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Forslag til statsbudsjett for 2019
Regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for 2019 mandag 8. oktober. Budsjettet gir
ytterligere innstramminger for NAV, noe som vil få konsekvenser både for ansatte og brukere.
Det er meningsløst å redusere NAVs budsjett og samtidig tro at NAV skal gi innbyggerne
bedre tjenester.
Ostehøvelkutt. Regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform er foreslått
videreført med ytterligere 0,5 % nedtrekk for 2019. Dette utgjør 57,47 millioner for NAV.
Erfaringsmessig har ostehøvelkuttene blitt større i stortingsbehandlingen, noe som viser at
dette er budsjettsaldering og ikke en reform. Vi mener slike flate kutt er politisk
ansvarsforskrivelse. Det hadde vært mer realt av regjeringen å fortelle hva NAV skal gjøre
mindre av eller kutte ut. Eksempelvis er det vanskelig å forstå at regjeringen ønsker at færre
skal jobbe på NAV-kontor, i NAV-kontaktsenter eller med saksbehandling på ytelser samtidig
som mange står utenfor arbeidsmarkedet.
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 370 millioner. Dette tilsvarer godt over 500 årsverk, og
smertegrensen er nådd.

Tiltak. Omdisponeringsfullmakten fra tiltaksbudsjettet til NAVs driftsbudsjett er foreslått
opprettholdt på 200 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
økning.
Selve tiltaksbudsjettet er vi ikke fornøyd med. Samlet tiltaksbudsjett reduseres med 0,5 % fra
8 998 970 (saldert i 2018) til 8 949 990 for 2019. Tiltak for arbeidssøkere reduseres med 366
millioner. Reduksjonen medfører at driftsbudsjettet samtidig kuttes med 51,35 millioner.
Innenfor det reduserte tiltaksnivået er det lagt inn økning på flere plasser til personer med
rusproblemer, nærmere bestemt er det satt av 20 millioner til formålet. Det er med andre ord
ikke akkurat snakk om en kjempesatsing.
Lønnstilskudd vil bli lagt om i løpet av 2019, for at den skal bli enklere å bruke. Dette gjøres
ved å innføre et standardisert refusjonssystem, og målet er at det skal gi en økning i bruken av
lønnstilskudd, innenfor den reduserte rammen.
Vi er kritiske til at arbeidsmarkedstiltak reduseres. Regjeringen har mange tanker om at NAV
skal bistå forskjellige grupper med å komme i arbeid og aktivitet. Skal NAV drive god
oppfølging må etaten ha tilstrekkelig med gode virkemidler. Da er nok tiltaksplasser viktig.
Inkluderingsdugnad. Som ledd i inkluderingsdugnaden foreslår regjeringen at driftsbudsjettet
styrkes med 25,2 millioner for å videreføre styrkingen av markedskontaktfunksjonen ved
større NAV-kontorer. Dette er helårsvirkningen av den bevilgningen som kom i revidert
nasjonalbudsjett i fjor. Siden det totalt sett er en reduksjon i driftsbudsjettet, innebærer dette
at NAV detaljstyres mer enn tidligere.
I løpet av 2019 skal det også opprettes et nytt opplæringstilbud rettet mot brukere med hull i
CV’en. Det skal være et toårig opplegg som skal gi formell, grunnleggende kompetanse.
IKT-modernisering. Det er foreslått å bevilge 423,5 millioner til IKT-modernisering prosjekt 3.
Vi antar dette er tilstrekkelig for å gjennomføre prosjekt 3 med ny IKT-løsning for sykepenger,
pleiepenger, omsorgspenger og svangerskapspenger som planlagt.
Fortsatt vil mye av IKT-utviklingsarbeidet bli gjennomført over NAVs ordinære driftsbudsjett.
Vi mener mer av det totale utviklingsarbeidet skulle vært finansiert med ekstrabevilgninger
over statsbudsjettet. For stor andel av utviklingsarbeidet må konkurrere med penger til blant
annet ytelsesforvalting, hjelpemiddelforvaltning og annen brukeroppfølging.
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