
   | nyhet |  | 5

UiT Norges arktiske universitet
Postboks 1063 9480 Harstad I Tlf. 770 58100

Deltid – samlingsbasert over 3 år
Oppstart: Høst 2017

Studiets emner:
• Å organisere og styre (10 sp)
• Å lede (10 sp)
• Å kommunisere (10 sp)
• Ledelse i praksis (10 sp)

Søknadsfrist: 1. mars

Kontaktperson: christine.killie@uit.no

Nærmere informasjon: www.uit.no

Master i Ledelse (90 stp)
UiT i Harstad

• Personlig lederutvikling (10 sp)
• Vitenskapsteori og metode (10 sp)
• Masteroppgavene (30 sp)

GRATIS befaring/tilbud: 815 00 570 - kjellsmarkiser.no

på best-
selgere!-30% til 24.03.

NÅ

Lofotposten TIRSDAG 21. FEBRUAR 2017

ultimatum: SV og førstekandidat i Nordland, Mona Fagerås, krever kraftig økning i barnetrygden for å 
støtte en Ap-regjering. Partiet vil ikke akseptere at barnetrygden behovsprøves, og at de fattigste får mest. – Vi 
tror vi kan få gjennomslag, sier Fagerås. 

– Barnetrygden må 
heves, mener SVs 
førstekandidat i Nord-
land, Mona Fagerås.

Magnar Johansen
magnar.johansen@lofotposten.no

leknes: Under partiets fyl-
kesårsmøte i Bodø i helga un-
derstreket Fagerås hva som blir 
et av de ufravikelige kravene 
fra SV for å støtte en eventuell 
Arbeiderparti-regjering.

– Landsstyret i SV har slått 
fast at heving av barnetrygden 
er et ufravikelig krav for å støtte 
en Ap-regjering. Det går vi til 
valg på, sa Fagerås.

Stått stille siden 1996
Satsene for barnetrygden har 

stått stille siden 1996. Ifølge 
Barne-, ungdoms- og familiedi-
rektoratet lever 3659 barn i fa-
milier som har «vedvarende lav 
inntekt». Det tilsvarer 8,5 pro-
sent av det totale barnetallet. 

Ifølge Bufirs kommunetall er 
andelen høyere i de to største 
Lofot-kommunene. I Vestvåg-
øy lever 237 barn, 10,8 prosent, 

i familier med lav inntekt over 
tid. Tilsvarende tall for Vågan 
er 148 barn, 8,7 prosent.

Flakstad og Moskenes har en 
lavere andel, henholdsvis 7,3 og 
8,2 prosent. 

– At barnetrygden ikke er en-
dret på vel 20 år har ført til at 
mange tusen barn har vokst 
opp i fattigdom. En prisjuste-
ring alene ville ha fått 18.000 
barn ut av fattigdom ifølge Sta-
tistisk sentralbyrå, sier Fagerås.

– Ikke støtte
SV har ikke konkretisert hvor 

mye i kroner og øre barnetryg-
den bør økes.   

– Det vi krever er en kraftig, 
årlig opptrapping av den uni-
verselle barnetrygden i perio-
den, samt en ekstra målretting 
mot fattige familier og enefor-
sørgere. Det foreslo SV i sitt al-
ternative budsjett for 2017 gjen-
nom å legge inn 1,285 milliarder 
kroner til en økning. 

– Har sV fremmet konkret 
forslag i stortinget om økt bar-
netrygd?

– Nei, fordi vi ikke ville fått 
flertall. Nå gjør vi i stedet kravet 
til en valgkampsak med å stille 

ultimatum for å støtte en ny re-
gjering. Det tror jeg øker sjan-
sen for å få gjennomslag, mener 
Fagerås.

– Barnefattigdommen har 
økt – hva er årsaken?

– Vi ser en utvikling der for-
skjellene mellom folk øker. En 
viktig forklaring er at et er kom-
met flere innvandrere der stort 
set mannen har forsørgeran-
svaret. Det er nok blant enefor-
sørgere og innvandrerfamilier 
at barnefattigdommen er høy-
est. Vi ser også en tendens til at 
fattigdom «går i arv», mener 
Mona Fagerås som tror det fak-
tum at satsene har stått stille si-
den 1996 kan bevege Ap.

" 

At barnetrygden 
ikke er endret på 
vel 20 år har ført 

til at mange tusen barn har 
vokst opp i fattigdom
Mona Fagerås, sVs førstekandidat i 
nordland

�� Må øke barnetrygd for å bekjempe fattigdom

– barnetrygden har 
stått stille i 21 år


