
 
 
 
 
 
 

Fellesorganisasjonen (FO) 

Mariboes gate 13 

0183 Oslo 

 

Postadresse: 

Pb. 4693 Sofienberg 

0506 Oslo 

 

Telefon: 

+47 919 19 916 

 

E-post: 

kontor@fo.no 

 

Bankgiro: 9001.06.35674  

 

Bankgiro kontingent: 

9001.08.71394  

 

Org.nr:  

870 953 852 MVA 

 

fo.no 
 

 
Arbeids- og sosialkomiteen 
Stortinget  
0026 OSLO  
 
 

Deres referanse    
Vår referanse 20/00274-7  
Vår dato 16.10.2020 
  

 

Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til arbeids- og sosialkomiteen - 
statsbudsjett 2021 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for 30.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere 
 
Programkategori 09.10 Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken 
Arbeids- og velferdsetaten 
Regjeringen foreslår en ettårig bevilgningsøkning på 500 millioner til håndteringen av 
ettervirkningene av tiltak som ble iverksatt som følge av koronapandemien. Dette er 
positivt og helt nødvendig. FO har forventning om at disse midlene blir prioritert til 
oppfølging av de som ble rammet av oppsigelse og permittering som følge av 
pandemien. Det må gjøres en fortløpende vurdering på om arbeids- og velferdsetaten 
har de ressursene de trenger for å følge opp brukerne på en god måte, og bevilge mer 
penger dersom det viser seg å være behov for det. 
   
Programkategori 09.30 Arbeidsmarked 
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)  
Regjeringen foreslår å videreføre økningen på 300 plasser i varig tilrettelagt arbeid 
(VTA) i 2021. Dette er positivt, men FO mener en andel av plassene må øremerkes 
personer med utviklingshemming. I tillegg er det faktiske behovet betydelig større enn 
den foreslåtte økningen. Vi mener det må bevilges midler til 
arbeidsinkluderingstiltakene “HELT MED” og «TV Bra». Dette er gode tiltak som ved 
individuell tilrettelegging og oppfølging har lyktes med å få mennesker med 
bistandsbehov i arbeid. 
FO anbefaler: 

• Tiltakene «HELT MED» og «TV Bra» må tas inn i som en fast post i 
statsbudsjettet og videreføres. 

 
Programkategori 09.40 Arbeidsmiljø og sikkerhet 
Fagforeningsfradraget  
Fagforeningsfradraget er et virkemiddel som bidrar til et forutsigbart og organisert 
arbeidsliv. En økning av fradraget vil styrke den norske modellen og bidra til et trygt og 
solidarisk arbeidsliv og ivaretakelse av arbeidstakernes interesser. Regjeringen foreslår 
å holde fagforeningsfradraget nominelt uendret for åttende år på rad. FO mener 
fagforeningsfradraget må økes. Det må gjøres parallelt med arbeidet med å styrke 
organisasjonsgraden og den norske modellen. 
 
Trepartssamarbeidet 
FO merker seg at regjeringen flere steder i statsbudsjettet framsnakker 
trepartssamarbeidet og framhever det som en suksessfaktor for et trygt og 
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velfungerende arbeidsliv. Dette er positivt. Den norske modellen forutsetter gjensidig 
tillit og respekt mellom partene. FO forventer derfor at regjeringen går foran som et 
godt eksempel og involverer og inkluderer partsrepresentanter når det nedsettes 
offentlige utvalg og ekspertgrupper. Vi har erfart at vi ikke blir involvert på områder der 
vi absolutt burde vært med, for eksempel i arbeidsgruppen for oppfølging av EØS-
saken. 
 
Vold og trusler 
Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er barnevernspedagoger, sosionomer og 
vernepleiere blant de yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler om vold. 
Om lag 40% av FO sine medlemmer utsettes for vold og trusler en eller flere ganger i 
året. Regjeringen viser i statsbudsjettet til den FO-initierte rapporten fra Fafo «Vold og 
trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og omsorgssektoren» og skriver at 
utdannede innen helse-, sosial- og idrettsfag er blant de mest utsatte for vold og 
trusler. Kvinner er gjennomgående mer utsatt enn menn.  
 
FO er enig med regjeringen i at gode arbeidsmiljøforhold er bærebjelken i et 
bærekraftig norsk arbeidsliv. Ansatte som har en arbeidshverdag som er preget av vold 
og trusler har ikke gode arbeidsmiljøforhold.  Regjeringen må vise at de tar 
utfordringene knyttet til vold og trusler i arbeidslivet på alvor. FO mener Arbeidstilsynet 
må sikres ressurser som retter seg spesifikt inn mot arbeid med kontroll, oppfølging og 
veiledning om vold og trusler innenfor helse-, omsorg- og sosialsektoren der våre 
medlemmer arbeider. 
FO anbefaler: 

• Fagforeningsfradraget må økes, og styrking av organisasjonsgraden og 
den norske modellen må prioriteres. 

• Trepartssamarbeidet må styrkes. Partsrepresentanter må involveres og 
inkluderes når regjeringen nedsetter offentlige utvalg og ekspertgrupper. 

• Det settes av midler til kontroll, oppfølging, og veiledning av vold og 
trusler som rettes spesifikt mot helse-, omsorg- og sosialsektoren.  

 
Programkategori 33.30 Arbeidsliv 
Regjeringen foreslår å øke satsingen på arbeidsmarkedstiltak med 825 millioner kroner 
i statsbudsjettet for 2021, tilsvarende 7000 plasser. FO synes det er bra at regjeringen 
erkjenner betydningen av og behovet for flere plasser til arbeidsmarkedstiltak, men 
med over 200 000 arbeidsledige mener vi behovet er langt større enn forslaget på 825 
millioner kroner og 7000 plasser.  

 
Det foreslås å fjerne de midlertidige regelendringene i dagpenger ved arbeidsledighet 
som ble innført som følge av koronapandemien. Reduksjonen i utgiftsposten for 2021 
begrunnes med at antall mottakere av dagpenger forventes redusert som følge av 
lavere anslått arbeidsledighet og reduksjon av maksimal permitteringsperiode fra 52 til 
26 uker fra 1. juli. Regjeringen legger opp til en halvering av antall dagpengemottakere, 
mens bevilgningen reduseres med om lag 2/3. Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet 
til utviklingen av koronapandemien og innvirkningene den vil ha på antall arbeidsledige 
i 2021. FO kan ikke se hvordan de foreslåtte bevilgningene til nye tiltaksplasser skal 
kunne dekke opp den foreslåtte reduksjonen i dagpenger. Vi formoder at dette området 
følges nøye og at nødvendige justeringer gjøres i revidert.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 Sign               Sign 
Mimmi Kvisvik Allis Aresdatter 
Forbundsleder Rådgiver  

 


