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Byrådet mener statens 
trygdeytelser ikke er 
gode nok, men vil ikke 
bruke kommunale mid-
ler for å hjelpe dem som 
får for lite.
ANDERS HAGA
anders.haga@bt.no
foto ODD E. NERBØ

– Det er statens fordømte plikt å 
bruke sine økonomiske midler 
på dette feltet, slo sosialbyråd 
Erlend Horn (V) fast.

Utbruddet kom under debat-
ten om den økende barnefattig-
dommen i Bergen, og temaet var 
den såkalte 80-prosentregelen.

I 2011 avskaffet det davæ-
rende byrådet, som besto av 
Høyre, Frp og KrF, denne re-
gelen, som skulle sikre at varig 
trygdede skulle sitte igjen med 
80 prosent av trygden sin etter 
at husleien er betalt.

– Staten må inn
Daglig leder i stiftelsen Robin 
Hood-huset, Marcos Amano, 
var tydelig på hva han mente om 
tiltaket.

– Dette var et konkret tiltak 
som traff deler av denne grup-
pen som sliter permanent med 
økonomien.

Det store løftet for dem som 
ikke kan jobbe, mener imidlertid 
sosialbyråd Horn at staten må 
ta.

– Vi skal ha et stønadsnivå 
som er verdig, og som også er 
økonomisk ansvarlig. Men å 
gjeninnføre 80-prosentregelen 
har en økonomisk kostnad som 
vil gå ut over andre ting kom-
munen gjør, sa Horn.

Protesterte tidligere
Da det forrige byrådet fjernet 
80-prosentregelen, var Bergen 
den eneste kommunen som 
hadde denne ordningen. Frp, 
Høyre og KrFs begrunnelse den 
gangen var at det førte til at 
arbeidsføre mennesker gikk len-
ger på sosialhjelp her enn andre 
steder. Et annet argument for å 
fjerne regelen var at den statlige 
uføretrygden hadde økt mye de 
senere årene.

De argumentene bet ikke 
på datidens Venstre- og Ap-
politikere, som på spørsmål fra 
BA svarte at de ikke ville fjerne 
regelen.

– Nei. Denne ordningen inn-
befatter relativt få mennesker. 

Mange av disse kan få økono-
miske problemer dersom de 
fratas 80-prosentregelen, og vil 
måtte be om sosialhjelp for å få 
endene til å møtes, sa Hans-Carl 
Tveit (V).

Aps daværende gruppeleder 
i bystyret, Terje Ohnstad, var 
tydelig på hva han mente om 
fjerning av regelen.

– Vi har en politikk hvor vi 
vil satse på velferd kontra skat-
telette. 80-prosentregelen er en 
av de tingene vi vil finne penger 
til. Vi mener det er feil å ramme 
dem som sliter mest, sa Ohnstad.

Vil ikke prioritere
Konfrontert med at Venstre selv 
protesterte mot fjerningen av 
tiltaket i 2011, svarte Horn at han 
måtte være så ærlig å si at det 
ikke blir aktuelt å gjeninnføre 
dette nå.

– Det vil ha en økonomisk 
kostnad som dette byrådet ikke 
vil prioritere i den situasjonen 
vi er i.

Han viser samtidig til at da-
gens byrådspartier reverserte 
flere av kuttforslagene til det for-
rige byrådet, som for eksempel 
fjerningen av klestillegget. Horn 
sier Bergen kommune skal følge 
statlige normer for trygd, og at 
dersom staten øker dem, skal 
kommunen følge etter. Samti-
dig kom byråden med følgende 
erkjennelse:

– Men statens trygdeytelser 

er for lave. Så er spørsmålet om 
det er kommunen eller staten 
som har de økonomiske mus-
klene til å løfte dem. Jeg mener 
det er staten.

– Ikke så vanskelig
SVs Mikkel Grüner var klar på 
at dette også er et statlig ansvar, 
men mener kommunen har 
klare virkemidler de kan benytte 
seg av.

– Når det gjelder 80-prosent-
regelen så kommer man langt 
med lite penger. 15 millioner 
kroner, så er man ikke langt fra 
at den er gjeninnført, sa Grüner.

– 15 millioner vil være betrak-
telig for lite for å gjeninnføre 
80-prosentregelen, og det er 
uansett ikke vår økonomiske pri-
oritering. Vi prioriterer penger på 
andre ting, og en krone kan bare 
brukes én gang, svarte Horn.  

Vil ikke øke fattiges trygd
UENIGE: Debatten på Litteraturhuset om barnefattigdom i Bergen viste frem store forskjeller i måten man ønsker å løse problematikken. Fra v. Marcos Amano ved Robin Hood-huset, 
sosialbyråd Erlend Horn (V), Frp-politiker Marte Monstad og SVs Mikkel Grüner.
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Fattige barn i Norge

n I 2014 bodde 9,4 prosent av alle barn mellom 0 og 18 år i hus-
holdninger med vedvarende lavinntekt. Dette tilsvarer om lag 
92.000 barn og inkluderer hushold som har hatt lavinntekt over en 
periode på tre år.
n Definisjonen av lavinntekt i Norge er at husholdningens inntekt 
er under 60 prosent av gjennomsnittsinntekten i landet.
n UNICEF-rapporten «Fairness for Children» bekrefter disse tal-
lene. Rapporten definerer fattige som de ti prosentene av befolk-
ningen med lavest inntekt.
n For barn i Norge handler fattigdom mye om å være ekskludert 
fra sosiale sammenhenger fordi man ikke har råd til å være med.
n I 2015 lanserte regjeringen sin todelte strategi mot barnefat-
tigdom.
n Midlene er tiltak som reduserer effekten av fattigdom og økt 
forebyggende innsats for å motvirke at fattigdom går i arv fra 
foreldre til barn.
n Kommuner og organisasjoner får 164 millioner kroner i tilskudd 
til ferie- og fritidsopplevelser og annet for 50.000 barn og unge i 
2016.
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Å gjeninnføre 80-pro-
sentregelen har en øko-
nomisk kostnad som vil 
gå ut over andre ting 
kommunen gjør.
Erlend Horn (V), sosialbyråd 


