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4 NITOs politikkhefte

NITOs politikkhefte 2015-2018 ble vedtatt på NITOs kongress i oktober 2015. NITO er Norges største fagorganisasjon  

for ingeniører og teknologer, og er deres viktigste stemme i samfunnet. Vi har kunnskapen, vi går foran og vi bryr oss!

 

Poltikkheftet er resultatet av et omfattende arbeid med grundig involvering av hele organisasjonen. Det ble først  

utarbeidet et debatthefte, og mange medlemmer har gitt verdifulle innspill til hva bør mene om seks utvalgte politikk- 

områder. Det har vært et stort engasjementet i NITOs avdelinger, blant tillitsvalgte og enkeltmedlemmer i prosessen  

fra debatthefte til politikkhefte.

 

Både nasjonalt og internasjonalt står samfunnet overfor store utfordringer og spennende omstillinger som ikke kan  

løses uten ingeniørene og teknologene. Her finner du NITOs synspunkter på 6 områder: rekruttering og utdanning,  

arbeidsliv, IKT, samferdsel, energi og klima samt helse. Områder der NITOs medlemmer utgjør en viktig stemme.

 

NITO er opptatt av å være en kunnskapsrik og løsningsorientert samarbeidspartner overfor sentrale og lokale  

myndigheter, og ikke minst være tilstede i samfunnsdebatten. Dette politikkheftet utgjør grunnlaget for en slik deltakelse. 

Politikkheftet er et dynamisk dokument som vi hver dag arbeider for å konkretisere. NITO er og blir ingeniørstemmen  

i samfunnet.

   Trond Markussen

   President
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REKRUTTERING OG 
UTDANNING
REKRUTTERING TIL REALFAG OG TEKNOLOGI

Fortsatt behov for styrking av realfag i skolen

Det er viktig å øke barn og unges interesse og motivasjon for realfag, samt å styrke rekrutteringen og kjønnsbalansen  

i realfagene. Det er også viktig å øke kunnskapen om og interessen for realfag og teknologi i samfunnet generelt.  

NITO mener realfagssatsningen i skole og barnehage må styrkes med målrettede tiltak og bedre økonomi.

Elevenes kompetanse i realfag og teknologi må styrkes i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Det må 

tilstrebes en undervisningsform som inspirerer elevene, med både en praktisk og teoretisk tilnærming til fagene.  

Eksempler på slik undervisning er Teknologi og Design (barne- og ungdomstrinn), Teknologi i praksis (ungdomstrinn)  

og Teknologi og forskningslære (videregående skole).

Å variere læringsarenaer kan bidra til å sette kunnskap inn i meningsfulle sammenhenger. Forskning tyder på at  

undervisning knyttet til samfunnsmessig anvendelse fremmer elevenes interesse og motivasjon for realfag. Det er et 

potensiale for bedre samarbeid mellom skole og offentlige og private bedrifter. For teknologiområdet kan slikt samarbeid 

være ekstra fruktbart, fordi teknologi er relativt nytt som område i grunnopplæringen, og kan være utfordrende for 

mange lærere. Det er viktig at lærere og bedriftsrepresentanter samarbeider om undervisningsoppleggene, for å ivareta 

både fagdidaktisk kvalitet og relevans for arbeidslivet.

I 2015 ble 34 kommuner tildelt status som realfagskommuner. En realfagskommune forplikter seg til å arbeide syste- 

matisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole. 

NITO ønsker tiltaket med realfagskommuner velkommen. Skal norske elever bli bedre i realfag, må vi styrke innsatsen 

i den enkelte kommune, og i den enkelte skole og barnehage. NITOs lokale avdelinger har oppfordret kommuner rundt i 

landet til å søke om å bli realfagskommuner.
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 NITO mener:
 Det er nødvendig å styrke teknologifag i skolen gjennom økt bruk av utforskende metoder, 
 økt lærerkompetanse og bedre og mer varierte læringsressurser.

 Den statlige bevilgningen til realfagskommuner bør styrkes betraktelig og flere kommuner 
 bør få tilskudd og status som realfagskommuner.

 Det er nødvendig å styrke samarbeidet mellom skole, arbeidsliv og forskningsmiljøer for å 
 gi elever en mer variert undervisning knyttet til samfunnsmessig relevans. 

 NITO vil:
 Bidra med gode rollemodeller/realfagsambassadører i skolen og på arenaer der unge kan 
 møte arbeidsliv.

 Samarbeide med andre organisasjoner, private og offentlige bedrifter samt utdannings-
 sektoren og bidra i realfagsprosjekter som har dokumentert effekt.

De regionale vitensentrene

Gjennom sine opplevelses- og læringsaktiviteter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi, bidrar vitensentrene til å 

gjøre den teoretiske kunnskapen spennende for elevene. Vitensentrene utgjør et tilskudd til undervisningen, blant annet 

innen teknologi, som mange norske skoler mangler i dag. 

 NITO mener:
 Vitensentrenes rolle som kunnskapsleverandør i skolen er viktig og må styrkes. 

 Alle elever i Norge skal få tilgang til et vitensentertilbud.

 NITO vil: 
 Gjennom samarbeidsavtale med vitensentrene i Norge fremme interesse for og 
 nysgjerrighet rundt realfag og teknologi blant barn og unge.

 Bidra i prosjekter som sprer gode undervisningsopplegg for elever og lærere i realfag 
 og teknologi.

 Arbeide for at vitensentrene sikres en økonomisk ramme som ivaretar deres 
 samfunnsoppgaver.

Flere må velge ingeniør- og teknologiutdanninger

Norge har behov for flere ingeniører og teknologer både nå og i framtiden. Til tross for nedgang i konjunkturer, spesielt 

innen olje- og oljerelaterte bransjer, vil det være behov for å utdanne mange flere ingeniører i lang tid framover. 

Etter en formidabel økning i søkertall de senere årene ser søkningen til ingeniør- og sivilingeniørstudier ut til å ha flatet 

ut i 2015. NITO mener det fortsatt er behov for å oppfordre unge til å søke disse utdanningene, da det er knapphet på 

ingeniører i mange bransjer. Vi må fortelle de gode historiene om hvorfor disse utdanningene er viktige, hva ingeniører  

og teknologer bidrar med i samfunnet og hvordan unge kan realisere sine interesser gjennom disse yrkene.

Forskning viser at rollemodeller er en viktig faktor for unges studie- og yrkesvalg. NITO har per oktober 2015 over  

80 000 medlemmer, som hver og en kan være gode rollemodeller overfor barn, barnebarn, nevøer og nieser, eller for  

den saks skyld en nabo.
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 NITO mener:
 Arbeidet med å rekruttere flere unge til å søke utdanninger innen ingeniør- og teknologifag 
 må fortsette i uforminsket grad.

• Rådgivningstilbudet i grunnskole og videregående skole må styrkes, slik at elever kan ta 
 informerte valg om videre utdanning og yrke.

