ÅRSBERETNING 2020
Diakonirådet – Metodistkirkens Årskonferanse
Organisasjon
Stiftelsen Betanien Oslo (SBO), opprettet av Metodistkirken i Norge, har som formål på kristen grunn
å utøve og støtte diakonal og kirkelig virksomhet. Stiftelsen er selvstendig og selveiende juridisk
enhet med egne vedtekter, styringssystemer og administrasjon.
Styrets sammensetning
Valgt av Metodistkirkens årskonferanse:
Leder
Nestleder
Medlemmer

Vararepresentanter

Andre medlemmer i stillings medfør:
Metodistkirkens tilsynsprest Østre distrikt
Daglig leder
Daglig leder er medlem uten stemmerett

Morten Skjørshammer
Astrid Næss Kjølholdt
Hilde K. Ellingsen
Bjørn Sivert Broback
Christina Solli Ektvedt
Solveig Meistad
Inge Willumsen

Knut Refsdal
Susanne Kralik Mathiesen

Virksomheten
SBO driver i hovedsak sin virksomhet i Oslo og Akershus.
Administrasjonen ligger i bydel St. Hanshaugen.
Betanien Oslos verdier er å være en god medvandrer, nyskapende, bidra til at utsatte grupper skal
erfare håp og yte kvalitet i det arbeidet som gjøres. Dette er grunnlaget stiftelsen bygger alt sitt
arbeid på og som skal synes i alt som gjøres i møte med alle; både brukere, deltakere,
samarbeidspartnere og kolleger.
Betanien Familieveiledning
Betanien Oslo driver familieterapeutisk endrings- og utviklingsarbeid på oppdrag fra kommuner, private, ideelle organisasjoner og gjennom rammeavtale med Oslo kommune. Stiftelsen utvikler og
igangsetter prosjekter og kurs for foreldre og familier, selvstendig og i samarbeid med stat, kommuner og andre ideelle aktører.
Boligsosialt arbeid
Betanien Oslo har et diakonalt engasjement knyttet til boligsosialt arbeid og utleie av leiligheter.
Betanien Oslo vektlegger at familier, barn og unge skal erfare at det finnes håp og muligheter i vanskelige livssituasjoner. Her inngår også å tilby boforhold som gir trygghet og forutsigbarhet. Veien til
inkludering og tilhørighet er unik for hvert menneske, men det finnes likevel redskaper som vi har
erfart kan benyttes i møte med ulike mennesker. Betanien Oslos utfordring og glede har vært å forvandle gode verdier og intensjoner til bevisste handlinger slik at de kan erfares av dem det ansatte
jobber med, og det er i dette grunnlaget for å lykkes i samhandling med mennesker med ulik kulturell
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bakgrunn ligger. Majoriteten av leilighetene Betanien har til utleie leies av mennesker med innvandrerbakgrunn.
Grünerløkka Metodistkirke
Grünerløkka Metodistkirke og Betanien Oslo har inngått intensjonsavtale om mulig ombygging
av eksisterende bygg innenfor rammene av vernehensyn. Grunnet Covid-19 og begrenset mulighet
for fysiske møter hgår arbeidet med dette saktere enn planlagt.
Arbeidsmiljøet
Stiftelsen arbeider målbevisst for å sikre gode arbeidsforhold for de ansatte. Arbeidsmiljøet ansees
som tilfredsstillende og i tråd med gjeldende retningslinjer og forskrifter. Det foreligger ingen skade
eller ulykke i tilknytning til virksomheten. Sykefraværet var i 2020 på 2,06 % mot 2,16 % i 2019.
Likestilling
Historisk sett har SBO vært en kvinnearbeidsplass, men det arbeides for likestilling både ved
ansettelser og i rekruttering til styret.
Ansatte i 2020 var fire menn hvorav to i deltidsstilling og 10 kvinner hvorav 4 i deltidsstilling og en i
svangerskapspermisjon. Totalt 14 ansatte, året sett under ett, med 9,3 årsverk inkludert
svangerskapspermisjon.
Styret var ved utgangen av 2020 representert med fire menn og fem kvinner, herunder to som er
varamedlemmer og daglig leder uten stemmerett.
Kompetanse
SBO arbeider for at de ansatte skal kunne øke sin kompetanse innen våre arbeidsfelt. Det er således
brukt midler til veiledning og videreutdannelse.
Det ytre miljø
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
Økonomi og forvaltning
Grunnet Covid-19 har utleie av ledige kontorlokaler og leiligheter gått tregere og større ledighet i
andre halvdel av 2020. Stiftelsen har langsiktig gjeld som knytter seg til byggeprosjektet U 31 33.
Innvendig og utvendig vedlikehold foretas løpende.
Resultatet ble - 1 280 529 kr. Dette er kr 687 064 dårligere enn budsjett. Det har sammenheng med
kostnader til rehabilitering av gamle leiligheter og satsing på prosjektarbeid. Underskuddet overføres
fra annen egenkapital.
Årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter
fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold
etter regnskapsårets utløp som er av betydning for bedømmelsen av stiftelsen.
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Stiftelsens utsikter til fortsatt drift
Styret vurderer stiftelsens arbeidsområder og økonomiske grunnlag slik at forutsetningene for
fortsatt drift er til stede og har lagt dette til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.

31. desember 2020
Oslo, 30.04.2021

Morten Skjørshammer
Styreleder

Astrid Næss Kjølholdt
Nestleder

Christina Solli Ektvedt
Styremedlem

Hilde K. Ellingsen
Styremedlem

Knut Refsdal
Styremedlem

Bjørn Sivert Broback
Styremedlem

Susanne Kralik
Daglig leder
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