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Fellesorganisasjonen (FO)s krav til statsbudsjett 2019 til 
Kunnskapsdepartementet  

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 28.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre 
medlemmer arbeider innenfor hele bredden av velferdstjenestene. FOs 
medlemmer er tett på hverdagen til innbyggerne generelt og til utsatte og 
marginaliserte grupper spesielt.  
 
En velferdsstat bygd på solidaritet og likeverd er en viktig forutsetning for å 
oppnå og opprettholde et samfunn som er godt for alle. FO mener 
velferdsordningene i størst mulig grad bør være universelle og i offentlig regi. 
Samtidig er det nødvendig å ha spesifikke ordninger rettet inn mot 
enkeltpersoner og grupper med særskilte behov. Den skattefinansierte 
velferdsstaten generelt, og trygdeordninger spesielt, er avgjørende for å oppnå 
målet om et samfunn der alle har samme rettigheter og muligheter for å delta. 
En grunnleggende forutsetning for dette er at skatte- og trygdesystemer har en 
sterk omfordelende funksjon.  
 
Styrk finansiering av sosionomutdanningen  
Gode profesjonsutdanninger som jobber tett med praksisfeltet er 
ressurskrevende. Særlig er undervisning og veiledning i små grupper, god 
individuell praksisforberedelse og -oppfølging, og ferdighetstrening kostbart. 
Dette er nødvendige undervisningsformer for å utdanne og forberede helse- og 
sosialarbeidere på praksisfeltet de skal ut i.  
Utdanningsgruppene FO organiserer er plassert i de laveste finanskategorier. 
FO mener utdanningene trenger bedre finansiering, og særlig må 
sosionomutdanningen plasseres i finansieringskategori E. Undervisningsform 
og kostnader for sosionomutdanningen er identisk med andre sammenlignbare 
profesjonsutdanninger. Sosionomen arbeider i skolen, på akuttmottak, i 
helsetjenester, NAV, barnevernet og i tjenester til personer med rus- og psykisk 
helseutfordringer.  
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FO anbefaler 

• Hev finansieringskategori for sosionomutdanningen fra 
kategori F til E 

 
Grunnopplæring 
Ønsket om å styrke tilbudet til faglig svake elever på 1-4 trinn er bra. Men vel så 
viktig er satsing på tiltak for å skape gode og trygge læringsmiljø. FO mener 
derfor det trengs økt satsning på tiltak for å bedre det psykososiale miljøet for 
alle elever. FO er fornøyd med at forskningssatsingen «Et lag rundt eleven» 
videreføres, men vi reagerer på at fra å være et prosjekt som skulle se på ulike 
modeller for flerfaglighet, velger man nå å evaluere effekten av to tiltak - ett om 
økt bruk av helsesøstre og ett om å styrke skoleledelse. FO mener det også må 
forskes på bruk av sosial-, miljø- og sosialpedagogisk kompetanse og 
faggrupper som barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i skolen.  
 
FO er opptatt av at skolefritidsordningen (SFO) må styrkes. Dette er et tilbud 
som alle barn må få benytte og bør derfor være gratis. Kvaliteten på SFO 
tilbudet må bli bedre. Vi er derfor glad for at det nå skal gjennomføres en 
nasjonal evaluering av SFO som skal følges opp med en stortingsmelding. Å 
øke kompetansen hos lærere er viktig, samtidig må det være en større 
bevissthet om at høy kompetanse hos ansatte som jobber i andre 
støttefunksjoner i skolen eller i SFO, er vel så viktig. 
 
Vi er svært bekymret for frafall i videregående skole. Kunnskap om hvorfor 
elever slutter og hvilke tiltak som virker må bli bedre. I dette arbeidet er 
profesjonene som FO organiserer viktige.  Arbeid med psykososialt miljø i 
videregående skole må prioriteres 
 
FO anbefaler: 

• Mer systematisk satsing på arbeid med psykososialt arbeid i 
hele skoleløpet – inkludert barnehage 

• Forskning på effekt av disse profesjonene i skolen 

• Sats på flerfaglighet og barnevernspedagoger, sosionomer og 
vernepleiere og sosionomer i skole og tilskudd til forskning på 
bruk av sosialfaglig kompetanse i skole og barnehage 

• Økt satsing på SFO 
 
Barnehager 
Barnehagen er en svært viktig arena for tidlig innsats. FO mener derfor at den 
på lik linje med skolen bør være gratis. Samtidig som en får barn er en oftest i 
en krevende økonomisk situasjon. De fleste etablerer seg med bolig, mange har 
studielån som skal nedbetales og liten arbeidserfaring fører til relativt lav lønn. 
Målet for regjeringa er at alle skal ha råd til å sende barn i barnehage.   
 
FO er glad for at barnehageprisen for de med laveste inntekt er redusert.  
Samtidig mener vi inntektsgrensen på 533 500 kr. er for lav. Det er bra at 
pedagognormen skjerpes, men vi mener det er uheldig at den skal finansieres 
gjennom å øke maksprisen. Dette vil ramme småbarnsforeldre som allerede er i 
en presset økonomisk situasjon. 
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Kjernen i barnehagen må være barnehagelærere. Men for å lykkes med tidlig 
innsats trengs også ansatte med god kompetanse i å avdekke og iverksette 
tiltak overfor barn som strever sosialt og/eller har et nedsatt funksjonsnivå. Vi 
mener det også i barnehagen må satses mer på tverrfaglig kompetanse. 
Barnevernspedagoger og vernepleiere har en god supplerende kompetanse til 
barnehagelærere for å inkludere barn med ulike utfordringer i barnehagen.   
 
FO anbefaler: 

• Behold makspris i barnehagen 

• Gratis kjernetid for alle barn 

• Satse på flerfaglighet, og ansette barnevernspedagoger og 
vernepleiere i barnehage   

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik Anine Terland 
Forbundsleder Avdelingsleder 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