 NITO vil:
• Gjennom rollemodeller og eksempler synliggjøre hva ingeniører og teknologer bidrar med 
 i samfunnet, og hvordan unge kan realisere sine interesser gjennom disse yrkene.

Kjønnsbalanse i teknologifagene

Kjønnsdelte utdanningsvalg bidrar til å opprettholde det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. En jevnere kjønnsbalanse vil bidra 

til et mer positivt studie- og arbeidsmiljø, og vil ikke minst være viktig for å sikre tilstrekkelig antall studenter til ingeniør- 

og teknologiutdanningene.

 NITO mener:
 Det er viktig å arbeide for en jevnere kjønnsbalanse i ingeniør-, bioingeniør- og 
 teknologiutdanningene. 

 Høgskoler og universiteter bør iverksette tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde 
 studenter av det underrepresenterte kjønn.

 NITO vil:
 Gjennom bruk av rollemodeller og kjønnsnøytrale beskrivelser vise at ingeniør- og 
 bioingeniøryrker passer for begge kjønn.
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Fleksible overganger mellom ulike utdanningsnivåer

Fleksible overganger mellom ulike utdanningsnivåer er viktig gjennom hele utdanningsløpet, fra grunnskole til Phd.  

Spesielt er det viktig å kvalitetssikre ulike utdanningsveier som fører fram til høyere utdanning innen teknologiske fag.

De fleste institusjoner som tilbyr ingeniørutdanning har etablert y-vei, tresemesterordning (TRES) eller realfagskurs 

for de som har fagbrev, eller som ikke har den nødvendige fordypningen i realfag for å søke ordinært opptak. For de som 

kommer fra teknisk fagskole er det ikke like veletablerte ordninger. 

Rammeplanen for ingeniørutdanning åpner for at det kan gis fritak for maksimalt 60 studiepoeng for toårig relevant  

fagskoleutdanning i tekniske fag. Dagens praksis med fritaksordninger medfører at søkere med teknisk fagskole får  

ulik uttelling for sin utdanning ved de ulike ingeniørutdanningene. I noen tilfeller har studenten fått fritak for et helt 

studieår. Andre institusjoner har fritaksordninger av mindre omfang, mens noen ikke gir fritak i det hele tatt. Dette  

gir ulike måter å håndtere studenter med sammenlignbare utdanninger på, og medfører i liten grad forutsigbarhet for 

den enkelte student.

 NITO mener: 
 Det må utvikles forutsigbare overganger som gir gode utdanningsløp innen teknologi.

 Personer med relevant fagbrev eller fagskoleutdanning bør ha mulighet til å gå videre på 
 en høyere utdanning, slik at ingen utdanningsvalg gjør at man ender i en blindgate uten 
 mulighet for videre studier. 

 NITO vil: 
 Synliggjøre for ungdom mulighetene for ulike utdanningsveier som leder fram mot en 
 teknologisk utdanning.

 Arbeide for nasjonale retningslinjer for overgang mellom fagutdanning, teknisk fagskole 
 og relevant høyere utdanning, samt mellom bachelor- og mastergrad.
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HØYERE UTDANNING

NITO er opptatt av høyere utdanning, og ingeniør- og teknologiutdanning spesielt, fordi det legger grunnlaget både for 

NITO som organisasjon og for verdiskapingen i – og utviklingen av – Norge. Vi trenger ingeniører og teknologer med den 

riktige kompetansen for å møte fremtidens utfordringer. I disse tider skjer store endringer innen høyere utdanning, og 

både finansiering, institusjonslandskap og utdanningskvalitet er under lupen. Lik rett til utdanning er et viktig prinsipp, og 

NITO legger til grunn at det også i fremtiden skal være mulig å ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn, jobbsituasjon 

og økonomiske forutsetninger. 

Strukturreform

Regjeringen la i 2015 fram stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høgskole- 

sektoren»1. Bakgrunnen for meldingsarbeidet var blant annet et ønske om å heve kvaliteten i høyere utdanning og  

forskning, samt å løse utfordringene knyttet til små, sårbare forskningsmiljøer og mange spredte, små utdannings- 

tilbud med sviktende rekruttering. 

NITO spilte i forbindelse med arbeidet med meldingen inn at man i større grad må samle kreftene og styrke fagmiljøene 

ved å slå sammen institusjoner, og innføre sterkere regionalt samarbeid og funksjonsfordeling. Sterkere konsentrasjon 

av studiene kan være aktuelt, implisitt at studiene slås sammen og at en institusjon får nasjonalt ansvar for fagområdet.  

NITO mener også at sammenslåing av institusjoner må foregå som følge av faglig tilhørighet og ikke bare geografisk 

nærhet, noe som blant annet er tilfelle i fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Ålesund, Sør-Trøndelag og Gjøvik.

Sammenslåing kan være en god løsning for mange universiteter og høgskoler, samtidig som det er viktig at sammen-

slåinger ikke svekker kvaliteten på utdanningene, for eksempel ved at det blir færre faglig ansatte i forhold til antall  

studenter, eller at profesjonstilhørigheten svekkes. Både tilstrekkelig antall vitenskapelig ansatte og ansatte med den 

rette fagkompetansen er grunnleggende forutsetninger for god utdanningskvalitet.

I de profesjonsrettede utdanningene, som for eksempel ingeniør- og bioingeniørutdanning, er det behov for undervisnings- 

kompetanse som er nært knyttet til det arbeidslivet studentene skal utdannes til. NITO mener derfor det er viktig å 

stimulere til rekruttering av fagpersonell med relevant yrkeserfaring. Videre er det viktig at eksisterende sterke fagmiljøer  

opprettholdes ved sammenslåing av institusjoner, og det må være et mål å styrke andre fagmiljøer. Det er viktig at det 

ikke forventes umiddelbar effekt av sammenslåinger, men at det tas høyde for at store omorganiseringsprosesser og 

oppbygging av felles kulturer på tvers av campus tar tid. Både de faglige ansatte og studentene må ivaretas i prosessene.

 NITO mener:
 Det er behov for strukturelle endringer for å få til bedre samordning, dimensjonering og 
 kvalitet i høyere utdanning.

 Det er viktig å beholde bachelorstudier som selvstendige utdanninger og sikre gode 
 profesjonsutdanninger som dekker samfunnets behov. 

 Utdanningens relevans for arbeidsliv og samfunn må være en viktig faktor når det skal 
 bestemmes hvilke utdanninger som skal tilbys og hvor mange studieplasser det er nødvendig 
 å tilby.

 NITO vil:
 Arbeide aktivt for at strukturen i høyere utdanning ivaretar bachelorgraden som selvstendig 
 grad og sikrer gode profesjonsutdanninger som dekker samfunnets behov. 

1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/
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Kvalitet i høyere teknologisk utdanning

NITO har vært klare på at institusjonene skal tilby en kvalitativt god ingeniør- og teknologutdanning, som både er arbeids-

relevant, med praksis, og har god oppfølgning og veiledning av studentene. Dette innebærer at institusjonene må ha en 

forutsigbar og fremtidsrettet finansiering, som dekker deres reelle behov.

