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DATO: 27.08.2019 

TIL: Henrik Asheim 

FRA: NITO  

 
Oppsummering av møte med Henrik Asheim og NITO 9. august 2019 angående statsbudsjett 

2020 

 

Innledning 
NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer og vi har over 88 000 medlemmer. 
Vi har medlemmer i alle sektorer i Norge, men flest er vi privat sektor. 
 
Framover blir det enda viktigere å skape nye arbeidsplasser i både etablerte virksomheter og i nye 
selskaper, og å trygge allerede etablerte virksomheter. For å lykkes er det viktig at regjeringen fører 
en politikk som bidrar til kompetanseutviklingen gjennom hele arbeidslivet og en ansvarlig økonomisk 
politikk som styrker norske virksomheters konkurransekraft.  
  
Forventninger for statsbudsjettet 2020:  
  

• Bekjempelse av langtidsledighet og utenforskap fra arbeidslivet  
• Satsing på kompetanseutvikling gjennom hele livsløpet 
• Reglene for refusjon av kost og losji igjen gjøres sjablonmessig 

 
NITO er glade for at ledigheten blant ingeniører og andre yrkesgrupper er blitt redusert det siste året. 
Over halvparten av NITOs arbeidsledige medlemmer har vært arbeidssøkende i mer enn ett år. Vi er 
svært bekymret for de som har gått ledige så lenge. Det er viktig å sette inn tiltak for å unngå 
langtidsledighet og utenforskap i arbeidslivet. Denne bekymringen oppfatter vi at regjeringspartiene 
deler. 
 

Kompetanseutvikling for ingeniørene 

• Rask teknologisk utvikling med krav om omstilling til et mer klimavennlig samfunn fører til at 

kompetansen forvitrer raskere. Vi frykter redusert konkurranseevne for næringslivet dersom 

ingeniørene ikke kan møte kompetansebehovet. 

• Det er mismatch mellom tilbud og etterspørsel innen kompetanse: NITOs undersøkelse blant 

egne medlemmer oppgir omlag 2/3 av våre medlemmer at de har hatt et ønske om EVU det 

siste året som ikke har blitt realisert. 44% av bedriftene oppgir problemer med å finne 

ingeniører med riktig kompetanse. 
 

Forslag til tiltak for kompetanseutvikling: 

• Det må bli lønnsomt for universiteter og høyskoler å satse på etter- og videreutdanningstilbud 

rettet mot arbeidslivets behov. 

• Det er bevilget midler til flere bransjeprogrammer de siste årene. Det er bra, men midlene er 

ikke tilgjengelig for ingeniørene. 

• Stortingsmeldingen om etter- og videreutdanning er varslet våren 2020, men det er behov for 

økte midler til etter- og videreutdanning gjennom budsjettet for 2020. 
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• For statsbudsjettet 2020 foreslår NITO regionale kompetansefond, der partene i arbeidslivet 

sammen med utdanningsinstitusjoner, kan søke støtte for å etablere nye EVU-tilbud. Som 

eksempel kan det lyses ut midler til EVU rettet mot «det grønne skiftet», sirkulær økonomi 

eller andre «bærekrafttemaer».  

• NITO støtter Markussen-utvalgets forslag om endringer i dagpengeforskriften slik at det blir 

mulig å ta studiepoeng mens man mottar arbeidsledig. 

 

Vått og villere klima og behovet for rassikring m.m. 

Været blir våtere og villere grunnet klimaendringer. Det bevilges midler både sentralt og lokalt for å 
redusere farene ved våtere og villere klima, men det ikke er tilstrekkelig. Det er behov for mer midler 
til å kartlegge mulige farer. 
 

• De store vassdragene og den faren de utgjør er godt kartlagt, mens farene styrtregn skaper i 
mindre vassdrag og bekker er i mindre grad kartlagt 

• Utvaskingen av salter og andre bindestoffer i jord og leire gjennom økt nedbør utgjør en 
annen stor fare (Eks.: Rissa-raset og Sørum/Romerike)  

• Det har framkommet et økonomisk behov hos NVE i forbindelse med forebygging. Det er 
viktig å ikke glemme behovet kommunene har for å oppfylle de farene NVE avdekker. 

 
Refusjon av kost og losji 

I løpet av et par omganger har det blitt lagt skatt på kostgodtgjørelsen til medlemmer som reiser i 
arbeidet sitt for å skape verdier for den virksomheten de arbeider. Dette har skapt mye frustrasjon 
hos brede medlemsgrupper.  

 

Satsene for kostgodtgjørelse skal reflektere de kostnadene den reisende har til mat på reise. Dette 
kan ikke sammenlignes med beskatning av driks, busskort eller lignende.  

 

Hvis man mener disse er for høye er det satsene som må ned. Det kan man gjøre ved å forhandle 
med organisasjonene. Det har blitt valgt en annen løsning. Det opplever våre medlemmer som 
urimelig.   

 

Det argumenteres med at for noen har differansen mellom kostgodtgjørelsen og de reelle utgiftene 
utgjort en skattefri inntekt. I noen tilfeller kan dette stemme, men vårt inntrykk er at dette ikke er 
utbredt.  

 

Heldigvis åpner regelverket for at hvis man overstiger satsene kan man unngå skatt ved å levere 
reiseregning med bilag. En utfordring med det er at flere vil bruke tid på fylle ut reiseregning, 
økonomiavdelingene vil bruke mer tid på kontrollere regninger og bilag. Systemet vil bli mer 
byråkratisk. Og det var forhåpentligvis ikke intensjonen. NITO skulle gjerne sett en gjennomgang av 
merkostnadene regelverksendringen har medført for så vel offentlige og private virksomheter. 

  

NITO mener innstrammingen må vurderes på nytt og at det de sjablongmessige skattefrie satsene 
gjeninnføres. 

 

Deltakere på møtet for NITO:  

Visepresident Kjetil Lein, seniorrådgiver Lars Øystein Eriksen og seniorrådgiver Petter Teigen 

 


