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Redd Barna ber regjeringen ta barn og unge på 
alvor, lytte til dem og innfri deres rett til å si sin 
mening og bli hørt. For selv om barn ikke har 
stemmerett, så har de en viktig stemme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redd Barnas nasjonale innspill til behandling av statsbudsjettet 2022 

1 
 

ENDRINGSFORSLAG TIL REGJERINGENS BUDSJETTFORSLAG 
ARBEIDS- OG SOSIALKOMITEEN 
 
Kap. Post Tema Endring Kommentar 

 
2661 75 Brillestøtte Gjeninnføre 

brillestøtten, 122 
millioner kroner 

Solberg-regjeringen kuttet i 
brillestøtten i 2019. Redd Barna 
mener at støtten må 
gjeninnføres.  

622 21 Økt barneperspektiv hos 
NAV 

10 millioner til særlige 
opplæringstiltak i NAV 

Det er behov for økt barnefaglig 
kompetanse og barnevennlige 
arbeidsmetoder i NAV 

FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN  
 
Kap. Post Tema Endring Kommentar 

 
840 21 Kompetanseløft om vold, 

seksualitet og seksuelle 
overgrep hos ansatte i skole 
og barnehage 

Legge til 50 millioner for 
å sikre et reelt 
kompetanseløft blant 
ansatte i skoler og 
barnehage 

Voksne som jobber i skoler og 
barnehager mangler kunnskap 
om vold og overgrep mot barn 
og kompetanse på hva de skal 
gjøre når de er bekymret.  

854 60 Kapasitet og kompetanse i 
det kommunale barnevernet 

Fullfinansiering av 
barnevernsreformen og 
nye krav i lov om 
barnevernstjenester 

Det er behov for å sikre 
nødvendig finansiering av 
morgendagens 
barnevernstjeneste.  

854 50 Senter for forskning om 
digitalisering, barns 
rettigheter og samfunn 

Øremerke 10 millioner 
til et tverrfaglig og 
uavhengig senter for 
forskning 

Det er behov for økt 
forskningsbasert kunnskap om 
barns rettigheter i en digital 
hverdag.  

854 71 Egen digital plattform for de 
under 13 år 

5 millioner avsettes til 
utvikling av en digital 
plattform for barn under 
13 år, tilsvarende ung.no 

Det er et sterkt behov for å gi 
barn under 13 år alderstilpasset 
informasjon om deres hverdag 
på nett.  

845 70 Prisjustere barnetrygden til 
2022-nivå over tre år 

Øke posten med 1,17 
milliarder i 2022, 2023 
og 2024 

Barnetrygden for de mellom 6-
18 år har stått stille siden 1996. 
Det er på tide at barnetrygden 
prisjusteres.  

845 70 Gjenninnføre 
Finnmarkstillegget i 
barnetrygden 

Øke posten med 77 
millioner kroner.  

Finnmarkstillegget ble fjernet i 
2014. Dette var et tiltak for å få 
flere til å bosette seg i Finnmark 
og Nord-Troms. 

845 70 Kompensere kommunene for 
økte kostnader ved forbud 
mot å inntektsberegne 
barnetrygden ved utmåling av 
sosialstønad 

Øke posten med 430 
millioner 

Kommunene kan i dag regne 
barnetrygden som inntekt for 
familier som mottar 
sosialstønad. Ved å forby denne 
praksisen må kommunene 
kompenseres.  

846 70 Øke den nasjonale 
grunnstøtten til barne- og 
ungdomsorganisasjoner 

Øke posten med 15 
millioner 

De frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjonene er en 
bærebjelke i demokratiet og 
utgjør viktige arenaer der barn 
kan delta på egne premisser, få 
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tilhørighet til et fellesskap, 
utvikle seg og oppleve mestring. 
 

858 21 Økt kunnskap om retten til å 
bli hørt for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser 

Bevilge 3 millioner til en 
nasjonal utredning om 
medvirkning og 
innflytelse for barn og 
unge med 
funksjonsnedsettelser 

Barn med funksjonsnedsettelser 
får sjelden påvirke direkte i 
møte med beslutningstakere. 
Dette må ses nærmere på.  
 

858 21 Bedre 
barnerettighetsvurderinger og 
barns medvirkning i 
utredninger, vedtak og 
lovarbeid 

Sette av 1 million kroner 
til en veileder til 
utredningsinstruksen 

NOU 2019:23 pekte på dette 
behovet og Redd Barna ser det 
som viktig å sikre barns 
rettigheter og perspektiver i 
utredninger, enkelt vedtak og 
lovarbeid.  
 

325 83 Innovasjons- og 
etableringsstøtte til 
fritidsklubber 

Sette av 30 millioner på 
posten 

Norge hadde en slik 
støtteordning frem til 1997. Nå 
ser vi at antall fritidsklubber er 
dalende, og at det er behov for å 
intensivere det statlige bidraget.  
 

325 83 Veileder for kvalitet i 
ungdomsarbeid 

Sette av 1 million til 
utvikling av en veileder 
for kvalitet i 
ungdomsarbeidet 

Ungdomsarbeidet er viktig, og 
det trengs et kvalitetsløft for å 
sikre bred deltakelse og 
attraktive møteplasser for 
ungdom.  
 

881 78 Driftsstøtte til Hjelpekilden 2 millioner bevilges som 
driftsstøtte til 
Hjelpekilden 

Hjelpekilden er en viktig 
organisasjon for barn som 
bryter med strenge religiøse 
trossamfunn.  
 

HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN 
 
Kap. Post Tema Endring Kommentar 

 
762 60 Bevare tilskuddsordningen til 

helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 

15 millioner til nasjonalt 
kompetansemiljø for 
helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 
bevilges utenfor utenfor 
tilskuddsordningen 

Et kompetansemiljø er veldig 
bra, men det kan ikke svekke 
midlene som skal gå til utvikling 
og styrking av tjenesten.  

JUSTISKOMITEEN  
 
Kap. Post Tema Endring Kommentar 

 
440 01 Sikre stabil drift av Statens 

Barnehus 
Øremerke midlene  I dag gis midlene som 

rammetilskudd til det enkelte 
politidistrikt.  

440 01/70 Etablere et tilskudd til det 
lokale tverrsektorielle 
arbeidet for å forebygge 
nettrelaterte overgrep mot 
barn 

Øremerke 20 millioner 
til en slik 
tilskuddsordning 

Regjeringens strategier peker på 
en økning i forekomsten av 
nettrelaterte overgrep. Dette 
krever økt tverrsektoriell 
innsats. 
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440 01/70 Styrke politidistriktenes 
arbeid med vold og seksuelle 
overgrep, også på nett 

Øremerke 24 millioner 
til politidistriktenes 
arbeid mot vold og 
seksuelle overgrep 

Politiet står i førstelinjen i 
bekjempelse og avdekking av 
vold og overgrep mot barn.  

KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN  
 
Kap. Post Tema Endring Kommentar 

 
571/572 21 Styrke ungdomsrådene Øremerke 50 millioner 

til ungdomsrådenes 
arbeid i kommuner og 
fylkeskommuner 

Ungdomsrådene har møtt store 
utfordringer gjennom 
pandemien, 
medvirkningsarbeidet har vært 
for dårlig.  

291 50 Mer kunnskap om barns 
behov etter bosetting 

2 millioner kroner til 
utredning med mål om å 
utvikle egne 
retningslinjer 

Over halvparten av bosatte 
flyktninger er barn under 18 år. 
Redd Barna mener vi må sikre at 
disse barna får oppfylt sine 
rettigheter og behov.  

291 62 Utvikle tidlige og treffsikre 
tiltak for å sikre inkludering 
av nylig bosatte barn og unge 

Øremerke 20 millioner 
til inkludering av nylig 
bosatte barn og unge 

Redd Barna ser et behov for at 
integreringsarbeidet i 
kommunene i større grad 
fokuserer på inkludering av barn 
og unge i utdanning og fritid.  

581 76 Styrket kunnskapsgrunnlag 
om barn i kommunale boliger, 
samt utvikle retningslinjer for 
standarder for boliger med 
barn.  

Øremerke 3 millioner til 
økt kunnskap om barn i 
kommunale boliger 

Stadig flere barn vokser opp i 
lavinntektsfamilier, og mange i 
kommunale boliger. Redd Barna 
mener det er viktig å sikre disse 
barna et godt bosted.  

571  Sikre fullfinansiering av 
pedagog- og 
bemanningsnormen i 
barnehagen 

Sikre nok penger til å 
gjennomføre pedagog- 
og bemanningsnormen i 
barnehagen.  

Midlene burde øremerkes. Kun 
16% av bemanning i seks timer 
eller mer per dag i fjor.  

571/572  Sikre økt lærertetthet Øke rammetilskuddet til 
kommunene for å sikre 
økt lærertetthet 

Læreren er en viktig person i 
elevenes liv. Elever vi snakker 
med på skolebesøk sier at de 
ønsker at lærerne er mer 
tilgjengelig, til stede og har mer 
tid med elevene. Da trengs det 
flere lærere. 

571/226 22 Styrke PP-tjenesten og gi flere 
lærere spesialpedagogisk 
kompetanse 

 Det må sikres ekstra ressurser 
til spesialundervisning slik at den 
utføres av faglærte er helt 
nødvendig for å få til lik rett til 
utdanning for alle 

490 m.fl  Øke antallet 
overføringsflyktninger til 5000 
for 2022, og i tillegg 
relokalisere minst 750 
asylsøkere fra Hellas 

Justere budsjettet hos JD 
og KD iht. antall 
kvoteflyktninger. 
Estimert 1,24 milliarder  

Redd Barna mener at Norge bør 
øke antallet 
overføringsflyktninger og 
relokalisere flere asylsøkere fra 
Hellas. 

490 71 Øke aktivitetsmidlene for 
barn på mottak 

Øke aktivitetsmidlene 
for barn på mottak  

Regjeringen reduserte posten 
med 10 millioner i 2019. Redd 
Barna mener at posten må økes 
for å ta høyde for at det kan 
komme økte ankomster. 
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490 70 Øke stønadene til 
barnefamilier på mottak 

 Nivåene på stønadene til 
beboere i mottak er svært lave. 
Redd Barna mener at de må 
justeres til et nivå som er levelig.  

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSKOMITEEN  
 
Kap. Post Tema Endring Kommentar 

 
260 50 Flere studieplasser for 

utdanning av helsesykepleiere 
20 millioner avsettes til 
utdanning av flere 
helsesykepleiere 

Redd Barna er bekymret for at 
det ikke utdannes nok 
helsesykepleiere til å dekke 
fremtidens behov.  

231 21 Kompetanseutvikling om 
inkluderende barnehagemiljø 

Øke bevilgningen med 
10 millioner  

I januar 2021 trådte det i kraft 
nye lovbestemmelser som skulle 
sikre at barnehagebarna har et 
trygt og godt psykososialt 
barnehagemiljø. Det trengs nå å 
tilføre mer kompetanse.  

