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Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Kari Elisabeth Kaski, Gina Barstad, Freddy André
Øvstegård, Petter Eide, Karin Andersen og Solfrid
Lerbrekk om en fullstendig gjennomgang av uprio-
riterte ostehøvelkutt i velferd og offentlig sektor, av
regjeringen omtalt som avbyråkratisering og effek-
tivisering

Til Stortinget

Bakgrunn
Regjeringen Solberg foreslår hvert år omfattende

kutt i velferd og offentlig sektor, gjennom det regje-
ringen selv omtaler som avbyråkratiserings- og effekti-
viseringsreformen (ABE). En mer forståelig beskrivelse
er uprioriterte, ansvarsfraskrivende ostehøvelkutt i
offentlig sektor. Regjeringen Solbergs årlige kutt på 0,5
prosent i statlige virksomheter i forslag til statsbudsjett
for 2018 ble økt til 0,7 prosent i budsjettforliket.

Dagsavisen viser den 29. januar 2018 en gjennom-
gang av statlige virksomheter som har fått budsjettkutt
som følge av den såkalte ABE-reformen. Mange av virk-
somhetene oppgir at de kan bli nødt til å gjøre en dårli-
gere jobb hvis kuttene videreføres og vedvarer. Blant an-
net sier direktøren i Statens helsetilsyn at ytterligere
budsjettkutt kan innebære at tilsynsoppgaver må ned-

prioriteres, noe som igjen gjør at pasienter og brukere
ikke får de tjenestene de har krav på, eller at tjenestene
ikke er så gode som de burde være. Andre virksomheter
slår fast at budsjettkuttene ikke har ført til mer effektivi-
sering, men snarere det motsatte, som mer byråkrati og
administrasjon. 

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende 

f o r s l a g :  

1. Stortinget ber regjeringen evaluere og informere
Stortinget om de konkrete konsekvensene av vel-
ferdskuttene regjeringen omtaler som ABE-refor-
men, og legge fram konsekvensene under hvert
departement og i alle statlige virksomheter i forslag
til statsbudsjett for 2019.

2. Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett
for 2019 legge fram en framskrivning som viser de
totale konsekvensene av den såkalte ABE-reformen
for alle etater og andre berørte enheter i offentlig
sektor dersom reformen fortsetter ut inneværende
stortingsperiode, til 2025 og til 2030. 

3. Stortinget ber regjeringen i fremtidige forslag til
statsbudsjett synliggjøre de samlede ABE-kuttene
for alle berørte enheter siden «reformen» ble inn-
ført. 

8. februar 2018

Kari Elisabeth Kaski Gina Barstad Freddy André Øvstegård

Petter Eide Karin Andersen Solfrid Lerbrekk
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