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Krisepakke til barn og unge nå! 
Barn og unge har måttet betale en høy pris gjennom hele korona-pandemien. Hjemmeskole, 

karantener og sykefravær har gått ut over både læring og den psykiske helsa. Mange barn og 

unge har opplevd brudd i relasjonene til de trygge voksne de er avhengige av i hverdagen 

sin. Færre fritidstilbud og aktiviteter har gjort at mange barn er ensomme og uten trygge rom 

å søke seg til. Vold mot barn har også vært utbredt under krisa.  Bare i løpet av de åtte ukene 

med stengte skoler ble 1 av 6 ungdommer mellom 12 og 16 år utsatt for vold eller overgrep.  

Krisen rammer ikke likt. Den har forsterket de sosiale forskjellene. Det er barna og 

ungdommene som har hatt utfordringer fra før, som har merket konsekvensene mest. Det 

gjør det enda mer prekært å handle.  

Oslo SV krever også at både regjeringen og byrådet kommer med tiltak for å bøte på de 

negative konsekvensene tiltakene har på kort sikt, og bygge tjenester til barn og unge som er 

i stand til å fange opp og hjelpe de som nå sliter på lengre sikt.  

Krisen viser tydelig hvor viktig velferdsstaten er, og at det har vært ansvarlig politikk å satse 

på bemanningsnormer i de viktigste tjenestene for barn og unge. Dette må alle partier lære 

av. At byrådet i flere år har prioritert tjenestene til barn og unge har hindret krisen i å gjøre 

enda større skade, spesielt i de områdene som er mest preget av fattigdom og 

levekårsproblemer. Vi har ansatt 900 flere lærere i Osloskolen, flest i levekårsutsatte 

områder. Deltagelsen i AKS har eksplodert, spesielt i Groruddalen og indre øst, etter at SV 

kjempet gjennom gratis AKS for over 17 000 barn i Oslo. Byrådet har bygget over 3000 

barnehageplasser som har bidratt til at over 90 prosent av barn i Oslo går i barnehagen for 

første gang i historien, og kontantstøttebruken er halvert! Nå skal vi også øke bemanningen i 

enkeltbarnehager i områder med store levekårsutfordringer. I tillegg har alle som får barn for 

første gang fått et tilbud om så mange hjemmebesøk fra en helsesykepleier som de måtte 

ønske frem til barnet er to år. Byrådet har også fått på plass to tusen sommerjobber for 

ungdom og bygget rekordmange idrettsanlegg.   

Men det er ikke nok. En krise-situasjon krever radikal handling. Oslo SV mener regjeringen 

må styrke kommuneøkonomien kraftig for å styrke barnehager, skoler og andre tjenester 

rettet mot barn og unge. I tillegg må tjenesteapparatet rigges om, så barn får den hjelpen de 

trenger, uavhengig av henvisning og diagnose.  

Byrådet må bruke ethvert handlingsrom til å prioritere barn og unge i sine budsjetter. 

Trangere økonomisk handlingsrom skal ikke ramme barna. Tiltak som økt eiendomsskatt og 

redusert konsulentbruk må komme før man vurderer å kutte i viktige tjenester og tiltak til barn 

og unge. 

Når koronakrisen er over, står fortsatt ulikhetskrisa igjen, i forsterket form. Den rammer barn 

og unge særlig hardt. 

 Oslo SV krever en krisepakke for barn og unge med følgende tiltak:  

▪ Flere ansatte i barnehagene. Regjeringen må gjøre som Oslo og bevilge midler til 

ekstra bemanning i levekårsutsatte områder, og lage en opptrappingsplan for å sikre 

at bemanningsnormen gjelder i en større del av åpningstiden enn i dag. Nok voksne 

med overskudd og tid er avgjørende for å bøte på effektene av krisen. 



Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Oslo SV, 6. mars 2021 

post@sv.no | sv.no 2 

 

 

▪ Bedre skolebudsjetter og mer hjelp til de som trenger det. Skolen trenger mer 

ressurser hvis elevene skal ta igjen tapt læring etter korona-pandemien. Regjeringen 

må starte med å fullfinansiere den eksisterende lærernormen. Samtidig må det 

bevilges midler til at skoler i levekårsutsatte områder får ekstra ressurser. Byrådet må 

skjerme skolebudsjettene selv om den økonomiske situasjonen er krevende de neste 

årene.  

