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1. Sammendrag 
Caritas´ Informasjons - og veiledningssenter oppsto som utgangspunkt fra Caritas´ møte med 

arbeidsinnvandrere som søkte til råd, informasjon og veiledning relatert til deres opphold i Norge. 

Arbeidsinnvandring fra EØS-land har siden EU-utvidelsene i 2004 og 2007 hatt en betydelig økning. 

Mange av arbeidsinnvandrerne havner i en sårbar situasjon og møter store utfordringer i møte med 

norsk arbeidsliv, boligmarkedet og offentlige tilbud og institusjoner. Med bakgrunn i Caritas´ erfaringer 

opprettet man i 2011 et informasjons- og veiledningssenter i Oslo. Senteret ble åpnet og prosjektet 

har vært utviklet i samarbeid med Fransiskushjelpen og de katolske menighetene i Norge. 

Caritas har i informasjons- og veiledningsarbeidet også hatt tett dialog og samarbeid med 

diasporaorganisasjoner over hele landet og holdt løpende kontakt med andre 

sivilsamfunnsorganisasjoner så vel som offentlige og kommunale institusjoner. 

Gjennom veiledning og informasjonsmøter på ulike språk har Caritas informasjonssenter ønsket å 

dekke det umiddelbare informasjonsbehovet for arbeidsinnvandrere fra EØS-land i deres 

sonderingsfase. Senteret skal være et supplement til eksisterende tilbud. I veiledningen skal man 

tilstrebe et helhetlig perspektiv.  

Senteret holder til på gateplan i Storgaten 38 i Oslo og har hatt åpent tre dager pr. uke. 

I 2014 hadde senteret i overkant av 8000 henvendelser. De fleste besøkende er fra Spania (37 prosent) 

etterfulgt av Polen (16 prosent), Romania (16 prosent). Hovedvekten av de besøkende er menn (80 

prosent) i aldersgruppen 30-60 år (64,5 prosent).  Vi har hatt en økning av deltagere på norsk- og 

samfunnsfag kurs på kveldstid. Størstedelen av våre henvendelser gjelder arbeidsrelaterte spørsmål. 

Vi får også mange henvendelser der folk har opplevd utnyttelse på arbeidsplassen, vedrørende bolig 

og andre forhold. Mange trenger juridisk hjelp.  

Caritas opprettet tilsvarende tilbud i Bergen (september 2013) og i årsskiftet 2014/2015 er lignende 

tilbud startet i Drammen og Porsgrunn.  
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2. Bakgrunn for tiltaket 

2.1. Arbeidsinnvandreres situasjon og deres informasjons- og 

veiledningsbehov 
I etterkant av EU utvidelsene i 2004 og 2007, og den økonomiske krisen i Europa, har Norge merket en 

stor tilstrømning av arbeidsinnvandrere og deres familier. Mange arbeidsinnvandrere fra blant annet 

Polen og andre land i EØS-området søker til Den katolske kirke gjennom de nasjonale prestene, 

menighetene og Caritas Norge for å få informasjon, veiledning og praktisk hjelp knyttet til deres 

opphold i Norge. Daglig kontakt med nyankomne og arbeidssøkende arbeidsinnvandrere, så vel som 

arbeidsinnvandrere som har vært i Norge over tid, har vist at det er et stort udekket informasjons- og 

veiledningsbehov i disse gruppene. 

Mange arbeidsinnvandrere er i en vanskelig sosial og psykologisk situasjon når de kommer til Norge. 

De har ofte svært begrensede økonomiske ressurser, de mangler ofte bolig den første tiden og de har 

ofte en urealistisk oppfatning av sine muligheter for å lykkes i Norge. Noen har alkoholproblemer som 

de enten tar med seg fra sitt hjemland eller utvikler i Norge og mange utvikler livsstilssykdommer som 

en konsekvens av dårlige bo-, leve- og arbeidsforhold. Noen arbeidsinnvandrere ender også opp som 

bostedsløse, noe som ofte fører dem ut i kriminalitet for å overleve. Mange som ikke lykkes i sitt 

arbeidsinnvandringsprosjekt vil kunne føle skam over ikke å ha lyktes og ønsker av denne grunn ikke å 

returnere til familien i hjemlandet. 

EØS-arbeidsinnvandrere som kommer til Oslo1 har et stort behov for informasjon og veiledning over 

et bredt spenn av tematiske områder, for at de raskest mulig skal kunne navigere i de norske 

samfunnsstrukturene. Dette gjelder både for de ovennevnte sosialt og økonomisk utsatte grupper og 

de som har et bedre utgangspunkt for å lykkes i Norge. 

Ved dette tiltaket gis arbeidsinnvandrere et helhetlig tilbud om hvordan de skal finne frem i det norske 

samfunnet for å dekke sine grunnleggende informasjonsbehov innen ulike felt. Det betyr blant annet 

at de skal henvises til eksisterende fagetater som NAV, Servicesenter for Utenlandske 

Arbeidstakere(SUA), offentlige helsetjenester med mer, samt bli informert om hvor de kan få dekket 

andre behov gjennom private/frivillige organisasjoners ulike service- og hjelpetilbud.  

Da enkelte befinner seg i Norge uten realistiske muligheter for å lykkes i det norske arbeidsmarkedet, 

vil en realitetsorientering i en del tilfeller kunne føre til at arbeidsinnvandreren rådes til å returnere til 

sitt hjemland, for eventuelt å komme tilbake bedre forberedt på et senere tidspunkt. 

Vår tilnærming har vært at tilbudet gjennom informasjon og veiledning skal bidra til at enkeltindividet, 

og dermed også vedkommendes familie, skal oppnå en best mulig psykisk, fysisk, sosial og økonomisk 

situasjon, og at man på bakgrunn av disse forutsetningene skal kunne foreta informerte og gode valg 

knyttet til ens egen situasjon. Tiltaket har hatt til hensikt å virke forebyggende for gruppens psykiske 

og fysiske helse.  

                                                           
1 De fleste arbeidsinnvandrere kommer til Norge via Oslo 
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Arbeidsinnvandrernes informasjonsbehov omfatter en rekke forhold som ofte står i en relasjon til 

hverandre. Blant disse kan følgende nevnes:  

- Bolig; hvor og hvordan, midlertidig og permanent. 

- Regler for utleieforhold; standardkontrakter og informasjon om hvor en kan søke råd. 

- NAV; hva er NAV, hvor ligger kontorene, hvordan brukes NAV som rettighets- og 

servicetilbudsleverandør. 

- Arbeidslivets regler; Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet, fagforeninger med mer. 

- Oppholds- og arbeidstillatelse, Familiegjenforening; hvordan søke informasjon og hjelp. 

- Offentlige helsetjenester; hva er dette og hvor kan en søke hjelp. 

