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Innspill til revidert statsbudsjett 2014 

Fellesorganisasjonen (FO) er fag og profesjonsforbundet for vel 26.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
Våre medlemmer arbeider innenfor et bredt spekter av kommunale helse- og sosiale 
tjenester og spesialisthelsetjeneste. I tillegg i skole, barnehage, SFO, kriminalomsorg, 
forskning og undervisning, samt i private institusjoner og tiltak. Det betyr at FOs 
medlemmer er tett på hverdagen til innbyggerne i norske kommuner generelt og til 
utsatte og marginaliserte grupper i særdeleshet. Våre medlemmer ser derfor hvilke 
konsekvenser politikken som føres har for lokalsamfunn, grupper, enkeltpersoner 
(barn, unge og voksne) og familier. 

Det er mange bra enkelttiltak i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig mener FO at kursen 
er satt for mer konkurranseutsetting og kommersialisering av tjenestetilbudene, også 
til utsatte og sårbare grupper. FO er bekymret for en symbolpolitikk som tilfredsstiller 
private behov hos velstående nordmenn.  For eksempel finner FO det underlig at 
regjeringen ser ut til å prioritere inntektstap knyttet til fjerning av avgift på båtmotorer 
og endringer i tax free regler, framfor flere barnehageplasser.  

FO ønsker videre å kommentere på noen områder. 

FO synes det er bra at regjeringen satser ekstra på flere utleieboliger, slik at det kan gis 
tilsagn til rundt 1500 boliger i inneværende år. FO er også fornøyd med at det gis økt 
bevilgninger til arbeidet med rusavhengige og personer med psykiske lidelser, men 
veksten kommer som frie inntekter til kommunene i 2015. FO har erfaring for at 
kommunene ofte disponerer frie inntekter på andre måter enn nasjonale myndigheter 
legger opp til, og vil advare mot at dette kan skje igjen når midlene ikke øremerkes.  FO 
vil også trekke fram som positivt at regjeringen foreslår 8 millioner ekstra til å 
gjeninnføre stønad til ordinært datautstyr fra NAV til elever med lese og skrivevansker. 
Videre at det bevilges 5 millioner kroner til Ila fengsl og forvaringssanstalt øremerket 
et bedre faglig tilbud til enkelte svært psykisk syke forvaringsdømte. 
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Kapittel 231 Barnehager 
 
Det var klart allerede da statsbudsjettet for i år ble vedtatt, at barnehagesektoren var 
kraftig underfinansiert og at det ville bli mangel på barnehageplasser. Dette kunne 
regjeringen ha rettet opp gjennom påplussing gjennom i budsjett kapittel 231 i revidert 
nasjonalbudsjett slik at man kunne innføre to opptak i året og opprette flere plasser. 
FO mener at dette er svært skuffende at dette ikke er gjort. Gode barnehagetilbud er 
god og forebyggende politikk overfor barn og familier og vil samtidig bidra til økt 
deltagelse i arbeidslivet. 
 
FO vil oppfordre finanskomiteen til omprioritering i revidert budsjett slik at det gis 
økte midler til barnehagesektoren. 
 
Kapittel 260 Høyere utdanning og fagskoleutdanning 
 
Barnevernspedagoger og sosionomer går ut i noen av de mest komplekse 
arbeidsfeltene i offentlig sektor: barnevernet, NAV, psykisk helse og rus. I den 
forbindelse var FO glad for at statsbudsjettet for 2014 anerkjente sammenhengen 
mellom blant annet kvalitet i barnevernet og rammebetingelsene for utdanninger ved 
at barnevernspedagogutdanningen ble løftet fra finansieringskategori F til E. FO mener 
at dette også bør gjelde for sosionomutdanningen og hadde håpet at dette ville bli 
gjort i revidert budsjett.  I flg vedtatte statsbudsjett for 2014, innebar dette løftet for 
barnevernspedagogutdanningen en økning på 12,5 millioner kroner i 2014. FO vil anta 
at kostnaden vil være omtrent den samme for sosionomutdanningen. 
 
FO vil oppfordre finanskomiteen til omprioritering i revidert budsjett slik at 
sosionomutdanningen løftes fra finansieringskategori F til E. 
 

Kapitlene 853, 854, 855 Barnevernet 

FO kunne gjerne sett en ytterligere styrking av barnevernet, både kommunalt og 
statlig. Men, vi har merket oss at fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 
styrkes med 5 millioner kroner. Dette er ikke tilstrekkelig, men et signal om at 
regjeringen har forstått at rettssikkerheten til barna er for dårlig i dag, og at 
saksbehandlingstiden må ned. Styrkingen av familievernet er også bra. 
 
FO oppfordrer til ytterligere styrking av bevilgninger til barnevernet. Tilbud i statlig 
regi forutsettes bygd ned med forutsetning av at kommunene bygger opp. 
Kommunene er ikke klare verken økonomisk og/eller kompetansemessig. Årsaken til 
dette er mangel på penger som skaper altfor høyt tempo på omstillingene. 
Resulterer i en helt uholdbar situasjon som verken unger, ansatte eller ledere kan stå 
i lenger. 
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Utviklingshemmede 
 
FO anbefalte i innspill til helse- og omsorgskomiteens behandling av statsbudsjett 2014 at det 
burde lages en revitaliseringsplan i forhold til ansvars reformens intensjoner. Planen måtte ha 
sitt utgangspunkt i behandlingen av Stortingsmelding 45, Frihet og likeverd og må inneholde 
både bemanningsopptrapping og kompetanse krav (tilsvarende barnevernsløftet). 
 
FO foreslo at det burde settes av 5 millioner på budsjett 2014 for å operasjonalisere og 
tilrettelegge for en slik revitaliseringsplan gjeldene fra 2015.  
 
FO opprettholder dette forslaget og oppfordrer komiteen til omprioritering i revidert 
budsjett.  

Asylfeltet 

FO registrere at det er kutt i flere av postene på asylfeltet. Dette begrunnes blant 
annet i at det forventes å komme færre flyktninger til Norge. FO deler i den 
sammenheng Norsk Folkehjelps bekymring for en utvikling som går mot å bygge ned 
kapasiteten i mottak samtidig som vi har flyktningekatastrofer ulike steder i verden 
som for eksempel Sør Sudan og Syria. Dette vil bidra til at mennesker som krever 
beskyttelse øker, noe Norge også må være forberedt på.  FO synes derfor at det er 
urimelig at Norge fører en politikk som bidrar til at færre flyktninger kommer til landet. 
Dette mener vi er særlig ille overfor enslige mindreårige asylsøkere. Reduksjon i 
refusjonsordningen fra 100 % til 80 %, gjør at bosetting av enslige mindreårige 
asylsøkere og flyktninger blir vanskeligere. Mange kommuner vil vegre seg for å påta 
seg forpliktelser for denne gruppa av barn. 

FO vil oppfordre finanskomiteen til omprioritering i revidert budsjett slik at de 
foreslåtte kuttene ikke gjennomføres. Videre at Regjeringen gjeninnfører fullrefusjon 
for bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger for 2014. 
 
Avslutningsvis vil FO understreke at det er utidig å foreslå å nedskrive lønnsveksten fra 
3,5 % til 3,3 midt i en mekling. 

 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Fagkonsulent 
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