Samarbeid med privat næringsliv og offentlige virksomheter gjør utdanningen mer relevant for studentene og bidrar til 

å ruste dem for arbeidslivet. Praksis er et eksempel på slikt samarbeid. I ingeniør- og teknologutdanningene vil praksis 

kunne bidra til mindre frafall og økt motivasjon for å fullføre utdanningen blant studentene. Samtidig er praksis viktig for 

forståelsen av faget og for utførelsen av fremtidige arbeidsoppgaver.

Hva kvalitet i utdanningen innebærer, og ikke minst hva som er gode indikatorer for dette, er viktige spørsmål i sektoren. 

NITO mener at både tilstrekkelig antall vitenskapelig ansatte og ansatte med den riktige kompetansen er grunnleggen-

de forutsetninger for utdanningskvalitet. Det samme gjelder nødvendig infrastruktur, slik som bygg, laboratorier og 

vitenskapelig utstyr, utdanningens relevans for arbeidsliv og samfunn, god gjennomstrømning av studenter samt grad av 

internasjonalisering.

 NITO mener:
 Finansieringen av de ulike utdanningene må gjenspeile reelle investeringer og kostnader 
 som er nødvendig for å kunne gi en kvalitativt god utdanning. 

 Utdanningsinstitusjonene må ha rammevilkår som sikrer langsiktighet, god infrastruktur 
 og oppdatert utstyr for ressurskrevende utdanninger, som for eksempel ingeniør- og 
 bioingeniørutdanninger.

 Det må utarbeides gode kvalitetsindikatorer for utdanning. 

 Utdanningsinstitusjonene må motiveres til å inngå forpliktende samarbeid med arbeidslivet.
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 NITO vil: 
 Fremme behovet for kvalitet, relevans og praksis i ingeniør- og teknologutdanningene.

 Fremme krav om en finansiering som sikrer langsiktighet, god infrastruktur og oppdatert 
 utstyr for ingeniør- og teknologutdanningene.

Digitalisering

De siste årene har det åpnet seg nye muligheter innen digitalisering av utdanning, men mulighetene er i for liten grad tatt 

i bruk. Studentene etterlyser blant annet bruk av PC på eksamen, podkasting og videoforelesninger. 

NITO har stor tro på at digitalisering av undervisningen vil kunne bidra til høyere gjennomføringsgrad og bedre læringsut-

bytte for studentene. Blant annet vil det gi studentene større fleksibilitet, mulighet til å høre forelesningene flere ganger 

og til å tilegne seg pensum i eget tempo. I dag kan blant annet sykdom i løpet av studietiden være kritisk for gjennomførin-

gen, men med digitale undervisningsformer vil studenten ha anledning til å delta selv om vedkommende er i en livssituas-

jon som ikke gjør det mulig å møte opp på institusjonen. 

Større grad av digitalisering vil også gjøre det lettere å kombinere jobb med utdanning, da de som ikke har mulighet til 

å delta i de ordinære forelesningene vil ha mulighet til å tilegne seg kunnskapen på andre måter. Bruk av for eksempel 

podkast og videoforelesninger vil kunne bidra til å gjøre videreutdanning til en reell mulighet for mange. 

 NITO mener:
 Det er nødvendig med større innslag av fleksible undervisningsformer, for eksempel 
 gjennom økt digitalisering.

 Undervisningsmetodene må være basert på den nyeste forskningen om læring og 
 pedagogiske metoder.

 NITO vil:
 Arbeide for økt bruk av digitalisering i høyere utdanning, både med tanke på ordinære 
 studieløp og i forbindelse med videreutdanning.
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ARBEIDSLIV
Arbeidslivet for ingeniører og teknologer er i endring. Sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven har blitt endret.  

NITO tok klart avstand fra forslaget om å utvide adgangen til midlertidige ansettelser fordi vi frykter at endringene vil 

svekke de ansattes tilknytning til arbeidslivet. Samtidig har norske fagforeningers rolle i arbeidslivet blitt utfordret både 

av endrede regler, lavere oppslutning om fagforeningene, en mer globalisert økonomi samt eiere og ledere i norske  

virksomheter som ikke har god nok kunnskap om den norske modellen. Trepartssamarbeidet gjennom den norske  

modellen har bidratt til omstillingsevne og den norske økonomiske suksessen.

Det er ikke sikkert at vi vil arbeide på samme sted, måte og tid som tidligere. Det er likevel viktig at NITO og våre  

medlemmer også i fremtiden er løsningsorienterte og omstillingsdyktige, og er med å utforme premissene for  

morgendagens arbeidsliv.

USIKRE ARBEIDSFORHOLD

Etter endringene i arbeidsmiljøloven2 har arbeidsgiver mulighet til å ansette arbeidstakere midlertidig også i tilfeller 

hvor virksomheten har et permanent behov for arbeidskraft. Denne generelle adgangen til midlertidig tilsetting vil trolig 

medføre at flere blir midlertidig ansatt på bekostning av antall fast ansatte. Forskning viser at midlertidig ansatte har 

høyere forekomst av psykiske plager og er mer utsatt for arbeidsulykker enn fast ansatte. Grunnene til dette kan være 

flere, men skyldes trolig fravær av trygghet i arbeidsforholdet og manglende opplæring. Midlertidig ansatte er videre i en 

sårbar situasjon når arbeidsgiver ønsker å spare i form av nedbemanning, eller kutt i kompetansegivende tiltak.  

Midlertidige ansatte blir dessuten ofte nedprioritert i lønnsforhandlinger.

Ulike selskapskonstruksjoner kan skape usikkerhet med hensyn til hvem som er den reelle arbeidsgiver og hvem som har 

ansvaret for oppfyllelse av rettigheter og plikter etter lov og avtale. Det normale utgangspunktet er at arbeidsgiver er 

den virksomhet som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid. Men gjennom selskapsdannelser og fusjon/ fisjon kan 

arbeidsgiveransvaret flyttes og pulveriseres. 

At arbeidstakere juridisk kan anses å ha en annen arbeidsgiver enn den de formelt er ansatt hos, er ikke nytt.  

Domstolene har i enkelte saker vist vilje til å «skjære igjennom», og slå fast at en arbeidstaker kan ha flere arbeidsgi-

vere, typisk både mor- og datterselskap, fordi identifikasjonen mellom selskapene er stor og fordi arbeidsgiverfunks-

jonene blir utøvet av begge selskap. Saker hvor det blir spørsmål om hvem som er reell arbeidsgiver, er kompliserte og 

nærmest umulig for den enkelte arbeidstaker å ta stilling til.

