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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til Arbeids- og 
sosialkomiteen - statsbudsjett 2017 

Fellesorganisasjonen(FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 
FO ønsker å gi innspill på: 

- Programkategori 09.10 Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken 
- Programkategori 09.20 Tiltak for bedrede levekår 
- Programkategori 09.30 Arbeidsmarkedet 
- Programkategori 29.50 Inntektssikring ved sykdom og uførhet 

 
Programkategori 09.10 Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken 
FO har tidligere bedt om at det utarbeides en strategi som tar utgangspunkt i en 
helhetlig integreringspolitikk for flyktninger som også omfatter kartlegging av 
kompetanse og behov for kvalifisering for utdanning og arbeid. Vi er derfor glad for å se 
at det er satt av midler til dette i budsjettet for 2017. FO håper dette bidrar til at de med 
etterspurt kompetanse kommer raskt videre, og at de som har behov for mer 
omfattende opplæring og kvalifisering får den tilrettelegging de har behov for. Mange 
flyktninger har både fysiske og psykiske helseutfordringer. FO mener derfor at 
veilederne som skal gjennomføre arbeidet med kompetansekartlegging, veiledning og 
utarbeiding av individuell plan må ha nødvendig kompetanse for å ivareta individuelle 
hensyn, for eksempel sosialfaglig kompetanse.   
FO anbefaler at:  

 Sosialfaglig kompetanse må sikres som nødvendig kompetanse 

 
Programkategori 09.20 Tiltak for bedrede levekår mv.  
En stor andel av sosialhjelpsmottakerne mottar økonomisk sosialhjelp som supplement 
til ytelser fra folketrygden. I 2015 hadde 29% av de som mottok økonomisk sosialhjelp 
trygd eller pensjon som hovedinntektskilde. FO mener dette viser at grunnytelsene er 
for lave. De som av ulike grunner ikke kan være i ordinært arbeid, heltid eller deltid, må 
sikres inntekt som gir en forsvarlig levestandard. FO mener folketrygdens ytelser må 
ha et nivå som gjør de berørte økonomisk selvstendig, og supplerende sosialhjelp 
overflødig.  
FO anbefaler at:  

 Minstenivået for stønader i folketrygden heves til et forsvarlig nivå, slik at 
supplerende sosialhjelp blir overflødig  

 Barnetrygden oppjusteres  
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Programkategori 09.30 Arbeidsmarkedet 
Budsjettforslaget gjenspeiler Regjeringens arbeidsrettede innsats. FO har i tidligere 
innspill bedt om mer myndighet og større handlingsrom for NAV-kontorene og mulighet 
til å iverksette tiltak som er bedre tilpasset brukernes individuelle behov. Vi er derfor 
fornøyd med at det åpnes for økt oppfølgingsinnsats i regi av etaten selv og 
omdisponeringsfullmakt på inntil 100 mill. fra arbeidsmarkedstiltak til driftsbudsjett. FO 
er også fornøyd med styrking av 1000 plasser til arbeidsmarkedstiltak, og at det er satt 
av midler for å igangsette ungdomsgarantien. 
 
FO er fornøyd med at det bevilges mer penger til ordningene «Varig lønnstilskudd» og 
«Funksjonsassistanse». Men vi er skuffet over at arbeid til personer med 
utviklingshemming heller ikke denne gangen er prioritert. 
 
FO er ikke begeistret for innføring av aktivitetsplikt med tilhørende sanksjonering. Men 
vi ser at dersom bevilgningen på 60 mill. går til aktivitet som ivaretar brukerne gjennom 
tett og tilpasset oppfølging, og at det bidrar til endring i ønsket retning, er vi på riktig 
vei. Vi mener imidlertid det er behov for ytterligere styrking utover de bevilgede 60 
millionene for å få en vellykket gjennomføring.  
FO anbefaler:  

 Ytterligere styrking utover foreslått bevilgninger for å sikre 
gjennomføring. 

 
Programkategori 29.50 Inntektssikring ved sykdom og uførhet 
FO er positiv til Regjeringens vedtak om å utvide pleiepengeordningen slik at også 
barn med kontinuerlig pleiebehov og barn med varig sykdom blir omfattet. Vi tror dette 
er et godt og fornuftig vedtak som lønner seg på sikt, fordi det reduserer belastningen 
foreldrene utsettes for når de må velge mellom å ivareta omsorg for barnet eller sikre 
familiens økonomiske situasjon.    
 
Regjeringen har et langsiktig mål om å bekjempe barnefattigdom. FO mener vedtaket 
om at barnetillegg og uføretrygd til sammen ikke skal overstige 95% var feilslått politikk 
som påfører uføretrygdede med barn et inntektstap de ikke har mulighet til å 
kompensere for. Vi mener derfor at regjeringen må omgjøre vedtaket slik at 
barnetillegg og uføretrygd til sammen kan utgjøre opp til 100%.  
FO anbefaler at:  

 Barnetillegg og uføretrygd til sammen utgjør 100%  
 
Regjeringen varsler igangsetting av forsøksordninger hvor kommunene får ansvar for 
VTA. FO mener VTA må forbli en statlig ordning og at det må sikres plasser i VTA til 
mennesker med utviklingshemming. Vi er bekymret for at utviklingshemmede vil tape i 
konkurransen mot sykehjem, hjemmebaserte tjenester, skoler og barnehager dersom 
ansvaret overføres til kommunene uten at det følger øremerkede midler med. 
FO anbefaler at:  

 VTA forblir statlig ordning og at det sikres plasser til utviklingshemmede  
 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik     Allis Aresdatter 
Forbundsleder     Rådgiver            
 


