
Langvann i Hjelpekilden (Langvann, 2019).

NB! Artikkelen ligger bak betalingsmur.
Vil hjelpe folk som bryter ut av religiøse miljøer - I Tromsø.no
Til høsten vil Hjelpekilden starte samtalegrupper i Tromsø for personer som har blitt utsatt
for problematiske religiøse bruddprosesser (Myreng, 2019).

Religiøse utbrytere stiller større krav til hjelpeapparatet - Fontene.no
Religiøse utbrytere stiller større krav til hjelpeapparatet. Helse- og sosialarbeidere og
lærere trenger mer kunnskap for å fange opp de som bryter ut av religiøse miljøer, mener
«Marit» (Viggen, 2019).
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Terapi og tro: Syk av troen - PsykiskHelse.no
I det kristne miljøet jeg var i før, fikk jeg høre at jeg var besatt av 26 demoner, sier Brith
Dybing. Hun ble alvorlig psykisk syk av å høre til et strengt trosmiljø, men møtte liten
forståelse i hjelpeapparatet (Buer, 2019).

Politikere sjokkert og opprørt over kristne privatskoler - NRK
Stortingspolitikere krever at utdanningsminister Guri Melby tar affære etter NRK
Brennpunkts dokumentar om privatskolene til Guds Menighet i Lofoten (Eraker, Sunde &
Kumano-Ensby, 2020).

Rørande å sjå kor mange som bryr seg - Vårt Land
Her forteller Louise og Ida hvor viktig Hjelpekilden er for utbrytere (Walgermo, 2020).

Stiftelsen Prospera, Karl Johans gate 8, 0154 Oslo. Org nr.: 997 297 881

9

Forskning om religiøse bruddprosesser
Redd Barnas Go-O
e afa a
e T
f
2005 (Redd Ba a, 2005). Med
henvisning til rapporten, skrev Redd Barna til daværende statsminister Kjell Magne Bondevik, der
de ba om hjelp til bygge opp et kompetansemiljø for kunnskap om oppvekst i isolerte religiøse
miljøer samt religiøse bruddprosesser. I 2008 kom NKVTS- a
e Re g e b dd
e e
(Skoglund, Sveinall, Paulsen & Lien, 2008), som blant annet foreslo kompetanseheving i
helseapparatet i tillegg til etablering av et sentralt kompetansesenter. Bortsett fra en
kompetansekartlegging via RVTS i 2011, har arbeidet stått stille etter dette (Langvann, 2014;
2015).
I 2014 b e e B h D b g
a e
ga e d a
; T e
b e e b de (D b g,
2014). Dybing sine undersøkelser viser at få av de som har forlatt usunne religiøse miljøer har
opplevd å få adekvat hjelp. Studien konkluderte med at tilbudet må være lett tilgjengelig, og at de
som skal hjelpe må ha god kompetanse på religiøse bruddprosesser. Det må være god forståelse
for hvordan troen både kan bli til en byrde og et helseproblem for den det gjelder. Det er vesentlig
å bli møtt på en lyttende og fordomsfri måte.
Konklusjonen peker videre på at det bør opprettes et kompetansesenter/religionspsykologisk
poliklinikk på et større sted i landet, tilknyttet et større fagmiljø, for eksempel et universitetssykehus
eller Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet (Rps). Kompetansesenteret bør ha et
klinisk tilbud, da mange i religiøse bruddprosesser har uavklarte helseproblemer som utmattelse
og kroppslige smerter. Med en tverrfaglig kompetanse som kan utrede og initiere behandling, vil
det kliniske tilbudet kunne danne grunnlag for erfaringsbasert forskning, som igjen kan føre til
utvikling av gode behandlingsmodeller.
I tillegg bør det være gode fagpersoner tilgjengelig på forskjellige steder over hele landet. Disse
ressurspersonene bør ha et nettverk, og kompetansesenteret bør ha en koordinerende funksjon for
et slikt nettverk. Videre bør det tas initiativ fra ledelsesnivå i både helseforetak og kommuner til at
fagpersoner med interesse for feltet får muligheten til å øke sin kompetanse, og at det legges til
rette for de kan ta i bruk denne kompetansen.

Hvem får hjelp fra Hjelpekilden?
Hjelpekilden besvarer 400-500 henvendelser i året (inkl. pårørende, media, studenter, og fagfolk):
De fleste private henvendelser kommer fra personer mellom 20 og 30 år
13 % av henvendelsene kommer fra fagfolk (Hjelpekilden, 2020)
Offentlige instanser som henvender seg til Hjelpekilden:
Lærere
Skolehelsetjenesten
Helsestasjoner
Kommunens Kriseteam

BUP
Psykologer
Familievern
Barnevern

Minoritetsrådgivere
Henvisning fra DPS
Henvisning fra leger
Henvisning psykologer
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Verdien av Hjelpekildens arbeid
Det er vanskelig å stipulere Hjelpekildens samfunnsnytte i kroner og øre. Utsagnene fra personer
vi har intervjuet, om hva det har betydd for dem å få hjelp, er utelukkende positive. Det samme
viser tidligere brukerundersøkelser gjennomført av Hjelpekilden selv. Men problemene og
utfordringene mennesker i exit-prosesser rammes av, er ofte svært sammensatte. Det ville bli for
unyansert dersom Hjelpekilden skulle ta all æren når disse personene, som regel etter en årelang
prosess, er blitt velfungerende deltagere i samfunnet.
Vi vet at mange som bryter med et trossamfunn opplever psykisk uhelse. Noen får rusproblemer,
og noen har problemer med å få eller være i jobb. Det finnes dog ikke noe forskning på dette som
kan underbygge spesifikke tall og resultater knyttet til religiøse bruddprosesser.
Psykiske lidelser koster samfunnet 290 milliarder kroner per år. Depresjon er den dyreste av
lidelsene regnet i trygder, uførhet og dødelighet (Lie, 2019, s. 4-5)
En person som er arbeidsledig fra fylte 20 år og aldri kommer seg i jobb, koster samfunnet rundt
åtte millioner kroner i tapt verdiskaping, har professor Torberg Falch ved NTNU regnet ut.
I dagens samfunn stilles det store kompetansekrav, og i enkelte trossamfunn blir unge ikke
oppfordret til å ta utdannelse, snarere tvert imot. For de som er vokst opp i et lukket trossamfunn,
og som starter voksenlivet uten særlig formell kompetanse, kan veien inn på arbeidsmarkedet
oppleves som svært vanskelig.
Det kunne være nærliggende å benytte utenforregnskapet for ytterligere å belyse Hjelpekildens
samfunnsnytte. Utenforregnskapet er et verktøy for å belyse hvor mye samfunnet potensielt kan
spare på å forebygge fremfor å reparere, og på å investere i mennesker fremfor å se dem som en
utgiftspost.
Imidlertid ser vi at dette blir svært vanskelig å beregne, da regnskapet er bygget på kommunale
eller fylkeskommunale forebyggende tiltak for større grupper. Vi har dermed valgt å se bort i fra
det, og bruker heller Hjelpekildens referanser. Selv om vi har kommet til denne konklusjonen er det
andre tall som underbygger viktigheten av å investere i mennesker.
Rundt 115.000, eller 11 % av unge i alderen 15-29 år, var utenfor arbeid, utdanning eller
arbeidsmarkedstiltak i 2017. Vi vet ikke hvor mange av disse som har vært eller er i en religiøs
bruddprosess, men at det er mange i nettopp denne målgruppen som tar kontakt med Helpekilden,
understreker betydningen av Hjelpekildens eksistens (Fedoryshyn, (2019).
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Hva er det unike ved Hjelpekildens arbeid
– «Det er ingen andre tjenester i Norge, meg bekjent, som har denne spesialiserte
fagkompetansen, og som legger til rette for kunnskaps- og informasjonsdeling, hjelpetiltak
for utbrytere, frivillige talspersoner som kan møte oss i hjelpetjenesten eller
medlemmer/utbrytere, påvirkning og formidling. Det gjør Hjelpekilden til en svært viktig aktør
og talsperson for noen av de mest sårbare, og kanskje litt glemte/oversette blant oss. Det vil
være et tap for samfunnet som helhet dersom Hjelpekilden ikke består»
~Kristin Blomstrand Koch - Tidligere minoritetsrådgiver

