
OPPSUMMERING INNSPILL OM BARN I FATTIGE FAMILIER – BYDEL SØNDRE NORDSTRAND 
 
1. Ulike typer politikk: Prioritering av kontantytelser versus tjenester:  
Vi ser behov for å styrke langsiktige kontantytelser og samtidig jobbe forebyggende i tjenestene, med 
særlig fokus på: 
- Stabilitet: mer langsiktige ytelser gir mer stabilitet og forutsigbarhet.  
- Bruke mer ressurser på å bygge relasjon til familien og oppfølging av behov, mindre på kontroll 

og dokumentasjon. Sikre tett oppfølging av familiene/foresatte med komplekse utfordringer.  
 
Prioritering blant ulike universelle velferdstjenester, og behovsprøvde eller målrettede ordninger:  
Vi ser behov for å prioritere universelle velferdstjenester som helsestasjon, barnehage og skole: sikre 
at de er robuste nok til å fange opp og kompensere for levekårsutfordringer (understimulering, etc.). 
I levekårsutsatte områder vil universelle velferdstjenester koste mer – man trenger høyere 
bemanningstetthet, mer tid til konsultasjoner (tolk, høyere informasjonsbehov). Må ha tid, kapasitet 
og kompetanse til å bygge tillit og relasjon, som er en forutsetning for å kunne gi tjenester. 
Vi har høy andel barn med særskilte behov og mange «gråsonebarn»: behov for ansatte med høy 
kompetanse og nok folk. Bemanning må tilsvare det demografiske utfordringsbildet. 
Behovsprøvde/målrettede ordninger: Økte fritidsstipend/gi fritidstilbud i AKS-tiden. Øke jobbtilbud 
til ungdom, styrke samarbeid med frivillig sektor, sikre flere alternative, kvalifiserende opplæringsløp 
i ungdomsskole og VGO. 
 
2. Prioritering av sektorområder: På hvilke områder er offentlige tiltak for barn i fattige familier 
viktigst? 
- Sysselsetting: tiltak rettet mot foreldre og mot arbeidsgivere. «Oppdrag» i frivilligheten eller i 

offentlig sektor til ufaglærte. Sette dette i system. 
- Stabil bosituasjon. Kommunale boliger blir lett fattigdomsfeller for familiene. 
- Barnehage, skole og fritid – sikre like muligheter. Redusert oppholdsbetaling: dette bør ikke gå 

av rammen til barnehagene i bydel/kommune. 
- Jobbtilbud til ungdom 
- Styrke NAV i VGO 
- Psykisk helse /-behandlingstilbud - spesialisthelsetjenesten. Lite kapasitet i kommunal psykisk 

helseoppfølging. Samhandling mellom psykisk helsetilbud og NAV: øke NAV på DPS 
 

3. Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå: Bør det gjøres endringer i hvordan 
oppgaver og ansvar for barn i fattige familier er fordelt mellom ulike forvaltningsnivåer? 
- NAV: bedre samarbeid mellom de ulike nivåene/linjene (statlig og kommunalt og lokalt og 

sentralt). Risiko for at søknader avslås ved manglende dokumentasjon, lang saksbehandlingstid, 
tap av mulighetsrom for positive endringer i en familie. Stønader som samordnes og fører til 
mindre utbetalinger for brukere. Dette har en innelåsende effekt. 

- Samhandling mellom tjenestene forhindres ofte av taushetsplikt (lovverk og praktiseringen). 
- Organisering, systemer og lovverk i siloer, som hindrer tjenestene i å gi et kvalitativt godt og 

helhetlig tjenestetilbud (Eks: Husbanken, Lånekassen, Sosialtjeneste – må samordnes). 
 

4. Rett politikk til rett tid: Hvilke perioder i oppveksten er behovet for gode tiltak størst, og hvilke 
tiltak virker best når? 
- Universelle basistjenester må styrkes og treffe bredt. Opp til ungdomsskolenivå særlig viktig 
forebyggende.  
 
5. Grupper av barn og familier: Bør ressursinnsatsen i større grad enn i dag målrettes mot spesifikke 

grupper barn og unge eller områder 

- Ressursinnsatsen må rettes inn mot områder med stor andel barn i lavinntektsfamilier 


