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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til familie- og kulturkomiteen - 
statsbudsjettet 2021 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 31.000 barnevernspedagoger, 
sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  
  

Programkategori 11.10 Familie og oppvekst 
 
Barnetrygd 
Det er positivt at barnetrygden økes. For barnefamilier er en oppjustering av 
barnetrygden et godt tiltak for bedre levekår. Oppjusteringen burde ikke begrenses til 
barn opp til 6 år. FO anbefaler at alle barnefamilier får økt barnetrygd, og at det legges 
en plan for å prisjustere barnetrygden. Midlene som brukes til kontantstøtte burde 
prioriteres til å øke barnetrygden. Det er bra at regjeringen øker satsen på sosialstønad 
for å motvirke at en del kommuner regner barnetrygd som inntekt, men det burde ikke 
være nødvendig. FO anbefaler at barnetrygden ikke medregnes i inntekten ved 
beregning av økonomisk sosialhjelp. Loven må endres slik at barnetrygd holdes utenfor 
ved beregning av økonomisk sosialhjelp. 
 
FO anbefaler: 

• En prisjustering til 2020 nivå for barnetrygd (kap. 845) 

• Avvikle kontantstøtten (kap. 844) 
 

Programkategori 11.20 Barnevernet 
 
Kommunalt barnevern  
Regjeringen ønsker å innføre masterkrav for flertallet av stillinger i kommunalt 
barnevern fra 2031. FO er overrasket over at satsingen på videreutdanninger for 
barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet ikke styrkes. FO ønsker at 
regjeringen skal være mer offensiv i sin satsning. Det er kø for å komme inn på 
videreutdanningene og kapasiteten på disse burde vært utvidet enda mer.   
 
Etter FOs syn mangler statsbudsjettet det viktigste tiltaket for å bedre kvaliteten i 
kommunalt barnevern. Kommunene har hovedansvaret for sitt lokale barnevern, men 
staten må ta mer ansvar for barneverntjenestene. Også i statsbudsjettet for 2021 
velger regjeringen å overlate til kommunene å styrke bemanningen. Til tross for at det i 
statsbudsjettet anerkjennes at det er kapasitetsutfordringer i mange barneverntjenester 
er det ikke midler til nye øremerkede stillinger. Kommunenes generelle økonomiske 
rammer gir heller ikke tilstrekkelig rom for nødvendig bemanningsøkning.    
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FO er bekymret for de mange barneverntjenestene som er hardt presset på kapasitet 
og som om litt over ett år får økt ansvar. En Deloitte-rapport1 viser hvor sårbare 
tilsynelatende robuste barneverntjenester kan være, og ikke minst hvor krevende det er 
å bygge opp en god barneverntjeneste. FO anbefaler en systematisk opptrappingsplan 
for bemanning, kompetanse og tiltaksutvikling i kommunalt barnevern. En veiledende 
og samtidig forpliktende bemanningsnorm vil i tillegg være et nyttig statlig 
styringsverktøy i den årlige tilstandsrapporten til kommunepolitikerne.  
 
FO anbefaler: 

• Styrk videreutdanningene med 200 nye plasser og en opptrappingsplan 
som samsvarer med kompetansebehov og kompetansekrav i barnevernet 
(post 62/72, kap. 854) 

• Øke øremerkede midler med 250 millioner kroner til stillinger i 
barneverntjenesten, og en opptrappingsplan på 1 milliard fordelt over 4 år 
for det kommunale barnevernet (post 60, kap. 854) 

 
Statlig forvaltning av barnevernet 
Over er 2,8 milliarder er bevilget til kjøp fra private i institusjonsbarnevernet. Det betyr 
fortsatt bruk av anbud, noe FO anser som uegnet for bruk i barnevernet. Drift i 
egenregi og utvidet egenregi basert på langsiktige avtaler med ideelle er det som vil 
sikre faglig kvalitet. En kjent utfordring knyttet til anbud er usikkerhet om drift når 
avtalen går ut. Dette skaper usikkerhet og lite forutsigbarhet for barn, unge og ansatte. 
Vår bekymring er at det kan bli vanskelig å opprettholde og utvikle gode og stabile 
fagmiljøer, med godt kvalifiserte ansatte.  
 
FO anbefaler: 

• Vri midler satt av til innkjøp av private barnevernstiltak til oppbygging og 
styrking av offentlige barnevernstiltak (kap. 855) 

 

Programkategori 08.45 Likestilling og ikke-diskriminering 
 
Diskrimineringsnemnda  
Fra nyttår ble det innført en forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt i likestillings- og 
diskrimineringsloven. Diskrimineringsnemnda håndhever arbeidsgivernes 
redegjørelsesplikt. Med bakgrunn i disse endringene er nemnda tillagt betydelige 
tilleggsoppgaver. Likevel er det ingen økning i bevilgingen. De nye bestemmelsene vil 
være et godt verktøy for et mer likestilt arbeidsliv, og tetting av likelønnsgapet. Derfor 
er det viktig for likestillingsarbeidet at nemnda gis nok ressurser til å følge opp. I 
motsatt fall vil bestemmelsene kunne miste noe av sin kraft. Det er også på høring et 
forslag om at nemnda skal få myndighet til å behandle saker om gjengjeldelse etter 
varsling etter arbeidsmiljøloven. Dette vil kreve ressurser å følge opp.  
 
FO anbefaler: 

• Bevilge midler slik at nemnda kan håndtere tilleggsoppgavene (kap. 350) 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
 Sign.               Sign. 
Mimmi Kvisvik Tonje Wejden 
Forbundsleder Rådgiver 

 

 
1 Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Følgeevaluering. Delrapport 4 


