Budsjettnotat fra NTL til Familie-og kulturkomiteens budsjetthøring
Kap 335 NRK – Kulturdepartementets budsjettforslag
Stortinget har i 2019 behandlet Mediestøttemeldingen, som blant annet inneholdt
vedtak om omlegging av NRK lisensen og nedlegging av NRKs lisensavdeling i Mo i
Rana. Dette berører 106 ansatte som ved dette vedtaket mister sine arbeidsplasser.
Stortinget vedtok samtidig å overføre deler av innsparingen fra avviklingen av
lisensavdelingen til Nasjonalbiblioteket. Det er gitt signaler om at Nasjonalbibliotekets
avdeling i Mo i Rana skal styrkes med 70 stillinger.
Ansatte på lisensavdelingen har oppfattet det slik at dette skulle være stillinger som
var forbeholdt dem som blir overtallige på grunn av nedleggelsen. En del av disse
stillingen er nå utlyst og det er vanskelig å se at disse er spesielt tilrettelagt for de
som kommer fra Lisensavdelingen. Lovede kvalifiseringstiltak for de ansatte fra NRK
har også blitt redusert til et minimum.
Dersom nedleggingen av lisenskontoret ikke følges opp med tilstrekkelige tiltak vil
dette får store konsekvenser for de ansatte som står uten arbeid fra 1. april 2020.
Slik det ser ut nå vil det kunne bli over 50 personer som ikke får nytt arbeid.
Under behandlingen av mediestøttemeldingen uttrykte en samlet komite:

Komiteen er tilfreds med at deler av NRKs kostnadsreduksjon, gjennom nedleggingen
av lisenskontoret i Mo i Rana, skal benyttes til å utvide virksomheten til
Nasjonalbiblioteket samme sted. Komiteen vil allikevel presisere betydningen av tett
dialog med NRK for å sikre at de tilsatte ved lisenskontoret blir ivaretatt på en best
mulig måte.
Komiteen viser til at avvikling av NRKs lisensavdelingen bare delvis vil kompenseres
av nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket. Det er videre usikkert om de nye stillingene
treffer kompetanseprofilen til de 106 overtallige som har tung kompetanse på
innkreving.
Komiteen ber derfor regjeringen vurdere å legge flere oppgaver knyttet til innkreving
eller dokumenthåndtering til Mo i Rana.
Slik NTL ser det har regjeringen ikke fulgt opp dette verken i forslaget til
statsbudsjett for 2020, eller på andre måter.
NTL henstiller derfor til komiteen om å foreslå overfor stortinget at det
bevilges mer penger og eller opprettes nye oppgaver knyttet til NAV,
Staten innkreving eller Nasjonalbiblioteket som en oppfølging av flertalls
og mindretalls merknadene fra komiteen.

Kap 854 – tiltak i barne- og ungdomsvernet – Barne- og familiedepartementets
budsjettforslag
Regjeringen skriver i budsjettforslaget at «Det er ei vedvarande utfordring å skaffe
tilstrekkeleg med fosterheimar tilpassa det einskilde barnet og å sørgje for ein stabil
omsorgssituasjon for barn og unge i fosterheimane. (…) Målet er å auke stabiliteten
og tilgangen på gode fosterheimar slik at barna får ein trygg og stabil heim»
NTL er kritiske til at regjeringen er klar over problemene med mangelfull
rekruttering av fosterforeldre, men ikke foreslår konkrete tiltak for å øke
rekrutteringen, og dermed heller ikke stabiliteten for barna som blir
plassert i fosterhjem, statlige beredskapshjem eller familiehjem.
Parallelt med behandlingen av budsjettproposisjonen reviderer Bufdir
standardkontraktene for disse fosterhjemmene, slik vi ser det, med endringer som
ikke er egnet til å øke verken rekrutteringen til de statlige familiehjemmene, eller
stabiliteten for de plasserte barna.