2 Pr. 1. juli 2015.
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Utstrakt bruk av innleid arbeidskraft skaper også utfordringer. Det at arbeidstakeren utfører arbeidet hos en annen  

arbeidsgiver enn den han/hun formelt er ansatt hos, kan skape uklarheter med hensyn til utøvelse av arbeidsgiver- 

ansvaret. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiverne et HMS-ansvar også for andre enn egne arbeidstakere, herunder 

innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere, når disse utfører arbeid i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet 

eller innretning. Men når det gjelder plikter etter arbeidsavtale og tariffavtale, er det den formelle arbeidsgiver som  

er ansvarlig for at arbeidstakeren får de avtalte betingelsene. Dessverre ser vi en økende tendens til at bemannings- 

selskaper inngår avtaler med arbeidstakere som kun sikrer dem lønn når de er utleid. I perioder mellom oppdrag har de 

ikke krav på lønn. Stillingsvernet for denne gruppen arbeidstakere er også uthulet, da vernet gjelder hos utleieselskapet 

og ikke hos innleier.

 NITO mener:
 Arbeidsgivere må ta et større ansvar for at arbeidsavtaler og tilsettingsbetingelser er i 
 henhold til norsk lov og gjeldende normer i arbeidslivet.

 Utleide arbeidstakere må vernes bedre mot ubegrunnede og usaklige beslutninger hos 
 både utleier og innleier.

 NITO vil:
 Arbeide for at arbeidstakere utleid fra bemanningsselskaper sikres lønn mellom 
 arbeidsoppdrag. 

 Arbeide for at alle medlemmer har tariffavtaler som sikrer gode omstillingsprosesser.

 Følge opp virkningene av regelverket for innleide og midlertidig ansatte.

TEKNOLOGIEN, ARBEID OG FRITID

Digitalisering og teknologibruk griper inn i stadig flere deler av livene våre3 og det påvirker hvor, når og hvordan vi  

arbeider. Vi har over tid blant annet sett en utvikling hvor arbeidstakere blir stadig mer tilgjengelige for kunder, kolleger 

og ledere gjennom elektroniske medier, også i de periodene som er definert som fritid.

Arbeidsmiljøloven og ferieloven sikrer rett til et visst minimum sammenhengende fri pr. døgn, uke og år. Det er et sentralt 

poeng at friperiodene er sammenhengende. Hensikten er å sikre arbeidstakerne effektiv restitusjon og en rimelig balanse 

mellom arbeid og fritid.

Når du har fri eller ferie, står du ikke til disposisjon for arbeidsgiver og er ikke forpliktet til å være tilgjengelig. Arbeids- 

giver er forpliktet ikke bare til å legge til rette for at arbeidstakerne har fri, men også til å sørge for at arbeidstakerne  

tar fri.

Skjult arbeid – fra frivillig til forventet innsats

Vi har lenge visst at mange arbeidstakere er påkoblet og utfører arbeid i fritiden som hverken lønnes eller registreres. 

Dette er skjult arbeid. NITOs undersøkelser viser at innsatsen ikke er helt frivillig. En overraskende høy andel ledere for-

venter at arbeidstakerne er «på» i fritiden. Siden lønnsøkning og avansement avhenger av arbeidstakernes prestasjon, 

vil arbeidsgivers forventning legge et betydelig press på arbeidstaker.

Fleksibel arbeidstid – er fleksibiliteten gjensidig?

Fleksibel arbeidstid kan redusere stress, men det er under forutsetning av at fleksibiliteten er reell og faktisk tillater 

arbeidstakere å tilpasse arbeidstiden til egne behov. Brukt riktig kan tilgjengelighetsteknologi skape mer fleksibilitet i 

arbeidshverdagen for den enkelte. Vi konstaterer likevel at mange arbeidstakere strekker seg langt for å imøtekomme 

virksomhetens behov, mens de fleste arbeidsgivere fortsatt er konservative når det gjelder oppmøteplikt og kjernetid. 

3 Se blant annet kapitlet om IKT.
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Mange rapporterer at de samler opp store kontoer med plusstid som det aldri blir tid til å avspasere. Ofte vil det være 

mer treffende å snakke om elastisk arbeidstid enn fleksibel arbeidstid.

Ingeniører er en utpreget engasjert yrkesgruppe med interessante jobber og sterkt ønske om å levere. Det er nettopp 

slike profiler som er sårbare for utbrenthet.

NITO har hatt flere konkrete saker hvor arbeidsgivere har gitt klare pålegg om at enkeltpersoner eller grupper av 

ingeniører skal være tilgjengelig pr. telefon og/eller e-post hele døgnet og hele året uavhengig av fridager, helligdager, 

ferier og helsetilstand. I disse sakene har det vist seg at arbeidsgivers behov for tilgjengelighet kan ivaretas innenfor 

lovens rammer med relativt enkle grep.

Uoversiktlige konsekvenser av grenseløs arbeidstid

Mange forskningsmiljøer arbeider med å kartlegge effekten av utviskingen av grensen mellom arbeid og fritid. Effektive 

kommunikasjonsmuligheter har både stressdempende og stressfremmende effekt. Utfordringen er å utnytte fordelene 

og minimere ulempene.

Teknologien kan brukes til å verne fritiden

Normalt blir teknologien brukt slik at arbeidstakerne er mer tilgjengelige for arbeidsgiver. Men den kan også brukes slik 

at fritiden beskyttes. Servere kan programmeres slik at arbeidstakerne ikke kan nås utenom betalt arbeidstid. Mobil- 

telefonnumre kan skjules, e-post vil ikke komme fram til arbeidstakeren før neste arbeidsdags start med mer.

 NITO mener:
 Å skille fritid og arbeid er viktig for å beskytte den enkeltes helse og familieliv.

 Fleksibel arbeidstid må utgjøre et reelt gode for arbeidstaker.

 Alt arbeid utover avtalt arbeidstid, som ikke tas ut i fritid, må kompenseres økonomisk.
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 NITO vil:
 Arbeide for at det i den enkelte virksomhet skapes retningslinjer for krav til tilgjengelighet 
 for medarbeidere og ledere.

 Arbeide for at teknologien også kan benyttes til å verne arbeidstakere fra unødvendig 
 stress og belastninger.

ET GLOBALISERT ARBEIDSLIV OG SOSIALE UTFORDRINGER

Siden 2005 har befolkningen i Norge økt betydelig. Det skyldes i stor grad arbeidsinnvandring fra EUs nye medlemsstater 

i Øst-Europa, den økonomiske krisen i Vesten og voksende norsk økonomi. Innvandringen har påvirket norsk økonomi og 

arbeidsliv på både godt og vondt. Det har gitt Norge og virksomheter i Norge tilgang på arbeidskraft de ellers ikke ville 

ha hatt og sikret verdiskaping. Alternativet kunne vært at virksomheter hadde flyttet hele eller deler av produksjonen ut 

av landet. Selv om innvandringen har bidratt til å holde en del virksomheter i Norge som ellers ville ha flyttet ut, har flere 

bedrifter enten etablert nye virksomheter utenlands som skal betjene blant annet det norske markedet, eller flyttet hele 

eller deler av eksisterende virksomhet ut av landet. Årsaken er ofte et høyt kostnadsnivå eller mangel på kompetanse  

i Norge. 

