
 

Statsbudsjettet for 2018 - Innspill fra NTL 

Arbeids- og sosialkomiteen 

 
NAV 

Regjerningens ostehøvelkutt utgjør 66 millioner for NAV i 2018. NTL mener at flate kutt er en politisk 

ansvarsforskrivelse, så lenge man ikke pålegger NAV å redusere sin aktivitet. NTL er bekymret over at 

de årlige kuttene vil ramme de lovpålagte oppgavene og brukerne av NAVs tjenester. Dersom kuttene 

fortsetter i samme tempo vil NAV når vi kommer til 2030 ha redusert budsjettet med 20 prosent. 

Konsekvensene av kuttene vil bli lengre saksbehandlingstid på ytelser som for eksempel dagpenger, 

sykepenger og uføretrygd, lengre ventetid på telefon og redusert mulighet til å følge opp brukere. 

Arbeidsmiljøet vil bli dårligere og sykefraværet vil kunne gå ytterligere opp. 

 

Ungdomsinnsats 
Regjeringens ungdomsinnsats skal sikre unge ledige raskere oppfølging fra NAV-kontoret for å komme i 

arbeid eller fullføre utdanning. Satsingen videreføres i 2018, og driftsbevilgningen til NAV foreslås økt 

med 70 millioner kroner. Det er positivt at det bevilges ekstra penger over driftsbudsjettet til oppfølging 

av unge. Men når det samtidig gis generelle kutt i driftsbudsjettet, innebærer dette mer detaljstyring av 

NAV. Generelt er det foreslått for lite penger over driftsbudsjettet til å kunne drive god nok 

brukeroppfølging, noe som også rammer unge. Kuttet på 2 000 ordinære tiltaksplasser vil heller ikke 

bidra til å få unge i arbeid. 

 

Dagpengeregelverket 
Regjeringen foreslår å avvikle adgangen til å legge arbeidsinntekt for de siste tre avsluttede 

kalenderårene til grunn for å få rett til dagpenger og kun ta hensyn til arbeidsinntekt det siste kalenderåret 

før søknadstidspunktet. Samtidig utvides arbeidsinntekten som vurderes i forbindelse med 

minsteinntektskravet til også å omfatte sykepenger, pleiepenger samt opplærings- og omsorgspenger mv. 

Regjeringen anslår likevel at de kan spare 305 millioner i 2018 på denne omleggingen. Dette mener vi er 

et svært usosialt kutt. Dette føyer seg inn i rekken av angrep på arbeidslediges rettigheter som startet med 

fjerningen av feriepenger på dagpenger. 

 

Hjelpemidler 
NTL er uenig i regjeringens forslag i statsbudsjettet om å overføre mer av hjelpemiddelforvaltningen fra 

NAV til kommunene, nærmere bestemt totalansvar for enkle og høyfrekvente hjelpemidler, 

tilrettelegging av bolig og velferdsteknologi. NTL mener dette ikke bidrar til en mer effektiv 

hjelpemiddelformidling og svekker fagkompetansen. Dersom målet er å gi kommunene økt ansvar og 

myndighet, er hjelpemiddelområdet et dårlig egnet virkemiddel. NTL er i tillegg bekymret for at dette 

heller ikke vil sikre brukernes rettigheter. 

 

Arbeidstilsynet 
Arbeidstilsynet skal på det offentliges vegne føre tilsyn med at arbeidsforholdene ikke er i strid med 

bestemmelser som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven. Budsjettmidlene som er avsatt er ikke 

tilstrekkelige til at det reelt sett kan utføres et dekkende tilsyn etter arbeidsmiljølovens intensjon. 

Departementets tilstandsvurdering og beskrivelse av utfordringene for oppfølging av hovedmålene er 

dyster lesing. 20 prosent av virksomhetene innenfor bygg og anlegg betaler for lite lønn, 40 pst. av 

arbeidstakerne i bygg og anlegg og renhold ikke har forskriftsmessige HMS-kort. I fjor var 40 prosent av 

de som døde på jobben utenlandske arbeidstakere. Arbeidskriminaliteten brer om seg samtidig som 

useriøsitet i det øvrige arbeidslivet øker. Det oppdages stadig oftere at kriminelle aktører registrerer og 

rapporterer deler av virksomheten i offentlige registre, og slik framstår som lovlydige. Nettverk benytter 

en rekke ulike metoder i strid med lover og regler for å sikre seg innpass i markedet og økonomisk 

vinning. Departementets forslag til budsjett for Arbeidstilsynet vil ikke bidra til at disse forholdene 

utbedres og økningen er ikke tilstrekkelig. Samtidig medfører omprioriteringer internt at man svekker det 

generelle tilsynsnivået for arbeidslivet for øvrig. Også denne delen av Arbeidstilsynet trenger å styrkes. 

        


