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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til arbeids- og 
sosialkomiteen - statsbudsjett 2019 

Fellesorganisasjonen(FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 29.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 
Programkategori 09.20 Tiltak for bedrede levekår mv. 

• Styrk velferdsordningene som er ment å sikre grupper av befolkningen 
som har dårlige levekår. Særlig tiltak rettet mot barnefamilier og enslige 
forsørgere. 

 
I forslag til statsbudsjett for 2019 sier regjeringen at de målretter innsatsen for å 
redusere fattigdom. FO mener det ikke er tilfelle. Budsjetteringene er langt fra å være 
målrettet innsats for å redusere fattigdom. Også i år gis det store skattekutt til de som 
har mest og litt nødhjelp til de som har minst. Så vidt vi kan se preges budsjettforslaget 
av reduksjon i en rekke ytelser som kunne vært brukt til å bekjempe fattigdom. For 
barnefamilier ville en oppjustering av barnetrygden vært et godt og målrettet tiltak for 
bedre levekår. Vi ser at post 63 sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte er redusert 
med 4.6 millioner. FO mener dette er et sterkt signal fra regjeringen om at sosiale 
tjenester og arbeid med vanskeligstilte nedprioriteres. 
 
Programkategori 09.30 Arbeidsmarked 
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

• VTA-ordningen styrkes med 500 plasser og øremerkes personer med 
utviklingshemming  

Regjeringen foreslår 22,5 millioner, tilsvarende 200 nye VTA-plasser. Dette tilsvarer 
økningen som har vært de siste årene. Vi ser at personer med utviklingshemming 
sakker akterut på arbeidsmarkedet. Dette skyldes i hovedsak at VTA-plassene ikke 
kommer utviklingshemmede til gode. FO mener derfor at det må bevilges penger til 500 
nye VTA-plasser per år over en fireårsperiode, og at midlene øremerkes personer med 
utviklingshemming.  
 
Programkategori 29.20 Enslige forsørgere 

• Stopp kuttene i stønad til enslige forsørgere 
Stønad til enslig mor eller far kuttes med nærmere 270 millioner, 8,5 prosent. Kuttet 
begrunnes med nedgang i antall mottakere av overgangsstønad. Det sies imidlertid 
ingenting om årsaken til at færre mottar stønaden. FO mener overgangsstønaden er en 
treffsikker ytelse som bidrar til kvalifisering og selvforsørging for en gruppe som i 
utgangspunktet er sårbar. Vi mener ordningen er et viktig fattigdomsforebyggende tiltak 
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som må styrkes, ikke svekkes. Et mer målrettet arbeid for å sikre at en større andel 
kvalifiserer seg for arbeid gjennom utdanning, ville vært et godt tiltak mot vedvarende 
fattigdom grunnet manglende eller lav inntekt. 
 
Programkategori 29.50 Inntektssikring ved sykdom og uførhet 

• Styrk ytelsene som skal sikre forsvarlige levekår ved sykdom og uførhet.  

• Sikre kommunene økonomisk handlingsrom til å yte nødvendige tjenester 
til personer som befinner seg i en vanskelig livssituasjon 

I forslaget til statsbudsjett framgår det at antall personer på arbeidsavklaringspenger er 
estimert til 127.200 i 2019. Dette er en reduksjon på 17.000 personer, 11,79 prosent, 
fra 2017, som tilsvarer 8,9 prosent reduksjon på post 2651. Samtidig ser vi 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. 
  
Et virkemiddel som ville bidratt til bedre økonomiske kår for uføretrygdede med barn, er 
oppheving av reduksjonen i barnetillegget. FO mener regjeringen må omgjøre 95% 
regelen, slik at barnetillegg og uføretrygd til sammen kan utgjøre opp til 100% av 
inntekt før uførhet. Vi registrerer også at post 71 Pleie- opplærings- og omsorgspenger 
reduseres med 271 millioner og at grunn- og hjelpestønad reduseres med nærmere 
100 millioner (prog.kat. 29.60).  
 
Forslag til statsbudsjettet tar ikke høyde for at kommunenes utgifter til økonomisk 
sosialhjelp vil øke som følge av innstrammingene i statlige ytelser, som for eksempel 
arbeidsavklaringspenger og stønad til enslige forsørgere. FO mener regjeringen 
overlater problemene til en allerede hardt prøvet kommuneøkonomi, og at 
utfordringene med økende fattigdom og utenforskap ikke tas på alvor. 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik Allis Aresdatter 
Forbundsleder Rådgiver 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