226 21 Kompetanseutvikling om 
inkluderende skolemiljøer og 
håndhevingsordningen 

Øke bevilgningen med 
25 millioner  

For å sikre god oppfølging av 
skolens ansvar for inkluderende 
skolemiljø, må skolens ansatte 
ha god nok kompetanse på 
hvordan forebygge og håndtere 
mobbing, inkludert digital 
mobbing 

230 01 Reversere forslag til kutt i 
bevilgningen til Statped 

25 millioner tilbakeføres 
til statped 

Et kompetanseløft for 
spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis må ikke gå 
på bekostning av Statped. For å 
sikre at alle elever uavhengig av 
tilretteleggingsbehov skal få 
innfridd sin rett til utdanning, jf. 
barnekonvensjonen artikkel 28, 
må statped styrkes ikke svekkes.  

Ny Ny Realisere Veikart for universell 
utforming av nærskolen 2020-
2030 

Det må øremerkes 
midler til realisering av 
veikartet for universell 
utforming 
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FORSLAG TIL MERKNADER 
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Styrke skolehelsetjenesten og utdanne flere 

helsesykepleiere 

• 

• 

• 

• 

Statens barnehus 

• 
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Rettssikkerheten til barn som søker asyl i 

Norge 

• 

 

Bedre boforhold på ankomstsenter 

• 

Inkluderende og trygt barnehagemiljø 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ARBEIDS- OG SOSIALKOMITEEN  

  

  

 

  

 

 

 
  

 

 

      

     

   

   

   

  

   

  

 

 

  

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• Øremerke 10 millioner kroner til 
særlige opplæringstiltak for ansatte 
i Nav, for å sikre økt barnefaglig 
kompetanse og barnevennlige 
arbeidsmetoder (ASD, kap. 621, post 
21)   

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be 
regjeringen: 

• Gi ansatte i Nav økt kunnskap om 
Fritidserklæringen og sine forpliktelser 
til å dekke barns aktiviteter på fritiden, 
inkludert utgifter til nødvendig utstyr, 
cuper og reiser knyttet til 
aktiviteten (ASD, kap. 621, post 21)  
 

• Lovfeste at barnetrygden ikke skal 
medberegnes ved utmåling av stønader 
til familier. Endringene må inn i 
sosialtjenesteloven §18. (BFD, kap. 845, 
post 70)  
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Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• Fjerne forslaget om fast stønadsbeløp til barn med synsnedsettelser, og øke støtten til briller 
til barn med 122 millioner, tilsvarende 2019 nivå (ASD, kap. 2661, post 75)  

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Utrede kostnadene ved å tilby gratis synsundersøkelse hos optiker for alle barn opp til 18 år. 
(ASD, kap. 2661, post 75) 
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FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN  

 
Barnetrygden er den enkeltstønaden som har størst betydning for å redusere forekomsten av lavinntekt 
blant barnefamilier4, men betydningen av barnetrygden for familiers økonomi har blitt betydelig redusert 
over tid.. Økningen i barnetrygden i 2020 og 2021 er en viktig start, men økningen gjaldt kun for barn 
under 6 år. Barnetrygden må prisjusteres til 2021-nivå for alle barn opp til 18 år da kostnader for barn 
over 6 år utgjør en stor del av familieøkonomien.   
En økning av barnetrygden for alle barn, vil bidra til å løfte mange tusen barn over fattigdomsgrensen. At 
barnetrygden er en universell ordning gir legitimitet og oppslutning, minsker byråkratiet og motvirker 
ikke insentiver for å arbeide. FNs barnekomite anbefaler i sine merknader til Norge i 2018 at 
barnetrygden økes.   
  
To av tre kommuner trekker fra barnetrygden når det skal regne ut hvor mye en barnefamilie skal få i 
støtte.5 Det lovfestes at kommuner ikke kan avkorte sosialtrygden opp mot barnetrygden, slik at ikke de 
familiene som trenger det mest får minst. Endringen må inn i sosialtjenesteloven §18, slik at ordlyden i 
paragraf §18, tredje ledd blir "Ved vurdering av søknad om stønad til familier skal det ikke tas hensyn til barns 
inntekt av arbeid i fritid og skoleferier og barnetrygd." Barnetrygden er en universell ordning som alle barn 
har rett på, og skal derfor ikke være med å redusere de foresattes sosialstønad.  

Voksne i skoler og barnehager møter barn hver dag, og har en unik mulighet og et ansvar for å 
forebygge og oppdage vold og overgrep mot barn. Dette er spesielt viktig etter Covid-pandemien, hvor 
tall på anmeldte vold og overgrep mot barn har økt flere steder i landet.6  
 

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• Prisjustere satsene på barnetrygden til 2022-nivå over en tre-års periode for alle barn 0-18 
år. Budsjettet må økes med 1,17 milliarder kr. i 2022. Gjeninnføre Finnmarkstillegget med en 
kostnad på 77 millioner årlig.  (BFD, kap. 845, post 70)  

• Kompensere kommuner for økte kostnader ved lovfesting av at kommuner ikke kan avkorte 
sosialhjelpen opp mot barnetrygden, med en beregnet merkostnad på 430 
millioner. (BFD, kap 845, post 70)  
 

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Lovfeste at barnetrygden ikke skal medberegnes ved utmåling av stønader til familier. 
Endringene må inn i sosialtjenesteloven §18. (BFD, kap. 845, post 70)  
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Kun 1 av 5 barn som har opplevd vold eller overgrep har vært i 
kontakt med det profesjonelle hjelpeapparatet om sine 
opplevelser. For at vold og overgrep mot barn skal bli avdekket og 
stoppet er det nødvendig at de møtes av voksne som vet hvordan 
de kan snakke med barn om temaet, og hva de skal gjøre om de er 
bekymret. Selv om det er utviklet flere digitale verktøy om temaet, 
viser Redd Barnas undersøkelse at mange lærere ikke føler de har 
god nok opplæring og veiledning til å ta dem i bruk7 Også 
barnehageansatte mangler verktøy og veiledning.8 

 

Seksuelle krenkelser og overgrep skjer ofte mellom 
jevnaldrende.9 Mange krenkelser mellom barn og unge skjer 
digitalt.10 Dette må forebygges igjennom god seksualitetsundervising, kunnskap om hva samtykke er og 
hva som er lov og ikke lov.   
 