Vi opplever også at arbeidsgivere har valgt å ansette personer med for lav kompetanse i stillinger som krever høy teknisk 

kompetanse. Det bidrar til å svekke kvaliteten i de produktene som blir levert. Det synes som det i stor grad er manuelle 

arbeidsoppgaver som har blitt flyttet ut av landet, noe som har ført til økt ledighet eller svekkede arbeidsvilkår for en del 

yrkesgrupper.

På den annen side har arbeidsinnvandringen også satt sitt preg på virksomheter som har valgt å holde seg i Norge og 

utvikle seg her. I en undersøkelse NITO gjorde i august 2014, svarte nesten 60 prosent av NITOs medlemmer at de jobbet 

sammen med personer som har kommet til Norge for å arbeide som ingeniører eller teknologer. Samtidig vet vi at om lag 

20 prosent av NITOs medlemmer har arbeidet i andre land enn Norge. Det stadig mer mobile arbeidsmarkedet setter sitt 

preg på arbeidslivet på flere måter; vi lærer mer om andre kulturer og måter å løse utfordringer på, samtidig som den 

norske samarbeidsmodellen utfordres også blant arbeidstakerne. Utenlandske eiere kjenner ofte ikke til hvordan den 

norske modellen fungerer. Begreper som kjennetegner det norske organiserte arbeidsliv – som for eksempel samarbeid 

og medbestemmelse – er ukjente begreper i mange utenlandske bedriftskulturer. I slike bedrifter kan rollen som tillits- 

valgt være ekstra krevende.
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Et globalisert arbeidsliv medfører at sosiale utfordringer i andre deler av verden kommer nærmere oss. Vi vet stadig mer 

om hvilke utfordrende arbeidsvilkår mange arbeidstakere verden over opplever, blant annet for å levere varer og tje-

nester til norske virksomheter. Mange arbeider under svært dårlige forhold. Da Rana Plaza-bygningen i Bangladesh raste 

sammen i 2013 og over 1 100 mennesker omkom, var det en vekker for mange i Vesten. Krav til utenlandske leverandører 

kan bidra til å bedre vilkårene til arbeidstakerne som produserer og/eller leverer tjenester til Norge.

Sosial dumping er et begrep som knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere 

lønns- og arbeidsvilkår enn de nasjonale arbeidstakerne. I Norge er det særlig i byggebransjen at dette har vært et 

problem, hvor arbeidstakere fra Øst-Europa blir underbetalt for jobben de utfører. Dette har delvis blitt løst gjennom all-

menngjøring av tariffavtaler med minstelønn, og likebehandlingsprinsippet i innleiereglene. Hittil har ikke sosial dumping 

vært et problem innenfor typiske ingeniør-/teknologyrker. Tøffere økonomiske tider, hardere internasjonal konkurranse 

og ønsket om å kortsiktig maksimere profitten kan imidlertid medføre at billig ingeniørkompetanse fra utlandet utkonkur-

rerer norsk ingeniørarbeidskraft. 

NITOs tariffavtaler i privat sektor inneholder ikke minstelønnssatser. De er derfor lite egnet til allmengjøring for å demme 

opp for sosial dumping av ingeniørarbeidskraft.

 NITO mener:
 Den norske samarbeidsmodellen sikrer et bedre arbeidsliv for både arbeidsgivere og 
 arbeidstakere.

 Sosial dumping må bekjempes. 

 NITO vil:
 Sentralt og lokalt påvirke arbeidsgivere til å sikre arbeidstakere forsvarlige arbeidsvilkår 
 uansett hvor arbeidet utføres.

 Arbeide for at den norske modellen tas i bruk i hele arbeidslivet. 

 Samarbeide med andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt for å skape et 
 bedre arbeidsliv.
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MANGFOLD OG ET INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Mange får ikke brukt sitt fulle potensial i arbeidslivet, noe som skaper hindre for å leve det livet man ønsker også 

utenfor arbeidet. 

Mangfold i arbeidslivet handler om å inkludere alle mennesker uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion 

eller seksualitet. Aktiv inkludering vil gi rom for alle mennesker i arbeid. Å ikke inkludere kan være en diskriminerende 

handling. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne 

eller seksuell legning er forbudt.

NITO bør søke å oppnå mangfold i arbeidslivet av flere grunner. Mangel på arbeidskraft er en av dem. Det blir stadig  

uttrykt behov for flere ingeniører og teknologer. Å tilrettelegge for inkludering og utviding av søkermassen vil kunne  

bidra til å avhjelpe behovet for ingeniører. Mangfold kan sees som et konkurransefortrinn. Ulike arbeidstakere med ulik 

bakgrunn vil sammen kunne bidra til å skape felles verdier og resultat. Et mangfoldig arbeidsmiljø vil også kunne legge  

til rette for trivsel og godt omdømme.

IA-avtalens tre delmål:

> Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til 

 nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at syke-

 fraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.

> Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer 

 med nedsatt funksjonsevne.

> Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv 

 måneder. Med dette menes en økning sammenlignet 

 med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet 

 (for personer over 50 år).

NITO har sluttet seg til Inkluderende arbeidsliv (IA)-avtalen for perioden 2014-2018. IA-avtalens overordnede mål er å 

forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra 

arbeidslivet. Det er spesifisert tre delmål på nasjonalt nivå. Avtalen fra 2014 (se faktaboks) vektlegger i større grad  

enn tidligere det systematisk forebyggende HMS-arbeidet i virksomhetene og innsatsen for personer med nedsatt  

funksjonsevne. 

En aktiv holdning til mangfold i arbeidslivet vil først og fremst være viktig med tanke på medlemmene. Medlemmer som 

i undersøkelser har oppgitt å kjenne seg uønskede på arbeidsplassen relaterer dette blant annet til alder, kjønn og et-

nisitet. Det vil være viktig å arbeide for å sikre trygge arbeidsplasser, med et godt arbeidsmiljø for alle.

 NITO mener:
 Det må gis mulighet til å bidra i arbeidslivet for personer med arbeidsevne uavhengig av 
 alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion eller seksualitet. 

 NITO vil:
 Bidra til utvikling av avtalen om et inkluderende arbeidsliv på bakgrunn av de erfaringene 
 som høstes.

 Arbeide lokalt for at avtalens mål blir realisert i flest mulig virksomheter.
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PENSJON4

Alderspensjonen er det vi skal leve av når vi slutter å arbeide. Pensjon kan sees på som utsatt lønn. Pensjonsreformen 

ble innført blant annet fordi befolkningen lever lenger, vi utdanner oss lengre enn tidligere og antallet år i arbeidslivet har 

blitt færre. Dette skapte utfordringer for finansieringen av folketrygden på sikt.

