
 

 

Møte i sentralt medbestemmelsesapparat (MBA) 12.05 2020 og kort om revidert budsjett 
 
Ansettelser av nye direktører i NAV. Arbeidsgiver orienterte sentralt MBA om at ny arbeids- 
og velferdsdirektør Hans Christian Holte ønsker å ha innflytelse på nyansettelser i 
direktørgruppen. Prosessen med å ansette ny ytelsesdirektør er derfor utsatt og 
søknadsfristen er forlenget til 22. oktober. Bjørn Lien fungerer som ytelsesdirektør ut 2020, 
og er ikke aktuell kandidat til å ta jobben permanent. 
 
Som informert om i MiniGaiden nr. 1 i år ønsker arbeidsgiver å opprette en juridisk avdeling i 
direktoratet som en oppfølging av internrevisjonsrapporten fra 10. desember om EØS-saken. 
Dersom juridisk avdeling skal opprettes, må det først forhandles i sentralt MBA og deretter 
ansettes en direktør dersom det blir enighet i forhandlingene. Også denne prosessen er satt 
på vent slik at ny arbeids- og velferdsdirektør får innflytelse på prosessen.     
  
Tilbakeføring til arbeidsplassen. Som vi skrev i forrige utgave av MiniGaiden, pågår det et 
arbeid med planlegging av tilbakeføring til arbeidsplassen. Arbeidsgiver informerte sentralt 
MBA om at instruksen fra sentralt i etaten om hjemmekontor opphører 18. mai. Det betyr ikke 
at alle skal tilbake til arbeidsplassen fra mandag, men at det må gjøres lokale vurderinger og 
tilpasninger. Hjemmekontor skal fortsatt være hovedløsningen for mange. Det må vurderes i 
hver enkelt driftsenhet og i hver underliggende enhet hvordan dette skal gjøres.  
 
Faktorer som transportmuligheter til jobb, utforming av lokalene, og smittespredningen i 
lokalsamfunnet må vurderes. Videre skal det tas individuelle hensyn ved vurderingen av 
hvem som fortsatt skal pålegges hjemmekontor. Arbeidsgiver planlegger for gradvis fysisk 
tilstedeværelse i publikumsmottak, deretter fysisk tilstedeværelse for de som jobber med 
arbeidsrettet brukeroppfølging og forebyggende sykefraværsoppfølging. Dette kan innebære 
at ansatte ved samlokaliserte NAV-enheter som har andre oppgaver må vente med å komme 
tilbake til arbeidsplassen.  
 
Revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett 12. mai. 
Som varslet av arbeids- og sosialministeren i slutten av forrige uke, foreslår regjeringen å gi 
700 millioner kroner ekstra til NAV i år, i tillegg til de 200 millionene ekstra som allerede er 
bevilget av Stortinget. Det fremkommer i budsjettdokumentet at hoveddelen av de ekstra 
pengene skal gå til midlertidig oppbemanning i 2020. NTL NAV mener det er problematisk at 
dette er en engangsbevilgning. Det kommer til å bli større behov for NAV sine tjenester 
fremover, blant annet som følge av høyere arbeidsledighet enn før Korona. Statsbudsjettet for 
neste år legges frem i oktober, og da får vi vite mer om neste år. NTL mener at tiden for 
ostehøvelkutt definitivt må være over.  
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