Næringskomiteen
NTLs innspill til statsbudsjettet for 2021

Driftskutt
Regjeringens forslag om videreføring av flate kutt går utover kvaliteten på tjenestene. Kuttet
representerer en manglende politisk vilje til å vurdere situasjonen i den enkelte virksomhet.
Denne sparepolitikken svekker det offentlige og fører til dårligere tjenester og en svekket
velferd, trygghet og rettssikkerhet for innbyggerne. NTL ber derfor komiteens medlemmer om å
samles om et forslag til Stortinget hvor kuttet fjernes til fordel for en reell økning i tråd med den
generelle lønns- og prisveksten.
Mattilsynet
Mattilsynet har over flere år vært gjenstand for store ekstraordinære kutt som har rammet
utvikling, digitalisering, forbedringstiltak og tilsynsproduksjonen på de fleste fagområder. Dette
har medført et stort digitaliserings etterslep som vil bli krevende å rette opp i.
I tillegg har Mattilsynet fått nye kutt herunder:
▪ Effektiviseringskutt av Kjøttkontrollen omlag 4,2 mill
▪ ABE-reformen effektiviseringskutt på 0,5 prosent omlag 6,8 mill
▪ Kutt grunnet effektiviseringskrav lokaler kr 120 000,▪ Tildelingen på 15 millioner fra revidert budsjett tidligere blir ikke videreført.
NTL er kritisk til de samlede kuttene og særskilt manglende videreføring fra revidert som skulle
dekke økte utgifter som følge av nye oppgaver og nødvendig utviklingsarbeid i Mattilsynet etter
ekstern granskning. NTL frykter at konsekvensene av dette budsjettet blir at forbedringsarbeid
og digitalisering forsinkes.
Fiskeridirektoratet
Direktoratet har vært igjennom omstilling og har mistet ansatte på som følge av dette og kutt i
bevilgningene de siste årene. NTL er bekymret for at det nåværende kontrollnivået ikke har
tilstrekkelig avskrekkende effekt da oppdagelsesrisikoen er minimal. Under én prosent av antall
landinger kontrolleres. Regjeringen har tidligere varslet en satsning mot fiskekriminalitet.
Budsjettforslaget følger ikke opp denne uttalte politikken.
Forskningsinstituttene
Regjeringa foreslår en økning i basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene og
primæringsinstituttene, samt en mer moderat økning til miljøinstituttene. For de
samfunnsvitenskapelige instituttene er det ingen reell økning korrigert for prisvekst. Det er
gledelig at noen av instituttene får en økning, men basisbevilgningen er fortsatt langt unna det vi
mener er et forsvarlig nivå. Ettersom bevilgningen er resultatbasert og nye institutter har
kommet inn i ordningen, har flere institutter fått redusert bevilgning de siste årene selv om de
har hatt økt uttelling på Forskningsrådets kriterier. Vi mener utjevningen bør skje ved at en
hever bunnen, ikke ved å redusere bevilgningen til de som tidligere har kommet best ut.
Det er en stadig økende andel av forskningsmidlene til innovasjonsprosjekter i næringslivet, der
forskningsinstitusjoner kun kan delta som underleverandører og der forskningen foregår på
næringslivets premisser. Dette truer forskningens uavhengighet og vitner om en manglende
forståelse for at kunnskap først og fremst er et fellesgode. Anvendt forskning av høy kvalitet

bidrar til bedre løsninger både i offentlig og privat sektor, noe som gir både økt velferd og
verdiskapning.
IFE
Regjeringa foreslår å bevilge 691 millioner kroner til opprydding av norsk atomavfall, hvorav
349 millioner til IFE. Alle midler som tildeles til IFE direkte fra NFD skal gå til opprydding,
instituttet får ikke lenger øremerkede midler til forskning. Det tas sikte på å overføre ansvar og
nødvendig personell fra IFE til Norsk nukleær dekommisjonering (NND) «så snart som mulig»,
men trolig ikke før 2024, noe som betyr fortsatt usikkerhet for de ansatte ved IFE i Halden.
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