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Pressemelding
Akademikerne om statsbudsjettet:

- Positiv til nøkternt budsjett, men savner tydelige
prioriteringer
Akademikerne gir regjeringen både ros og ris for statsbudsjettet for 2013. Det er
fornuftig at regjeringen legger opp til et nøkternt budsjett, samtidig savnes
tydeligere prioriteringer.
- Budsjettet kunne ha vært enda strammere. Det ville ha stimulert fornyingen av
offentlig sektor gjennom nytenking. Og så jeg er skuffet over den manglende
satsingen på studentenes levekår. Det er alvorlig når alle er enige om at det er
kunnskap vi skal leve av i fremtiden, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Akademikerne mener det er fornuftig at regjeringen legger opp til et forsiktig budsjett
for 2013 med tanke på den økonomiske situasjonen i Europa og farene for en
overoppheting av norsk økonomi. At vi bruker mindre enn de fire prosentene av
Oljefondet som handlingsregelen åpner for, skal regjeringen ha honnør for.
- Budsjettet kunne faktisk ha vært enda strammere og tydeligere i prioriteringene. Det
ville ha stimulert fornyingen og moderniseringen av offentlig sektor ytterligere. Gjørvkommisjonen er krystallklar på at ressurser er viktig, men at bruken av ressursene er
avgjørende. Rent generelt tror jeg kompetanse er viktigere enn penger i mange
sammenhenger, sier Aarbakke.
Han peker på at Akademikerne tidligere i år kartla at det kan spares minst 30
milliarder kroner i året på offentlige innkjøp ved å styrke innkjøpskompetansen i stat
og kommuner. Det er mer enn det samlende forskningsbudsjettet for 2013.
Ikke godt nok for studenter
Akademikerne er tilfreds med at forskningsbudsjettet viser en moderat vekst, selv om
satsingen burde ha vært sterkere. I den rødgrønne regjeringsperioden (2005 – 12) har
statsbudsjettet økt med 55 prosent, mens forskningsbudsjettet kun har økt med 50
prosent. Dermed har forskningens andel av statsbudsjettet sunket under denne
regjeringen.
- Jeg er også skuffet over utviklingen av studiefinansieringen. Mens det
gjennomsnittlige lønnsnivået i samfunnet har økt med ca. 40 prosent de siste 10 årene,
har studiestøtten økt med mindre enn 15 prosent. Det er ikke bærekraftig. Den
systematiske underprioriteringen av forskning og høyere utdanning, er alvorlig når vi
vet at det er kunnskap og kompetanse vi skal leve av i fremtiden, sier Aarbakke.
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