
 

 

Forslag til statsbudsjett 2022 
Solberg-regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for 2022 tirsdag 12. oktober. Etter 
regjeringsskiftet ligger det an til en del endringer i budsjettet, men det er uklart hvor mye den 
nye regjeringen rekker å endre på i første omgang. 
 
 
ABE-kutt.  Den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er foreslått videreført 
med ytterligere 0,5 % nedtrekk for 2022. Dette utgjør 63,2 millioner for NAV. I tillegg ligger 
det inne kutt i utgifter til reiser og husleie på til sammen 10,4 millioner. Beregnede gevinster 
som følge av prosjekt 2, prosjekt 3 og nytt folkeregister gir kutt på 28,6 millioner. Samlet 
effektiviseringskutt i driftsbudsjettet er dermed på litt over 102 millioner. Med dette 
budsjettforslaget har den avgåtte Solberg-regjeringen redusert NAV sitt årlige driftsbudsjett 
med cirka 600 millioner fra 2015 til 2022. 
  
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. Gapet 
mellom arbeidsoppgaver og antall ansatte vil øke dersom driftsbudsjettet kuttes.  
 
 
Midlertidige koronapenger. Midlertidig bevilgning på koronamidler er på 75 millioner, som er 
en reduksjon på 791 millioner kroner sammenlignet med disponibel bevilgning for 2021. Det 
store nedtrekket av koronamidler er krevende, spesielt i arbeids- og tjenestelinjen og særlig i 
NAV Kontaktsenter. Det er et stort gap mellom fortsatt store oppgaver knyttet til 
koronahandtering og stort nedtrekk i ressurser som har vært knyttet til koronahandtering.  
 
 
Økning tolkeområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tolkeområdet (rett til 
tolkehjelp til hørselshemmede og tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde) med 23,7 millioner 
kroner. Dette er en fortsettelse av opptrappingen på 31,8 millioner kroner som ble bevilget 
for 2021. Tolkeområdet dekkes dels av ansatte tolker i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og 
dels av frilanstolker. Utgifter til frilansetolkene dekkes over stønadsbudsjettet til NAV, med 
timesatser fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet. Som frilanser har man ikke samme 
rettigheter som fast ansatte, blant annet med hensyn til pensjonsrettigheter og ved sykdom.  
 
Praksisen med å dekke en stor andel av behovet med innleide fremstår som tvilsom, men er i 
stor grad begrunnet med at kostnadene dekkes på ulike budsjettposter. NTL NAV mener dette 
må ryddes opp i, og ytterligere økt bevilgning er et steg i riktig retning.  
 

 
Stønadsbudsjettet. På stønadsbudsjettet er det et forslag om å innføre nytt unntak fra 
maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger med virkning fra 1. juli 2022 hvor det gis 
mulighet til forlengelse av stønadsperioden ved lang ventetid på behandling. Dette er et skritt 
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i riktig retning, men ikke tilstrekkelig. Personer som mottar arbeidsavklaringspenger bør få 
forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet, noe som også er 
signalisert av den nye regjeringen i sin politiske plattform. 
 
  
Tiltakspenger. Arbeidsmarkedstiltakene rettet mot arbeidssøkere reduseres med 457 
millioner neste år, sammenlignet med saldert budsjett for 2021. Den avgått Solberg-
regjeringen fortsetter rekken av usosiale kutt. I budsjettforslaget for 2022 ligger det et forslag 
om å innføre en felles dagsats for alle som mottar tiltakspenger på 255 kroner per dag, 
tilsvarende minste sats på dagpenger, fra 1. januar 2022. Forslaget innebærer en reduksjon i 
utgiftene til tiltakspenger på om lag 275 mill. kroner i 2022, helårseffekten er anslått til 392 
mill. kroner. Samtidig innebærer forslaget en økning til kommunenes rammetilskudd på 69 
mill. kroner i 2022 for å kompensere for merkostnader til økonomisk sosialhjelp som 
forslaget antas å gi. 
 
  
Regjeringserklæringen 
Støre-regjeringen har i sin politiske plattform en rekke punkter som får virkning både for 
NAV og for NAVs brukere. Regjeringen vil blant annet styrke bemanningen i NAV varig, for å 
sikre tettere oppfølging av brukerne. Videre vil regjeringen sikre at NAV-kontorenes 
åpningstider sikrer god tilgjengelighet for alle brukere og styrke NAVs rolle som 
arbeidsformidler. NTL NAV har engasjert seg mot de innstrammingene som den avgåtte 
regjeringen har gjort i arbeidsavklaringspenger. Det er derfor en glede å konstatere at den 
nye regjeringen vil sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse 
dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet. Dere kan lese hele 
regjeringserklæringen her.  
 
 
 
 
 
Elisabeth Steen, leder NTL NAV 
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