Resultater fra kartlegging og analyse
Resultatet av undersøkelser foretatt i dette prosjektet gir et positivt bilde av Hjelpekildens
samfunnsnytte. Det er spesielt to funn som utpeker seg som unike ved organisasjonen. Det ene er
at Hjelpekilden klarer det nesten umulige kunststykket å være både en ressurs for
enkeltmennesker som trenger hjelp i en vanskelig religiøs bruddprosess, parallelt med å være et
ressurssenter for fagpersonell fra ulike fagmiljøer. Dette er unikt fordi det ofte er store forskjeller i
omfang og form på hva fagmiljøene trenger av kunnskap og veiledning, sett opp mot de behovene
enkeltpersoner som opplever utfordringer knyttet til en bruddprosess, vil ha behov for av hjelp og
støtte.
Dette må framheves når vi vet at denne frivillige organisasjonen ikke mottar støtte fra det
offentlige. Driften av Hjelpekilden finansieres kun av medlemskontingent, gaver og søkbare
prosjektmidler knyttet til konkrete prosjekter. Usikker finansiering må nødvendigvis gjøre det
vanskelig å holde seg faglig oppdatert og ha ressurser nok til å møte et økende antall
henvendelser.
Henvendelser fra fagmiljøene kan for eksempel være en psykolog, hvis klient strever i forbindelse
med sin exit-prosess. Det kan være en lærer/minoritetsrådgiver som opplever at en eller flere av
elevene ekskluderes i ulike sammenhenger, fordi de er underlagt streng religiøs kontroll. Det kan
være offentlige instanser som har behov for råd eller høringsuttalelser, eller enkeltpersoner som
har mistet familie og nettverk etter brudd med trossamfunnet de har vokst opp i.
Det andre funnet som må poengteres, er at Hjelpekilden besitter og formidler en unik kompetanse
om mekanismer i lukkede religiøse miljøer og om barn, ungdom og voksne som finner sin vei ut av
disse. Ut fra den kunnskapen prosjektet besitter, er det ingen andre organisasjoner eller offentlige
instanser i Norge som tilbyr veiledning og kunnskap på dette området. Behovet for denne
kompetansen aktualiseres i økende grad i den tiden vi lever i. Vi opplever økt globalisering, og
målet om mangfold og inkludering står høyt prioritert jf. FN Bærekraftmål (SSB, 2018). Norge er et
sekularisert samfunn der forskning og fornuft er satt i høysete. Ola og Kari Nordmann har i liten
grad religiøs erfaring, og norske utdanningsinstitusjoner har lav vektlegging av tro og religiøs
praksis. Offentlige institusjoner og hjelpeapparat har derfor lite kompetanse, erfaring og forståelse
for tematikken. Derfor er det krevende å forstå nyanser ved ulike utfordringer når det gjelder å
legge til rette for trosfrihet i norske institusjoner, samtidig som man skal ivareta grunnleggende
menneskerettigheter, som for eksempel friheten til å tenke selvstendig og gjøre egne valg.
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Hjelpekilden bistår både enkeltindivider i exit-prosesser over hele landet, samtidig som de også
veileder/utruster hjelpeapparatet nasjonalt. Gruppeledere i likemannsarbeidet forteller at
mennesker som bryter med religiøse miljøer ofte mister en stor del av sitt nettverk, og at de
vanligvis er dårlig integrerte i storsamfunnet. De har behov for å møte og snakke med mennesker
som forstår dem, og som ikke fordømmer eller mistror dem. De har et behov for å være i et forum
der man utveksler opplevelser man kan speile seg i og se egne erfaringer i lys av. Samtaler med
«likepersoner» fra ulike religiøse sammenhenger kan bidra til å hjelpe mennesker raskere gjennom
prosessen med å finne et nytt «fotfeste» i livet. Man kan også hjelpe hverandre med praktiske og
hverdagslige aktiviteter som er ukjent, og som bryter med ens tidligere «sanne lære». Som for
eksempel å stemme ved valg for første gang.
Gruppeledere i likepersonsarbeidet forteller også at det er viktig å kunne bistå personer i deres
prosess med å finne seg selv, så tidlig som mulig. Det er ofte mye frykt og skyld knyttet til det å
kontakte denne type organisasjoner, og derfor har gjerne mennesker kommet ganske langt i sin
«løsrivelsesprosess» før de kontakter Hjelpekilden. Gruppelederne hevder at det er store mørketall
i befolkningen når det gjelder behov for bistand til å komme gjennom exit-prosesser. Dette taler for
at tilbudet bør gjøres bedre kjent, og at det bør anerkjennes og kvalitetssikres utad av offentlige
institusjoner.
Ulike personer fra det offentlige som har vært i kontakt og/eller samarbeidet med Hjelpekilden
forteller at organisasjonen besitter unik kunnskap som er viktig både for samfunnet som helhet, og
for ulike institusjoner og hjelpeapparat som møter problematikken i særdeleshet. De vi har vært i
kontakt med fra hjelpeapparatet, forteller at den veiledningen de får fra Hjelpekilden bidrar til at de
kan gi viktig støtte og veiledning til individer eller grupper som er utsatt for religiøs kontroll. Det
offentlige hjelpeapparatet opplever det som krevende å jobbe med dette feltet, og man har ofte
liten eller ulik forståelse av problematikken. Gjennom å dele personlig erfaring og unik kunnskap
kombinert med forskning på feltet, bidrar Hjelpekilden til økt kunnskap og faglig bevissthet hos
hjelpeapparatet og offentlige instanser.
Hjelpeapparatet bekrefter at Hjelpekilden er den eneste aktøren i Norge som jobber med spørsmål
knyttet til lukkede trossamfunn på bred front, som er en særdeles sensitiv og intrikat tematikk. Det
legges vekt på at man bør ha erfaring med tro og religiøs kontroll fra innsiden, for å kunne hjelpe
og veilede andre rundt denne tematikken.

