Aleneforeldreforeningens innspill til statsbudsjettet for 2022

I går, 12.oktober 2021, la Regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Vi opplever at
statsbudsjettet fortsatt ikke tar de stadig økende forskjellene i samfunnet på alvor, og vi ønsker å
kommentere punkter fra budsjettet som direkte berører vår målgruppe.

Barnetrygd
Vi ser at i forslaget er eneste endring i barnetrygden en prisjustering på barnetrygd for barn under 6
år. Det er skuffende å se at barnetrygd for barn over 6 år og tillegget for enslige forsørgere ikke
verken prisjusteres eller økes. Vi mener bestemt at barnetrygden for barn over 6 år må økes, da vi
ikke ser hvordan det kan forsvares at det siste år kun ble økt for de med barn under 6 år. Vi vet at
Regjeringen mener at dette er den gruppen foreldre som sliter mest økonomisk pga ofte løsere
tilknytning til arbeidslivet, men vi mener at vår gruppe, aleneforeldre, er glemt i denne vurderingen.
At vår målgruppe igjen blir en «glemt» gruppe bekreftes for øvrig også av det faktum at
tilleggsstønaden vår målgruppe mottar for barn under seks år ikke inneholder tillegget for
aleneforsørgere. For de fleste er det mer kostbart å ha barn over 6 år, både med tanke på
fritidsaktiviteter, økt matbudsjett, etc. Klær og utstyr er mer kostbart når barna blir større, i tillegg
kommer utgifter som briller og regulering som blir en stor utgift fore foreldre da den offentlige
støtten til dette er tilnærmet lik null. Vi vet at Regjeringen forsøker å kompensere for deler av dette
via Fritidskortet og reduserte priser på skolefritidsordninger, men dette er enda ikke tilgjengelig over
hele landet. Om Regjeringen ønsker å utjevne forskjellene hos barnefamilier i Norge vil en ytterligere
økning av barnetrygden være et godt virkemiddel.
Aleneforeldreforeningen ønsker i tillegg å påpeke nok en gang at barnetrygden bør holdes helt
utenom beregning av sosialhjelp i alle kommuner i Norge. Det oppleves som tilfeldig og urettferdig at
lavinntektsfamilier skal få enda mindre midler å rutte med i noen kommuner.

Foreldrepenger
Regjeringen forslår å sette av 73 millioner for å gi fedre med opptjent rett til foreldrepenger åtte
ukers foreldrepenger uavhengig av mors aktivitet under tiltaket. Vi mener dette er et skritt i riktig
retning da far endelig vil få rett til foreldrepenger i sin permisjon selv om mor er student eller ikke
har vært i arbeid de siste månedene. Vi er også positive til at far fra august 2024 skal kunne ta ut ti
ukers permisjon uavhengig av mors aktivitet.

SFO
Det foreslås å bevilge 51,5 millioner til gratis SFO for familier med lavinntekt i utvalgte kommuner. Vi
mener at dette bør innføres i alle landets kommuner.

Fritidskort
At Regjeringen foreslår å bruke 225 millioner kroner på å starte nasjonal utrulling av fritidsordningen
ser vi som positivt samtidig som vi mener at målet burde være full dekning av målgruppen innen
høsten 2022, ikke om lag en tredjedel slik det ligger an til med foreslåtte beløp. I et samfunn hvor
forskjellene stadig øker mener vi det er viktig at alle barn og unge får mulighet til å delta i
fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og fritidskort til alle barn og unge er en liten pris å
betale for å gi disse mulighet til deltagelse og å oppleve inkludering i sin fritid. Samtidig vil vi påpeke
at fritidskort i seg selv ikke nødvendigvis er nok til å gi barn og unge full inkludering da det påløper
kostnader for fritidsaktiviteter som ikke dekkes av kortet, slik som utstyr til aktiviteten, deltagelse på
cuper/konkurranser etc.

Familievern
Vi mener at det er positivt at styrkingen av familievernet fra 2021 opprettholdes i forslaget for 2022.
Samtidig mener vi at familievernet hadde hatt behov for enda mer ressurser for å kunne bli en mer
hjelpsom instans for foreldre i konflikt, og at dette kunne ha frigjort ressurser i rettsvesenet.

Skatt
At Regjeringen ønsker å øke satsen i minstefradraget til foreldre fra 46 til 48 prosent og at
trinnskatten reduseres i trinn 1 og 2 er vi positive til. At nedjusteringen for barn 2, 3 etc. ønskes
fjernet slik at hvert barn får fullt fratrekk er meget positivt. Det vil klart utgjøre en forskjell at barn nr.
2 etc. økes fra 15 000 til 25 000, som er summen på fradraget for det første barnet.
Aleneforeldreforeningen ønsker at det skal vurderes å gi skattefradrag for husleieutgifter da vi har
mange i vår målgruppe som ikke har økonomisk mulighet til å få boliglån, og dermed kjøpe egen
bolig, men betaler høye summer i leie.

