
Bekjemp Barnefattigdom 1 
 2 
Barn i lavinntektsfamilier. Over 100 000 barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt, 3 
også kjent som barnefattigdom. 4 
 5 
Barnefattigdom er et stort problem for de barn og foreldre som er rammet, men også for 6 
lokalsamfunnene, og for samfunnet som helhet. Barnefattigdom er et samfunnsansvar, det 7 
er organiseringen av samfunnet som avgjør i hvor stor grad fattigdom skal få betydning for 8 
barnas utvikling og muligheter.  9 
 10 
Om vi organiserer samfunnet vårt på en slik måte at alle barn og voksne har tilgang på de 11 
samme ressurser og nettverk, lar vi ikke økonomien avgjøre muligheten for den enkelte til å 12 
utvikle sitt potensiale. Dette vil komme hele samfunnet til gode.  13 
 14 
Forskjellene i Norge øker, ikke bare øker forskjellene mellom rike og fattige, men også 15 
forskjellene mellom lokalsamfunn øker. Særlig i byene (men også i bygder) ser vi at det blir 16 
færre fattige i lokalsamfunn som allerede er velstående, og flere fattige i lokalsamfunn som 17 
allerede har utfordringer. Utenforskap, økende forskjeller og mangel på muligheter kan føre 18 
til store problemer, slik vi dessverre ser eksempler på i mange land.   19 
 20 
Senterpartiet ønsker:  21 
 22 
- At innspillene fra By- og levekårsutvalget (NOU 2020: 16) helhjertet blir fulgt opp.  23 
- At helheten i den økonomiske politikken, integreringspolitikken og arbeidslivspolitikken 24 

bidrar til å redusere forskjellene i samfunnet og løfte barn og familier ut av fattigdom. 25 
- At lokalsamfunn i byer og bygder som har utfordringer rundt barnefattigdom og 26 

utenforskap, får kraftfulle og målrettede tiltak, blant annet en aktiv boligpolitikk, styrke 27 
arbeidslivstiltak, styrke barnevernet og styrke de lokale skolene. 28 

- Styrke Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.  29 
- Styrke utlånsordningen BUA 30 
- Øke tilskuddsordningen “Støtte til oppfølgings og losfunksjoner for ungdom” (BuFDir) 31 
- Øke barnetrygden og beholde denne støtten til barnefamiliene som en universell 32 

ordning uten behovsprøving eller beskatning. 33 
- At barnetrygd skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. 34 
- (Høre med Stortingsgruppa) Bruke samme fattigdomsgrensen som EU  35 


