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FOs innspill til høring i Arbeids- og 
sosialkomiteen om statsbudsjett 2023  

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for 34.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 
Programkategori 09.10 Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken 
Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten 
Regjeringen har økt bevilgningen til etaten. Det skal ansettes flere veiledere, og 
kompetansen til ungdomsveilederne skal styrkes. Dette er viktige tiltak knyttet til 
oppfølging av ungdomsgarantien og forberedelser til oppstart av arbeidsorientert 
uføretrygd. Et arbeid som forutsetter tett og individuell oppfølging. FO mener dette 
arbeidet krever at det ansettes flere med sosialfaglig kompetanse. Et sentralt premiss 
for tillitsreformen i NAV er at ansatte skal ha større handlingsrom til å benytte sin 
faglighet og kompetanse i arbeidet, da må vi sikre at de ansatte har den kompetansen 
som kreves for å bistå brukere med sammensatte og komplekse utfordringer.  
 
FO har tidligere anmodet om at det settes av penger til en helhetlig gjennomgang av 
NAV som tar for seg kompetansesammensetning, organisering, styringsmodell, 
samhandling og tilgjengelighet. NAV har ingen rekrutteringsstrategi, eller overordnet 
krav til kompetanse som gjenspeiler de oppgavene etaten skal løse. NAV har heller 
ingen samlet oversikt over ansattes kompetansesammensetning. FO ber derfor om at 
det settes av midler til å gjennomføre en kompetansekartlegging i NAV-kontorene.  
 
FO anbefaler: 

• Sett av midler til gjennomføring av en kompetansekartlegging i NAV-
kontorene 

• Andelen ansatte med sosialfaglig kompetanse økes. 

Programkategori 09.25 Inntektssikring ved sykdom og uførhet 
Kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger, 2655 Uførhet 
Regjeringen har gjennomført flere endringer knyttet til inntektssikring ved sykdom og 
uførhet. Karensperioden for arbeidsavklaringspenger er avviklet. Maksimal varighet er 
endret for personer som ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet, og 
mottakerne skal ikke stå uten ytelse i påvente av vurdering etter nye regler. I tillegg er 
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bestemmelsen om at summen av uføretrygd og barnetillegg ikke kan utgjøre mer enn 
95 prosent av inntekt før uførhet avviklet. Dette har vært viktige saker for FO, vi er 
derfor glade for endringene. 
 
FO anbefaler: 

• Innbyggerne sikres inntekt ved sykdom og uførhet som det går an å leve 
av, da unngår vi at flere blir avhengig av økonomisk sosialhjelp. 

Programkategori 09.30 Arbeidsmarked 
Kap. 634 post 77 Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 
Regjeringen har gjennomført en utredning som viser at det er behov for anslagsvis 
900-1000 nye VTA-plasser årlig. Det er foreslått en bevilgning på nærmere 1,9 
milliarder kroner til formålet. Tildelingen er ikke justert opp tilsvarende prisveksten. I 
realiteten utgjør dette derfor et kutt på nærmere 16 millioner kroner. Det foreslås en ny 
modell for oppfølging av deltakere, som innebærer tett oppfølging første året, før 
oppfølgingsansvaret så overlates til arbeidsgiver. Dette kan virke ekskluderende for 
personer med utviklingshemming, og er ikke i tråd med suksessoppskriften til «Helt 
Med». 
 
Anmodningsvedtak 907 av 11. mai 2021 foreslås opphevet, fordi det følges opp 
gjennom vedtak 408 og 409. FO mener vedtak 408 og 409 ikke vil ivareta 
utviklingshemmede med behov for varig oppfølging. Vi kan heller ikke se at 
anmodningen om at det legges fram en opptrappingsplan for VTA-plasser er ivaretatt.   
 
FO anbefaler:  

• Bevilgningen til VTA-plasser må prisjusteres i tråd med reell prisvekst.  

• Deltakere i VTA må få oppfølging i tråd med HELT MED-modellen, som 
innebærer varig oppfølging av jobbspesialist.   

• Tydeliggjør hvor mange nye VTA plasser som følger av bevilgningen.  
 

Programkategori 09.40 Arbeidsmiljø og sikkerhet 
Kap. 640 Arbeidstilsynet. Vold og trusler 
FO savner en tydelig innsats rettet mot arbeid med kontroll, oppfølging og veiledning 
om vold og trusler innenfor helse-, omsorg- og sosialsektoren. 
 
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. Ansatte med en arbeidshverdag preget av vold og trusler har ikke gode 
arbeidsmiljøforhold. Kvinner er gjennomgående mer utsatt enn menn.  
 
Fagforeningsfradraget 
Fagforeningsfradraget er økt til 7.700 kroner. FO er fornøyd med at regjeringen følger 
opp lovnaden om å øke fagforeningsfradraget, og regner med dette følges opp også i 
kommende budsjett, til doblingen av fradraget er nådd. 
 
Trepartssamarbeidet 
Regjeringen vil legge til rette for et arbeidsliv med trygghet og fleksibilitet, og et 
velfungerende trepartssamarbeid med høy organisasjonsgrad. Den norske modellen 
forutsetter gjensidig tillit og respekt mellom partene. FO forventer derfor at regjeringen 
og underliggende etater går foran som et godt eksempel og involverer og inkluderer 
partsrepresentantene i arbeid som angår partene.  
 
FO anbefaler:  
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• Sett av midler til kontroll, oppfølging, og veiledning av vold og trusler som 
rettes spesifikt mot helse-, omsorg- og sosialsektoren. 

• Følg opp lovnaden om dobling av fagforeningsfradraget.  

• Trepartssamarbeidet styrkes. Partsrepresentanter blir involvert og 
inkludert i arbeid som angår partene. 

Programkategori 33.30 Arbeidsliv 
Kap. 2541 Dagpenger 
Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med lang opptjeningstid for dagpenger. 
Forslaget innebærer at opptjeningsperioden kuttes fra 36 til 12 måneder, og at 
inntektsgrunnlaget økes fra 1,5 G til 2 G. Forslaget vil føre til at færre oppfyller retten til 
dagpenger. Dette er et forslag med negativ sosialpolitisk profil som sannsynligvis vil 
føre til at flere blir avhengig av økonomisk sosialhjelp, og det vil gi økte utgifter på 
kommunenes sosialhjelpsbudsjett. FO mener forslaget er uakseptabelt og må legges 
dødt. 
 
FO anbefaler: 

• Forslaget om å avvikle ordningen med lang opptjeningstid for dagpenger 
legges dødt. 

FO hadde forventning om en ny og mer sosial profil i statsbudsjettet, som ville bidra til 
å redusere belastningen på mennesker som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. 
Gode velferdsordninger bidrar til å redusere fattigdom, utjevne sosiale forskjeller og 
sosial ulikhet i helse. Forslaget om å kutte i opptjeningsperioden for dagpenger var 
derfor en stor skuffelse.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sign        Sign 
Mimmi Kvisvik       Allis Aresdatter 
Forbundsleder       Rådgiver 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


