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Fellesorganisasjonen (FO)s krav til statsbudsjett 2019 til Arbeids- og 
sosialdepartementet 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 28.000 

barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer 

arbeider innenfor hele bredden av velferdstjenestene. FOs medlemmer er tett på 

hverdagen til innbyggerne generelt og til utsatte og marginaliserte grupper spesielt.  

 

En velferdsstat bygd på solidaritet og likeverd er en viktig forutsetning for å oppnå og 

opprettholde et samfunn som er godt for alle. FO mener velferdsordningene i størst 

mulig grad bør være universelle og i offentlig regi, supplert av ideelle med langsiktige 

avtaler der det er hensiktsmessig. Ideelle organisasjoner skal ha stabile vilkår, og ikke 

underlegges markedsbaserte, kommersielle anbudsordninger. 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.  

 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

FO mener arbeid til alle skal være en reell mulighet. Det krever tiltak som øker 

muligheter for arbeid i ordinære bedrifter, og at tilrettelagt arbeid blir anerkjent som 

verdiskapende og likeverdig. Et arbeidsmarked som i stadig større grad baserer seg på 

kunnskapsintensitet og krav til effektivitet fører til at personer med utviklingshemning 

blir diskriminert og utestengt. Antall VTA plasser har økt, men det er færre personer 

med utviklingshemning som får mulighet til å delta. 

 

Derfor er det behov for langt flere og øremerkede VTA plasser til personer med 

utviklingshemning. FO mener også at arbeidsmarkedstiltak må forbli et statlig ansvar. 

Det er behov for et løft og en satsning på VTA over flere år. SOR og ASVL har anslått 

et behov på mellom 2000 – 4000 plasser1. SOR og tiltaket «Helt Med» har anslått at en 

VTA plass i skjermet virksomhet koster ca. 200.000 pr år. 45 millioner som ble vedtatt 

for statsbudsjett 2018 vil med utgangspunkt i disse beregningene gi om lag 225 nye 

plasser. Det er en start, men langt fra tilstrekkelig til å dekke reelle behov.  

 

                                                           
1 Rapporten «Helt med! På statsbudsjettet» følger vedlagt  
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FO anbefaler:  

• 500 nye, varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) til personer med 
utviklingshemning i 2019  

• Øremerk midler til VTA plasser for personer med utviklingshemning. 

• VTA må forbli en statlig ordning  
 

Tiltak for bedrede levekår mv.  
I 2016 hadde 28% av de som mottok økonomisk sosialhjelp trygd eller pensjon som 

hovedinntektskilde. Andelen som mottar supplerende økonomisk sosialhjelp til ytelser 

fra folketrygden er redusert med 5,5 prosent siden 2008. FO mener andelen fortsatt er 

for høy. Folketrygdens ytelser må ha et nivå som gjør behovet for langvarig 

supplerende sosialhjelp overflødig. I denne forbindelse vil det være interessant å vite 

hvilke formål det ytes supplering til, slik at man kan sette inn tiltak på de mest aktuelle 

områdene. For barnefamilier vil oppjusteringen av barnetrygden være et godt målrettet 

tiltak for bedrede levekår. 

 
Inntektssikring ved sykdom og uførhet  
I forbindelse med uførereformen ble det bestemt at barnetillegget til uføre skulle 
reduseres, slik at uføretrygd og barnetillegg til sammen ikke skal overstige 95% av 
inntekt før uførhet. FO mener regjeringen må omgjøre denne bestemmelsen slik at 
barnetillegg og uføretrygd til sammen kan utgjøre opp til 100% av inntekt før uførhet.  
 

Arbeidsmiljø og sikkerhet 

FO registrerer som positivt satsningen Arbeidstilsynet har frem til 2019 med oppfølging 

og kontroll av helse- og omsorgstjenester og ansatte som jobber der. Det er viktig å 

sikre at Arbeidstilsynet også etter 2019 får tilført nok ressurser til å videreføre arbeidet. 

I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt er barnevernspedagoger, sosionomer og 

vernepleiere av de yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler om vold. Dette 

er et stort arbeidsmiljøproblem for våre medlemmer. FO mener derfor det er spesielt 

viktig å sikre Arbeidstilsynet tilstrekkelige ressurser for videre arbeid med kontroll og 

veiledning innenfor sektorene der våre medlemmer arbeider.  

 

FO anbefaler:  

• Tiltak for å sikre at Arbeidstilsynet fortsatt kan tilby relevant kontroll og 
veiledning om vold og trusler innenfor helse-, omsorg- og sosialsektoren.  
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