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Norske Kvinners Sanitetsforenings innspill til barne- og familiedepartementet om 

Statsbudsjett 2023 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har i 125 år bidratt til bedre helse og livsvilkår 

for kvinner, barn og ungdom. I dag er vi Norges største kvinneorganisasjon med 43 000 

medlemmer og over 600 lokalforeninger som gjennom et mangfold av ulike aktiviteter 

jobber for like muligheter og gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Til Statsbudsjett 2023 

ber N.K.S. om at:  

 

• Barnetrygden må økes for alle barn frem til fylte 18 år 

• Frivillige organisasjoner må sikres langsiktig finansiering å tilby lavterskel 

møteplasser og aktiviteter  

 

Barnetrygden skal gjelde for alle barn frem til fylte 18 år og må prisreguleres  

Andelen barn som lever i lavinntektsfamilier har økt bekymringsfullt de siste årene. 

Gjennom FNs Bærekrafts mål nr. 1, har Norge forpliktet seg til å minst halvere antall barn 

som lever i fattigdom, innen 2030. 

 

N.K.S. synes det er svært gledelig med gjennomslag for at sosialstønad ikke skal reduseres 

hvis familien mottar barnetrygd. N.K.S. mener at økning i barnetrygd bør gjelde alle barn 

og ikke utelukkende barn fra 0 til 6 år. Eldre barn fører generelt sett til økte utgifter til mat, 

klær og utstyr. N.K.S. har de siste årene trappet opp innsatsen for å inkludere barn og unge 

som lever i lavinntektsfamilier i våre aktiviteter. Koronapandemien har ført til ekstra stort 

behov for å sikre at barn føler seg inkludert og deltar på fritidsaktiviteter sammen med 

trygge voksne i sine lokalmiljø. Mange barn og unge har falt ut av sine faste aktiviteter som 

en følge av perioder med nedstenging og strenge smitteverntiltak. Ungdomstiden er svært 

krevende hvis man er bekymret for familiens økonomi og opplever det som en barriere for å 

delta i lokalsamfunnet.  

 

Å leve med svak økonomi har store helsemessige konsekvenser, og en økning av 

barnetrygden for alle vil bidra til å øke familiers inntekt og løfte flere tusen barn og unge 

over fattigdomsgrensen. En økning i barnetrygden for alle barn mellom 0 og 18 år vil være 

ett av flere viktige virkemidler for å hjelpe flere familier ut av fattigdom. 

 

Sikre deltakelse for alle barn og unge gjennom lavterskel aktivitet og møteplasser  

FNs barnekonvensjon artikkel 31 sier at alle barn har rett på hvile, fritid og lek. Kommuner, 

i samarbeid med frivillige organisasjoner, må sikre at alle barn og unge får delta på minst 

en gratis lavterskel møteplass eller aktivitet. N.K.S. erfarer at det er mange ulike barrierer 

som sammen hindrer deltakelse for barn og unge. Både økonomi, språk, mangel på tilgang 



til offentlig og billig transport, tilgang til åpne møteplasser, samt krav til innkjøp av utstyr 

er noen eksempler.  

 

Gjennom våre aktiviteter for barn og unge erfarer vi at ikke alle ønsker å delta på 

organisert fritidsaktivitet, men heller komme på åpne, lavterskel møteplasser. Arbeidet vårt 

finansieres fra flere ulike tilskuddsgivere, blant annet gjennom nasjonal tilskuddsordning 

for inkludering av barn, men dette er sårbart og skaper liten forutsigbarhet for både 

barn/familier, for frivillige og for hjelpeapparatet. For å kunne imøtekomme alle barns 

behov trengs det langsiktige støtteordninger til frivillig sektor slik at også tilbud om åpne 

møteplasser og lavterskel aktiviteter opprettholdes. N.K.S. ber derfor om at det sikres 

langsiktig finansiering til frivillig sektor.  

 

Med vennlig hilsen 

Norske Kvinners Sanitetsforening 

Grete Herlofson                           

Generalsekretær           


