Statsbudsjettet for 2020 - Innspill fra NTL
Helse- og omsorgsdepartementets forslag til budsjett
ABE-reformen
Regjeringen har nok en gang foreslått et generelt driftskutt for statlige virksomheter og viderefører
dermed sin såkalte avbyråkratisering- og effektiviseringsreform. Dette går utover kvaliteten på
tjenestene fordi virksomhetene må redusere bemanning eller redusere aktiviteten. Kuttet
representerer en manglende politisk vilje til å vurdere situasjonen i den enkelte virksomhet. Kuttet
tar heller ikke høyde for virksomhetenes og økte behov for bemanning knyttet regjeringens ønske
om økt digitalisering i helsesektoren.
Vi ber derfor komiteens medlemmer om å samles om et forslag til Stortinget hvor kuttet fjernes til
fordel for en reell økning i tråd med den generelle lønns- og prisveksten og økt oppgavemengde.
Nedbyggingen av den sentrale helseforvaltningen
Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har de siste årene blitt pålagt budsjettkutt som
enten har medført oppsigelser eller at stillinger har blitt stående ubesatt. FHI har nedbemannet
kraftig som følge av kuttene, og er i dag 170 årsverk færre ansatte enn 2015 . Kuttene har rammet
de ansatte, men også instituttets tjenester overfor befolkningen, forvaltningen og helsesektoren.
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.

Gjennom overføringen av oppgaver har man opprettet et fiktivt marked mellom forvaltningen og
et statsforetak som gir uklare ansvarsforhold og dårligere innsyn i de reelle kostnadene for
tjenestene som utføres.
Norsk Tjenestemannslag har mottatt rapporter om at NHN i kraft av posisjon som eneleverandør
priser tjenestene betraktelig høyere enn det virksomhetene ville betalt gjennom å utføre de samme
oppgavene selv. For mange virksomheter øker disse kostnadene fremdeles hvert år. Økte
kostnader for virksomhetene reduserer mulighetene til å oppfylle samfunnsoppdraget.
Norsk Tjenestemannslag ber derfor komiteen anmode regjeringen om å evaluere opprettelsen av
tjenestesenteret for helseforvaltningen herunder systemet for prissetting av tjenestene,
utgiftsutviklingen, transaksjonskostnadene for forvaltningen og foretaket samt
hensiktsmessigheten av tjenesteoverføringen i sin helhet. En ytterligere styrking av NHN bør ikke
skje før det avklart om opprettelsen av et administrativ tjenestesenter er evaluert som
kostnadseffektivt og samfunnsøkonomisk lønnsomt.
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