
    

Fattigdomsbløffen 
Historien om hvordan Østlands-Posten gravde fram   

Når vi pøser ut  
 politiske pyntepenger og  
 

    målene virker viktigere enn resultatene  
               Østlands-Posten januar – juni 2012 





• Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets støtteordning  
  «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn»  
 

• På folkemunne kalt «fattigdomsmidler» eller «storbymidler».  
• Mange av dere som sitter her bor i byer som får penger.  

 
 Får dere slike penger der du bor?   
    Etter dette bør du løpe hjem  
    og sette noen på jobben med å sjekke 
     

Fattigdomsbløffen: hva er fattigdomsmidler? 
 





Fattigdomsbløffen: hvordan startet det?  
Jobbet 20. januar – 22. mai: publiserte 23. Mai – 9. juni 2012. 

 
• For syv år siden rangerte Statistisk sentralbyrå Larvik sentrum  

            på bunn av levekårsindeksen: 
 

 Larvik sentrum har de verste levekårene i landet  
 

• Den gangen ble tiltak satt i gang og politiske lovnader gitt 

 
  Det var på høy tid med en statussjekk 



…så hvorfor gjorde vi ikke det? 
 

• Fordi vi ikke har ressurser: å grave er noe de store gjør 
   En urovekkende utbredt feilslutning i lokalavisene 

 
… men det med ressurser er sant, for vi har ikke: 

• Nok folk, nok folk som vil, nok folk som kan, nok tro, nok kunnskap, 
nok erfaring, nok mot – på alle nivå 

  

• Trikset er: å drite i det 
 

• To metoder: pur vilje (vi gjør det i tillegg til alt)     

   eller beinhard prioritering (hva slutter vi med som 
             lokalavisa alltid har gjort og «må» gjøre?) 
 

• Du trenger uansett to ting: en ekstrem hypotese og masse vilje  
 
 



… en sjanse dukker opp  
 Vi startet opp i januar 2012 og manglet alt alle lokalaviser mangler.  
     Så hva hadde vi? 

 

• En tanke om at det var noe underlig med  
  alle disse fattigdomsmidlene Larvik får  
 

• En sommervikar med ambisjoner: Anne Skalleberg Gjerde  
 som takket ja til et vikariat mot at vi lovet henne et graveprosjekt 

• To journaliststudenter fra Larvik:  
       som kom hjem når de skulle ha graveprosjekt på skolen  
  – unge, brennende folk vi har imponert med graveprosjekter  før 
 

    … og da har du alt! 
 
 
 

 
 



Den hermetiserte hypotesen 

 ” 
 ” 

Lansert etter SKUPS graveskole for flere år siden, men bare blitt liggende. 

Vi ville vite 

 om de mange millionene  
  delt ut i statlige fattigdomsmildler det siste tiåret  
   har gjort lite eller ingenting med 
         kommunenes samlede fattigdomsutfordringer. 

Vi bestemte oss like greit for å tro at midlene 
   ikke har noen effekt for fattige i Larvik:   

    at dette er politiske pyntepenger 
 

 



50.000 kroner i tiltaket «Sisterhood» gikk til: 
• en brukt sittegruppe,  
• gardiner, duftlys og pynteputer 
• administrasjon  

Fattigdomsbløffen: Hva fant vi? 
Et annet tiltak «Skjulte Talenter», brukte 
250.000 kroner  
   - uten å sette i gang  
 jobbkurset for unge  
de brukte opp pengene på å planlegge.  De fant ikke fattige og startet ikke noe tiltak 



• Ingen har noen gang  

 målt effekten av tiltakene 
 startet med fattigdomsmidler 
  

 …Men tilskuddene øker hvert år 
  
• I løpet av åtte år har Larvik fått  

 nesten seks millioner kroner 
 

• Larvik kommune har ikke analysert 
fattigdomsproblemet 

• Det er tre år siden politikerne vedtok å 
lage en plan: … Den finnes ikke 

Fattigdomsbløffen: … og vi fant at 



• Halvparten av utgiftene til 
Larviks fattigdomsprosjekter er 
lønnsutgifter – hovedsakelig til 
kommunale stillinger 

 

• Flere tiltak når få eller ingen  
  i målgruppen 
 

• Flere tiltak ble aldri 
startet, mens andre ble lagt 
ned før de kom ordentlig i gang 
 

• Av de 18 oppstartede 
tiltakene mellom 2005 og 2011, 
er ti lagt ned 
 

• Det er mye sen og mangelfull 
rapportering til departementet 
 

 

Fattigdomsbløffen: … litt mer 



• Det aldri etter syv år med tilskudd og seks millioner kroner 
vært flere fattige barn i Larvik enn nå 
 

• Det boligsosiale utviklingsprogrammet, som sies å 
være løsningen på levekårsproblemene i Larvik, har 
ikke resultert i en eneste konkret plan eller tiltak 
på to år: 

  
 

Et uløst problem 

1,2 millioner kroner  
 er brukt på  

møter og reiser     
 for prosjektlederen og styringsgruppen  
 

• Og sprøest av alt:     
 ingen finner de fattige:   
  er det noe galt med premissene også? 



• Tilfellet i Larvik er ikke unikt 
  

• Store svakheter med ordningen ble påpekt under en evaluering i 
2012 – men potten bare øker   
 

• I 2012 delte departementet ut 63 millioner kroner fra ordningen  
     – ti millioner mer enn året før 
 

• Mellom 2005 og 2012 er det delt ut nærmere 400 millioner 
 

Fattigdomsbløffen:  Hva er det totale bildet? 



« Det skal ikke være slik det er i Larvik, 
men ordningen fungerer generelt bra».  
  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marthe Thorkildsen  
 

 En oppfordring fra journalisten: 
 
• 23 bykommuner og 7 bydeler er med i departementets støtteordning, fordi 

de har store levekårsutfordringer. 
 
• Østlands-Posten har kunnet vise hvordan midlene forvaltes i Larvik, og har 

brukt Fafo-rapporten for å vise at Larvik ikke er alene.  
 

• Oversikten over alle tiltakene i alle kommunene mangler. Den jobben 
tar ikke vi, men vi tilbyr gjerne starthjelp til lokalavisredaksjoner som ønsker å hive seg 
på.  

 
 Kan man vise at ordningen kanskje ikke fungerer «generelt bra»? 



Hva har vi lært? 
• Det er en bumpete vei: alle 

gode intensjoner og planer ender alltid i 
kaos 
 

• Vi kunne gjort mer og bedre: 
bilder, case, presentasjon, tempo, spissing 
– det er mer potensiale i saken 
        enn vi har fått ut 
 

• Vi må utnytte plattformene 
bedre: nett og papir må henge sammen 
 

• Vi har et stort og ubrukt potensiale 
i samarbeid med journalistskolene: 
  lærer studentene å jobbe? 
 
 

 



Hva har vi lært? 
• Bare en eller to eller tre brenner, aldri hele redaksjonen: 

sabotørene viser seg og ikke alle synes vi skal grave 
 

• Vi blir slitne: vi brenner opp idealistene våre 
 

• Det skaper støy: ledelse blir mer enn krevende 
 

 

         Hovedkonklusjon: Det er mye lettere å la være…  
 

 



… men det er et demokratisk problem om vi gjør det 
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