
 

 

Statsbudsjettet for 2023 - Innspill fra NTL 
Helse- og omsorgsdepartementets forslag til budsjett 

 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) er glade for at de årvisse ABE-kuttene er borte. Vi er imidlertid 

bekymret for kuttene som er foreslått i deler av den sentrale helseforvaltningen.  

 

Folkehelseinstituttet 

I årene forut for pandemien fikk FHI flere kraftige budsjettkutt og NTL advarte da om at det ville 

få betydning blant annet for vår beredskap. Det viste seg da pandemien traff at våre advarsler var 

berettiget. Selv om instituttet fikk ekstra midler og mulighet til oppbemanning da pandemien kom, 

har arbeidsbelastningen for mange av de ansatte vært langt utenfor et akseptabelt nivå. Det har 

vært varslet en reduksjon i de ekstra koronamidlene til Folkehelseinstituttet som følge av at 

koronassituasjonen nå er en helt annen. NTL er bekymra for at midlene nå trappes ned for fort, før 

oppgavene er borte. Det er blant annet merkelig at det ikke lenger gis penger til drift og 

forvaltning av koronasertifikatet selv om dette er en ordning Norge er forpliktet til å drifte videre 

gjennom en EU-forordning. 

Det er også viktig å være klar over at arbeidet med pandemien har ført til at FHI har vært nødt til å 

sette mange andre oppgaver på vent. Det er viktig at instituttet nå får rom til å ta fatt på disse 

oppgavene. 

Våre tillitsvalgte har fått beskjed om at de må regne med en nedbemanning på om lag 250 årsverk 

i løpet av de neste to årene. Da vil de være tilbake på det nivået som har vist seg ikke å være 

tilstrekkelig.  

 
Helsedirektoratet 

NTL er bekymret for at det foreslåtte kuttet i rammen til Hesledirektoratet vil medføre 

nedbemanning og at Helsedirektoratet ikke  vil ha kapasitet til å ivareta alle sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. 

 

  

Kutt i reisevirksomhet 

De prosentvise kuttene i reisevirksomhet er fastsatt uten hensyn til hva slags type arbeid 

virksomhetene bedriver. Både FHI og Helsedirektoratet er avhengig av en del reising for å kunne 

utføre sine samfunnsoppdrag og vi mener at kuttet på reiser ikke er realistisk for disse 

virksomhetene.  

 

Områdegjennomgangen av enkeltstående tilskudd til navngitte mottakere 

NTL registrerer at regjeringen foreslår å endre praksis når det gjelder bruk av enkeltsående 

tilskudd til navngitte mottakere og i større grad ta i bruk støtte gjennom søknadsbaserte ordninger. 

Bakgrunnen for at flere av disse ordningene har kommet inn på statsbudsjettet har vært et behov 

for forutsigbarhet. Særlig for organisasjoner som har det meste av inntektene sine fra 

statsbudsjettet er dette viktig. NTL organiserer for eksempel ansatte i Selvhjelp Norge. De har i all 

hovedsak vært finansiert over statsbudsjettet. Den omleggingen som nå er foreslått har ført til at 

de å varsler at de må legge ned driften fra nyttår, da de ikke vet om de vil få penger til å drive 

videre. NTL mener at en slik omlegging av støtteordningene bør utsettes, slik at organisasjoner får 

en reell mulighet til å omstille seg. 

 

Med vennlig hilsen 

NORSK TJENESTEMANNSLAG 
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