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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til Arbeids- og 
sosialkomiteen - statsbudsjett 2018 
 

Fellesorganisasjonen(FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 28.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 
Programkategori 09.20 Tiltak for bedrede levekår mv. 
I 2016 hadde 28% av de som mottok økonomisk sosialhjelp trygd eller pensjon som 
hovedinntektskilde. Andelen som mottar supplerende økonomisk sosialhjelp til ytelser 
fra folketrygden er redusert med 5,5 prosent siden 2008. FO mener andelen fortsatt er 
for høy. Folketrygdens ytelser må ha et nivå som gjør behovet for langvarig 
supplerende sosialhjelp overflødig. I denne forbindelse vil det være interessant å vite 
hvilke formål det ytes supplering til, slik at man kan sette inn tiltak på de mest aktuelle 
områdene. For barnefamilier vil oppjusteringen av barnetrygden være et godt målrettet 
tiltak for bedrede levekår. 
 
Programkategori 09.30 Arbeidsmarked 
Dagpenger og arbeidsavklaringspenger 
FO reagerer sterkt på regjeringens innskrenkning i dagpengeordningens 
opptjeningsperiode og forkorting av perioden for arbeidsavklaringspenger fra 4 til 3 år. 
Regjeringens politikk har ført til økt bruk av midlertidige ansettelser. Midlertidige 
ansettelser gir en svakere tilknytning til arbeidslivet og begrensede rettigheter i 
perioder med arbeidsledighet og sykdom. Dette er problematisk fordi det rammer 
utsatte grupper hardest: Unge arbeidstakere, kvinner og innvandrere. I statsbudsjettet 
for 2018 er det ikke tatt høyde for at kommunenes utgifter til økonomisk sosialhjelp vil 
øke som følge av kutt i dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Regjeringen overlater 
problemene til en allerede hardt prøvet kommuneøkonomi. FO mener det også er 
problematisk at det blir vanskeligere for å få nødvendig oppfølging og veiledning fra 
NAV. 
 
Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) 
FO ønsker at arbeid til alle skal være en reell mulighet. Det krever tiltak som øker 
muligheter for arbeid i ordinære bedrifter, og at tilrettelagt arbeid blir anerkjent som 
verdiskapende og likeverdig. Et arbeidsmarked som i stadig større grad baserer seg på 
kunnskapsintensitet og krav til effektivitet, fører til at personer med utviklingshemning 
blir diskriminert og utestengt. Selv om totalt antall VTA plasser har økt, er det færre 
personer med utviklingshemming som får mulighet til å delta.  
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FO mener 500 nye VTA plasser må øremerkes personer med utviklingshemming i 
2018. Ytterligere 1.500 plasser må prioriteres de neste tre årene, slik at antall plasser i 
løpet av stortingsperioden blir 2000. Arbeidsmarkedstiltak må være et statlig ansvar. 
 
Landsomfattende prosjekter basert på Supported Employment tanken og Individual 
Personal Support (IPS), som for eksempel «HELT MED», må anerkjennes og tildeles 
midler over statsbudsjettet. «HELT MED» har som mål at 1000 personer med 
utviklingshemming skal få arbeid i ordinær virksomhet i løpet av kommende 
tiårsperiode. Prosjektet er igangsatt og driftes av stiftelsen SOR (Samordningsrådet for 
mennesker med utviklingshemming). FO mener «HELT MED» er et prosjekt som må 
sikres midler over statsbudsjettet. Behovet er 4.2 millioner kroner i 2018.  
  
Programkategori 29.20 Enslige forsørgere 
Regjeringen kutter nærmere 462 millioner i overføringen til stønad til enslig mor eller 
far. Kuttet begrunnes med at det har vært 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 som ikke må forringes. Mottakerne av ytelsen må 
sikres god oppfølging og veiledning, slik at de får brukt tiden og ressursene de har til 
rådighet på best mulig måte. 
 
Programkategori 29.50 Inntektssikring ved sykdom og uførhet 
I forbindelse med uførereformen ble det bestemt at barnetillegget til uføre skulle 
reduseres, slik at uføretrygd og barnetillegg til sammen ikke skal overstige 95% av 
inntekt før uførhet. FO mener regjeringen må omgjøre denne bestemmelsen slik at 
barnetillegg og uføretrygd til sammen kan utgjøre opp til 100% av inntekt før uførhet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
   Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik Allis Aresdatter 
Forbundsleder Rådgiver 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


