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Innspill i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2021  
NITO, som organiserer over 93 000 ingeniører og teknologer i alle sektorer, mener det er positivt at 
det fortsatt legges opp til høyt tiltaksnivå for å begrense skadevirkningene av koronapandemien på 
norsk arbeidsliv. Vi vil likevel understreke behovet for å ta ned ressursbruken framover i takt med at 
restriksjonene lettes og behovene for kompenserende tiltak forhåpentlig reduseres. NITO vil 
understreke følgende behov i tilknytning til behandling av revidert nasjonalbudsjett:  
 
  
Muligheten til å kombinere dagpenger og utdanning    
Under pandemien har muligheten for å utvikle kompetanse mens man mottar dagpenger blitt 
betydelig bedret. Dette er endringer NITO har fremmet og jobbet for lenge. I budsjettet foreslår 
regjeringen å forlenge denne ordningen fram til 30. september før nytt regelverk trer i kraft (foreslått 
i prop. 170 (2020 – 2021). I det nye regelverket legges det blant annet begrensninger på 
studieprogresjonen mens man mottar dagpenger.   
 
I regjeringens forslag til endringer av bevilgningene til dagpenger i Kap. 2541 Dagpenger, under 
ASD i prop. 195 S (2020-2021) tilpasset denne tilnærmingen. Det er behov for å behold dagens 
midlertidige regler for å kombinere dagpenger og utdanning ut året slik at dagpengemottakere,  
som har påbegynt studier i høstsemestret, får muligheten til å gjennomføre semestret med full 
progresjon. Dette vil bedre deres kompetanse, gjøre dem mer attraktive for arbeidsmarkedet og 
redusere muligheten for at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå.   
   
 

Maritim industri 

De store verftene med over 500 millioner i omsetning har negativ egenkapital. Krisen i disse verftene 

kan smitte over på utstyrleverandørene. Det betyr at sentral kompetanse som skal bygge det grønne 

skiftet kan forvitre.    

  

NITO vil peke på behov for å utvide eksportfinansieringsordningene, innenfor EØS-avtalen, slik at de 

store verftene er konkurransedyktige. Stortinget har vedtatt at Eksportfinansiering Norge får et utvidet 

mandat som i større grad kan bidra med finansiering av nye eksportmuligheter. Det må så fort som 

mulig gjøres endringer i mandatet for å sikre at det legges til rette for å øke selskapets egenandel i 

prosjekter der dette er fornuftig, slik Stortinget har vedtatt. NITO vil også framheve at det haster med 

å opprette et statlig investeringsprogram for oppskalering av teknologier for maritim næring slik 

Stortinget har vedtatt. 

 

NITO vil også vise til at anbudskrav fra offentlige aktører må utformes etter «norske standarder» slik 

at de i størst mulig grad kommer den norske maritime industrien til gode. Det gjelder standarder for 

utstyr, arbeidsspråk, lærlinger og HMS, så langt mulig innenfor EØS-avtalen. 

 
 
IKT-studieplasser  
De sju viktigste arbeidslivs- og interesseorganisasjonene for IKT-bransjen har nå gått sammen om å 
kartlegge tilbudet av og etterspørselen etter IKT-kompetanse i Norge nå og fram mot 2030. 



 

Rapporten konkluderer med at Norge kommer til å trenge 66 prosent flere arbeidstakere med IKT-
utdanning fram mot 2030. Spisskompetanse er særlig etterspurt, men tar lang tid å utvikle gjennom 
utdanningssystem og arbeidserfaring. I dag må mye kompetanse hentes utenfra – gjennom 
arbeidsinnvandring og tjenesteimport. Satsing på IKT-kompetanse er helt avgjørende for å realiseres 
muligheten som ligger i viktige satsinger på datadrevet økonomi og grønn omstilling. Det haster med 
å øke antall studieplasser og tilbudet av spesialiserte IKT utdanninger. En kapasitetsøkning i 
utdanningssystemet får først virkning på arbeidstilbudet etter 4-5 år.  
 

• Antallet IKT-studieplasser bør øke med minst 1500 plasser fra 2021. I tillegg må de 260 IKT-
studieplassene som ble opprettet som midlertidige studieplasser i statsbudsjettet for 2021, 
videreføres. Samlet innebærer det en varig økning i utdanningskapasiteten på minst 1760 
plasser.    
  

 
Bredbånd til alle  
Pandemien har demonstrert at tilgjengelig og sikker digital infrastruktur av høy kvalitet er avgjørende 
for et driftig næringsliv, en velfungerende stat og en befolkning som deltar i samfunnslivet.  
Myndighetene må sikre at hele landet har tilgang til høyhastighetsbredbånd (100 megabit i 
sekundet). Det er urimelig å forvente at alle kommuner i distriktet skal klare å sette av tilstrekkelig 
beløp til full bredbåndsdekning. Kommuner i distriktene må behovsprøvd sin andel i 
fordelingsnøkkelen for utbygging, der de nå skal dekke 25 prosent. Alle operatører bør ha tilgang til 
infrastrukturen hvis staten er med og finansierer utbygging.    
 

• Staten må øke tilskuddsordningen for bredbånd i statsbudsjettet til 1 milliard kroner per år, i 
perioden 2022-2025.     

• NITO foreslår at myndighetene i samarbeid med KS innfører behovsprøving av kravet til 25 
prosent finansiering fra kommunene. 

 
  
Studentvelferd   
Mange studenter har blitt rammet hardt av koronapandemien gjennom begrenset fysisk undervisning, 
svekket studentmiljø og bortfall av inntekt gjennom deltids- og sommerjobber. Det er viktig at 
studentene ved oppstart av nytt semester får tilgang til levende studentmiljøer gjennom fysisk 
undervisning og sosiale arrangementer. Finansieringen av samskipnadene og studentforeningene 
m.m., må derfor sikres slik at de sosiale lærearenaene ikke forvitrer. Det er dessuten viktig at 
studentene sikres en økonomisk sikker hverdag i en situasjon hvor tilgang på deltids- og 
sommerjobber har blitt betydelig redusert.  
  
  

 

Med vennlig hilsen 

 

         

Trond Markussen                                                                 Steinar Sørlie 

President                                                                             Generalsekretær  

 


