
 

 

 

Helse- og omsorgskomiteen 

NTLs innspill til statsbudsjettet 2019 

 
 
ABE-reformen 

Regjeringen har bedt Stortinget kutte bevilgningene til forvaltningen i hele regjeringsperioden. 

Erfaringsmessig har ostehøvelkuttene blitt enda større i stortingsbehandlingen. Denne 

sparepolitikken svekker det offentlige og fører til dårligere tjenester og en svekket velferd, 

trygghet og rettssikkerhet for innbyggerne. Vi ber om at bevilgningene økes med full lønns- og 

priskompensasjon. 

 

Nedbyggingen av den sentrale helseforvaltningen  

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har overført mange stillinger til Norsk 

Helsenett og Direktoratet for økonomiforvaltning de siste årene. Reduksjonen i ansatte er 

imidlertid større enn det overførte personellet. I perioden har Folkehelseinstituttet nedbemannet 

med 20 prosent av de ansatte, og fått mellom 20-30 prosent kutt i grunnbevilgningen. I den 

samme perioden har oppdrag tildelt instituttet gjennom tildelingsbrevet økt betraktelig. Årlige 

budsjettkutt og usikkerhet knyttet til fremtidig finansiering har ført til kompetanseflukt 

gjennom oppsigelser, både fra ansatte og fra Folkehelseinstituttets side.  

 

Kuttene har rammet de ansatte, men også instituttets tjenester overfor befolkningen, 

forvaltningen og helsesektoren. Vi ønsker å gjøre komiteen oppmerksom på noen av områdene 

som er svekket.  

 

Narkotikapolitikken er i endring. Det er viktig at endringer som eventuelt blir foretatt er utredet 

og kunnskapsbaserte. Antallet rusforskere ved FHI er kuttet med 30 prosent de seneste årene. 

Dette begrenser kapasiteten.  

 

Forskere som har jobbet med prosjektet ‘Mitt Liv’som forsker på rusmiddelbruk blant ungdom 

har måttet utsette datainnsamling på grunn av mangel på fagpersoner.  

 
På alkoholfeltet dekker man i mindre grad temaet alkoholrelaterte skader. Statistikk på 

alkoholrelaterte helseskader oppdateres ikke, og det er heller ikke ressurser til å følge 

forskningslitteraturen på feltet. 

 

Barnevaksinasjonsprogrammet er ikke i stand til å levere tall og statistikk for inneværende år 

og medlemmer og tillitsvalgte mener at influensa- og pandemiberedskapen er svekket som 

følge av nedskjæringene. 

 

Opprettelse av tjenestesenter for helseforvaltningen  

I budsjettet for 2017 ble Norsk Helsenett SF (NHN) gitt i oppdrag å etablere et administrativt 

tjenestesenter for helseforvaltningen. I stedet for å benytte eget personell kjøper nå 

virksomhetene i helseforvaltningen tjenester fra NHN. Senteret ble etablert basert på 

innsparingsanslag som varierte stort. Innledningsvis var det antatt at man skulle spare 365 

millioner i løpet av 10 år. Senere ble anslagene redusert til 195 millioner over ti år.  

 

Tjenestene man har kjøpt fra NHN har vært 80 prosent høyere enn kostnadene før overføringen 

av oppgavene. NTL ber komiteen om å anmode departementet om å redegjøre overfor 

Stortinget om evalueringen av konsernmodellen. 

 

 


