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Finanskomiteen 

           15.05.2020 

 

Merknader revidert nasjonalbudsjett 2020 – NITOs innspill 

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med over 91 000 

medlemmer i alle sektorer. Etter en krevende tid for både virksomheter og arbeidstakere med 

hovedfokus på akutte strakstiltak, er det nå viktig å sette inn virkemidler for å styrke 

sysselsettingen og verdiskapingen med et lengre perspektiv. Regjeringen svarer på noen av 

utfordringene i forslag til revidert budsjett, men ikke i tilstrekkelig grad. 

  

Tiltak for olje- og gassindustrien 
Olje- og gassindustrien står i en svært kritisk situasjon.  NITO viser til eget brev om Prop. 
113 L (2019–2020) Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven, hvor vi ber Stortinget om 
bedre vilkår, for å sikre arbeidsplasser og kompetanse. 
  
Karbonfangst og -lagring – CCS  
NITO er skuffet over at revidert budsjett ikke inneholder finansieringsbeslutning om fullskala 
verdikjede for karbonfangst- og lagring. CCS kan bli et grønt industrieventyr for Norge, og et 
av våre viktigste bidrag for å redusere de globale klimagassutslippene. Norge er unikt 
posisjonert for å ta en ledende rolle innen karbonfangst og -lagring, ikke minst på grunn av 
kompetansen i leverandørindustrien. I dagens situasjon er ressurser ledige og tilgjengelige, 
og det er svært viktig å få i gang ny aktivitet raskt. NITO mener derfor framdriften i prosjektet 
mot fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring må sikres i forbindelse med 
behandlingen av revidert budsjett, og at begge fangstprosjektene, Klemetsrud og Brevik, må 
realiseres 
  

• Finansieringsbeslutningen om fullskala verdikjede for CCS bør fremskyndes   
ytterligere og vedtak fattes i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.   

 

Maritim industri og leverandørindustrien  
Norges maritime industri står overfor sin mest alvorlige utfordring i moderne tid. Det haster 
med å sikre likviditet og sysselsetting for over 90 000 arbeidstakere i verftsindustrien. Det 
bevilges 100 millioner til en grønnere skipsfart. Dette er spennende tiltak og bra for miljøet, 
men langt fra nok til å holde hjulene i gang og sikre sysselsetting. NITO etterlyser flere 
konkrete motkonjunkturtiltak for å sikre arbeidsplasser, kompetanse og framtidige 
eksportinntekter for Norge. 
 
NITO ber om: 

• Vedlikehold av statlige skip forseres med krav om grønne løsninger.  

• Plan for bygging av nye skip forseres. NITO viser til blant annet til «Vanguard», som 
er et tilnærmet gryteklart konsept for mineoppdrag for sjøforsvaret.  

• Iverksettelse av bygging av to nye forskningsfartøy inkl. tilleggskapasiteter vil gi nye 
kapasiteter for havforskningen. 

• Nye grønne tiltak som på kort sikt bidrar til å sikre verdiskaping og sysselsetting i 
grønn maritim industri iverksettes. 

 
NITO viser til eget brev til komiteen fra fagorganisasjonene Tekna, Negotia, Lederne, 
Fellesforbundet, NITO og FLT, om behov for satsing på prosjekter innen maritim industri.  
 
Det må etableres en strategi for havvind med mål for utbygging, en statlig 
finansieringsmekanisme for utvikling av hjemmemarkedet og økte bevilgninger til FoU på 
havvind til Norges Forskningsråd. 
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Grunnbevilgning til teknisk-industrielle forskningsinstitutter  
Omstilling og konkurransekraft krever sterke teknisk-industrielle forskningsmiljøer. NITO viser 
til Forskningsrådets forslag om en ekstraordinær økning av grunnbevilgning til instituttene 
som jobber mest med norske bedrifter.  En slik ekstraordinær grunnbevilgning må stille krav 
til at det bidrar til teknologiutvikling som forbereder Norge og norske virksomheter på et grønt 
skifte.  
 

• NITO ber om at NFDs Programkategori 17.20, kapittel 920 styrkes med 700 mill. 
kroner, hvorav om lag 500 mill. kr til teknisk-industrielle institutter. 

 
Bygg og anlegg  
Bygg- og anleggsnæringen er en stor arbeidsgiver over hele landet. Kraftfulle tiltak må settes 

inn hvis aktiviteten og sysselsettingen i næringen skal holdes oppe. Kommuner, 

fylkeskommuner, statlige etater og virksomheter er viktige oppdragsgivere for næringen. De 

må settes i stand til å iverksette og forsere allerede planlagte bygg og vedlikeholdsplaner, 

gjennom økte bevilgninger.  

 

Regjeringens forslag om å støtte Avinors utbyggingsplaner er et godt tiltak for å gjennomføre 

planlagt aktivitet når Avinors har opplevd stort inntektsbortfall. Mange kommuner opplever 

sterkt fallende skatteinntekter. Det er viktig å kompensere kommunene for å holde aktiviteten 

oppe, blant annet innen bygg- og anleggssektoren.  