- Sosial/akutthjelp; hvor kan jeg søke hjelp. 

- Juridisk assistanse; hvor kan jeg få råd, veiledning og juridisk hjelp. 

- Frivillige organisasjoner; hvilke tilbud finnes og hvilken rolle spiller de frivillige 

organisasjonene. 

- Norskopplæring; hvilke tilbud finnes for norskundervisning, hvilke offentlige og frivillige 

organisasjoner tilbyr kurs. 

- Nasjonale nettverk; kontaktsteder/kontaktpersoner. 

- Praktiske spørsmål; ofte knyttet til offentlige dokumenter, utarbeidelse av CV osv. 

2.2. Caritas Norges informasjonsarbeid og våre samarbeidspartnere 
Ved oppstart av Informasjonssenteret var de fleste arbeidsinnvandrere som oppsøkte Den katolsk 

kirke fra EØS-land som Polen og Litauen, men som en konsekvens av de økonomiske forholdene og 

høy arbeidsledighet i søreuropeiske land merket man også en økende tilstrømning fra disse landene; 

da spesielt fra Spania. De fleste snakker ikke norsk og en del har ingen eller dårlig engelsk 

språkforståelse. Informasjonssenteret ønsker følgelig å legge til rette for en språklig bredde og gir 

informasjon blant annet på norsk, engelsk, polsk, spansk, litauisk og rumensk.  

Informasjons- og veiledningssenteret dupliserer ikke, eller erstatter den informasjonen som 

fagetater/institusjoner er forpliktet til å gi. Snarere tvert imot er hovedhensikten med 

informasjonssenteret at arbeidsinnvandrerne skal motta korrekt informasjon om at disse ulike etatene 

og institusjonene finnes, hva som er deres formål, og hvilke ulike servicetilbud disse har. 

Ved at senteret drives av Caritas Norge, som en sivilsamfunnsorganisasjon som mange innvandrere 

kjenner fra sitt hjemland, er senteret et reelt lavterskeltilbud som legger til rette for at man lett kan 

komme inn på tingenes realiteter.  

Informasjonssenteret samler inn verdifull informasjon om brukergruppens situasjon og behov. Denne 

informasjonen vil kunne være relevant i utforming av politikk og tilbud på området. Erfaringer og data 

fra senterets tilbud gjøres tilgjengelig for ulike forskningsinstitusjoner og norske beslutningstakere. 

I møter med fagetater som vi har etablert et samarbeid med, blant annet Arbeidstilsynet, Servicesenter 

for Utenlandske Arbeidstakere(SUA) og NAV, er det utrykt behov for et slikt Informasjons- og 

veiledningstilbud. Informasjons- og veiledningssenteret samarbeider nært med disse og andre 

offentlig etater, samt med frivillige organisasjoner. 

Fransiskushjelpen, de tre katolske Oslo-menighetene og Caritas Norge står i fellesskap bak 

informasjons- og veiledningssenteret og utgjør Informasjonssenterets styringsgruppe. Den operative 

driften ligger under Caritas Norge. En referansegruppe bestående av andre organisasjoner, instanser 

og enkeltpersoner utgjør en idé- og samarbeidsgruppe. 
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Informasjonssenteret er et hjelp til selvhjelpstiltak. 

2.3. Aktiviteter 
Caritas Informasjonssenter gir veiledning og rådgivning til arbeidsinnvandrere. Dette er et 

lavterskeltilbud som gjøres fra Informasjonssenterets lokaler på gateplan i Storgata 38 (inngang fra 

Hausmannsgate) i Oslo. Det tilbys en helhetlig veiledning basert på den enkelte besøkendes behov der 

man i stor grad henviser til andre offentlige og private organisasjoner og institusjoner. For nyankomne 

arbeidsinnvandrere gis det også en realitetsorientering knyttet til deres muligheter for å lykkes i Norge. 

I tillegg har senteret en rekke temamøter og kurs på kveldstid. 

2.4. Målgruppe 
Caritas Informasjonssenters målgruppe er først og fremst arbeidsinnvandrere. Dette er primært 

innvandrere fra EØS-landene. I etterkant av den økonomiske krisen i Europa er det stadig flere 

innvandrere fra Sør-Europa som benytter seg av senteret, i tillegg til innvandrere av de «nye» EØS-

landene som ble innlemmet i EU ved EU-utvidelsene i 2004 og 2007 (E-12 landene). Tilbudet retter seg 

primært mot personer med lovlig opphold i Norge, uavhengig av personens etniske eller religiøse 

bakgrunn.  

2.5. Mål 
Informasjonssenterets hovedmålsetting er at arbeidsinnvandrere fra EØS-landene skal kunne motta 

informasjon som dekker deres umiddelbare informasjonsbehov, og at de skal få kjennskap til hvor de 

kan søke utdypende informasjon og veiledning, og knytte kontakter som letter deres integrering i 

samfunnet.  

Informasjonssenterets kontakt med den enkelte arbeidsinnvandrer skal ha en helhetlig karakter som 

bidrar til at vedkommende kan ta riktigst mulig valg med hensyn til den enkeltes livssituasjon og deres 

arbeidsinnvandrerprosjekt. Ved det virker informasjonssenteret forebyggende for den enkeltes 

psykiske og fysiske helse og fremmer en raskere inkludering og integrering i det norske samfunnet. 

2.5.1. Delmålsettinger  
a) At arbeidsinnvandrere fra EØS-land raskest mulig etter ankomst skal kunne orientere seg ved 

hjelp av et bredt informasjons- og veiledningstilbud på områder som er viktige for å kunne 

lykkes som arbeidsinnvandrer i Norge og for deres integrering i samfunnet. De som har et 

urealistisk arbeidsinnvandrerprosjekt mottar informasjon og veiledning om norsk virkelighet 

slik at de raskest mulig kan revurdere sitt prosjekt. 

b) Bruke frivillige fra ulike nasjonale miljøer i informasjonsarbeidet og som tolker så vel som 

nordmenn med god kjennskap til norsk kultur og samfunnsliv. 

c) Videreutvikle nære samarbeidsrelasjoner med offentlige fagetater, nasjonale grupper og 

frivillige organisasjoner, og henvise til disse for utdypende informasjon. 

d) Samle og bearbeide informasjon om brukergruppene for å rapportere tilbake til myndighetene 

om deres situasjon og behov. 
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3.  Praktisk gjennomføring/metode 

3.1. Gjennomføring 
Senteret er et åpent drop-in tilbud der de besøkende registrerer seg og sine språkkunnskaper og hvor 

de så får veiledning etter tur på et språk de forstår. I venteområdet er det tilgang til datamaskiner som 

kan benyttes til jobbsøking, utarbeidelse av CV og jobbsøknad eller registrering på offentlige og private 

portaler for dem som ikke har tilgang til PC hjemme. Senteret gir også informasjon og veiledning via 

telefon og e-post for personer som ikke befinner seg i den sentrale østlandsregionen. Senteret 

samarbeider også med Caritas lokalt i flere byer og fungerer som et kompetansesenter for disse. I 

samarbeid med lokale Caritas-organisasjoner vurderes også muligheten for å opprette liknende sentre 

i flere norske byer. I september 2013 ble det etablert et informasjons- og veiledningssenter i Bergen. 

