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Innspill til statsbudsjett for 2019
NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med over 86 000 medlemmer.
NITO har ca 10 000 IKT-medlemmer og er opptatt av at Justis og beredskapsdepartementet styrker
sitt arbeid med digitalisering, IKT-kompetanse og informasjonssikkerhet.

IKT-kompetanse i politiet
Regjeringens særorganutvalg påpekte i 2017 at det er behov for et betydelig løft i politiets kapasitet
og kompetanse innen IKT-kriminalitet. Dette har også kommet tydelig til syne i den offentlige
debatten vinteren 2017/2018. Manglende IKT-kompetanse er alvorlig fordi kriminalitet i det digitale
rom øker i omfang. Det tar tid å bygge opp solide og attraktive fagmiljøer. Det er derfor nødvendig
med kraftig innsats for å styrke IKT-kompetansen i distriktene, og for å styrke nasjonal
spisskompetanse.
Det er positivt at det er besluttet å opprette et nasjonalt senter for å forebygge og bekjempe IKTkriminalitet (også kalt NC3). For å lykkes med dette senteret må det tilføres friske midler til å
gjennomføre nødvendig kompetanse og ressursoppbygging. Justisdepartementet må gjennom sine
styringssignaler be om at ressurser til senteret prioriteres.
Gjennom nærpolitireformen er det besluttet at politidistriktene skal ha egne enheter som jobber med
digitalt politiarbeid. NITO erfarer at kompetanse innen IKT-kriminalitet er ikke høyt nok prioritert ved
nyansettelser i dag.
Mange av de oppgavene knyttet til arbeid med IKT-kriminalitet er utvikling av støttefunksjoner. Dette
er stillinger der det åpenbart bør ansettes teknologer. Flere stillinger som opprettes både i NC3
senteret og i politidistriktene må være teknologstillinger.

Forskning innen IKT-sikkerhet
Mangelen på doktorgradskandidater innen informasjonssikkerhet som kan sikkerhetsklareres er
stor. Det bevilges dessverre ikke midler til IKT-sikkerhetskompetanse over JBDs budsjett for 2018.
NITO ber om at JBD er bevisst sitt ansvar for forskning på informasjonssikkerhetsområdet, i tråd
med sektorprinsippet for forskning. Dette kan gjøres gjennom å bidra til en satsing på
informasjonssikkerhet i forskningsprogrammet IKT-pluss. For 2019 bør det bevilges 10 mill. kr. til
dette programmet. Bevilgningene bør trappes opp over tid for å bygge opp gode
kompetansemiljøer.
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Digitalisering og kapasitet i domstolene
Domstolene har de siste årene fått redusert sine rammer gjennom avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen (ABE) i offentlig sektor. Det har medført redusert bemanning, og lengre
saksbehandlingstider. Domstolene klarer ikke lenger å nå politisk vedtatte mål for tidsbruk.
Samtidig er mange domstolsbygg i for dårlig stand, og til dels uegnet til formålet.
Regjeringen har uttalt at den vil gjennomføre tidenes digitaliseringssatsing i norske domstoler. Det
er positivt dersom mer effektive saksbehandlingssystem og mer teknologi i rettssalene kan frigjøre
ressurser. NITO mener domstolene må få nok tid til denne omstillingen fordi for høyt tempo vil
svekke kvaliteten på domstolenes arbeid. Det betyr at domstolene må få tildelt nok ressurser til å
ivareta kvalitet og rettssikkerhet.
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