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HØRINGSUTTALELSE FRA RETTSPOLITISK FORENING – NOU 2017:6
OFFENTLIG STØTTE TIL BARNEFAMILIENE

1. Innledning
Det vises til departementets høringsbrev av 7.4.2017.
Rettspolitisk forening er en uavhengig forening bestående av jurister, studenter i juridiske
fag og andre interesserte. Rettspolitisk forening arbeider blant annet for å forsvare
rettsstatlige verdier og for å bedre den rettslige situasjonen for sosialt vanskeligstilte
grupper.

2. Kommentarer
Rettspolitisk forening stiller seg bak utvalgets tre overordnede, prioriterte mål for den videre
utviklingen av støtten til barnefamiliene: gode oppvekstvilkår, like muligheter for barn, og
likestilte foreldreskap gjennom yrkesdeltakelse og omsorg. Foreningen er enig med utvalget
i at barn ikke kan lastes for sine foreldres økonomiske situasjon, og at samfunnsmessige
tiltak bør bidra til å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller mellom barn.
Foreningen slutter seg til utvalgets synspunkt om at kjønnslikestilling i arbeids- og
familieliv sikrer rettferdighet og verdiskapning i samfunnet, og at foreldres yrkesdeltakelse
er viktig for velferdsstaten. Reell likestilling innebærer en rett for begge foreldre til å gi
omsorg, og en tilsvarende rett for barnet til å få omsorg fra begge foreldre. At foreldre skal
ha like muligheter, uavhengig av tradisjonelle kjønnsstereotypier, bør være et sentralt
siktemål i utviklingen av støtteordninger rettet mot barnefamilier. Foreningen mener
utvalgets anbefaling om å gi foreldre individuelle rettigheter som omsorgspersoner er et godt
eksempel på tilrettelegging for reell likestilling.
Videre stiller foreningen seg bak synspunktet om at støtteordninger bør være oversiktlige for
mottakere/brukere, og at dette må være et viktig hensyn ved utformingen av ulike tiltak.
Brukerne bør ha enkel tilgang på informasjon om sine rettigheter, slik at de kan få kunnskap
om sin rettsstilling og en reell adgang til å benytte seg av tjenestene. Dette kan oppnås både
gjennom vektlegging av klarspråk ved utformingen av lovgivningen, samt ved å sørge for at
brukerne har enkel tilgang på veiledning fra dem som forvalter regelverket. Rettspolitisk

forening er også enig i at ordningene må utformes slik at de gir forutsigbarhet og stabile
rammebetingelser for mottakerne/brukerne.
***
Eventuelle spørsmål kan rettes til styremedlem Anniken Fuglerud på telefon 98052350,
leder Marie Skjervold på telefon 46675667, eller e-post styret2@rpf.no.

Med vennlig hilsen
for Rettspolitisk forening

Anniken Fuglerud

