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Innspill til statsbudsjettet 2015 - kommunal- og forvaltningskomiteen 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for nærmere 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer 
arbeider innenfor et bredt spekter av kommunale helse-, omsorg- og sosiale tjenester, 
spesialisthelsetjenester, i skole, barnehage, SFO, kriminalomsorg, forskning og 
undervisning, samt i private institusjoner og tiltak.  
 
FO mener at overføringene til kommunene er for lave til tross for at de øker. Dette vil 
sannsynligvis gå utover tjenestetilbudet innen sosial, barnevern og pleie- og omsorg. 
Dette med utgangspunkt i at hovedtyngden av kommunene (jfr Kommunal Rapport) har 
overskridelser på disse budsjettpostene så langt i år.  
 
FO er også bekymret for manglende opptrapping på barnevernet. En videreføring av 
midlene er ikke tilstrekkelig. Midlene så langt er brukt til etterslep. Økt antall barn som 
må ha hjelp av barnevernet, overtakelse av statlige oppgaver og omstilling er oppgaver 
som ikke er mulig å løse innenfor rammene barnevernet har til rådighet. 
 
Vi har utover dette innspill på følgende budsjettposter: 

 Programkategori 13.70 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. 

 Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg 
 
Programkategori 13.70 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. 
FO er positive til at regjeringen vil satse spesielt på rus og psykisk helse, men mener at 
de bebudede 200 millioner til kommunene til rus og psykisk helse må øremerkes for at 
de skal bli brukt etter intensjonen. Erfaringsvis vet vi at gode intensjoner fra 
statsbudsjettet ikke blir fulgt opp når de kommunale budsjettene skal settes sammen. 
FO mener også at det må satses spesielt på en tverrfaglig fundert opptrappingsplan for 
psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. FO etterlyser en langsiktig strategi 
for bekjempelse av fattigdom, som bygger på en helhetlig politikk basert på forebygging 
og tverrfaglig samarbeid. FO mener vi trenger flere øremerkede midler som retter seg 
mot forebygging av fattigdom og utjevning av sosiale levekårsforskjeller. 
 
Kommunenes ansvar i forbindelse med å reduser sosiale ulikheter i helse blir ikke 
tydeliggjort i budsjettet. FO er derfor bekymret for at sosiale ulikhet i helse dermed ikke 
vil bli redusert i neste budsjettår. 
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Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg 
Det er positivt av kommunal- og moderniseringsdepartementet at de sier de vil satse på 
egnede boliger for alle. Det er dermed positivt med økt tilskudd til utleiebolig (post 76) 
og økt tilskudd til etablering i egen bolig (post 75), men FO mener prioriteringene som 
er gjort ikke vil sikre intensjonen som er å tette sikkerhetsnettet for grupper som faller 
gjennom i dag. FO mener det ville ha vært mer økonomisk hensiktsmessig å satse på 
flere kommunaleide utleieboliger. Det vil føre til at man kan leie boligen ut til kostpris, 
noe som vil være billigere enn å leie boliger til markedspris. Den nasjonale strategien 
«Bolig for velferd» som ble lagt frem tidligere i år hadde ambisiøse mål. Når regjeringen 
kutter budsjettposten med 6,9 prosent fra 2014 lar målene seg vanskelig realisere. 
 
Post 70 Bostøtte  
FO mener det er uheldig at grunnstøtteordningene er for lave slik at mange er 
avhengige av ekstra stønader, som for eksempel bostøtte for å klare seg økonomisk. I 
tillegg til lave grunnstønader skal bostøtteordningen i budsjettforslaget kuttes med 
omlag 200 millioner kroner. Kuttet begrunnes med at færre kommer til å få bostøtte i 
og med at det foreslås å øke påslagsprosenten for formue fra 16 til 65 prosent samt at 
endringene i uføretrygden vil føre til at færre vil ha rett på bostøtte. FO er bekymret for 
at kuttet i bostøtte vil få negative konsekvenser, som for eksempel økt pågang på 
søknad om sosial stønad. 
 
Post 78 Boligsosialt kompetansetilskudd 
Tilsagnsrammen foreslås kuttet med om lag 35 millioner kroner, til 45,9 millioner 
kroner. Dette vil få store konsekvenser for å drive godt boligsosialt arbeid. FO mener at 
for å kunne bistå satsningen på utleieboliger må det også satses på boligsosialt arbeid. 
Det er særlig viktig å gi gode rammebetingelser for tett individuell oppfølging. Like viktig 
er det å tilrettelegge for nærmiljø- og lokalsamfunnsarbeid. Det betyr at det må ligge en 
kollektiv tenkning i bunnen for arbeidet. Uten at det legges innsats i å bygge gode 
naboskap og møteplasser for fellesskap vil vi ikke kunne nå målene om å tette 
sikkerhetsnettet og ikke minst om å redusere de sosiale ulikhetene i helse.  
 
Post 79 Tilskudd til tilpasning av bolig 
I fra 2012 til 2013 økte det gjennomsnittlige tilskuddet med nesten 15 000 kroner. 
Årsaken til økningen var blant annet at familier med barn med nedsatt funksjonsevne 
ble prioritert. Et kutt i tilskuddet vil føre til at familier med barn med nedsatt 
funksjonsevne vil få det tøffere og dette er usosialt boligpolitikk. Dette sett sammen 
med omlegging av uføretrygden, som også vil ramme barnefamilier, kommer til å føre til 
større sosiale belastninger der spesielt barn blir rammet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tone Faugli Andreas Pedersen Kikvik 
Nestleder Fagkonsulent  
 


