
 
 

FELLESORGANISASJONEN 
MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

FO 
 
 
Besøksadresse: 
Mariboesgt. 13 
0183 Oslo 
 
 
Postadresse: 
Pb. 4693 Sofienberg 
0506 Oslo 
 
 
Telefon: 
02380 
 
 
Telefaks: 
94 76 20 18 
 
 
e-post: 
kontor@fo.no 
 
 
www.fo.no 
 
 
Bankgiro: 
9001.06.35674 
 
 
Bankgiro kontigent: 
9001.08.71394 
 
 
Foretaksnr.: 
870 953 852 MVA 

 
 
   
Stortinget 
Kommunal- og forvaltningskomiteen 
 
 
 

 
Deres referanse Vår referanse Vår dato 
   12/00392-26 11.01.2013 

 
 

Høringsmøte- Meld. St.6 (2012-2013) En helhetlig 
integreringspolitikk 

Fellesorganisasjonen (FO) er et fagforbund som organiserer 27 000 barnevernpedagoger, 
sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.   
 
FO ønsker å kommentere tre områder særskilt. 

-  Arbeid 
- Barnehage og utdanning 
- Oppvekst og familie 

 
Generelle kommentarer:  
FO støtter i hovedsak meldingas intensjon. FO mener imidlertid at meldinga i alt for stor grad 
mangler konkrete, forpliktende tiltak.   
 
FO har følgende forslag i forhold til arbeid: 
 

- Arbeidsgivere må forplikte seg til å kalle inn innvandrere til intervju. De må også ha en 
plan på hvordan rekruttere mennesker med innvandrebakgrunn. 

- Legge til rette for at kvinner i større grad gis mulighet til å delta på både 
introduksjonskurs, norskkurs og forskjellige jobbkurs bla for å kunne tilegne seg 
kunnskap om det norske samfunnet og barns deltakelse 
 

Det er mange årsaker til at mange innvandrere står utenfor arbeidslivet, noe som krever ulike 
tiltak.  FO mener at det i meldinga i for liten grad fokuseres på problemer mennesker med 
innvandrerbakgrunn har i forhold til å komme seg inn på arbeidsmarkedet og ansvaret som 
ligger hos arbeidsgiver. FO mener at partene i arbeidslivet i større grad må ansvarliggjøres og 
stimuleres for å få et mer inkluderende arbeidsliv. Mange innvandrere ønsker seg jobb og 
kvalifiserer seg gjennom forskjellige kurs, men blir møtt med diskriminering på 
arbeidsmarkedet. Vi vet også at mange med høyere utdanning både fra hjemlandet og fra 
Norge, har problemer med å få jobb som de er kvalifisert for og blir ikke en gang innkalt på 
intervju.  Disse diskrimineringsmekanismene mener FO diskuteres for lite i meldinga. 
 
Som det slås fast i meldinga, er det en utfordring at mange innvandrere, særlig flyktninger og 
kvinner har svært lav utdanning. I tillegg har mange av de store helsemessige utfordringer. 
Summen av dette gjør at mange er lite attraktive på arbeidsmarkedet og arbeid helt urealistisk. 
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FO mener også at disse må bli gitt gode aktivitetstilbud, dvs norskopplæring og 
introduksjonsprogram hvor målsetting ikke nødvendigvis er arbeid, men deltakelse og 
inkludering i det norske samfunn, særlig i forhold til å følge opp barna sine i et norsk samfunn.  

 
FO har følgende forslag i forhold til opplæring og utdanning: 
 

- Gratis kjernetid i barnehagen 
- Gratis skolefritidsordning (sfo) 
- Tverrfaglighet i barnehage og skole 
- Kompetanseløft på det flerkulturelle område for alle yrkesgrupper og ansatte i 

barnehage og skole. Dette bør også  gjelde for ansatte i andre tjenester. 
 
FO mener at et inkluderende samfunn skapes gjennom at barn og unge gis like muligheter til å 
delta i et utdanningsløp fra barnehage til videregående skole. Barnehage, skole og sfo er de 
viktigste inkluderingsarenaene og må være gratis og tilgjengelig for alle. Gratis kjernetid i 
barnehage og sfo, som et skritt på veien bør derfor tilbys alle barn.  
 
FO støtter forslaget om å iverksette kompetanseløft på det flerkulturelle område hos ansatte i 
både barnehage og skolen. FO mener også at et tilsvarende kompetanseløft må iverksettes 
overfor alle yrkesgrupper i skolen. FO har imidlertid gjentatte ganger spilt inn viktigheten av å 
trekke inn andre faggrupper i både barnhage og skole i arbeidet med bla integrering og 
bedring av læringsmiljø. FO s profesjoner er i så måte viktig i denne sammenheng.  
 
Skolen som inkluderingsarena bør benyttes mer systematisk av kommunen når det gjelder 
oppvekst- og fritidspolitikken. For eksempel er det er i dag ansatt en rekke minoritetsrådgivere 
ved en del videregående skoler. FO mener noe tilsvarende kunne etableres for grunnskolen 
hvor oppgavene kunne være å jobbe med veiledning av lærere, klassemiljø, enkelt elever og 
ikke minst foreldre. Disse personene må kunne samarbeide tett med kommunens øvrige 
tjenesteapparat. 
 
FO er bekymra for det store frafallet hos innvandrerungdom fra videregående skole, og er enig 
at det bør jobbes for å etablere flere lærlingeplasser. Samtidig er det viktig å fokusere på 
skolehverdagen og i større grad forsøke å fange opp ungdom som av forskjellige grunner sliter 
på skolen. FO mener at skolen i større grad bør etableres stillinger for fagfolk med annen 
kompetanse enn lærerkompetanse, dette kan være barnevernpedagoger, sosionomer eller 
vernepleiere. 

 
FO har følgende forslag i forhold til oppvekst og familie: 
 

- Gratis fritids aktiviteter 
- Oppjustering av barnetrygden 
- Økte sosialhjelpsatser 
- Beholde og styrke barnetilleggene i offentlige stønader 
- Kommunene må ha planer for sosial boligpolitikk 

FO reagerte i sitt høringssvar til NOU 2011:7 Velferd og migrasjon, på de foreslåtte tiltakene i 

forhold til kutt. De endringer i politikken som der ble skissert, mente vi ville ha konsekvenser 

for barn, og en del av endringene vil påvirke barn indirekte, via deres foreldre. Disse barna har 

gjerne foreldre som står utenfor arbeidslivet og familien er avhengig av sosialhjelp og 

offentlige ytelser. Det er ofte barnerike familier som bor dårlig i kommunale boliger som ikke 

er tilrettelagt barnefamiliers behov. Både barna og foreldrene er særlig sårbare på grunn av 
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manglende tilhørighet til landet, språket, kulturen og ikke minst manglende sosial tilknytning 

til jevnaldrende og andre. Flere studier viser hvordan fattigdom påvirker det enkelte barns liv 

sjanser og muligheter til å gjøre avgjørende endringer i sine livsløp, sammenliknet med 

foreldrenes. På tross av at staten har etablert ulike tilskuddsordninger som er ment å 

iverksette tiltak som fremmer utsatte barn og unges sosiale deltakelse i sosiale aktiviteter, er 

det et økende antall som på grunn av lav økonomi utestenges fra en rekke sosiale aktiviteter 

som er vanlig blant barn.   

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Fungerende forbundsleder Fagkonsulent 
 
 

 
 
 
         

 
 