– «Det feltet de arbeider med er unikt i den forstand at ingen andre gjør en så spisset innsats mot
feltet. Det er tungt å jobbe med, og komplisert også på grunn av motstridende oppfatninger av hva
som står på spill (jfr uttrykket «sektkrigen»)».
~ H Stifoss-Hanssen, Professor, Center of Diaconia and Professional Practice, VID
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Hjelpekildens visjon, misjon, hovedmål og verdier
Vår anbefaling til HJs virksomhetsmodell baserer seg på formålsparagrafen. Nedenfor har vi
definert visjon og hovedmål:

Se vedlegg 5.

Visjon:
Ingen skal måtte erfare at trossamfunnet hindrer en i å være et fritt og selvstendig tenkende
menneske.

Hovedmål:
1. Ethvert menneske som er, eller har vært, i bruddprosess med et trossamfunn, skal vite om
Hjelpekildens tilbud om likepersonsarbeid for hjelp og støtte i prosessen.
2. Likepersonene skal til enhver tid være faglig oppdatert. Dette fasiliteres av Hjelpekilden.
3. Innen 2035 skal kunnskapsformidling om lukkede trossamfunn og religiøse bruddprosesser
være integrert i utdannelsen til alle yrkesgrupper som møter denne problemstillingen.
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Interessentanalyse
Potensielle samarbeidspartnere, kritikere og ambassadører for Hjelpekilden
Hensikten med interessentanalysen er å klarlegge på hvilken måte de enkelte interessentene vil
kunne komme til å påvirke eller bli påvirket av virksomhetens daglige drift eller resultater av
prosjekter og kontinuerlig forbedring.
Dette er et verktøy som kan bidra til forståelse om kommunikasjonen man fører og veien videre er
riktig i forhold til interessentens behov.
Ved bruk av interessentanalyse tidlig i et forbedringsarbeid økes sannsynligheten for å lykkes med
å få gjennomført tiltak en ønsker. Informasjonsbehov for ulike interessentgrupper differensieres
også, slik at de som bør og må delta aktivt i endringsarbeidet dras med, mens aktører som ikke
berøres direkte kun informeres.

Veileder til interessentanalyse:
Analysen er laget på følgende måte: når analysen er foretatt i Excel er neste skritt å legge korrekt
interesse inn i riktig rute i diagrammet:
Se eksempel på fremgangsmåte:

Trinn 1: Her ser man at innbygger har lav interesse, og lav innflytelse:
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Trinn 2: Innbygger settes da i rute A i modellen under:

Interesseanalyse av Hjelpekilden gjennomført oktober 2020
Prospera-teamet har gjennomført interesseanalysen ved å tenke gjennom hvilke gevinster
Hjelpekilden kan få med å ta hensyn til de viktige interessentene gjennom prosjekter og
forbedringer.
Dataene som er lagt inn i diagrammet er erfaringer vi har gjort fra prosjektets begynnelse gjennom
ulike idémyldringer, samtaler med Hjelpekilden og tanker rundt mulige positive og negative
påvirkningskrefter eventuelle fremtidige prosjekter kan ha.

Fire hovedstrategier for videre håndtering
Nøkkelpersoner som må engasjeres:
Disse har både stor innflytelse og stor interesse av å bruke Hjelpekilden. De bør
tilfredsstilles og engasjeres i arbeidet.
Viktig å tilfredsstille:
Disse har stor innflytelse, men liten interesse av å bruke den. Disse er det viktig å
tilfredsstille i prosjektet.
Bør holdes informert:
Interessenter som er interessert, men har liten innflytelse. De kan ha nytte av informasjon,
og bør holdes informert.
Ikke bruke mye ressurser:
Dette er personer, grupper du bør følge opp, men ikke bruke mye ressurser på i
kommunikasjonsarbeidet.
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Matrise for resultater fra interessentanalysen:

Interessentanalyse med grunndata:
Interessent

Hvorfor

Interesse

Innflytelse

Holdninger

For eksempel
medlem, styret
ansatt, eksterne

Hvilken interesse har
de av arbeidet? F.eks.
ansvarsområder,
oppgaver,
fagkompetanse, annet

A

1

++

(Lav
høy)

(Lav

1

Innbygger

Trygghet og
nettverksbygging

B

1

Positiv ++

Trusler er
utestenging/mo
bbing
Mulighet er
felleskap.

2

Sivilsamfunn

Verdiskapning,
mestring hos
enkeltindivid til å leve
det livet de ønsker

D

1

Positivt

Muligheter er
eierskap til
eget liv og
kunne stå i
viktige
verdispørsmål.
Trusler er at
sivilsamfunnet
ikke
anerkjenner
problemet.

D

4
høy)

+/-

Fra svært
positiv til
svært
negativ

--

Muligheter /
Trusler
Stikkord
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3

Byråkrater i
direktorater

Setter livsgrunnlag for
organisasjonen

D

4

+/-

Trusler er
motstand og
ikke
gjennomslag
for søknader.
Muligheter er
gjennomslag.

4

Potensielle
brukere (som
ikke kjenner til
Hjelpekilden)

Bevisstgjøring,
informasjon,
valgmuligheter

D

1

+/-

Trusler er
motarbeiding
og å skape
splid.
Muligheter er
hjelp når det
trengs.

5

Medlemmer
(medlemmer
per i dag)

Mottar hjelp og støtte i
bruddprosessen

D

4

Positive ++

Muligheter er
møteplass og
dialog med
likesinnede,
samt bedre
helse. Trusler
er at
medlemmer
kan snu og
melde seg ut.

