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BARN SOM VOKSER OPP
I FATTIGDOM

Et budsjett for ALLE barn

Barn får det stadig bedre på mange områder i Norge og verden, men mange får ikke ta del i
framgangen. Forskjellene mellom barn som har alt og de som mangler det meste av materielle
goder er enorme, og ulikhetene øker.
God politikk for barn er politikk som innfrir alle barns rettigheter, som ikke diskriminerer, og
som sørger at barn skal overleve, lære og være trygge. Redd Barnas alternative budsjett
presenterer konkrete endringsforslag til regjeringens budsjettforslag for 2019.Våre forslag vil
føre til en bedre politikk for de mest sårbare barna.Vi håper partiene og komiteene på
Stortinget sørger for at statsbudsjettet blir et budsjett for de barna som har det vanskeligst i
Norge og i verden. Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller ønsker utdypende
informasjon.
ET BUDSJETT FOR BARN I NORGE
Regjeringens budsjettforslag har flere gode tiltak for å bedre hverdagen til barn i Norge som
ikke får oppfylt sine rettigheter. Men mye gjenstår for å nå flere av de mest sårbare barna.
Ofte er intensjonene gode, men det settes ikke av nok midler til gjennomføring.
I Norge vokser over 100 000 barn opp i fattige familier. Budsjettforslaget gjør ikke nok for å
ta tak i de strukturelle årsakene til at familiefattigdommen øker. Det finnes barn i Norge som
ikke føler seg trygge – hjemme, på skolen eller på nett. Derfor ber Redd Barna at det settes
av mer midler for å forebygge og avdekke mobbing, vold og seksuelle overgrep. Barn som
flykter alene til Norge er blant de mest sårbare barna, men mange får ikke den omsorgen og
beskyttelsen de trenger.
Det er bra at regjeringen vil øke kvoten til 3000 overføringsflyktninger, men vi er skuffet over
at regjeringen inkluderer eventuell relokalisering av asylsøkere i kvoten.Vi oppfordrer
Stortinget på det sterkeste til å øke antall kvoteflyktninger til 5000 i 2019, i tråd med FNs
anbefaling. Det har Norge økonomi til og kommunene kapasitet til.
ET BUDSJETT FOR BARN I VERDEN
Statsbudsjettet vedtas i en urolig tid. Rekordmange mennesker er på flukt. De flykter fra
stadig flere og mer voldelige konflikter, og fra klimaendringer og fattigdom. Bistandsbudsjettet
viser mange gode prioriteringer for å bidra til fattigdomsbekjempelse, forebygge konflikt og
lindre nød. Samtidig mener vi det er behov for en økning på enkelte områder. Gitt de store
udekkede beskyttelses- og humanitære behovene, ber vi om en ytterligere økning til det
humanitære budsjettet. Dessuten er vi skuffet over at det ikke foreslås en andelsmessig økning
til sivilsamfunn. Sivilsamfunn verden over blir strupet og angrepet. Denne bekymringsfulle
utviklingen er et hinder for demokrati og fattigdomsbekjempelse, og Norge kan være en viktig
motvekt.
Det er bra at regjeringen har som intensjon å følge opp Stortingets vedtak om å bruke
1 prosent av BNI til bistand. Det mangler 190,4 millioner kroner for å nå dette i 2019. Det er
også veldig positivt at regjeringen følger opp Stortingets vedtak om at helse og utdanning
skal prioriteres i norsk bistand og utviklingspolitikk, men vi er overrasket over at utdanningssatsningen ikke øker andelsmessig.Vi oppfordrer videre å knytte disse satsingene tettere til
arbeidet for med skatt og nasjonal ressursmobilisering.
Redd Barna 2018
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ENDRINGSFORSLAG TIL REGJERINGENS
BUDSJETTFORSLAG FOR 2019

Kap.

Post

Endring /
øremerking

Tema

Kommentar

Side

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

621

21

Barneperspektivet i Nav

10 millioner

Øremerke til særlige opplæringstiltak for offentlige
ansatte, blant annet i Nav, for å sikre økt barnefaglig
kompetanse.

16

Prisjustere satsene for barnetrygden til 2018-nivå over
en treårsperiode. Budsjettet må da økes med
2,83 milliarder kroner i 2019.

16

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET

845

70

Prisjustere barnetrygden,
over 3 år

845

70

Gjeninnføre Finnmarkstillegget

77 millioner

Fjerning av Finmarkstillegget hadde en direkte negativ
innvirkning på barnefamilier i Finnmark.Vi ber om at det
gjeninnføres.

16

854

60

Kommunalt barnevern

250 millioner

Styrke kapasitet og kompetanse i kommunalt barnevern for å bedre barns rett til beskyttelse mot vold og
overgrep.

12

01

Gi barnevernet omsorgsansvaret for enslige
mindreårige asylsøkere
over 15 år

268 millioner

Midler for å overføre omsorgen for enslige mindreårige
over 15 år til barnevernet, og sikre god omsorg og
ivaretakelse av alle barn (67 millioner er foreslått
overført fra Justis- og beredskapsdepartementet
kap.490, post 21, se egen linje).

10

01

Nasjonalt kompetansesenter for informasjon og
medvirkning for barn og
unge

15 millioner

Styrke og videreutvikle Bufdir som nasjonalt
kompetansemiljø på informasjon og medvirkning for
barn og unge.

18

21

Utredning om oppfyllelsen
av alle barns rett til å bli
hørt i saker som berører
dem

2 millioner

Utredning om medvirkning og innflytelse for alle barn,
inkludert yngre barn og barn med funksjonsnedsettelser.

18

856

858

858

4
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2,83
milliarder

Kap.

Post

Tema

Endring /
øremerking

Kommentar

Side

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

762

60

Øremerk midler til
helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

100 millioner

Må øremerkes, men ordningen må revideres slik at
pengene treffer der det trengs. Bemanningsnormen må
oppdateres og følges av god statistikk.

12

762

73

Styrk seksualitetsundervisning i skolen

15 millioner

Øke og øremerke til seksualitetsundervisning, og heve
kompetansen blant lærere.

13

Sette av 1 million for å evaluere representantordningen.

11

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

400

01

Uavhengig evaluering
av representantordningen

440

01

Økte ressurser til politiets
arbeid mot seksuelle
overgrep mot barn

20 millioner

Styrke politiets kapasitet og kompetanse i alle politidistrikt, og særlig styrke innsats mot internettrelaterte
overgrep mot barn.

12

440

01

Styrke Statens Barnehus

24 millioner

Midlene må øremerkes og bevilgningene må øke i takt
med økning i antall saker.

12

490

21

Gi barnevernet omsorgsansvaret for enslige
mindreårige asylsøkere
over 15 år

- 67 millioner

Midlene foreslås overført til BLD. Se kommentar til
BLDs kap. 856, post 01.

10

490

01/73

Øke antallet overføringflyktninger til 5000 i 2019

Øke antallet kvoteflyktninger til 5000, i tråd med
FNs anbefalinger, og ikke kombinere kvoten med
relokalisering i Europa.

9

490

23

Ny modell for gjennomføring av asylintervjuer
med barn

Øremerke

Sette av midler til utvikling av ny modell for
asylintervjuer med barn.

9

490
/
491

23
/
01

Videreføre styrking av
barnefaglig kompetanse i
asylforvaltningen

Øremerke

Videreføre styrkingen av barnefaglig kompetanse i
asylforvaltningen fra 2017 og 2018-budsjettet med
20 millioner.

9

490

70

Reversere kutt i stønad til
barnefamilier på mottak

1 million

Øke den økonomiske støtten til barn på mottak, og
reversere 10 000-kronerstaket som ble satt i 2017.

11

1 million

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
525

21

Styrke håndhevingen
av skolemiljøsaker,
opplæringsloven 9a

6 millioner

Det trengs et ytterligere løft av kompetansen og
kapasiteten hos Fylkesmennene.

14

578

70

Midler til Barnas Valg

5 millioner

Til gjennomføring av Barnas Valg ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2019.

18

581

70

Økt kunnskap om barnefamilier bosatt i
kommunale boliger

3 millioner

Utvikle nasjonalt register med oppdatert statistikk over
barnefamilier bosatt i kommunale boliger i Norge, samt
utvikle retningslinjer for standard for boliger til familier.

17
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Kap.

Post

Tema

Endring /
øremerking

Kommentar

Side

11,5 millioner

Øke post og øremerke til formålet. Å unnlate å gi skoletilbud til disse barna har svært negative konsekvenser for
barna og er i strid med barnekonvensjonen.

11

Sikre at skoler har kompetanse nok til å håndtere
mobbing, som er et alvorlig folkehelseproblem.

14

Lærernormen må evalueres og det må kartlegges hvor det
er størst lærermangel, deretter må det øremerkes
ytterligere midler for å sikre finansiering av lærernormen.

15

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

64

Videregående skole for
mindreårige asylsøkere
med endelig avslag

226

21

Kompetanseutvikling
for skoleansatte og skoleeiere for å forebygge
mobbing

226

63

Økt lærertetthet og
finansiering av normen

226

N/A

231

225

27 millioner

Øremerke

Opprette ny post for egnet
individuell tilrettelegging

200 millioner

Sikre at elever med nedsatt funksjonsevne skal få egnet
individuell tilrettelegging på sin lokale skole.

15

21

Mobbing i barnehagen

20 millioner

Styrke barnehageansattes kompetanse om hvordan
oppdage, gripe inn og håndtere mobbing.

14

231

60

Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage

400 millioner

Statlige midler for å implementere bemanningsnormen i
2019.

14

260

50

Flere studieplasser til
utdanning av helsesøstre

20 millioner

Opprette flere studieplasser for helsesøstre.

12

UTENRIKSDEPARTEMENTET

I

190,4
millioner

Øke rammene for bistandsbudsjettet slik at norsk bistand
utgjør 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) for 2018.
Økningen legges til UDs budsjett, programområde 03.10.

24

150

70

Øke støtten til humanitær

250 millioner

Øke nødhjelpsbistanden med minimum 250 millioner, som
et svar på de enorme humanitære behovene i verden i dag.

21

160

70

Øke støtten til Global
Financing Facility (GFF)

50 millioner

Øke posten med 50 millioner og øremerke til GFF, for å
trappe opp støtten til GFF utover de 600 millionene som
er satt av på årlig basis for perioden 2019-2023.

