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Arbeid og velferd.  
 
I forbundets innlegg i høringen tar vi spesielt opp tilbakeføring av arbeidsoppgaver og IKT 
modernisering og drift, men vi svarer gjerne på spørsmål i tilknytning til alle punktene som 
omtales i brevet. 
 
 
Driftsbudsjett  Med forslaget til statsbudsjett forutsetter vi at NAV gjennom budsjettforslaget 
vil kunne opprettholde dagens bemanningsnivå. Dette er helt nødvendig for å utvikle etaten i 
riktig retning og å opprettholde motivasjon blant tilsatte. Måloppnåelse på en rekke områder 
ligger fortsatt under det som er akseptabelt, både ut fra etatens eget ambisjonsnivå, politiske 
føringer, brukernes forventninger og de tilsattes arbeidssituasjon. Slik sett burde NAVs 
driftsbudsjett blitt styrket slik at NAV hadde hatt et bemanningsnivå tilsvarende første halvår 
2010.  
 
NAV kontorene  Det må framover vektlegges å gi lokalkontorene i NAV nødvendige 
rammebetingelser for å sikre god oppfølging til den enkelte som har behov for dette. I praksis 
betyr dette at hver saksbehandler må ha et begrenset antall personer for oppfølging, slik at det 
er tid nok til å gjøre en god jobb i samarbeid med hver enkelt. Stortinget ber regjeringen sikre 
dette i det videre arbeidet med jobbstrategien, og ber om at Stortinget får gjennomgått status 
på området snarest mulig, og senest i revidert budsjett.  
 
Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne NTL støtter dette initiativet, ikke 
minst i lys av IA-avtalen.  Vi mener at dette tiltaket på kort sikt må utvides og styrkes.  
 
Arbeidsmarkedstiltak Det er foreslått et tiltaksnivå på 71.200 tiltaksplasser, 17.000 plasser til 
ordinære ledige og 54.200 plasser til personer med nedsatt arbeidsevne. Dette er samme 
tiltaksnivå som for 2010, men med en forskyvning av 1.000 tiltaksplasser fra ordinære til 
personer med nedsatt arbeidsevne. Det er bra med flere tiltaksplasser for personer med nedsatt 
arbeidsevne, men vi mener at det totale nivået bør betydelig opp.  
 
Overslag vs rammefinansiering  NTL mener at deler av tiltaksbudsjettet, bla. 
utdanningstiltak, burde vært finansiert gjennom overslagsbevilgninger. Det foreslås ikke 
endringer i statsbudsjettet på dette området, og det legges opp til at hele tiltaksbudsjettet skal 



 
 

finansieres som rammetilskudd. Dette gjør at det er budsjettrammens størrelse som avgjør om 
brukerne får tiltak, ikke hver enkelt brukers tiltaksbehov. 
 
Tilbakeføring av oppgaver NTL er glad for at regjeringen har tatt initiativ til å få igangsatt et 
prosjekt for å få tilbakeført oppfølgings- og avklaringsoppgaver fra tiltaksarrangører til NAV. 
Dette ved at etaten gis mulighet til å omdisponere inntil 40 mill fra tiltaksbudsjett til 
driftsbudsjett. Dette vil også styrke NAV-kontorenes kompetanse og rolle i oppfølgingsarbeidet. 
På den måten kan NAV yte bedre service overfor brukerne og NAV blir en mer målrettet aktør 
overfor tiltaksarrangører.  Dette prosjektet må utvides og følges opp i kommende budsjetter. 
  
Økte driftsutgifter på IKT-området  Det er bevilget 200 mill til økte IKT-driftsutgifter til 
NAVs gamle IKT-systemer. Dette er utgifter som har økt betydelig de siste årene, og hvor etaten 
har måttet redusere annen aktivitet for å holde de eksisterende datasystemene i gang. Denne 
ekstrabevilgningen skal gjøre at drift av datasystemer ikke skal gå ytterligere ut over etatens 
øvrige oppgaver. Vi er likevel bekymret for at IKT utgiftene øker med mer enn 200 millioner, at 
det kan føre til bemanningsreduksjon og gå utover andre driftsoppgaver. Vi forbeholder oss 
derfor muligheten til å komme tilbake til dette i revidert nasjonalbudsjett.  
 
Modernisering av IKT-plattformen Det foreslås å bevilge 220 millioner i  
2012 til nytt IKT-system. Det er bestemt at moderniseringsarbeidet skal gå over seks år. 
Kostnadsrammen er beregnet til å være 550 millioner pr år. Det er viktig at regjering og Storting 
følger opp dette programmet med bevilgninger for å gjøre NAV mer effektivt og moderne.  
 
Hjelpemiddelområdet Hjelpemidler blir dekket over stønadsbudsjettet, mens 
montering/installering av hjelpemiddelet dekkes over driftsbudsjettet. Eksempel på et slikt 
hjelpemiddel er heiser. Dette er en stor belastning på driftsbudsjettet til Hjelpemiddelsentralene 
og vi mener at dette skal dekkes over stønadsbudsjettet. Også fordi et hjelpemiddel ikke er 
komplett før det er montert og kan tas i bruk.   
 
 
Vi ønsker også å gi uttrykk for at vi er godt fornøyd med at Regjeringen foreslår å styrke 
Arbeidstilsynets rolle og kontroll med bemanningsbransjen og i oppfølgingen av 
renholdsbransjen. Dette er viktige og nødvendige tiltak i kampen mot sosial dumping. 
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