 

I tillegg rapporteres det om et stort fall i igangsetting av boligbygging. For å stimulere 

boligbyggingen ber NITO om at Husbankens lånerammer utvides. 

 
Behov for et supplement til permittering 
NITO har helt siden koronapandemien raskt ga omfattende permitteringer tatt til orde for å 

innføre lønnstilskudd som supplement til permittering i gitte situasjoner. 

Ønsket om en ordning med lønnstilskudd er todelt:  

• For det første kan man beholde arbeidskraft i bedriftene, slik at bedriften kan benytte 

arbeidskraften alternativt i en periode inntil det er grunnlag for å sysselsette ordinært.  

• For det andre vil det for alle være langt å foretrekke å være sysselsatt enn å være 

passiv mottaker av dagpenger.  

I perioder man mottar lønnstilskudd må man selvsagt være forberedt på å gjøre annet arbeid 

enn det man gjør til vanlig, som for eksempel å drive med vedlikeholdsoppgaver eller tilegne 

seg ny kunnskap. 

De siste måneders konsekvenser av smittevernstiltak, lav oljepris og lavere handel over 

landegrensene, har medført permitteringer i et omfang vi ikke har sett tidligere. I løpet av få 

uker ble flere hundre tusen arbeidstakere permittert. Langtidskonsekvensene for flere deler 

av norsk nærings- og arbeidsliv er vanskelig å forutse, men det er avgjørende at vi klarer å 

opprettholde så mye aktivitet som mulig. Lønnstilskudd vil bidra til dette, åde ved å unngå 

enda flere permitteringer, og ved at permitterte arbeidstakere raskere kan komme tilbake i 

ordinært arbeid. 

NITO bidrar gjerne til å utvikle et treffsikkert og rettferdig system for lønnstilskudd. 

Hovedformålet må uansett være å bidra til aktivitet i stedet for passivitet. 

Muligheten til å kombinere dagpenger og studiepoeng  
Regjeringen har åpnet for at man kan ta studiepoeng mens man mottar dagpenger fram til 1. 
september. Det er positivt. Men med så kort varighet frykter NITO at svært få 
dagpengemottakere får benyttet seg av muligheten.  
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Mange permitterte og arbeidsledige har behov for å utvikle sin kompetanse for å komme seg 
tilbake i arbeid. Tiden som dagpengemottaker bør brukes til å utvikle lendets viktigste 
ressurs i stedet for at den blir pasifisert. Det er fornuftig sett både fra den enkeltes, 
arbeidsgiver og landets ståsted. 

Prinsipielt mener NITO det bør åpnes for å ta studiepoeng, med visse betingelser krav til å 
benytte seg av muligheten jf. Markussen-utvalgets utredning. Sekundært mener vi perioden 
bør utvides til minst 31.desember 2020.  

Sirkulærøkonomi   

Regjeringen har meldt at en egen tiltakspakke for grønn omstilling i slutten av mai vil 

inneholde en strategi for sirkulærøkonomi. Koronakrisen kan bidra til å sette fart på 

omstillingen til et lavutslippssamfunn, dersom man målrettet innretter langsiktige tiltak og 

virkemidler deretter. Kompetanseheving innen sirkulærøkonomi kan bidra til grønn 

gjenoppbygging og nye arbeidsplasser. Sirkulær kompetanse skal bidra til å forbedre 

bedrifters ressurs- og materialeffektivitet, og styrke verdikjeder og samarbeid. 

 

• Det må settes i gang et sirkulært omstillingsprosjekt som inkluderer etter- og 

videreutdanning for arbeidstakere og bedriftens ledelse innen sirkulær økonomi.  

• Regjeringen må bidra til at det i offentlige anskaffelser og innkjøp må settes krav til 

material- og ressurseffektivitet samt gjenbruk og gjenvinning 

 

Utdanning av flere bioingeniører  

Bioingeniørene en liten yrkesgruppe i helsesektoren, men de er samtidig en helseprofesjon 

som bidrar i svært mange kjernefunksjoner ved norske sykehus. Det utdannes ikke nok 

bioingeniører til helsesektorens behov. Pandemien har for alvor vist hvor sårbare vi er når 

det mangler bioingeniører. Mangel på bioingeniører i vil gi lengre svartid for pasienten på 

analyser, og det vil ta lengre tid før diagnose kan stilles. Ved mange laboratorier er man 

avhengig av døgnkontinuerlig tilbud, og mangel på arbeidskraft vil gå ut over beredskapen.   

I rapporten HelseNorge 2040 er det estimert et behov for minimum 13 000 bioingeniører. 

Dette er det laveste estimatet, men likevel en dobling av dagens antall.  Vi trenger å øke 

utdanningskapasiteten med rundt 50 prosent de neste 15 årene, noe som tilsvarer 2500 - 

3000 flere bioingeniører. 

  

Regjeringen satser på økt kapasitet i høyere utdanning som følge av koronakrisen. Om lag 1 

100 av studieplassene vil gå til helse- og sosialfagutdanninger. Det må prioriteres å opprette 

studieplasser for bioingeniører. 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen 

                              

Trond Markussen      Steinar Sørlie 

President       Generalsekretær 


