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Statsbudsjettet 2022 

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, er landets største organisasjon for ingeniører og 

teknologer med mer enn 93 000 medlemmer. 

 

2020 har vært et krevende år i arbeidslivet. NITO håper og tror at 2021 vil bidra til å normalisere 

situasjonen i arbeidsmarkedet, men ber departementet vurdere situasjonen fortløpende og i 

samarbeid med partene finne virkningsfulle tiltak for å redusere arbeidsledigheten slik at den ikke 

biter seg fast på et høyt nivå. 

 

   

Studiepoeng og dagpenger      

På grunn av den høye arbeidsledigheten under koronapandemien og det store behovet for 

omstilling i arbeidslivet ble det i 2020 åpnet for å kombinere dagpenger med utdannelse, også med 

studiepoeng som kan være del av en grad. Dagens midlertidige ordning skal gjelde fram til 1. 

juli 2021, for så å bli gjort om til en permanent mulighet med visse begrensninger. NITO er svært 

glade for at regjeringen har åpnet for denne muligheten, og intensjonen om å gjøre den permanent. 

NITO kommer tilbake med våre konkrete kommentarer til det framlagte høringsforslaget i februar. 

   

For budsjettet for 2022 er det viktig at endringene i regelverket følges opp med tilstrekkelige 

midler både til utdanningsinstitusjonene for å utvikle og tilby kurs og utdanninger samt noe økte 

rammer til dagpenger. Ved å åpne for denne muligheten øker muligheten for arbeidsledige å komme 

tilbake i arbeid, øke arbeidsgivers tilgang til godt kvalifiserte medarbeidere og på den måten 

begrense veksten i andre offentlige utgifter til understøttelse av personer som faller utenfor 

arbeidslivet.  

 

 

Styrk deltakelsen i den norske modellen  

I Granavollplattformen løfter regjeringen fram den norske modellen for samarbeid i arbeidslivet som 

en viktig del av den norske suksessformelen. Koronapandemien har vist hvor viktig et organisert 

arbeidsliv er for å finne gode løsninger for arbeidslivet uten å utløse store konflikter. 

 

De siste årene har vi sett at oppslutningen om fagforeningene har kommet under 50 prosent. Det gir 

grunn til bekymring. Både staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne har en klar interesse av et 

velfungerende arbeidsliv hvor trepartssamarbeidet har høy legitimitet. For at modellen skal ha 



 

legitimitet er det viktig at oppslutningen både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden er høy.    

  

NITO ber derfor regjeringen gjøre følgende:   

• Øke fagforeningsfradraget opp på kjøpekraftsnivået i 2013 og minst økes i takt 

med reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden framover.  

• Sette ned et partssammensatt utvalg som ser på ulike måter å styrke 

organisasjonsgraden. Utvalget bør blant annet vurdere redusert 

arbeidsgiveravgift per organisert arbeidstaker i landsomfattende fagorganisasjon med 

innstillingsrett. NITO mener et slikt insentiv kan styrke arbeidsgivers vilje til å tilrettelegge for 

å øke organisasjonsgraden på arbeidstakersiden.  

 

 

Nei til ostehøvelkutt 

Regjeringen har siden 2015 arbeidet med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-

reformen). Den har gitt statlige virksomheter årlige “ostehøvelkutt”, som i mange tilfeller ført 

til dårligere offentlig tjenestetilbud til borgerne. NITO ønsker en effektiv offentlig sektor til det beste 

for brukerne. Da bør det satses på utvikling av offentlige tjenester og ikke ostehøvelkutt. Det er også 

vanskelig å se hvordan regjeringen skal få gjennomført omstillinger blant annet innenfor digitalisering 

når fokuset blir på innsparing og ikke på gode tjenester av høy kvalitet.  

 

 

Finansiering av aktivitetshjelpemidler 

Svært mange mennesker med en funksjonsnedsettelse har behov for aktivitetshjelpemidler. Det er 

derfor behov for å øke støtten til aktivitetshjelpemidler. Dette er en gruppe mennesker som ofte må 

være i fysisk aktivitet for å kunne opprettholde daglige aktiviteter eller redusere sykdomssymptomer, 

men som av ulike årsaker trenger annet utstyr. Det kan være utstyr som ofte er svært dyrt.  

  

Ortopediske hjelpemidler finansieres i dag av NAV. Det er statlig finansiert og vi ønsker sterkt at det 

skal fortsette med å være det. Det har vært ytret ønsker om å legge finansieringen av 

aktivitetshjelpemidler til de regionale helseforetakene. Dette vil medføre store forskjeller i hvilke 

hjelpemidler man får tildelt. For å opprettholde likebehandling av like tilfeller, er det viktig å beholde 

dagens ordning. Pasienter har i dag like muligheter og skal ha lik tilgang til ortopediske hjelpemidler, 

uavhengig av hvilket helseforetak de tilhører.  

 

NITO ber om at: 

• bevilgningen til aktivitetshjelpemidler økes utover prisstigningen 

• dagens ordning finansiert gjennom NAV videreføres  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

         

Trond Markussen      Steinar Sørlie 

President       Generalsekretær 


