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Fellesorganisasjonen (FO)s krav til statsbudsjett 2020 til 
Arbeids- og sosialdepartementet 

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.  
 
FOs krav til statsbudsjett 2020: 

• Rett til arbeid for alle med nødvendige tiltak som gir tilgang til 
arbeidsmarkedet også for personer med utviklingshemming.  

• Styrk velferdsordningene som er ment å sikre grupper av befolkningen 
som har dårlige levekår. Særlig tiltak rettet mot barnefamilier og enslige 
forsørgere. 

 
Arbeid til alle 
Personer med utviklingshemming deltar i svært liten grad i ordinært arbeidsliv. Økt 
deltakelse er et sterkt og effektivt virkemiddel for å skape et mer inkluderende 
samfunn. FN-konvensjonen (CRPD artikkel 27) slår fast at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre. Staten må iverksette 
hensiktsmessige tiltak for å oppnå dette. FO mener det er viktig at ansvaret for 
arbeidsmarkedstiltak fortsetter å være statlig.  
 
Arbeidsinkluderingsprosjektet, HELT MED, må få tilstrekkelig med midler til å skape 
mer enn 1.000 arbeidsplasser for utviklingshemmede over hele landet i løpet av 10 år. 
 
FO mener det er behov for flere og øremerkede VTA-plasser til personer med 
utviklingshemming. Ansvaret for VTA-plasser til personer med utviklingshemming må 
forbli et statlig ansvar, på lik linje med ansvaret for VTA-plasser til andre grupper.  
 
FO anbefaler: 

• En arbeidsmarkedspolitikk som sikrer at alle med utviklingshemming som 
ønsker å jobbe, får en slik mulighet. Dette forutsetter tilstrekkelig 
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oppfølging av både arbeidstakere og deres arbeidsgivere gjennom hele 
yrkeskarrieren i ordinært arbeidsliv.  

• Arbeidsinkluderingsprosjektet HELT MED må inn som fast post i 
statsbudsjettet 

• 500 nye, varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) til personer med 
utviklingshemning i 2023  

• Øremerk midler til VTA plasser for personer med utviklingshemning. 

• VTA må forbli en statlig ordning  
 
Inntektssikring ved sykdom og uførhet 
I forslaget til statsbudsjett 2019 framgår det at antall personer på 
arbeidsavklaringspenger er estimert til 127.200 i 2019. Dette er en reduksjon på 17.000 
personer, 11,79 prosent, fra 2017, som tilsvarer 8,9 prosent reduksjon på post 2651. 
Samtidig ser vi at over 30 prosent av de som har avsluttet en stønadsperiode med 
arbeidsavklaringspenger verken er i arbeid, er blitt uføretrygdet eller mottar andre 
ytelser fra NAV. Det er stor sannsynlighet for at kommunens utgifter til sosialhjelp vil 
øke på grunn av dette.  
  
Statsbudsjett 2020 må ta høyde for at kommunenes utgifter til økonomisk sosialhjelp vil 
øke som følge av innstrammingene i statlige ytelser, som for eksempel 
arbeidsavklaringspenger og stønad til enslige forsørgere. FO mener regjeringen 
overlater problemene til en allerede hardt prøvet kommuneøkonomi, og at 
utfordringene med økende fattigdom og utenforskap ikke tas på alvor. 
 
FO anbefaler: 

• Styrk ytelsene som skal sikre forsvarlige levekår ved sykdom og uførhet.  

• Sikre kommunene økonomisk handlingsrom til å yte nødvendige tjenester 
til personer som befinner seg i en vanskelig livssituasjon 

 
Pleiepenger 
I dag er det en maksgrense på 1.300 stønadsdager totalt for begge foreldre ved 
livstruende sykdom eller skade med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. For barn med 
utviklingshemning og alvorlig funksjonsnedsettelser er ikke alltid tilstand livstruende, 
men likevel av en slik art at de har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.   
 
FO anbefaler:  

• Begrensningen på 1300 dager må oppheves for familier med barn med 
varig sykdom og skade. 
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