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Fellesorganisasjonen (FO)s innspill til kommunal- og 
forvaltningskomiteen om statsbudsjett 2021 

Programkategori 13.70, Kap. 571 Overføringer til kommunene 
Presset på kommuneøkonomien og usikkerhet knyttet til kompensasjon av 
ekstrautgifter og tap av inntekter som følge av koronasituasjonen gir kutt og 
nedskjæringer i grunnleggende velferdstjenester i mange kommuner. Ressursbehovet 
er så stort at nedskjæringer nødvendigvis vil ramme viktige velferdstjenester til eldre, 
barn og unge gjennom skoletilbud og barnehager, og dette er områder som allerede er 
svært presset mange steder. Med krav til bemanningsnormer for skole og barnehage 
har kommunene heldigvis reduserte muligheter til kostnadskutt på disse områder. 
Dette betyr at det er i velferdstjenester uten bemanningsnormer og i miljøfaglig innsats 
i skoler kuttene må gjøres. Det må bevilges tilstrekkelig med ressurser til kommunene 
for å drive kritiske velferdstjenester på et forsvarlig nivå.  
 
Ettervern 
FO er glad for at aldersgrensen for ettervern er økt til 25 år, men bekymret for at 
bevilgningen til ettervern blir for lite til å sikre godt ettervern. 24 millioner fordelt på ca 
280 barneverntjenester er kun i underkant av 86000 kroner per tjeneste.  
 
FO anbefaler:  

• Regjeringen må sikre full kompensasjon til kommunene for alle 
inntektstap og ekstraordinære utgifter i forbindelse med 
koronapandemien  

• Øke bevilgning og øremerke midler til ettervern (jf tabell 6.21)   
 
Programkategori 13.70, Kap. 573 Ressurskrevende tjenester 
Regjeringen foreslår nok en økning i innslagspunktet for toppfinansieringen i 2021, og 
opprettholder aldersgrensen på 67 år. Kommunene må kompensere stadig mer fra 
egne frie midler. Økningen i innslagspunktet begrunnes blant annet i at det har vært 
sterk utgiftsvekst i toppfinansieringsordningen de senere år. FO mener det er helt feil at 
kommunene blir påført økte kostander som følge av bistand til innbyggere med helt 
spesielle hjelpebehov. Kommunene får mindre handlefrihet til å utarbeide gode og 
individuelt tilpassede tjenestetilbud, og konsekvensene kan bli reduksjon av 
tjenesteomfang og kvalitet og tjenester uten nødvendig kompetanse og faglig 
forsvarlighet.  
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FO anbefaler 

• Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester må løftes tilbake til 2014 
nivå hvor innslagspunktet var kr. 1010000,-. 

 
Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg, kapittel 581  
Behovet for boliger er stort mange steder, særlig i sentrale strøk med stor etterspørsel. 
Stadig flere får problemer med å kjøpe egen bolig. For personer med lav inntekt, 
nedsatt funksjonsevne og/eller utviklingshemning, bostedsløse og flyktninger er det 
nærmest umulig å skaffe seg egnet bolig uten støtte fra kommune og stat. Virkemidler 
som startlån, tilskudd og bostøtte er helt avgjørende når de skal etablere seg i egen 
bolig. Derfor er det positivt at regjeringen foreslår noe økning i boligsosiale tiltak som 
økning av lånerammen til Husbanken med 4 milliarder. FO mener imidlertid at det er 
langt fra tilstrekkelig for å redusere utviklingen i større forskjeller og skjevfordelingen i 
boligmarkedet. Regjeringen gir mest til de som har mest fra før, og dette fører til større 
forskjeller. Eiendomsskatten reduseres for eksempel fra fem til fire promille, gjengs leie 
for kommunale boliger videreføres mange steder og det bygges ikke tilstrekkelig med 
studentboliger. God, boligsosial politikk er også god velferdspolitikk.    
  
Bostøtten er et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og bidra til at flere 
husholdninger med lav inntekt kan skaffe seg bolig og beholde den. Dette gir 
forutsigbarhet og bidrar til å trygge oppveksten for barn i lavinntektsfamilier. Den lille 
økningen regjeringen foreslår for enslige og barnefamilier er langt fra tilstrekkelig for å 
gi bedring i økonomien for lavinntektsfamilier. 
 
Oppjustering av uføretrygden som følge av uførereformen i 2015 førte til at mange 
uføretrygdede fikk en brutto inntekt som overstiger inntektsgrensen for bostøtte, mens 
netto utbetaling er omtrent som før. Konsekvensen er redusert disponibel inntekt som 
medfører en direkte svekkelse av muligheten for å skaffe og beholde bolig. Endringen 
rammet mange uføretrygdede og førte til at unge uføre falt helt ut av ordningen. Unge 
uføre er en spesielt sårbar gruppe. Mange har aldri vært og kommer aldri i arbeid. 
Muligheten til å kompensere for bortfallet av bostøtten gjennom inntektsbringende 
arbeid er fraværende. Derfor må inntektsgrensen for beregning av bostøtte oppjusteres 
slik at den harmonerer med justeringene i uføretrygden per 1.1.2015. Alternativt må 
bostøtte beregnes ut fra inntekt etter fradrag av skatt. Anbefalingen gjelder alle 
uføretrygdede som ikke på skjermingstiltaket. FO mener bostøtteordningen må endres 
slik at den inkluderer unge uføre.  

Beskyttelse og innvandring 
I forslag til statsbudsjett for 2021 sparer regjeringen store summer på lave 
asylankomster. Det mener vi gir særlig grunn til at Norge bør ta imot langt flere enn 50 
asylsøkere fra Hellas og gi nødvendig rettshjelp til mennesker på flukt. 
 
Regjeringen har sagt ja til å ta imot 3000 kvoteflyktninger. FO mener det er et 
minimum. Særlig mange barn- og barnefamilier på flukt trenger beskyttelse. Det gjør at 
antall kvoteflyktninger bør økes. FO oppfordrer regjeringen til ikke å forhandle dette 
bort under behandlingen av statsbudsjettet. 
 
FO anbefaler: 

• Øke antall kvoteflyktninger til 5000 

• Ikke forhandle bort et minimum på 3000 kvoteflyktninger under 
budsjettbehandlingen. 

 
Sign        Sign 
Mimmi Kvisvik       Anine 
Forbundsleder       Terland 


