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Høringsuttalelse til Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) 

I Fordelingsutvalget mandat står det at utvalget skal ”utrede og foreslå tiltak som kan bidra til å 

redusere økonomiske forskjeller over tid.” Mandatet sier også at det skal ”legges vekt på tiltak som 

bidrar til å utjevne inntektsmuligheter og tiltak som kan utjevne opptjent inntekt og forbruk.” 

Tekna organiserer over 50 000 medlemmer med høyere utdanning innenfor teknisk og naturviten-

skapelige fag. Vi mener lønnsdannelsen i større grad bør fastsettes lokalt også i offentlig sektor. 

Dette ville øke lønnen der hvor det er spesielle behov. Vi er enig med utvalget at det er et stort 

behov for kvalifiserte førskolelærere, og mener at mer lønn gjennom lokale forhandlinger vil føre til 

økt lønn for denne gruppen. 

 Utredningen peker på at et høyt utdanningsnivå i befolkningen bidrar til å jevne ut inntekts-

forskjellene. Tekna er opptatt av at det bør være et høyt utdanningsnivå i Norge. Både fordi målet 

om et mer kunnskapsbasert næringsliv krever at en økende andel av befolkningen har høyere 

utdanning, men også fordi det bidrar til å styrke folks posisjon i samfunnet. I utredningen inkluderes 

barnehagene i det norske utdanningssystemet fordi de bidrar til å gi barna et godt læringsgrunnlag. 

Dette er et syn Tekna deler og vi mener derfor det er viktig at alle får tilbud om barnehageplass og 

at så mange som mulig benytter seg av det. Utfasing av kontantstøtten og gratis kjernetid i 

barnehagene er derfor viktige forslag til tiltak som Tekna støtter.  

For å heve kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i barnehagene er det viktig at de ansatte har den 

kompetansen som kreves. Tekna er for å bruke lønn som virkemiddel og vi støtter derfor forslaget 

om å bedre førskolelærernes samlete lønns- og arbeidsvilkår.  

Tiltak rettet mot grunn- og videregående skole er lite omtalt i utredningen, i stedet vises det til tre 

andre offentlige utvalg. Tekna er i ferd med å utarbeide en høringsuttalelse til en av dem, St. meld. 

nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja. 

Tekna stiller seg positiv til utvalgets forslag om å gjøre om lån til stipend for voksne som fullfører 

videregående skole.   



 

 Side 2 av 2  

Når det gjelder forslagene knyttet til etter- og videreutdanning er Tekna enig i at dette er et viktig 

område, men vil peke på at personer med høyere utdanning har særskilte behov i denne sammen-

heng. Det mangler offentlige finansieringsordninger som er tilpasset høyt utdannete som har behov 

for påfyll av kompetanse for å omstille seg til annet arbeid som følge av endringer i 

arbeidsmarkedet.  

Utvalget foreslår en skjerping av toppskatten fordi dette vil ha en positiv omfordelingseffekt. Tekna 

er i utgangspunktet enig i at toppskatt kan brukes som virkemiddel for omfordeling, men det 

forutsetter at innslagspunktet økes betydelig. Innslagspunktet i dag tilsvarer inntektsnivået til 

nyutdannete sivilingeniører 

Tekna noterer seg at utvalget drøfter spørsmål knyttet til boligskatt, barnetrygd og sosialhjelp, men 

har ingen kommentarer i forhold til dette. 
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