6

Pårørende

Letter arbeid med hjelp
og støtte i
bruddprosess. Mottar
informasjon om
hvordan være
pårørende.

C

1

+/-

Muligheter er
støtte og
opplevd
ivaretakelse.
Trusler er at
pårørende kan
undergrave
arbeidet.

7

Arbeidsplasser

Ønsker at ansatte skal
være på jobb

D

1

Positive

Muligheter er
tilrettelegging
for ansatte når
den får hjelp.
Trusler er at
arbeidsplass
støter ut eller
ikke er fleksibel
overfor
arbeidstakers
situasjon.

8

Nærmiljø

Velfungerende
lokalsamfunn

D

4

+/-

Muligheter er
være talerør
for utenforskap
og dialog.

Stiftelsen Prospera, Karl Johans gate 8, 0154 Oslo. Org nr.: 997 297 881

18

Trusler er
mangel på
tilgang på
nøkkelpersoner.

9

Trossamfunn

Dialogarbeid og nå ut til
flere medlemmer med
informasjon

D

4

+/-

Muligheter er å
gjøre terskelen
mindre for
menighetsarbei
d i andre
steder enn
kirken. Trusler
er at
H e e de
blir sett på som
en trussel og
stilt spørsmål
ved.

10

Styret

Støtter arbeidet

D

4

Positivt

Muligheter er
at arbeidet
drives videre.
Trusler er at de
blir uenige og
skaper mindre
handlingsrom
for daglig
leder.

11

Organisasjone
r

Støtte fordi at de forstår
hverandre og kan gi
råd til hverandre

B

1

Positivt

Muligheter er
at arbeidet blir
kvalitetssikret.
Trusler er at de
kan være
konkurrenter
om de samme
pengene.

12

Sponsor

Tjene penger og
omdømme

A

4

Positivt

Muligheter er
økonomisk
sikring. Trusler
er avbryter
sponsoravtalen

13

Fagområder/
fagfolk

Interesse av at klienter
får bedret livskvalitet

D

4

Positivt ++

Muligheter er
samarbeid og
kunnskapsdeli
ng. Trusler er
at
H e e de
ikke
anerkjennes
som en
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profesjonell
aktør.

14

Rettsinstanser
(Politi/
rettsvesen)

Påvirker
kunnskapsdeling og
sikrer rettsvern til
enkeltindivid

D

4

Positivt ++

Mulighet er
støtte gjennom
prosessen.
Trusler er
manglende tid,
ressurser og
tillit.

15

Likepersonsarbeid

Økt kunnskap om
emnet og kan hjelpe de
som trenger det

D

4

Positivt ++

Mulighet er at
man får hjulpet
flere. Trussel
er manglende
opplæring.

16

Utdanningsinstitusjoner

Kompetansedeling og
tilgang på erfaringer
om emnet

C

3

Positiv

Mulighet for
referanse og
kvalitetssikring,
Trussel er
mangel på
anerkjennelse
fra
utdanningsinsti
tusjon.

17

Politikere

Ønsker å gjøre en
forskjell og setter
religiøse
bruddprosesser og
psykisk helse på
agenda.

D

4

+/-

Mulighet for å
sette saker på
agenda.
Trusler er at
det kan bli
personavhengi
g og arbeidet
krever tid
(lobbying),
trussel at de er
i mindretall.

Bevilger økonomiske
tilskudd

Anerkjenner /
anerkjenner
ikke
Hjelpekildens
samfunnsnytte.

18

Helseinstanser

Henviser til
Hjelpekilden

D

3

+/-

Mulighet for å
gi en tjeneste
på vegne av/i
tillegg til
helseinstanser.
Trussel er
mangel på
anerkjennelse
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fra
helseinstanser.

19

Aktivister

Fronter saken

B

2

+/-

Mulighet for å
få frontet
saken og sette
det på
dagsorden, i
tillegg nå ut til
målgrupper
som er
vanskelig å
komme i
kontakt med.
Trusler er at de
fronter det
motsatte av
saken.

20

Samfunnsengasjerte
personer

Støtter saken

B

2

+/-

Mulighet for å
skape et godt
omdømme og
få sponsor.
Trusler er
ega
ge e eg af .

21

Gründere/
start-ups

Relasjonsbygging og
samskaping

B

1

+/-

Mulighet for å
få sponset
synlighet på
alle nivåer.
Trusler er
stabilitet i
arbeidet.

22

SSB/registerdata

Hvilke effekter
H e e de
g
bruddprosesser har på
samfunnet

C

2

+/-

Mulighet for å
kartlegge
effekt. Trusler
er at man
kartlegger at
det ikke har
noe effekt.

23

Bostedskommune

Interessert i at
innbyggerne sine skal
ha det bra.

D

4

Positivt ++

Mulighet for at
kan få
økonomisk
tilskudd fra
kommunen.
Trusler er at
tilskuddet
kuttes og må
søkes per år.
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Prioritert handlingsplan 2021-2023
Hjelpekildens (HJ) handlingsplan for 2021 og 2022 er en konkretisering av hvilke delmål som er
viktig å konsentrere seg om i denne toårsperioden, for på sikt å kunne nå hovedmålene.
HJs hovedfokus de neste to årene skal være å fundamentere og bygge organisasjonen. HJ har
allerede oppnådd gode resultater i form av å tilby hjelp og støtte til personer i bruddprosesser
gjennom likepersonsarbeid, samt være en ressurs for instanser i det offentlige hjelpeapparatet som
møter denne problemstillingen. HJ har gjennomført en rekke prosjekter, blant annet i samarbeid
med Redd Barna.
Likevel mangler grunnsteinene som sikrer en kontinuerlig og forutsigbar drift, det vil si stabile
økonomiske rammebetingelser som dekker kontorhold og to ansatte. Dersom HJ skal kunne utføre
sitt samfunnsoppdrag må en ordning med et fast, årlig driftstilskudd på plass.
En viktig del av tilbudet til Hjelpekilden er det frivillige arbeidet som likepersonene i organisasjonen
gjør for mennesker i bruddprosesser. Fremover skal det være fokus på å utdanne de eksisterende
samt rekruttere nye, slik at det blir best mulig dekning på landsbasis.
HJ skal også rette innsatsen mot god kommunikasjon og synliggjøring av organisasjonen. Det er
viktig å vise hva HJ tilbyr, og hva HJ gjør konkret.

