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Driftskutt 

Regjeringens forslag om en videreføring av flate kutt gjennom den såkalte ABE-reformen 

går utover kvaliteten på arbeidet som gjøres i alle statlige virksomheter. Kuttet representerer 

en manglende politisk vilje til å vurdere situasjonen i den enkelte virksomhet. Denne 

sparepolitikken svekker det offentlige og fører til dårligere beredskap, svekket velferd, 

trygghet og rettssikkerhet for innbyggerne.  

 

NTL ber komiteen innstille på at ABE-kuttene fjernes.  

 

Statens arbeidsgiveransvar 

Lønnssystemet i staten må ivareta statens særpreg og sikre sentrale verdier for rettsstaten og 

byråkratiets uavhengige rolle. Staten har siden 2016 inngått to ulike tariffavtaler. Ulike 

tariffavtaler i staten skaper usikkerhet om innrettingen av den offisielle 

arbeidsgiverpolitikken og er ressurskrevende og uoversiktlig for statens ledere og ansatte. 

Det er svært uheldig at statens ansatte ikke har like lønns- og arbeidsvilkår. 

 

Det er avgjørende at det finnes pålitelig statistikk som viser lønn- og lønnsutviklingen 

mellom grupper, kjønn og virksomheter. Nedleggelsen av Statens sentrale 

tjenestemannsregister har gjort det svært vanskelig å få en slik oversikt og dette svekker 

mulighetene for å sikre likelønn mellom kjønnene.  

 

NTL ber komiteen innstille på at departementet tilrettelegger for et fullverdig 

statistikkgrunnlag for lønn i statlige virksomheter. 

 

Skytjenester 

Regjeringen varsler at første versjon av markedsplassen blir etablert i 

Digitaliseringsdirektoratet ved årsskiftet 2020/21. Utsetting av drift av datalagring til 

eksterne leverandører utgjør en privatisering av et sentralt statlig myndighetsområde. 

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet advarte i rapporten «Helhetlig digitalt risikobilde 2020» 

publisert den 25. september om svekket nasjonal beredskap som følge av denne 

privatiseringen. «Ved å tjenesteutsette IKT-systemer som bærer kritiske 

samfunnsfunksjoner; eksempelvis i form av skytjenester, kan vi komme til å svekke vår 

nasjonale beredskapsevne», heter det i rapporten. 

 

NTL mener offentlige data bør lagres i en statlig eiet og drevet skyløsning som sikrer norsk 

digital autonomi og vern av personopplysningene staten samler inn om den enkelte 

innbygger. 

 

Tyskland, Nederland og Frankrike har alle gått i retning av en nasjonal samordnet lagring av 

offentlige data. I Tyskland lagres føderale data i den offentlig eide og drevne Bundescloud. 

Opprettelsen og drift i egen regi er begrunnet i et politisk ønske om digital suverenitet og  

uavhengighet overfor de internasjonale IT-gigantene, kombinert med kontroll over de 

samlede kostnadene.  



 

 

 

NTL ber komiteen innstille på et anmodningsvedtak som pålegger regjeringen å legge frem 

en plan for oppretting av en nasjonal eiet og drevet skytjeneste i forbindelse med 

fremleggelsen av RNB. 

 

Arealnorm   

STAMI publiserte i 2020 en omfattende undersøkelse om hvordan utforming av lokaler 

påvirket sykefravær. I studien kom de frem til at de som deler kontor eller jobber i åpent 

kontorlandskap har henholdsvis 18 og 12 prosent høyere risiko for sykemelding enn de som 

sitter på kontor alene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har innført en arealnorm 

som er hjemlet i et rundskriv H-2/16 av 17.12.15 og er utformet med hjemmel i Instruks om 

håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor av 20. januar 2012 nr. 39. Normen 

anvendes som veiledende av virksomhetsledere også ved leie av lokaler. Arealnormen vil 

føre til økt sykefravær i staten og fremtvinge en innretning av lokaler som ikke er egnet for 

arbeid preget av konsentrasjon og fordyping.  

 

NTL ber komiteen innstille på et anmodningsvedtak som pålegger regjeringen å sørge for en 

innretting av lokaler som bidrar til å redusere sykefraværet i statlig sektor.  
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