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Blå Kors strategi 2022-2028
Være en ledende ideell samfunnsaktør i utviklingen av det fremtidsrettede, 
helhetlige arbeidet innen oppvekst, avhengighet og inkludering.

Til grunn for strategien ligger vår visjon: Med hjerte kunnskap og kraft skaper 
Blå Kors mulighet for mestring og mening.

Og våre verdier; medmenneskelighet, verdighet, egenkraft og kvalitet

Blå Kors vil med strategiplan:

• Være en ledende og tydelig stemme innen oppvekst, avhengighet og  
inkludering. 

• Utvikle fremtidsrettede tjenester ved bruk av kunnskap og innovasjon,  
for å nå flere bedre.

• Videreutvikle vårt helhetlige arbeid for å møte mennesker med  
sammensatte utfordringer.

Utdyping av Blå Kors` strategi 2022-2028

Blå Kors har en lang tradisjon for å være ledende i Norge. Vi var blant de  
første som avdekket behov for rusomsorg og etablerte tjenester på området. 
Høy spesialisert kompetanse og tydelig verdiforankring har vært, og er, grunn-
laget for våre tjenester og våre standpunkt. Sammenhengen mellom forebygging, 
behandling og oppfølging er sentral. Målet er å ytterligere forsterke dette 
fremover.

Årene som ligger foran innebærer store utfordringer for samfunnet, med det 
grønne skiftet og faren for økte forskjeller og utenforskap. Behovet for nye og 
mer effektive løsninger vil bli etterspurt, blant annet gjennom ny teknologi og 
innovasjon. Vi vil styrke vår posisjon gjennom å jobbe bredt og være et tydelig 
talerør for inkludering for å gi håp til de som strever. Hele ideell sektor trengs 
for å løse de store utfordringene som ligger foran og Blå Kors ønsker å være 
samlende kraft for hele sektoren. Vi vil bidra til å trekke på alle gode krefter 
for å skape et bedre samfunn i samarbeidet mellom brukere og deltakere, 
stat og kommune. 
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Blå Kors som ideell organisasjon er uavhengig og selvstyrt, uten bindinger til 
hverken politisk retning eller kommersielle interesser. Organisasjonen har 
utelukkende et sosialt formål. Det tas ikke utbytte til eiere og frivillighet står 
sentralt. Verdiskapingen gis tilbake til samfunnet på mange vis. 

Blå Kors sitt engasjement og samfunnsansvar har en begrunnelse i vårt diakonale 
ståsted hvor handling utfra nestekjærlighet og kampen for rettferdighet står 
sentralt. Mennesket har et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. 
Det gjelder både naturressurser, økonomiske og menneskelige ressurser. Vi 
har en grunnleggende forpliktelse til å ta vår del av dette ansvaret.

I Blå Kors er vi opptatt av å jobbe for et inkluderende felleskap, gode  
oppvekstsvilkår og redusere utenforskap og diskriminering. Vi er en sivil-
samfunnsaktør som yter tjenester til et bredt lag av befolkningen. Blå Kors 
med sin tydelige faglige forankring bringer løsninger på noen av de store  
samfunnsutfordringene. Vi jobber for å redusere skadelig bruk av rusmidler, 
som er et av de største samfunnsproblemene som tar liv og gir redusert  
livskvalitet. Hvorav familier og pårørende også blir hardt rammet. Blå Kors  
bistår positivt til å fremme folkehelsa i Norge.

Det vil være behov for nye måter å løse sosiale- og helsemessige behov i 
fremtiden. Både utvikling av dagens tiltak og etablering av nye tjenester 
trengs, og vi vil hele tiden søke bedre utnyttelse av ressursene.  

Blå Kors vil styrke innsatsen på forbedringer og utvikling som bidrar til at vi 
hjelper flere bedre, gjennom innovasjon og kunnskap. Dagens løsninger må 
treffe morgendagens behov bedre. 

Utfordringsbildet er ofte sammensatt. Blå Kors er en samfunnsaktør med et 
helhetlig tilbud flere steder. Vi har et stort potensial for å utvikle konsepter og 
modeller for økt samarbeid og helhetlig tilnærming. Vi sitter med dybdeinnsikt 
som kan bidra til problemløsning. Gjennom enklere og mer sømløse overganger 
mellom forebygging, behandling og oppfølging, vil vi kunne møte de vi er til for 
utfra deres sammensatte behov, og sikre større mulighet for at de lykkes med 
å få et bedre liv. Det gjelder både faglig og geografisk samhandling internt og 
med alle våre oppdragsgivere. Dette er «Blå Kors modellen».

Fremtiden krever større innsats fra oss på flere områder, spesielt når prioriteringene 
i det offentliges budsjetter sannsynligvis blir tøffere. Blå Kors er allerede kjent som 
en stor og solid aktør innen rus- og avhengighetsbehandling. Vår øvrige innsats 
innen oppvekst og inkludering er mindre kjent. Ved å bre ut, synliggjør vi  
helheten i arbeidet og treffer bedre med vår fremtidsrettede innsats. 

Vi har et etisk ansvar i å styrke innsatsen innen forebygging av uhelse og 
utenforskap, og oppfølging til å komme tilbake til samfunnet etter endt  
behandling og soning.
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Oppvekst

Med tidlig innsats legges grunnlaget for resten av livet. Barne- og 
ungdom årene, skole og utdanning, og livet i familien, betyr svært 
mye for resten av livet. Derfor forsterkes arbeid med oppvekst. 

