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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 16.02.17 barnefattigdom
Interpellasjon fra Anja Elisabeth Ristad (SV):
Stjørdal SV mener tiden er inne for en politikk som tør å bekjempe forskjellssamfunnet. Vi
trenger et mer omfordelende skattesystem med mindre skatt på arbeid, og mer skatt på formue,
arv og eiendom. Norge er fortsatt et land med mindre økonomisk ulikhet enn de fleste land vi
vanligvis sammenligner oss med. Men dette er ikke skrevet i stein. Om utviklingen fortsetter
slik den har gjort de siste tiårene, vil forskjellene være mye større i framtiden.
Når nesten halvparten av skattelettelsene til regjeringen går til den rikeste tidelen av
befolkningen, så øker det forskjellene. Når vanlige folk prises ut av boligmarkedet på grunn av
politisk feighet og vill boligspekulasjon, så øker det forskjellene. Når regjeringen kutter
målrettet til de fattigste, gjennom å kutte i barnetillegget til uføretrygden, i feriepenger for
arbeidsløse, i kjøpekraften til pensjonistene – så øker det forskjellene.
92.000 norske barn lever i fattigdom. Arbeid er den viktigste veien ut av fattigdom. Derfor må vi
både bekjempe ledigheten og sikre at flere får mulighet til å delta i arbeidslivet. Samtidig må vi
styrke de omfordelende ordningene vi vet virker. I stedet for å redusere skattene til dem som har
mest, mener SV vi må øke barnetrygden og satse på barnehager og skole. Slik hindrer vi at
dagens fattige barn blir morgendagens fattige voksne.
Vi har et alvorlig fattigdomsproblem også i Stjørdal kommune. Tall fra Fylkesmannen i NordTrøndelag viser at det er 366 fattige barn i Stjørdal, ut fra de vanlige fattigdomsparametere. Bare
Steinkjer har et høyere antall fattige barn i kommunen. Visste du at det i Stjørdal finnes barn
som aldri har vært på kino i Kimen, som ikke feirer bursdag og som bekymrer seg daglig for
familiens økonomi?
Bekjempelse av fattigdom handler om nasjonal innsats, som å heve barnetrygden, slik SV
foreslår. Men kommunen har også både et ansvar og mulige tiltak for å sikre at alle barn får en
oppvekst uten fattigdom. Det er tiltak som satsene for sosialhjelp og prisene på offentlige tilbud
som kulturskolen.
Hva er ordførerens vurdering av fattigdomssituasjonen i kommunen, og hva slags innsats gjøres
i dag for å motvirke barnefattigdom i Stjørdal?