Delmål 2021 - 2023
1) Etablerer et årlig, offentlig driftstilskudd som dekker faste utgifter til kontorlokaler,
administrasjonsutgifter og minimum 1,5 årsverk.
2) Utarbeider plan for kompetanseheving hos likepersonene og iverksetter denne.
3) Utarbeider kommunikasjonsplan for sosiale medier, nyhetsbrev og nettside og
gjennomfører denne.
4) Styrets sammensetning: Viktig å sørge for en bred sammensetning av styret der
medlemmene besitter ulik spisskompetanse. Det er ikke nødvendig at alle styremedlemmer har
vært i bruddprosesser.
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Ad pkt 1) Driftstilskudd / bygge organisasjon
Januar 2021: Etablerer årshjul for bekjentgjøringer og frister for ulike tilskuddsordninger til
drift og prosjekter.
a) Driftstilskudd over statsbudsjettet
Scenario 1 - Innvilges tilskudd allerede for 2021
2021: Høst: Deltar i budsjetthøringene
2022: Vår: Møter partifraksjonene med budskap om økt tilskudd
Høst: Deltar i budsjetthøringene
Scenario 2 - Får ikke tilskudd for 2021, men det blir merknad på Statsbudsjettet 2021 om at
Hjelpekilden anbefales tilskudd.
2021: Vår: Møter med partifraksjonene for fast tilskudd
Høst: Deltar i budsjetthøringene
2022: Enten videre bearbeiding eller forlater dette sporet
b) Driftstilskudd via Bufdir
Kartlegge om det finnes en mulighet for driftstilskuddsordning gjennom Bufdir. Dersom
positivt, søke på denne.
c) Andre driftstilskuddsordninger
Kartlegge om det finnes andre mulige kilder for driftstilskudd. Dersom positivt, søke.
Hjelpekilden justerer aktivitetene ovenfor innbyrdes i henhold til hva som skjer underveis.
d) Ny medarbeider
Når tilstrekkelige midler er på plass, ansettes det en person i minimum 50 % stilling.

Ad pkt. 2) Utarbeider plan for kompetanseheving hos likepersonene og iverksetter
denne
2021:
1. Alle nye likepersoner skal ha gjennomgått grunnkurs i likepersonsarbeid med påbygning
for det som er spesielt i bruddprosesser før de starter sitt arbeid. (Eksempel på grunnkurs:
https://funkis.no/node/862 )
2. En årlig samling for alle likepersoner med oppdatering, samtaler og ny kunnskap skal
gjennomføres.
3. Daglig leder gjennomfører Teams-samtale med alle likepersoner hvert kvartal for å
opprettholde godt samhold og kunnskapsdeling.
4. Det utarbeides rutiner for månedlig rapportering fra likepersonene om deres aktivitet.
5. Det budsjetteres med kompetanseheving for daglig leder og likepersoner.
2022:
Grunnlaget fra 2021 videreføres og det arbeides med etablering av regioner og
regionledere.
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Ad. pkt.3) Utarbeider kommunikasjonsplan for sosiale medier, nyhetsbrev og
nettside og gjennomføre denne
1. Etablere en overordnet kommunikasjonsplan for Hjelpekilden (se mal i vedlegg)
2. Øke den sosiale mediekompetansen i administrasjonen gjennom e-læringskurs.
3. Ukentlig planlegging av sosiale media innhold i mal for kommunikasjonsplan. Hootsuite
kan anbefales som et egnet verktøy. Tidsbruk: 2 timer pr uke
4.Gjøre seg kjent med verktøy for forhåndspublisering og synkronisering av innhold til
sosiale media.
5. Nyhetsbrev sendes ut 6 ganger i året (annenhver måned) til medlemmer, likepersoner,
kontaktpersoner i det offentlige hjelpeapparatet, og politikere. Nyhetsbrevet
tilgjengeliggjøres på nettsiden. Innhold: Inkludere nyheter om pågående eller avsluttede
prosjekter, relevant fagstoff, noen få betraktninger fra daglig leder personlig. Anbefaler Max
800 ord og SWAY gjennom Office 365 pakken som et egnet verktøy.
6. Sender ut kvartalsvis eller halvårlig brukerundersøkelser på tilbakemelding på hvordan
hjelpen treffer brukere.

Delleveranser
Konkrete forslag til inntektsøkning for Hjelpekilden
Politisk synliggjøring og innspill om driftstilskudd
Underveis i prosessen med å lage denne rapporten ble forslaget til Statsbudsjettet 2021 lagt frem
av regjeringen. Teamet mente at dette var en viktig anledning for Hjelpekilden til å profilere seg
overfor politikere, og at det kunne være nyttig å gripe denne muligheten allerede i år selv om
prosjektrapporten ikke var ferdigstilt.
Statsbudsjettet ble gjennomgått for å finne en post som kunne dekke Hjelpekildens virksomhet.
Daglig leder i HJ, Hilde Langvann, utarbeidet et innspill med anmodning om tildeling av et fast,
årlig driftstilskudd på NOK 1 mill. og sendte det til Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun
fikk tildelt taletid under den muntlige budsjetthøringen i komiteen og gjentok sitt budskap der.
I etterkant tok vi kontakt med Høyres Tage Pettersen, medlem i komiteen, og fikk et møte med han
i Moss, der Hilde informerte mer om Hjelpekildens virksomhet. Han lovte å se nærmere på hvilke
muligheter som kunne finnes til driftstilskudd.
Videre har både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet tatt inn i sitt alternative budsjett at
Hjelpekilden skal få et driftstilskudd på NOK 1 mill.
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Overordnet kommunikasjonsstrategi-/plan
Kommunikasjon - hensikt og føring
Kommunikasjonsstrategien skal være et styrende strategidokument for Hjelpekilden. Den skal
bidra til å nå målene nedfelt i mandatet til organisasjonen.