Lignende sentre ble i 2014 opprettet i Drammen og Porsgrunn. Det planlegges flere sentre i flere byer 

rundt om i landet. Sentrene har blitt opprettet etter modell fra senteret i Oslo, men det administrative 

ansvaret for senteret ligger hos Caritas lokalt. 

3.2. Bemanning og frivillige 
Senteret drives av daglig leder i full stilling og tre deltidsmedarbeidere i 40 prosent stilling. I tillegg 

drives senteret av en rekke høyt kvalifiserte frivillige fra en rekke land. De frivillige er i hovedsak 

innvandrere med en lengre fartstid i Norge som i tillegg til å snakke norsk og engelsk, behersker en 

rekke av de mest brukte språk i Europa. Vi har til enhver tid 15-20 frivillige som jobber med 

informasjons- og veiledningsarbeid og norsk- og samfunnsfag kurs på kveldstid. Dette gir et hjelp til 

selvhjelps perspektiv siden innvandrere hjelper hverandre med å forstå og integrere seg i det norske 

samfunnet. Vi sikrer relevant kompetanse gjennom selve rekrutteringsprosessen av ansatte så vel som 

frivillige, og har opplæring og et fokus på kontinuerlig læring i arbeidsprosessen.  

Flerspråklig og tverrfaglig kompetanse er avgjørende for å kunne gi et godt tilbud til de besøkende. Når 

det gjelder utdanningsbakgrunn til ansatte og frivillige ser vi at vi har stort behov for personer med 

juridisk utdanning, samt gode språkkunnskaper. Dette fordi mange innvandrere som har bodd en stund 

i Norge har komplekse problemer som trenger en helhetlig vurdering. Vi har et kontinuerlig arbeid med 

å ha den nødvendige kompetansen tilgjengelig på alle senterets åpningsdager. Dette har også påvirket 

arbeidet med rekruttering av frivillige. Da språklig og faglig kompetanse ikke nødvendigvis er 

overlappende i møte med den enkelte besøkendes informasjons- eller veiledningsbehov, har vi 

tilstrebet en god fleksibilitet ved at medarbeiderne støtter hverandre der det oppstår språklige eller 

faglige utfordringer.   

Frivillig innsats har vært en avgjørende ressurs i den daglige driften av Informasjonssenteret.               

Samtidig setter Caritas Norge høye krav til de frivilliges kompetanse. Vi har hatt behov for en 

forutsigbarhet knyttet til de frivillige, så vel som at de frivillige besitter en kombinasjon av god 

samfunnsforståelse og en relevant språkforståelse. I rekrutteringen av frivillige har Caritas stilt høye 

krav. Alle frivillige underskriver en arbeidsavtale som blant annet innebærer en taushetserklæring. De 

frivillige forplikter seg til en fast turnus i en begrenset periode. I opplæringstiden sitter den frivillige 

sammen med en annen frivillig eller ansatt medarbeider, der personen gradvis fører en større del av 

veiledningen. En slik restriktiv linje i forhold til rekruttering av frivillige har tidvis gjort tilgangen på 

frivillige noe vanskelig. Like fullt har man ansett det som nødvendig for å kunne sikre at det tilbud som 

gis holder en tilstrekkelig kvalitet.  



8 
 

I utviklingen av medarbeidernes kompetanse har vi hatt en god dialog med relevante institusjoner og 

organisasjoner, enten ved støtte via telefon eller ved at det har blitt arrangert møter hvor kompetanse 

kan deles. Da senteret har hatt til hensikt å ha en helhetlig tilnærming, har vi i hovedsak funnet det 

verdifullt å besitte en bred kompetanse snarere enn en spisskompetanse. Dersom besøkende har hatt 

behov for hjelp som krever detaljert spisskompetanse, henviser medarbeiderne de besøkende til slike. 

Periodevis har de frivillige og ansatte like fullt, vært i besittelse av en slik spisskompetanse og i enkelte 

tilfeller har besøkende fått mer omfattende støtte og rådgivning.  

3.3.  Registrering av besøkende og tilgjengeliggjøring av data 
Alle besøkende som mottar veiledning ved Infosenteret registreres i et elektronisk spørreskjema. Dette 

gjøres ved at medarbeideren som veileder registrerer en rekke opplysninger slik som opprinnelsesland, 

alder, kjønn, oppholdstid i Norge og de temaene som det gis informasjon og veiledning om. Dette er 

verdifull data for å kunne se trender innen sammensettingen av gruppen som besøker senteret,  samt 

hvilke utfordringer denne gruppen står ovenfor. Dette materialet har dannet et kvantitativt grunnlag 

for vårt arbeid rettet mot politikere og har også blitt benyttet til forskning i dialog med NAKMI, NIBR 

og Referansegruppen.  

3.4. Markedsføring av tiltaket 
De aller fleste besøkende oppgir at de har fått informasjon om senteret via bekjente. Tilbudet har i 

svært liten grad hatt behov for markedsføring, men tilbudet er blitt gjort kjent i de katolske 

menighetene, samt hos andre organisasjoner som møter målgruppen i sitt arbeid. Slik som 

Frelsesarméen, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Jussbuss med mer. De aller fleste oppgir at de har fått 

anbefalt tilbudet av bekjente (86 prosent). Vi ser også at besøkende blir henvist fra offentlige kontorer 

som NAV. Arbeidet har fått betydelig medieomtale som har bidratt til å gjøre tilbudet kjent. I 2014 

hadde vi i alt 38 medieoppslag som omhandlet spørsmål om arbeidsinnvandrere. Saker som omhandlet 

tematikk rundt utnytting i arbeidslivet, fattigdom i Norge og Europa og konkrete saker om vårt arbeid 

på Informasjonssenteret har bidratt til å sette oss på dagsorden. Det har ikke vært behov for å gjøre 

senteret kjent utover dette da senteret har svært mange henvendelser og begrenset kapasitet til å ta 

imot flere. I forhold til våre økonomiske rammebetingelser har vi ikke rom for å utvide tilbudet og vi 

har derfor valgt ikke å markedsføre tilbudet ytterligere. 

3.5. Styringsmekanismer 
Den daglige driften av senteret drives av daglig leder i samarbeid med de øvrige ansatte. Tilbudet har 

hatt en god forankring i organisasjonens ledelse og følges tett av innenlandsleder, generalsekretær og 

øvrig ledelse. 