 

▪ Bygge nærmiljøskoler. Skolene må få støtte til å åpnes i feriene mens pandemien 

pågår. Skolen må videre bygges opp til å bli aktivitetssenter for nærmiljøet morgen, 

ettermiddag og kveld. Det må etableres koordinatorordninger mellom skole og bydel 

som gjør at skolen kan samarbeide aktivt med nærmiljøet, som idretten og kulturlivet. 

Det trengs en opptrappingsplan for helse- og sosialfaglig kompetanse i skolen. SV vil satse 

på å utdanne unge til rollemodeller, slik man allerede gjør gjennom Alnaskolen og 

Tøyenakademiet. 

 

▪ Kickstart av idrett. Gjennom krisen har frafallet økt og flere må stå utenom 

kameratskapet som aktivitetene skaper. Vi trenger en stimuleringspakke for å hjelpe til 

å starte opp igjen idretten og inkludere den i hele nærmiljøet. Idretten må være for alle 

barn. Det betyr at den må være gratis. Vi må også utvikle nye måter å rekruttere de 

som i dag ikke er med. Idrett og aktivitet må knyttes tettere opp mot skole og 

barnehage og tilpasses til ulike barn.  

 

▪ Flere møteplasser. Det må satses på å etablere trygge og åpne møteplasser for barn 

og unge, som ungdomsklubber, åpne bibliotek og parkområder med aktivitetstilbud. 

 

▪ Stimuleringsordninger for å åpne kulturlivet for flere. Å utvikle talent for og glede 

ved utøvelse av kultur er noe alle barn og unge burde få mulighet til. Gjennom krisa 

har drømmen blitt fjernere for mange. Vi trenger en ny start og å inkludere flere i 

kulturlivet, for eksempel gjennom kulturskole, kor og korps. Vi må åpne kvalitetskultur 

for alle. 

 

▪ Lett tilgjengelige tjenester. Alle tjenester som er til for barn og familier må være lett 
tilgjengelig. Byrådet bygger opp Ung Arena som et tilbud til ungdom og unge voksne, 
og Oslohjelpa som en lavterskel tjeneste for alle barn og familier, men også som lett 
tilgjengelig støtte til ansatte i barnehager og skoler. Nå må regjeringen sørge for at 
barne- og ungdomspsykiatrien blir tilgjengelig for skolene, at familievernkontoret 
styrkes og gjøres reelt tilgjengelig, og både regjeringen og byrådet må prioritere en 
styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjonene for ungdom. Veiledning til og 
oppfølging av familier med funksjonshindrede barn må styrkes. 
 

▪ Tilgjengelige psykologer. Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) har lenge slitt 
med konsekvensene av innsatsstyrt finansiering, store krav til dokumentasjon og økt 
pågang. For å sikre at barn og unge skal få tilstrekkelig og god nok oppfølging, må 
BUP få økte midler og en tillitsreform innføres, slik at kompetente fagfolk kan bruke 
tiden sin til å fokusere på kvalitet fremfor formalia. For å øke tilgangen til 
psykologhjelp i den nåværende pressede situasjonen bør en gjeninnføre frikjøp av 
private avtalespesialister i psykologi og psykiatri i samme lokaler som fastlege. 
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▪ Feriejobb til ungdom. Mange har mistet jobbene sine og for ungdom har det blitt 

vanskeligere å komme i jobb. Vi trenger en ny tiltakspakke for å sikre at ungdom får 

nyttige erfaringer i arbeidslivet. Feriejobber skal være reelle jobber. Pakken kan 

kombineres med et tilbud om ferieaktiviteter for yngre barn.  

 

▪ Forebygge vold og overgrep. Barnevernet må styrkes og rigges så det oppleves 

trygt for barn. Alle barn og unge må få god og forståelig informasjon om hva vold og 

overgrep er og hvor det er hjelp å få, og alle ansatte som jobber med barn og unge 

må få opplæring om hvordan oppdage og forebygge vold og overgrep.  

 

▪ Områdesatsinger: Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-

satsingen blir viktigere enn noensinne etter pandemien. Oslo SV vil fortsette å 

prioritere områdesatsinger og sikre midler til dette." 


