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Hvorfor er det så vanskelig å  
redusere barnefattigdommen? 

Av Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita

Innledning 
Både antallet og andelen barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt har økt sterkt de  
siste 20 årene, uten at det er gjort noe særlig for å snu utviklingen. Barnefattigdom dukker 
gjerne opp som tema i media ved juletider når Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer ny inntekts- 
statistikk, og hjelpeorganisasjoner forteller om økt pågang fra barnefamilier som trenger hjelp til  
mat og julegaver. Barn i lavinntektsfamilier blir også ofte et tema før sommerferier når «alle» skal  
reise bort, og mange barn meldes på ulike sommerkurs og -leirer i forbindelse med at Skole-
fritidsordningen (SFO), eller Aktivitetsskolen (AKS) er stengt. 

Det meste av økningen i barnefattigdommen har sammenheng med at andelen innvandrere har 
økt, men det gjør ikke problemet mindre, heller tvert imot. For å kunne bli en del av det norske 
samfunnet må barn og unge med innvandrerbakgrunn ha de nødvendige ressursene. Aktiviteter 
utenfor skole og barnehage er viktig for integreringen, og de koster som regel penger. Det samme 
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gjelder mulighetene til å kunne invitere klassevenner til feiring av egne barns bursdager, og til å si  
ja til invitasjoner når klassevenner inviterer.

Det mangler ikke på kunnskap om barnefattigdom, strategier, gode intensjoner og utredninger. 
SSB publiserer gode data. Våren 2015 presenterte regjeringen en strategi mot barnefattigdom 
for perioden 2015-17, og den ble fulgt opp med en statusrapport i 2018 utarbeidet av Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).1 Ett av tiltakene i strategien var å sette ned et utvalg  
som skulle se på den økonomiske støtten til barnefamilier. Utvalget, Barnefamilieutvalget, 
presenterte i 2017 en rekke forslag til tiltak («Offentlig støtte til barnefamiliene» NOU 2017:6). 
Utredningen er i liten grad fulgt opp, noe som må sees i lys av at et hovedforslag om å behovsprøve 
barnetrygden var kontroversielt. Det er også vanskelig å se spor av at andre av de 64 tiltakene i 
strategien fra 2015 har bidratt til å dempe barnefattigdommen. Tvert i mot, barnefattigdommen 
fortsetter å øke.

Fattige barn har innvandrerbakgrunn og/eller enslige forsørgere
Når vi snakker om «fattige barn», mener vi barn (0-17 år) som lever i familier med vedvarende 
lavinntekt, det vil si hvor disponibel inntekt per forbruksenhet i en treårsperiode er lavere enn en 
definert lavinntektsgrense. Her bruker vi 60 prosent av medianinntekten som lavinntektsgrense.2 
Figur 1 viser hvordan antall barn i vedvarende lavinntektshusholdninger har økt de siste 10-12 
årene. I 2006-08 var det omlag 73.000 barn i denne kategorien, og antallet var økt til 111.000  
i 2016-18. Det meste av økningen fant sted etter 2011. Figuren viser at økningen i barnefattig-
dommen definert på denne måten i hovedsak har sammenheng med at det er blitt flere barn med 
innvandrerbakgrunn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt.3 Antall fattige barn  
som ikke har innvandrerbakgrunn, sank frem til 2010-12, steg så noe frem til 2013 -15 og har deretter 
vært omlag uendret. Antallet er marginalt høyere i 2016-18 enn i 2006 - 08.

Figur 1: Utviklingen i antall barn i vedvarende lavinntektshusholdninger, fordelt på barn med  
og uten innvandringsbakgrunn. 
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Årsaken til at det er blitt flere fattige barn med innvandrerbakgrunn synes i all hovedsak å være at  
det totale antallet barn med innvandringsbakgrunn har økt. Andelen personer med innvandrings-
bakgrunn som har lav inntekt, har ikke økt tilsvarende. Den har variert noe siden 2006, men stort  
sett holdt seg mellom 25 og 30 prosent, se figur 2. Når det blir relativt flere barn med innvandrer-
bakgrunn i befolkningen, og disse har en høyere fattigdomsandel enn andre, bidrar det til å øke 
antallet og andelen barn som totalt sett lever i lavinntektshusholdninger.