Det er behov for et ambisiøst, nasjonalt kompetanseløft om vold, overgrep og seksualitet for ansatte i 
alle landets skoler og barnehager. Dette er nødvendig både for å forebygge og stoppe vold og overgrep 
mot barn og krenkelser mellom jevnaldrende, og for å gi tidlig hjelp til dem som er utsatt.  
 

En ny NOVA-rapport om ivaretakelse av rettighetene til barn med 
funksjonsnedsettelser i Norge,11 viser at barn 
med funksjonsnedsettelser sjelden får påvirke direkte i møte med 
de som tar beslutninger som påvirker livene deres, og at de ansatte 
ofte ikke har kompetanse til å kunne involvere barnet i utformingen 
av tilbudet. Dette har blitt ytterligere aktualisert under 
koronapandemien.     
 

I sine seneste merknader12 anbefaler FNs barnekomité at Norge 
øker innsatsen for å realisere retten til å bli hørt i praksis, særlig for 
sårbare grupper barn som yngre barn, barn med 
funksjonsnedsettelser og barn som har flyktet til Norge. For å 
styrke medvirkning og innflytelse fra disse gruppene barn i de sakene som angår dem, trenger vi mer 
kunnskap både om hvordan de opplever sin medvirkning i dag og hvordan de kan få styrket sin rett til å 
bli hørt på en god og meningsfull måte.    
 

Barns rett til å bli hørt i saker som angår dem, gjelder på alle nivåer 
i samfunnet. Barn og unge representerer viktige stemmer, også 
nasjonalt. I barn og unges egen skyggerapport til FNs barnekomité i 
2017, “Kidza har rett!”,13 understrekes det hvor viktig det er å 
snakke med barn og unge selv for å kunne gi FNs barnekomité 
innsikt i hvordan barn i Norge har det. Norge står nå foran sin 7. 
rapportering til barnekomiteen, Norges statusrapport skal leveres i 
februar 2023, og det vil gjennom hele 2022 være viktig å legge til 
rette for god og meningsfull medvirkning fra barn og unge i arbeidet 
med rapporteringen.   

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 
Bevilge 50 millioner kr til et 
kompetanseløft seksualitet, 
seksuelle overgrep og vold 
mot barn hos ansatte i skoler 
og barnehager (Barne- og 
familiedepartementet, Kap. 840, 
post 21)   

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 
Bevilge 3 millioner kroner til 
en nasjonal utredning om 
medvirkning og innflytelse for 
barn og unge med 
funksjonsnedsettelser (BFD, 
kap. 858, post 21)  

Redd Barna anbefaler: 

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen 
å be regjeringen: 

Sikre medvirkningsprosesser 
med barn og unge i forbindelse 
med statens rapportering til 
FNs barnekomité (BFD, kap. 
846, post. 21)   
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Å kunne klage ved brudd på egne rettigheter, er en helt sentral del av barns rett til å bli hørt. En viktig 
side av statens forpliktelser i oppfølgingen av barnekonvensjonen er å sørge for at barn har en mulighet 
til å håndheve rettighetene sine dersom de opplever at disse rettighetene blir krenket. Det er i dag en 
rekke utfordringer knyttet til de ulike klageordningene vi har for barn og unge i Norge, enten det gjelder 
i barnevernet, i skolemiljøsaker, eller annet. Utfordringene handler blant annet om i hvor stor grad 
klageordningene er tilgjengelige for barna selv, hvordan barna blir fulgt opp og ivaretatt, og hvorvidt de 
får oppfylt sin rett til å bli hørt på en god måte. For å kunne forbedre barn og unges klagemuligheter, må 
det foretas en helhetlig gjennomgang av de eksisterende nasjonale klageordningene for barn.    

Utvalget som sto bak NOU 2019:23 Ny opplæringslov14 anbefalte at myndighetene igangsetter et større 
og mer helhetlig arbeid for å styrke barn og unges medvirkning og innflytelse i nasjonale utredninger og 
lovarbeid. Redd Barna mener at det bør utvikles en særskilt veileder til utredningsinstruksen som 
omhandler konsekvenser for barn og barns rettigheter. Slike tilleggsveiledere finnes blant annet når det 
gjelder konsekvenser for likestilling, næringsøkonomiske konsekvenser, personvernkonsekvenser 
og miljøutredninger. Barneombudet har også tatt til orde for en slik veileder. Hvordan gjennomføre gode 
og meningsfulle medvirkningsprosesser med berørte barn og unge må være en sentral del av veilederen. 

Redd Barna anbefaler: 

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

Iverksette en gjennomgang av nasjonale klageordninger for barn og unge (BFD, kap. 858, Post. 21)    
  
 

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring: 

Sette av 1 millioner kroner til å utvikle en veileder til utredningsinstruksen som sikrer gode 

barnerettighetsvurderinger og barns medvirkning i nasjonale utredninger, enkelt vedtak og lovarbeid 

som berører barn og unge (BFD, kapittel 858 post 21)   
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De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene er en bærebjelke i demokratiet og utgjør viktige arenaer 
der barn kan delta på egne premisser, få tilhørighet til et fellesskap, utvikle seg og oppleve 
mestring.  Koronakrisa har rammet barne- og ungdomsorganisasjonene og deres virksomhet hardt, og 
den nasjonale grunnfinansieringen må økes for å kunne gi barne- og ungdomsorganisasjonene den 
tryggheten, forutsigbarheten og handlingsrommet de trenger for å finne nye måter å nå ut blant barn og 
unge, rekruttere, tilrettelegge for meningsfulle aktiviteter og videreutvikle seg som aktører som fremmer 
barn og unges stemmer i samfunnet. Redd Barna støtter derfor LNUs krav om å øke den nasjonale 
grunnstøtten med 15 millioner kroner.

