Fornavn og etternavn : Christine Litlekalsøy et al
Din organisasjon/virksomhet : NAV Bærum
Hvor trykker skoen for barn i lavinntektsfamilier? Hva bør gjøres for å bedre oppveksten til barn og
unge med lavinntektsbakgrunn? Og hvem bør gjøre noe med konkrete forslag – stat, kommune,
frivillige organisasjoner, næringslivsaktører eller sosiale entreprenører?
En god oppvekst varer i generasjoner. Hvordan kan vi videreføre positiv sosial arv?
Hva er problemet:
1) Vi fanger ikke alltid opp alle utfordringene disse familiene står i.
2) Det finnes få eller ingen reelle jobbmuligheter for mange foreldre på grunn av manglende
formalkompetanse og språknivå. Vi vet at deltakelse i arbeidslivet forebygger negativ sosial
arv, og styrker helse og sosial deltakelse i samfunnet. Bedre for foreldrene = bedre for barna.
3) Det finnes ikke noe helhetlig oversikt over offentlige tilbud/tiltak/ kompetanse som er
relevant for denne gruppen. Det gjelder frivillige/ privat og offentlig.
4) Det finnes ikke ét sted der familien kan søke og få samlet vurdering av sin situasjon.
5) Det samarbeides ikke godt nok tverrsektorielt.
6) De svakeste faller mellom alle stoler fordi ingen sektor eier ansvaret. Det faller på tilfeldige
relasjoner til den enkelte ansatte som møter familien. Mange familier trenger støtte hele
veien hele tiden.
Hva er løsningen:
1) Vi som fagpersoner må spørre, og hele tiden være bevisste på å løfte barneperspektivet i
møte med de menneskene vi følger opp.
2) Det må opprettes inkluderende stillinger der disse menneskene får brukt sin kompetanse og
bidratt til fellesskapet (for eksempel liten stilling på eldrehjem der oppgaven er å være sosial,
holde i hånden, går tur, ta en prat.mm) uten at det er krav til B1 eller høyt utdannelsesnivå
3) ÉN PORTAL: Samle informasjon på et sted på nett – drifte og holde oppdatert info.
Tilgjengelig skriftlig og audio på flere språk.
4) SØKNADSPORTAL: Når man søker om en kommunal ytelse / eller ønsker å vite hva man har
rett på / så legges det inn en kartlegging som automatisk kobler opp alle relevante
instanser/muligheter/tiltak som kan være aktuelle (det digitale programmet henter opp info
automatisk) – slik at det automatisk genereres veivisere til rette instanser/ rett info/ tilbud /
muligheter.
5) Det opprettes samarbeidsgrupper/kanaler mellom viktige instanser som skole/ NAV /
barnevern etc for å sikre at informasjon er tilgjengelig for alle som møter disse familiene
gjennom sin jobb, slik at vi er kompetente på muligheter og rettigheter familiene har på tvers
av sektor.

I tillegg utvikle flere digitale verktøy som er interaktive – jf NAV Familiepengers
chattefunksjon.

6) Gjeninnføre sosialfaglige tjenester
Hvem har ansvar for å gjennomføre det:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hver enkelt nav-veileder, lærer, barnehagepedagog etc….
Offentlige instanser, Kommunen, Det private næringslivet, Sosiale entreprenører.
Offentlige myndigheter (kommune)
Bufdir/ Kommune /stat /
Bufdir
Bærum Kommune