Innvandrere og barn av innvandrere inngår i alle typer husholdninger. De er pensjonister, alene- 
forsørgere og par med barn. Siden antall barn i lavinntektshusholdninger som ikke har innvandrings-
bakgrunn har vært ganske stabil (figur 1), er det trolig økningen i innvandringsbefolkningen som  
gjør at lavinntektsandelen til enslige forsørgere og småbarnsfamilier har økt så sterkt som vist i  
figur 2. Andelen enslige forsørgere med vedvarende lav inntekt har økt særlig sterkt, og til et høyt 
nivå. Det er også en betydelig økning i andelen par med små barn med vedvarende lave inntekter. 

Figur 2: Utviklingen i andelen vedvarende lavinntektspersoner i ulike husholdningstyper

Det er ellers bemerkelsesverdig hvordan andelen alderspensjonister med vedvarende lav inntekt  
har falt etter 2006. Det skyldes at gruppens realinntektsvekst har vært svært høy, mens real-
inntektsveksten til enslige forsørgere har vært lav, se figur 3. Den sterke inntektsveksten til  
median-alderspensjonisten må sees i sammenheng med at andelen pensjonister med fullt opptjent 
pensjon har økt sterkt, og at pensjonsreformen gjorde det mulig i privat sektor å kombinere 
alderspensjon med lønnet arbeid etter fylte 62 år. 
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Ser en bort fra innvandrere som en egen gruppe, var pensjonister den husholdningsgruppen som  
for 20 år siden hadde høyest andel med vedvarende lav inntekt. Nå har enslige forsørgere overtatt 
den rollen. Som vist i figur 3 har enslige forsørgeres medianinntekt per forbruksenhet stått om  
lag stille i realverdi siden 2008.

Figur 3: Utviklingen i median disponibel realinntekt per forbruksenhet for noen 
husholdningsgrupper

Statistisk sentralbyrås database for inntektsstatistikk har tall for utviklingen i de ulike inntekts-
artene som ulike husholdningsgrupper mottar. Ser en på perioden 2006-2018 har inntektene (målt i 
løpende priser) til gjennomsnittshusholdningen i Norge økt med 58 prosent både før og etter skatt. 
Gjennomsnittet for husholdninger bestående av enslige forsørgere med barn opp til 5 år, var en 
inntektsøkning før skatt på 50 prosent og etter skatt på kun 41 prosent. Disse husholdningenes 
skattbare inntekter, særlig lønnsinntekt, økte mye, med nesten 90 prosent, mens de skattefrie 
overføringene i sum stod om lag stille i løpende priser, se figur 4. De viktigste skattefrie overføring-
ene er barnetrygd, kontantstøtte, bostøtte, sosialhjelp og en sekkepost som i inntektsstatistikken 
heter «Andre skattefrie overføringer». I denne inngår blant annet overgangsstønad, registrerte 
barnebidrag og engangsstøtte ved fødsler og adopsjon. Inntektsutviklingen til enslige forsørgere 
med barn over 5 år har vært noe bedre enn for de med små barn. 

Dekomponeringen av enslige forsørgeres inntekter tyder på at forsørgeren i økende grad har hatt 
lønnet arbeid. Veksten i lønnsinntektene til disse husholdningene har vært langt sterkere enn  
for husholdninger bestående av par med eller uten barn. Det er positivt at enslige forsørgere 
i større grad lever på inntektsgivende arbeid. Når gruppens inntektsvekst likevel har vært svak, 
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og andelen med vedvarende lav inntekt har økt, må det sees i sammenheng med stillstanden i 
de skattefrie stønadene, se figur 4. Når de står om lag stille, trekker det kraftig ned enslige for-
sørgeres inntektsvekst, fordi slike stønader fortsatt utgjør en stor andel av deres inntekter. Figur 4 
viser hvordan de statlige stønadsordningene som barnetrygd, kontantstøtte, bostøtte og «Andre  
skattefrie stønader» i sum har falt i løpende kroner. Det synes å ha bidratt til at enslige forsørgere 
med små barn er blitt mer avhengig av sosialhjelp. Sosialhjelp er i utgangspunktet en ordning som  
er ment å skulle å hjelpe personer over midlertidige økonomiske kriser.