22

160

71

Handlingsplan for bærekraftsmål 3 og universell
helsedekning

20 millioner

Sette av ekstra støtte til WHOs arbeid med Universell
helsedekning (UHC) og handlingsplan for bærekraftsmål
3 – Helse.

22

70

15 prosent av bistand til
global utdanning innen
2021

300 millioner

Økningen bør bidra til styrket innsats for tidlig læring.
Redd Barna foreslår en trinnvis opptrapping i støtten til
utdanning de neste årene, slik at man når anbefalingen
fra Utdanningskommisjonen om 15 prosent til utdanning
innen 2021.

22

161

6

Rammevedtak: 1 prosent
til bistand.
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Kap.

Post

Tema

Endring /
øremerking

Kommentar

Side

Øremerke

Bruke deler av økningen i post fra kap. 162, post 70
Næringsutvikling og handel til å styrke norsk næringslivs
kunnskap om og etterlevelse av FNs veiledende prinsipper
for næringsliv og menneskerettigheter. Arbeidet bør ta
utgangspunktet i anbefalingene fra Norads evaluering.

24

70 millioner

Øke posten og avsette totalt 140 millioner til ernæringsprogrammet (for 2018 er det avsatt 70 millioner til ernæringsprogrammet, og vi antar samme sum er satt
av for 2019).

22

- 375
millioner

Opprettholde støtten til Norfund på 2017-nivå og slik
frigjøre 375 millioner kroner til omprioritering.

24

393,37
millioner

Øke andelen som går til sivilt samfunn til 6,5 prosent og
med det øke posten med 393 millioner kroner (gitt et
bistandsbudsjett på 1 prosent av BNI). Dette kan delvis
dekkes inn av at bistandsbudsjettet justeres til 1 prosent
av BNI.

25

23

20

UTENRIKSDEPARTEMENTET

70

Næringsliv og menneskerettigheter

162

71

Ernæringstiltak for barns
overlevelse og helse

162

75/95

162

170

172

179

70

Norfund: Opprettholde
støtten på 2017-nivå

Øke støtten til sivilt
samfunn til 6,5 prosent av
bistandsbudsjette

72/73

Bedre global gjeldspolitikk

Tilstrekkelige
midler

Prioritere arbeid med å forbedre de internasjonale
finansstrukturene, herunder arbeid med ansvarlig utlån
og låneopptak og arbeid med en gjeldshåndteringsmekanisme, i samarbeid med de multilaterale
utviklingsbankene og FN.

70

Ekskludere flyktningtiltak
i Norge fra bistandsbudsjettet

-556,4
millioner

Alternativt, at det etableres et permanent tak på 5
prosent av bistandsbudsjettet til flyktningtiltak i Norge,
for å motvirke utforutsigbarhet i langsiktig bistand. Et
slikt tak vil ikke innvirke på årets bistandsbudsjett.

ØVRIGE FORSLAG TIL REGJERINGENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2019
• Be regjeringen stanse arbeidet med å opprette retursenter for enslige mindreårige i Afghanistan.
• Be regjeringen utvikle en treårig, tverrdepartemental handlingsplan for å forebygge og bekjempe fattigdom
blant barnefamilier.
• Sikre at regionreformen og forslagene til desentralisering av nasjonale oppgaver, som direkte påvirker barn,
konsekvensutredes for å vurdere og avgjøre hvilken hjelp og tilbud barn vil få der de bor.
• Vedta at bistand ikke skal være betinget av hvorvidt utviklingslands myndigheter godtar returavtaler.
• Be om en offentlig utredning som ser på muligheten for alternative finansieringskilder, utenfor bistanden, som kan brukes
ved ekstraordinære humanitære katastrofer.
• Be regjeringen redegjøre for SPUs investeringer i våpenselskaper (våpenprodusenter og leverandører av militære
tjenester). Som et minimum bør det rapporteres på antall selskaper, størrelsen på investeringene og hvordan NBIM
følger opp investeringene. Redegjørelsen bør foreligge snarest mulig, senest ved framleggelsen av den årlige
stortingsmeldingen om forvaltningen av SPU.
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ET BUDSJETT FOR
BARN I NORGE

1. Barn som søker asyl i Norge
68,5 millioner mennesker, halvparten
barn, var på flukt ved inngangen til
2018. Samtidig er antallet barn som
søker asyl i Norge historisk lavt.
Strengere grensekontroll på Schengens
yttergrenser og internt i Europa har
gjort det vanskeligere å søke asyl i
Europa. Norge har forpliktet seg til å
innfri rettighetene til barn som søker
asyl i Norge på lik linje med andre
barn, men barna forskjellsbehandles
usaklig på flere områder, i strid med
Barnekonvensjonen. Et eksempel er at
enslige mindreårige over 15 år får et
langt dårligere omsorgstilbud enn
andre barn i Norge.

ØKE KVOTEN TIL MINST 5000
OVERFØRINGSFLYKTNINGER
Redd Barna ser at regjeringen øker
kvoten for overføringsflyktninger til
3000 i 2019.Vi mener dette i realiteten
ikke er en økning, da regjeringen i
denne kvoten inkluderer eventuelle
mottak av asylsøkere for å fordele
ansvar mellom EU-/Schengen-land.Vi
mener Norge bør og kan ta imot flere,
og at relokalisering av asylsøkere
internt i Europa må komme i tillegg
til antallet kvoteflyktninger.
Norge blir gradvis mindre solidarisk
for hvert år som går, samtidig som
antallet mennesker på flukt stiger i
verden. Dersom stortinget går inn for
3000 kvoteflyktninger, samtidig som
prognosen for asylsøkere til Norge er
3000 for 2019, går Norge igjen inn for å
ta imot færre asylsøkere og flyktninger
enn tidligere år (se figur 1). Mange av
nabolandene til land mennesker flykter
fra står i en svært krevende situasjon
der millioner av mennesker har kommet
over landegrensene. De har lite kapasitet
til å ivareta flyktningers rettigheter og
behov. Det er bra at Norge styrker
nødhjelpen, men Norge har også god
kapasitet til å gi noen av verdens mest
utsatte flyktninger beskyttelse. Derfor

ber Redd Barna om at Norge tar imot
5000 kvoteflyktninger hvert år de tre
neste årene, som er i tråd med anbefalinger fra FN.1

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		

å øke antallet overføringsflyktninger til 5000 årlig for
2019-2021, og ikke inkludere 		
relokalisering i Europa i kvoten 		
(Justis- og beredskapsdepartementet, kap. 490/
post 01 og 73).

RETURSENTER I
AFGHANISTAN
Regjeringen vil videreføre arbeidet
med å opprette retursenter for enslige
mindreårige i Afghanistan i 2019.
Planene om et slikt retursenter er et
eksperiment med barns liv.
Afghanistan er et av verdens farligste
land å bo i for barn. Første halvdel av
2018 var den dødeligste perioden noensinne for sivile i Afghanistan. Sikkerhetssituasjonen i landet har forverret
seg betydelig de siste årene, særlig i
Kabul,2 dette blir også bekreftet av
Landinfo, utlendingsforvaltningens eget
organ for landinformasjon.3 Utdanningsinstitusjonene fungerer ikke godt
og lokale barneverntjenester finnes
ikke. I denne situasjonen øker faren for
at barn som returneres på nytt blir
utsatt for menneskerettighetsbrudd.
Retur til hjemlandet kan være den
beste løsning for barn. Men internasjonale konvensjoner og retningslinjer må
følges, særlig FNs Barnekonvensjon.
Konvensjonen krever at det må foretas
en grundig individuell vurdering av hva
som er best for det enkelte barnet på
lang sikt. Familie skal oppspores. Det
må tas hensyn til sikkerhetssituasjonen
i hjemlandet, og hvorvidt barnets

rettigheter blir brutt ved en retur.
Redd Barna kan ikke se at disse
kriteriene kan ivaretas og oppfylles
slik situasjonen er i Afghanistan i dag.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		

å be regjeringen stanse
arbeidet med å opprette
retursenter for enslige
mindreårige i Afghanistan.

SIKRE EN RETTSSIKKER
ASYLPROSESS FOR BARN
Redd Barna mener Norge bør utvikle
en mer helhetlig tilnærming til vurderingen av barns beskyttelsesbehov,
hvor barnets beste vurderes av et tverrfaglig panel, i tråd med anbefalinger
fra UNHCR/UNICEF. 4 Norge bør se
til Island, hvor asylintervjuer med
mindreårige gjennomføres på barnehus
der både psykologer, sosionomer og
andre spesialister er tilstede.5
Redd Barna får stadig tilbakemeldinger
fra barn som søker asyl i Norge at de
opplever asylprosessen som vanskelig.
De forteller at de ikke forstod før
etterpå hvor viktig asylintervjuet var,
at de opplevde de føler seg mistrodd
og urettferdig behandlet, og ofte forstår
de ikke, eller vet ikke, hva som er
begrunnelsen for at de har fått avslag.6,7
For å sikre at det foretas gode individuelle barnets beste-vurderinger er det
avgjørende med solid barnefaglig
kompetanse i alle ledd av forvaltningen.
Det er behov for kompetanse om
hvorfor og hvordan barnets rett til å
bli hørt kan oppfylles. Det er sterkt
behov for økt kunnskap om hvordan
barn berøres av krig og konflikter, slik
at det kan gjøres barnesensitiv
vurdering av barns behov for beskyttelse, med særlig tanke på forfølgelse
som spesielt rammer barn. Redd
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FIGUR 1: HVOR MANGE NORGE VIL MOTTA VS. MENNESKER PÅ FLUKT
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Asyl/kvote/relokalisering 2017-2018 er Stortingets vedtak for kvote samt prognose for relokalisering og prognose for asylankomster per år (fremkommer av
Justisdepartementet årlige budsjettforslag). Pga manglende prognose for mennesker på flukt 2019 bruker vi samme tall som for 2018.

Barna er glad for at det de siste par
årene har blitt bevilget ekstra midler
(20 millioner kroner) til å styrke den
barnefaglige kompetansen i asylforvaltningen og mener det er viktig at
satsningen fortsetter.

Redd Barna anbefaler:
• at stortinget viderefører
		 styrkingen av barnefaglig 		
		 kompetanse i asylforvaltningen 		
		 fra 2017 og 2018-budsjettet med
		 20 millioner (Justis- og
		beredskapsdepartementet
		 fordelt på kap. 490 post 23, og 		
		 kap. 491, post 1).
•
		
		
		
		
		

at stortinget setter av midler til
å utvikle en ny modell for 		
gjennomføringen av asylintervjuene med barn (Justis- og
beredskapsdepartemente, kap. 		
490, post 23).

