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Høring - Representantforslag 8:20 S om rettferdig og 
fattigdomsbekjempende barnetrygd 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for 28.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre 
medlemmer jobber innenfor et bredt spekter av helse-, omsorgs- og 
velferdstjenester. 
 
FO støtter forslagene som framsettes i representantforslag 8:20 S om en 
opptrappingsplan for barnetrygden, og lovendring om at barnetrygden holdes 
utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. 
 
Mange av FOs medlemmer jobber direkte eller indirekte med familier som er å 
betrakte som fattige. Noen trenger hjelp i en overgangsperiode, mens andre har 
behov for mer langvarig bistand. De som trenger bistand over tid har som regel 
sammensatte utfordringer som berører hele familien, og økonomiske problemer 
som følge av langvarig ustabil økonomi grunnet manglende eller lav inntekt. 
 
Barnefattigdom i Norge handler i stor grad om at barn opplever å være 
ekskludert og føle seg utenfor. Barn som vokser opp i familier med lav 
sosioøkonomisk status har dårligere livssjanser på nesten alle livsområdene1. 
Fattigdom er et strukturelt problem som ikke kan avskaffes ved ensidig å sette 
inn tiltak på individnivå. Å bekjempe fattigdom forutsetter en aktiv 
omfordelingspolitikk bestående av tiltak som er universelle og som dekker et 
bredt spekter av befolkningen. Barnetrygden er et slikt tiltak. Barnetrygden har 
ikke vært justert på over ti år. FO mener derfor det er på høy tid med en 
opptrappingsplan for barnetrygden. 
 

                                            
1 NOVA, Ungdata (2016) Sosiale forskjeller i unges liv http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-

velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2016/Sosiale-forskjeller-i-unges-liv 
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• FO støtter forslaget om en opptrappingsplan for barnetrygden, slik det 
legges fram fra stortingsrepresentantene Lysbakken, Kaski, Øvstegård 
og Andersen. 

 
Eksisterende praksis som innebærer at barnetrygden medregnes i inntekten 
ved beregning av økonomisk sosialhjelp, oppleves både uforståelig og 
uhensiktsmessig. Man gir med den ene hånden, og tar med den andre. FO 
mener denne praksisen kan sammenliknes med tidligere praksis hvor barns 
inntekt ble tatt med i beregningen av økonomiske sosialhjelp. Dette ble 
heldigvis endret. FO mener en liknende lovendring må gjøres for barnetrygd, 
slik at den holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. 
 
 

• FO støtter også forslaget om en lovendring som sørger for at 
barnetrygden holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp.  
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