Satsene for barnetrygd var uendret fra 1996 inntil de ble økt noe i mars 2019, og vil øke med 300 
kroner per måned for barn opp til 6 år fra september 2020. Ifølge statsregnskapet har utgiftene 
til bostøtte sunket de siste årene, selv om andelen med vedvarende lav inntekt har økt (figur 5). 
Nedgangen kom særlig i 2017 da Husbanken begynte å innhente ferske inntektstall fra mottagerne 
og det ble innført en ny prisjusteringsmodell for ordningen, der intensjonen var å opprettholde 
realverdien på stønaden.4 I 2016 ble også boutgiftstaket, det maksimale en kan ha av boutgifter 
som kvalifiserer til bostøtte, hevet noe. Slik dette beskrives i Bufdirs statusrapport fra januar 
2018, var dette beskjedne justeringer hvor etterslep, det vil si mangel på tidligere justeringer, ikke  
ble innhentet.5 I 2012 ble det utbetalt 3,1 milliarder kroner i bostøtte, og det sank til snaut  
2,7 milliarder kroner i 2018.6  I statsbudsjettene for 2019 og 2020 ble det budsjettert med en svak 
økning til noe over 2,8 milliarder kroner hvert av årene.7  

Figur 5 viser at også utbetalingene til overgangsstønader, som inngår i gruppen «Andre skattefrie 
stønader», falt de siste årene.

Figur 4: Skattefrie stønader til enslige forsørgere med barn opp til 5 år. Gjennomsnitt per 
husholdning, løpende kroner
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I årene fra 1997 til 2012 svingte kommunenes årlige utgifter til sosialhjelp mellom 3,7 og 5 
milliarder kroner, mens de økte fra 4,5 til om lag 7 milliarder kroner fra 2012 til 2018.8 Oppgangen 
i kommunenes utgifter til sosialstønader kan tilskrives en kombinasjon av at de statlige stønads-
ordningene reelt er blitt strammet til samtidig med at det er blitt flere med stønadsbehov.

Figur 5: Utviklingen i utbetalt bo- og overgangsstønad over statsbudsjettet.  
Målt i løpende kroner.

Også i gruppen par med barn har som nevnt andelen med vedvarende lave inntekter økt. 
Tendensen er at jo flere barn og jo yngre de er, jo høyere er andelen med vedvarende lave inntekter. 
Medianinntekten til par med barn til og med 5 år økte i perioden 2006-18 klart mindre enn for 
andre husholdninger bestående av par. Økning av barnetrygden for de yngste barna, som vil skje  
fra september 2020, er et mer treffsikkert tiltak for å hjelpe lavinntektsgrupper enn en generell 
økning av barnetrygden.