BO- OG OMSORGSTILBUD
FOR ENSLIGE BARN PÅ FLUKT
Redd Barna er skuffet over at regjeringen ikke følger opp og sikrer enslige
mindreårige asylsøkere den omsorgen
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de har rett på i henhold til FNs barnekonvensjon. Mens omsorgstilbudet til
enslige mindreårige asylsøkere under
15 år er regulert i barnevernloven og
det stilles krav til blant annet bemanning, tilsyn og materiell standard, er
omsorgstilbudet til dem mellom 15 og
18 år verken regulert i lov eller forskrift.
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) konkluderer med at
enslige mindreårige asylsøkere over
15 år utsettes for usaklig forskjellsbehandling, i strid med barnekonvensjonen. FNs Barnekomité, Menneskerettighetskomité og Torturkomité ber
Norge slutte å forskjellsbehandle disse
barna.8
Det er positivt at Utlendingsdirektoratet (UDI) i 2016 fikk en bevilgning
på om lag 50 millioner kroner per år
til høyere bemanning og barnefaglig
kompetanse i mottak for enslige
mindreårige over 15 år. Men dette er
ikke tilstrekkelig. Fafos rapport «Et
trygt sted å vente» (2018) viser kritikkverdige forhold og at det er store
forskjeller i den omsorgen som gis på
mottakene.9

De lave ankomsttallene i 2018 og den
lave prognosen for 2019 gjør at antall
omsorgssenter og mottaksplasser for
enslige mindreårige reduseres. Per 31.
juli 2018 var det kun 134 enslige mindreårige over 15 år på mottak. Dette frigir
midler og kapasitet som bør benyttes
til å overføre omsorgen for barna
som kommer alene til barnevernet.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

At det settes av 201 millioner
ekstra til å sikre god omsorg og
ivaretakelse av alle enslige
mindreårige asylsøkere (BLD,
kap. 856, post 01). I tillegg må
67 millioner som brukes på
enslige mindreårige over 15 år
i dag (Justis- og beredskapsdepartementet, kap. 490, post 21)
flyttes til omsorgssentrene 		
ivaretatt av barnevernet 		
(BLD, kap. 856, post 01).

•
		
		
		

å lovfeste omsorgstilbudet til
enslige mindreårige asylsøkere
over 15 år, og gi omsorgsansvaret til barnevernet.

EVALUERING AV
REPRESENTANTORDNINGEN

VIDEREGÅENDE SKOLE
FOR ALLE

Redd Barna anbefaler at det gjennomføres en uavhengig evaluering av representantordningen. Representantene har
en svært viktig rolle i å ivareta enslige
mindreåriges rettssikkerhet, men det
er store variasjoner i oppfølgingen
barna får. Det er også store uenigheter
blant aktører og myndighetene om
hva som kreves for å kunne utøve
representantrollen; hva slags type
relasjon som er nødvendig; og hvilken
kompetanse som må kreves av
representantene. Nylige rapporter av
Fafo og UNICEF anbefaler at representantordningen evalueres.10,11

Rett til videregående opplæring frem
til faktisk utsendelsesdato må lovfestes
for å gjøre slutt på en usaklig
forskjellsbehandling. Skolegang er et
svært viktig tiltak for å ivareta den
psykiske helsen og forebygge alvorlige
plager til barn og unge i en svært
krevende ventetid.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		

at det settes av 1 million til
evaluering av representantordningen (Justis- og beredskapsdepartementet, kap. 400, post 23).

BARNEFATTIGDOM PÅ
MOTTAK
Redd Barna ber om at kuttet i stønader
til barnefamilier i mottak reverseres. I
statsbudsjettet for 2017 ble det bestemt
at ytelser til familier i mottak ikke skal
overstige 10 000 kroner per måned.
Barn på mottak lever allerede langt
under fattigdomsgrensen. Familienes
dårlige økonomi oppleves som svært
belastende for foreldrene og barna, og
den gjør en allerede stressende og
anspent hverdag enda vanskeligere.
En ny studie fra OsloMet viser at 44
prosent av asylsøkere i norske mottak
opplever å være sultne. Hele ni av ti
sier de ikke har tilgang til nok, trygg
og næringsrik mat over tid. Åtte av 41
familier – 20 prosent – opplevde at
barna ikke har nok mat. Økonomi er
en av grunnene som blir trukket fram.12

I forbindelse med høring om forslag til
endringer i Opplæringsloven og
privatskoleloven (2013), avga Justisdepartementets lovavdeling følgende
tolkningsuttalelse: «Etter en samlet
vurdering er vi under tvil kommet til at
også videregående opplæring må ansees
som en grunnleggende velferdsytelse i
Norge, som må tilkomme alle barn som
oppholder seg i Norge over en viss tid. Å
avskjære barn i aldersgruppen 16-18 år
som enten søker opphold i Norge eller
ulovlig oppholder seg her fra disse
ytelsene, innebærer trolig en forskjellsbehandling i strid med BK artikkel 2 nr.1
sammenholdt med artikkel 18 nr.1,
såfremt det er snakk om opphold som
sannsynligvis vil være langvarig.»14 Dr.
juris Karl Harald Søvig konkluderte i
en utredning fra 2013 med det
samme.15

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		

å sette av 11.5 millioner kroner
til videregående skole for alle
asylbarn (Kunnskapsdepartementet, kap. 225,
post 64).

Redd Barna anbefaler:
• å øke den den økonomiske
		 støtten til barn på mottak,
		 gjennom å avsette 1 million
		 kroner13 for å reversere kuttet i
		 stønad til barnefamilier i
		 mottak, (Justis- og beredskaps		 departementet, kap. 490, post 70).

ET BUDSJETT FOR ALLE BARN
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2. Bekjempe og forebygge vold og seksuelle 		
overgrep mot barn
For å bekjempe vold og seksuelle
overgrep mot barn er det nødvendig
med felles innsats og systematisk
satsing over tid på tvers av sektorer,
derfor er Opptrappingsplan mot vold og
overgrep (2017–2021) viktig. Regjeringen
foreslår en økning på 67 millioner
kroner til opptrappingsplanens tiltak.
Redd Barna mener dette ikke er
tilstrekkelig. Det et behov for å styrke
kompetanse og kapasitet både innen
politi og barnehus, helsestasjons- og
skolehelsetjeneste, skole og barnevern,
for å sikre bedre forebygging, avdekking
og ivaretakelse av barn som er utsatt.

ØKE KAPASITET HOS
POLITIET OG STATENS
BARNEHUS
Antall anmeldte saker som gjelder
seksuelle overgrep mot barn under
16 år har økt med 139 prosent i
perioden 2013-2017. Mellom 2016 og
2017 var økningen 9 prosent. Politiet
antar at det fortsatt er høye mørketall.16 For at politiet skal ha kapasitet
til å møte økningen i anmeldelser, må
de gis økte ressurser til å etterforske.
Det er behov for å øke midlene til politiets arbeid med å etterforske seksuelle
overgrep mot barn, inkludert nettrelaterte overgrep. Dette er nødvendig
for å sikre gode nok fagmiljøer i alle
politidistrikt i politiet til å etterforske
og forebygge seksuelle overgrep mot
barn over hele landet.
Barn som har vært utsatt for eller vitne
til vold og/eller overgrep avhøres på
Statens Barnehus. Barnehusene sikrer
god ivaretakelse av barnet samt rettsikkerheten for begge parter i saken.
Saksmengden hos barnehusene øker
fra år til år i takt med økningen i
anmeldelser. Likevel står bevilgningene
over statsbudsjettet på stedet hvil.
Redd Barna mener kapasiteten hos
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barnehusene må også økes i takt med
antall saker de skal behandle. Midlene
må øremerkes, slik at det ikke blir opp
til hvert enkelt politidistrikts velvilje å
styrke barnehusene.

Redd Barna anbefaler:
• å øke bevilgninger med
		 20 millioner kroner for å styrke
		 politiets kapasitet og
		 kompetanse i alle politidistrikt
		 til å etterforske og forebygge
		 seksuelle overgrep mot barn,
		 inkludert nettrelaterte overgrep
		 mot barn (Justis- og beredskaps-		
		 departementet, kap 440, post 01).
• å øke og øremerke bevilgningen
		 til Statens Barnehus med
		 24 millioner kroner (Justis- og 		
		 beredskapsdepartementet,
		 kap. 440, post 01).

STYRKE HELSESTASJONSOG SKOLEHELSETJENESTE
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
er et viktig lavterskeltilbud for barn
og ungdom. I 2017 kom nye retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten som tydeliggjør blant annet
ansvaret for å forebygge og avdekke
vold, overgrep og omsorgssvikt mot
barn og unge.17 Dessverre er det i
mange kommuner stor kontrast mellom
ambisjonsnivået i retningslinjene og
dagens situasjon. I en undersøkelse fra
Barneombudet fra 2018 sier bare 40
prosent av barn og unge at de har en
helsesøster på skolen som er der når
de trenger det.18
Redd Barna er glade for at det i statsbudsjettet er varslet at Helsedirektoratet vil gjøre tilgjengelig bedre statistikk
for bemanningssituasjonen i tjenesten,

og at direktoratet har mandat til å
utarbeide en ny bemanningsnorm.
Likefullt er det behov for å styrke
tjenestene ytterligere, og for opprette
flere studieplasser for å møte framtidens
behov for helsesøstre.19
Statsbudsjettet foreslår en marginal
økning i øremerkede midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, til
310,4 millioner. I tillegg er det videreført 877,4 millioner over kommunens
frie inntekter, men det er usikkert
hvor mye som i praksis vil bli brukt til
formålet. Det er dessuten en utfordring
at dagens ordning med øremerkede
tilskuddsmidler kan bidra til å øke forskjeller, fordi den forutsetter at kommunen allerede har styrket tjenesten.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		

å bevilge ytterligere
100 millioner øremerket
helsestasjons- og skolehelsetjenesten (HOD, kap. 762,
post 60).

•
		
		
		

å be om at tilskuddsordningen
for øremerkede midler revideres
for å sikre at den styrker
tjenesten der det er størst behov.

• å bevilge 20 millioner til å
		 opprette flere studieplasser for
		 utdanning av flere helsesøstre
		 (Kunnskapsdepartementet,
		 kap 260, post 50).

