
 
 

FELLESORGANISASJONEN 
MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

FO 
 
 
Besøksadresse: 
Mariboesgt. 13 
0183 Oslo 
 
 
Postadresse: 
Pb. 4693 Sofienberg 
0506 Oslo 
 
 
Telefon: 
02380 
 
 
Telefaks: 
94 76 20 18 
 
 
e-post: 
kontor@fo.no 
 
 
www.fo.no 
 
 
Bankgiro: 
9001.06.35674 
 
 
Bankgiro kontigent: 
9001.08.71394 
 
 
Foretaksnr.: 
870 953 852 MVA 

 
 
   
Barne- og likestillingsdepartementet 
Postboks 8036 Dep 
0030 OSLO 
 
 
 
   

 
Deres referanse Vår referanse Vår dato 
   18/00364-7 10.01.2019 

 
 

Fellesorganisasjonen (FO)s krav til statsbudsjett 2020 til 
Barne- og likestillingsdepartementet 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for nærmere 29.000 
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.  

 
 
FOs krav til statsbudsjett 2020 

• Øremerk 250 millioner kroner til barneverntjenesten, og en flerårig 
opptrappingsplan for det kommunale barnevernet 

• Kompetansenorm i tjenester til personer med utviklingshemning 
 
Kommunalt barnevern  
FO mener kommunalt barnevern fortsatt er underfinansiert. Budsjettforliket for 2019 
gav noe mer midler til barneverntjenesten. Men det er langt fra tilstrekkelig. Økte 
oppgaver, flere barn som trenger hjelp, regjeringens ambisjoner for et barnevern på 
barns premisser og barnevernsloven som rettighetslov gir behov for betydelig økte 
bevilgninger. 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 anbefaler: 

• En reell økning av øremerkede midler på 250 millioner kroner til 
barneverntjenesten, samt en flerårig opptrappingsplan for det kommunale 
barnevernet  
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• Iverksette forsøksordning med bemanningsnorm hvor en kontaktperson 
har ansvar for mellom 9 og 15 barn 

 
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 2019 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) 
 

Opptrappingsplan for bedre levekår og tjenester til personer med 
utviklingshemning 
Det er behov for en målrettet og planlagt styring av politikk knyttet til tjenester og 
levekår overfor personer med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming. FO 
etterlyser handling og oppfølging av foreslåtte tiltak fra ulike offentlige utredninger og 
rapporter som har kommet de siste årene. Alle områder i NOU 2016:17 På lik linje må 
bli ivaretatt og overordnet ansvar for koordinering må tydeliggjøres. FO mener det må 
stilles krav til kommunene om økt kompetanse i tjenestene. Gode kunnskapsbaserte 
kommunale helse- og omsorgstjenester forutsetter at vi har kompetanse- og norm krav 
som speiler behovene til de som trenger tjenestene. 
 
FO anbefaler:  

• BLDs mandat og ansvarsoppgaver må tydeliggjøres i tråd med NOUen på 
lik linje. Krav om innsamling av dokumentasjon fra øvrige departementer 
og rapportering til Stortinget hver tredje år. 

• Innfør kompetansenorm i tjenestene til personer med utviklingshemming: 
Minimum 70 prosent av ansatte må ha relevant helse- og sosialfaglig 
utdanning, hvorav vernepleiere skal være ledende. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
   Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik Anine Terland 
Forbundsleder Fagleder 

 
 

 
 
 
 

                                            
1 Vil koste vel 5 milliarder 