Hvordan kan fattigdom øke selv om inntektene øker?
I vestlige land knyttes fattigdomsbegrepet til det å ha lav inntekt i forhold til andre. I Norge er 
det mest vanlig å bruke EUs metode til å beregne forbruksenheter, og å sette lavinntektsgrensen  
til 60 prosent av medianinntekten til alle husholdninger (se ellers fotnote 2 foran). Det betyr  
at hvis medianinntekten til husholdningene stiger, mens flere husholdninger opplever null eller lav  
vekst i sine inntekter, så kan andelen med lav inntekt øke. Lav inntekt/fattigdom måles altså ikke  
ut fra et beregnet eksistensminimumskrav slik FN gjør når de definerer ekstrem fattigdom. 
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Blir det riktig å si at en blir fattigere når det som skjer er at andres kjøpekraft stiger uten at ens  
egen kjøpekraft gjør det? Nei, det gjør egentlig ikke det, og i offisiell norsk statistikk brukes  
ikke ordet fattig på personer med inntekt under lavinntektsgrensen. De betegnes som lavinntekts-
grupper, eller grupper med vedvarende lave inntekter når de ligger under lavinntektsgrensen i en 
treårsperiode. For noen behøver det ikke være et stort problem at andres forbruksmuligheter øker 
mens en selv ikke opplever det, mens det relative kan ha mye å si for andre. For barn kan dette slå  
ut i at flere venner kan delta på flere aktiviteter, eller kjøpe populære klær, eller utstyr til flere 
idretter enn en selv kan. Om lag halvparten av barn i lavinntektshusholdninger bor også trangt, noe 
som kan begrense mulighetene til å ta med venner hjem.9 En kan si at husholdningene med inntekt 
rundt medianinntekten setter en levesettstandard som de med vesentlig lavere inntekt opplever 
at de ikke kan leve opp til. Når økningen i antallet barn som lever i lavinntektshusholdninger i stor  
grad er et innvandringsfenomen, vil det å falle utenfor det andre barn er med på, være ekstra 
uheldig. Det vanskeliggjør integrering, skaper lett mer utenforskap og kan for eksempel bidra til flere 
kriminelle ungdomsgjenger. 

Barnetrygdens rolle
Barnetrygden har vært gjennom mange endringer etter at den ble innført i 1946. Barnetrygden  
har fra starten av blitt utbetalt til mor, og den ble da tolket som en godtgjørelse for hennes 
arbeid med barneoppdragelsen. Det er nok de færreste som begrunner barnetrygden slik i dag. 
I utredninger som har vurdert barnetrygden de siste 25 årene, har en primært sett på den som  
et virkemiddel for å overføre inntekt fra husholdninger uten barn til husholdninger med.  
Spørsmålet om å behovsprøve barnetrygden har vært vurdert av flere offentlige utvalg, men ikke 
blitt fremmet som noe flertallsforslag før i NOU 2017:6. I noen av utredningene har det vært  
pekt på at den universelle barnetrygden bør kombineres med særlige tiltak for utsatte hus- 
holdninger.10  Dette gjøres delvis ved at enslige forsørgere har rett til barnetrygd for ett barn mer enn  
de har. Enslige forsørgere kan i tillegg innvilges overgangsstønad når de har lav inntekt, og få små-
barnstillegg for barn mellom 0 og 3 år.11 Som vist i figur 5, har statens utgifter til overgangsstønad  
falt kraftig, noe som har sammenheng med at kriteriene for å få slik stønad er strammet inn.

I figur 6 illustreres det hvor mye den universelle barnetrygden som vi har i dag, må økes med for å 
løfte to eksempler på husholdninger, én bestående av enslig forsørger med to barn og den andre 
av par med to barn, over lavinntektsgrensen. Begge husholdningene antas å starte med en inntekt 
per forbruksenhet (EU-skala) på 50 prosent av medianen for hele befolkningen, det vil si omlag 
190.000 kroner. I eksempelet brukes 60 prosent av medianinntekten som lavinntektsgrense, og  
den er beregnet til om lag 230.000 kroner. Alt er basert på inntektsstatistikktall for 2018.12  

Ifølge SSBs inntektsstatistikk har om lag halvparten av enslige forsørgere og par med barn  
med én inntekt per forbruksenhet under lavinntektsgrensen på 60 prosent, en inntekt på mellom  
50 og 60 prosent av medianinntekten. Heves inntektene per forbruksenhet til alle disse hus- 
holdningene over lavinntektsgrensen på 60 prosent, vil lavinntektsandelen blant disse husholdnings-
typene om lag halveres.

I eksempelet skilles barnetrygd ut som en egen inntektskomponent for å gjøre det mulig å  
beregne hvordan endringer i den vil påvirke eksempelhusholdningenes inntekter per forbruks-
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enhet. I medianinntekten til hele befolkningen, og dermed i lavinntektsgrensen, inngår også noe 
barnetrygd. Ut fra sammensetningen på gjennomsnittshusholdningens disponible inntekt, anslås 
den å utgjøre 1 prosent av medianinntekten og av lavinntektsgrensen per forbruksenhet. For 
eksempelhusholdningene er det i beregningene brukt faktiske 2018-satser for barnetrygden, og  
det er tatt med i beregningene at enslige forsørgere får barnetrygd for ett ekstra barn.

