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Fellesorganisasjonen (FO)s krav til statsbudsjett 2019 til 
Barne- og likestillingsdepartementet  

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.  
 
Kommunalt barnevern  
FO mener kommunalt barnevern fortsatt er underfinansiert. Budsjettforliket for 2018 
gav noe mer midler til barneverntjenesten. Men det er ikke tilstrekkelig sett i lys av økte 
oppgaver, flere barn som trenger hjelp, regjeringens ambisjoner for et barnevern på 
barns premisser og forslaget om rettighetsfesting av barnevernsloven. FO mener god 
nok bemanning i barneverntjenesten er en avgjørende faktor for å sikre et faglig 
forsvarlig barnevern. Det må settes et makstall for hvor mange barn en ansatt i 
barnevernet kan ha ansvar for. En slik norm må være tett knyttet til barnevernlovens 
forsvarlighetskrav, og tas inn i lov og/eller forskrift.  
 
FO mener det er på høy tid med autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer. 
Autorisasjon kan bidra til økt tillit, kvalitet og profesjonalitet i tjenestene, og gi økt 
rettsikkerhet for barna og deres foreldre. FO har tidligere regnet ut at drift av en 
autorisasjonsordning vil ligge på i underkant av 1,5 millioner kroner årlig. 
 
FO anbefaler: 

• En reell økning av øremerkede midler på 250 millioner kroner til 
barneverntjenesten, samt en flerårig opptrappingsplan for det kommunale 
barnevernet  

• Iverksette forsøksordning med bemanningsnorm hvor en kontaktperson 
har ansvar for mellom 9 og 15 barn 
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• Lovfeste kompetansekrav for arbeid i barneverntjenesten. Det er 
barnevernspedagoger og sosionomer som må utgjøre kjernekompetansen 
i barnevernet, jf (NOU 2009:8) 

• Sett av midler til en autorisasjonsordning for sosionomer og 
barnevernspedagoger 

 
Statlig forvaltning av barnevernet 
Regjeringen la i statsbudsjett for 2018 opp til å øke posten for innkjøp av private 
tjenester med over 500 millioner kroner mot en tilsvarende reduksjon i driftsutgiftene til 
statlig barnevern. FO er kritisk til slik dreining som fører til økt privatisering av tjenester 
og kan gi økt og ukontrollerbar privatisering av barnevernet. Vi er imot at kommersielle 
aktører kan ta utbytte på velferdstjenester og bruk av anbudskonkurranser innen 
barnevernet. Om lag 80 prosent av kostnadene i institusjoner er personalkostnader, og 
det er på lønns- og arbeidsvilkår det ofte kuttes når man skal gjøre besparelser eller 
sikre profitt. Kommersielle aktører har fått for stor plass i barnevernet. FO mener at det 
må sikres at pengene blir brukt på barna, ikke til profitt.  
  
FO mener også at familievernet, i lys av økte oppgaver, må styrkes med flere 
fagstillinger. 
 
FO anbefaler: 

• Et variert, differensiert og tilgjengelig tiltaksbarnevern forutsetter statlig 
grunnkapasitet hvor over halvparten av institusjonene må være driftet i 
offentlig regi 

 
Enslige mindreårige 
Alle enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger må være barnevernets ansvar, og alt 
arbeid med barna må hjemles i barnevernloven. FO er svært bekymret for situasjonen 
for barn mellom 15 -18 år. Mange mottak og bofellesskap legges nå ned og stadig flere 
barn mellom 15 -18 år bosettes alene på hybler. Dette gjelder garn med både varig og 
midlertidig opphold. Hva slags tilbud og oppfølging som disse barna får er også tilfeldig 
og varierer fra kommune til kommune.  
 
Barn alene på flukt er noen av de mest sårbare barna vi har. På tross av dette er det i 
dag alvorlig mangel på både ressurser og kompetanse i oppfølging av disse barna. 
Barnets beste er et av de grunnleggende prinsippene i FNs barnekonvensjon som 
Norge har undertegnet, og dette forplikter.   
 
FO anbefaler:  

• Barnevernet må få ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere og 
flyktninger  

 
Styrk barnetrygden 
Fattigdom er et strukturelt problem som ikke kan avskaffes ved kun å sette inn tiltak på 
individnivå slik regjeringens strategi for tiltak rettet inn mot barn i fattige familier i stor 
grad er innrettet. FO vil understreke at bekjempelse av fattigdom også forutsetter en 
aktiv omfordelingspolitikk og universelle, tiltak.  
 
FO anbefaler: 

• En prisjustering til 2018 nivå1 for barnetrygd (fra 970 kr til ca 1500 kr i 
mnd) og småbarnstillegg for enslige forsørgere (fra 660 kr til ca 980 kr i 
mnd) 
 

                                            
1 Vil koste vel 5 milliarder 
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Opptrappingsplan for bedre levekår og tjenester til personer med 
utviklingshemning 
NOU 2016:17 «På lik linje» viser omfattende mangler og brudd på 
menneskerettighetene til personer med utviklingshemning. Myndighetene må ta ansvar 
for funnene i NOU’en med økte bevilgninger for å styrke levekår til personer med 
utviklingshemning. FO etterlyser at forslagene, eller løftene som de kalles i 
NOU’en, følges opp med bevilgninger og en langsiktig og helhetlig opptrappingsplan, 
tilsvarende plan og ambisjonsnivå som opptrappingsplanen på rusfeltet. Alle åtte 
områdene i NOU’en må bli ivaretatt. Overordnet ansvar for å koordinere arbeidet må 
avklares. FO foreslår å prioritere midler til å øke stillinger og kompetanse i 
kommunene.  
 
FO anbefaler:  

• En langsiktig og helhetlig opptrappingsplan for å styrke levekår og 
tjenester til personer med utviklingshemning 

• BLD må ta ansvar for at arbeid med å utarbeide en opptrappingsplan 
prioriteres og følges opp  

 
Likestilling  
FO er bekymret for regjeringens manglende satsning på tiltak for å motvirke strukturelle 
årsaker til likestilling, og at manglende likestilling dermed blir den enkeltes ansvar. FO 
har vært kritiske til at regjeringen fra og med 2018 deler opp håndhever- og 
pådriverfunksjonene til LDO. Vi mener ombudet må få bedre rammer for å prioritere 
godt pådriverarbeid med undersøkelser og kampanjer.  
 
FO anbefaler: 

• Avvikle kontantstøtten  

• Reverser kuttene til Likestillings- og diskrimineringsombudet 

• Øke støtten til likestillings- og ikke diskrimineringsarbeid til 82 mill. (2013-
nivå) for å blant annet å øke støtten til organisasjoner på likestillingsfeltet 
og styrke trepartssamarbeidet for likestilling i arbeidslivet  

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik Anine Terland 
Forbundsleder Avdelingsleder 

 

 

 
 
 
 
         

 
 