Pensjonsreformen ble gjennomført i 2011. Folketrygden ble lagt om sammen med AFP-ordningen i privat sektor, blant  

annet med det mål for øye at folk som har lyst kan arbeide lenger. Ved innføringen av pensjonsreformen ble det blant 

annet mulighet for uttak fra folketrygden i kombinasjon med arbeid etter 62 år. I folketrygden ble det også lagt inn flere 

former for overgangsordninger, slik at personer som var pensjonister i minst mulig grad skulle bli berørt og at de som 

nærmet seg pensjonsalderen skulle få muligheten til å områ seg.

En av utfordringene med pensjonsreformen er at ikke alle ordninger spiller like godt sammen. Offentlige tjeneste- 

pensjoner inneholder for eksempel få insentiver til å arbeide lenger enn 67 år. Samtidig virker ordningene i privat og 

offentlig AFP som et hinder for mobilitet mellom sektorene etter at arbeidstakerne har fylt 53 år.

Etter at vi fikk lov om innskuddspensjon for privat sektor, samtidig med at befolkningen blir eldre, rentene er lave og 

bedriftene stadig mer kostnadsbevisste, har vi sett at stadig flere av de bedriftene som tidligere hadde ytelsesordninger 

har valgt å gå over til innskudds- eller hybridordninger for sine ansatte. I innskudds- og hybridordninger flyttes mye av 

risikoen forbundet med pensjonsordningen fra virksomheten og over på ansatte, selv om kostnadene ved ordningene ikke 

nødvendigvis er lavere.

I kommende kongressperiode skal både pensjonsreformen i folketrygden og AFP-ordningen i privat sektor evalueres.  

Det er dessuten forventet at både tjenestepensjonsordningene og AFP-ordningene i offentlig sektor vil bli trukket inn i 

tariffoppgjørene i løpet av perioden.

De offentlige tjenestepensjonsordningene har tradisjonelt vært malen for en god og solid pensjonsordning for ansatte. 

Ordningene avviker imidlertid fra det grunnleggende prinsippet i ny folketrygd ved at de i mindre grad stimulerer til å 

stå lenger i arbeid enn tidligere. Dessuten faller garantien for å få 66 prosents ytelse av sluttlønn ved full opptjening 

for pensjonister bort for ansatte født i 1959 og senere. Regjeringen har tatt initiativ til et arbeid for å tilpasse offentlig 

tjenestepensjon til pensjonsreformen. I dette arbeidet vil sentrale diskusjoner blant annet være hvordan ordningene 

fortsatt skal være trygge og solide og, som i dag, være så attraktive at de kan brukes ved rekruttering av medarbeidere 

til sektoren.

 NITO mener:
 Alle arbeidstakere må være omfattet av gode tjenestepensjonsordninger som sikrer en 
 verdig alderdom.

 Pensjonsordningene må ikke være til hinder for mobilitet mellom offentlig og privat sektor.

 Alle arbeidstakere skal ha muligheten til å kombinere arbeid og pensjon fra 62 år. 

 NITO vil:
 Arbeide for en tilpasning av dagens offentlige tjenestepensjonsordninger som ikke 
 svekker ansattes opptjente rettigheter.

 Arbeide for en fjerning av aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

4 For en oversikt over pensjon se her: http://www.arbeidslivet.no/Velferd/Pensjon/Om-pensjon
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IKT
Digital teknologi gjennomsyrer samfunnet og utgjør en enorm endringskraft. Alt fra endringer i forretningsstrategi til 

vedtak om store offentlige reformer innebærer beslutninger som involverer IKT. IKT er i dag hjertet av virksomheters 

forretningsmodell. Som innbyggere bruker vi digitale plattformer til nær sagt alle formål og til alle døgnets tider. 

NITO er optimistisk på vegne av hva teknologien kan bidra med i samfunnet. World Economic Forum rangerer Norge som 

nummer 5 i verden i «best på IT». Vi har imidlertid fortsatt mange utfordringer, og det er et stort potensiale for økt verd-

iskaping og bedre velferdstjenester dersom vi klarer å legge til rette for nye digitale løft. Samtidig er digitalisering heftet 

med en rekke utfordringer som kan antas å øke i styrke ettersom samfunnet går stadig dypere inn i den digitale tidsalder. 

Da må vi passe på at digitaliseringen faktisk skjer til beste for befolkningen.

DET DIGITALE NÆRINGSLIVET

Vekst i produktivitet henger nært sammen med digitalisering. Det foregår en diskusjon både i Norge og internasjonalt  

om hvorvidt de teknologiske endringene går så fort at teknologien er i ferd med å erstatte flere arbeidsplasser enn den 

klarer å skape. Det er grunn til å være oppmerksom på hastigheten i de endringene som foregår. Et sentralt problem vil 

være mistilpasninger i arbeidsmarkedet på kort sikt. Særlig vil det gjelde arbeidsplasser innen industri, handel og  

administrasjon.5 Samtidig blir det et økende behov for arbeidstakere med IKT-kompetanse.

Velstandsvekst handler om å frigjøre arbeidskraft til nye formål. Rasjonalisering vil også frigjøre midler til nye invest-

eringer. På lang sikt mener NITO at økonomien og arbeidsmarkedet vil tilpasse seg de nye teknologiene, slik forskning på 

digitalisering av det norske arbeidsmarkedet også fastslår.6 Det trengs arbeidstakere med kompetanse til å utvikle og 

vedlikeholde løsningene og som gjør at norsk næringsliv kan være konkurransedyktig (se punkter under IKT-kompetanse). 

Konkurranseutsatt industri er helt avhengig av å være i front når det gjelder kompetanse og teknologi på grunn av kost-

nadsnivået i Norge. IKT-næringen bidrar til å styrke produktiviteten i andre næringer. 

Ny teknologi fungerer som springbrett for ny næringsvirksomhet og ny eksport. Vi ser eksempler på at industri flytter 

hjem, for eksempel i møbelindustrien, som følge av «helautomatisering». I Europa pågår prosjekter for å bistå næring-

slivet i å fremme produktivitet og skape nye arbeidsplasser gjennom økt bruk av IKT. I Tyskland samarbeider eksempelvis 

industrien og myndighetene om Industrie 4.0, som skal styrke industriens konkurransekraft gjennom utvikling av selv-

lærende intelligente datasystemer og roboter.7

5 http://www.dn.se/debatt/automatiseringen-har-tagit-bort-450-000-jobb-pa-fem-ar/
6 https://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/05/Computerization-and-the-Future-of-Jobs-in-Norway.pdf

7 Industrie 4.0 er en tysk high tech-strategi som fremmer digitalisering og robotisering av industrien: http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0
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 NITO mener:
 Norge må ha gode og treffsikre virkemidler som gjør det enklere for næringslivet å satse 
 på fremtidens IKT.

 NITO vil: 
 Arbeide for at Norge etablerer en high tech-strategi for fremtidens industri.

Offshoring av IKT oppgaver

Med offshoring menes bedrifter som flytter ut virksomhet til utlandet, enten i egen regi eller ved at en kjøper tjenestene 

fra en virksomhet i utlandet. NITO er opptatt av at det både er en fare for kompetanseforvitring og en sikkerhetsrisiko 

forbundet med offshoring.

