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STATSBUDSJETT 2011 - KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
Innovasjon Norge 
Forbundet har ikke bedt om høring i komiteen, men vi ønsker å gi komiteen følgende innspill i det 
videre budsjettarbeidet: 
I forslaget til statsbudsjett for 2011 har Innovasjon Norge (IN) fått et betydelig kutt i 
administrasjonsbudsjettet. Det framgår av budsjettet at den samlede effekten vil bli på 149 mill kr 
som årsvirkning. I sammenheng med statsministerens og finansministerens utsagn om behovet 
for å stramme inn finanspolitikken i forhold til handlingsregelen, var ansatte i IN forberedt på at 
det kunne bli foreslått en reduksjon i budsjettet for 2011. Det kuttet som er foreslått for INs 
vedkommende skal i hovedsak tas på administrasjonsbudsjett. Det er en forutsetning at dette 
ikke skal ramme INs prioriterte kunder som grundere og andre som mottar støtte og lån fra IN. 
 
I forbindelse med finanskrisen fikk IN tilført en betydelig økning i disponible rammer for lån og 
andre støttetiltak. Samtidig ble IN tilført ca 20 – 30 nye midlertidige stillinger for å kunne håndtere 
de økte rammene. I tillegg ble det internt i organisasjonen omprioritert mange stillingshjemler til 
samme formål. Hele organisasjonen har vært kjørt på høygear for å makte den krevende 
utfordringen som finanskrisen og de økte rammene representerte. IN oppfatter det slik at 
organisasjonen har klart å møte denne utfordringen på en tilfredsstillende måte. Denne 
vurderingen bekreftes gjennom kundeundersøkelser og mange enkeltstående utsagn fra 
fornøyde kunder og deres interesseorganisasjoner.    
 
Det er helt åpenbart at det foreslåtte kuttet vil få som konsekvens at det må skje en meget 
betydelig reduksjon i antall ansatte i IN. Dette har også vært en klart uttalt hensikt fra 
næringsministeren. INs apparat og ansatte vil selvfølgelig være lojale i forhold til de krav og 
rammer som overordnede myndigheter fastsetter for virksomheten. Men det er vanskelig å se 
hvordan et drastisk stillingskutt skal kunne gjennomføres uten at dette også vil ramme grundere 
og SMB-bedrifter som viktige kundegrupper.  
 
Det er viktig og nødvendig at prosessen med å redusere antall årsverk gjennomføres på en god 
og anstendig måte for de ansatte som blir direkte berørt. Alle ansatte har oppsigelsestid som vil 
gjelde, og bl a dette vil gjøre det særdeles krevende å oppnå den nevnte samlede årseffekten på 
149 mill kr. 
 
I intervju med Dagens Næringsliv 4. oktober 2010, postulerer Næringsministeren at finanskrisen 
er over i Norge. Det samme mener mange norske økonomer. Men ser vi til land med store 
økonomier som samtidig er viktige markeder for svært mange norske eksportbedrifter, framstår 
bildet langt mer usikkert. Det kan komme til å vise seg å være en for optimistisk antagelse at 



 
 

finanskrisen i hovedsak er over, og at vi ikke vil merke sterke og problematiske utslag her i 
landet. Stadig flere land, ikke minst i Europa, sliter med økende gjeldsproblemer som i siste 
instans kan komme til å true EUs felles økonomiske politikk og dermed euroens stilling som 
fellesvaluta. Skjer dette, vil negative konsekvenser for næringsliv og arbeidsplasser kunne 
ramme Norge i et omfang og med en intensitet som det kan være vanskelig å forestille seg. 
Konsekvensene vil da bli langt mer problematiske og hardhendte for næringslivet og samfunnet 
for øvrig, enn det vi opplevde for to-tre år siden. 
 
På kort tid kan det bli behov for at offentlige myndigheter bistår de mest utsatte delene av 
næringslivet med økt risikoavlastning og lån til langsiktige utviklings- og verdiskapingstiltak.  
 
Det vil i så fall vise seg at det har vært en kortsiktig og kortsynt strategi å bygge ned et apparat i 
IN som har vist god evne til å håndtere økte bevilgningsrammer og prioriterte tiltak overfor utsatt 
næringsliv på en effektiv og profesjonell måte for de bedriftene som har behov for en 
håndsrekning i en trengt situasjon.  
 
Mattilsynet 
NTL er bekymret for den økonomiske situasjonen i Mattilsynet. Etter å ha spart inn 100 millioner 
får Mattilsynet kuttet budsjettet med ytterligere ca 43 millioner kroner (inkludert i dette beløpet er 
15 millioner i omstillingsmidler). 
Mattilsynet har tidligere besluttet å nedbemanne med ca 35 årsverk ved naturlig avgang, for å få 
bedre samsvar mellom drift og lønn. Forslaget til Statsbudsjettet vil forsterke denne 
problemstillingen og bremse viktige utviklingsprosjekter som på sikt kan være besparende for 
staten, som eksempel en videre utvikling/modernisering av kjøttkontrollen, som kan effektiviseres 
med utvikling av et helkjedeinformasjonssystem. 
 
Mattilsynet har også store utfordringer med endringer i slakteristrukturen, dette har medført store 
utgifter for å nedbemanne på enkelte slakterier og bemanne opp andre steder i landet. 
 
Budsjettkutt av denne størrelsen vil medføre at en reform som har gitt besparinger på langt over 
100 millioner og som gjentatte ganger har vært omtalt som meget vellykket, bremser opp. 
Mattilsynet har vist stor omstillingsevne over mange år, dette har selvsagt hatt sin pris. Trange 
driftsbudsjett gir redusert tilsynsaktivitet. Dette vil gå ut over høyst nødvendig tilsyn innenfor 
serveringsområdet.  
 
Tilsynsoppgaver som er regulert i lov og avtaler(EØS) må prioriteres og dette får konsekvenser 
for b.l.a næringsmiddelområdet. Mattilsynets ressurstilgang gir liten grad av frihet til å sette inn 
ressurser der det er mest behov. Det er også økte utfordringer på fiskehelseområdet der det er 
store verdier som er avhengig av en riktig forvaltning og tilfredsstillende beskyttelsestiltak.  
 
NTL mener at kuttforslaget rammer Mattilsynet ekstra hardt og ber om at forslaget trekkes 
tilbake. Omstillingsmidlene på 15 millioner burde vært videreført og vært rettet mot 
utviklingsarbeid til krav om obligatorisk opplæring for ansatte/drivere av serveringssteder. 
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