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Møte i sentralt medbestemmelsesapparat (MBA) 29.09.20
EØS-saken - organisatoriske tilpasninger. Som oppfølging av EØS-saken har Arbeids- og
velferdsdirektoratet blant annet vurdert å opprette en juridisk avdeling. Arbeids- og
velferdsdirektør Hans Christian Holte vil bruke litt mer tid på det, og kjøre en bredere og åpen
prosess. Før organisering avgjøres, må det gis svar på tre hovedproblemstillinger: 1. Hvor skal
NAV- ansatte få de autorative juridiske svarene? 2. Hva er hensiktsmessig innretning og
plassering av NAV Klageinstans? 3. Hvilken juridisk kompetanse trengs tett på fagmiljøene i
ytelseslinjen og arbeids- og tjenestelinjen?
Holte opplyste at han tenker å hente inn 2-3 eksterne til arbeidet, herunder en person som
har ledet mange tunge prosesser for han tidligere, blant annet gjennomført en stor
omorganisering i Skatteetaten. Personen er sjeldent god på prosjektstyring og forankring
underveis, ifølge Holte. Videre ser han for seg at direktørmøtet skal være styringsgruppe og at
MBA skal involveres i flere omganger. NTL ga tilbakemelding om at vi ser positivt på at det
kjøres en ordentlig prosess hvor man ikke har trukket konklusjonen på forhånd. Videre
spurte vi om direktøren har vurdert å ta tillitsvalgte inn i arbeidsgruppen, og hvordan
direktøren ser for seg å hente inn eksterne.
Møte med statsråden. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen hadde møte med
sentralt MBA for å snakke om oppfølging av EØS-saken og om koronasituasjonen. Statsråden
sa innledningsvis at granskningsrapporten etter EØS-saken skal til stortinget i høst. Det er
mye å følge opp videre, både kultur, informasjonsflyt og kompetanse. Videre mente han at
man i offentlig sektor bør være opptatt av å øke kvaliteten gjennom å investere i de ansatte,
for eksempel i form av videreutdanning. Når det gjelder koronasituasjonen sa statsråden at
NAV fikk et massivt oppdrag, som ble håndtert på en imponerende måte. Isaksen sa at
pandemien kunne medført full kollaps, men på grunn av innsatsen fra NAV-ansatte så har det
gått bra.
Statsråden ble utfordret på ostehøvelkutt. NTL fulgte opp med å påpeke at noe av
forklaringen bak EØS-saken er ressursmangel. Vi sa oss enig med statsråden i at NAV hadde
gjort en kjempejobb under korona, men minte på om at NAV har nedprioritert en rekke
oppgaver og at restansene øker. Det er mye arbeid som må tas igjen, samtidig som det er
grunn til å tro at vi vil ha vedvarende høyere arbeidsledighet enn før korona. NTL gjorde
Isaksen oppmerksom på at NAV har behov for forutsigbarhet i budsjettene de neste årene.
Etaten har et stort antall midlertidige ansatte, men trenger å få styrket budsjettet fordi
oppgavene ikke er midlertidige. Vi utfordret i tillegg statsråden på to konkrete politiske
problemstillinger: behovet for å forlenge muligheten for utdanning under dagpenger og
behovet for å forlenge AAP-perioden ytterligere fordi mange har fått oppfølgingen satt på

vent.
Statsråden svarte at han er klar over at det er restanser og en krisehøy ledighet. Han
understreket at NAV ikke kan ha et budsjett som går opp og ned som en jojo. Når det gjelder
ABE-kutt mener statsråden at man ofte glemmer å se på hva etatene får tilført av ressurser.
Man kan få tilført mer i ekstra bevilgninger enn størrelsen på ABE-kuttet, og kuttet er da mer
ett uttrykk for en forventet effektivisering.
Ordningen med dagpenger og utdanning forlenges til 1. juli 2021. Deretter skal det lages en ny
permanent ordning med et system som gjør det lettere å kombinere kompetanseheving og
dagpenger. Når det gjelder AAP, mente statsråden at det var tilstrekkelig at alle AAPmottakere har fått forlenget perioden med 6 måneder. Men han sa i tillegg at regjeringen må
følge situasjonen og gjøre vurderinger på nytt ved smitteoppblomstring slik som i vår.
Ut fra det statsråden sa forventer vi at ostehøvelkuttene dessverre fortsetter neste år. Men vi
forventer samtidig at driftsbudsjettet til NAV blir større neste år sammenlignet med årets
grunnbudsjett.

For NTL NAV møtte
Elisabeth Steen

Torgeir Homme

Ida Skogland

