
Barn i fattige familier – innspill fra Samarbeidsforum mot fattigdom  
 
Samarbeidsforum mot fattigdom består av 10 organisasjoner på fattigdomsfeltet. Vårt oppdrag er å 
avdekke forhold ved samfunnet som skaper og opprettholder fattigdom og urettferdighet. Vi vil 
påvirke beslutningstakerne og vi tilbyr vår kompetanse. 

Innspillsmøte 5. desember 2022  
Samarbeidsforum mot fattigdom v/ Leieboerforeningen vil på innspillsmøte mandag 5. desember 
2022 diskutere utfordringer og løsninger. Vi vil orientere kort om hvordan forumet jobber gjennom 
våre årlige møter med regjeringen via Kontaktutvalget, forumsamlinger og kampanjer. Vi har de siste 
årene gjennomført to kampanjer;  

• 1 av 10 barn (2017) om barnefattigdom  
• Alle trenger et trygt og godt hjem (2021/2022) om boligpolitikk som del av 

velferdspolitikken  

Begge disse kampanjene knyttes til barnefamiliers behov for stabilitet og økonomisk trygghet.  
 
Innspill til ekspertgruppen  

• Ulike typer politikk:  
Samarbeidsforum er spesielt opptatt boligpolitikk, og i 2021 / 2022 er dette et av forumets 
hovedanliggende. Forumet legger vekt på at mangelfull boligpolitikk rettet mot 
vanskeligstilte fører til en forverring av levekår og innelåsningseffekter. Det er særlig viktig at 
leiesektoren styrkes, all den tid vanskeligstilte er overrepresenterte på leiemarkedet. I tillegg 
er forumet opptatt av vanskeligstilte boligeiere, og muligheten for å bli boligeier. Styrket 
lovverk i tråd med retten til bolig er av stor betydning for utjevning av sosiale forskjeller. 
Forumet har også tidligere stilt krav om en økning av barnetrygden.  

• Prioritering av sektorområder  
Forumet er spesielt opptatt av at sammenhengen mellom bolig og velferd blir løftet 

• Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå 
Samarbeidsforum har ikke utviklet en spesiell politikk vedrørende forvaltningsnivå på dette 
feltet.  

• Rett politikk til rett tid  
Samarbeidsforum mot fattigdom er opptatt av at barn i alle faser skal vernes mot fattigdom, 
og mener også at eldre hjemmeboende ungdom skal ha rettigheter som sikrer at disse ikke 
utsettes for unødvendig stress.  

• Grupper av barn og familier 
Samarbeidsforum mot fattigdom vil ikke sette ulike vanskeligstilte grupper opp mot 
hverandre, og legger i stor vekt på universelle goder og generell velferdspolitikk i våre 
løsningsforslag.  
 

 

Med vennlig hilsen  
Samarbeidsforum mot fattigdom  

v/ Anne-Rita Andal, Leieboerforeningen  


