
 

 

Forslag til statsbudsjett 2021 
Regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for 2021 onsdag 7. oktober. 
 
ABE-kutt.  Regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform er foreslått 
videreført med ytterligere 0,5 % nedtrekk for 2021. Dette utgjør 61 millioner for NAV. Vi 
mener slike flate kutt er politisk ansvarsforskrivelse og ingen reform. Det hadde vært mer 
realt av regjeringen å fortelle hva NAV skal gjøre mindre av eller kutte ut.   
  
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. Det 
finnes en grense for hvor mye det er mulig å effektivisere og NTL NAV er bekymret for at de 
årlige kuttene vil ramme brukerne av NAVs tjenester. Siden ostehøvelkuttene startet i 2015, 
er NAVs driftsbudsjett kuttet med 489 millioner. Dette tilsvarer mellom 650 og 700 årsverk.  
  
Regjeringen foreslår i tillegg til ostehøvelkuttene å kutte 3,5 millioner i NAVs driftsbudsjett 
som følge av gevinstuttak fra IKT-modernisering prosjekt 2. Videre kuttes det 3,7 millioner 
som følge av at Regjeringen forventer reduserte leiekostnader for NAV. 
 
Midlertidige koronapenger. Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner i ekstraordinære 
midler som følge av ettervirkning av koronahåndteringen. Vi vet ikke om den foreslåtte 
økningen vil kompensere for merbelastningen i forbindelse med koronatiltakene. Det vi vet er 
at uten ostehøvelkuttene på 489 millioner hadde NAV vært bedre rustet til å håndtere korona.  
 
500 millioner i engangsbevilgning i 2021 kompenserer ikke for effektene av tidligere kutt når 
det gjelder NAVs mulighet til å levere på samfunnsoppdraget. I realiteten er økningen et 
bidrag til redusert forutsigbarhet, da NAV samtidig får ytterligere kutt i driftsbudsjettet. Det 
er en reell fare for at man som en konsekvens av dette erstatter faste ansatte med midlertidig 
ansatte i NAV. Dette vil sannsynligvis være ulovlig, siden et konstant arbeidskraftsbehov i 
virksomheten skal dekkes med grunnbemanning av fast ansatte.  Det vi trenger er en styrking 
av grunnbudsjettet til NAV.   
 
Økning tolkeområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tolkeområdet (rett til 

tolkehjelp til hørselshemmede og tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde) med 31,8 millioner 
kroner. 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. NAV har i dag 170 ansatte tolker som dekker 45 % av 

oppdragene, mens frilansere dekker 55 % av oppdragene. Som frilanser har man ikke samme 

rettigheter som fast ansatte, blant annet med hensyn til pensjonsrettigheter og rettigheter ved 

sykdom.  

 

Praksisen med å dekke en så stor andel av behovet med innleide fremstår også som tvilsom, men er 

i stor grad begrunnet med at kostnadene dekkes på ulike budsjettposter. NTL NAV mener dette må 
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ryddes opp i, og økt bevilgning er et steg i riktig retning. En beregning fra NAV Hjelpemidler og 

tilrettelegging viser at dersom NAV skal dekke 80 % av oppdragene med fast ansatte trenger NAV 

124 flere tolker. Den økte driftsbevilgningen gir rom for å ansette 34 flere tolker. 

 

Stønadsbudsjettet. På stønadsbudsjettet er det beregnet økte utgifter til AAP, uføretrygd og 
alderspensjon på grunn av at det blir flere mottakere av disse ytelsene. Ordningen med å 
kunne ta utdanning og samtidig motta dagpenger forlenges frem til 1. juli 2021, anslått til en 
kostnad av 100 millioner. Samtidig ønsker regjeringen å øke forlenget ventetid og 
tidsbegrenset bortfall ved selvforskyldt arbeidsledighet og for de som takker nei til arbeid. 
Dette skal redusere utgifter med 180 millioner.  
 
Bostøtteordningen styrkes med 82,4 millioner. Foreldre likestilles slik at begge kan bruke 
barnet i en eventuell søknad om bostøtte. Minsteutbetalingen reduseres til 50 kroner pr. 
måned fra 352 i dag, slik at flere blir kvalifisert for støtte. Det foreslås også en økning på 31,7 
millioner av bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Dette synes NTL 
NAV er positive elementer i årets budsjett 
  
Tiltak. Arbeidsmarkedstiltakene rettet mot arbeidssøkere økes med 825 millioner neste år. 
Beregningsteknisk gir denne styrkingen rom for 7 000 ekstra tiltaksplasser. Satsingen skal 
bidra til å få ledige raskere ut i jobb, og motvirke at ledigheten blir varig høyere som følge av 
koronakrisen. Økning i arbeidsmarkedstiltakene er nødvendig, men samtidig er tiltaksbruk 
lite verdt uten tett, individuell oppfølging. All erfaring tilsier at eksempelvis et lønnstilskudd 
fungerer best når det forankres i en god kontakt mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV.  
 
I forbindelse med inkluderingsdugnaden er det foreslått å styrke ordningen med individuell 
jobbstøtte med 50 mill. kroner i 2021. Dette skal bidra til at flere med moderate og alvorlige 
psykiske helseproblemer kan få integrert helse- og arbeidsrettet bistand med sikte på 
overgang til arbeid.  
 
Det er også foreslått en økning på 39 millioner til VTA (varig tilrettelagt arbeid). 
Beregningsteknisk tilsvarer denne styrkingen om lag 300 tiltaksplasser. Andel VTA-O (varig 
tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet) er økt fra 19 % til 22 % fra juni 2019 til juni 2020. 
Dette er positivt.  
  
IKT-modernisering. Det er foreslått å bevilge 380 millioner til IKT-modernisering prosjekt 3. 
Vi antar dette er tilstrekkelig for å gjennomføre prosjekt 3 som planlagt med ny IKT-løsning 
for sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger med mere. Det er i tillegg foreslått 60 millioner i 
oppstartsbevilgning til utfasing av systemene Arena og Abetal. 
 
 
 
Elisabeth Steen, leder NTL NAV 