Behandling

Med spisskompetanse innen rus, medikamenter og spillavhengighet 
er allerede Blå Kors en sterk aktør. Vi vil utvikle behandlingstilbudet 
slik at vi når flere bedre, også yngre. 

Inkludering

Inkludering handler om «hverdagskompetanse», som å delta i arbeidslivet 
og utvikle sosiale ferdigheter og være deltakende i nærmiljø og fellesskap, 
på tross av ulike forutsetninger. Derfor forsterkes arbeidet med inkludering
uavhengig av etnisk eller annen bakgrunn.

Forebygging er en rød tråd gjennom alle de tre områdene; oppvekst, behandling 
og inkludering. Vi vil bistå der problemene har oppstått, men også gjøre alt vi 
kan for å unngå at problemene oppstår, eller gjenoppstår. 

Dette er en ambisiøs strategisk retning, som viser at Blå Kors har tatt  
innover seg og forstått at det fremover vil kreve mye av oss for å bidra til de 
gode løsningene for fremtiden. Vi er vant til å ta store tak og vi har både evne 
til og mulighet for å gjøre nettopp det. Ved å fokusere på bærekraftig utvikling, 
lete etter smartere måter å drive på, holde høyt verdien av enkeltmenneskets 
egenkraft og verdighet og skape merverdi for samfunnet og for den enkelte, 
skal Blå Kors fortsatt være en aktuell og fremoverlent samarbeidspartner.
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Frivillighet

Blå Kors skal forsterke frivillig innsats og rekruttere flere tidgivere. 

Frivillighet er av stor betydning for samfunnet. Å engasjere seg for andre, til 
det beste for samfunnet bidrar i seg selv til god folkehelse. Den frivillige  
innsatsen bidrar til å løse svært mange oppgaver og funksjoner som et godt 
samfunn trenger og som det offentlige ikke kan eller bør ta ansvar for. 

Blå Kors har mange tidgivere, som gir av sin tid for å bidra til vårt arbeid og 
som selv opplever å bety noe for andre. Deres innsats er av stor betydning. 
Mennesker som selv har hatt utfordringer kan gjennom frivilligheten hjelpe 
andre som har liknende utfordringer.

Som en ideell sivilsamfunnsaktør er det en stor merverdi ved at vi kombinerer 
offentlige oppdrag med egeninnsats og frivillighet, slik at flere samfunns- 
problemer kan løses. 

I dag forventer frivillige profesjonell oppfølging uten at det blir for komplisert 
å engasjere seg. Vi skal utvikle våre verktøy og sikre at tidgivere sammen med 
våre ansatte øker innsatsen for å nå våre strategiske mål.

Økt handlekraft

Blå Kors skal øke sin handlekraft gjennom god forvaltning, økte inntekter, god 
dokumentasjon og innovasjon.

En viktig forutsetning for å nå våre strategiske mål er handlekraft og omstillings-
evne. Vi skal styrke forvaltning av våre økonomiske verdier og øke inntektene med 
frie midler for å løse de oppgaver vi ser kommer og hvor det er udekkede behov.

Strategiske områder for 2022-2026

Blå Kors prioriterer å realisere sin strategiske retning gjennom

• Frivillighet

• Økt handlekraft

• Samhandling

• Bærekraft
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Blå Kors vil styrke satsingen på fundraising. Både enkeltgivere og bedrifter 
som vil ta sosialt ansvar vil gjennom Blå Kors bidra til å løse noen av de store 
samfunnsutfordringene. 

Blå Kors vil styrke arbeidet med mer kunnskapsutvikling og bidra til forskning, 
som igjen vil føre til ideutvikling og innovasjon, også innen teknologi. Både  
metodisk innovasjonsarbeid og innovasjonskultur vil føre Blå Kors i den strategiske 
retningen.

Samhandling

Blå Kors vil styrke samhandling både internt, med samarbeidsparter og  
oppdragsgivere. 

En stor gevinst og mulighet ligger i å arbeide mer målrettet mot samhandling og 
sømløs kobling mellom arbeidsområdene våre. Dette kan innebære nye måter å 
jobbe og organisere arbeidet på. Systematisk fagligutvikling på tvers og sømløse 
overganger vil kunne gi nye fremtidsrettede tjenester.  

Vi vil forsterke vår rolle som en god og attraktiv samarbeidspart, og se på statli-
ge, regionale og  
kommunale instanser, ideelle organisasjoner og frivillige initiativ som  
medspillere. 

Bærekraft

Blå Kors skal forsterke sin innsats med FN`s bærekraftsmål. 

Det er ingen tvil om at hele verden skal gjennom en formidabel jobb for å nå 
målet om «leave no one behind» ved å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030. Blå Kors tar allerede et stort ansvar 
innenfor bærekraftsmålet pnkt 3 «God helse og livskvalitet», og særlig pnkt 
3.5. «Styrke forebygging og behandling av rusmiddelbruk, blant annet misbruk 
av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol». Blå Kors vil ta et større 
ansvar også for andre bærekraftsmål slik at vårt bidrag blir viktig for at Norge 
skal innfri sine forpliktelser.