For å sikre en god og hensiktsmessig drift av tilbudet har senteret tett kontakt med andre 

sivilsamfunnsaktører som arbeider opp mot målgruppen. Dette innebærer blant annet Kirkens 

Bymisjon, Røde Kors, Oslo katolske bispedømmet og de katolske menighetene i Oslo- området. Det er 

også tett kontakt med flere politiske aktører på lokalt og nasjonalt plan, samt ulike deler av det statlige 

embetsverket.  

Våren 2014 ble det gjennomført en omfattende evaluering av tilbudet. Denne evalueringen ble 

gjennomført av en evalueringsgruppe ledet av en eksternt innhentet konsulent, øvrige faste 

medlemmer i evalueringsgruppen var en representant fra styret i Caritas Norge, innenlandsleder samt 

en representant for de ansatte ved tilbudet. Det ble også innhentet vurderinger fra Fransiskushjelpen, 
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representanter for de katolske menighetene i Oslo-området og en psykolog. Samtlige ansatte og 

frivillige ble gitt mulighet til å komme med innspill til lederen for evalueringsgruppen. Evalueringen 

konkluderte med at driften av tilbudet i hovedsak var bærekraftig og hensiktsmessig, men kom med 

forslag til enkelte mindre justeringer i forhold til driftsform. 

3.6. Økonomi 
Arbeidet med å sikre senterets økonomi har krevd betydelig arbeidsinnsats. Senteret har kun vært 

sikret en delvis finansiering og flere støttespillere har kun ytt økonomisk støtte for en begrenset 

periode. Dette har ført til et kontinuerlig arbeid i 2014 for å kunne opprettholde en forsvarlig drift. En 

ønsket utvidelse av tilbudet i form av utvidede åpningstider har ikke vært mulig. Gjennom bevilgning 

over statsbudsjettet for 2014 og 2015 er det sikret en viss økonomisk forutsigbarhet for senteret.  

3.7. Policy og talsmannsarbeid 
I 2014 har Caritas Norge holdt en kontinuerlig kontakt med politiske aktører om situasjonen for 

arbeidsinnvandrere i Norge. Dette har blitt gjort både gjennom høringsutspill og gjennom møter med 

posisjons- og opposisjonspolitikere. En rekke stortingspolitikere fra både posisjon og opposisjon har 

besøkt senteret og fått en innføring i senterets drift og målgruppens situasjon. Senteret har også fått 

mye oppmerksomhet i media med om lag 35 medieoppslag.2 Caritas Norge har også arrangert et 

seminar om integrering og sivilsamfunnets rolle. Seminaret har hatt til hensikt både å sette spørsmål 

om arbeidsinnvandreres situasjon på dagsorden og for å dele kompetanse og erfaringer til andre deler 

av organisasjonen. Caritas har også deltatt i en rekke ulike fora i regi av både statlige og ikke-statlige 

aktører. 

  

                                                           
2 Et utvalg av disse er å finne som eget vedlegg til denne rapporten. 
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4. Besøkende og resultater 
Utvikling i besøkstallene viser at senteret når ut til målgruppen. Videre gir tallmaterialet informasjon 

om hvilke tematiske områder som berøres i veiledningssamtaler en tydelig indikasjon på at senterets 

hoved- og delmål oppnås.  

Siden 2012 har senteret hatt over 21 000 besøkende i ordinær åpningstid. I 2014 hadde senteret over 

8 200 besøkende. Av disse besøkte 6 187 personer senteret i den ordinære åpningstiden. Dette gir et 

gjennomsnittlig besøkstall på 49 personer pr. åpningsdag for 2014. Enkelte dager er besøkstallene 

betydelig høyere. I tillegg har ulike kveldskurs(samlet) hatt i overkant av 2 000 besøkende.   

 

Gjennomsnittlige besøkstall for det ordinære veiledningstilbudet fordelt på måneder viser at det er en 

særlig høy pågang på våren og i begynnelsen av sommeren, mens det er noe lavere pågang i løpet av 

vinteren. Det lave besøkstallet for august kan ha sammenheng med at senteret holder sommerstengt 

store deler av juli og at det tar noe tid før det blir kjent at senteret igjen er åpent. 
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4.1. Sammensetting av besøkende ved senteret 

4.1.1. Opprinnelsesland, kjønn og alder 
Besøkstallene viser at det primært er personer i alderen 30 til 60 år som oppsøker senteret. Men at en 

betydelig andel, på 32 prosent er unge arbeidssøkende/arbeidstakere. Senteret har også registrert 

noen henvendelser fra personer under 18 år.  

 

I 2014 har antall kvinner utgjort 29 prosent av de besøkende mot 25 prosent i 2013. Kvinnene har i 

større grad enn menn spørsmål om oppvekst og utdanning og en høyere andel av kvinnene har barn i 

Norge. Ser man på kjønnsfordeling etter statsborgerskap, ser man at hele 45 prosent av de besøkende 

med italiensk statsborgerskap er kvinner, 32 

prosent av de besøkende med spansk 

statsborgerskap er kvinner, mens 18 prosent 

av de besøkende fra Polen og 15 prosent av 

de besøkende fra Romania er kvinner.  

Personer med spansk statsborgerskap 

utgjorde den klart største gruppen av 

besøkende i 2014, etterfulgt av personer 

med polsk og rumensk statsborgerskap. 

Samtidig utgjør polakker den største 

innvandrergruppen til Norge. Dette kan 

antyde at personer fra land som Polen og 

Litauen i større grad har et kontaktnettverk i 

Norge og har derfor mindre behov for 

veiledning enn hva som er tilfellet for personer 

med spansk statsborgerskap. Ser man på 

fødelandet til de besøkende ved senteret, 

kommer de to største gruppene fra Afrika og 

Sør- og Mellom-Amerika. Til tross for at hele 37 

prosent av de besøkende ved senteret har 

spansk statsborgerskap, er kun 6,5 prosent 

Besøkende etter Statsborgerskap

Spansk
(37%)

Rumensk
(16 %)

Polsk (16%)

Besøkende etter fødeland

Afrika (28 %)

Sør-/Mellom-Am
(17%)
Polen (15,5 %)

Romania (15,5%)

Kjønnsfordeling
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Menn (71%)

Aldersfordeling

< 18 år (0,5 %)

18 - 30 år (32 %)
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født i Spania. Svært mange av de besøkende med spansk statsborgerskap er opprinnelig fra land i Afrika 

eller Sør- og Mellom-Amerika. Dette er ikke overraskende tatt i betraktning at mange 

arbeidsinnvandrere fra de økonomisk kriserammede landene i Sør-Europa innvandrer til Norge som en 

konsekvens av et svært tøft arbeidsmarked og høy arbeidsledighet i landene de utvandrer fra. Ofte vil 

personer med innvandrerbakgrunn stille svakere på arbeidsmarkedet sammenlignet med personer 

som er født og oppvokst i det aktuelle landet. At en majoritet av personene med spansk 

statsborgerskap ikke er født i Spania gir en indikasjon på at det er en særlig sårbar gruppe som kommer 

fra disse landene. 

