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                    Dato: 13.09.2021 

 

Innspill til regjeringserklæringen 2021-2025 
FO er fagforeningen for sosialarbeidere.  

Våre medlemmer står opp for tryggheten til sårbare grupper, blant annet i landets helse- og 
omsorgstjenester, skolen og Nav. Under koronapandemien ble det spesielt tydelig hvilken 
jobb de gjør og hvor tett de er på pasienter, elever og brukere. De vet hvor skoen trykker.  

I Norge har barn og unge en egen rett til å bli sett og hørt, og få den hjelpen de trenger. 
Dette krever at de har voksne med rett kompetanse rundt seg. Det samme gjelder 
arbeidsledige og dem som har falt utenfor samfunnet. Manglende kompetanse i tjenestene, 
ansatte som ikke får brukt kompetansen sin og ansatte som ikke orker å stå i yrket over tid, 
er viktige årsaker til at mange ikke får den hjelpen de trenger. Slik trenger det ikke å være.  

Våre medlemmer trenger en helhetlig sosialpolitikk, at velferdsstaten bygges av ansatte med 
rett kompetanse og at arbeidsvilkårene i den sikrer rekruttering og hindrer turnover. Slik får 
de rom til å stå opp for tryggheten til dem som trenger det mest.  

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv.  
 

Derfor vil FO anbefale følgende kulepunkt til regjeringserklæringen: 

• Regjeringen vil iverksette en helhetlig gjennomgang av Nav som innbefatter 
styringsmodell, organisering, kompetansesammensetning, samhandling og 
tilgjengelighet. 

• Regjeringen vil innføre en tillitsreform for offentlig sektor. 
• Regjeringen vil arbeide for å øke antallet miljøterapeuter i skolen.  
• Regjeringen vil styrke barnevernet gjennom økte ressurser og kompetanse.  
• Regjeringen vil innlemme CRPD i norsk lov for å bedre ivareta funksjonshemmedes 

rettigheter og levekår. Regjeringen vil blant annet jobbe for å øke andelen 
vernepleiere i tjenestene for å sikre at FN-konvensjonen blir oppfylt. 

• Regjeringen vil arbeide for en innføring av autorisasjon av barnevernspedagoger og 
sosionomer.  

• Regjeringen vil øke innsats mot vold og trakassering i arbeidslivet, gjennom å 
ratifisere ILO-konvensjon 90 om vold og trakassering i arbeidslivet, samt styrke 
Arbeidstilsynet for å øke deres innsats mot vold og trakassering i arbeidslivet.  

 
 
Vennlig hilsen  
Mimmi Kvisvik 
Forbundsleder i FO 
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Begrunnelse 
Helhetlig gjennomgang av NAV 
Det er tydelig at Nav-reformen ikke har fungert etter intensjonen. Vi er glade for at både Ap, 
Sp og SV er tydelig på at partiene ønsker en helhetlig gjennomgang av Nav og viser blant 
annet til Aps representantforslag i Stortinget, som fikk støtte fra Sp og SV. FO ber om at 
betydningen av sosialpolitisk arbeid vektlegges, for å gi brukerne bedre tjenester.  

Tillitsreform 
Innføring av en tillitsreform kan bety en betydelig styrking av områdene FOs medlemmer er 
ansatt i, gjennom å gi rom for gode sosialfaglige vurderinger. Vi er glade for at Ap, Sp og SV 
støtter en tillitsreform, og ber om at denne tar utgangspunkt i partssamarbeidet i arbeidslivet. 

Miljøterapeuter i skolen 
Partiprogrammene til Ap, Sp og SV slår alle fast at partiene ønsker flere miljøterapeuter eller 
miljøarbeidere i skolen. FO støtter dette synet, da miljøterapeuter har mye å si for gode 
oppvekstsvilkår og tidlig innsats. 

Styrke barnevernet  
Barnevernets mandat er å passe på de mest sårbare barna i samfunnet. Dessverre hører vi 
om saker hvor barn ikke har blitt fulgt opp med alvorlige konsekvenser. Barnevernet trenger 
ressurser for å oppfylle samfunnsoppdraget primært knyttet til bemanning og kompetanse. 

Sikre rettighetene til personer med funksjonshemming 
Ap, Sp og SVs programvedtak om å inkorporere CRPD, FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, er et viktig skritt, og vi ser fram til å feire vedtaket i 
Stortinget. For å leve opp til konvensjonens krav må Norge utvikle bedre omsorgstjenester 
og sørge for nok ansatte mer rett kompetanse.  

I dag utgjør vernepleiere bare én av ti ansatte i de kommunale tjenestene for personer med 
utviklingshemming, til tross for at utdanningen er opprettet spesielt for å bistå denne 
brukergruppen.  

Autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer  
Mennesker i sårbare situasjoner må være trygg på at de ansatte har rett kompetanse og er 
skikket til jobben. Autorisasjon av sosialarbeidere kan styrke tilliten og sikre tryggheten til 
brukerne ved at uskikkede ansatte mister autorisasjon og i praksis får yrkesforbud. 

Ordningen er innført i flere nordiske land og har vært ønsket av norske organisasjoner i flere 
tiår. SV har tidligere fremmet forslag om autorisasjon i Stortinget med støtte fra Ap og Sp. FO 
ber om at partienes innstilling til Dokument 8:241 S (2017-2018) følges opp i erklæringen. 

Innsats mot vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren 
Det er kjent at helse- og sosialarbeidere er spesielt utsatt for vold, trusler og trakassering. 
Dette bidrar til økt utskifting i tjenestene og at viktige erfaringer går tapt. FO etterlyser en økt 
satsning fra Arbeidstilsynet, men Regjeringen ga instruks om å stanse arbeidet i 2021. 

FO støtter Ap, Sp og SV sine forslag om å øke bevilgningene til Arbeidstilsynet. Vi ber om at 
partiene sikrer at styrkingen bidrar på andre områder enn de tradisjonelle HMS-områdene 
Arbeidstilsynet jobber på, og inkluderer arbeid mot vold, trusler og trakassering i arbeidslivet.  
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