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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til kommunal- og 
forvaltningskomiteen om Prop. 96 S, Prop 84 S og Prop 91 L 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  
 
De tre proposisjonene som er lagt frem er avgjørende for framtidig kommune- og 
regionstruktur og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene. Fellesorganisasjonen 
(FO) er opptatt av at en kommune- og regionreform må gi bedre velferdstjenester. Vi er 
bekymret for at reformene regjeringen nå legger opp til skal føre til negative 
konsekvenser for brukerne.  
 
FO er mot tvangssammenslåing av kommuner. Stortinget har slått fast at 
kommunereformen skal baseres på frivillighet. Dette har Regjeringen ikke respektert i 
sitt forslag til nye kommuner. I tillegg brukes kommunenes inntektssystem til å straffe 
kommuner som vil bestå, mens kommuner som vil slå seg sammen får økonomisk 
uttelling. FO mener lokale beslutninger som er fattet, ofte etter omfattende 
demokratiske prosesser, må bli respektert. Større kommuner fører også til større 
enheter, noe som kan skape større geografisk, organisatorisk og demokratisk distanse 
til innbyggerne.  

FO er bekymret for at større kommuner kan legge til rette for mer anbudsutsetting og 
konkurranseutsetting av velferdstjenester. Det er en egenverdi i at kommunene selv 
styrer og driver velferdsoppgavene. Dette sikrer demokratisk styring og kontroll, og 
sikrer stadig tilførsel av kompetanse til kommunene gjennom at 
kvalitetsutviklingsarbeidet ligger hos kommunene selv. Konkurranseutsetting utfordrer 
brukermedvirkningsprinsippet, og mulighet for medvirkning reduseres gjennom 
anbudsregimer. 

FO støtter forslaget om lovfesting av kommunens plikt til å vurdere å gi tilskudd til 
finansiering av bolig for vanskeligstilte og tilskudd til tilpasning av bolig for personer 
med nedsatt funksjonsevne. Men forslag om å innlemme midlene i rammetilskuddet til 

kommunene, mener FO er svært uheldig. Dette må fullfinansieres. Boligsosiale 
utfordringer er forventet å øke. Derfor mener vi kommunene sannsynligvis må 
bruke mer ressurser på boligsosialt arbeid og vanskeligstilte på boligmarkedet i 
årene som kommer. FO er bekymret for at konsekvensen er manglende prioritering 
i kommunene. Kommuner med stram økonomi kan velge å nedprioritere 
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bevilgninger til dette formålet, når tilskuddene ikke er øremerket og det ikke må 
rapporteres på aktivitet og bruk av midler.  
 
FO er bekymret for konsekvensene av å flytte ansvaret for å tilby tilrettelagt arbeid 
(VTA) fra NAV til kommunene. Utfra dagens situasjon er det lite som tilsier at 
kommunene kan ivareta VTA-ordningen bedre enn NAV. FO mener det er mer 
sannsynlig at tiltaket pulveriseres og nedprioriteres i konkurranse med alle andre 
oppgaver kommunen har ansvar for.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
   Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik Anine Terland 
Forbundsleder Faglig leder 

 
 

 
 
 


