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Handlekraft i arbeidsmarkedspolitikken
Den norske modellen bygger på et velfungerende arbeidsliv. Dersom mange blir stående
utenfor arbeidslivet, vil dette kunne svekke velferdsstaten. Det er en krevende situasjon i det
norske arbeidsmarkedet. Økende arbeidsledighet i deler av landet gir større behov for NAVs
tjenester. I tillegg har det vært en betydelig økning i antall flyktninger som har kommet til
landet. Dette har betydning for NAV.
NAV er en av de viktigste aktørene i gjennomføringen av den nasjonale
arbeidsmarkedspolitikken. Etaten må få nødvendige ressurser og verktøy for å fylle sitt
samfunnsoppdrag. Regjeringens kutt i de statlige virksomhetene bidrar ikke til dette, men
virker som et hinder. Flate kutt representerer en ansvarsfraskrivelse fra politikernes side og
bidrar ikke til økt effektivitet. Kutt gis uten føringer på hvor kuttene skal foretas og
prioriteringene overlates til etatene selv. Når det pålegges kutt, må det gis tydelige politiske
signaler på hva som skal nedprioriteres.
Gode arbeidsmarkedstiltak er viktige virkemidler for å få folk i arbeid. Brukernes behov må
være avgjørende når tiltak skal innvilges. Derfor mener NTL NAV at tiltaksbudsjettet må
tildeles som overslagsbevilgning. Dette vil gi veilederne på NAV-kontorene større frihet til å
gi brukerne individuelt tilpassede tjenester.
Det er umulig å styre både etter budsjett og antall tiltaksplasser. Ved eventuell fortsatt
rammestyring av tiltaksbudsjettet må det velges om det skal styres etter antall tiltaksplasser
eller budsjett. Tiltakspenger må flyttes fra tiltaksbudsjettet til stønadsbudsjettet på linje med
øvrige ytelser til livsopphold fra NAV.
NAV må i større grad få gjennomføre tiltakene selv. Prosjektet «kjerneoppgaver i NAV» viser
at dette gir bedre resultater. Ventetiden er kortere og en større andel av brukerne kommer over
i ordinært arbeid. Denne tette kontakten med arbeidsgivere er positiv for flere deler av NAVs
virksomhet.
NAV har god oversikt over arbeidsmarkedet og arbeidsmarkedets krav og bør derfor ha en
sentral rolle i integreringsarbeidet. Det er viktig med god veiledning til riktig type jobb og
arbeidspraksis. Norskopplæring bør være målrettet mot fremtidige yrkesmuligheter.
Økende arbeidsledighet og økt tilstrømning av flyktninger må møtes med politisk handlekraft
og evne til prioritering. NAV må få økte rammer og mer frihet for å bidra til å løse disse
utfordringene.
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