
MiRA-Senterets innspill om tiltak for å forebygge fattigdom 
 

MiRA-Senteret takker for muligheten til å komme med innspill til ekspertgruppens arbeid. Her 

oppsummeres Senterets innspill til hvert punkt ekspertgruppen har bedt oss fokusere på.  

1. Nødvendig å styrke Nav’s veiledningstilbud  

 

Et stort problem for mange minoritetskvinner med lav inntekt er digitaliseringen av NAVs tjenester 

og at NAV ikke har kapasitet til å gi nødvendig praktisk hjelp i søknadsprosessen. Dette går ut over 

deres kapasitet til å stille opp for egne barn. Mange familier får heller ikke stønader de har krav på. 

Det vil derfor være et viktig tiltak å styrke NAV’s kapasitet i områder der det er mange som har lave 

norsk-ferdigheter og stort behov for oppfølging. Eventuelt bør det satses på at bibliotek eller 

frivillige organisasjoner kan øke sin kapasitet betydelig for å bistå NAV-brukere med å søke om 

stønad. I tillegg vet vi at mange barn og ungdommer involveres i familiens økonomiske problemer 

fordi de er nødt til å hjelpe sine foreldre med å benytte digitale tjenester. Bedre tilgjengelighet hos 

NAV vil bidra til at barn og ungdom slipper dette, samt å redusere foreldrenes stressnivå. 

Behovsprøvde ordninger er krevende for både søkere og saksbehandlere på grunn av behovet for 

dokumentasjon. Behovsprøvde ordninger skaper også uforutsigbarhet når det kommer til økonomi, 

noe som bidrar til å gjøre det vanskelig å få oversikt og kontroll på egen økonomi. Universelle 

ordninger kan derfor være gunstig for dem som ikke klarer å søke, forutsatt at de ikke fører til 

avkortning av andre behovsprøvde ytelser. 

2. Satsning på bedre botilbud samt mer tilgjengelige boligkontorer nødvendig 

Manglende botilbud for økonomisk vanskeligstilte og for familier som blir diskriminert på det private 

leiemarkedet rammer mange barn og unge. Mange boligkontor i Oslo har bare åpent to-tre timer i 

uka. Dette er ikke nok til å følge opp veiledningsplikten. 

3. Bedre samordning av sosiale tjenester og trygdeordninger i NAVs søknadsportal 

For å gjøre det enklere for NAV-brukere som er avhengig av både trygdeytelser og sosiale tjenester, 

bør det være bedre samhandling i NAVs digitale søknadsportal mellom sosiale tjenester og 

trygdeytelser. Det skaper stor forvirring at veileder som er tilgjengelig gjennom dialogfunksjonen i 

«Ditt NAV» ikke kan følge opp sosialhjelpssøknader/formidle dokumentasjon. 

4. Hjemmeboende ungdom i 18-20 års alder bør få disponere egen inntekt. Ved beregning av 

sosialhjelp bør følgelig ikke deres inntekt inkluderes i husstandens inntekt. Dette vil kunne 

bidra til å styrke sosial mobilitet  

Det er viktig at ungdom motiveres til å jobbe og sikres mulighet til å spare opp kapital til å komme 

inn på boligmarkedet og bli økonomisk selvstendig.  

5. Uføre mødre med innvandrer- og flyktningbakgrunn bør sikres uføretrygd (full minstesats og 

barnetillegg) framfor supplerende stønad/sosialhjelp 

Uføre innvandrere blir i dag avhengig av sosialhjelp på permanent basis på grunn av kravet om full 

trygdetid for å få uføretrygdens minstesats og barnetillegg. Dette fører til at mange barn av 

innvandrere og flyktninger må leve i vedvarende fattigdom uten mulighet til å endre på situasjonen.  


