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En velferdsstat på barns premisser 

Dagens velferdsstat ble bygget i en annen tid. Til tross for en sterk velferdsstat er de sosiale 
forskjellene større i dag enn for 40 år siden. Flere trenger ulike former for hjelp over lenger tid fra 
velferdsstaten enn tidligere. Mange mister også tilliten til at det offentlige er i stand til å hjelpe 
dem på en god nok måte.  Samtidig øker presset på å effektivisere ressursbruken i det offentlige 
og gi bedre hjelp for mindre penger. 

Oslo SV mener derfor det er på tide å styrke velferdsstaten. Vi vil ha en velferdsstat som lytter til 
folk, som gir tillit til fagfolk og som lykkes bedre i å utjevne sosiale forskjeller. 

Styrkingen av velferdsstaten må starte med tjenestene som barn og unge møter. Barn og unge har i 
altfor liten grad blitt hørt og inkludert med reell innflytelse og medvirkning når vi har bygget opp 
dagens barnehager, skole, barnevern og helsevesen. Det til tross for at det er barna som er mest 
avhengige av at velferdsstaten fungerer. En god barndom er nøkkelen til et godt liv.  

Oslo SV mener en velferdsstat på barns premisser i samspill med foreldrene skal bygges på følgende 
prinsipper: 

Samarbeid med barn og unge 

En helt avgjørende kilde til hvordan velferdsstaten skal møte barn og unge, er barn og unge selv. FNs 
barnekonvensjon sier at vi først og fremst skal ta hensyn til barns beste. Barn har rett til å bli hørt i alt 
som angår dem. Det innebærer at alle tjenester rettet mot barn, inkludert skole, barnehager og 
barnevern, må involvere det enkelte barn i beslutninger som angår dem. Når nye tjenester rettet mot 
barn og unge skal utvikles eller endres, må barn og unge være aktive samarbeidspartnere. 

Lett tilgjengelig hjelp 
Selv om mange får god hjelp innenfor dagens system, er det for mange som opplever å ikke få 
hjelpen de har behov for. Enten fordi de blir kasteballer mellom ulike tjenester, fordi de ikke blir 
klassifisert som syke nok til å få hjelp, eller fordi de må vente lenge på byråkratiske prosesser før 
nødvendig hjelp kommer. Det gjør at mange barn slutter å stole på de som skal hjelpe dem. 

Heller enn at barna må dra vekk fra skolen eller barnehagen for å få hjelp, vil Oslo SV jobbe for at 
hjelp skal være lett tilgjengelig, uten terskler, på skolene og i barnehagene. 

Inkludering 
Vi må forstå årsakene til barns oppførsel, ikke bare behandle symptomene. Klarer vi å inkludere 
barn tidlig, er det den sikreste veien for å unngå at problemer eskalerer senere. Det er en sentral 
del i prosjektet om å gjøre Oslo til en traumeinformert by. Oslo SV vil jobbe for at alle barn skal 
inkluderes i trygge fellesskap. Oslo SV vil jobbe for at alle barn skal inkluderes i trygge fellesskap. 
Fattigdomsperspektiver for hele familiens situasjon er viktig. Dette omhandler gode boligforhold 
og anstendig økonomi og relevante hjelpetilbud for hele familien. 

Tillit  
For å gi god hjelp må fagfolk få rom og tillit til å følge opp barna, ut fra barnas forutsetninger og 
behov, uten politisk overstyring. Oslo SV vil forsterke innsatsen for en tillitsreform i hele 
hjelpeapparatet. Det innebærer å fjerne unødvendig rapporteringskrav og frigjøre tid til møtet 
mellom barna og de som skal hjelpe. 



Oslo SV har i byråd satt i gang tiltak for styrke velferdsstaten på barn og unges premisser, etter disse 

prinsippene. De tiltakene må forsterkes og videreutvikles. 