Kompetanserisikoen peker på virksomhetens langsiktige kompetansebehov, og at det er en fare for forvitring av  

nødvendig kompetanse i landet det offshores fra. På virksomhetsnivå kan evnen til å kvalitetssikre produksjonen man  

har satt ut svekkes. Innkjøpskompetansen innen fagfeltet vil over tid også kunne forvitre.

I tillegg blir det stadig vanskeligere å hente hjem produksjonen av tjenesten/varen fordi den enkelte bedrift har mistet 

kompetansen til å løse oppgaven på egenhånd, og vil ha utfordringer med å bygge denne opp på nytt.

NITO er opptatt av å videreutvikle IKT-næringen i Norge for også å skape grunnlag for fremtidige arbeidsplasser. Det vil 

gi trygghet for dagens ungdom som vil utdanne seg innen IKT-fagområdene – utdanninger som er grunnleggende viktig i 

kunnskapssamfunnet. Det betyr at norsk næringsliv må utfordres til å endre holdning til offshoring av IKT-arbeidsplasser.

Sikkerhetsrisikoen ved offshoring skyldes en rekke forhold som ligger utenfor selve IKT-systemene. Sikkerhetspolitisk 

stabilitet, samfunnsforhold i landet, handelsavtaler, harmonisert lovverk og rettspraksis, seriøse kommersielle aktører 

og gode kontrakter er eksempler på slike forhold. Disse forholdene er vanskelig å vurdere for den enkelte virksomhet.  

I tillegg er det sikkerhetsrisiko forbundet med krav til IKT-løsningene. 

I dag er det kun meldeplikt til Datatilsynet for bedrifter som ønsker å flytte data over landegrensene. Tidligere måtte 

Datatilsynet godkjenne søknader, og tillitsvalgte fikk mulighet til å påpeke svakheter som kunne vektlegges når søknaden 

ble vurdert.

Norge har flere fortrinn når det gjelder lagring av store datamengder og drift av datahaller. God tilgang til sikre fjell- 

haller og billig kraft for kjøling av servere kan gjøre oss konkurransedyktige internasjonalt. Norske datahaller har i dag 

ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta seg av de store internasjonale konsernene. Datalagring flyttes derfor gjerne til uten-

landske selskaper med støttefunksjoner i lavkostland. I revidert nasjonalbudsjett for 2015 ble el-avgiften for datasentre 

redusert, men det er fortsatt rom for bedre rammebetingelser for næringen. Lagring og drift av datahaller har stort 

potensiale til å gi inntekter og nye arbeidsplasser, og dermed bidra til utvikling av IKT-sektoren/kompetansen i Norge. 
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 NITO mener:
 Norske leverandører av datasentre for lagring må benyttes der de de kan konkurrere på 
 pris og kvalitet sammenlignet med utenlandske aktører.

 Det må innføres en offentlig godkjenningsordning av offshoring for eksempel 
 gjennom Datatilsynet.

 De reelle og totale kostnadene ved offshoring versus fortsatt bruk av arbeidskraft i Norge 
 må utredes.

 Offshoring må skje på en trygg og sikker måte. 

 NITO vil: 
 Arbeide for at virksomheter i Norge reduserer bruk av offshoring.

 Arbeide for at det utvikles en offentlig veileder for hvordan og i hvilke tilfeller offshoring 
 bør unngås ut fra sikkerhetshensyn. 

 Arbeide for at det etableres en helhetlig satsing på datahaller i Norge som inkluderer 
 gunstige skatte- og avgiftsregler og kompetansemiljøer med kapasitet til å ta både drift, 
 vedlikehold og lagring av data for de store IT-selskapene og for offentlige virksomheter. 

Arbeidsliv

IT-bedrifter og IT-ansatte anses gjerne som prototyper i «det nye arbeidslivet». Arbeidsgivere hevder at flat struktur  

og at mange IKT-ansatte er medeiere av egen bedrift ikke gir samme interessemotsetning som i andre bransjer. Flat 

struktur er imidlertid ikke ensbetydende med fravær av konflikter. Flere undersøkelser viser at ansatte i IKT-bransjen 

opplever lite innflytelse over egne arbeidsmål. Arbeidstakere opplever ofte et stort press på å levere innen stadig nye 

tidsfrister, «continous peaks», og krav om å jobbe utover ordinær arbeidstid.8 NITO erfarer at det er hyppig bruk av  

ulovlig overtid i bransjen. I nedbemanningssaker er det mange dårlige prosesser, blant annet med mye brudd på  

medbestemmelsesrettigheter.

Organiseringsgraden i IKT-sektoren er lav. NITO har erfaring med at det er vanskelig å få tillitsvalgte og tariffavtaler 

i sektoren. Mange arbeidsgivere går også langt for å hindre organisering i IKT-bransjen. Det skyldes både manglende 

kunnskap og stor motstand mot organisering både hos arbeidsgivere og arbeidstakere ifølge en tidligere undersøkelse. 

Likevel er det få arbeidstvister. En hypotese er at fordi det er relativt enkelt å få seg ny jobb, flytter mange arbeidstakere 

på seg i stedet for å si ifra om latente konflikter. I IKT-sektoren er det også hyppig bruk av konsulentavtaler. Disse kan 

i praksis være omgåelser av arbeidsmiljøloven, for eksempel ved at man pålegger arbeidstaker å danne et selskap som 

leier ut arbeidskraft til arbeidsgiver.

 NITO mener:
• De største utfordringene for IKT-ansatte er forventninger om tilgjengelighet «24/7» 
 og stor bruk av overtid. 

 NITO vil: 
• Bidra til å synliggjøre utfordringene for arbeidstakere i IKT-sektoren.

• Skape større forståelse blant arbeidsgivere i IKT-sektoren for verdien av et moderne 
 organisert arbeidsliv.

8  http://www.de-facto.no/sfiles/9/01/2/file/193927fleksibelt-for-hvem.pdf
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9 http://www.difi.no/sites/difino/files/sluttrapport-evaluering-av-difi-31.12.14.pdf

DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR
Digitalisering gir det offentlige muligheten til å gi innbyggerne gode offentlige tjenester ved å sette innbyggerne i 

sentrum på en helt ny måte. Digitale tjenester og ikke minst sammenkobling av ulike tjenester fra flere etater vil gjøre 

at offentlige aktører blir mer tilgjengelige og får økt effektivitet. Selvbetjeningsløsninger er også langt billigere enn 

manuell saksbehandling.

I dag har svært mange etater og tjenester utviklet parallelle systemer. En slik utvikling har skjedd gradvis og har derfor 

naturlige historiske årsaker. Det innebærer likevel utfordringer, fordi store datasystemer ofte er kompliserte og dyre å 

videreutvikle eller integrere. Slike behov oppstår imidlertid når tjenester skal forbedres, eller det gjøres organisatoriske 

endringer. Vedtak om sammenslåing av kommuner eller sykehus kan like gjerne karakteriseres som digitaliserings-

prosjekter. Da må det tas høyde for dette i bevilgninger og planlegging. Nye IT-systemer må gjøres så fleksible at de 

ikke hindrer omorganisering i framtiden.