Nav
Aleneforeldreforeningen ser positivt på at det i nevnte statsbudsjett bevilges 441 millioner til NAV. Vi
ser det hensiktsmessig at disse midlene både går til IKT-modernisering og øvrig styrking av etaten. Vi
håper dette vil føre til et mer tilgjengelig NAV for brukerne og at fokus på forsterket faglig
kompetanse vil sørge for mer individtilpasset oppfølging av disse. Riktig veiledning og støtte fra
etaten er viktig for vår målgruppe.

Bostøtte
Bostøtte er uten tvil et av de viktigste virkemidlene for å hjelpe de som har vanskelig for å få endene
til møtes. Den er ment å være et virkemiddel som skal treffe målgruppen og være en bidragsyter til
løse økonomiske problemer der og da. Vi er positive til at bostøtten er foreslått med en økning på 71
millioner for 2022. Bostøtten er en av de ordningene som burde treffe vår målgruppe best, da det er
mange aleneforeldre som ikke har annen mulighet enn å leie bolig. Vi anser det som uheldig at opp
mot 75 prosent av vår målgruppe har høyere bokostnader enn ordningen støtter opp om. Dette er
særs uheldig og vitner om en dårlig innsikt om leiepriser og leiemarkedet i Norge. I tillegg mener vi at
inntektsgrensen for å motta bostøtte bør heves, og at det bør tas hensyn til familiens økonomi totalt
sett for å vurdere innvilgelse av bostøtte. I dag er ordningen lite fleksibel ved at en inntekt på
eksempelvis kroner 50,- mer enn inntektsgrensen gir avslag på bostøtte.
Vi mener også at foreslått økning i bostøtten må vurderes ytterligere styrket med tanke på de økte
strømprisene vi ser allerede nå. Å styrke bostøttemottakere med ytterligere økonomisk støtte til
høye strømregninger vinteren 21/22 vil være viktig for å hindre ytterlige konsekvenser for de med
lavinntekt.

Husbankens låneramme
At Regjeringen ønsker å høyne lånerammen i Husbanken med 3 milliarder i kommende år er positivt.
Startlån er det viktigste virkemidlet for å hjelpe vanskeligstilte familier fra leie- til eieforhold.

Fri rettshjelp
Aleneforeldreforeningen er positive til at grensen for fri rettshjelp er foreslått økt med ti prosent.
Det er også positivt at rettsgebyret til domstolene og ved sivile søksmål skal reduseres.

Helse
Økning i egenandelstaket på frikort til nesten kroner 3000,- opplever vi som svært negativt for vår
målgruppe. Det vises stadig til at mennesker som lever i vedvarende lavinntekt har dårligere fysisk og
psykisk helse og vi mener det er fare for at noen opplever at de ikke har økonomi til å ta vare på sin
psykiske og fysiske helse grunnet stadig økning i egenandelstaket. Vi stiller oss positive til forslaget
om å avvikle dagens bagatellgrense på kr. 200,- for utbetaling av egenandeler.
Vi etterlyser også at støtte til regulering og briller til barn under 18 år tas med i budsjettet. Dette er
en stor utgift for vår målgruppe og kan skape uheldige konsekvenser i fremtiden for barna. I tillegg
mener vi at tannhelse hos voksne, spesielt i lavinntektsgruppen, må være en prioritert post da det

viser seg at de med dårlig økonomi generelt har dårligere tannhelse enn resten av befolkningen da
det er vanskelig å prioritere store tannlegekostnader.

Psykisk helse barn og unge
At Regjeringen ønsker å øremerke 18 millioner til å utvikle og pilotere lavterskel behandlingstilbud i
kommunene for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblematikk er vi
svært positive til. At det finnes et slikt tilbud i alle landets kommuner er viktig da vi ser at lettere
psykiske plager hos barn og unge øker og at tilbudet er svært mangelfullt.

Frivillig sektor
Hele den frivillige sektor i Norge har i lang tid etterspurt full regelstyrt momskompensasjon, det er
derfor svært skuffende å se at det er foreslått en nedgang på 50 millioner fra 2021. Vi mener at
frivillig arbeid ikke skal være avgiftsbelagt, det bør være et mål for Regjeringen å styrke denne
sektoren blant annet via full momskompensasjon fremover. Pandemien vi har vært igjennom har vist
hvor viktig frivilligheten er i det norske samfunn og det må legges til rette for å skape økonomisk
stabilitet for sektoren. Vi mener også at støtteordningene til frivillig sektor trenger trygg og
forutsigbar finansiering, kortsiktige støtteordninger gjør det vanskelig for sektoren å drifte langsiktig.
Vi er glade for forslaget om at organisasjonene skal motta tilskudd i to til fire år over ordningen, men
vi ønsker at det skal bli enklere for organisasjoner å passe inn i de forskjellige støtteordningene.
Aleneforeldreforeningen opplever at dagens rammevilkår i bevilgningene blir for smale og ensrettet,
slik at organisasjoner med fokus på flere aktiviteter kan falle utenfor ordningenes kriterier.

Oppsummering
Som nevnt i innledningsvis kan vi ikke se at forslaget til statsbudsjett for 2021 tar høyde for å
utjevne forskjellene i det norske samfunnet nok. I år, som tidligere år, skulle
Aleneforeldreforeningen gjerne sett at den økende fattigdommen og de økonomiske og sosiale
forskjellene ble ytterligere adressert i årets budsjettforslag.
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