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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 må være universelle og i offentlig regi.
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 grunnleggende rettigheter og muligheter for å
delta. En forutsetning for dette er at skatte- og trygdesystemer har en sterk
omfordelende funksjon.
Kriminalomsorgen
FO er bekymret for kvaliteten på innholdet fengselssoningen. Store utgifter
knyttet til bygging av nytt fengsel og leie av fengselsplasser har gått utover
innholdet i soningen – både i fengsel og friomsorg. Vi mener det må et betydelig
løft til for å nå målene regjeringen har satt. Godt og målrettet innhold i soningen
med fokus på rehabilitering, bidrar til å forebygge ny kriminalitet.
Friomsorgen har de senere årene fått flere oppgaver gjennom økt bruk av
hjemmesoning med elektronisk kontroll, arbeid knyttet til gjennomføring av ny
ungdomsstraff og etablering av landsdekkende narkotikaprogram med
domstolskontroll. FO er glad for at det satses på frihetsrelaterte
straffereaksjoner, men er samtidig bekymret for innholdet i
straffegjennomføringen. Vi mener det ikke er tatt høyde for disse økte
oppgavene i statsbudsjettet for 2018, og mener at det må legges opp til en
betydelig økning i 2018.
FO er også bekymret for at bruken av samfunnsstraff gjennom år har gått ned.
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FOs anbefaler
• Større satsing på innhold og kvalitet i både fengsel og friomsorg.

Bankgiro:
9001.06.35674

Bankgiro kontigent:
9001.08.71394

Foretaksnr.:
870 953 852 MVA

2
•
•
•

Flere stilinger for ansatte med sosialfaglig kompetanse i fengsel
Økte midler til friomsorgen, kompensasjon for arbeidet de legger
ned i gjennomføring av ungdomsstraff/ - oppfølging
Mer bruk av samfunnstraff

Barnehus
Barnehusene ble tilført 15 millioner i statsbudsjett 2018. I følge barnehusene er
det alt for lite til å oppfylle barnehusenes mandat. De siste års satsing på arbeid
med voldsutsatte barn og at oppgavene er utvidet til også å gjelde voksne med
utviklingshemning, har ført til en stor økning av saker og press på kapasitet.
Barnehusene trenger derfor flere stillinger.
Situasjon for barnehusene i dag er at antall saker øker for hvert år. Dette er en
utvikling som vil fortsette framover. Spesielt forventes det økning i antall saker
knyttet til "nettovergrep". Flere arbeidsoppgaver foreslås også lagt til
barnehusene, blant annet at de skal jobbe med "seksuell skadelig adferd hos
barn" (unge overgripere). Denne gruppa defineres i dag ikke inn under
barnehusene. Ansatte ved barnehusene mener denne gruppen må inn, men at
det vil forutsetter ekstra ressurser og tilpasninger. Barnehusene har i dag også
ansvar for å forta avhør av mennesker med utviklingshemming, noe som også
krever mer ressurser.
Ansatte på barnehus rapporterer om mange saker pr ansatt, og behov for flere
ansatte for å sikre godt oppfølgingsarbeid, inkludert medisinske undersøkelser.
De fleste barnehus har i dag også for små og for dårlig tilpassede lokaler.
Barnehusene er opptatt av at de skal være kompetansesentre og ikke bare
avhørsfabrikker.
Økte midler til barnehusene må suppleres med øremerkede midler til politiets
arbeid med barnehus.
FO anbefaler
• Barnehusene må tilføres betydelig mer midler og de må øremerkes.
• Økte midler til politiets arbeid med vold og overgrepsutsatte barn
og til mennesker med utviklingshemming.
Beskyttelse og innvandring
FO er svært bekymret for standarden på og innholdet i mange asylmottak.
Mange flyktninger og asylsøkere bor flere år på mottak, ofte med svært lite
tilbud om aktivitet. FO mener det å ikke tilby noe form for aktivitet i så lang tid er
både svært lite humant og lite lønnsomt for Norge. Stønadene er i dag allerede
på et minimumsnivå og må ikke kuttes ytterligere. En enslig asylsøker på
mottak - med selvhushold, mottar i dag inntil kr 2404 pr måned, mens et par
med for eksempel omsorg for et barn med samme betingelser, mottar i
underkant av 6000 kr. Det skal dekke alt av mat, klær, hygiene, telefon mm.
Dette er langt under satsene som Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
opererer med. FO mener at stønadene burde ligge på nivå med SIFO satsene
Eksempelvis vil bare matbudsjettet for en familie på tre være på 6300 kr. I
tillegg kommer utgifter til klær, helse, fritid osv
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På grunn av færre ankomster av flyktninger til Norge er flere mottak lagt ned.
Mange har derfor måttet flytte fra flere mottak. Vi anser det som svært uheldig
og det vanskeliggjør integreringsarbeidet. Dette er særlig alvorlig for enslige
mindreårige asylsøkere. Mottakene burde vært kommunalt drevet med mer
langsiktig og forutsigbare kontrakter.
FO anbefaler:
• Stønader på nivå med SIFO satsene
• Styrket nivå på norskopplæring
• Hindre nedleggelser av mottak
• Overføre drift av mottak fra private, kommersielle aktører til
offentlig drift
• Enslige mindreårige asylsøkere skal være barnevernets ansvar.

Med vennlig hilsen

Sign
Mimmi Kvisvik
Forbundsleder

Sign
Anine Terland
Avdelingsleder

