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Driftskutt  

Budsjettfremlegget foreslår videreføring av flate kutt som går utover kvaliteten på 

tjenestene. NTL krever at 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. Det 

foreslåtte budsjettkuttet for 2022 vil gå ut over tilsynsaktivitet med negative følger for 

mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd og føre til redusert tilsynsaktivitet på alle fagområder, 

tregere utvikling og forsinkelser på nye saksbehandlingsverktøy som effektiviserer det daglige 

arbeidet, og svekkelse av Norges påvirkningskraft i internasjonale fora herunder 

regelverkspåvirkning overfor EU.   

 

NTL mener at et de mangeårige budsjettkuttene under den foregående regjeringen har svekket 

Mattilsynets evne til å gjennomføre samfunnsoppdraget på en forsvarlig måte. Budsjettet for 

2022 bør derfor styrkes utover lønn- og prisvekst og man må starte styrkingen som er varslet i 

Hurdalserklæringen. 

 

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. I foregående år har under 

én prosent av antall landinger blitt kontrollert. Budsjettet bør styrkes i tråd med 

Hurdalserklæringen som har varslet forbedret fiskerikontroll, herunder mer kontroll ved 

landing. 
 

Siva 

I fremlegget til statsbudsjettet har den avgåtte regjeringen på nytt foreslått restrukturering av 

Siva, ved blant annet å ville legge vesentlige deler av Siva inn i Innovasjon Norge. NTL 

ønsker ikke en slik overføring. Vi ber komiteen følge opp Hurdalserklæringen og starte en 

styrking av Siva i neste års budsjett. Siva vil effektivt kunne bidra til en akselerert, grønn 

industrisatsing. Styrkingen av Siva bør fortrinnsvis gjøres gjennom en sterkere satsing på 

dagens virkemidler.  
  
Innovasjon Norge 

I forslag til statsbudsjett for 2022 har Innovasjon Norge fått et betydelig kutt i 

administrasjonskostnader. Det går fram av budsjettet at Innovasjon Norge skal spare 150 

millioner over 3 år, som i praksis må tas ut i 2022. I tillegg er det kutt i rammer for 

tilskuddsordninger til næringslivet. Kuttene kombineres med forutsetning om at dette ikke 

skal gå ut over bedriftene. 

 

Våre medlemmer i Innovasjon Norge er svært overrasket over budsjettforslagets omfang. 

Det foreslåtte kuttet vil kunne medføre et nedtrekk på anslagsvis 100 ansatte, som igjen vil 

bety reduksjon i regional tilstedeværelse i Norge og i utlandet og dårligere kapasitet til å 



 

 

levere på eksisterende og nye oppdrag. Nedbyggingen vil gi Innovasjon Norges mindre 

muligheter til å bidra mer til næringsutvikling i det grønne skiftet og styrkingen av 

eksportarbeidet. 

 

De øvrige kuttene som er foreslått på virkemiddelsiden er også betydelige herunder  

reduksjon på 90 millioner kroner til klyngeprogrammet, innovasjonspartnerskap og 

bioøkonomiordningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt en reduksjon i 

bedriftsrettede ordninger rettet mot distriktene på 64 millioner kroner. I tillegg foreslås en 

reduksjon på miljøteknologiordningen med 50 millioner kroner.  

 

Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å 

realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. I Hurdalserklæringen har regjeringen 

varslet en gjennomgang av hele det næringsrettede virkemiddelapparatet og ønsker å gi 

Innovasjon Norge et tydeligere mandat knyttet til næringsutvikling i distriktene. Budsjettet 

for 2022 bør svare opp denne intensjonen. 

 

Nukleær avvikling 

Med vedtakene om nedleggelse av atomreaktorene i Halden og på Kjeller ved Lillestrøm, 

begge tilhørende IFE, ble det vedtatt å overføre både ansvar for reaktorene og kompetent 

personale til Norsk nukleær dekommisjonering (NND) innen 2024. Det er svært vesentlig at 

midler til disse krevende oppgavene fastholdes i statsbudsjettet, ikke minst for å ivareta de 

ansatte og sikre at nødvendig kompetanse fortsatt finnes i Norge også fremover. 
  

I 2021 foreslo regjeringen en bevilgning på 691,4 millioner til «opprydning av atomavfall 

og sikker drift av anleggene». Vi er glade for å se at regjeringen i år øker bevilgningen til 

797 millioner. Dette arbeidet er krevende både teknisk og sikkerhetsmessig, og må 

prioriteres også i fremtidige statsbudsjett. 

 

Forskning og innovasjon 

I 2021 ble det bevilget 9 milliarder over Nærings- og Fiskeridepartementets budsjett til 

næringsrettet forskning og innovasjon. I 2022 er dette tallet redusert til 8,6 milliarder. Dette 

møter ikke våre forventninger om økt satsning på havet og havnæringene.  

Sentralt i oppfølgingen av forskning på havet og havbruksnæringene står realiseringen av 

Ocean Space Senter på Tyholt i Trondheim.  Vi er glade for å se at budsjettfremlegget 

bevilger penger til byggestart, men er redd for at totaliteten i prosjektet ikke har fått stor nok 

ramme til å fylle fremtidens behov og dekke det enorme potensialet som ligger i et nytt 

marinteknisk senter.  

Vi er kritiske til at primærnæringsinstituttene ikke har fått noen økning justert for 

prisstigning. 

Brønnøysundregistrene 

Departementet har under Solbergregjeringen gjennomført drastiske nedtrekk for å nedbemanne 

Brønnøysundregistrene med opptil 55 årsverk frem mot 2023. Denne planen har ført til lengre 

saksbehandlingstid og må forkastes. I Hurdalserklæringen ønsker man å redusere 

behandlingstiden for søknader om tillatelser for næringslivet. Med en oppgaveportefølje per 

årsverk som har økt med 16 prosent fra 2019 vil en ytterligere nedbemanning medføre enda 

lengre saksbehandlingstid.  

 

På toppen av disse kuttene har Brønnøysundregistrene ikke blitt kompensert for en økning av 



 

 

husleien til nytt bygg, noe som ikke ble klart før tampen på byggeperioden. Den økte 

leiekostnaden utgjør hele 40 millioner per år fra neste år.  

 

Dersom Brønnøysundregistrene skal kunne levere bedre tjenester til beste for næringsliv, 

frivilligheten og innbyggerne må denne økningen kompenseres og ABE-kuttene strykes. 

 


