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Fellesorganisasjonen (FO) sitt krav til 
statsbudsjettet 2023 til Finansdepartementet  

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.  
 
God fordelingspolitikk, levekår og likestilling   
En velferdsstat bygd på solidaritet og likeverd er en viktig forutsetning for å oppnå og 
opprettholde et samfunn som er godt for alle. Samtidig er det nødvendig å ha 
spesifikke ordninger rettet inn mot enkeltpersoner og grupper med særskilte behov.   
  
Den skattefinansierte velferdsstaten generelt, og trygdeordninger spesielt, er 
avgjørende for å oppnå målet om et samfunn der alle har samme rettigheter og 
muligheter for å delta. En grunnleggende forutsetning for dette er at skatte- og 
trygdesystemer har en sterk omfordelende funksjon.   
  
En av velferdsstatens viktigste oppgaver er å ta vare på og sikre levekår og velferd i 
samfunnet. Et godt offentlig utbygd hjelpe- og tiltaksapparat er en forutsetning for å 
sikre likeverdige levekår. Å gi barn, unge og voksne i utsatte og sårbare situasjoner 
hjelpen og levekårene de trenger er viktige investeringer. Velferdsordningene må være 
universelle og i offentlig regi, supplert av ideelle med langsiktige avtaler når det er 
hensiktsmessig. Ideelle organisasjoner skal ha stabile vilkår, og ikke underlegges 
markedsbaserte, kommersielle anbudsordninger   
  
Økonomisk politikk må legge til rette for en rettferdig fordeling av samfunnets ressurser 
og fornuftig spredning av makt og innflytelse. Staten må ta et overordnet ansvar for 
forsvarlige arbeidsvilkår for arbeidstakere gjennom en sterk arbeidsmiljølov og i 
samspill med partene i arbeidslivet.  
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Staten må også ta ansvar for å redusere klima- og miljøproblemer som påvirker 
livsgrunnlaget til alle mennesker og skaper helse- og sosialproblemer. Slike 
utfordringer rammer i stor grad de som allerede har det tøffest. Aktiviteter som skader 
klimaet må reduseres, og fornybar energi, energisparing og miljømessig bærekraftige 
aktiviteter må økes. Dette må skje på en måte som opprettholder sosial og økonomisk 
trygghet. 
 
Kommuneøkonomi 
Kommuneøkonomien har stor betydning for lokalsamfunn og levekår for befolkningen. 
Velferdstjenestene må bidra til et mer normalt liv uten for store negative konsekvenser 
etter pandemien. Mange har slitt og sliter fortsatt på ulike måter. Det er behov for å 
ivareta økte psykososiale utfordringer og for ekstra tiltak og tjenester til utsatte og 
sårbare grupper. Overføringene til kommunene er styrket og regjeringen vektlegger 
prioritering av tiltak for å styrke blant annet tjenester for barn og unge. Det er positivt, 
men vel så viktig som nye tiltak er å styrke eksisterende tiltak. Fortsatt er det behov for 
å øke overføringer til kommunene. De utgjør førstelinjen for å møte utfordringene 
pandemien har gitt, og må sikres tilstrekkelige rammer til å drive kritiske 
velferdstjenester innen barnevern, rus, psykisk helse og helse- og omsorgstjenester på 
et forsvarlig nivå 
  
Arbeid med å kartlegge konsekvenser av pandemien og prioritere mer langsiktige tiltak 
og tjenester må fortsette. Kommunebudsjettene var presset allerede før koronakrisen, 
og mange kommuner har ugjorte oppgaver og et stort vedlikeholdsetterslep. FO er 
svært bekymret for kommunenes økonomi kan føre til kutt i grunnleggende 
velferdstjenester og skape større ulikhet på sikt.  
 
Tydeligere tiltak mot utenforskap og ulikhet  
FO er bekymret for at konsekvensene av koronapandemien vil føre til at enda flere blir 
stående utenfor arbeidslivet. Særlig gjelder dette brukergrupper som allerede har en 
svak tilknytning til arbeidslivet på grunn av språkproblemer, sosiale eller helsemessige 
utfordringer.  
   
Vi mener det må en ytterligere styrking av tiltak til for å unngå at det oppstår et varig 
utenforskap blant grupper som sliter med arbeidstilknytning generelt. Det gjelder særlig 
fremmedspråklige/innvandrere, ungdom og personer psykiske helseplager eller andre 
helseproblemer og/eller funksjonsnedsettelser. NAV må prioritere arbeidsrettet 
oppfølging av de som er særlig utsatt for å havne utenfor.    

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sign        Sign 

Mimmi Kvisvik       Anine Terland 

Forbundsleder       Seniorrådgiver 

 

Vedlagt kopi av krav til statsbudsjett 2023 til: 
- Arbeids- og inkluderingsdepartementet  
- Barne- og familiedepartementet 
- Helse- og omsorgsdepartementet  
- Justis- og beredskapsdepartementet 
- Kunnskapsdepartementet 
- Kultur- og likestillingsdepartementet   
- Kommunal- og distriktsdepartementet 

 


