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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til Familie- og kulturkomiteen- 
Statsbudsjettet 2018 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 28.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Mange av disse arbeider med 
barn, unge og familier.  

 
Kommunalt barnevern  
FO mener kommunalt barnevern fortsatt er underfinansiert. I statsbudsjettet videreføres kun 
tidligere midler til stillinger i barneverntjenesten. Dette er ikke tilstrekkelig sett i lys av økte 
oppgaver, flere barn som trenger hjelp, regjeringens ambisjoner for et barnevern på barns 
premisser og forslaget om en rettighetsfesting av barnevernsloven som snart skal behandles. 
FO mener at god nok bemanning i barneverntjenesten er en avgjørende faktor for å sikre et 
faglig forsvarlig barnevern. Det må settes et makstall for hvor mange barn en ansatt i 
barnevernet kan ha ansvar for. En slik norm må være tett knyttet til barnevernlovens 
forsvarlighetskrav, og tas inn i lov og/eller forskrift.  
 
FO mener det er på høy tid med autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer. Det kan 
gi større åpenhet og legitimitet til tjenestene barnevernspedagoger og sosionomer arbeider i. 
FO har tidligere regnet ut at drift av en autorisasjonsordning vil ligge på i underkant av 1,5 
millioner kroner årlig. 
FO anbefaler: 

• En reell økning av øremerkede midler på 250 millioner kroner til barneverntjenesten, 
samt en flerårig opptrappingsplan for det kommunale barnevernet (kap.854) 

• Iverksette en forsøksordning med en bemannings- og kompetansenorm hvor 
kontaktperson har ansvar for mellom 9 og 15 barn (kap.854) 

• Sett av midler til en autorisasjonsordning for sosionomer og barnevernspedagoger 
 
Statlig forvaltning av barnevernet 
Regjeringen foreslår å øke posten for innkjøp av private tjenester med over 500 millioner 
kroner (kap. 855) mot en tilsvarende reduksjon i driftsutgiftene til statlig barnevern. FO er 
kritisk til denne dreiningen der regjeringen legger opp til økt privatisering av tjenestene. FO 
har medlemmer i både kommersielle, ideelle og offentlige institusjoner. FO er imot at 
kommersielle aktører kan ta utbytte på velferdstjenester og bruk av anbudskonkurranser 
innen barnevernet. Om lag 80 prosent av kostnadene i institusjoner er personalkostnader, og 
det er på lønns- og arbeidsvilkår det ofte kuttes når man skal gjøre besparelser eller sikre 
profitt. Budsjettforslaget legger opp til en økt og ukontrollerbar privatisering av barnevernet. 
FO stiller også spørsmål ved at posten til ideelle senter for foreldre og barn foreslås redusert 
med 5 millioner når dette ellers fremstår som et prioritert felt i regjeringens politikk.  
Regjeringen sier de legger stor vekt på brukermedvirkning i barnevernet og at de med 
erfaringene skal bidra til å påvirke utforming av barnevernspolitikken. FO stiller derfor 
spørsmålstegn til at Landsforeningen for Barnevernsbarn er tatt ut av statsbudsjettet for 2018 
(kap. 854 post 71).  
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Fylkesnemndene  
Ventetid for behandling av barnevernssaker i fylkesnemnda er fortsatt for lang, og barns liv blir 
satt på vent i måneder. Det er helt nødvendig å styrke kapasiteten og få ned 
saksbehandlingstid gjennom økte ressurser til fylkesnemndene.  

 
Enslige mindreårige  
Alle enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger må være barnevernets ansvar, og alt arbeid 
med barna må hjemles i barnevernloven. 
FO anbefaler:  

• Barnevernet må få ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger (855)  
 
Styrk barnetrygden 
Fattigdom er et strukturelt problem som ikke kan avskaffes ved kun å sette inn tiltak på 
individnivå slik regjeringens strategi for tiltak rettet inn mot barn i fattige familier i stor grad er 
innrettet. FO vil understreke at bekjempelse av fattigdom også forutsetter en aktiv 
omfordelingspolitikk og universelle, tiltak.  
FO anbefaler: 

• En prisjustering til 2018 nivå1 for barnetrygd (fra 970 kr til ca 1500 kr i mnd) og 
småbarnstillegg for enslige forsørgere (fra 660 kr til ca 980 kr i mnd) (kap. 845) 
 

Likestilling 
FO er bekymret for regjeringens manglende satsning på tiltak for å motvirke strukturelle 
årsaker til likestilling, og at manglende likestilling dermed blir den enkeltes ansvar. Vi mener 
det er svært uheldig at posten til Likestillingssentrene reduseres (post 73). FO mener kuttene 
bidrar til et enda svakere og mer fragmentert fagmiljø på fagfeltet likestilling. FO har vært 
kritiske til at regjeringen fra og med 2018 deler opp håndhever- og pådriverfunksjonene til 
LDO. FO mener ombudet må få bedre rammer for å prioritere godt pådriverarbeid med 
undersøkelser og kampanjer. FO forventer at kap (2530) oppjusteres i tråd med Stortingets 
vedtak om å utvide fedrekvoten i foreldrepengeordningen.  
 
FO anbefaler: 

• Avvikle kontantstøtten (kap. 844) 

• Reverser kuttene til Likestillingssentrene 

• Reverser kuttene til Likestillings- og diskrimineringsombudet 

• Øke støtten til likestillings- og ikke diskrimineringsarbeid (kap.871) til 82 mill. (2013-
nivå) for å blant annet å øke støtten til organisasjoner på likestillingsfeltet og styrke 
trepartssamarbeidet for likestilling i arbeidslivet  
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
   Sign  sign  
Mimmi Kvisvik Ane Lindholt 
Forbundsleder Rådgiver 

 

 

                                            
1 Vil koste vel 5 milliarder 
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