
               

 

Innspillsmøte ekspertmøte familiefattigdom  

5. desember 2022 

 

Redd Barna takker for mulighet til å komme med innspill til ekspertgruppen for barn i fattige 

familier. Vi vil i dag snakke om noen overordnete prinsipper som vi tenker er viktige å ha med i 

arbeidet som skal gjøres, samt noen utfordringer som vi tenker at det er viktig at ekspertgruppen 

drøfter.  

 

Vi vil ettersende skriftlige innspill der vi svarer på de 4 spørsmålene fra utvalget. 

 

Redd Barna mener følgende prinsipper bør ligge til grunn for alt arbeid med å bekjempe og 

forebygging ulikhet, og/eller avhjelpe negative konsekvenser av en oppvekst i en 

lavinntektsfamilie: 

 

- Bærekraftsmålene. Ekspertgruppen bør jobbe med utgangspunkt i de forpliktelsene 

Norge har gjennom FNs bærekraftsmål nummer 1.2 om å halvere antall barn som lever i 

fattigdom innen 2030.  

 

- Barnerettighetsfokus.  Alle strategier og planer for bekjempelse av ulikhet og vedvarende 

lavinntekt i barnefamilier bør ha et rettighetsperspektiv og ta utgangspunkt i konkrete 

artikler i barnekonvensjonen. Det trengs økt barnefokus, kompetanse og tverrfaglig 

samarbeid blant yrkesgrupper som møter barn og unge.   

 

- Tiltak må vurderes i lys av barnets beste. Barnets beste bør ligge til grunn for den 

generelle velferdsdebatten: politikk har konsekvenser for barn. Dette er en forpliktelse som 

er nedfelt i barnekonvensjonen art. 3 og som gjelder som norsk lov. Her stadfestes det at 

handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal først og 

fremst ta hensyn til barnets beste. Et eksempel på hvor vi mener en slik vurdering er 

nødvendig er avveininger knyttet til fordeling vs. arbeidslinjen. Vi ber derfor om at alle 

anbefalinger vurderes i lys av barnets beste og barns rettigheter for øvrig.  

 

- Lytte til barn og unge. Gode og treffsikre tiltak bygger på kunnskap direkte fra barna det 

gjelder. Barn og unges egne erfaringer og meninger bør inn i kunnskapsgrunnlaget og ved 

utvikling av tiltak.  

 

Vi vil videre be ekspertutvalget: 

 

1. Gjøre en gjennomgang av hvordan skatt og offentlig ytelser kan bidra til å redusere 

familiefattigdom og økonomiske ulikheter i Norge. Hva gjør stor ulikhet med barns 

oppvekstmiljø, og hvilke tiltak kan man finne i finanspolitikken? Er det grep som bør tas i 

det norske skattesystemet og de offentlige ytelsene som kan bidra til at færre barn vokser 

opp i vedvarende lavinntekt, samtidig som man oppnår lavest mulig grad av ulikhet i 

samfunnet? 

 



               

2. Vi ber også om en gjennomgang av hvordan offentlig ytelser er balansert mellom 

arbeidslinja og barnefamiliers levekår. Står tanken om at det skal lønne seg å jobbe i 

konflikt med barns rett til tilfredsstillende levekår, og hvordan bør myndighetene eventuelt 

prioritere?  

 

3. Utrede muligheter for hvordan man juridisk kan lovfeste at ytelser til barnefamilier må 

prisjusteres hvert budsjettår.  

 

4. Overføringer og tjenester til barnefamilier berører absolutt barn og Redd Barna ber om at 

det sikres at alle anbefalinger konsekvensvurderes med barnets beste og forebygging av 

langvarig lavinntekt blant barnefamilier som mål.   

 

Konklusjon; Barnekonvensjonen og barns rettigheter bør brukes som et verktøy for å løfte barn ut 

av langvarig lavinntekt og sikre treffsikre tiltak for å forebygge ulikhet. Ved å ta utgangspunkt i 

rettighetsutfordringene knyttet til dårlige levekår vil det muliggjøre en helhetlig og tverrfaglig 

løsning. Et rettighetsperspektiv vil også inkludere barn til å delta aktivt i å identifisere problemer 

og løsninger. 

 

 

  

 

 