Delmål for kommunikasjonen
-

Øke forståelsen (blant målgruppen) om Hjelpekilden
Skape felles forståelse for at organisasjonen har behov for driftsmidler (blant interessenter)
Bidra til å sette Hjelpekildens saker på agenda
Bidra til å tydeliggjøre forventningsavklaringer på hva vi skal tilby (forventninger fra
innbyggere/folkevalgte/internt)
Skape engasjement for kunnskapsdeling om likepersonsarbeid

Kommunikasjonsprinsipper som skal styre overordnet kommunikasjon i HJ
-

Vær Varsom-plakaten

Kommunikasjonsstrategiske hovedgrep som skal bidra til å nå
kommunikasjonsmålene:
-

Klarhet og fokus
Åpenhet
Klart språk
Kommunikasjonsflyt
Tilgjengelighet

Kommunikasjonsutfordringer
-

Hvordan gjøre Hjelpekilden anerkjent
Hvordan bruke kommunikasjonsmateriale til egnet formål
Hvordan harmonisere og være treffsikker i kommunikasjonen i sosiale medier
Være saklig
Balansere kommunikasjonen mellom interessenter
Bruke rett kanal til rett interessentgruppe

Målgrupper
Interessenter: 5 grupper
Potensielle brukere
Eksisterende brukere
Allmennheten
Fagpersonell
Økonomiske bidragsytere
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Kommunikasjon sørger for riktig og felles forståelse - da er hovedbudskapet viktig
Budskap for organisasjonen
Potensielle brukere: Bli kjent - ufarliggjøring -nøytralitet - arbeidsfelt
Eksisterende brukere: Oppdatering - rekruttering til likepersonsarbeid - rekruttering til
styrearbeid
Allmennheten: Bli kjent - ufarliggjøring - nøytralitet - arbeidsfelt - samfunnsnytte
Fagpersonell: Formidling av kunnskap - samfunnsnytte
Økonomiske bidragsytere: Behov for økonomiske midler - samfunnsnytte - fagfelt mørketall

Kanaler for kommunikasjon
Potensielle brukere: Facebook-side - Facebook-annonser - kronikker - Bli intervjuet av
pressen
Eksisterende brukere: Facebook-side - Nyhetsbrev
Allmennheten: Facebook-annonser - kronikker - Bli intervjuet av pressen
Fagpersonell: Fagblader - kronikker - Bli intervjuet av pressen - e-postmeldinger til
kontaktflate - Nyhetsbrev - kvartalsvis eller halvårlige brukerundersøkelser
Økonomiske bidragsytere: Søknader - Lobbyvirksomhet - kontakt med politiske partier kronikker - Bli intervjuet av pressen - Nyhetsbrev - kvartalsvis eller halvårlige
brukerundersøkelser

Organisering av kommunikasjonsarbeidet
Tid/frist

Kommunikasjonsmål/hva skal tiltaket
bidra til?

Tiltak

Målgruppe

Budskap

Kanal

Ansvar

Skriv inn tid
og frist for
målet

Beskriv tiltaket og
hensikten

Definer
og
beskriv
tiltaket

Spesifiser
målgruppen
basert på de 5
målgruppene i
denne planen

Vær
bevisst på
at
budskapet
harmonere
r med
intensjone
n

Vær
bevisst
på å
bruke rett
kanal til
målgrupp
e og
budskap

Definer
hvem
som har
ansvaret
for
gjennomf
øring av
tiltaket

Se vedlegg 6. Tiltak for å nå målene om 1) 2) 3) 4) 5)
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Konklusjon og veien videre
Det kan konkluderes med at Hjelpekilden besitter unik kunnskap og gir nødvendig hjelp til en utsatt
gruppe mennesker i samfunnet vårt. Organisasjonen bidrar til å begrense utenforskap og psykisk
uhelse. For at dette viktige tilbudet kan videreføres og styrkes, er det nødvendig med en stabil
økonomi. Dette prosjektet har hatt som mål å tydeliggjøre nytteverdien og det unike ved
organisasjonens arbeid, i tillegg til å foreslå mål og tiltak for å styrke økonomien og kvaliteten.
Det aller viktigste lærdommen av leveransen er at det er helt avgjørende å ha tett samarbeid og
dialog med interessenter for å treffe målrettet med livsviktig informasjon i krisesituasjoner som
brukere av denne tjenesten opplever å befinne seg i.
Tiltakene i handlingsplanen og måten disse kan gjennomføres på, er spesifikke for de neste to
årene og problemstillingen i dette prosjektet. De bør ikke kopieres og brukes ukritisk i møte med
andre formål. Men, metoden som er brukt, kan og bør brukes igjen i møter med andre målgrupper
og i andre situasjoner.
I tillegg til handlingsplanen som her er foreslått, vil vi peke på noen områder som Hjelpekilden kan
jobbe videre med:
Profilering av budskap og layout på digitale medier; kommunikasjon og riktig
budskap til rett tid, målgruppe og kanal
En eventuell navneendring; I arbeidet med å innhente informasjon, har det
fremkommet at navnet "Hjelpekilden" kan gi en del uheldige assosiasjoner.
Prosjektgruppa mener også at navnet i liten grad signaliserer hva som er
organisasjonens kjernevirksomhet. Det anbefales å vurdere en navneendring som
planlegges godt, og innføres etter en fastlagt strategi.
Inntil et nytt navn er på plass, foreslår vi at det brukes et slogan i tillegg til
navnet.
F e e e : Hvis trossamfunnet gjør det vanskelig å være deg selv .
V e koble p aktuelle medier, offentlige høringsinstanser og bygge nettverk
Involvere, lytte til og samarbeide tett med frivillige gjennom både planlegging og
gjennomføring av pågående og planlagte prosjekter
Benytte styret og likepersonene som kommunikasjonskanal for strategisk
forankring av handlingsplan og videre planarbeid for organisasjonen, blant annet
lykkes med kontinuerlig utvikling.
Til slutt ønsker vi oppfordre Hjelpekilden til å bruke kunnskap og erfaring fra dette prosjektet som
bidrag til videre arbeid, både alene og i samarbeid med andre interessenter. Vi anbefaler HJ å
jobbe videre med følgende utfordringer og muligheter:
Hvordan kan vi forbedre informasjon om negativ sosial kontroll i lukkede trossamfunn, slik
at vi når raskere frem til barn og unge som opplever oppsyn, press, trusler eller tvang?
Hvordan kan vi jobbe med mer effektive og målrettede tiltak for negativ sosial kontroll i en
sammensatt befolkning?
Hvordan kan vi legge til rette for åpenhet, kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og faglig
påfyll om mennesker som er eller har vært i bruddprosesser med et trossamfunn, med de
ressursene vi har tilgjengelig i nærmiljø og lokalsamfunn?
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Evaluering
Noe av det mest utfordrende, men viktigste i Prospera-prosjekt er å skape varig endring hos
oppdragsgiveren etter at prosjektet er over. Da er det essensielt å tenke på hvordan prosjektets
virkning kan evalueres.
Teamet anbefaler Prospera å følge opp Hjelpekilden høsten 2021 basert på målene i prioritert
handlingsplan:
Sjekke økonomisk situasjon i forhold til 2022 budsjett - er noe form for driftstilskudd på
plass?
Foreligger det spesifikk handlingsplan for 2022?
Har Hjelpekilden ansatt 1,5 årsverk?
Har Hjelpekilden etablert og implementert grunnkurs for alle likepersoner?
Har Hjelpekilden utarbeidet og iverksatt en kommunikasjonsplan?
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Pro bono-teamet
Prosperas prosjektgruppe som har utarbeidet denne rapporten, har lært mye gjennom samarbeidet
for Hjelpekilden og gjennom kontakten med daglig leder, Hilde Langvann. Vi ønsker henne og alle
som bidrar frivillig i likepersonsarbeidet lykke til videre med dette viktige arbeidet!
Prospera takker for samarbeidet og ønsker lykke til videre med det gode arbeidet!
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Vedlegg
Vedlegg 1: E-postmelding til offentlige samarbeidspartnere