 

4.1.2. Tematiske områder det ønskes informasjon og veiledning om 
Tall fra 2014 viser at de aller fleste spørsmålene var knyttet til arbeid (43 prosent). Mange ønsker å få 

oversatt CV (31 prosent), slik at de lettere kan søke arbeid i Norge. Mange ønsker også informasjon og 

hjelp til utfylling av diverse skjemaer fra NAV, UDI og skattekontoret. En betydelig andel søker også 

informasjon relatert til NAVs virksomhetsområde; rettigheter knyttet til barnetrygd, kontantstøtte, 

registrering for D-nummer, bruk av nav.no, rettigheter ved sykdom, utfylling av meldekort med mer. 

Som i de øvrige tilfeller, ytes det her hjelp med oversettelse av dokumenter, utfylling av skjemaer, 

informasjon om rettigheter og henvisning, eventuelt med følgebrev til NAV.  

 

 

Vi opplever også stor etterspørsel etter norskkurs (25 prosent). Vi arrangerte i fjor gratis norskkurs 

flere kvelder i uken. På høsten 2014 opplevde vi at disse kursene har blitt mer og mer populære og vi 

har måttet avvise mange som ønsker å lære seg norsk fordi kursene er fulle.  

En annen stor gruppe søker veiledning og informasjon knyttet til oppvekst og opplæring. Dette kan 

dreie seg om forhold knyttet til norsk skolevesen; deres barns skolegang eller barnehagetilbud.                   

I noen grad er det også spørsmål om mulighet for voksenopplæring, søknadsrutiner for opptak til 
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norske universitet og høyskoler osv. Her bistår Caritas Norge etter evne med å svare på spørsmål, 

oversette brev og annen informasjon, samt eventuell registrering og søknadsarbeid. Vi henviser også 

den besøkende til rette instans.   

Det er også en del som ønsker juridisk hjelp (13 prosent). Vi ser at mange i utgangspunktet har gått 

med på arbeidskontrakter som gir lav lønn og dårlige betingelser. Når disse betingelsene ikke 

opprettholdes, kommer de til senteret for å få hjelp. Mange opplever uteblivelse av lønn eller brudd 

på arbeidskontrakten. Usaklige oppsigelser, sosial dumping og menneskehandel er også årsaker til at 

folk trenger juridisk hjelp. Siden mange jobber i fysisk krevende jobber, kan det også virke som det for 

mange kun er et tidsspørsmål før de pådrar seg en arbeidsskade. Ved slike tilfeller trenger mange hjelp 

med erstatningssaker og annen juridisk hjelp. 

Spørsmål knyttet til boligforhold tematiseres i om lag 10 prosent av veiledningssamtalene. Her er det 

særlig spørsmål knyttet til hvordan å komme inn på leiemarkedet, så vel som regler som gjelder for 

kontraktinngåelse, utkasting osv. Mange av de besøkende erfarer  utfordringer med å inngå 

leieavtaler;særlig i relasjon mellom boligeier og leietaker. Samtalene avdekker også at mange bor 

under svært dårlige forhold, der det ikke er samsvar mellom pris og produkt. I en del tilfeller henvises 

det til videre juridisk bistand på dette området.   

Hele 22 prosent søker informasjon og veiledning relatert til UDIs virksomhetsområde. Dette inkluderer 

regler for familieinnvandring/-gjenforening, registrering i UDIs registre, men i noen grad også spørsmål 

om oppholdstillatelse. Her gir vi kort informasjon om deler av regelverket og henviser videre til rette 

instans for videre informasjon og eventuelle søknadsprosesser. Ved senteret erfarer man også at en 

del personer med oppholds- og arbeidstillatelse fra andre europeiske land, søker å komme inn på det 

norske arbeidsmarkedet. De har den tro at deres rett til å arbeide og oppholde seg i ett EU-land gir den 

samme rett i andre land i EØS-området. 

Åtte prosent av de besøkende har spørsmål relatert til helse. Blant områdene det søkes informasjon 

om er rettigheter for EU-borgere, informasjon om fastlegeordningen, legevakt osv. I en del 

sammenhenger møter vi også problematikk knyttet til rus, psykologiske og psykosomatiske 

utfordringer. Dette er ofte tematikk som også avdekkes i samtaler der utgangspunktet for samtalen er 

noe annet. I en del tilfeller er det grunn til å anta at disse utfordringene har sammenheng med 

livssituasjonen den enkelte er i; en direkte konsekvens av deres innvandringsprosjekt. De som 

ankommer landet fra land der Norge har innført obligatorisk tuberkulosekontroll informeres om plikter 

og tilbud. 
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4.2. Familieforhold og utdanning 
De fleste besøkende ved senteret oppholder seg i Norge uten barn. På dette området er det derimot 

store kjønnsforskjeller. Hele 39 prosent av 

kvinnene oppgir at de har barn i landet, mens kun 

11 prosent av mennene sier det samme.  

På spørsmål om man har ektefelle/samboer/ 

partner i landet, svarer over 57 prosent av 

kvinnene at de oppholder seg i Norge sammen 

med sin partner. Hos de mannlige besøkende er 

det kun 18 prosent som har partner i landet.  

Dette gjenspeiles også i andelen som søker 

informasjon om oppvekst og utdanning. Der kun 

1,5 prosent av mennene har spørsmål knyttet til barns oppvekst og utdanning, er dette et tema i om 

lag 10 prosent av samtalene med kvinner. Spørsmål knyttet til barnevernssaker er skilt ut som en egen 

kategori og hele fire prosent av kvinnene tematiserer Barnevernet i veiledningssamtalen. 

Om lag 47 prosent av de besøkende har fullført utdanning tilsvarende videregående. 17 prosent oppgir 

at de har utdannelse på universitets- eller høyskolenivå og 24 prosent oppgir at de har en 

fagutdannelse. Blant kvinnene har 26 prosent universitets- og høyskoleutdanning, 15 prosent er 

fagutdannet.  

 

4.3. Alkoholproblematikk og psykososiale utfordringer 
Som tidligere nevnt, avdekkes det i samtaler ofte utfordringer knyttet til alkoholmisbruk og andre 

psykososiale utfordringer. Selv om dette ikke er grunnen for besøket ved senteret, vil dette bli tatt opp 

der det faller naturlig. En del av disse har tatt med seg sine problemer fra hjemlandet, men en rekke 

problemer oppstår også som en konsekvens av dårlige leve- og arbeidsforhold i Norge. For 

polsktalende besøkende har senteret også et samarbeid med en polsk organisasjon som tilbyr gratis 

psykologisk veiledning på polsk, og vi anbefaler også en polskspråklig gruppe for Anonyme Alkoholikere 

der dette faller naturlig. 

