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Forslag til statsbudsjett 2020
Regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for 2020 mandag 7. oktober. Budsjettet gir
ytterligere innstramminger for NAV, noe som vil få konsekvenser både for ansatte og brukere.
Kutt i driftsbudsjettet. Regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform er
foreslått videreført med ytterligere 0,5 % nedtrekk for 2020. Dette utgjør 58,4 millioner for
NAV. Vi mener slike flate kutt er politisk ansvarsforskrivelse og ingen reform. Det hadde vært
mer realt av regjeringen å fortelle hva NAV skal gjøre mindre av eller kutte ut.
Det er åpenbart at konsekvensene av kuttene kan bli lengre saksbehandlingstid på behandling
av ytelsessaker, lengre ventetid på telefon og redusert mulighet til å følge opp brukere. Det
finnes en grense for hvor mye det er mulig å effektivisere og NTL NAV er bekymret for at de
årlige kuttene vil ramme brukerne av NAVs tjenester. Siden ostehøvelkuttene startet i 2015,
er NAVs driftsbudsjett kuttet med 428 millioner. Dette tilsvarer rundt 600 årsverk.
Regjeringen foreslår i tillegg til ostehøvelkuttene å kutte 33 millioner i NAVs driftsbudsjett
som følge av gevinstuttak fra IKT-modernisering prosjekt 2. Videre kuttes det 3,8 millioner
som følge av at Regjeringen forventer reduserte leiekostnader for NAV. Endringer i
tiltaksbudsjettet medfører også et forslag om kutt på 2 millioner i NAVs driftsbudsjett. Samlet
innebærer dette kutt i driftsbudsjettet på 97, 2 millioner kroner.
Oppfølging AAP. Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen i Arbeids- og velferdsetaten
med 119 millioner kroner for å styrke oppfølgingen av unge mottakere av
arbeidsavklaringspenger. Det er positivt at regjeringen ønsker å øke innsatsen for oppfølging
av unge på AAP, men når det samtidig kuttes 97,2 millioner er ikke den satsningen særlig stor.
Resultatet blir mer detaljstyring av Nav, uten at regjeringen har sagt hvor NAV skal kutte. Det
er åpenbart at det ikke er mulig å kutte 97,2 millioner uten at det merkes av brukerne. Hvis vi
ser dette i sammenheng med kuttene fra 2015 til 2019, er det tydelig at vi går i feil retning.
Kutt i AAP. Det vi reagerer mest på er hvor regjeringen henter de 119 millionene som skal gå
til å styrke oppfølgingen av unge AAP-mottakere. Regjeringen foreslår kutt i AAP-ytelsen til
nye mottakere under 25 år. Minsteytelsen reduseres fra 2G til 2/3 av 2G fra 1. februar 2020.
Ung ufør-tillegget avvikles for alle nye mottakere av AAP uavhengig av alder. Dette usosiale
kuttet føyer seg inn i den mistillitsbaserte velferdspolitikken til regjeringen.
Kutt i ytelser til flyktninger og innvandrere. Regjeringen foreslår å avvikle ordninger for
personer med flyktningstatus som i dag er unntatt kravet om botid for rett til ytelser og 40 års
opptjening for krav på full minstepensjon. Som en delvis kompensasjon utvides supplerende
stønad til å gjelde uføre med flyktningstatus. Videre foreslås det å heve kravet om botid fra 3
til 5 år for en rekke folketrygdytelser. Dette rammer svake grupper og innsparingen er
beregnet til 5 millioner neste år.

Kutt i grunn og hjelpestønad og hjelpemidler. Regjeringen foreslår å videreføre grunn- og
hjelpestønad samt noen satser på hjelpemiddelområdet nominelt. Dette innebærer en reell
nedgang, med beregnet innsparing på 88 millioner kroner. I tillegg mener regjeringen at folk
kjøper for dyre barnebriller og foreslår å innføre faste satser for stønad til barnebriller fra 1.
mars 2020. Beregnet innsparing er på 122 millioner i 2020. Grunnstønad til glutenfri kost er
også foreslått redusert neste år, med en innsparing på 93 millioner kroner. Dette føyer seg inn
i rekken av kutt som rammer hardest for de som har lite fra før.
Tiltak. Tiltak i egenregi økes fra 250 til 259,75 millioner. Erfaring viser at det gir gode
resultater når NAV gjør flere av disse kjerneoppgavene selv. Det er positivt at dette
videreføres, men vi hadde gjerne sett en større økning.
Tiltaksbudsjettet reduseres noe, med kutt på 31 millioner i tiltak for arbeidssøkere. Samtidig
er det positivt at videreføres økningen på 300 VTA-plasser fra revidert budsjett 2019
videreføres.
IKT-modernisering. Det er foreslått å bevilge 434,22 millioner til IKT-modernisering prosjekt
3. Vi antar dette er tilstrekkelig for å gjennomføre prosjekt 3 som planlagt med ny IKT-løsning
for sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger med mere.
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