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Fellesorganisasjonen (FO) sitt krav til statsbudsjettet 
2023 til Barne- og familiedepartementet   

FO er fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer over 32 000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer 
har bred kompetanse, reduserer forskjeller og bistår mennesker i vanskelige 
livssituasjoner. Uten våre medlemmers fagkunnskap vil sosiale og helsemessige 
problemer ramme langt flere og hardere.  
 
FOs krav til statsbudsjett 2023: 

• Avvikle kontantstøtten og øk barnetrygden for barn over fem år så de får 
barnetrygd på samme nivå som de under 6 år 

• Legg en plan for å prisjustere barnetrygden for alle 

• Beregne og bevilge midler slik at barnevernsreformen blir fullfinansiert i tråd 
med intensjonen om å styrke forebyggende arbeid, samt utvikling og innføring 
av gode hjelpetiltak i kommunene.    

• Gjeninnfør øremerkede midler til stillinger, og øk de øremerkede midlene til 
stillinger i barneverntjenesten med 250 millioner kroner årlig over en fireårs 
periode, det vil har kalt «barnevernsmilliarden»     

• Sett av mer midler til kommunene for utgifter knyttet til kompetansekravet i 
barnevernet, og utarbeid en plan for å kompensere økte utgifter ved innføring 
av kompetansekravet 

• Beregn og bevilg midler til omstillingen av institusjonsbarnevernet (jf. 

Hurdalsplattformen) for å bygge opp og styrke de offentlige 

barnevernsinstitusjonene med mål om at minst 50% av institusjonstilbudet i 

barnevernet skal være offentlig. 

Barnetrygd 
For barnefamilier er en oppjustering av barnetrygden et godt tiltak for bedre levekår. 
Barnetrygdens satser har likevel ikke fulgt den generelle prisveksten i samfunnet. 
Siden 1996 har barnetrygden økt noe, men økningen har i hovedsak vært for barn opp 
til 6 år. FO anbefaler imidlertid at alle barnefamilier får økt barnetrygd, og at det legges 
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en plan for å prisjustere barnetrygden. Midlene som brukes til kontantstøtte anbefaler vi 
heller å bruke til å øke barnetrygden.  
  
FOs krav 

• Avvikle kontantstøtten og øk barnetrygden for barn over fem år så de får 
barnetrygd på samme nivå som de under 6 år 

• Legg en plan for å prisjustere barnetrygden for alle 
 
Kommunalt barnevern og barnevernsreformen 
Kommunene har hovedansvaret for sitt barnevern, men staten delegerer ansvar for 
barnevernet til kommunene. Det betyr at også staten må ta ansvar for å sikre et faglig 
forsvarlige kommunalt barnevern. I statsbudsjettet for 2021 ble det erkjent at det er 
kapasitetsutfordringer i mange barneverntjenester. Situasjonen er ikke nevneverdig 
endret. Likevel ble barnevernsreformen iverksatt samtidig som man legger de tidligere 
øremerkede midlene til stillinger inn i rammebevilgningen kommunene. Kommunenes 
generelle økonomiske rammer gir heller ikke tilstrekkelig rom for nødvendig 
bemanningsøkning.    
 
FO er bekymret for de mange barneverntjenestene som er hardt presset på kapasitet 
og som 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 er derfor bekymret for finansiering av barnevernsreformen. Vi 
får stadige eksempler på budsjettkutt som rammer tjenester til barn, unge og familier. 
Kommunene trenger nok midler over statsbudsjettet for å realisere intensjonene i 
barnevernsreformen. Med dagens finansiering er det ikke tatt høyde for den brede 
innsatsen reformen innebærer. Kommunene må bygge ut sitt tjenestetilbud, styrke 
kompetansen og opprettholde dagens barnevernstiltak. Mer forebygging og mer fokus 
på tidlig innsats betyr også at flere fanges opp og trenger hjelp. For å realisere 
intensjonene må finansiering av barnevernsreformen styrkes. 
 
For å styrke barnevernet anbefaler vi en systematisk opptrappingsplan for bemanning, 
oppfylling av kompetansekrav og for tiltaksutvikling i kommunalt barnevern. Innføring 
av en veiledende og samtidig forpliktende bemanningsnorm vil i tillegg være et nyttig 
statlig styringsverktøy i den årlige tilstandsrapporten til kommunepolitikerne.  
 
FOs krav 

• Gjeninnfør øremerkede midler til stillinger, og øk de øremerkede midlene til 
stillinger i barneverntjenesten med 250 millioner kroner årlig over en fireårs periode, 
det vil har kalt «barnevernsmilliarden»  

• Beregn og bevilg midler så barnevernsreformen blir fullfinansiert i tråd med 
intensjonen om å styrke forebyggende arbeid, samt utvikle og innføre gode 
hjelpetiltak i kommunene.    

• Sett av mer midler til kommunene for utgifter knyttet til kompetansekravet i 
barnevernet, og utarbeid en plan for å kompensere økte utgifter ved innføring av 
kompetansekravet 

 
Statlig barnevern 
FO anser anbud 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 

 
1 Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Følgeevaluering. Delrapport 4 
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bli vanskelig å opprettholde og utvikle gode og stabile fagmiljøer, med godt kvalifiserte 
ansatte.  
 
Institusjonsbarnevernet skal legge om sin virksomhet i tråd med anmodningsvedtaket 
762 (Representantforslag om et offentlig og ideelt drevet barnevern-Dokument 8:161 S 
(2017-2018), Innst. 303 S (2017-2018)). Vedtaket sier at andelen ideelle 
barnevernsinstitusjoner skal økes til om lag 40%, og at dette skal skje uten å gå utover 
andelen offentlige institusjonsplasser. Det er kjent at ideelle ofte har høyere lønns- og 
pensjonskostnader, og ofte også høyere bemanningstetthet enn de kommersielle. Som 
en del av omstillingen er det også nødvendig å stille spørsmål ved om 
bygningsmassen til de offentlige institusjonene er tilpasset de barna/ungdommene som 
skal bo der eller om det er behov for endringer, evt nye bygg. Vi får signaler om at det 
er behov for omstillingsmidler for å følge opp anmodningsvedtak 762. 
 
FOs krav 

• Beregn og bevilg midler til omstillingen av institusjonsbarnevernet (jf. 

Hurdalsplattformen) for å bygge opp og styrke de offentlige 

barnevernsinstitusjonene med mål om at minst 50% av institusjonstilbudet i 

barnevernet skal være offentlig. 

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


