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Innspill til Helse- og omsorgskomiteen - budsjett 2016 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  

 
Sosialfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenestene 
FO har det siste året svart på flere ulike høringer om helse- og omsorgstjenestene, og 
gjennomgående påpekt at helsetjenester og helse også omfatter sosiale tjenester og 
sosialfaglig perspektiv. Vi mener dette ikke kommer tydelig nok frem, noe som også gjenspeiler 
seg i forslag til statsbudsjett. Sosialfaglige perspektiver og tjenester blir redusert til fordel for 
mer tradisjonelle helseyrker.  

FO støtter foreslått styrking av psykologer i kommunene og satsning på helsetjenester 
til barn og unge. For å sikre gode, tjenester som er «pasientens helsetjeneste» er tverrfaglig 
samarbeid forutsetning. Derfor mener FO at barnevernfaglig, sosialfaglig og vernepleiefaglig 
kompetanse må verdsettes tydeligere i innsatsstyrt finansiering (ISF), helseteamene, 
kjernekompetanse, i folkehelsearbeidet i kommunene, tverrfaglig arbeid, rusomsorgen, 
demens og eldreomsorg, og ikke minst i Kompetanseløft 2020 - og dette må bli synliggjort i 
budsjett 2016. 
 
Programkategori 10.10 folkehelse 

 Øremerkede midler til sosialfaglige stillinger innenfor folkehelseområdet i kommunene. 
 
Kap. 714 Folkehelse 
Det er positivt med øremerkede midler til etablering og videreføring av rusforebyggende 
koordinator og tilskuddsordning for bedre tverrfaglig innsats på rusmiddelfeltet. Vi vil 
poengtere at det er en direkte sammenheng mellom forskjeller i helse og sosiale forskjeller. FO 
mener at for å få bukt med sosiale ulikheter i helse og levekår må det arbeides bredt og 
tverrfaglig. Grunnleggende forhold som psykososial trygghet og forebyggende sosialt arbeid er 
forutsetninger for en god folkehelse, og må være et satsningsområde med øremerkede midler.  
 
Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenesten 

 Øke andelen sosialfaglige stillinger innenfor psykisk helse og rusomsorg  

 Sosialfaglig personell som yter poliklinisk behandling i somatikken inkluderes i ISF 

 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering med satsning på vernepleie- og 
sosialfaglig kompetanse.  

 
Kap. 732 Regionale helseforetak 
Det er positivt at IFS økes på grunn av at flere personellgrupper inkluderes, deriblant for 
poliklinisk rusbehandling og psykisk helsevern med sosialfaglig personell som utførende 
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helsepersonell. FO mener posten må økes ytterligere for at alt sosialfaglig personell som yter 
poliklinisk behandling i somatikken også inkluderes, slik at regjeringen sikrer at målsettingen 
med pasientens helsetjeneste blir gjennomført.  

Det er positivt at satsningen på TSB og utviklingen og omstilling av psykisk helsevern 
videreføres. FO mener satsingen må ivareta barnevernfaglig og sosialfaglig perspektiv, og at 
andelen sosialfaglige stillinger i barne- og ungdomspsykiatrien, psykisk helsevern for voksne og 
rusomsorgen må økes. 
 
Kap. 733 Habilitering og rehabilitering 
FO er positiv til at regjeringen tar sikte på å legge frem en opptrappingsplan for habilitering- og 
rehabilitering med hovedvekt rettet mot kommunene, men mener det er en manglende 
satsning i budsjettet på utviklingshemmede og kompetanseheving i tjenestene. FO forventer et 
stort og særskilt fokus på habilitering. Habilitering er et eget fagfelt som særlig trenger 
vernepleiefaglig kompetanse. Regjeringen må sette av midler i budsjett 2016 slik at tiltakene i 
opptrappingsplanen innebefatter vernepleie- og sosialfaglig kompetanse.  
 
Programkategori 10.60 Helse- og omsorgstjenester i kommunene 

 Økt fokus på sosialfaglig kompetanse og personell i kommunale tjenester generelt og 
i rusomsorgen spesielt 

 Øremerking av overføringene til kommunene til rus og psykisk helse. 

 Satsning på tverrfaglig opptrappingsplan for psykisk helsearbeid for barn og unge i 
kommunene. 

 
Kap. 762 Primærhelsetjeneste 
I statsbudsjettet for 2016 presenteres "Kompetanseløft 2020". Dette er regjeringens plan for 
rekruttering, kompetanse og fagutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Formålet 
med planen er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og sikre at kommunale helse- og 
omsorgstjenester har tilstrekkelig kompetent bemanning. Kompetanseløft 2020 består av seks 
strategier. Regjeringen påpeker at sosialfaglig kompetanse er viktig i arbeid med blant annet 
mennesker med psykisk utviklingshemming, mennesker med rusproblemer og mennesker med 
psykiske lidelser. Da er det merkelig at denne kompetansen ikke blir lagt til grunn i 
strategienes tiltak, og FO savner en helhetlig plan for satsing på barnevernfaglig-, sosialfaglig- 
og vernepleiefaglig kompetanse. 
 
Kap. 765 Psykisk helse og rusarbeid 
FO er tilfreds med at regjeringen foreslår 2,4 milliarder kroner til kommunenes arbeid med 
opptrappingsplan for rusfeltet, og ytterligere 700 millioner kroner for å styrke 
spesialisthelsetjenesten. FO mener midlene til må øremerkes for å styrke tilbudet og øke 
kapasiteten, slik at det ikke blir brukt til administrasjon av fritt behandlingsvalg og fristbrudd. 
Tilstrekkelig kompetanse og kvalitet i tjenesten er vesentlig for en god rusomsorg, og 
avgjørende for gode rehabiliteringsforløp. Vi ser en klar tendens til at helsefaglig personell 
prioriteres i kommunal helse- og omsorgstjenester. FO mener det er behov for mer sosialfaglig 
kompetanse på oppvekstarenaer og en revitalisering av sosialfaglig perspektiv og metoder i 
rusomsorgen. 
 
Programkategori 10.80 Kunnskap og kompetanse 

 Praksisnær forskning knyttet til kommunalt helse- og sosialfaglig arbeid. 

 Velferdsteknologi må være et satsningsområde for personer med utviklingshemning  
 
FO støtter at det legges til rette for en kunnskapsbasert, framtidsrettet og bærekraftig helse- 
og omsorgstjeneste, og støtter satsning på praksisnær forskning i helse- og sosialtjenestene, 
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men vil påpeke at det er behov for å styrke praksisnære forskningsprosjekt både på helsefaglig 
og sosialfaglig praksis. 

FO støtter satsningen på velferdsteknologi, men mener at det må satses mer på 
velferdsteknologi for personer med utviklingshemning, på lik linje med eldreomsorgens 
satsninger. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
SIGN.       SIGN. 
 
Mimmi Kvisvik Andreas Pedersen Kikvik 
Forbundsleder Rådgiver   

 

 

 
 
 
 
 

 
 


