
 

Møte i sentralt medbestemmelsesapparat (MBA) 15. juni 2022 
 
Bruk av data for analyseformål på eiendomsområdet. Eiendomsseksjonen ønsker å teste ut en 
pilot med bruk av persondata for analyseformål på eiendomsområdet. Det innebærer å gjøre 
tellinger av antall personer som arbeider fra eller utenfor en NAV-lokasjon, og antall personer 
som oppholder seg i ulike soner i en NAV-lokasjon. Piloten vil omfatte 17 lokasjoner, med 39 
enheter i en tidsperiode på 4 måneder. NTL gav tilbakemeldinger på behovet for at 
personvernet ivaretas, og at dette er informasjon som lett kan misbrukes om det kommer i feil 
hender. Arbeidsgiver uttrykte at eiendomsseksjonen ikke vil dele visualiseringer med den 
enkelte enhet eller leder. Tallene kan legges til grunn for en rapport fra eiendomsseksjonen, 
på denne måten minimeres mulighet for kontrolltiltak.   
 
NTL tok opp flere problemstillinger knyttet til hvordan dataene skal fortolkes. Sykefravær, 
egenskaper ved lokalene, bruk av hjemmekontor og ansattes behov er forhold som kan 
påvirke målingene som foretas. Arbeidet med prosjektet innebærer videre vurderinger av 
personvernkonsekvensene. NTL uttrykte at anonymiserte rådata vil allikevel kunne 
identifisere ansatte i enkelte lokasjoner, og kravet til sletting av personopplysninger må også 
kunne ivaretas. Det er et samlet mål fra Statsbygg å redusere eiendomskostnader med 15%. 
Dagens rapportering er ikke god nok, og vil kunne medføre kutt til etaten. NTL er imidlertid 
positiv til at kvaliteten på eiendomsdata bedres slik at beslutninger tas på et riktig grunnlag. 
 
Virksomhetsstrategi – 3-årige prioriteringer. Fredag 10. juni ble den nye 
virksomhetsstrategien for NAV frem mot 2030 lansert. Arbeidsgiver informerte om arbeidet 
de nå gjør med de 3-årige prioriteringer som er en viktig del av virksomhetsstrategien. 
Prioriteringene skal være ett bindeledd mellom ambisjonene i fremtidsbilde for NAV og de 
operative målene i mål- og disponeringsbrevene. NTL gav tilbakemeldinger på at vi savner at 
det kommer tydeligere frem en satsing på tillitsreformen i den delen av prioriteringene som 
gjelder de etatsinterne forholdene. NTL påpekte også at det er viktig at de ikke foregår to 
parallelle løp med virksomhetsstrategien og tillitsreformen, men at tillitsreformen blir en 
viktig integrert del av virksomhetsstrategien. Vi gav også tilbakemelding på at vi forventer at 
MBA blir mer involvert i arbeidet utover høsten, da vi ikke er blitt tatt med i det forberedende 
arbeidet med disse prioriteringene.   
 
Forbedringer av Læringsportalen. Det har blitt gjort forbedringer på førstesiden og 
kurskatalogen, lederne er gitt en bedre oversikt over sine medarbeidere og det er også gitt 
tilgang til kommunalt ansatte og eksterne konsulenter.  Tilbakemeldingene NTL gav var at 
dette gav læringsportalen ett løft, en mer oversiktlig side og enklere funksjonalitet. 
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