 
Oslo SV vil satse på følgende tre prosjekter: 

1. Gjøre Oslohjelpa tilgjengelig for alle barn  

SV i byråd har etablert Oslohjelpa. Hit skal barn, foreldre, barnehager og skoler kunne henvende 
seg og få hjelp, uten å måtte kartlegges eller diagnostiseres først. Oslohjelpa er i gang i alle 
bydeler, men fortsatt i en utviklingsfase. Teamene i Oslohjelpa består av personer med ulik 
fagkompetanse, som sosionomer, spesialpedagoger, psykologer og helsesykepleiere. Når det er 
behov, kan teamene påkalle ekstra spesialkompetanse. Dette gjør teamene i stand til å hjelpe 
barn og familier med ulike behov, uten å være avhengig av å henvise videre. Oslohjelpa skal 
systematisk evaluere om hjelpen fungerer, sett fra barnas ståsted. Det som ikke fungerer, skal de 
slutte med. Slik frigjøres ressurser til andre oppgaver som er viktige for innbyggerne, ikke minst 
for barn og unge. Oslo SV vil videreutvikle Oslohjelpa og jobbe for at den gjøres tilgjengelig for alle 
barn i hele Oslo så raskt som mulig. 

I tillegg vil Oslo SV at andre deler av hjelpeapparatet, som helsesykepleiere, Pedagogisk-
Psykologisk tjeneste (PPT), BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), NAV og barnevern er 
til stede på skolene og lett tilgjengelig for barn og ungdom. Oslo SV har sikret en kraftig 
opptrapping av antall helsesykepleiere, og vil forsterke denne innsatsen ytterligere. Oslo SV vil 
legge press på regjeringen for å sikre at BUP fortsatt kan være til stede på våre skoler. 
Regjeringens innføring av innsatsstyrt finansiering har ført til at de fleste BUP-ene har trukket seg 
ut fra osloskolene. Dette er svært uheldig og ressursmessig ineffektivt. 

2. Gjøre hjembesøksprogrammet "Nye familier" til en nasjonal satsing 

SV i byråd opprettet "Nye familier", et hjemmebesøksprogram som tilbys alle som får barn for 
første gang, som får barn i Norge for første gang, eller som har barn fra før, men trenger ekstra 
hjelp. Hjemmebesøkene skjer fra svangerskapet av og inntil barnet er to år, fra samme 
helsesykepleier. Familiene får så mange hjemmebesøk de har behov for, noe som bidrar til å 
bygge tillitsfulle relasjoner mellom familiene og hjemmesykepleieren. Målet er å hjelpe til med 
det som er viktig for familiene og hindre at problemer får utvikle seg. "Nye familier" er også en del 
av utviklingsarbeidet Barnehjernevernet, hvor målet er å beskytte barn mot vold, omsorgssvikt og 
overgrep. Samtidig er målet å gi familiene hjelp til å klare seg selv, og forebygge alvorlige 
levekårsproblemer, fattigdom og utenforskap. Oslo SV vil fortsette å satse på "Nye familier" og 
videreutvikle Barnehjernevernet. Oslo SV mener "Nye familier" bør adopteres av regjeringen og 
gjøres til et nasjonalt program. 

3. Lage barnehager og skoler på barns premisser 

Å samarbeide med barn om hvordan barnehagene og skolene skal utformes er helt nødvendig for 
å styrke velferdsstaten på barns premisser. Sammen med lærerne og elevene vil vi skape en skole 
som tar det å være barn på alvor. Oslo SV ønsker å fortsette innsatsen for å demontere 
høyreskolens test- og måleregime og sikre en praktisk og variert skoledag der alle kan lære, 
mestre og trives. Vi må fortsette å utvikle skolen fra resultat- og produktorientering til å vektlegge 
læring og utvikling. Oslo SV vil gi alle barn fra 1.-4. klasse gratis AKS, at det blir mer vekt på 
praktisk-estetiske fag i skolen og at hjemmelekser erstattes av skolelekser. Samtidig må vi styrke 
innsatsen for å gjøre barnehagene våre bedre, gjennom blant annet flere ansatte der det er størst 
behov, flere barnehagelærere og ansatte med barnefaglig kompetanse, og sikre at barnehagene 
vektlegger lek, sosial læring og språkutvikling. 