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring: 
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Fritidsklubber og andre åpne møteplasser for barn og unge er et kommunalt ansvar, men det er ikke en 
lovpålagt oppgave, hvilket krever at kommunen selv bruker sine frie inntekter til å finansiere 
ungdomsarbeidet. Det eksisterer ikke noe offentlig lovverk som regulerer tilbudet eller drift av klubber, 
og kvalitet og oppslutning er avhengig av kommunens økonomi og prioriteringer, egnet personale og 
ungdoms egen interesse. I kampen mot stadig mer ressurskrevende og lovpålagte tjenester er 
fritidsklubbene avhengig av en positiv vekst i kommunens frie inntekter. Koronapandemien har vist at 
ungdomsarbeidet er sårbart og med presset kommuneøkonomi er vi bekymret for at det offentliges 
egen oppfølging av barnekonvensjonen blir en tilfeldighet snarere enn en rettighet. Ungdom forteller at 
mangel på møteplasser er en stor barriere for muligheten til å til å ha en aktiv fritid og få oppfylt sin rett 
til lek og fritid15.   
 

Barn og ungdoms rett til en fritidsklubb må innarbeides i Kulturloven, og at det må gjeninnføres en 
incentivordning for kommunene, som oppfordrer til å etablere åpne møteplasser for ungdom. Dette vil 
bidra til å utjevne den kommunale skjevheten som er i tilbudet i dag, og som potensielt kan forsterkes av 
kommunereformen og koronapandemien. Det må også utvikles en veileder for å sikre kvaliteten i 
ungdomsarbeidet, basert på Ungdom og Fritid og Fagforbundet sine kvalitetskriterier for fritidsklubber 
og ungdomshus. Barn og ungdom har krav på kvalitet i fritidstilbudet sitt, og en offentlig veileder vil 
kunne bidra til å utjevne de kommunale ulikhetene i kvaliteten som man ser i dag 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge: I dag er de aller fleste barn med på 
fritidsaktiviteter, men det er noen barn som systematisk ikke deltar. Redd Barna jobber gjennom det 
landsdekkende tiltaket «Rett til lek og fritid» for å inkludere barn som faller utenfor. Vi jobber helhetlig 
og langsiktig med et tydelig barnerettighetsfokus, og barn og unge selv får medvirke og bidra til å utvikle 
treffsikre og inkluderende aktiviteter. Covid-19 pandemien har ført til store konsekvenser for barn og 

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• Sett av 30 millioner til en støtteordning for kommuner som etablerer åpne møteplasser / 
fritidsklubber. Dette bør gjøres i samarbeid med Barne- og familiedepartementet/ Bufdir.  (KUD, 
kap. 325, post 83)  

• Sett av 1 millioner til å utvikle en veileder for kvalitet i ungdomsarbeidet, basert på Ungdom og 
Fritid og Fagforbundets kvalitetskriterier for fritidsklubber og ungdomshus. (KUD, kap. 325, post 
83)  

 
Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Lovfestes at alle kommuner må sørge for at barn og unge har tilgang til en fritidsklubb / 
møteplass i sitt nærmiljø. En lovfesting må innarbeides i Kulturloven, og den må definere retten 
til et fritidstilbud, si noe om kvalitet-, kompetanse- og ressursbehovet, og fastslå ungdoms rett til 
deltakelse og medvirkning. Møteplassene må være tilpasset alle barn sin funksjonsevne (KUD, 
kap. 325, post 83) 
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unges mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. 
Det har derfor vært viktig med økt innsats, noe 
Redd Barna har gjort. Vi ser behov for å 
opprettholde dette nivået også i tiden 
fremover. Det er svært viktig for oss å unngå at 
vi fra 2022 må trappe ned innsatsen vår for 
spesielt sårbare barn i lavinntektsgruppen, i en 
tid der familiefattigdommen er økende.  
 

Arbeidet finansieres gjennom årlige søknader 
til tilskuddsordningen. Aktiviteter og innsats må 
årlig justeres, avhengig av hvilken sum som 
innvilges eller ikke. For å sikre kvaliteten på 
arbeidet og forutsigbarhet for barna og deres 
familier, har vi behov for større finansiell 
sikkerhet og vi ber om at Redd Barna nevnes 
spesifikt i en merknad, på lik linje som andre 
tilsvarende organisasjoner, på statsbudsjettet 
for 2022.   
 

Fritidskortet: Redd Barna mener det er 
positivt at Regjeringen budsjetterer med å 
starte en nasjonal utrulling av Fritidskortet i 
2022, da Fritidskortet bidrar til å realisere 
målet i Fritidserklæringen. Men for at 
Fritidskortet skal ha verdi for barn der 
kostnadene er høyere enn beløpet som dekkes 
gjennom Fritidskortet eller de møter andre 
barrierer som hindrer deltakelse, må det 
etableres plussordninger som sikrer at alle 
barrierer som hindrer barn i å delta blir 
ivaretatt.     
 