 

4.4. Oppnåelse i forhold til å nå frem til målgruppen 
Senterets målgruppe er arbeidsinnvandrere fra EØS-landene. Med bakgrunn i besøkstallene mener 

Caritas at vi i stor grad når frem til målgruppen. Siden oppstarten av senteret, har det likevel vært en 

dreining i hvor de besøkende kommer fra. Arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen har utgjort en 

mindre andel av de besøkende enn antatt ved oppstart. Dette kan ha sammenheng med at de fleste 

som kommer hit er i jobb og at de i større grad har et nettverk i Norge. 

Besøkende fra søreuropeiske land, og da spesielt fra Spania, har utgjort en betydelig større andel av 

de besøkende enn opprinnelig antatt. Dette avviket skyldes antagelig en kombinasjon av flere faktorer. 

Innvandringen fra de østeuropeiske landene er fortsatt høy, men vi opplever at denne gruppen har 

andre behov. Vi har mange fra disse landene på våre norsk- og samfunnsfagkurs. Vi ser at det er stort 

Barn i Norge

Barn i Norge
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Ikke barn i
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behov for disse kursene, særlig blant kvinner. Denne gruppen har også ofte behov for hjelp i forhold 

til psykososiale problemer og problemer i familien. Mange trenger også juridisk assistanse i forhold til 

arbeidsskader, sosial dumping og lignende.  

4.5. Oppnåelse i forhold til Informasjonssenterets mål 
Informasjonssenterets hovedmålsetting har vært at arbeidsinnvandrere fra EØS-landene skal motta 

informasjon som dekker deres umiddelbare behov, og at de skal få kjennskap til hvordan de kan søke 

utdypende informasjon og veiledning, og knytte kontakter som letter deres integrering i samfunnet. 

Kontakten med den enkelte arbeidsinnvandrer skal ha en helhetlig karakter som bidrar til at 

vedkommende kan ta riktigst mulige valg med hensyn til sitt arbeidsinnvandringsprosjekt. 

Informasjonssenteret skal virke forebyggende for den enkeltes psykiske og fysiske helse, og fremme 

en rask inkludering i det norske samfunn. 

Dette målet anser vi som oppnådd. I hovedsak innebærer veiledningen hjelp til å orientere seg i det 

norske samfunnet og vi henviser i stor grad til andre instanser for utvidet informasjon eller tilbud som 

vil være av nytte for den enkelte besøkende. Samtalens form og åpenhet legger til rette for at den 

enkelte besøkendes livssituasjon som helhet forenkles og forbedres. Mange av de helseutfordringene 

vi har møtt i forbindelse med arbeidet kan knyttes opp til den enkelte arbeidsinnvandrers livssituasjon. 

Dette er knyttet til arbeidsmiljø, boforhold og sosialt nettverk, trygghet og forutsigbarhet. Senterets 

veiledning søker å tilrettelegge for at den enkelte arbeidsinnvandrer i størst mulig grad skal kunne få 

mulighet til å forbedre disse forholdene, enten gjennom egen innsats eller ved assistanse fra andre 

offentlige eller private aktører.  

4.5.1. Delmålsetting a) 
At arbeidsinnvandrere fra EØS-land raskest mulig etter ankomst skal kunne orientere seg ved hjelp av 

et bredt informasjons- og veiledningstilbud på områder som er viktige for å kunne lykkes som 

arbeidsinnvandrer i Norge og for deres integrering i samfunnet, og at de som har et urealistisk 

arbeidsinnvandrerprosjekt mottar informasjon og veiledning om norsk virkelighet som bidrar til riktigst 

mulig valg for den enkelte. Dette delmålet anser vi som oppnådd.  

 

26 %

23 %
37 %

11 %

Besøkendes oppholdstid i Norge

8 uker eller
mindre

2-6 måneder

6 måneder - 3 år

3 år eller mer

Ukjent



16 
 

I 2014 hadde om lag 26 prosent av de besøkende ved senteret vært i Norge i under åtte uker, mens de 

som har vært i landet i to til seks måneder utgjør 23 prosent. Alle EU- borgere kan oppholde seg i et 

annet land i 3 måneder for å søke arbeid. Etter dette er de avhengig av en arbeidskontrakt for å kunne 

bli i landet. Vi opplever at mange oppsøker oss når denne perioden går mot slutten og de ikke har 

skaffet seg arbeid. I denne fasen kan mange ha behov for en realitetsorientering og vi råder flere til å 

returnere til sitt hjemland, slik at de eventuelt kan forberede seg bedre før de igjen søker arbeid i 

Norge. Vi ser imidlertid at vi har en økning av besøkende som har vært i landet i mer enn seks måneder 

(38 prosent). Vi opplever at denne gruppen ofte har mer omfattende problemer.  

4.5.2. Delmålsetting b)  
Forutsetter at det brukes frivillige fra ulike nasjonale miljøer i informasjonsarbeidet og som tolker. 

Dette målet anses som oppnådd. Senteret har frivillige med bred etnisk bakgrunn og sammensettingen 

av frivillige gjenspeiler språkkompetansen til de besøkende. Senteret fungerer således som et hjelp til 

selvhjelpstiltak.  

4.5.3. Delmålsetting c) 
Videreutvikle nære samarbeidsrelasjoner med offentlige fagetater, nasjonale grupper og frivillige 

organisasjoner og henvise til disse for utdypende informasjon. Dette delmålet anses som gjennomført. 

Det er et samarbeid med en rekke aktører slik som NAV, SUA (Senter for utenlandske arbeidstakere), 

Arbeidstilsynet, Frelsesarméen, Oslo Folkehjelp, Oslo Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Juss-Buss, JURK, 

med flere. Dette samarbeidet konkretiseres delvis gjennom bilaterale møter, ved at ulike aktører bidrar 

med informasjon om sine spesialområder og ved en gjensidig henvisning, der senteret henviser de 

besøkende til relevante aktører og institusjoner og ved at samarbeidspartnere henviser til oss der det 

er naturlig. 