STYRKE DET KOMMUNALE
BARNEVERNET
Det kommunale barnevernet har en
sentral rolle i å forebygge og beskytte mot vold og seksuelle overgrep.
Det forutsetter at barnevernet har
tilstrekkelig kompetanse og ressurser

til å kunne avdekke og håndtere mistanke om vold og seksuelle overgrep,
og har gode rutiner for å samarbeide
med andre etater. Opptrappingsplanen mot vold og seksuelle overgrep
har mål om å styrke kompetanse i,
og samarbeidet mellom, tjenestene.
Dette er i tråd med anbefalinger fra
Barnevoldsutvalget.20
Det er avgjørende at barnevernstjenestene får tilstrekkelige ressurser
for å gjennomføre de målene som
er satt. Økningen som er foreslått
er ikke tilstrekkelig. Det er behov for
større satsing for å øke bemanning og
kompetanse.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		

å øke tilskudd til kommunalt 		
barnevern med 250 millioner 		
kroner, for å styrke både
bemanning og kompetanse
(BLD, kapittel 854, post 60).

at de ikke har fått opplæring i løpet av
utdannelsen sin.22 Derfor trengs ekstra
ressurser for at skolene skal kunne en
helhetlig seksualitetsundervisning.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		
		
		

å bevilge ytterligere 15 millioner
til arbeid for å sikre at alle barn
får god seksualitetsundervisning.
Midlene må øremerkes, og
brukes til å øke kompetanse
blant lærere og utvikle gode
fagressurser til bruk i barnehage
og skole (HOD, kapittel 762,
post 73).

•
		
		
		
		
		

at Kunnskapsdepartementet
etablerer en egen budsjettpost
for finansiering av nødvendig
kompetanseheving om seksuell
helse, grenser og seksuelle
overgrep i skoleverket.

BEDRE SEKSUALITETSUNDERVISNING I SKOLEN
For å forebygge seksuelle krenkelser
mellom barn og bidra til at flere barn
forteller om overgrep, trenger barn
kunnskap om kropp, samtykke og
seksuelle overgrep. Skolen er en viktig
arena for å gi barn denne kunnskapen.
Dette er beskrevet i Opptrappingsplanen mot vold og overgrep, er et
definert tema i den pågående fagfornyelsen i skolen og det slås fast i Snakk
om det! Strategi for seksuell helse.21
Det har vært en satsing på å øke
kompetansen og utvikle ressurser
til bruk i skoler og barnehager for
å gi barn denne kunnskapen, for
eksempel igjennom utviklingen av
www.snakkmedbarn.no og
www.jegvet.no. Dette er veldig positivt,
men dessverre er det fortsatt mange
elever som ikke får seksualitetsundervisning i skolen. En undersøkelse fra
Sex og samfunn viser at så mange
som syv av ti lærere rapporterer at
seksualitetsundervisningen er for
dårlig, og 13 prosent av elevene sier

ET BUDSJETT FOR ALLE BARN
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3. Forebygge mobbing og sikre barn et godt 		
leke- og læringsmiljø
Alle barn har rett til en god og trygg
barndom og alle barn har rett til
utdanning. Barn tilbringer store deler
av sin oppvekst i barnehagen og skolen.
Derfor er det viktig at barn sikres
trygge og inkluderende leke- og læringsmiljøer, god kvalitet på opplæringen
og mange nok kvalifiserte ansatte i
barnehager og skoler så de kan drive
forsvarlig drift og innfri barns rettigheter
etter barnehage- og opplæringsloven.
Redd Barna etterlyser politisk vilje til
å sette maksgrense på størrelsene på
barnegruppene i barnehagen og
klassene i skolen. Alt arbeid med
barnehager og skoler bør ta utgangspunkt i barnets beste, jf. barnekonvensjonen artikkel 3.

fem barn over tre år, slik at barna har
nok voksne rundt seg, at driften er
forsvarlig, og for å gjøre barnehagehverdagen mindre sårbar med tanke
på åpningstider, de ansattes turnus,
møtetid og sykdom. En hovedregel bør
være at minst to ansatte er på jobb på
hver avdeling i hele barnehagens
åpningstid. Forskning har vist at høy
voksentetthet, kvalifiserte ansatte og
små grupper er de viktigste forutsetningene for god kvalitet i barnehagen.24 Regjeringen har foreslått å
øke bevilgningen til barnehager med
102,8 millioner, men det er langt
ifra nok.

BARNEHAGEBARN TRENGER
TRYGGERE RAMMER

•
		
		
		
		
		
		
		

å øke bevilgningen for
kompetanseutvikling for
barnehageansatte og barnehageeiere om hvordan
oppdage, gripe inn og håndtere
mobbing i barnehagen med
20 millioner (Kunnskapsdepartementet, kap. 231, post 21).

•
		
		
		

å sette av 400 millioner til å
implementere bemanningsnormen i 2019 (Kunnskapsdepartementet, kap. 231, post 60).

•
		
		
		
		
		

å styrke bemanningsnormen
ytterligere til én ansatt per
2,5 barn under tre år og én
ansatt per fem barn over tre år
og at gruppestørrelser i barnehager lovfestes.

•
		
		
		

å be regjeringen snarest
behandle anmodningsvedtaket
om å lovfeste retten til et trygt
og godt barnehagemiljø.

Barnehagebarn trenger et sterkere
rettsvern, og det trengs et nasjonalt
kompetanseløft i barnehager på
hvordan følge opp, håndtere og
stoppe mobbing i barnehagen. I
opplæringsloven § 9A har elever i den
norske skolen rett på et trygt og godt
skolemiljø. Barn i barnehagen har ikke
en tilsvarende rettighet i barnehageloven, selv om det ble en klar forbedring
at dette ble understreket i den nye
rammeplanen for barnehagen. Under
behandlingen av Meld. St. 19 (2015–
2016) Tid for lek og læring. Innhold i
barnehagen, fremmet Stortinget et
anmodningsvedtak om Regjeringen
skulle komme tilbake med et lovforslag om å sikre barn et trygt barnehagemiljø.23
Redd Barna er glade for at det har
kommet en bemanningsnorm i
barnehager, men forholdstallet bør
styrkes ytterligere, til én ansatt per
2,5 barn under tre år og én ansatt per
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Redd Barna anbefaler:

EN GOD SKOLE FORUTSETTER TRYGGE ELEVER
Et trygt, godt og inkluderende skolemiljø er en forutsetning for å oppfylle
alle barns rett til utdanning. Elevundersøkelsen 2017 viste at ca. 50 000
elever opplever å bli mobbet to til tre
ganger eller mer i måneden. Barn som
blir mobbet sliter ofte med å prestere
på skolen og får ofte helserelaterte
plager. Disse kan vedvare i lang tid og
kan føre til at barna slutter på
skolen.25 FNs barnekomité har understreket at Norge må fortsette med å
bekjempe og øke bevissthet om
mobbing, spesielt digital mobbing.26
Det har kommet mange gode tiltak
etter lovfestingen om at alle elever
har rett til et trygt og godt skolemiljø
jf. opplæringsloven kapittel 9a. Det
er positivt at regjeringen setter av
8 millioner til å finansiere mobbeombud i alle fylker og at det bevilges
34 millioner til fylkesmennene for
håndhevingen av skolemiljøsaker,
men det er behov for økt støtte.27
Redd Barna erfarer at lærere etterspør mer kompetanse for å forebygge
og håndtere mobbing, inkludert digital
mobbing. Det er behov for å styrke
både lærerutdanningen og etter- og
videreutdanningen for ansatte i
skole- og kommunesektoren. Av de
105 millionene som er satt av til å
bekjempe mobbing, er kun 43 millioner
satt av til kompetanseheving. Det er
ikke nok.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		

at det gis ytterligere 6 millioner
for å styrke Fylkesmennenes
kompetanse og kapasitet til å
håndheve skolemiljøsakene
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 525, post 21).

•
		
		
		
		
		
		
		
		

at det øremerkes ytterligere
27 millioner ekstra til
kompetanseutvikling for skoleansatte og skoleeiere for å
forebygge mobbing, herunder
også digital mobbing, og for å
jobbe mer helhetlig med
læringsmiljøet (Kunnskapsdepartementet, kap. 226, post 21).

NOK KVALIFISERTE LÆRERE
Redd Barna er positive til den nye
lærernormen, men regjeringen har ikke
satt av nok midler. Mange kommuner
har selv måtte tatt store deler av
regningen for å oppfylle lærernormen,
samtidig som de har meldt ifra om at
det blir enda mer krevende i 2019 med
en ytterligere forsterket norm. I tillegg
anbefaler vi å lovfeste at klassestørrelsene skal bli lik den lærertettheten
som er fastsatt. Mindre klassestørrelser
fører til mindre støy i klasserommet,
bedre læring for alle elever og mer tid
for læreren til å følge opp hver enkelt
elev.28

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		
		

at det snarest kartlegges
hvordan lærernormen
praktiseres på landets skoler,
hvor det er størst lærermangel
og at det ytterligere øremerkes
midler til å sikre finansiering av
lærernormen (Kunnskapsdepartementet, kap. 226, post 63).

• at det lovfestes at klasse		 størrelsene skal bli lik den
		 lærertettheten som er fastsatt.

INKLUDERENDE FELLESSKAP
FOR ALLE BARN
Det må jobbes forebyggende for å
skape en inkluderende skole. Svært
mange barn og unge med nedsatt
funksjonsevne faller utenfor i skolen,
og senere i arbeidslivet. FNs barnekomité gir en klar anbefaling om at
Norge må sikre at barn i størst mulig
grad får individuell støtte i inkluderende
klasser og at skolene bedrer sin
fysiske tilgjengelighet for alle elever
og blir bedre tilpasset behovene til
barn med nedsatt funksjonsevne.29
Redd Barna krever at barn og unge
med nedsatt funksjonsevne får bedre
vilkår for å kunne gjennomføre
grunnskole og videregående skole i
sitt nærområde.
Elever som har rett til spesialundervisning, opplever å bli møtt av lærere og
assistenter som er ufaglærte, som har
lave forventninger til elevene, og som
ikke ser de behovene og den hjelpen
elevene trenger for å få utbytte av
undervisningen.30 Samme elever
opplever i høy grad utenforskap, og
de kan ikke vente på tiltak som vil bli
iverksatt etter stortingsmeldingen om
tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole som
Regjeringen vil legge fram høsten
2019. Redd Barna foreslår derfor at
PP-tjenesten opprettholdes og styrkes.

