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Innspill til helse- og omsorgskomiteen - statsbudsjett 2017 
 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  
 
Programkategori 10.10 folkehelse 

 Øremerkede midler til sosialfaglige stillinger innenfor folkehelseområdet i kommunene.  
 
Kap. 714 Folkehelse  
Det er positivt at regjeringen sikrer videreføring av rusforebyggende koordinator og 
tilskuddsordning for bedre tverrfaglig innsats på rusmiddelfeltet. Vi vil poengtere at det er en 
direkte sammenheng mellom forskjeller i helse og sosiale forskjeller. FO mener at for å få bukt 
med sosiale ulikheter i helse og levekår må det arbeides bredt og tverrfaglig. Grunnleggende 
forhold som psykososial trygghet og forebyggende sosialt arbeid er forutsetninger for en god 
folkehelse, og må være et satsningsområde med øremerkede midler 
 
FO har i flere år etterspurt midler til gjennomføring av en tverrfaglig opptrappingsplan for psykisk 
helsearbeid for barn og unge i kommunene, og stiller oss dermed positive til folkehelsesatsingen 
som skal bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Regjeringen foreslår å bevilge 56,1 
millioner kroner til å etablere et program for å styrke kommunens arbeid med å fremme barn og 
unges psykiske helse.  
 
FO vil på det sterkeste anmode om at viktige aktører som barnevernet, NAV og tjenester for 
utviklingshemmede ikke utelates – og at kommunene oppfordres til å legge til rette for 
tverrfaglig arbeid med alle instanser som er viktige i barn og unge liv. 
 
Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenester 

 Øke andelen sosialfaglige stillinger innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 
behandling (TSB)  

 Sosialfaglig personell som yter poliklinisk behandling inkluderes i ISF 
 
Innsatsstyrt finansiering 
Ved en overføring av aktivtetsbasert finansiering av poliklinisk psykisk helsevern og poliklinisk 
tverrfaglig spesialisert behandling til ISF-ordningen må det sikres at aktiviteten som utføres av 
sosialfaglig personell også inkluderes. FO mener at posten må økes ytterligere for at alt sosialfaglig 
personell som yter poliklinisk behandling i somatikken også inkluderes, slik at regjeringen sikrer at 
målsettingen med pasientens helsetjeneste blir gjennomført. 
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Programkategori 10.60 Helse- og omsorgstjenester i kommunene 

 Øke fokus på vernepleie- og sosialfaglig kompetanse i kommunale tjenester generelt og i 
hjemmebaserte tjenester spesielt. 

 Lovfesting av sosialfaglige profesjoner i helse og omsorgstjenesten. 

 Habiliteringtjenestene må styrkes.  

 Øremerker midlene til gjennomføring av opptrappingsplanen for rusfeltet. 
 
Kap. 761 Omsorgstjeneste 
Det er positivt med bevilgninger til tiltaket «Mitt livs ABC» og at det videreføres i 2017. FO 
etterlyser samtidig mer omfattende tiltak for å sikre utvikling av en faglig sterk tjeneste. Det er et 
gap mellom brukere og kompetansen i kommunene. Vi vet at 45 % av de kommunale 
hjemmetjenestene går til personer med utviklingshemming, samtidig er kompetansemangelen i 
tjenester til personer med utviklingshemming omfattende. FO savner en helhetlig plan for satsing 
på sosialfaglig- og vernepleiefaglig kompetanse.  
 
Kap. 762 Primærhelsetjeneste   
Sosialfaglig og vernepleiefaglig kompetanse er avgjørende i kommunenes arbeid med forebygging 
og oppfølging av pasienter og brukere. Dersom Stortinget vedtar en liste over kjernekompetanse 
så må sosionomers og vernepleieres kompetanse også lovfestes som kjernekompetanse. 
Viktigheten av dette er tydelig når vi ser hvor lite sosialfaglig kompetanse vektlegges i budsjettet. 
 
Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering (2017 – 2019)  
FO mener opptrappingsplanen har for lite fokus på habilitering. FO mener habiliteringtjenestene 
må styrkes, med særlig fokus på livsløpsperspektiv til personer med medfødte tilstander og 
utviklingshemning. Kun få dager før regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett 2017 leverte 
Rettighetsutvalget sin innstilling om situasjon for personer med utviklingshemning, som viser så 
omfattende mangler og utfordringer i tjenestene og personer med utviklingshemning at de 
beskrives som brudd på menneskerettighetene. Regjeringens foreslåtte opptrappingsplan for 
habilitering og rehabilitering er ikke et godt svar og vil ikke bedre levekårene til personer med 
utviklingshemning. Regjeringen foreslår å bruke 200 millioner i statlig stimuleringsmidler i 2017; 
100 millioner som øremerket tilskudd og 100 millioner i kommunerammen begrunnet i 
opptrappingsplanen. FO mener midlene må øremerkes. Det må nå et fokus på styrking av tidlig 
intervenering, habilitering og målrettet styrking av tiltak til personer store og sammensatte 
funksjonsnedsettelse. Det krever et særlig løft med tanke på å bygge kommunenes kompetanse 
innenfor psykisk helse og utviklingshemning og særlig et løft i kompetanse utover tradisjonell 
helseforståelse eller fagskole nivå.  
 
Kap. 765 Psykisk helse og rusarbeid  
Det er positivt at regjeringen fortsetter satsningen på rus og psykisk helse, og fortsetter arbeidet 
med å prioritere opptrappingsplanen for rusfeltet. FO mener imidlertid at midlene må øremerkes. 
FO støtter også satsningen på psykologer og skolehelsetjenester i kommunene, men vi savner en 
sterkere satsning på tverrfaglig kompetanse i tjenestene. FO mener sosialfaglig perspektiv, og 
andelen sosialfaglige stillinger i barne- og ungdomspsykiatrien, psykisk helsevern for voksne og 
rusomsorgen må økes. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sign        Sign 
Mimmi Kvisvik Andreas Pedersen Kikvik 
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