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Fellesorganisasjonen (FO)s krav til statsbudsjett 2020 til 
Kunnskapsdepartementet  

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 

• Hev finansieringskategori for sosionomutdanningen fra kategori F 
til E 

• Øk studiekapasiteten for vernepleie med minimum 10 % pr år frem 
til 2030. 

 
Styrk finansiering av sosionomutdanningen  
Regjeringen skriver i sitt budsjettforslag «Gode lærarar med solid og oppdatert 
kunnskap 
er nøkkelen til at elevane skal lære meir». De er tydelig på at kvaliteten på læreren har 
betydning for elevens læringsutbytte. FO skulle ønske at regjeringen resonnerte 
tilsvarende også når det gjelder utdanningene FO representerer. Gode 
profesjonsutøvere, det være seg i kommunalt barnevern, i NAV eller tjenester til 
utviklingshemmede er avhengig av gode profesjonsutdanninger for at tjenestene skal 
bli best mulig. 
 
Utdanningsgruppene FO organiserer er plassert i de laveste finanskategorier. 
Barnevernspedagog- og vernepleierutdanning er i finansieringskategori E, mens 
sosionomutdanning er plassert i F. FO mener at disse utdanningene trenger bedre 
finansiering Særlig må sosionomutdanningen plasseres i finansieringskategori E. 
Undervisningsform og kostnader for sosionomutdanningen er identisk med andre 



 
2 

 
 

 
 

 
 

sammenlignbare profesjonsutdanninger. Det er derfor uforståelig at de ikke har samme 
finansiering. 
 
FO anbefaler 

• Hev finansieringskategori for sosionomutdanningen fra kategori F 
til E. FO har stipulert at kostnaden for av en heving av 
finansieringskategori for sosionomutdanningen vil være ca 45 
millioner kroner. 

 
Øk utdanningskapasiteten til vernepleierutdanningen 
FO mener utdanningskapasiteten til vernepleierutdanningen må økes. Kompetanse er 
avgjørende for å sikre god tjenesteutvikling og yte gode tjenester til mennesker med 
store og sammensatte behov. Disse tjenestene er komplekse og en person skal bistås 
slik at selvbestemmelse og andre rettigheter som for eksempel rett til seksualliv, 
arbeidsliv, fritid med mer sikres. Det handler om å legge til rette for at man kan «leve 
livet» sitt. Høy tverrfaglig kompetanse er viktig for å sikre gode tjenester.  
 
Det ropes om sykepleiemangel innenfor flere kommunale tjenester. FO mener vi 
trenger sterkere fokus på hvilke oppgaver kommunene skal løse og ikke ensidig fokus 
på enkeltprofesjoner. Dersom vi sikrer større profesjonsmangfold og god tverrfaglig 
bredde kan vi fjerne kommunenes kompetansemangel og møte enkeltpersoners behov 
bedre. 
 
FO anbefaler: 

• Øk studiekapasiteten med minimum 10 % pr år frem til 2030. De siste 
årene har vernepleierutdanningen i snitt økt med 30- 40 studieplasser 
årlig. Dette til tross for at studiet er svært populært og har ligget blant 
topp tre i mange år. Det er 50 % flere søkere enn plasser og har økende 
popularitet. Profesjonen og kompetansen er viktig for å sikre kvalifisert 
helsepersonell fremtidens helse- og omsorgstjenester.  

 
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 
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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.   
 
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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


