
 

Næringskomiteen 
NTLs innspill til statsbudsjettet for 2019  
 

 

Driftskutt på 0,5 prosent  

Regjeringen har bedt Stortinget kutte bevilgningene til forvaltningen i hele 

regjeringsperioden. Erfaringsmessig har ostehøvelkuttene blitt enda større i 

stortingsbehandlingen. Denne sparepolitikken svekker det offentlige og fører til dårligere 

tjenester og en svekket velferd, trygghet og rettssikkerhet for innbyggerne. Såfremt 

oppgaveomfanget ikke innskrenkes, bør bevilgningene økes med full lønns- og 

priskompensasjon. 

 

Brønnøysundregistrene - Altinn 

Dagens finansieringsmodell for Altinn ble etablert med Altinn II programmet. Modellen 

skiller mellom kostnadsarter som finansieres av NFD, og de som skal finansieres av 

tjenesteeiere. Vi kan ikke se at statsbudsjettet følger opp det iverksatte arbeidet hvor det 

foreligger forslag om å øke den direkte grunnfinansieringen. Vi ber komiteens medlemmer 

om å anmode departementet redegjøre for arbeidet med ny finansieringsplan i forbindelse 

med revidert nasjonalbudsjett. 

 

Altinn driftes og utvikles per i dag av private aktører. Erfaringer fra blant annet NAV har 

vist at man gjennom å ansette eget personell fremfor å kjøpe tjenesten av den samme 

aktøren som Brønnøysundregistrene benytter i dag, sparer to-tredjedeler av 

lønnskostnadene. Brønnøysundregistrene har lang erfaring i å drifte egne systemer. NTL ber 

komiteens medlemmer om å anmode departementet om å utrede kostnadsoverslag og lage 

en mulighetsstudie for gradvis overføring av drift og utvikling i statlig egenregi. 

 

Forskningsinstitutter 

NTL er positive til den foreslåtte økningen på 40 millioner kroner til de teknisk- og 

industrielle instituttene. Likevel er det langt igjen til de er konkurransedyktige med de 

utenlandske instituttene. Disse har en basisbevilgning på mellom 30-50 prosent. Til 

sammenligning har SINTEF, som er Norges største og Europas fjerde største 

forskningsinstitutt en basisbevilgning på kun 7 prosent.  NTL mener at primær-

næringsinstituttenes basisbevilgning også burde vært økt.  

 
Institutt for energiteknikk (IFE) 

IFEs styre vedtok i juni 2018 å ikke søke om ny driftskonsesjon når den nåværende 

konsesjonen utløper i 2020. Styret besluttet også å ikke gjenoppta driften ved 

Haldenreaktoren. Dette vedtaket har skapt svært stor usikkerhet blant de ansatte. 

Dekommisjonering av Haldenreaktoren krever anleggsspesifikk nukleær kompetanse i 

mange tiår fremover. Ved driftsdvale i påvente av dekommisjonering, har andre nukleære 

anlegg erfart at kritisk kompetanse forsvinner før planene for dekommisjonering og 

sluttdeponering er gjennomført.  

 

Kompetansen til IFEs ansatte vil være avgjørende i den kommende nedbyggingsperioden. 

Det er derfor helt avgjørende at planene for dekommisjonering sluttføres og at statens 

finansiering av ivaretakelsen av reaktoren i nedstengt tilstand dekker de reelle kostnadene 

dette medfører fra 2019. Regjeringen bør forplikte seg til dette arbeidet for å unngå at de 

ansatte med nukleær kompetanse slutter på IFE. 

 



 

 

Haldenprosjektet vil måtte endres som en følge av nedleggelse av Haldenreaktoren. 

Prosjektet vil fortsatt være viktig for samfunnet og det forventes av staten bidrar økonomisk 

slik at prosjektet kan fortsette uten Haldenreaktoren.  

 
Landbruksdirektoratet 

I fjor ble 30 stillinger i Landbruksdirektoratet vedtatt flyttet til Steinkjer. Flyttingen skal 

være fullført innen oktober 2020. Dette var en beslutning som ble gjort i konflikt med alle 

tilgjengelige faglige råd, og direktoratet selv har estimert at flyttingen vil komme til å koste 

rundt 45 millioner kroner. I statsbudsjettet er det for 2019 gitt 17 millioner kroner til 

gjennomføring av flyttingen. Dette er langt mindre enn det som er nødvendig, spesielt med 

tanke på at hovedvekten av ekstra utgifter vil komme i 2019, da direktoratet må ansette 30 

nye ansatte i Steinkjer, siden ingen av dagens ansatte ønsker å flytte med jobben. 

I en periode vil det være nødvendig med dobbel bemanning for å kunne overføre 

kompetansen som er avgjørende for å kunne gjennomføre samfunnsoppdraget på de berørte 

områdene: erstatning, skog og arealbruk, samt administrative oppgaver som er kritiske for 

driften av hele direktoratet. 

 

Kompetansetapet som oppstår ved denne typen flyttinger er godt dokumentert i blant annet 

Asplan Viaks analyse av forrige utflyttingsrunde fra 2003-2007. Når partier som utgjør et 

stortingsflertall velger å inngå avtaler om flytting på tross av faglige råd, er det avgjørende 

at man samtidig bevilger tilstrekkelige midler for å gjøre dette på en forsvarlig måte. 

Direktoratet har, siden det ble kjent at flytting var et alternativ, vært preget av uro og et 

betydelig kompetansetap som følge av oppsigelser. Når de ekstraordinære midlene til 

flytting blir mindre enn det direktoratet trenger, påvirker det også andre avdelinger enn de 

direkte berørte, da utflyttingsmidlene må tas av det ordinære driftsbudsjettet. Vi anmoder 

derfor komiteen om å innstille på en styrking av budsjettet for 2019 som ivaretar de reelle 

utgiftene ved flyttingen i tråd med direktoratets anslag. 

 