Redd Barna anbefaler:
• å øremerke 200 millioner for at
		 elever med nedsatt funksjonsevne
		 skal få egnet individuell
		 tilrettelegging på sin lokale skole
		 (Kunnskapsdepartementet
		 kap. 226, opprette ny post).
• at PP-tjenesten styrkes og at
		 flere lærere skal få spesial		 pedagogisk kompetanse
		 (Kommunal- og moderniserings		 departementet, kap. 571,
		 Kunnskapsdepartementet
		 kap. 226, post 22).

ET BUDSJETT FOR ALLE BARN
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4. Forebygge og bekjempe fattigdom
blant barnefamilier
Antall barn i Norge som vokser opp
i en lavinntektsfamilie er økende, med
en tredobling siden 2001. 100 000
barn – hvert tiende barn - vokser opp
i en familie med vedvarende dårlig
økonomi.31 Fattigdom er komplekst
og sammensatt, og handler om mer
enn lav familieinntekt. Dårlige levekår
begrenser barns mulighet til å lykkes
på skolen, ha et sunt kosthold, et godt
bomiljø og få tilstrekkelig familiestøtte.
Barn fra lavinntektsfamilier har større
risiko for helseproblemer, særlig innenfor psykisk helse, og de deltar også
i mindre i grad på aktiviteter etter
skolen. Disse faktorene forsterker
hverandre. Det er nødvendig med en
helhetlig tilnærming som sikrer en
velferdsstat som bidrar til gode
levekår for alle barn.

STYRKET BARNETRYGD
Barnetrygden har stått på stedet hvil,
på 970 kroner, siden 1996. En prisjustering av barnetrygden til dagens nivå
vil løfte over 20 000 barn i Norge over
fattigdomsgrensen.32 Barnetrygden er
en universell ordning som har en reell
utjevningseffekt, og som er en sentral
del av mange barnefamiliers økonomi.
At den er universell sikrer legitimitet
og oppslutning, minsker byråkratiet
og har ikke en negativ innvirkning på
arbeidsviljen. FNs barnekomité anbefaler at Norge øker barnetrygden.33
Redd Barna mener ordningen bør
styrkes gjennom at satsene prisjusteres
til dagens nivå gjennom en treårig opptrappingsplan. Det bør videre utredes
om søsken- og småbarnstillegget skal
gjeninnføres.
Fjerning av Finmarkstillegget hadde en
direkte negativ innvirkning på barnefamilier i Finnmark34 og vi ber om at
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det gjeninnføres. Redd Barna foreslår
også en lovfesting av at alle kommuner
skal holde barnetrygden utenfor ved
utmåling av økonomisk stønad til barnefamilier. Dette er i dag opp til hver
enkelt kommune.

Redd Barna anbefaler:
• å be regjeringen utvikle en
		 treårig, tverrdepartemental
		 handlingsplan for å forebygge
		 og bekjempe fattigdom blant
		 barnefamilier.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		

å prisjustere satsene for
barnetrygden til 2018-nivå over
en treårsperiode. Budsjettet må
da økes med 2,83 milliarder
kroner i 201935 (BLD, kap. 845,
post 70).

•
		
		
		

å gjeninnføre Finnmarkstillegget
med en kostnad på 77 millioner
ekstra årlig36 (BLD, kap. 845,
post 70).

• å be om en utredning om
		 søsken- og småbarnstillegg skal
		 gjeninnføres.
• å lovfeste at barnetrygden ikke
		 skal medberegnes ved utmåling
		 av økonomisk stønad til familier.

BARNEFAGLIG KOMPETANSE
I NAV
For å sikre at barns behov og beste
blir kartlagt og ivaretatt når foreldre
søker økonomisk sosialhjelp, må ansatte ved sosialkontor ha barnefaglig
kompetanse og arbeidsmetoder for
å snakke med barn og unge. Det er
også nødvendig å dokumentere at
barns behov er vurdert og ivaretatt.
Barneloven forplikter alle Nav-kontor
å sikre barns behov. Dette inkluderer
barns rett til å delta på fritidsaktiviteter. Ansatte må ha kunnskap om
at denne forpliktelsen slik at barn og
unge faktisk får dekket kontingenter
og nødvendig utstyr.

Redd Barna anbefaler:
HANDLINGSPLAN FOR Å
FOREBYGGE OG BEKJEMPE
FAMILIEFATTIGDOM
Regjeringens strategi Barn som lever i
fattigdom 2015 – 2017 utløp i 2017.37
For å sikre helhetlig tilnærming til
utfordringene bør regjeringen utvikle
en treårig tverrdepartemental handlingsplan for å forebygge og bekjempe
fattigdom blant barnefamilier. Planen
bør inneholde både avhjelpende og
forebyggende tiltak, og konkrete
målbare resultater for antall barn
som skal løftes ut av fattigdom. Det
er viktig at barn- og unge involveres i
dette arbeidet.

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

å øremerke 10 millioner kroner
til særlige opplæringstiltak for
offentlig ansatte, blant annet i
Nav, for å sikre økt barnefaglig
kompetanse og barnevennlige
arbeidsmetoder. Ansatte på
Nav må også få økt kunnskap
om Fritidserklæringen og
forpliktelser til å dekke barns
fritidsaktiviteter (Arbeids- og
sosialdepartementet, kap. 621,
post 21).

BOSTØTTEORDNING OG
KOMMUNALE BOLIGER
Bostøtte kan være et godt virkemiddel
for å sikre en tilfredsstillende bosituasjon for barnefamilier, og Redd
Barna er positive til at denne posten
økes i årets budsjett. Utredningen
NOU2017:6, Offentlig støtte til barnefamilier38 viser derimot til at dagens bostøtteordning ikke treffer barnefamilier som gruppe i særlig grad, og den
har heller ikke en uttalt barnevennlig
profil. Boligsituasjonen til barn som bor
i kommunale boliger karakteriseres
som oppsiktsvekkende dårlig, og det
er behov for mer kunnskap om boforhold for barnefamilier i kommunale
boliger.39 Vi etterlyser både retningslinjer for boligstandard for familier og
en kartlegging av antall barn som bor
i kommunale boliger. Barnets bestevurdering må foretas og dokumenteres
ved tildeling av bolig til barnefamilier.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		
		
		

å sette av 3 millioner til å
utvikle nasjonalt register med
oppdatert statistikk over
barnefamilier bosatt i
kommunale boliger i Norge,
samt utvikle retningslinjer for
standard for boliger til familier
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 581, post 70).

• å be regjeringen utrede hvordan
		 dagens ordning med bostøtte
		 kan gjøres mer relevant for
		 barnefamilier, samt styrke
		 kunnskapsgrunnlaget om barn
		 i kommunale boliger ved at
		 tematikken defineres som et
		 prioritert område ved bolig		 forskningssenteret som skal
		 etableres.

FRITIDSERKLÆRINGEN –
BARNS RETT TIL LEK OG
FRITID
Redd Barna er aktiv part i Nasjonal
dugnad mot utenforskap og fattigdom
blant barn og unge (NDFU), som er et
bredt fellesinitiativ bestående av norske
frivillige organisasjoner, fagmiljøer og
foreninger. I 2016 signerte Redd Barna

sammen med NDFU Fritidserklæringen,
og har en særlig interesse i å følge
opp at alle barn får mulighet til å
delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av
familiens sosioøkonomiske status.
NDFU har til nå mottatt midler fra
Kulturdepartementet for å bidra til å
realisere Fritidserklæringen lokalt
gjennom dialogverktøyet ALLEMED
(www.allemed.no). ALLEMED bidrar til
å senke økonomiske barrierer for
deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter,
og er et viktig verktøy for samarbeid
mellom kommune og frivillighet. I
forslag til årets budsjett er budsjettposten omprioritert til Folkebibliotek
og områdeløft.
Fritidsarenaen er viktig for at barn
skal oppleve lek, læring og mestring og
Fritidserklæringen ble anerkjent som
et viktig tiltak i FNs barnekomites
merknader til Norge.40 Utenforskap
og ekskludering som følge av økonomiske barrierer er en nasjonal
utfordring, som krever bevissthet og
handling i lokalsamfunn.Ved at
ALLEMED ikke prioriteres i videre
støtte, mener vi at det utfordrer
Fritidserklæringen som et nasjonalt
prosjekt.

Redd Barna anbefaler:
• at midlene på kap. 315, post 76
		 (Kulturdepartementet) også skal
		 kunne tildeles dialogverktøyet
		 ALLEMED, som er et viktig
		 virkemiddel for følge opp
		 Fritidserklæringen.

5. Regionreform 2020:
Sikre alle 			
barns rett
til likeverdige
tjenester
Alle barn skal ha lik rett til
oppfølging, veiledning og tilbud
avhengig av bosted i Norge. Den
varslede regionreformen som skal
gjennomføres i 2020 må være i
tråd med Grunnloven § 104 og
barnekonvensjonen artikkel 3 om
barnets beste. FNs barnekomité
har flere ganger stilt spørsmål ved
geografiske forskjeller i barns
tjenestetilbud. Lokalt selvstyre og
autonomi skal ikke gå på bekostning av barns rettigheter.
Redd Barna vil anmode om at når
det gjøres vurderinger og flytting
av poster på statsbudsjettet i
arbeidet med regionreformen, må
det først foreligge en grundig
vurdering av hvordan valg av
forvaltningsnivå innvirker på
realiseringen av barns rettigheter,
spesielt når det gjelder barn i
vanskelige livssituasjoner. Denne
vurderingen må bli en del av
beslutningsgrunnlaget i vedtak
knyttet til regionreformen.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		

at forslagene til desentralisering av nasjonale oppgaver,
som direkte påvirker barn,
konsekvensutredes for å
vurdere og avgjøre hvilken
hjelp og tilbud barn vil få der
de bor.

ET BUDSJETT FOR ALLE BARN
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6. Barns rett til å medvirke og bli hørt
Alle barn har rett til å uttrykke og få
vektlagt sine synspunkter i alle forhold
som berører dem, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Norske
myndigheter er ansvarlig for å
garantere at denne rettigheten blir
oppfylt for barn i Norge, både for det
enkelte barn og for grupper av barn.
Barns medvirkning er også nødvendig
for å ta gode beslutninger, det er derfor
ikke bare rettferdig – men også klokt.