Økes barnetrygden, øker lavinntektsgrensen noe, fordi medianforbruksenheten også mottar noe 
barnetrygd. Barnetrygden er imidlertid en viktigere inntektskomponent for de to eksempelhus-
holdningene med to barn enn for medianhusholdningen i Norge. En økning i barnetrygden øker 
derfor deres inntekter mer.

Den vertikale aksen i figur 6 angir årlig inntekt per forbruksenhet i kroner, mens den horisontale 
aksen angir multipler som 2018-satsen for barnetrygd multipliseres med. En multippel på 1,25  
betyr at barnetrygdsatsen økes med 25 prosent, multippel på 2 betyr at satsen dobles fra  
2018-nivået. Kurvene viser hvordan lavinntektsgrensen og de to eksempelhusholdningenes  
inntekter per forbruksenhet øker når barnetrygden øker. Figuren viser at barnetrygden må om 
lag tredobles før vår husholdning med eneforsørger og to barn kommer over lavinntektsgrensen. 
Husholdningen bestående av par med to barn, som også i utgangspunktet har en inntekt per 
forbruksenhet på 50 prosent av medianinntekten, vil ikke komme over lavinntektsgrensen selv etter 
en firedobling av barnetrygden.

Figur 6: Illustrasjon på hvor mye barnetrygden må økes for å heve to husholdningseksempler 
over lavinntektsgrensen
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I 2018 ble det over statsbudsjettet utbetalt snaut 15 milliarder kroner til barnetrygd. En tre- 
dobling ville betydd en utgiftsøkning på 30 milliarder kroner, en sterkt overdrevet pengebruk når 
siktemålet er å gi et betydelig løft for de 114.000 barna som i dag lever i husholdninger med lav  
inntekt. Kun drøyt 10 prosent av utgiftsøkningen ville truffet denne målgruppen. Man ville brukt 30  
milliarder kroner på å løse et problem som kunne vært løst med drøyt 3 milliarder kroner.

Figur 7 illustrerer forskjellen på inntektsfordelingen til ulike typer husholdninger med barn. I  
figuren er husholdningene i Norge delt inn i 10 like store inntektsgrupper. Desil 1 er de 10 prosentene 
med lavest inntekt, desil 2 de 10 prosentene med nest lavest inntekt osv. Deretter ser en på hvordan  
inntektene til fire husholdningstyper med barn fordeler seg i forhold til dette. Mens 10 prosent av 
alle husholdninger ligger i inntektsgruppen som er tredje lavest (desil 3), ligger om lag 25 prosent av 
husholdninger med enslige forsørgere og små barn i denne gruppen, og kun 2 prosent av par med 
små barn. Desil 8 og oppover er størst for par med små eller store barn. 

Det må understrekes at dette er tall per husholdning, og at det gjennomgående vil være flere 
forbruksenheter i husholdninger bestående av par med barn enn av enslig forsørger og barn. Figuren 
gir derfor et noe overdrevet bilde av forskjellene i husholdningenes forsørgerevne. 

Figur 7: Andel husholdninger fordelt på inntektsdesiler
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Hva bør gjøres?
Barnefamilieutvalget foreslo i NOU 2017:6 en rekke tiltak. Utvalgets mandat var å vurdere  
endringer innenfor eksisterende budsjettramme for stønader til barnefamilier. De viktigste tiltakene 
utvalgets flertall foreslo var:

•	 Erstatte engangsstøtte ved fødsler med løpende foreldrebetaling, også for de med lav eller 
ingen arbeidsinntekt.

•	 Gjøre barnetrygden inntektsprøvd, og samtidig heve den vesentlig. Full sats settes til 25 
prosent av grunnbeløpet, vel det dobbelte av dagens universelle sats. 

