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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til kommunal- og 
forvaltningskomiteen om statsbudsjett 2019 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 28.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Mange av våre 
medlemmer jobber i kommunesektoren. 

 
Programkategori 13.70 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. 

• Øk overføringer til kommunesektoren og øremerk tilskudd 
 

Overføring av tilstrekkelig med ressurser til kommunene for å drive kritiske 
velferdstjenester som barnevern, rus, psykisk helse og tjenester til personer med 
utviklingshemning er et svært viktig, nasjonalt ansvar å ivareta.  
 
FO registrerer at det legges opp til en økning i frie inntekter til kommunene og føringer 
for bruk til blant annet satsinger på 200 mill. kroner til opptrappingsplanen på rusfeltet, 
200 mill. kroner til tidlig innsats i skolen og 100 mill. kroner til opptrappingsplanen for 
habilitering og rehabilitering. Slike satsninger er positivt, men problemet er imidlertid at 
mange kommuner ikke bruker tilskuddet slik det er tenkt. Dette viste rapporten 
«Statlige føringer for kommunenes frie inntekter» av Telemarksforskning[1]. FO mener 
midlene må øremerkes slik at satsning på ulike områder blir reell.  
 
Vi registrerer at KS formidler at det er ikke tatt høyde for økt forventet rentenivå, 
underfinansiering av bemanningsnormer i barnehager og ikke minst kutt i 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Vi ser også at over 30 
prosent av de som har avsluttet en stønadsperiode med arbeidsavklaringspenger 
verken er i arbeid, er blitt uføretrygdet eller mottar andre ytelser fra NAV. Det er stor 
sannsynlighet for at disse personene dukker opp som en utgiftspost i kommunens 
sosialbudsjett. 
  
FO mener budsjettforslaget ikke gir kommunene tilstrekkelig økonomiske rammer for å 
gi nødvendige og kritisk viktige velferdstjenester.  
 
Kap. 575 Ressurskrevende tjenester 

• Reduser innslagspunktet for ressurskrevende brukere  

                                            
[1] http://www.ks.no/contentassets/3f9a3ddbea3d4d3d8bc1f0e018e7c1ee/rapport---frie-midler-
med-foringer.pdf  

http://www.ks.no/contentassets/3f9a3ddbea3d4d3d8bc1f0e018e7c1ee/rapport---frie-midler-med-foringer.pdf
http://www.ks.no/contentassets/3f9a3ddbea3d4d3d8bc1f0e018e7c1ee/rapport---frie-midler-med-foringer.pdf
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FO ser med bekymring at innslagspunktet for ressurskrevende tjenester igjen økes i 
2019. Økte utgifter og reduserte inntekter til kommunene gir mindre handlefrihet til å 
utarbeide gode og individuelt tilpassede tjenestetilbud. Tjenester utover et forsvarlig 
minimumsnivå blir vanskelig å gi. Konsekvensen kan bli reduserte tjenester også for 
andre kommunale tjenester og brukere. FO mener innslagspunktet for ressurskrevende 
tjenester må beholdes på minst nivået fra 2017.  
 
Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg 
Kap. 580 Bostøtte 

• Øk bostøtten  

• Bostøtteordningen må endres så uføre igjen inkluderes 
 

Bostøtten er et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og bidra til at flere 
husholdninger med lav inntekt kan skaffe seg bolig og beholde den. Dette gir 
forutsigbarhet og bidrar til å trygge oppvekst for barn i lavinntektsfamilier. Den lille 
økningen regjeringen har foreslått for barnefamilier er langt fra tilstrekkelig for å gi 
bedring i rammene for lavinntektsfamilier. 
 
Oppjustering av uføretrygden som følge av uførereformen i 2015 førte til at mange 
uføretrygdede fikk en brutto inntekt som overstiger inntektsgrensen for bostøtte, mens 
netto utbetaling er omtrent som før. Konsekvensen er redusert disponibel inntekt som 
medfører en direkte svekkelse av mulighet for å skaffe og beholde bolig. Endringen 
rammet mange uføretrygdede og førte til at unge uføre falt helt ut av ordningen. Unge 
uføre er en spesielt sårbar gruppe. Mange har aldri vært og kommer aldri i arbeid. 
Muligheten til å kompensere for bortfallet av bostøtten gjennom inntektsbringende 
arbeid er fraværende. Derfor må inntektsgrensen for beregning av bostøtte oppjusteres 
slik at den harmonerer med justeringene i uføretrygden per 1.1.2015. Alternativt må 
bostøtte beregnes ut fra inntekt etter fradrag av skatt. Anbefalingen gjelder alle 
uføretrygdede som ikke er omfattet av skjermingstiltaket. FO mener bostøtteordningen 
må endres slik at den igjen inkluderer uføre, og særlig unge uføre.  

 
Behovet for boliger er stort, spesielt i sentrale strøk hvor etterspørselen er større enn 
tilbudet. Boligprisene er høye, og stadig flere får problemer med å komme inn på 
boligmarkedet. For personer med lav inntekt, personer med nedsatt funksjonsevne 
og/eller utviklingshemning, bostedsløse og flyktninger er det ikke bare vanskelig, men 
nærmest umulig å skaffe seg egnet bolig uten støtte fra kommune og stat. Virkemidler 
som startlån, tilskudd og bostøtte er helt avgjørende når de skal etablere seg i egen 
bolig. FO mener Husbanken må legge til rette for at flere kommuner blir kjent med, og 
benytter seg av ordningen «leie-til eie». FO anbefaler derfor at rammen for startlån, 
tilskudd til etablering og tilpasning av bolig økes betraktelig for å dekke faktisk behov.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik Anine Terland 
Forbundsleder Avdelingsleder, helse, sosial og 

profesjon 
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