4.5.4. Delmålsetting d) 
Samle og bearbeide informasjon om brukergruppen for å rapportere tilbake til myndighetene om 

deres situasjon og behov. Dette delmålet anses som oppnådd. Gjennom et digitalt registreringsskjema 

og de erfaringer som gjøres ved senteret, har Caritas Norge tilgang til førstehåndskunnskap om 

brukergruppen. Disse erfaringene deles både med faglige miljøer, politikere og byråkrati. I 2014 har 

senteret blant annet vært i kontakt med NIBR og NAKMI. Det er avholdt møter med blant annet BLD, 

IMDi og Oslo kommune. Senteret har hatt besøk av/deltatt i møter med blant Arbeidsministeren og 

Barne- og likestillingsministeren. Stortingets Kommunal og forvaltningskomite har besøkt senteret, og 

en rekke politikere på stortings- og kommunalt nivå har besøkt senteret eller blitt orientert gjennom 

bilaterale møter. I 2014 har man også hatt kontakt og dialog med blant annet Fagforbundet og LO, der 

arbeidsinnvandreres situasjon i det norske arbeidsmarkedet har blitt tematisert.  
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5. Oppsummering 
 Besøkstall fra Informasjonssenteret har vist at arbeidsinnvandrere fra EØS-landene har stort 

behov for å motta informasjon som dekker deres umiddelbare informasjonsbehov, og å få 

kjennskap til hvordan de kan søke utdypende informasjon og veiledning samt knytte kontakter 

som letter deres integrering i samfunnet.  

 Kontakten med den enkelte arbeidsinnvandrer har hatt en helhetlig karakter som bidrar til at 

vedkommende kan ta riktigst mulige valg med hensyn til sitt arbeidsinnvandringsprosjekt. På 

den måten virker informasjonssenteret forebyggende for den enkeltes psykiske og fysiske 

helse, og fremmer en raskest mulig inkludering i det norske samfunnet. 

  I 2014 var majoriteten av de besøkende fra Spania. Dette er en videreføring av trenden ved 

utgangen av 2013 der majoriteten av arbeidsinnvandrere var fra land som er rammet av den 

økonomiske krisen i Sør-Europa, især fra Spania. 

 Senteret har ansatte og frivillige med bred etnisk bakgrunn og sammensettingen av disse 

gjenspeiler språkkompetansen til de besøkende. 

 Caritas Norge har kontinuerlig underrettet politiske aktører om situasjonen for 

arbeidsinnvandrere i Norge. En rekke stortingspolitikere fra både posisjon og opposisjon har 

også besøkt senteret og fått en innføring i senterets drift og situasjonen for dem som besøker 

senteret. 

 Arbeidet med å sikre senterets økonomi har krevd betydelig arbeidsinnsats. I 2014 fikk Caritas 

Norge bevilget en million over revidert statsbudsjett, og i statsbudsjettet for 2015 har Caritas 

Norge fått status som nasjonalt ressurssenter på integreringsfeltet, med en million kroner i 

driftsstøtte. Dette sikret senteret mot nedleggelse, men senterets økonomi er fortsatt i stor 

grad avhengig av enkelttilskudd og gaver. Det er heller ikke økonomisk rom for en utvidelse av 

senterets tilbud i form av utvidede åpningstider, til tross for at behovet for dette oppleves som 

sterkt. 

 Caritas ønsker å opprettholde tilbudet og videreutvikle tiltak som kan hjelpe og støtte 

målgruppen til å bli en integrert del av det norske samfunnet. Erfaringer fra senteret er gjort 

tilgjengelig for Caritas’ lokalledd i andre byer. Målet er å ha tilsvarende Informasjonssentre i 

alle de største byene i Norge. Det er per i dag tilsvarende sentre i Bergen, Drammen og 

Porsgrunn.  
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Vedlegg – Medieoversikt:  
- Syv måneder etter at han måtte bruke ordbok på hvert eneste ord i Kardemomme by, underviser 

han klassen sin på norsk. Det er tøffe tider i Europa og godt utdannede mennesker kommer til 
Norge på jakt etter arbeid. Sak i Aftenposten 20. desember 2014. 

- Innvandrere vil vite mer om kreft. Kreftforeningen ønsker å sikre at alle som bor i Norge får et 
likeverdig tilbud. Informantene mente at informasjon om Kreftforeningen og foreningens tilbud, 
burde distribueres gjennom løpesedler og brosjyrer, SMS-er, på arbeidsplasser, i kirker, Caritas og 
på polske nettsider. Artikkel i Sykepleien.no 

- Caritas Norge på Den nordiske bispekonferansen: De nordiske Caritas-organisasjonene deltok nylig 
på konferansen hvor situasjonen i Irak og Syria samt spørsmål knyttet til kvinners likeverd sto på 
dagsordenen. St. Olav katolske kirkeblad nr. 5 

- Det at vi i det hele tatt har sult i verden i dag er en skandale, sier Caritas Narvik. De forteller om 
deres innsats for Høstaksjonen 2014: One human family, food for all. Fremover 24. november 2014. 

- Polakkene i Norge er ivrige fiskere. Nå skal informasjonen bedres. Caritas Norge samarbeider med 
Norges Jeger- og Fiskerforbund- arrangert gratis fisketur med båtturer. Artikkel i Fjord og Friluft, 
tidsskriftet for Oslofjordens friluftsråd. 

- Flere unge enn eldre er nå truet av økende fattigdom i Europa. Caritas ber Norge ta imot flere 
unge arbeidsinnvandrere. Intervju med generalsekretær i Caritas Europa, Jorge Nuño Mayer. 
Dagsavisen 14. november 2014.   

- Oppslag om Informasjonssenteret for arbeidsinnvandrere i Oslo. Artikkel på det polske nettstedet 
mojanorwegia.pl, den 11.november 2014.  

- Kampen mot tvangsarbeid i Norge er lite koordinert, og tilbudet til ofrene er for dårlig, viser en 
ny rapport. Nettsak på NRK.no og i Nyhetsmorgen P2, 29. oktober 2014.  

- Antall dollarmilliardærer doblet siden finanskrisen: En konsensus vokser fram, alle mener de 
«dagens ekstreme ulikhetsnivåer er både økonomisk og sosialt skadelige». Artikkel i Vårt Land 29. 
oktober 2014.  

- Om arbeidstakeres rettigheter: Intervju med leder for innenlandsarbeidet i Caritas Norge, 
Alexander Golding i Dagsavisen på nett 22. oktober 2014.  

- Integrering og sivilsamfunnets rolle: I dag er det om lag 650 000 personer i Norge som har 
innvandret til landet, noe som betyr at nesten 13 prosent av befolkningen er født i et annet land. 
Artikkel i Utrop 14. oktober 2014. 

- Fokus på fattige tilreisende som en ressurs. Hvordan møter det norske samfunnet de europeiske 
arbeidssøkerne som kommer hit på jakt etter bedre muligheter for seg og sin familie? Artikkel i 
Utrop 2. oktober 2014  

- Viktig å inkludere flere innvandrere i frivillig sektor. – Hos oss er det arbeidsinnvandrerne selv som 
har tatt initiativet. Når de føler økt eierskap og aktiv deltagelse i alle ledd i organisasjonene, styrkes 
det lokale og sentrale arbeidet sier innlandskoordinator i Caritas Norge, Alexander Golding. Utrop 
26. september 2014. 

