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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. 

 

Brønnøysundregistrene 

Budsjettforslaget er en videreføring av tidligere budsjett med et ABE-kutt for 2020 på om 

lag 1,6 millioner. Budsjettet er justert for overføringer som følge av overføring av ansatte i 

forbindelse med flytting av Altinn. 

 

Budsjettet beskriver viktigheten av digitaliseringsarbeidet i Brønnøysundregistrene herunder 

tilgjengeliggjøring av data. Ifølge proposisjonen skal Brønnøysundregistrene sørge for 

sikker, brukervennlig og effektiv registrering og tilgjengeliggjøring av informasjon. Videre 

heter det at Brønnøysundregistrene med sikre og effektive digitale løsninger bidrar til å 

skape en enklere hverdag for næringslivet og offentlig forvaltning. 

 

I forbindelse med utskillingen av Altinn til Digitaliseringsdirektoratet ble det uttalt både fra 

næringsministeren og statsministeren at dette ikke skulle gå ut over arbeidsplasser i 

Brønnøysund. Selv om det ikke er noen direkte knytning til Altinn-prosessen er det 

utvilsomt slik at regjeringens forslag til budsjett, vil måtte innebære oppsigelser. 

 

Dersom budsjettrammen ikke økes, vil Brønnøysundregistrene ikke kunne sikre effektive og 

digitale løsninger for brukerne. Saksbehandlingstiden er på vei oppover samtidig som 

servicenivået synker. Med dagens budsjett er det et estimert underskudd for 2020 på om lag 

21 millioner, i tillegg til et underskudd for 2019 på om lag 5 millioner. Underskuddene vil 

øke i 2021 til om lag 50 millioner, og i 2022 i overkant av 70 millioner på grunn av økte 

leiekostnader knyttet til en nødvendig flytting. 

 

Lønn utgjør 80 prosent av de totale utgiftene. Det er altså ikke mulig å redusere utgiftene 

uten å si opp et betydelig antall, om lag 50 eller 60 ansatte. En slik reduksjon av antall 

ansatte vil øke saksbehandlingstiden, som igjen vil gå betydelig ut over næringslivet, 

frivilligheten, og samfunnet for øvrig.  

 

Næringslivet er avhengig av at endringer registreres raskest mulig i Foretaksregisteret; det 

være seg nytt styre og andre roller, signatur- og prokurabestemmelser, fusjoner og fisjoner, 

kapitalendringer og andre finansielle instrumenter. Desto raskere registreringene er foretatt, 

desto raskere kan virksomhetene utøve verdiskapende aktivitet. 

 

 

 



 

 

 

Kostnaden ved utsatt næringsvirksomhet er beregnet til om lag 40 millioner kroner per 

ekstra saksbehandlingsdag.  Ved å spare inn noen titalls millioner på 

Brønnøysundregistrenes budsjett, påfører man altså næringslivet et tap på hundrevis av 

millioner per år.  

 

Videre er det store samfunnsøkonomiske konsekvenser knyttet til kreditt/lån som følge av 

forsinket tinglysing. Både innbyggere, næringsliv og frivillige virksomheter vil få forsinket 

oppstart og gjennomføring av aktiviteter ved lang saksbehandlingstid hos Løsøreregisteret. 

 

En tilsvarende økt arbeidsledighet i Oslo som den Brønnøysund står ovenfor, ville betydd at 

mellom 5000 og 6000 personer ville mistet jobben. En slik dramatisk nedbemanning vil få 

store konsekvenser for lokalsamfunnet. Etterspørselen etter arbeidskraft av typen 

Brønnøysundregistrene besitter er svært begrenset. Oppsigelser vil innebære at mange 

familier må flytte fra Brønnøysund.  
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