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Fellesorganisasjonen (FO)s krav til statsbudsjett 2019 til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
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.
Bostøtte
Bostøtten er et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og bidra til at flere
husholdninger med lav inntekt kan skaffe seg bolig og beholde den. Dette gir større
forutsigbarhet og bidrar til tryggere oppvekst for barn som vokser opp i
lavinntektsfamilier.
Uførereformen trådte i kraft 1. januar 2015. Hovedformålet med reformen var å gjøre
det lettere å kombinere trygd og arbeid. Reformen ga uføre en høyere skatteprosent.
Barnetillegget for uføre ble også redusert.
Som en følge av høyere bruttoinntekt får færre uføre i dag bostøtte fordi inntekten er
høyere enn inntektsgrensen i bostøtteregelverket. Endringen rammer mange uføre. FO
mener derfor at inntektsgrensen for beregning av bostøtte må oppjusteres slik at den
harmonerer med justeringene i uføretrygden per 1.1.2015. Alternativt må bostøtte
beregnes ut fra inntekt etter fradrag av skatt.
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FO anbefaler:
• Inntektsgrensen for bostøtte må justeres opp slik at den harmonerer med
justeringene i uføretrygden som følge av uførereformen 2015.
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Anbefalingen gjelder alle uføretrygdede som ikke er omfattet av
skjermingstiltaket, og særlig unge uføre.
Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.
FO mener intensjonen om at velferdstjenester i størst mulig grad skal ivaretas lokalt,
nær bruker og pasient, er god. For å kunne yte gode og tilpassede tjenester lokalt og
møte utfordringene til personell, kompetanse og kvalitet i tjenestene, trenger
kommunene økte ressurser.
FO mener det må prioriteres økte, øremerkede midler i 2019 for en satsning på
barnevern og tiltak for bedre levekår for utviklingshemmede. Rapporten «Statlige
føringer for kommunenes frie inntekter» av Telemarksforskning[1] viser utfordringer i
kommunenes prioriteringer av tilskudd når overføringer ikke øremerkes.
Ressurskrevende tjenester
FO ser med bekymring at innslagspunktet for ressurskrevende tjenester ble økt også i
2018. Økte utgifter og reduserte inntekter til kommunene gir mindre handlefrihet til å
utarbeide gode og individuelt tilpassede tjenestetilbud. Toppfinansieringsordning for
ressurskrevende tjenester er redusert ved at innslagspunktet øker med kr. 50.000,-.
Dette kan føre til prioriteringsutfordringer i kommunene, og mulig kutt i tjenester til
andre brukere. Det blir vanskeligere å yte tjenester utover det som regnes som
minimum for å fylle lovens krav om forsvarlighet. FO mener innslagspunktet for
ressurskrevende tjenester må beholdes på 2017 nivå. Utfra våre beregninger er
kommunenes inntekt redusert med ca kr. 4001 millioner grunnet økt innslagspunkt, og
dette må økes tilsvarende.
Egen bolig
Behovet for boliger er stort, spesielt i sentrale strøk hvor etterspørselen er større enn
tilbudet. Boligprisene er høye, og stadig flere får problemer med å komme inn på
boligmarkedet. For personer med lav inntekt, personer med nedsatt funksjonsevne
og/eller utviklingshemning, bostedsløse og flyktninger er det ikke bare vanskelig, men
nærmest umulig å skaffe seg egnet bolig uten støtte fra kommune og stat. Virkemidler
som startlån, tilskudd og bostøtte er helt avgjørende når de skal etablere seg i egen
bolig. FO mener derfor at rammen for startlån, tilskudd til etablering og tilpasning av
bolig økes betraktelig for å dekke faktisk behov. FO vil også anmode om at
Husbanken legger til rette for at flere kommuner blir kjent med, og benytter seg av
ordningen «leie-til eie».
FO anbefaler:
• Rammen for startlån, og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig må
økes betraktelig for å dekke faktisk behov.

Med vennlig hilsen

Sign
Mimmi Kvisvik
Forbundsleder

[1]
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http://www.ks.no/contentassets/3f9a3ddbea3d4d3d8bc1f0e018e7c1ee/rapport---frie-midlermed-foringer.pdf
1 Beregnet utfra 8000 brukere – tall for 2016 var 7 781 brukere omfattet av ordningen
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