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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til Familie- og kulturkomiteen- 
Statsbudsjettet 2019 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for omtrent 29.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  

Programkategori 11.10 Familie og oppvekst 
Bevilgninger av penger til deltakelse i fritidsaktiviteter og ferie for barn i fattige familier er fint. 
Fattigdom er imidlertid et strukturelt problem som ikke avskaffes ved å sette inn tiltak på 
individnivå slik budsjettiltakene rettet mot barn i fattige familier i stor grad er innrettet. For 
eksempel er ikke bostøtten til barnefamilier på 60 millioner mye når man regner på det. Vår 
beregning tilsier at det blir 225 kr i måneden1.  
 
FO mener at regjeringens tiltak ikke vil redusere antallet fattige barnefamilier. Selv om mye 
midler settes av i fattigdomssatsningen, vil ikke tiltakene ha ønsket virkning fordi regjeringens 
manglende omfordelingspolitikk motvirker dette. For eksempel ser man at tidligere kutt i 
overgangsstønaden har ført til flere alenemødre på sosialhjelp2. Denne kuttes også i år, og i 
tillegg strammes det inn på ytelser som kunne vært brukt til å bekjempe fattigdom. For 
barnefamilier er en oppjustering av barnetrygden et godt tiltak for bedre levekår. FO mener at 
midlene som i dag brukes til kontantstøtten heller burde prioriteres til å øke barnetrygden. 
 
FO anbefaler: 

• En prisjustering til 2019 nivå for barnetrygd (kap. 845) 

• Avvikle kontantstøtten (kap. 844) 
 
Programkategori 11.20 Barnevernet 
FO ser frem til at regjeringen skal legge frem forslag til ny barnevernslov i løpet av 2019. FO 
forventer at den vil bidra til å styrke kvaliteten i barnevernet, blant annet ved å stille krav om 
kompetanse og forsvarlig bemanning. Dessuten at barnevernsbarn rett til ettervern til og med 
25 år blir en tydelig rettighet. 
 
Kommunalt barnevern  
FO mener det er bra at regjeringen starter et helt nødvendig digitaliseringsløft for barnevernet. 
Det er viktig at tiltakene for kompetanseutvikling i kommunalt barnevern videreføres, men FO 
mener at regjeringen burde vært mer offensiv i sin satsning. Det er kø for å komme inn på 
videreutdanningene som er opprettet og kapasiteten på disse burde vært utvidet.   

                                            
1 Ca 21 000 husstander med barn og ca 2600 andre husstander får gjennomsnittlig om lag 2700 kr mer i årlig 
bostøtte. 2700:12= kr 225 kr i måneden 
2 https://velferd.no/arbeidsliv-arbeidsliv/2018/flere-alenemodre-pa-sosialhjelp-etter-kutt-i-
overgangsstonaden?Nyhetsbrev=&utm_term=0_21eb089c55-3baa40bdf0-99235377 

https://velferd.no/arbeidsliv-arbeidsliv/2018/flere-alenemodre-pa-sosialhjelp-etter-kutt-i-overgangsstonaden?Nyhetsbrev=&utm_term=0_21eb089c55-3baa40bdf0-99235377
https://velferd.no/arbeidsliv-arbeidsliv/2018/flere-alenemodre-pa-sosialhjelp-etter-kutt-i-overgangsstonaden?Nyhetsbrev=&utm_term=0_21eb089c55-3baa40bdf0-99235377
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Budsjettforslagene adresserer ikke hovedutfordringen i kommunalt barnevern, nemlig det 
prekære behovet for flere stillinger. I NIFU-rapport 2017:283 sier to av tre barnevernledere at 
de ikke har nok saksbehandlere i sin tjeneste. Har kommunen mer enn 10000 innbyggere er 
det hele 78% som opplever at de ikke er godt nok bemannet med saksbehandlere. FO er derfor 
svært bekymret for de svært mange barneverntjenestene som er hardt presset på kapasitet og 
som om litt over ett år får økt ansvar. Kommunalt barnevern er fortsatt underfinansiert og vi er 
skuffet over at regjeringen heller ikke i år foreslår å styrke kommunalt barnevern med flere 
øremerkede stillinger. Vi mener det må prioriteres en reell økning av øremerkede midler, og 
en flerårig opptrappingsplan for det kommunale barnevernet.  
 
FO anbefaler: 

• En reell økning av øremerkede midler på 250 millioner kroner til barneverntjenesten, 
og en flerårig opptrappingsplan for det kommunale barnevernet (post 60, kap. 854) 

• Øke satsningen på kompetanseutvikling til 200 millioner kroner (post 72, kap. 854) 
 
Utviklings- og opplysningsarbeid 
FO registrerer at Forandringsfabrikken får øremerkede midler, mens Landsforeningen for 
barnevernsbarn (LFB) må søke om støtte. LFB er en demokratisk styrt organisasjon av, for og 
med barnevernsbarn. Vi mener denne forskjellsbehandling er urimelig selv om ordningen skal 
evalueres. Vi mener det også må øremerkes midler til LFB. 
 
FO anbefaler: 

• Øremerking av 3,9 millioner kroner til LFB (post 71, kap. 854) 
 
Statlig forvaltning av barnevernet 
Det er skuffende, men ikke uventet, at regjeringen fortsetter med å legge aktivt til rette for 
storstilt bruk av anbud innenfor statlig barnevern. FO mener at anbud er uegnet for bruk i 
barnevern. Drift i egenregi og utvidet egenregi basert på langsiktige avtaler er det som vil sikre 
faglig kvalitet. En velkjent utfordring knyttet til bruk av konkurranseutsetting og anbudsrunder 
er usikkerhet om videre drift når avtalen går ut. Dette kan gi stor usikkerhet og lite 
forutsigbarhet for både barn, unge og ansatte. En konsekvens er at det kan bli vanskelig å 
opprettholde og utvikle gode og stabile fagmiljøer, med godt kvalifiserte ansatte, noe vi vet er 
viktig forutsetning for å sikre tjenester med høy kvalitet. 
 
FO anbefaler: 

• Vri midler satt av til innkjøp av private barnevernstiltak til oppbygging og styrking av 
offentlige barnevernstiltak (kap. 855) 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 Sign.                                                                                        Sign. 
Mimmi Kvisvik Tonje Wejden 
Forbundsleder Rådgiver 
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