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Justiskomiteen: Teknas innspill til statsbudsjettet 2020 
 
Tekna er en fagforening som organiserer over 80.000 teknologer og realister med mastergrad eller 
mer. Vi har medlemmer i privat, statlig og kommunal sektor og vi har fagnettverk på en rekke 
områder. 
 

Kompetansestrategi IT-sikkerhet 
Stortinget bevilget i revidert nasjonalbudsjett 10 millioner kroner til videreutdanning innen 

områdene digitalisering, IKT-sikkerhet og områder knyttet til det grønne skiftet. Målgruppen for 

videreutdanningstilbudene er virksomheter og sysselsatte som har behov for mer kompetanse som 

følge av digitalisering og andre krav til omstilling.  

 

Tekna og NHO spilte inn til Stortingets behandling at disse midlene i sin helhet burde gå til 

utvikling av kompetansepåfyll knyttet til IKT-sikkerhet. Tekna ser at denne potten er økt til 36 mill. 

Tekna mener at disse midlene må øremerkes til IKT-sikkerhet slik at man, i tråd med Stortingets 

egne vedtak og regjeringens strategidokumenter, sørger for å redusere det store kompetansegapet vi 

ser på dette området. I tillegg mener Tekna disse studieplassene må finansieres gjennom 

statsbudsjettet.  

 

Tekna mener Stortinget må sikre at forslaget om kompetansepåfyll på 36 millioner øremerkes 

utviklingsmidler videreutdanning innen IT-sikkerhet. Stortinget må sikre finansiering av 

studieplasser på inntil 15 studiepoeng i året for deltakelse i videreutdanningstilbud utviklet av 

midlene tildelt fra DIKU.  

 

Oppfølging av strategi på kunstig intelligens 
Digitaliseringsministeren har varslet en snarlig fremleggelse av strategien for kunstig intelligens. 

Justissektoren vil ha et særlig ansvar for å sikre at bruk av kunstig intelligens ikke svekker 

grunnleggende rettssikkerhet og at man har et lovverk og en praktisering av dette lovverket som 

ivaretar etiske og menneskerettslige hensyn ved bruk av kunstig intelligens innen politi, etterretning 

og ved domstolene våre. Tekna har gitt sine innspill til denne strategien og forventer at det i den 

ferdige strategien klart fremgår satsninger på kompetanse og at Stortinget allerede nå bevilger 

midler til oppfølging av strategien. 

 

Tekna mener Stortinget i budsjettbehandlingen bør bevilge midler til spisset kompetanse for å 

ivareta de nasjonale, langsiktige forsknings- og kompetansebehovene om kunstig intelligens. 

Tekna mener det bør utarbeides virkemidler for å styrke rekrutteringen av norske kandidater til 

forskerutdanning innen maskinlæring og kunstig intelligens og relaterte fagfelt fra juridisk 

sektor. Tekna mener det er nødvendig å øke kapasiteten for maskinlæring med fokus på kunstig 



 

  

intelligens i IKT-utdanningen og at det må legges til rette for etter- og videreutdanning for høyt 

utdannede i sektoren.  

 

Tekna mener kompetansebehovet er svært kritisk innen justis- og beredskapsdepartementets 

forvaltningsområder.  

 

 

Felles nasjonale retningslinjer og sårbarheter ved sektorvis utpeking 
Tekna viser til at vi ha fått en egen samfunnssikkerhetsminister som skal ha den overordnede 

oversikten over risiko- og sårbarhetsbildet i samfunnets kritiske infrastruktur. Den nye 

sikkerhetsloven er også underlagt denne ministerens virkeområde.  

 

Tekna etterlyser en mer samlet og enhetlig tilnærming til vurderingene av risiko og sårbarhet – 

både i de tjenestene som faller inn under sikkerhetslovens virkeområde, men også knyttet til de 

tjenestene som er kritiske og i gråsonen utenfor sikkerhetsloven.  

 

Videre mener Tekna at oppfølgingen av Kompetansestrategien innen IKT-sikkerhet ikke er godt 

nok forankret i alle berørte departementer.  

 

Tekna mener Stortinget må be regjeringen om at samfunnssikkerhetsministeren viser til sine 

konkrete tiltak for å sikre at alle sektorer følger opp med konkrete satsninger på økt IKT-

sikkerhets-kompetanse.  

 
 

Sikkerhetsklarering   
Tekna viser til regjeringens satsning på digitalisering av saksbehandlingen knyttet til sikkerhetsklarering. 

Dette er et viktig skritt i riktig retning, men Tekna viser til at departementenes utpekingsarbeid er i full gang 

uten at man har fått på plass betydelig bedre kapasitet og verktøy hos klareringsmyndighetene. I 

proposisjonen heter det at «den foreslåtte auken skal bl.a. nyttast til å etablere ein meir digitalisert 

klareringsprosess. Digitaliseringa av klareringsprosessen vil vera omfattande og involvera mange 

verksemder. Difor må arbeidet av omsyn til gjennomføring måtte gå over noko tid.»  

 

Tekna mener Stortinget må ha klare forventninger til regjeringen om at den varslede digitaliseringen er 

et prioritert satsningsområde og sikre at dette arbeidet ikke strander på grunn av manglende økonomi.  

 

 




