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Senterleder, Bernard Enjolras ønsket velkommen.  Tok oss igjennom historien om den norske 

velferdsstaten.  I 1968 skrev Johan Galtung en rapport Det norske samfunn. Og hovedessensen var at 

Norge var et helt homogent land. Året etter kom oljen.  50 år senere er det pluralisering og økt 

mangfold i Norge og dette endrer forutsetningene for velferdsstaten.  

Forsker Hilmar Rommetvedt, NORCE (tidligere Iris) fortalte om prosjektet: Pluralisations, the welfare 

state and civil associations! Dette er fremdeles ikke utgitt, men er et stort internasjonalt samarbeid. 

https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/arrangementer/intro-mangfold-

velferdsstat-og-frivillighet.pdf  

 

Professor Kees van Kersbergen, Aarhus universitet, er med på prosjektet og han holdt et veldig bra 

innlegg: Challenges to the Welfare State: Norway in International Perspective.  

https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/arrangementer/presentation-oslo-kees-

13-november-2018-b.pdf 

Dette stiller velferdsstaten overfor nye utfordringer: 

 Hvordan skal en velferdsstat basert på nokså standardiserte løsninger 
møte det nye mangfoldet? 

 Hvordan kan frivillige organisasjoner påvirke utviklingen av 
velferdspolitikken og velferdstjenestene i et mer mangfoldig 
samfunn?  

 Kan frivillige organisasjoner bidra med innovative løsninger tilpasset 
ulike etniske og religiøse gruppers særegne behov? 

 

Forsker Karl Henrik Sivesind, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig 

sektor og professor Nils Asle Bergsgard, Universitetet i Sørøst-Norge, 

forsøkte å belyse dette på forskjellige måter.  Hvis en veldferdsstat skal 

lykkes må den ha sivilsamfunnet bak seg, slik at man kan bruke mindre 

statspenger og gjøre mer dugnad med frivillig arbeid. Norge er i dag et 

bærekraftig veldferdssamfunn, men når oljepengene tar slutt og med alle 

våre nye utfordringer vil det bestå? Canada, for eksempel, bruker lite 

penger på velferdsordninger, derfor er det ikke et stort problem med stor 

migrasjon.  

Dagen ble avsluttet med paneldebatt mellom frivillige organisasjoner hvor 

mange av dem får statlige midler til å drive samfunnsengasjerende arbeid. 

(Kirkens bymisjon, Frivillighet Norge, Stella-senteret og somalsk byråd som 

også var leder for den største somalske moskeen i Oslo) Alle var enige om 
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at det måtte mer dialog til og samarbeid mellom partene. De frivillige kan 

ikke bare overta alt ansvar som det statlige ikke vil betale for lenger, dette 

må gå hånd i hånd. Religiøse organisasjoner, skole, barnehave, NAV, 

barnevern alle må informeres på alle plan om hvordan vårt velferdssystem 

fungerer og også hva som kreves av den enkelte. Får man til det er man på 

god vei.  

Konferansen var jo litt på siden av min rolle som FN-kontakt, men veldig 

spennende å høre forskningen som allerede er i gang på dette området og 

hvilke endringer vi må foreta (ikke minst i holdninger) om hva velferdsstaten 

skal favne over og hvor langt det rekker i fremtiden.  

 

Monica 21.november 

 

 


