
 
 
 
Regjeringen 
Postboks 8001 Dep 
0030 Oslo 
 
 
 
 
 
Vår sak nr: 297/09  BA Arkivnr: 110 Deres ref:  Dato:22.02.2010  
 
 
STATSBUDSJETT 2011 - INNSPILL FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
 
NTL ønsker med dette å gi Regjeringen innspill og nyttig informasjon til arbeidet med statsbudsjettet 
for 2011. Vi bygger på vedtatt politikk og tilbakemeldinger fra en bred og representativ 
medlemsmasse innen forvaltningen. 
 
Vi vil også i år sende brev til enkelte fagstatsråder med mer detaljerte beskrivelser av enkelt 
saker innenfor respektive departementsområde, mens dette brevet omtaler generelle 
betraktninger. 
 
Statlig sektor har vært gjennom utallige omstillinger i senere år. Målet har vært en bedre og mer 
effektiv forvaltning, tilpasset brukernes ønsker og behov. NTL ønsker også at ”offentlig sektor skal gi 
alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse”(Soria Moria), men vi har liten tro på 
at dette kan realiseres gjennom enda flere omstillinger som krever stadig mer rapportering, kontroll 
og tilsyn. Det innebærer at sysselsettingen øker innenfor kontroll og tilsynsapparatet, ikke  innenfor 
de deler av offentlig sektor som gir bedre service i førstelinjen eller flere hender i omsorgsektoren. 
 
Vi erkjenner at kravet om økonomisk handlingsrom alltid vil være større enn det som er 
økonomisk mulig, eller politisk ønskelig. Det er allikevel et faktum at det må være et rimelig 
forhold mellom oppgavene som offentlige etater pålegges, og ressurssene de får til disposisjon 
for å yte tjenestene og gjøre oppgavene. NTL støtter en politikk med hovedfokus på 
sysselsettingsutfordringen. Regjeringens krisehåndtering har så langt vært riktig. Norsk ledighet 
var i utgangspunktet lav. Den har også økt minst. Dette viser at regjeringens politikk, med 
vektlegging av arbeid framfor skatteletter, virker. Satsingen på offentlig sektor har i stor grad 
kommet næringslivet til gode i form av aktivitet. Det er viktig at virkemiddelapparatet rustes for å 
møte krevende tider.  
 
Etter NTLs syn er den er det en stor utfordring å legge til rette for å styrke og utvikle offentlig 
sektor på en måte som både ivaretar kravet om likhet og kvalitet i tjenestetilbudene og legger til 
rette for privat næringsliv og nyetablering i distriktsnorge. Omfanget og utførelse av offentlige 
tjenestetilbud skal være de folkevalgtes ansvar, og skal fortsatt løses ved bruk av offentlig 
ansatte. 
 
 



Vi har i brev tidligere påpekt at det regjeringens gode intensjoner om medbestemmelse ikke er 
like godt forankret i alle deler av forvaltningen. Regjeringens uttrykte ønske om å utvikle 
forvaltningen i tett dialog med de ansattes fagorganisasjoner, bør følges opp med klarere 
instruksjoner til forvaltningen. Våre medlemmer opplever at det blir stadig vanskeligere å være 
tillitsvalgt og at det f.eks. er vanskelig å få permisjon for å delta på kurs og opplæring som 
omfattes av permisjonsreglene i Hovedavtalen i staten. Nødvendig opplæring er en viktig 
forutsetning for et konstruktivt partssamarbeid. Vi oppfordrer regjeringen til å ta tak i dette før 
konsekvensene blir for tydelige og uopprettelige. 
 
NTL ønsker ordninger som sikrer bedre kostnadskontroll og styringsverktøy i offentlig sektor. NTL 
mener at innføringen av regnskapsloven ikke er det mest hensiktsmessige i forhold til disse 
behovene. NTL ber derfor regjeringen vurdere om andre former for kontroll er mer egnet. Det må 
også legges vekt på at systemene bidrar til å sikre innbyggerne gode offentlige tjenester. NTL mener 
vi trenger en finansieringsform som bidrar til at forvaltningen kan flytte fokus fra kvantitet til kvalitet.  
 
Vi ønsker lykke til med arbeidet og står gjerne til tjeneste med mer informasjon, eller 
dokumentasjon. 
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