Integrering: Mange barn med 
flyktningbakgrunn har opplevd flere år på flukt, 
mistet familiemedlemmer og opplevd vonde 
brudd. Det å kunne delta på fritidsarenaen hvor 
barn kan være barn er ekstra viktig for denne 
gruppa. For barn og familier som nylig har 
kommet til Norge, kan det være vanskelig å 
vite hva som finnes av aktiviteter og hva 
aktivitetene går ut på, og hvordan de skal 
komme seg dit. I tillegg bidrar språklige 
barrierer og trang økonomi til å hindre barnas deltagelse.  I noen kommuner må barn vente flere 
måneder etter bosetting før de får mulighet til å begynne på fritidsaktiviteter. Dette er lenge i et barns 
liv og kan bidra til utenforskap og forsinket sosial integrering.  
 

Fritid for alle: Barn med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på fritidsaktiviteter og er mindre 
sammen med jevnaldrende og venner enn andre barn. Fordommer, lave forventninger og manglende 
kunnskap fra voksne er de usynlige barrierene som stenger barn med funksjonsnedsettelser ute16. I 

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• Sette av 2 million til arbeidet med å sikre 
inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne 
på fritiden. Midlene skal gå til å utvikle en plan 
for økt kunnskap og lokalkompetanseutvikling 
for ansatte og frivillige, samt Ungdomspanel. 
(BFD, kap. post.)   

• Sette av 1 million til å sikre at barn og unge 
som bosettes i kommuner og deres foreldre 
raskt får tilpasset informasjon om og blir 
inkludert i fritidsaktiviteter.  

 
Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Redd Barna må nevnes spesifikt på listen over 
faste mottaker som får støtte fra «Nasjonal 
tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», 
på lik linje med tilsvarende organisasjoner. For 
å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet 
anbefaler vi at departementet øremerker 15 
millioner til Redd Barna.  (BFD, kap. 846, post 
61)  

• Fritidskortet må også inkludere løsninger 
for barrierer for å delta på fritiden, som språk, 
mangel på transport og informasjon, universell 
utforming og åpne møteplasser, samt 
kostnader utover det som dekkes gjennom den 
faste summen i Fritidskortet. (BFD, kap. 846, 
post 61)  

• For å sikre inkludering av nylig bosatte barn og 
unge må informasjon om fritidsaktiviteter 
gjøres tilgjengelig på ulike språk, samtidig som 
det settes av ressurser i kommunene til å 
støtte nylig bosatte foreldre og barn slik at de 
får vite om, får meldt seg på og kommer seg til 
og fra fritidsaktivitetene, foreldremøter og 
dugnader. (BFD, kap.846, post 61)  
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tillegg møter de på en rekke fysiske barrierer17. Summen av dette blir til skam, bekymring, ensomhet og 
utenforskap for barna som opplever dette.   
 

Det må utvikles en langsiktig nasjonal plan for hvordan sikre kunnskap og lokal kompetanseutvikling om 
barn med nedsatt funksjonsevne og inkludering på fritiden. En slik plan bør både inkludere utvikling av 
nettressurser og veileder til støtte for lokalt opplæringsarbeid, og tilskuddsordning til kurs og 
videreutdanning for både ansatte og frivilligheten. Myndighetene må også sette ned et ungdomspanel 
som skal utrede hvordan sikre en fritid for alle uten fordommer. Barn og unges egne behov og ressurser 
må kartlegges og det må igangsettes lokale medvirkningsprosesser.  
  

   
Det er behov for økt kunnskap i hjelpeapparat, både i møte med barn som blir utsatt for psykisk vold i 
trossamfunn, men også for unge voksne og voksne som opplever vanskelige bruddprosesser med 
trossamfunn. Å satse på hjelpeapparatet er også i tråd med Barnekonvensjonen artikkel 19. andre ledd, 
hvor det anbefales at staten iverksetter beskyttelsestiltak i form av sosiale programmer som gir 
nødvendig støtte, oppfølging og behandling av barn utsatt for vold. Hjelpekilden er en frivillig 
organisasjon som i mange år har jobbet for å øke kompetansen i hjelpeapparatet om religiøse 
bruddprosesser og oppvekst i lukkede religiøse miljøer. Organisasjonen bistår religiøse utbrytere 
gjennom likepersonsarbeid, og bistår hjelpeapparatet som møter barn i denne gruppen med rådgivning 
og opplæring. Vi anbefaler derfor at departementet sikrer grunnstøtte til Hjelpekilden og dermed bidra til 
oppfyllelsen av Barnekonvensjonen artikkel 19. andre ledd.   
 

  

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring: 
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HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN  

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en unik og viktig helsefremmende og forebyggende tjeneste som 
møter barn, ungdom og familier. Tjenesten skal forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot 
barn, gi opplæring om seksuell helse og være et lavterskeltilbud som gir hjelp, veiledning og støtte. Barn 
og ungdom selv etterlyser en mer tilgjengelig skolehelsetjeneste.18 

I flere år har det vært en satsing på tjenesten igjennom økt rammetilskudd til kommunene. Dette 
videreføres også i år, med en økning på 23,2 millioner til 952,2 millioner i rammetilskudd. Men, det er 
usikkert hvor mye av dette som har blitt benyttet til formålet. Det er derfor nødvendig med en 
oppdatert og forpliktende bemanningsnorm, for å sikre at tjenesten er godt nok bemannet i hele landet. 
Det er bra at det settes av 15 millioner til et nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten, men disse midlene kan ikke flyttes bort fra de øremerkede midlene for å styrke 
tjenesten i kommunene.  

