
 

 

Møter i sentralt medbestemmelsesapparat (MBA) desember 2019 
 
Budsjett 2020. I de to siste møtene i sentralt MBA var hovedsaken drøfting av budsjettet for 
2020. Utviklingsporteføljen er redusert fra 2019. Det som nå ligger i porteføljen er knyttet til 
lovkrav og pålegg, i tillegg til forvaltning og videreutvikling av viktige pågående prosjekter. 
Som følge av regjeringens flate kutt i statlige virksomheter, skjæres driftsbudsjettet ned over 
hele NAV. Det mangler mye penger i forhold til det som trengs for å løse oppgavene ute. Ingen 
i NAV vil være fornøyd med budsjettet for 2020, men budsjettet som ble landet etter 
drøftingene er etter NTL NAVs syn rettferdig fordelt.  
 
Trening i arbeidstiden. NTL NAV meldte opp saken og foreslo at en time trening i arbeidstiden 
i måneden innføres for alle ansatte i NAV. Vi argumenterte med at dette både ville være et 
gode for arbeidstakerne, og noe som kunne gi større kraft og positivitet inn i arbeidet som 
ligger foran oss i 2020. Fysisk aktivitet er bevist positivt for helse og konsentrasjonsevne, og 
vi mener at dette tiltaket ville kunne ha en positiv effekt på både sykefravær og effektivitet i 
arbeidet. Arbeidsgiver mente dette var noe det var viktig å la driftsenhetene selv bestemme, 
men avviste ikke at de ville komme tilbake til saken i 2020. De andre fagforeningene støttet 
imidlertid ikke NTL NAV, og det var representanter som aktivt argumenterte mot å gi alle 
ansatte mulighet til trening i arbeidstiden.  
 
Ny varslingsrutine. Arbeidsgiver la fram forslag til nye varslingsrutiner for NAV. Endringene 
fra de gamle rutinene består hovedsakelig av en presisering av hva som er en varsling og at 
avsnittet om håndtering av et varsel er utvidet for at man lettere skal kunne forstå prosessen i 
forbindelse med et varsel. NTL NAV hadde flere innspill til rutinen, blant annet ba vi om at det 
ble tatt med en referanse til offentlig varsling og til ytringsfriheten. I tillegg spilte vi inn noen 
presiseringer og mindre språklige endringer. Hvis du har tilgang til NAVET kan du lese mer 
om de nye varslingsrutinene her. 
 
 
 
For NTL NAV møtte 
 
 
Elisabeth Steen    Petter Aasheim         Torgeir Homme 

Nr. 18 torsdag 19. desember 2019 

https://navno.sharepoint.com/sites/intranett-arbeidsmiljo-og-hms/SitePages/Slik-varsler-du.aspx

