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Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen,
Statsbudsjett 2022
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for 32.000
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Programkategori 09.10 Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken
Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten
FOs viktigste anmodning til den nye regjeringen er at det settes av penger til en
helhetlig gjennomgang av NAV, som omfatter hele organisasjonen, både
kommunalt og statlig NAV. En helhetlig gjennomgang må ta for seg
kompetansesammensetning, organisering, styringsmodell, samhandling og
tilgjengelighet. Gjennomgangen må utføres av et partssammensatt utvalg som
ivaretar føringene for trepartssamarbeidet. Gjennomgangen må også se på
sammenheng mellom områdene nevnt ovenfor og vold og trusler i tjenesten.
FO anbefaler:
• Det settes av midler til en helhetlig gjennom av NAV.
Programkategori 09.25 Inntektssikring ved sykdom og uførhet

Kap. 2655 Uførhet Post 70 Uføretrygd
Regjeringen foreslår en omlegging av reglene for reduksjon av uføretrygd mot
arbeidsinntekt. Intensjonen er at flere skal få mulighet til å realisere
restinntektsevnen. Dersom fribeløpet settes til null, slik regjeringen foreslår, vil
det gi avkortning fra første krone. Vi mener dette vil slå uheldig ut for
uføretrygdede med liten restinntektsevne. De som i perioder kan ta småjobber
eller frivillige verv med honorar. Da saken var på høring foreslo FO en ny
modell som kombinerer et fribeløp på 0,4 G og halv reduksjon på beløp over 0,4
G opp til 1,2 G. Vi mener vårt forslag ville gjort det mer attraktivt for
uføretrygdede å utnytte restinntektsevnen.
FO mener endringen som foreslås under dette kapitlet og kapittel 634 om
harmonisering av satsen for tiltakspenger, må sees i sammenheng med
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svekkelsene av AAP-ordningen, og at AAP-ordningen må styrkes slik at ingen
kastes ut av ordningen før de er ferdig avklart.
FO anbefaler:
•

Endre reglene for reduksjon av uføretrygd mot arbeidsinntekt til en modell
som kombinerer et fribeløp på 0,4 G og halv reduksjon opptil 1,2 G.

Programkategori 09.30 Arbeidsmarked
Kap. 634 Post 77 Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Regjeringen foreslår å videreføre styrkingen av varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 300
plasser i 2022, og at utviklingshemmede skal prioriteres ved inntak til tiltak. Dette er
positivt og i tråd med Meld. St. 32 (2020-2021) Ingen utenfor. Regjeringen vil
igangsette en bred gjennomgang av arbeidstilbudet til uføretrygdede med behov for
spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. FO ber om at det i gjennomgangen sees
spesielt på om utviklingshemmede faktisk blir prioritert ved inntak til tiltak.

FO har tidligere bedt om at tiltakene «HELT MED» og «TV Bra» tas inn som en
fast post i statsbudsjettet. I forslag til statsbudsjett 2022, er begge disse tatt inn
som fast post og det er bevilget 11,1 mill. kr til «HELT MED» og 2,6 mill. kr til
TV-bra. Dette er bra.
Kap. 634 Post 76 Tiltak for arbeidssøkere
Regjeringen forslår å harmonisere satsen for tiltakspenger med minste sats dagpenger,
med virkning fra 1. januar 2022. Forslaget vil gi redusert dagsats for personer på
tiltakspenger. Forslaget innebærer reduksjon i utgiftene til tiltakspenger med om lag
275 mill. kr, helårseffekten er anslått til 392 mill. kr. Kommunenes rammetilskudd under
kap. 571, post 60 forslås økt med 69 mill. kr, for å kompensere for merkostnader til
økonomisk sosialhjelp, som forslaget antas å gi. Regjeringen foretar en planlagt og
villet overgang fra statlig ytelse til økonomisk sosialhjelp, for de som omfattes av
endringen.
FO mener den foreslåtte endringen ikke bidrar til å oppfylle sosialtjenestelovens formål,
snarere tvert imot. Vi kan ikke godta at regjeringen fatter beslutninger som medfører at
flere havner på økonomisk sosialhjelp, og/eller får behov for økt supplering. At de som
har minste dagpengesats har mindre å leve av, og sannsynligvis også er avhengig av
supplerende sosialhjelp er ikke et argument for å gjøre flere avhengig av økonomisk
sosialhjelp.
FO anbefaler:
• Uendret dagsats for tiltakspenger.
• Øk minstesats for dagpenger til samme nivå som tiltakspenger.
Programkategori 09.40 Arbeidsmiljø og sikkerhet
Kap. 640 Arbeidstilsynet. 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- og sosialfag er blant de mest utsatte for vold og trusler.
Kvinner er gjennomgående mer utsatt enn menn.
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FO er enig med regjeringen i at gode arbeidsmiljøforhold er bærebjelken i norsk
arbeidsliv. Ansatte med en arbeidshverdag 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. Økningen på
5 mill. kroner til styrket tilsyn både på smittevern og oppfølging av utsatte bransjer og
virksomheter er ikke tilstrekkelig.
Fagforeningsfradraget
Fagforeningsfradraget er et virkemiddel som bidrar til et forutsigbart og organisert
arbeidsliv. En økning av fradraget styrker den norske modellen og bidrar til et trygt og
solidarisk arbeidsliv og at arbeidstakernes interesser blir ivaretatt. FO mener
fagforeningsfradraget må økes parallelt med arbeidet for å styrke organisasjonsgrad og
den norske modellen.
Trepartssamarbeidet
Regjeringen vil legge til rette for et arbeidsliv med trygghet og fleksibilitet, og et
velfungerende trepartssamarbeid med høy organisasjonsgrad. 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.
FO anbefaler:
• Sett av midler til kontroll, oppfølging, og veiledning av vold og trusler som
rettes spesifikt mot helse-, omsorg- og sosialsektoren.
• Fagforeningsfradraget dobles, og organisasjonsgrad og den norske
modellen prioriteres.
• Trepartssamarbeidet styrkes. Partsrepresentanter blir involvert og
inkludert når regjeringen nedsetter offentlige utvalg og ekspertgrupper.

Med vennlig hilsen
Sign
Mimmi Kvisvik
Forbundsleder

Sign
Allis Aresdatter
Rådgiver
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