STYRKE KOMPETANSE
PÅ BARN OG UNGES
MEDVIRKNING
I de senere årene har det rettslige
rammeverket i Norge blitt stadig
bedre hva gjelder barns rett til å bli
hørt. Samtidig er det fortsatt store
utfordringer knyttet til praksis, særlig
når det gjelder retten til å bli hørt for
sårbare grupper barn, som yngre barn
og barn med funksjonsnedsettelser.
FNs barnekomité anbefaler at
regjeringen styrker voksnes kompetanse for å kunne legge til rette for
god og meningsfull medvirkning fra
alle barn.41
Redd Barna mener at det er behov for
et nasjonalt kompetansesenter for
barn og unges medvirkning, som kan
samle, utvikle, forvalte og spre
kunnskap og kompetanse, på tvers av
sektorer og temaområder. Et slikt
senter bør ha en pådriverrolle overfor
ulike aktører kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt. Stortinget har
bedt om at Bufdir som fagdirektorat
skal videreutvikles i retning av å kunne
ivareta rollen som et nasjonalt
kompetansemiljø for barne- og
ungdomsarbeid, inkludert barns
medvirkning. Dersom Bufdir skal ha et
slikt ansvar og en slik rolle, er det
avgjørende at direktoratet får mer
ressurser særskilt til dette.
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Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		
		
		

å øke budsjettet med 15 millioner
kroner til styrking og videreutvikling av Bufdir for at de skal
kunne ivareta rollen som
nasjonalt kompetansesenter på
informasjon og medvirkning for
barn og unge.Vi ønsker at
posten skal øremerkes (BLD,
kap. 858, post 01).

NASJONAL UTREDNING OM
BARN OG UNGES RETT TIL Å
BLI HØRT
Det finnes i dag lite systematisk
kunnskap om hvordan retten til å bli
hørt ivaretas i praksis for ulike barn
på ulike områder i Norge. NOU
2011:20 Ungdom, makt og medvirkning
hadde som mål å utrede unges makt
og deltakelse på en systematisk og
kunnskapsbasert måte. FNs Barnekonvensjon, og spesielt art. 12 om barnets
rett til å bli hørt, ble trukket fram som
et viktig grunnlag for arbeidet med
utredningen. Samtidig var utvalgets
mandat å se på makt og deltakelse
for ungdomsbefolkningen i alderen
12-26 år. Barnekonvensjonen gjelder
alle under 18 år. Redd Barna ser behov
for en egen utredning som ser helhetlig
på mulighetene for medvirkning og
innflytelse for alle barn og unge under
18 år, på tvers av sektorer og nivåer i
samfunnet.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		

å øke budsjettet med 2 millioner
kroner til en nasjonal utredning
som ser på oppfyllelsen av
retten til å bli hørt for alle barn
i Norge, inkludert yngre barn og
barn med funksjonsnedsettelser
(BLD, kap. 858, post 21).

BARNAS VALG
Høsten 2019 gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg. Barn har ikke
stemmerett, men alle barn er brukere
av kommunale tjenester, og beslutninger som tas i kommune og fylke har
direkte konsekvenser for barnas
hverdag der de bor. Redd Barna
mener det er viktig at også barn får
informasjon og reell mulighet for
medvirkning ved lokal- og fylkestingsvalget. Da må de få tilstrekkelig og
tilrettelagt informasjon. For å bidra til
dette, vil Redd Barna gjennomføre
Barnas Valg også ved lokalvalget i 2019.
I 2017 gjennomførte Redd Barna
Barnas Valg for første gang. Barnas Valg
er en digital multiplattform som
presenterer demokratiet, Norges
politiske system, partiene og politiske
prosesser på en informativ, interaktiv
og engasjerende måte. Den gir barn
en plattform for å engasjere seg,
reflektere, ta stilling til politiske
spørsmål, uttrykke egne meninger og
diskutere med andre barn og voksne.
60 000 barn stemte ved Barnas Valg i
2017, og plattformen ble brukt av
skoler og lærere over hele landet.

Redd Barna anbefaler:
• å bevilge 5 millioner kroner
		 til Barnas Valg ved
		 kommunestyre- og
		 fylkestingsvalget 2019
		 (Kommunal- og
		 moderniserings		 departementet, kap. 578,
		 post 70).

Foto: Anna Pantelia, Redd Barna

ET BUDSJETT FOR
BARN I VERDEN

7. Bistand og norske egeninteresser
Utviklingspolitikk og bistand sees
i økende grad i sammenheng med
utenrikspolitikk og sikkerhet, i Norge
og i verden. Når proteksjonisme og
nasjonale interesser er på fremmarsj
i flere land, er det viktig at Norge er
en motvekt og beholder internasjonal
utvikling som et selvstendig politikkområde.Vi anerkjenner at alt henger
sammen, men vi må ikke la bistand og
utviklingspolitiske prioriteringer styres
av sikkerhets- og migrasjonspolitiske
interesser i donorland. Det strider
mot internasjonale bistandsprinsipper
Norge har forpliktet seg til, og gjør
bistandsresultatene færre og dårligere.

EN SELVSTENDIG
UTVIKLINGS- OG BISTANDSPOLITIKK
Det er positivt at regjeringen øker innsatsen i sårbare stater (kap. 151, post
72), hvor risikoen for å ikke nå bærekraftsmålene er størst. Redd Barna
berømmer regjeringen for å prioritere
forebygging av kriser og katastrofer,
og å bygge lokal motstandskraft. Men
den geografiske avgrensingen og flere
av prioriteringene virker å ta utgangspunkt i norske og europeiske behov.
Det strategiske rammeverket for sårbare stater og regioner (2017), som
ligger til grunn for innsatsen, inneholder
klare føringer som knytter bistand til
norske egeninteresser. Dette svekker
norsk bistands innfrielse av prinsippene
for bistandseffektivitet og lever ikke
opp til stortingets brede enighet om
at norsk bistand skal ha fattigdomsbekjempelse som hovedformål. Innsatsen
må skje på bakgrunn av behov og
planer definert av de sårbare statene
selv, og ikke være definert av norske
og europeiske interesser.
Redd Barna er skeptisk til at EUs
Emergency Trust Fund for Africa (EUTF)
trekkes frem som et viktig verktøy.
Fondet har alvorlige svakheter, som
manglende åpenhet og manglende
etterlevelse av prinsippene for
utviklingseffektivitet. Det er flere
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eksempler på at donorlands kortsiktige
migrasjonspolitiske interesser, som
grensekontroll og overvåking, prioriteres
foran partnerlands langsiktige utviklingsplaner- og behov.42,43,44

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		

å sørge for at all norsk
utviklingsinnsats følger
internasjonale prinsipper for
bistandseffektivitet, ved å ta
utgangspunkt i utviklingslands
behov og prioriteringer.

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		

å anmode at regjeringen bruker
styreplassen i EUTF til å utbedre
grunnleggende svakheter ved
fondet, og at eventuelle planlagte
bidrag i 2019 holdes igjen inntil
det er gjort forbedringer som
sikrer ivaretakelse av
fattigdomsretting og prinsipper
for bistandseffektivitet
(kap. 151, post 72).

IKKE BRUK BISTAND SOM
PRESSMIDDEL FOR RETUR
Det er dypt problematisk at bistand
kan betinges av partnerlands velvilje i
å ta imot returnerte borgere. At
Norge ønsker å returnere asylsøkere
med endelig avslag er legitimt og
nødvendig for at asylinstituttet skal
fungere. Men betinget bistand er
verken målrettet, fattigdomsorientert
eller effektiv. Redd Barna vil på det
sterkeste advare mot denne praksisen.
Her blander regjeringen kortene, og
går på tvers av sin egen og stortingets
uttalte ønske om effektiv bistand som
har fattigdomsbekjempelse som
hovedmål.

Redd Barna anbefaler:
• å vedta at bistand ikke skal være
		 betinget av hvorvidt utviklings		 lands myndigheter godtar
		 returavtaler.

EKSKLUDERE INNENLANDS
FLYKTNINGUTGIFTER FRA
BISTANDSBUDSJETTET
OECDs definisjon av bistand gir oss
mulighet til å ta midler fra fattigdomsbekjempelse globalt til å dekke
flyktningutgifter i Norge. Dette strider
mot prinsippet om at bistanden skal gå
til fattigdomsbekjempelse og utvikling
i fattige land, og det utsetter øvrig
bistand for uforutsigbare svingninger. I
tillegg kan flyktningutgifter bidra til at
sårt trengt bistand ‘bindes opp’ tidlig i
året, selv om utgiftene ikke brukes.
Samlet sett brukes 10 prosent av
verdens totale bistand til å dekke
flyktningutgifter i donorland.45
I 2017 ble OECD-DAC enige om nye
retningslinjer for innenlands flyktningutgifter.46 De nye retningslinjene, inkludert en ny beregningsmodell for å
kalkulere utgiftene, blir innført med
statsbudsjettet 2019. Statsbudsjettet
for 2019 inneholder ingen helhetlig
oversikt over regjeringens tolkning av
de nye reglene, ei heller en forklaring
på den nye beregningsmodellen for å
kalkulere utgiftene.

Redd Barna anbefaler:
• at flyktningtiltak i Norge
		 (556 462 000 kroner) tas ut av
		 bistandsbudsjettet og i sin helhet
		 dekkes av de respektive
		 departementene. Alternativt, at
		 det etableres et permanent tak
		 på 5 prosent av bistands
		 budsjettet til flyktningtiltak 		
		 i Norge for å sikre større 		
		 forutsigbarhet for øvrig
		 bistand (kap. 179, post 21).
		
• at ny beregningsmodell og
		 regjeringens tolkning av nye
		 OECD-DAC retningslinjer for
		 føring av (ODA-godkjente)
		 innenlands flyktningutgifter
		 offentliggjøres.

8. Et svar på de enorme humanitære behovene
Ifølge FN trenger 136 millioner
mennesker humanitær bistand og
beskyttelse i 2018. Behovet er høyere
enn noen gang tidligere, som følge av
flere omfattende og langvarige konfliktrelaterte kriser. I tillegg fører klimaendringer og naturkatastrofer som
tørke, flom og orkaner til ytterligere
økning av behov.47,48 Finansieringen av
nødhjelp øker, men holder ikke tritt med
økte behov, så gapet mellom tilgjengelige
penger og behov blir stadig større.

