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Teknas innspill til Statsbudsjettet 2021
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i Norge, og den største
fagforeningen i Akademikerne med over 85 000 medlemmer. Våre medlemmer har mastergrad eller mer
fra tekniske og naturvitenskapelige fagområder.

Kap. 500: Avslutte Avbyråkratiserings – og effektivitetsreformen (ABE-reformen)
Tekna er kritisk til at offentlig sektor for syvende år på rad får et flatt kutt på 0,5 prosent som følge av
ABE-reformen. Tekna har tidligere bedt regjeringen gjennomføre en evaluering av ABE-reformen, for å
undersøke konsekvensene kuttene har hatt for de ulike departementene og statlige virksomhetene.
Erfaringene fra de offentlige institusjonene og funnene i Fafo-rapporten ABE-reformen i staten viser at
reformen ikke har tjent sitt formål, og at det ikke er behov for ytterligere evaluering. Tekna er av den
klare oppfatning om at videreføring av reformen vil bidra til å ytterligere svekke kvaliteten og
oppfølgingsarbeidet og det faglige arbeidet i Nav, universitets – og høyskolesektoren og helseforetakene.
Når administrative støttefunksjoner reduseres forsvinner ikke arbeidsoppgavene, men overføres til andre
ansattegrupper som for eksempel vitenskapelige ansatte i UH-sektoren. Dette er ikke hensiktsmessig og
effektiv bruk av denne kompetansen.
Videre frykter Tekna at regjeringens økte innsats mot useriøse bedrifter og arbeidslivskriminalitet
svekkes når ABE-reformen videreføres. ABE-reformen vil i realiteten kunne medføre færre ressurser til
sentrale etater, som Arbeidstilsynet, politiet, Nav og Skatteetaten, sin evne til å bekjempe
arbeidslivskriminalitet.
Tekna ber derfor Stortinget sikre at ABE-reformen ikke videreføres, og at det foreslåtte
effektiviseringskuttet for 2021 ikke vedtas.

Kap. 2541: Dagpenger og studiepoeng
Som et tiltak i en situasjon med svært mange permitterte og ledige ble det fra 20. april 2020 innført en
midlertidig ordning som gjør det lettere å ta opplæring og samtidig beholde retten til dagpenger. Det gis
som hovedregel ikke dagpenger til personer som gjennomfører utdanning eller opplæring, jf.
folketrygdloven § 4-6.
Tekna ønsker nå at den midlertidige ordningen skal bli permanent, og ønsker regjeringens arbeid med å
utforme et nytt regelverk velkomment. Helt siden oljekrisen i 2015 har Tekna arbeidet for at dagpenger
også skal kunne ytes til de som gjennomgår utdanning eller opplæring. Det vil være et viktig tiltak å
innføre rettigheten som en permanent ordning. Det vil gjøre at folk i større grad kan kvalifisere seg til
arbeidslivet. I 2015 var det nettopp mulighet for å ta utdanning mens man mottok dagpenger som ble
etterlyst av Teknas medlemmer som mistet jobben. Dette var et klart uttrykk for et ønske og behov for å
oppdatere seg og videreutvikle sin kompetanse for å få innpass i arbeidslivet. Dersom vi ikke får en større
forutsigbarhet i ordningen kan det være til hinder for at arbeidsledige eller permitterte kan eller vil søke
på utdanningsløp som går over en lengre periode.
Tekna støtter regjeringens arbeid med lovforslag som sikrer en permanent rett til å ta
studiepoenggivende studier mens man mottar dagpenger. Lovendringen må tre ikraft samtidig som
midlertidig ordning opphører.
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Kap. 2541: Endringer i permitteringsregelverket
Tekna stiller seg bak regjeringen intensjon om å trappe ned ordningen med utvidet permitteringsordning
fra kommende sommer. Permitterte arbeidstakere kan i dag få dagpenger i 52 uker. Teknas klare
anbefaling er at man bør gå tilbake permitteringsperiode på 26 uker fra 1. juli 2021. Det er bedre at den
permitterte kommer i gang med å lete etter ny jobb enn å stå i en permittering som vedvarer over lengre
tid. Tekna mener at den ordinære permitteringsperioden på opptil 26 uker ivaretar den ansattes behov.
Dette samsvarer med funnene i NAV-rapporten Hvordan slår endringer i permitteringsregelverket ut for
de permitterte. Der konkluderes det med at en utvidelse av den maksimale permitteringsperioden gjør at
perioden som arbeidsledig øker utover det konjunkturene skulle tilsi. Dette kan bidra til en lavere
sannsynlighet for at den permitterte returnerer til jobb.
Tekna støtter regjeringens intensjon om å trappe ned ordningen utvidet permitteringsperiode fra 1.
juli 2021 for å sikre en raskere overgang til arbeid for de permitterte.

Skattefradrag for fagforeningskontingent
Tekna mener at skattefradraget for fagforeningskontingent bør økes for å styrke den norske
organisasjonsgraden. Undersøkelser viser at mer enn 15 prosent av de som ikke er organisert begrunner
dette i kostnaden ved medlemskap i en fagforening.
Tekna ber Stortinget om å øke skattefradraget til kroner 4500 eller minst følge pris – og
lønnsveksten.
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