•	 Gratis barnehageplass for alle.
•	 Vurdere gratis eller subsidierte priser på SFO/AKS.
•	 Utrede en oppjustering av bostøtten for barnefamilier.

Dette er tiltak som vil treffe godt i de husholdningene hvor barnefattigdommen er mest utbredt. 
Utvalget ville beholde ordningen med at enslige forsørgere får barnetrygd for ett ekstra barn. Ved å 
inntektsprøve barnetrygden sparte utvalget inn om lag 9 milliarder kroner som det foreslo brukt til 
blant annet å gjøre barnehagene gratis. 

Dette var og er et kontroversielt forslag. I utvalget ble det dissens. Mindretallet ønsket ikke en  
slik løsning selv om det erkjente.... «at flertallets forslag samlet sett vil gi en noe sterkere  
reduksjon i fattigdomsratene enn mindretallets forslag, men dette oppnås ved hjelp av en inntekts-
prøving av barnetrygden som innebærer en ekstra marginalskatt på 13,5 prosent for barnefamilier 
med mindre inntekter.»  

Hovedargumentene mot en form for inntektsprøving av barnetrygden er at det kan virke stigmati-
serende, bety mer byråkrati og ikke minst kan redusere incentivet til å ta lønnet arbeid. Det er 
vanskelig å forstå at behovsprøvd bostøtte, og særlig sosialhjelp, er mindre stigmatiserende enn 
behovsprøvd barnetrygd vil være. Kostnadene med å øke dagens universelle barnetrygd for alle  
så mye at barnefattigdommen reduseres vesentlig vil, som illustrert foran, bli så kostbart at det  
aldri kommer til å skje. 

Det vil alltid være en avveining mellom å ha tilstrekkelig gode stønadsordninger og beholde  
sterke incentiver til å ta lønnet arbeid. I NOU’en fra Barnefamilieutvalget er det i et vedlegg gjort 
beregninger på hvordan dagens barnetrygd, en høyere barnetrygd som beskattes og behovsprøvd 
barnetrygd kan redusere arbeidstilbudet. Ifølge beregningene ville arbeidstilbudet økt, dersom 
barnetrygden ble fjernet helt, og en behovsprøvd ordning ville dempet arbeidstilbudet mer enn  
en ordning med å skattlegge barnetrygden. På den annen side vil en behovsprøvd barnetrygd i  
større grad kunne redusert omfanget av barnefattigdom. 

Lavinntektshusholdninger er allerede i dag mottagere av sterkt behovsprøvde ordninger som 
sosialhjelp og bostøtte. Opplevelsen av å sitte igjen med mindre netto når en jobber mer, enn tilfellet 
er for ikke-stønadsmottagere, vil derfor ikke være nytt. Det har heller ikke vært til hinder for at 
lønnsinntektene til enslige forsørgere med små barn, som har et betydelig innslag av behovsprøvde 
stønader, har økt klart mer enn for andre husholdninger med barn i perioden 2006-18. For  
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denne gruppen husholdninger har gjennomsnittlig sosialhjelp per husholdning også økt sterkt,  
fra 6.900 kroner i 2006 til 16.900 kroner i 2018. En behovsprøvd barnetrygd ville delvis kunne  
redusert omfanget av sosialhjelpen. Det er ikke tatt med i beregningene av virkningene på 
arbeidstilbudet. 

Ved å lene seg mer på en behovsprøvd barnetrygd bør det være mindre risiko for at hushold-
ninger låses inn i en stønadsfelle enn om en bare øker nivået på sosialhjelp og bostøtte, fordi 
barnetrygd er noe som faller bort når barna blir store nok. En inntektsprøvd barnetrygd vil treffe 
der lavinntektsproblemet er størst, og være en stønad som kommer i den perioden av livet hvor 
lavinntektsforeldres kapasitet til å ta mer lønnet arbeid er mest begrenset på grunn av ansvaret 
for barn. Særlig gjelder dette for eneforsørgere og for innvandrere som i utgangspunktet stiller 
svakt i arbeidsmarkedet. Barnefamilieutvalget skisserte en løsning med forsiktig nedtrapping  
av barnetrygden ved økninger i arbeidsinntekten, slik at opplevelsen av høy marginalskatt skal 
dempes.