Hei
Mitt navn er Oddvar Meyer, og jeg er del av et frivillig ressursteam som Prospera Norge har
engasjert for å bidra til å utvikle tilbudet og den økonomisk stabilitet for Hjelpekilden Norge.
https://www.facebook.com/ProsperaNetwork/photos/a.10150254852150167/10163889519055167/
I den forbindelse jobber vi blant annet med å kartlegge det unike ved organisasjonen, og
nytteverdien av det de jobber med.
Vi har fått opplyst av Hjelpekilden at du har hatt kontakt/samarbeid med organisasjonen i en eller
annen forbindelse, og lurte på om du kan tenke deg å svare kort på noen spørsmål for oss?
Det vi i så fall lurer på er følgende:
A) Hvorfor valgte du å henvende deg til Hjelpekilden?
B) Hva har organisasjonen bidratt med i samarbeid med deg/din organisasjon?
C) Hvilken betydning/nytte hadde dette samarbeidet for deg/din arbeidsplass?
D) Hva opplever du er unikt og verdifullt ved det stiftelsen tilbyr/jobber med?
E) Har du forslag til hva de eventuelt kunne gjøre mer av / annerledes? I så fall gjerne også
hvorfor.
I tilfelle noen spørsmål ikke er relevant for din relasjon med Hjelpekilden hadde vi blitt veldig glade
om du kunne svare på de spørsmål som er relevant, og som passer for den kontakten dere har
hatt.
Du er også fri til å fortelle oss hva du synes er unikt med Hjelpekilden selv om dette går utover de
spørsmål vi kommer med her.
Du kan også selv få velge hvilken kanal du ønsker å kommunisere via. Hvis e-post ikke passer, så
send oss gjerne telefonnummeret ditt så kan vi ringe deg opp på et avtalt tidspunkt.

PS. På grunn av GDPR har vi vedlagt en lenke til et samtykkeskjema. Fint hvis du kan svare på
dette skjemaet før du svarer på spørsmålene dine.
https://forms.gle/W6FPeLQimrZoYbNT9

På forhånd tusen takk for hjelpen.
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring
Prospera prosjekt 'Hjelpekilden'
*Required
Hjelpekilden
Prospera er et nettverk av 900 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra
ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Sosiale entreprenører og ideelle
organisasjoner kan søke Prospera om hjelp innen juss, forretningsutvikling, økonomi,
organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og coaching. Vi kaller det kompetansebasert
f
ghe .
Hjelpekilden
bryte med et religiøst miljø med negativ sosial kontroll og æreskultur kan være en tung,
utfordrende, og enkelte ganger dramatisk opplevelse. Man bryter ikke bare med en tro, men ofte
ogs med familie, venner og hele nettverk. Mennesker som oppvokst i lukkede religiøse miljøer
st r alene og p bar bakke, mange opplever psykiske uhelse, utenforskap og faller uten
arbeidsmarkedet. Hjelpekilden støtter de som av forskjellige grunner ikke lenger vil leve innenfor
en bestemt trosretning. D knytter kontakt mellom mennesker som har levd med de samme
problemene, og gir kompetanse og kunnskap til helsestasjoner, lærere, barnevern og andre
instanser. Prospera-teamet skal hjelpe med kommunikasjon.
Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 stiftelsen Østfold Akershus
Form l
Teamet skal beskrive hvilken samfunnsnytte Hjelpekilden bidrar med. Leveransen vil være et viktig
grunnlag for sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av driften. Leveransen inkluderer:
Konkretisering av Hjelpekildens tilbud og det unike ved dette
Formulere tydelig Hjelpekildens samfunnsnytte, b de kvalitativt og kvantitativt.
Interessentanalyse (hvem er potensielle samarbeidspartnere)
Prioritert handlingsplan for 2021 etter endt Prospera-prosjekt
Hvorfor f r du spørsmål om delta?
Du f r spørsmålet om delta i prosjektet fordi Prospera-teamet skal kartlegge tilbudet og
økonomisk stabilitet for Hjelpekilden Norge. I den forbindelse jobber vi blant annet med kartlegge
det unike ved organisasjonen, og nytteverdien a det de jobber med. Vi har f tt opplyst at du har
hatt kontakt/samarbeid med organisasjonen i forbindelse med ditt arbeid. Til dette trenger vi dine
innspill og tanker.
Hvem er ansvarlig for prosjektet?
Daglig leder Anne Aaby i Prospera er ansvarlig for prosjektet (anne@prosperastiftelsen.no, tlf 913
23 959). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hjelpekilden Norge.

Hva innebærer det for deg

delta?
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Dersom du takker ja til delta, ønsker vi
svare p skriftlig eller per telefon.

sende deg en spørreundersøkelse som du kan velge

Det er frivillig delta
Det er frivillig delta i prosjektet. Hvis du velger delta, kan du n r som helst trekke samtykke
tilbake uten oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha
noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger trekke deg.
Ditt personvern hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Ditt navn og
navnet p organisasjonen du representerer kan gjengis i rapporten. Rapporten overleveres
Hjelpekilden Norge ved prosjektets slutt.
Hva skjer med opplysningene dine n r vi avslutter prosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.november 2020. Da vil alle personopplysninger
anonymiseres, og lydopptak og kontaktinformasjon slettes, dersom ikke annet er avtalt.
Dine rettigheter
S lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
- f rettet personopplysninger om deg
- f slettet personopplysninger om deg
- f utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet)
- sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger
Hva gir oss rett til behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert p ditt samtykke.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsm l til studien, eller ønsker benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt
med: Prospera ved prosjektkoordinator Heidi Melbye, tlf 40048983 eller prosjektleder Seyran
Khalili, tlf 48428771.
1. Fullt navn *
2. Samtykkeerklæring *
Jeg har mottatt og forst tt informasjon om prosjektet Hjelpekilden og har f tt anledning til
stille spørsm l.
Jeg samtykker til delta i en spørreundersøkelse og at mine opplysninger behandles frem
til prosjektet avsluttes 30.november 2020
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Vedlegg 3: Kartlegging av informanter - semistrukturert intervju

