Ingen fattige familier i Viken
Stadig flere barn i vårt fylke vokser opp i fattigdom. Tall fra 2018 viser at 12% av barna i
Viken vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, og antallet er økende. Barn som lever
i lavinntektsfamilier får ikke de samme mulighetene som sine klassekompiser og det er
betydelig sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og psykiske helseproblemer.
Barnetrygden er et av våre mest suksessfulle virkemidler for å hjelpe familier med
vedvarende lavinntekt, og er en god universell ytelse som virker utjevnende. Barnetrygden
må økes for alle, ikke bare de minste. Det er de eldste barna som merker familiens
vanskelige økonomi best. De får ikke være med på bursdager eller skoleturer, er sultne på
skolen og føler utenforskap. I 2019 beregnet 50 av 61 kommuner i Viken barnetrygden som
inntekt ved utmåling av sosialhjelp. SV Viken skal kjempe for at barnetrygden holdes utenfor
beregningen av sosialhjelp i kommunene.
Mange av barna som lever i familier med vedvarende lavinntekt bor også i hus eller leiligheter
som ikke er bra nok. Barns mentale helse påvirkes av å bo i dårlige boliger, og dette igjen
påvirker hvordan barna har det på skolen og barnas sosiale liv. SV Viken skal følge opp at
kommunene har gode boligsosiale handlingsplaner for å sikre at barn bor trygt. Vi skal jobbe
for at startlånsordningen, bostøtte, leie til eie, rådgivning og investeringstilskudd er
virkemidler som brukes aktivt i kommunene for å bedre boligsosiale levekår.
Universelle ytelser som ikke segregerer ytterligere er det som hjelper barna og ungdommene
best. I tillegg til bolig og barnetrygd, må vi derfor prioritere skolemat og styrke gratis
fritidstilbud i kommunene våre.
Viken SV vil:
● Øke barnetrygden for de eldste barna først
● Innføre barnetrygd til ungdommene er ferdig på videregående skole
● Holde barnetrygda utenfor beregning av sosialhjelp
● Følge opp kommunenes boligsosiale satsinger og handlingsplaner
● Sikre flere sommerjobber til ungdommer som lever i vanskelige økonomiske forhold
● Styrke fritidsklubber i alle kommuner
● Innføre gratis skolemat
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