ØKTE HUMANITÆRE BEHOV
I likhet med de andre store humanitære
organisasjonene, vil Redd Barna be om
en økning på det humanitære. Samtidig
er vi klar over at den langsiktige
bistanden vil få mindre og mindre del
av den samlede bistandsfinansieringen
i årene som kommer, hvis vi ikke finner
alternative finansieringskilder som kan
brukes når humanitære kriser oppstår.
Det er behov for å tenke nytt.
Norge er et viktig foregangsland i å
prioritere utdanning i kriser og konflikt
i den humanitære innsatsen. Blant
annet har dette vært til inspirasjon for
EU som nylig har annonsert at de
ønsker å bruke 10 prosent av humani-

tære midler på utdanning i kriser fra
og med 2019.49 Redd Barna er glad
for at utdanning i krise er en tydelig
prioritet i den humanitære strategien
og i det foreslåtte budsjettet.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		
		

å øke støtten til humanitær
innsats med minimum
250 millioner kroner
(kap.150, post 70). Økningen
kan dekkes inn ved at
bistandsbudsjettet justeres til
1 prosent av BNI, samt andre
innsparinger (se side 6-7).

•
		
		
		
		
		

å be om en offentlig utredning
som ser på muligheten for
alternative finansieringskilder,
utenfor bistanden, som kan
brukes ved ekstraordinære
humanitære katastrofer.

Både gutter og jenter brukes mer
kynisk i krigføring, og grove forbrytelser
mot barn har økt betraktelig de siste
årene. Redd Barna er svært bekymret
for utviklingen, og er derfor positiv til
at den nye humanitære strategien til
UD blant annet fokuserer på økt
beskyttelse av barn i kriser og konflikt
og at denne prioriteringen er godt
synliggjort i budsjettet.
Norge har vært en initiativtaker til
deklarasjonen om trygge skoler som
81 land nå har sluttet seg til.51 Nye
tall viser også at antall angrep på
skoler går ned i land som har signert
deklarasjonen. Norge bør ikke bare
videreføre arbeidet med trygge skoler,
men øke innsatsen i tråd med den
humanitære strategien.

Redd Barna anbefaler:
• øke innsatsen for å trygge skoler,
		 i tråd med den humanitære
		 strategien.

BESKYTTELSE AV BARN I
KRIG OG KONFLIKT
Redd Barnas War on Children-rapport
fra 2018 viser at det har vært en
dramatisk økning i antall barn som
bor i konfliktsoner (se figur 2 og 3).50

FIGUR 2: DRAP OG LEMLESTING AV BARN

FIGUR 3: BARN OG LAND I KONFLIKT
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Grafen over viser antallet verifiserte tilfeller fra FNs generalsekretærs årlige rapporter
om barn og væpnet konflikt. De faktiske tallene er sannsynligvis høyere.
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Grafen over viser antall barn som lever i konfliktsoner, og antall land i konflikt for
perioden 1990 til 2016. Tallene er hentet fra UCDP GED datasett (Sundberg og
Melander, 2013; Croicu og Sundberg, 2017), Gridded Population of the World (GPW)
v3 (CIESIN, 2005) og World Population Prospects (FN, 2017)
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9. Bærekraftig finansiering av
helse og utdanning
Bistand til inkluderende utdanning og
helsetjenester er helt nødvendig hvis vi
skal nå de mest marginaliserte barna.
Samtidig er skatt den mest bærekraftige
kilden for å finansiere offentlige
tjenester. Gjennom bistand og politikk
kan Norge støtte utviklingslands
innsats for å øke nasjonale inntekter
og sikre alle barns rett til utdanning
og helsehjelp. Satsingen på helse,
ernæring, utdanning og skatt må derfor
ses i sammenheng.

SIKRE UTDANNING TIL DE
MEST MARGINALISERTE
BARNA
Redd Barna vil berømme regjeringen
for å ha gjennomført løftet om å
doble bistanden til utdanning fra 2014
til 2017. I budsjettet for 2019 har
regjeringen bevilget 3,7 milliarder kroner
til utdanningsbistand (fra 3,6 milliarder i 2018), som tilsvarer 9,78 prosent
av bistandsbudsjettet. Dette er en nedgang fra 2018, der utdanning utgjorde
10,26 prosent (en økning til bistanden
til 1 prosent av BNI vil gjøre at andelen
til utdanning synker ytterligere). En
relativ nedgang på et halvt prosentpoeng er skuffende med tanke på
regjeringens ambisjoner om å være en
global leder på utdanning, og stortingets freding av helse- og utdanningssatsingene frem mot 2030.Vi er overrasket over at regjeringen beskriver en
relativ nedgang som en betydelig
økning i budsjettet til utdanning. Redd
Barna anbefaler at Norge øker utdanningsbistanden til 15 prosent av
bistanden over de neste tre årene, i
tråd med Utdanningskommisjonens
anbefalinger.
Skal de mest marginaliserte barna få
mulighet til skolegang, er deres
muligheter for læring og stimuli før
skolealder avgjørende.51 Det er et
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stort finansieringsgap i satsning på
tidlig læring, så vi oppfordrer Norge til
å øke støtten sin på dette området.
Norge har de siste årene støttet
arbeidet med å få satt opp en ny
lånemekanisme for utdanning:
International Finance Facility for
Education (IFFEd). Givere som Norge
bes om å bidra med garantier og
gavebistand. Flere land er i moderat
risiko for gjeldskrise, og uten grundige
analyser kan IFFEd-lån bidra til at
land havner i nye gjeldskriser. Dersom
Norge velger å bidra med garantier
som settes av på bistandsbudsjettet
risikerer vi at store deler av budsjettet
spises opp den dagen Norges garanti
eventuelt må utløses.Vi er også
bekymret for at halvparten av
landene som kvalifiserer til lån ikke
har gjennomført IMFs oppdaterte
gjeldsbærekraftsanalyse.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		

å øke bistand til utdanning
(kap. 161, post 70) med
300 millioner. Redd Barna
foreslår en trinnvis opptrapping
i støtten til utdanning de neste
årene, slik at man når målet om
15prosent til utdanning innen 		
2021. Vi ber om at økningen 		
bidrar til å styrke innsatsen på 		
tidlig læring.

•
		
		
		
		

å føre eventuelle garantier 		
(IFFEd) i budsjettet på en måte 		
som gjør at de ikke vil tas fra
bistanden hvis garantiene en
dag må innfris.

• å sikre at eventuell gavebistand
		 til IFFEd kommer i tillegg til den
		 ordinære utdanningsbistanden.

STYRKE UNIVERSELLE
HELSESYSTEMER
Det er positivt at Norge har fortsatt
satsingen på helse, og at det politiske
lederskapet har blitt fulgt opp med
økning i budsjettet. Redd Barna mener
Global Financing Facility (GFF) har
potensial til å bidra enda mer til økt
nasjonal ressursmobilisering for helse
og ernæring gjennom arbeidet med å
utarbeide helhetlige helsefinansieringsstrategier. Dette er et arbeid Norge
kan gå i bresjen for, og vi anbefaler
derfor at Norge trapper opp støtten
til GFF.
Norge har i samarbeid med Tyskland
og Ghana tatt initiativ til at WHO
skal utarbeide en handlingsplan for
bærekraftsmål 3 (helse). Det er
positivt at norske myndigheter også
tydelig støtter WHOs arbeid med
universell helsedekning (UHC), og at
primærhelsetjenester prioriteres.
Arbeidet bør få mer ressurser.
Bistand til helse og utdanning må sees
i sammenheng med ernæring. Når vi
fyller fem år, er 90 prosent av hjernen
ferdig utviklet. Feil- og underernæring de
første leveårene fører til uopprettelige
skader. Underernæring forårsaker
nesten halvparten av alle dødsfall
under fem år. Det er derfor svært
positivt at Regjeringen anerkjenner at
ernæring må være en integrert del av
norsk bistand og utviklingspolitikk.
Foreløpig er det satt av 70 millioner til
det planlagte ernæringsprogrammet
som lanseres i 2018.Vi anbefaler at
beløpet dobles i 2019 for i større grad
å kunne integrere ernæring i handlingsplanen for bærekraftige matsystemer.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		

å trappe opp støtten til GFF
med 50 millioner utover de
600 millionene som er satt av
på årlig basis perioden
2019-2023 (Kap. 160, post 70).

•
		
		
		

å øke støtten til WHOs arbeid
med UHC og handlingsplan for
bærekraftsmål 3 – Helse med
20 millioner (Kap. 160, post 71).

•
		
		
		

å øke kap. 162, post 71 med
70 millioner, og øremerke
140 millioner av posten til
ernæringsprogrammet i 2019.

SIKRE BÆREKRAFTIG
FINANSIERING
Utviklingsland tappes for milliarder av
dollar årlig på grunn av ulovlig kapitalflukt. Dette kunne ha finansiert sårt
tiltrengte helse- og utdanningsbudsjetter.
Åpenhet i det internasjonale finanssystemet vil hjelpe, blant annet ved at
multinasjonale selskaper kreves å
være åpne om nøkkeltall i hvert land
der de opererer, og om selskapers
egentlige eiere. For å sikre at alle land
har en stemme i regelsetting knyttet
til skatt og åpenhet, må også FN få en
større rolle å spille i dette arbeidet
Den største og mest bærekraftige
kilden til finansiering av helse og
utdanning er landenes egne inntekter.
Gjennom Addis Tax Initiative (ATI) har
regjeringen forpliktet Norge til å doble
støtten til skatteteknisk bistand mellom
2015 og 2020. Det innebærer at i 2020
skal minst 268 millioner kroner gå
til dette formålet. Redd Barna vil
berømme regjeringen for økningen på
290 millioner til Kunnskapsbanken og
løftet om at mye av dette skal gå til
skattearbeid.
I dag er et høyt antall utviklingsland
faretruende nær en ny gjeldskrise.
Ifølge IMF har 40 prosent av alle lavinntektsland alvorlige gjeldsproblemer,
en fordobling siden 2013.53 Selv om
låneporteføljene er endret de siste
årene er det grunnleggende problemet

det samme som tidligere: Dårlig
regulering og tro på at utlånere alltid
får pengene sine tilbake, mens fattige
mennesker i utviklingsland sitter igjen
med regningen.Vi anbefaler at
regjeringen trapper opp arbeidet for
globale retningslinjer for ansvarlig utlån
og låneopptak og for en uavhengig
gjeldshåndteringsmekanisme.

Redd Barna anbefaler:
• å sikre at vi er på god vei mot
		 målet om 268 millioner til
		 skattebistand i 2020.
•
		
		
		
		

å styrke innsatsen mot ulovlig
kapitalflukt, og gi økt politisk
og økonomisk støtte til dette
arbeidet i FN, inkludert til FNs 		
skattekomité (kap. 171, post 72).