- Immigranter med ulovlig opphold må kjempe for et verdig liv. De blir utnyttet på det groveste, i 
prostitusjon og tvangsarbeid. Bidrag til radioprogrammet “Et liv uten rettigheter”, radio Latin-
Amerika, 22. september 2014.  

- Knallhardt møte med Norge. Hvorfor gjør vi livet så mye vanskeligere for henne enn for andre? 
Fordi hun har spansk pass? Kronikk av innvandrings- og integreringskonsulent Ruben Angell i 
Dagsavisen 8. september 2014. 

- Det er fortsatt tøffe tider i Europa. Har Norge behov for arbeidskraft? Er drømmen om 
arbeidsplass i Norge realistisk? Artikkel i Hallvardsvaka august 2014. 

- Høyt trykk ved første åpningsdag. Oslo: Arbeidsinnvandrere i kø allerede før åpningen av Caritas 
Infosenter. Første timen etter åpning hadde 30 arbeidsinnvandrere allerede vært innom senteret. 
Artikkel i Hallvardsvaka august 2014. 

- Kan koste Norge dyrt å ikke ta vare på arbeidsinnvandrerne. Arbeidsinnvandrere som utnyttes 
som billig arbeidskraft og mangler språk, kan bli et stort problem for det norske velferdssystemet 
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på lengre sikt. Intervju med fungerende innenlandsleder i Caritas Norge, Alexander Golding. NRK.no 
3. juli 2014. 

- “Paradise lost for euro crisis refugees”. Nettsak på engelsk om eurokriseflyktningene og 
arbeidsinnvandring til Norge på Newsinenglish.no, 2. juli 2014. 

- Flere søreuropeere oppsøker Caritas for å få hjelp. – Når det er snakk om 30 prosent 
arbeidsledighet i hjemlandet ditt, så er det ikke bare en økonomisk krise, det er krig, sier Stefanova 
til NRK, da de besøkte Caritas Informasjonssenter i Oslo. NRK.no 2. juli 2014.  

- Hver fjerde EU-borger er fattig. Caritas Europas rapport om fattigdom viser at etter omfattende 
velferdskutt og høy arbeidsledighet over flere år, står 123 millioner EU-borgere på randen av 
fattigdom. Det tilsvarer rundt en fjerdedel av EUs befolkning. NRK.no 2. juli 2014. 

- Eurokriseflyktningene banker på døra. Stadig flere desperate eurokriseflyktninger drives nordover 
i jakt på arbeid, men fremdeles er polakker og svensker klart i flertall av arbeidsinnvandrere i Norge. 
Fungerende innenlandsleder i Caritas Norge, Alexander Golding forteller om en høy pågang ved 
Caritas Infosenter i Oslo. NRK.no og Nyhetsmorgen P2 2. juli 2014.  

- Stor pågang: Daglig står det mennesker i kø her. Trengselen er stor, og i fjor hadde vi over 7000 
henvendelser fordelt på fire ansatte, så her er trykket høyt, sier Alexander Golding forteller 
fungerende innenlandsleder i Caritas Norge til NRK P2 2. juli 2014.  

- Søreuropeere har dårligere forutsetninger for å komme inn på det norske arbeidsmarkedet i 
forhold til polakker, mener innenlandsleder i Caritas Norge, Alexander Golding. Intervju i NRK P2 
nyhetsmorgen  

- Reiste fra Spania med to barn – står uten jobb i Norge. Artikkel i Vårt Land på nett den 5. juni 2014 
- Får million til å hjelpe arbeidsinnvandrere. Venstres Sveinung Rotevatn var i går på besøk hos 

Caritas for å dele den gode nyheten fra revidert nasjonalbudsjett. Vårt Land 6. juni 2014. 
- Det er størst fare for sosial dumping i Norge. Et dårligere arbeidsreguleringsregime gjør 

arbeidsinnvandrere i Norge mer utsatte for sosial dumping enn noe annet land i Norden. 
Innenlandskoordinator Caritas Norge, Alexander Golding forteller til Dagsavisen at de ser en økende 
tendens til at utenlandske arbeidstakere blir utnyttet. Dagsavisen 21. mai 2014. 

- Frykter flere vil havne på gaten. Aftenposten skriver om Caritas bekymring over manglende 
finansiering til tiltak ved Caritas informasjonssenter. Aftenposten 5. mai 2014. 

- Fattigdom i Europa. Vårt Land skriver 2. april om økende fattigdom i Europa og at dette fører til at 
stadig flere søker lykken i Norge. I saken omtales både en rapport som nylig ble lansert av Caritas 
Europa og Caritas Informasjonssenter for arbeidsinnvandrere. Vårt Land 2. april 2014. 

- Pengekutt truer jobbkurs. Bergens Tidende skriver 30. mars om at mangel på midler kan bety 
slutten for Caritas Infosenter i Bergen. Bergens Tidene 30. mars 2014. 

- Caritas Infosenter- the Missing Link. Artikkel i St. Olav 2 mars 2014. 
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Bli en støttespiller 
Caritas Informasjonssenter er et gratis tilbud som tar sikte på å forebygge 

unødvendig fattigdom, kriminalitet, lidelse og usikkerhet ved å hjelpe 

arbeidsinnvandrere raskest mulig inn i samfunnet. Dette er til det beste 

både for den individuelle innvandrer og for samfunnet som helhet. 

Et vellykket innvandringsprosjekt sørger for at den enkelte person så raskt 

som mulig får avklart sine muligheter i Norge. Dette er kun mulig om man 

får realistisk informasjon om forholdene i Norge og ens muligheter til å 

lykkes.  

Selv etter flere år i Norge vil man som innvandrer komme over nye 

utfordringer. Dette kan være knyttet til barns oppvekst, konflikter i 

arbeidslivet osv. Med begrensede språk– og samfunnskunnskaper vil det 

være viktig å ha noen som kan hjelpe til med å orientere seg.  

Caritas Informasjonssenter er en slik støttespiller for nyankomne og 

bofaste innvandrere.  

Vi har mange gode partnere, men trenger flere. Gi en gave direkte 

til vår konto: 8200.01.93433 og merk betalingen «Infosenter». 

Ønsker du et tettere samarbeid, ta kontakt med daglig leder Sigrid 

W. Odden. 

Kontakt oss 

Har du spørsmål om 

Caritas Infosenters arbeid 

ta kontakt med:  

Alexander Golding 

Innenlandsleder 

Caritas Norge 

920 92 038 

amg@caritas.no 

 

Sigrid Westeng Odden  

Daglig leder 

Caritas Infosenter, Oslo                  

916 91 468  

swo@caritas.no 

  

For veiledning og 

rådgivning ,ring senteret 

på 22 60 16 30/31/32  

Besøksadresse Storgata 38 

(inng.Hausmannsgt.) 

0182 Oslo 
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