I den politiske debatten er det en sterk tendens til at personer og partier låser seg til bestemte 
virkemidler, enten de er effektive for å nå ønskede mål eller ikke. Diskusjonen om barnetrygden 
preges også av dette. Det kan være en grunn til at Barnefamilieutvalgets hovedforslag ennå ikke  
er fulgt opp. I mellomtiden øker antall barn i vedvarende lavinntektsfamilier.

Det er flere mulige alternativer til full behovsprøving av barnetrygden. Man kan beholde en del 
av barnetrygden som universell, og la en annen del av den være behovsprøvet. Man kan redusere 
barnetrygden for eldre barn for å kunne øke den for barn opp til for eksempel 10 år. Videre kan  
en gjeninnføre en ordning hvor satsen per barn, opp til et visst antall, øker med antall barn i 
husholdningen. Videre kunne en økt den ekstra barnetrygden som enslige forsørgere får. For 
eksempel kunne en hatt en modell der enslige forsørgere med barn får barnetrygd for to ekstra 
barn. En ville kunne oppnådd mye med å få redusert barnefattigdommen, dersom en konsentrerte 
seg om ordninger rettet mot enslige forsørgere. Det er ingen god løsning at disse i økende grad er 
blitt avhengige av sosialhjelp.

Konklusjoner
Barnefattigdommen øker til tross for strategier og utredninger for å bekjempe den. Regjeringens 
strategi mot barnefattigdom fra 2015 viser hvordan ansvaret for virkemidlene er spredt over ulike 
departementer. I statusrapporten fra 2018 gir også Bufdir uttrykk for at det kan være krevende 
å forholde seg til de mange ulike stønadsordningene. Det synes å være behov for å tydeliggjøre 
ansvaret, og for å målrette virkemidlene mer. Ut fra det som karakteriserer lavinntekts-barnefamilier 
vil det være nærliggende å konsentrere seg om fire tiltak:

•	 La i det minste deler av barnetrygden være behovsprøvet.
•	 La enslige forsørgere få barnetrygd for minst ett ekstra barn til, det vil si for til sammen to 

ekstra barn.
•	 Bedre bostøtten for barnefamilier.
•	 Ved generelle økninger i barnetrygden, konsentrer økningene til barn under 10 år.
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Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om liberale 
verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og 
personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. 
Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene 
deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, 
ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på steinar@civita.no eller civita@civita.no.

Sluttnoter
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/  og https://bufdir.

no/globalassets/global/Barn_som_lever_i_fattigdom.pdf
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innvandrerbakgrunn er beregnet ved å koble sammen data fra SSBs befolkningsstatistikk og andeler barn 
i vedvarende lavinntektshusholdninger hentet fra SSBs inntektsstatistikk.

3  Med innvandringsbakgrunn menes barn som er født i utlandet eller født i Norge av foreldre som har 
innvandret fra utlandet.

4 Se side 200 i Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettproposisjon for 2017, Prop 1S (2016-
17).

5  Se side 58 i https://bufdir.no/globalassets/global/Barn_som_lever_i_fattigdom.pdf 
6chttps://statsregnskapet.dfo.no/inntekter-og-utgifter/formal/13-statsforvaltning-og-kommunesektoren-

mv/1380-bolig-bomiljo-og-bygg/000580-bostotte?g=graf/1065#kapittel-siste-års-utvikling 
7 Se statsbudsjettet for 2020
8  Se tabell 05074 i SSBs statistikkbank.
9 Side 59 i Bufdirs statusrapport, se fotnote 1
10  Se kapittel 9 i NOU 2017:6
11 Se NAVs hjemmeside, https://www.nav.no/no/person/familie/enslig-mor-eller-far/alene-med-barn-hva-

nå/alene-med-barn#chapter-1 

12  Data for medianinntekt per forbruksenhet i Norge er hentet fra tabell 09557 i SSBs statistikkbank.
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