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Innspill til statsbudsjettet for 2017
NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med over 80 000 medlemmer.
Selv om ledigheten i samfunnet er i ferd med å flate ut/avta, stiger ledigheten for ingeniører og
teknologer fortsatt. Ledigheten for ingeniører ligger nå på et historisk høyt nivå. I følge NAV er
bruttoledigheten i gruppa Ingeniør- og ikt-yrker nå oppe på 9300 personer. Mest dramatisk er
situasjonen i Rogaland, hvor 8,5 prosent av NITOs medlemmer er arbeidsledige.
NITO er tilfreds med at oppmerksomheten i statsbudsjettet for 2017 er rettet mot ledigheten på Sør- og
Vestlandet. Ettersom ledigheten fortsatt øker blant ingeniører mener vi tiltakspakken må innrettes for å
få flere ingeniører i arbeid.
NITO synes det er positivt at det bevilges 650 millioner kroner til å øke takten i vedlikehold av
kommunale bygg, veier og anlegg. Vi er også glade for at Regjeringen i statsbudsjettet signaliserer at
de nye kystvaktskipene skal bygges i Norge – noe NITO har etterlyst i lengre tid. Det er også positivt at
Statens vegvesen har fått i oppgave å få på plass en utviklingskontrakt for en hydrogendrevet ferge
som kan settes i drift i 2021. NITO har også vært opptatt av at SkatteFunn-ordningen bør utvides, og
er positive til at regjeringen foreslår å heve de maksimale fradragsgrunnlagene (beløpsgrensene) i
ordningen. Vi støtter regjeringens forslag om å videreføre satsingen på DEMO 2000 for å styrke
petroleumsforskningen, og mener det er bra at regjeringen opprettholder nivået på ordninger som
Brukerstyrt innovasjonsarena og FORNY 2020 gjennom Norges Forskningsråd.
NITO etterlyser imidlertid en ytterligere forsering av innsatsen for å elektrifisere fergeflåten – et tiltak
som både vil gagne miljøet og skape arbeidsplasser i sterkt rammede områder langs kysten. Vi mener
også at regjeringen burde bevilge midler til å realisere nytt innovasjons- og teknologibygg ved
Universitetet i Stavanger – et tiltak som i første omgang vil bidra til sterkt etterlengtede arbeidsplasser,
og som vil bidra til nødvendig omstilling i regionen på lengre sikt. Ordningen for Bedriftsintern
opplæring (BIO-midler) må nå flere virksomheter enn i dag. Det fordrer bedre informasjonsarbeid,
ytterligere økte rammer og justeringer av ordningen slik at den oppleves som attraktiv også for
ingeniørvirksomheter. NITO er skuffet over at det ikke foreslås endringer i ordningen med BIO-midler i
statsbudsjettet.
Arbeidsledige ingeniører med bakgrunn fra petroleum går lenger ledig enn andre ingeniører, og andre
ledige generelt. Stadig flere av NITOs medlemmer er langtidsledige og har mistet eller er i ferd med å
miste retten til dagpenger. NITO og Tekna og organisasjonenes lokale avdelinger i Rogaland ønsker at
det opprettes et pilotprosjekt i regi av NAV, for å bedre utnytte mulighetene som ligger i aktivitet,
kvalifisering til jobb og stønad fra NAV. Vi mener dette er mulig sett i lys av de signaler som har
kommet fra regjeringen om lokal tiltakspakke. Prosjektet vil rette seg mot de som har vært
arbeidsledige i over 104 uker.
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I Rogaland, som er hardest rammet - er hovedvekten av de ledige NITO-medlemmene som snart
mister rett til dagpenger i 40-og 50-årene. NITO støtter ungdomssatsing for arbeidssøkere under 30 år
som det legges opp til i Statsbudsjettet, som i første omgang rettes mot Sør- og Vestlandet som er
hardest rammet av økende ledighet. Vi mener dette tiltaket, hvor «Hovedinnsatsen vil være en planlagt
og individuelt tilpasset arbeidsrettet oppfølging fra NAV supplert med bruk av opplæringstiltak» er
høyst relevant for og bør gjennomføres også for langtidsledige i de hardest rammede områdene.
NITOs behovsundersøkelse viser at arbeidsgivere fortsatt synes det er vanskelig å rekruttere
ingeniører med rett kompetanse. Det synes derfor som det er en viss «mismatch» mellom den
kompetansen arbeidsledige ingeniører besitter og den kompetansen arbeidsgivere etterspør. Det
burde derfor gis enda større mulighet for de ledige til å supplere sin kompetanse og bedre mulighet for
kommuner til å motta støtte til å gi ledige en tiltaksplass for å gi de den kompetansen de har behov for
slik at de kan være kvalifisert til en ordinær stilling i kommunene. Ett område det har blitt pekt på at det
ikke er så lang vei fra eksisterende kompetanse fra petroleumsyrkene til et kommunebehov er innenfor
vann og avløp.
Regjeringen foreslår å «endre Investinors mandat», som innebærer at Investinors investeringskapital
blir kuttet med hele 1,25 milliarder kroner. Dette bekymrer NITO. I en situasjon der landet har stort
behov for å finne nye områder å skape verdier og arbeidsplasser, trenger vi mer risikovillig kapital.
NITO er derfor forundret over at regjeringen foreslår å kutte så kraftig i bevilgningen til Investinors
investeringskapital. Det er viktig å tenke langsiktig, og den norske staten, med sin kapital, har gode
forutsetninger for å gjøre akkurat det.
NITO merker seg dessuten at regjeringen øker arbeidsgiveravgiften for finansnæringen. NITO er
bekymret for at en slik økning av kostnadene på ansatte i en ikt tung næring vil føre til en utstrakt
offshoring av disse virksomhetens ikt-oppgaver. NITO ber derfor komiteen finne en annen finansiering
som ikke vil sette kompetansearbeidsplasser innen ikt i fare.
Regjeringen har nok en gang valgt å ikke justere skattefradraget for fagforeningskontingent. Det er nå
det fjerde budsjettet regjeringen ikke regulerer denne satsen. Ved ikke å oppjustere beløpet gjør
regjeringen det mindre attraktivt å være fagforeningsmedlem, noe som over tid bidrar til å svekke den
norske modellen med stor oppslutning om både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.
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