•
		
		
		
		
		
		
		
		

å prioritere arbeid med å
forbedre de internasjonale
finansstrukturene, herunder
arbeid med ansvarlig utlån og
låneopptak og arbeid med en
gjeldshåndteringsmekanisme, i
samarbeid med de multilaterale
utviklingsbankene og FN
(kap. 172, post 72 og post 73).

• å innfri Stortingets vedtak fra
		 2015 om å innføre 			
		 land-for-land-rapportering som
		 synliggjør uønsket skatte		 tilpasning, senest i Finans		 departementets varslede
		 forslag til lovendringer våren 		
		 2019.
• å sikre at et offentlig
		 tilgjengelig eierskapsregister
		 er i tråd med Stortingets
		 vedtak fra 2015 hvor det
		 presiseres at Norge skal
		 fremstå som et foregangsland
		 når det gjelder åpenhet om
		 eierskapsspørsmål.54 Terskelen
		 på 25 prosent eierskap må 		
		 betydelig ned for at dette skal 		
		 ivaretas.
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10. Næringsutvikling
Næringsutvikling er en hovedsatsning
for regjeringen og det er satt av hele
2,5 milliarder kroner til dette i 2019.
Dette er en økning på 490 millioner
fra 2018. Støtten til Norfund har siden
2017 økt med 375 millioner kroner,
uten at det har blitt tydeliggjort om
investeringer er addisjonelle, har
utviklingseffekt og skaper anstendige
arbeidsplasser for de fattigste.
Redd Barna er positive til at regjeringen
satser på økonomisk utvikling og
bærekraftige arbeidsplasser i fattige
land gjennom næringsutvikling.
Samtidig bør det gjøres et tydeligere
skille mellom næringsutvikling og
næringsfremme. Bistandsmidler må
først og fremst gå til lokal verdiskapning og fattigdomsreduksjon.
Næringsliv som støttes over bistandsbudsjettet bør pålegges en positiv
utviklings- og fordelingseffekt, med
reduksjon av fattigdom og ulikhet
som mål.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		
		
		

å øremerke deler av økningen
i kap. 162, post 70 til å styrke
norsk næringslivs kunnskap om
og etterlevelse av FNs
veiledende prinsipper for
næringsliv og menneskerettigheter. Arbeidet bør ta
utgangspunktet i anbefalingene
fra Norads evaluering (2018).

•
		
		
		
		

å opprettholde støtten til
Norfund på 2017-nivå. Dette
medfører en reduksjon i kap. 162,
post 75/95) på 375 millioner
kroner.

Norad har nylig evaluert statlige
institusjoners innsats for at bistand
som involverer næringslivet skal
fremme, beskytte og respektere
menneskerettighetene.55 Konklusjonen
var at mye av den praktiske gjennomføringen gjenstår, til tross for at det
normative er på plass. Rapporten
etterlyser blant annet en tydeligere
overordnet menneskerettighetspolitikk
fra Norfunds side og påpeker at
fondet er mer opptatt av risiko for
prosjektene enn å vurdere risiko for
mennesker og rettighetshavere.
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Stortinget oppnådde et historisk
flertall for å frede 1 prosent av
bruttonasjonalinntekt (BNI) til
bistand i forrige stortingsperiode.56
Jeløya-plattformen (2018) lover
det samme. Enigheten på tvers
av partiene legger grunnlaget for
langsiktighet og stabilitet i budsjettet. Regjeringens budsjettforslag med en bistandsramme på 37
837 860 000 legger seg tett opp til
Stortingets vedtak (0,995 prosent
av BNI), men bistandsbudsjettet
mangler 190,4 millioner kroner for
å nå 1 prosent av anslått brutto
nasjonalinntekt for 2019 (3 802
833 millioner kroner, ifølge Meld.
St. 1 (2018-2019) - Nasjonalbudsjettet 2019).

Redd Barna anbefaler
•
		
		
		
		

å øke rammene for		
bistandsbudsjettet med
190,4 millioner kroner, slik
at norsk bistand utgjør
1 prosent av BNI for 2019.

12. Menneskerettigheter og støtte
til sivilt samfunn
De siste årene har vi vært vitne til en
svært bekymringsfull trend der grunnleggende menneskerettigheter er under
stadig mer press. Ofte er det stater
som bryter menneskerettighetene,
men også andre aktører som det
private næringsliv står bak grove
menneskerettighetsbrudd. Redd Barna
ønsker derfor den foreslåtte økningen
på 88 millioner til arbeidet med
menneskerettigheter velkommen.
Arbeidet med menneskerettigheter
må sees i sammenheng med støtten til
sivilt samfunn i utviklingsland. Begge er
avgjørende for å bekjempe fattigdom
og holde myndigheter til ansvar. I
tillegg er nærhet til de aller mest
diskriminerte og marginaliserte
gruppene sivilt samfunns kanskje
aller viktigste merverdi. Redd Barna

er skuffet over nedprioriteringen av
sivilt samfunn (kap. 170, post 70) i
budsjettet.
Sivilsamfunnet er en kritisk korreks til
korrupsjon, maktmisbruk og urettferdighet, men blir strupet og angrepet i
stadig flere land. CIVICUS, som overvåker handlingsrommet til sivilt
samfunn verden over, rapporterer om
systemiske utfordringer i 109 land, og
melder at kun fire prosent av verdens
land betegnes som «åpne».57
Norge har en lang tradisjon og en
troverdig stemme som forsvarer av
disse rettighetene, og det er svært
viktig at Norge fortsetter å være en
tydelig motvekt til en trend der det
sivile samfunnets handlingsrom
svekkes.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

å øke andelen som går til
sivilt samfunn til 6,5 prosent av
bistanden. Gitt en bistandsramme
på 1 prosent av BNI, medfører 		
det en økning til sivilt samfunn på
393,37 millioner kroner fra
regjeringens budsjettforslag
(kap. 170, post 70). Økningen
kan dekkes inn ved at bistandsbudsjettet justeres til 1prosent
av BNI, samt andre innsparinger
(se side 6-7).

• å bevare økningen til
		 menneskerettigheter
		 (kap. 152, post 70).

FIGUR 4: BISTAND TIL STYRKING AV SIVILT SAMFUNN 2010-2019
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13. Samstemt norsk politikk for utvikling
PÅ TIDE MED EN HELHETLIG
SAMSTEMTHETSREFORM
Stortinget ba i 2017 (vedtak nr. 577)
regjeringen om å legge frem «et
opplegg for en samstemthetsreform, der
norsk politikk på relevante politikkområder
gjøres mer i tråd med utviklingspolitiske
målsettinger». I kapittel 10 i Utenriksdepartementets proposisjon svarer
regjeringen på stortingets anmodningsvedtak.
Redd Barna er skuffet over manglende
detaljnivå og vilje til forpliktelse fra
regjeringens side. Utover arbeidet med
Samstemthetsforumet, og henvisning
til sjekklisten for samstemthet, er det
vanskelig å forstå hvilke nye tiltak som
kommer og strukturelle grep som gjøres
for at norsk politikk skal bli mer i tråd
med utviklingspolitiske målsettinger.
Vi ønsker samstemthetsforumet
velkommen, men mener at dette kun
er én del av svaret på reform. Tiltakene
som fremkommer av rapporten er
utilstrekkelige dersom Norge på alvor
skal ta tak i de eksisterende utfordringene med manglende samstemthet, og
de strukturelle svakhetene i den norske
samstemthetsmodellen.

Redd Barna anbefaler:
•
		
		
		
		
		
		
		

å be regjeringen om å komme
tilbake med et helhetlig opplegg
for en samstemthetsreform innen
utgangen av stortingssesjonen
2018-2019. En årlig stortingsmelding om regjeringens satsning
på samstemt politikk for utvikling
bør være del av en slik reform.

•
		
		
		

at Samstemthetsforumet gjøres
rådgivende for regjeringens, ikke
bare Utenriksdepartementets,
arbeid for samstemthet.

• at sjekklisten for samstemthet blir
		 et obligatorisk verktøy for alle 		
		 departementers politikkutvikling.
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GJENNOMGANG AV OLJEFONDETS INVESTERINGER I
VÅPENINDUSTRIEN
I august 2018 kom det frem at Statens
Pensjonsfond Utland (SPU) har investert
4,2 milliarder kroner i det amerikanske
selskapet Raytheon, som lager bomber
brukt til å drepe sivile i Jemen.58
Raytheon-bomber ble brukt av den
saudi-ledede koalisjonen i et flyangrep
på en begravelse i Jemen i 2016. Minst
132 mennesker mistet livet i angrepet
der Saudi-koalisjonen først bombet et
begravelsesfølge, og så kom tilbake
etter noen minutter og bombet en
gang til, mens menneskene forsøkte å
redde de skadde og flykte fra stedet.
FNs ekspertpanel for Jemen sier at
alle parter i krigen kan være skyldig i
krigsforbrytelser.59 Eksempelet over er
ett av mange, både i Jemen og i andre
kriger. Det gjenspeiler en trend hvor
kriger i økende grad kjempes i
befolkede strøk. Bomber slippes over
nabolag, skoler og sykehus.
Etikkrådet har svart at selskapet faller
utenfor retningslinjene for utelukkelse.60
Når selskapet bevisst har solgt våpen
som skal brukes i krig og hvor våpnene
blir brukt mot sivile, mener Redd
Barna at retningslinjene bør endres.
Redd Barna frykter at det er flere
selskaper som Raytheon i SPUs
portefølje, men det finnes altfor lite
informasjon om SPUs investeringer i
våpenindustrien. I dag er de ulike
våpenselskapene plassert under
kategorier som for eksempel
«industrials» eller «consumer goods».
Redd Barnas egne undersøkelser viser
at SPU er investert i 42 av verdens
100 største våpenselskaper, og at
minst fem av disse kan knyttes til
krigen i Jemen.61 Det trengs åpenhet
om investeringene i våpenselskaper og
om hvordan Norges Bank Investment
Management (NBIM) følger opp disse
selskapene.

Redd Barna anbefaler:		
• å be regjeringen redegjøre for
		 SPUs investeringer i våpen		 selskaper (våpenprodusenter og
		 leverandører av militære
		 tjenester). Som et minimum bør
		 det rapporteres på antall
		 selskaper, størrelsen på
		 investeringene og hvordan NBIM
		 følger opp investeringene.
		 Redegjørelsen bør foreligge s
		 narest mulig, senest ved fram		 leggelsen av den årlige stortings		 meldingen om forvaltningen av
		 SPU.
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