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NY FORVALTNINGSMODELL FOR HELSEREFUSJONSOMRÅDETHØRING.
Norsk Tjenestemannslag (NTL) er den største arbeidstakerorganisasjonen i Arbeids- og
velferdsetaten. Våre medlemmer i NAV Helsetjenesteforvaltning har uttalt seg i saken og vår

tilbakemeldinger i samsvarmed deresholdning.
Høringenomfatter spørsmåletom framtidigforvaltningsmodellfor helserefusjonsområdet.
NTL
har tidligere redegjortfor hvorforvi ikke har ønsketat helserefusjonsområdet
flyttes ut av NAV,vi
kommerderfor ikke inn på dette her. Vi vil hellerikke gå nøyeinn på andrespørsmålknyttet til
reformen.

VALG AV FORVALTNINGSMODELL.

Departementetforslår integrasjonav ansvaretfor helserefusjonsområdet
i sosial-og
helsedirektoratet(Shdir), men at det etableresen etatslinje(eksternoppgjørsorganisasjon).
Ytre
etat i denne modellen vil altså være desentralisert/regionalisert modell. Dette betyr at førstelinjen
over tid vil være organisert i en sentral enhet med seks underliggende, regionale enheter. NTL

støtter departementetsforslagtil modellvalg.
Vi støtter forslagetmed sammebegrunnelsesom departementetanføreri sitt høringsnotatog på
bakgrunnav at dette alternativetbest leggertil rette for å skapeet helhetligfagmiljøfor
finansieringsordninger
for bådeprimær-og spesialisthelsetjenesten,
og ved at man får plassertet
helhetlig ansvar for forvaltning og utvikling av finansieringsordninger. Den ytre organisasjonen,
førstelinja, vil være lik i alle tre alternativene.

Denforeslåtteforvaltningsmodellenligger nært opp til nåværendeorganiseringi Arbeids-og
velferdsetaten.Modellenvil ikke medføreumiddelbarebehovfor flytting av kompetanseog/eller
medarbeidere.

PROSESS:
Vi er kjent med at det er under etablering en prosjekt- og mottaksorganisasjon i Shdir. Arbeids-

og velferdsforvaltningensom avgiverog sosial-og helseforvaltningensom mottakerskal sammen
drive prosjektetframover mot en realiseringav de politiskvedtatte mål for reformen.Det er viktig
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at manfår etablertgodsamhandling
mellomberørteparteri det viderearbeidet.Vi vil derforpå
nytt, slik vi har gjorti styringsgruppa
for helserefusjonsprosjektet
, be omat det så snartsom
muligoppretteskontaktog etablereshensiktsmessige
arenaerfor medbestemmelse
og
involvering
fra de tillitsvalgte
og tilsattessideinnenNAVHelsetjenesteforvaltning.
Dettevil kunne
bidratil å letteomstillingsarbeidet
og styrkegjennomføringen
av reformen
. Vi serdettesomet
nødvendig
supplement
til denalleredeeksisterende
medbestemmelsesordningen
somer etablert
innenforNAVog i styringsgruppafor prosjektet.

Vi har mottatt klare signalerpå at tilsatte i NAV-kontorsom er aktuellefor overføringtil NAV
Helsetjenesteforvaltning
oppleverstor usikkerheti forholdtil overføringen. NTLkreverat
mottakendedirektorat bidrartil tydeligeavklaringersom kan bidra til mindreusikkerhet.
De tilsatte blir stilt overforet valg om de fortsatt vil ha jobb i NAV,eller om de vil overførestil ny
arbeidsgiver. Spørsmål som dukker opp er blant annet:

•
•

Dersomman velger NAV,hva vil skje, hvilkearbeidsoppgaver
kan man regne med?Kan
man risikereen overtallighetsproblematikk?
Dersomman velger ny arbeidsgiver:Vil det i det nye direktoratetbli stilt krav om
ytterligeresentraliseringav arbeidsoppgavene
(og at de tilsatte tvingestil å flytte) eller vil
nåværendearbeidsstedopprettholdessomfjernarbeidsplasser/identifiserbareenheter?Vil
det i så fall være varig?

•

Dersomman velger ny arbeidsgiver,og innføringav IKT systemergjør at oppgaver
automatiseres, vil vi da stå uten jobb?

Selvom de tilsatte i den framtidigehelsetjenesteforvaltningen
nå har fått den samme
"stillingsgarantien" som de tilsatte i Arbeids- og velferdsetaten, er dette vesentlige spørsmål som i
dag bidrar til å skape usikkerhet. Denne usikkerheten kan påvirke motivasjonen for å velge en

framtidig arbeidsplassi den nye forvaltningsorganisasjonen.
Dette er spørsmålsom både må
håndteresi forbindelsemed organisasjonsprosessen
innenArbeids-og velferdsetaten,samt når
og etter at oppgaveneer overførttil ny organisasjonunder Helse-og omsorgsdepartementet.
Det vil styrke reformensgjennomføring,jo mer forutsigbarhetdet kan skapespå disse
spørsmålene på et tidlig tidspunkt!

Vi vil på nytt påpekeat reformensgjennomførbarhetog måloppnåelseer avhengigav en rekke
forutsetninger både med hensyn til finansiering, gjennomføring av en rekke IKT-tilpassninger og
gode personalprosesser. Det er vesentlig at "en-dør-politikken" realiseres på en god og troverdig
måte og at brukergrensenittet digitaliseres i et omfang og på en måte som både ivaretar

brukernes,Arbeids-og velferdsetatensog den framtidigeforvaltningsorganisasjonens
behov.
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