Redd Barna er svært bekymret for at det ikke utdannes nok helsesykepleiere til å dekke fremtidens 
behov. En Sintef-rapport fra 2020 anslår at det i dag mangler 2000 helsesykepleiere, at 
utdanningskapasiteten er for lav og at helsesykepleierutdanningen ikke er en prioritert satsing ved 
studiestedene19. Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for 2022 beskriver i kapittel 8 en plan for å 
sikre bl.a. flere sykepleiere og spesialsykepleiere. Her mangler det tiltak for å sikre at det utdannes nok 
helsesykepleiere. Det er helt nødvendig å satse på å utdanne flere nå, og det trengs tydelige politiske 
føringer og øremerkede bevilgninger for at det skal skje i praksis. 

  

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• Bevilge 20 millioner til å opprette flere studieplasser for utdanning av flere helsesykepleiere 
(KD, kap. 260, post 50) 

• 15 millioner til et nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten må ikke 
svekke tilskuddsordningen til tjenesten.  Den øremerkede bevilgningen til å styrke tjenesten 
bør økes med 15 millioner.  (HD, kap. 762, post 60) 

 

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Ny bemanningsnorm for helsestasjon- og skolehelsetjenesten ferdigstilles, (HOD, Kap. 762, 
post 60) 

• Statistikk for bemanning i tjenesten opp mot ny bemanningsnorm gjøres offentlig tilgjengelig 
(HOD, kap. 762, post 60) 

• Behovet for ytterligere endringer i den øremerkede tilskuddsordningen for å styrke tjenesten 
utredes (HOD, kap. 762, post 60)  

• Behovet for lovfesting av kandidatmåltall for helsesykepleierutdanningen utredes 
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JUSTISKOMITEEN   

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

Bevilgningen til Statens Barnehus må 
øremerkes (JD, Kap 440, Post 01)   

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• Øremerke 20 millioner, til et tilskudd for å styrke det lokale tverrsektorielle og 
koordinerende arbeidet for å forebygge nettrelaterte overgrep mot barn. Tilskudd bør særlig 
innrettes mot det kommunale tverrsektorielle arbeidet (via SLT-modellen) for å forebygge 
kriminalitet mot barn, og støtte tverrfaglig arbeid i samarbeid med barn og ungdom selv 
(Justis- og beredskapsdepartementet kap. 440., Post 01 og 70)  

• Øremerke 24 millioner for å styrke politidistriktenes arbeid med vold og seksuelle overgrep, 
slik at de får styrket kapasitet og kompetanse til å forebygge seksuelle overgrep, inkludert 
nettrelaterte overgrep mot barn, også på tvers av landegrenser. (Justis- og 
beredskapsdepartementet kap. 440., Post 01 og 70)  

 

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Lage en konkret tiltaksplan for å bedre samordne tverrfaglig innsats for å forebygge 
nettrelaterte overgrep mot barn. Dette er nødvendig for å forplikte sektorene til å styrke 
sitt arbeid med å forebygge overgrep, og til bedre å koordinere innsatsen. 
 

•
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Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• Øremerke 10 millioner til et senter for 
forskning om digitalisering, barns 
rettigheter og samfunn, som er 
tverrfaglig og uavhengig, som både 
kan bidra til grunnforskning og til å 
lage policyråd til ulike sektorer, til 
profesjonsutøvere som møter barn og 
ungdom i sitt arbeid, og til barn og 
foreldre.  (Kap 854, Post 50) 

• 5 millioner til utvikling av en egen digital 
plattform for barn under 13 år, 
tilsvarende ung.no (Kap 854, Post 71) 
  

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be 
regjeringen: 

• videreutvikle foreldrehverdag.no slik at 
foreldre kan bli dirigert til god 
informasjon om barns nettbruk som tar 
utgangspunkt i de spørsmålene 
foreldrene har (BFD) 

Redd Barna anbefaler:  

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Igangsette arbeidet med å innlemme CRPD i menneskerettighetsloven. 
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KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN  

 

 20 

 

 

Redd Barna anbefaler: 

  
 

Redd Barna anbefaler: 

• Øremerke midler til å videreføre 
styrkingen av den barnefaglige 
kompetansen i utlendingsforvaltningen 
(JD, kap 490, post 23) 
 

Merknader 

 

• Gi RVTS ansvar i sitt mandat for å 
sikre opplæring i barnefaglig 
kompetanse til utlendingsforvaltningen 
på lik linje med barnevernsektoren. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/87e11af6044b4c45923d2830d2d6b144/concluding-observations---4-juli---crc_c_nor_co_5-6_31367_e_no-004.pdf%22%20/t%20%22_blank
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Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring: 

 

Aktivitetsmidlene for barn i 
mottak må økes (JD, Kap. 490, 
post 71)   

Redd Barna anbefaler: 

 
Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be 
regjeringen: 

• 

 
• 
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Redd Barna anbefaler: 

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å 
be regjeringen: 

• 

 

• 

 

Redd Barna anbefaler: 

Merknader 

• 

• 
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Redd Barna anbefaler: 

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

•  

• 
 

  

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring: 

 

Stønadene til barnefamilier på mottak må 
økes (JD, Kap 490, Post 70) 

  

Redd Barna anbefaler:  

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be 
regjeringen: 

Å styrke kravene til akuttmottak ved at det 
blant annet stilles krav til ansatte med 
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Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring: 

 

Øremerke 50 millioner kroner til å styrke ungdomsrådenes arbeid i kommunene og 
fylkeskommunene (KMD, kap. 571 og 572, post 21)  

Redd Barna anbefaler:  

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• 
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Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring: 

 

Øremerke 3 millioner til å styrke kunnskapsgrunnlaget om barn i kommunale boliger og utvikle 
retningslinjer for standarder for boliger til barnefamilier. (KMD, kap. 581, post 76) 