Kvalitativt intervju spørsmål og oppsummering
Hjelpekilden - tilbakemeldinger fra det offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner

A. Hvorfor valgte du å henvende deg til Hjelpekilden?
Konkret veiledning/støtte til hjelp til skole
Viktig bidrag i fagmiljø
De eneste som jobber med spørsmål knyttet til lukkede trossamfunn i Norge
Ble anbefalt Hjelpekilden som eneste ressurs på feltet i Norge
B. Hva har organisasjonen bidratt med i samarbeid med deg/din organisasjon?
Samarbeid med støtteapparat på individnivå/ovenfor hjelpetrengende personer
Faglig utvikling for pedagogisk personale og minoritets ansvarlige i skole
Viktig bidragsyter inn i forskningsmiljø/høyskole
Sparringspartner for støtteapparat/offentlig sektor i krevende saker
C. Hvilken betydning/nytte hadde dette samarbeidet for deg/din arbeidsplass?
En støtte trygghet i rollen hos hjelpeapparat
Felles forståelse/plattform
Bevissthet/vet hva man skal være oppmerksom på
Kunnskap om lov og rett knyttet til slike saker/mandat
Hjelp til å sette inn målrettede tiltak
D. Hva opplever du er unikt og verdifullt ved det stiftelsen tilbyr/jobber med?
Besitter unik kunnskap
Viktig for samfunnet og institusjoner
Viktig for individer som er utsatt for religiøs kontroll og utbrytere
Bidrar til bevisstgjøring hos hjelpeapparat
De eneste som jobber med spørsmål knyttet til lukkede trossamfunn i Norge
Personlige erfaringer kombinert med at det er knyttet til forskning
Krevende å jobbe med dette feltet- ulik forståelse av problematikken
Viktig aktør og talsperson for noen av de mest sårbare, og kanskje litt glemte/oversette
blant oss
Du bør ha erfaring med tro og religiøs kontroll fra innsiden, for å kunne hjelpe andre/veilede
rundt denne tematikken
De forvalter en tematikk som større deler av samfunnet burde bli gjort oppmerksomme på,
inkludert beslutningstakere, og er i posisjon til å utgjøre en reell forskjell for enkeltskjebner.
Å se og høre at andre lever med de samme utfordringene som en selv skaper robusthet og
mental kraft til å tørre å stille flere spørsmål og kanskje ta noen store veivalg.
Det er særdeles sensitiv og intrikat tematikk Hjelpekilden har spesialisert seg på.
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E. Har du forslag til hva de eventuelt kunne gjøre mer av / annerledes? I så fall gjerne også
hvorfor.
Chat tjeneste til barn og unge
Styrke og utvide kompetansebasen de besitter
Kanskje bærekraftig å etablere en samarbeidsrelasjon til en institusjon/organisasjon med
beslektet arbeidsfelt og kompetanse
Mer formidling, påvirkning og tilrettelegging for hjelpetiltak
Samtalegruppe for ungdommer fra lukkede religiøse trossamfunn
Jeg håper de får mulighet til å gjøre det de allerede gjør i større og bredere grad.
Bidra til erfaringsoverføring/kunnskapsutveksling mellom fagmiljøer på migrasjon og
religiøs kontroll knyttet til etniske miljøer, versus kunnskap om å utbryte med kontrollerende
kristne miljøer i Norge
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Vedlegg 4: Kartlegging av gruppeledere - semistrukturert intervju
A. Hvordan kom du i kontakt med Hjelpekilden?
Tilfeldig over nettsiden
Ad a
e
Tok etter hvert kontakt og fikk fadder/samtalepartner
B. Fortell om likemannsarbeidet i din region
Arrangerer aktiviteter (nettbasert/praktiske aktiviteter)
Samling 1,5 time per måned 4-9 personer møtes
HJ koordinerer, men lite føringer
Tilrettelegge etter behov
Mulig med kontakt etter møtet også
C. Hvilken betydning har tilbudet hatt for deg?
Møte mennesker med like opplevelser
Samtalepartner
Dele tanker, emosjoner og opplevelser
Motta veiledning
Å stemme for første gang
Bli forstått
Motta støtte
D. Hvilken betydning tror du tilbudet har for deltakere i gruppa?
Å ha noen å prate med som forstår
Bli møtt uten fordommer
Hjelp til vekst og utvikling
Innsikt i egne opplevelser og prosesser
N
a e g
Ivaretakelse i selve exit-prosessen
E. Hvordan kan tilbudet gjøres bedre?
Kurs og kompetanse til gruppeledere
Synliggjøring av tilbudet
Faglig rustet personale
Forebyggende arbeid og veiledning i samfunnet
Synliggjøring av tilbudet blant hjelpeapparatet
Informasjonsarbeid opp mot hjelpeapparatet
Bli offentlig kjent som organisasjon
F. Hva er det unike ved Hjelpekildens arbeid?
HJ har spiss kompetanse gjennom selv ha opplevd problematikken
Fokus på exit-prosessen fra lukkede tros- og religionssamfunn
Et sted man blir forstått
P
ge f
e
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G. Hvilket forhold har du til navnet "Hjelpekilden?
Anstrengt forhold til navnet
Motsier likemannsprinsippet
Forteller ikke så godt hva HJ jobber med
U a h a
a he e
ed
K de g
ea
a
e
e e ghe
Gir ikke assosiasjoner i riktig retning

gf

e e

Stiftelsen Prospera, Karl Johans gate 8, 0154 Oslo. Org nr.: 997 297 881

37

Vedlegg 5: Virksomhetsmodell (inkludert vedlegg i PowerPoint)
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Tid/frist

Beskriv tiltaket og hensikten

Kommunikasjonsmål/hva skal
tiltaket bidra til?
Definer og
beskriv
tiltaket

Tiltak

Vedlegg 6: Kommunikasjonsplan

Skriv inn tid og frist for
målet
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Spesifiser målgruppen
basert på de 5
målgruppene i denne
planen

Målgruppe

Vær bevisst på at
budskapet
harmonerer med
intensjonen

Budskap

Vær bevisst på
å bruke rett
kanal til
målgruppe og
budskap

Kanal

Definer hvem
som har
ansvaret for
gjennomføring
av tiltaket

Ansvar
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Vedlegg 7: Kommunikasjons- og innholds kalender
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