  

Redd Barna anbefaler: 

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

Evaluere finansieringsordningen av krisesentre for å sikre tilstrekkelig finansiering av 
krisesentertilbudet i alle landets kommuner. (KMD, Kap 571, post 21)   
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Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 
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Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• Sette av 2 millioner kroner til å innhente mer kunnskap om barns behov etter bosetting med mål 
om å utvikle egne retningslinjer som sikrer god oppfølging og ivaretakelse av rettighetene til barn i 
integreringsfasen. (KD, Kap. 291, post 50)  

• Øremerke 20 millioner kroner til å utvikle tidlige, treffsikre og ikke stigmatiserende tiltak for å 
sikre inkludering av nylig bosatte barn og unge på ulike arenaer og møteplasser. (KD, Kap. 291. 
post 62)  

 
Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Integreringstilskuddet må opprettholdes på 2021 nivå. Med nominell videreføring, slik det er lagt 
opp til nå, vil kommunene få mindre støtte i faktiske kroner per person. Dette kombinert med 
færre ankomster og bosettinger vil kunne svekke kommunenes mulighet til å bygge opp og 
opprettholde gode tjenester med nødvendig kompetanse for bosatte flyktninger.   

 
• Redd Barna er positive til at tilskuddsordningen til integreringsarbeid i regi av frivillige 

organisasjoner økes. I tillegg mener vi at det bør sikres at integreringstilskuddet kan brukes av 
kommunene til å samarbeide med frivillige organisasjoner om å skape gode møteplasser, 
menneskemøter og bygge tilhørighet i lokalsamfunnet, samt oppfølging av nødvendige tiltak som 
legger til rette for god integrering av barn og unge.  
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UTDANNING- OG FORSKNINGSKOMITEEN 

 

. 

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• Øke og sikre at staten dekker de faktiske kostnadene barnehagene har, for å innfri både pedagog- 
og bemanningsnorm i den enkelte barnehage i rammeoverføringene til kommunene (KMD 571)  

• Øke bevilgningen for kompetanseutvikling om inkluderende barnehagemiljø med 10 millioner 
(KD, kap. 231, post 21)  

 
Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Styrke forholdstallet i bemanningsnormen til én ansatt per 2,5 barn under tre år og én ansatt per 
fem barn over tre år.  

• Bemanningsnormen må gjelde på avdelingsnivå i hele barnehagens åpningstid, og gjelde ansatte i 
direkte kontakt med barna. Plan- og møtetid må komme i tillegg.  

• Det bør innføres bestemmelser om gruppestørrelse i barnehageloven.  
• Utrede hvilke økonomiske og administrative kostnader det nye regelverket om barnehagemiljø 

som ble innført i januar 2021 fører til, og sikre statlige midler til dette.  
• Utrede muligheten for at barnehager skal få tilsvarende håndhevingsordning som i 

skolemiljøsaker.  
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I

Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• Øke budsjettposten til kompetanseutvikling i skolen for å skape inkluderende skolemiljøer og til 
håndhevingsordningen med 15 millioner (KD, kap. 226, post 21).  

• Øke bevilgningen til håndhevingsordningen av skolemiljøsaker med 10 millioner (KD, kap. 226, 
post 21)  

• Øke rammetilskuddet til kommunene for å kunne øke lærertettheten (KMD 571/572).  
 

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Lærertettheten på alle trinn i hele opplæringsløpet bør styrkes.   
• Det bør innføres en bemanningsnorm i SFO som sikrer flere ansatte på skolefritidsordningen.  
• Det må jobbes nasjonalt og lokalt for å øke elevenes kjennskap til sin rett til et trygt og godt 

skolemiljø (KD, kap. 226).   
• Elever må involveres i arbeidet med ny opplæringslov, og det må lages barnevennlig versjon av 

opplæringsloven slik at elever får kunnskap om sine rettigheter. 
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Redd Barna anbefaler: 

Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Mobbeombudsordningen må bli en permanent ordning. Den må også styrkes med flere 
ansatte i alle regioner for å imøtekomme den høye etterspørselen.   

• Elev- og lærlingombudsordningen bør bli en nasjonal ordning på lik linje som 
mobbeombudsordningen.  

• Det må jobbes lokalt og nasjonalt med informasjon om mobbeombudene til barn og unge, 
så barn og unge får økt kjennskap til tjenesten. Det må også jobbes med 
kommunikasjonsformer, slik at tjenesten blir tilgjengelig for barn og unge.   

 
(Alle merknader går innunder KD, kap. 226, post 21). 
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Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring 

• PP-tjenesten må styrkes og flere lærere bør få mer spesialpedagogisk kompetanse (KMD, kap. 
571 og KD, kap. 226, post 22).  

• Reversere forslag til kutt i bevilgningen til Statped på 25 millioner kroner (KD kap. 230).    
• Det må settes opp en ny post på budsjettet med øremerkede midler for å realisere Veikart for 

universell utforming av nærskolen 2020-2030. Dette må være en årlig sum, som følges opp hvert 
år (KD, ny post)   

 
Merknader 

Redd Barna anbefaler komiteen å be regjeringen: 

• Lage nasjonale retningslinjer om hvordan tilpasset opplæring kan gjennomføres på best måte for 
alle elever i skolen (KD, kap. 226, post 21).  

• Utarbeide nasjonale retningslinjer for hvordan spesialundervisningen skal planlegges, 
gjennomføres og evalueres (KD, kap. 226, post 21).  
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Redd Barna anbefaler: 

Budsjettendring: 

 

Bevilge 5 millioner kroner til Redd Barna for å videreutvikle Barnas Valg hele året (KD kap 226, post 21) 
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