For å etablere en ny standard for digitalisering i offentlig sektor behøves en sterk strategisk aktør. Det er blant annet 

et rom for at staten tar ansvar for fellesløsninger for hele forvaltningen, slik som elektronisk ID eller digital postkasse. 

I tillegg er virksomheter og innbyggerne avhengige av at store systemer fungerer godt i samspill (for eksempel data-

utveksling mellom NAV og Skatteetaten). Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) kan betegnes som statens IT-direktorat, 

og er i en evaluering i 2014 vurdert til å havne på sidelinjen i store reform- og IT-prosjekter.9 DIFI bør tilføres sterkere 

virkemidler og bygge opp et sterkere kompetansemiljø, slik at det blir den statlige strategiske aktøren det er behov for.

 NITO mener:
 Det offentlige må tilby befolkningen og næringslivet gode og effektive selvbetjeningsløsninger 
 som kan brukes når det passer dem.

 DIFI bør bli en strategisk pådriver for digitalisering i offentlig sektor gjennom å tilføres 
 sterkere virkemidler, et sterkere kompetansemiljø, og færre driftsoppgaver.

 Offentlige virksomheter må bli bedre til å bestille og eie digitale prosjekter. 
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TEKNOLOGIKUNNSKAP I SAMFUNNET

Digitale samfunn går igjennom et systemskifte knyttet til blant annet arbeidsdeling, maktforhold, sårbarhet og person-

vern. Skal digital teknologi formes til beste for befolkningen, og skal samfunnet evne å ha gode offentlige debatter om 

dette temaet, kreves rett kompetanse hos både innbyggere, næringsliv og offentlige aktører.

Ferdigheter i befolkningen

En stor andel av Norges innbyggere er på internett, men 25 prosent av den voksne befolkningen har likevel manglende 

eller svake IKT-ferdigheter.10 Hele 41 prosent av innvandrerbefolkningen har lav digital kompetanse. DIFI har estimert at 

vel en million innbyggere har utfordringer med å kommunisere digitalt med forvaltningen.

Personer som ikke bruker IKT eller har lav kompetanse innen IKT-bruk, risikerer å bli ekskludert fra store deler av sam-

funnsutviklingen. De risikerer også i større grad å utsette seg for risiko som svindel og lignende, fordi digital dømmekraft 

må læres. «Digital Deltagelse 2017» er en strategi som skal styrke innbyggernes digitale kompetanse.11

Utdanning

Mangel på IKT-utdannede er allerede i dag stor og går utover gjennomføringsevne og kontinuitet i mange prosjekter. 

Analyser gjort av Damvad viser at det vil være en betydelig økning i behovet for IKT-utdannede. Underdekningen er anslått 

til å være 10 500 ubesatte stillinger i 2030. Samtidig er kvinneandelen lavere her enn i ingeniørutdanninger generelt. 

Overbookingen av studieplasser innen IT er høy, og utdanningen har behov for økte midler. I 2015 var det 61 prosent 

overbooking. Se for øvrig eget kapittel om rekruttering til ingeniør- og teknologyrker.

Livslang læring

Arbeidsgiverne har ansvar for å beholde arbeidstakere i bransjen gjennom at de får tilstrekkelig kompetanseutvikling 

og videreutdanning. Mange arbeidstakere opplever at teknologien endrer seg for raskt til at de klarer å henge med, og 

dermed slutter til fordel for andre bransjer. Det finnes en holdning om at IT-medarbeidere er så opptatt av det de holder 

på med at de hadde arbeidet uansett om de fikk lønn eller ikke. Enkelte arbeidsgivere utnytter dette, og overlater 

 kompetanseutvikling i stor grad til den enkeltes fritid. Slik undergraves og tapes kompetanse vi har stort behov for.

10 https://www.regjeringen.no/contentassets/88b4acf5209b4a15b43580ff557e2ebe/tiltak_digital_deltagelse.pdf 
 11 http://www.vox.no/nyheter/et-loft-for-digital-deltakelse/
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Bestillerkompetanse

Felles for private og offentlige virksomheter er at de ikke kan sitte på all IT-kunnskapen selv. Noe må også kjøpes inn  

eksternt. Derfor er det nødvendig med bestillerkompetanse, det vil si kompetanse til å uttrykke egne behov på en god 

måte, stille de riktige kravene og evne å følge opp leveransene underveis. IT-systemer skal utvikles, tilpasses, imple-

menteres og driftes – dette innebærer i stor grad også organisasjonsutvikling. Mangler man kompetanse på teknologi i 

bestillende virksomhet, er det en fare for å havne i «leverandørens makt».

 NITO mener:
 Antall studieplasser innen IKT må økes, og frafallet må reduseres.

 Arbeidsgiverne har ansvar for at ansatte i IKT-sektoren får tilstrekkelig kompetanse-
 utvikling og videreutdanning. 

 IKT-undervisningen i skolen må styrkes for å forberede den kommende arbeidsstyrken 
 på digitaliseringen. 

 NITO vil: 
 Arbeide for å endre arbeidsgiveres holdning om at kompetanseheving i IKT-sektoren skal 
 skje i fritiden.

 Bidra til at program for digital deltagelse lykkes. 

 Arbeide for at programmering innføres som valgfag i ungdomsskolen.

PERSONVERN OG DIGITAL SÅRBARHET

Digital sårbarhet

Samfunnet kan være sårbart for at trusselaktører overvåker, manipulerer eller ødelegger samfunnsfunksjoner, eller 

får tilgang til sensitiv informasjon som kan skade samfunnet. Det er av høy nasjonal interesse å sikre viktige samfunns-

funksjoner fra slike angrep. Det mest grunnleggende man kan angripe for å legge en sivilisert nasjon i bakken raskt er 

kraftforsyningen, tett etterfulgt av ekom-infrastrukturen. Disse to er til alt overmål gjensidig avhengige, for eksempel er 

personell som eventuelt sendes ut for å reparere kraftlinjene i stor grad avhengige av en fungerende ekom-infrastruktur 

for å koordinere arbeidet. Betalingssystemer, matforsyning og samferdsel er andre viktige samfunnsfunksjoner som må 

beskyttes. Mangel på kompetanse er en av de største digitale sårbarhetene.

IT-sikkerhet innebærer blant annet at IT-systemer bare er tilgjengelige for dem som skal ha tilgang. Like viktig er det 

imidlertid at brukere av IT-verktøy er bevisst på muligheten for å bli lurt. Arbeidstakere baserer seg i dag på bruk av 

mobile enheter i mange sammenhenger. Arbeidsgiver har imidlertid ikke full kontroll over hva som lastes ned. Arbeidstaker 

bruker mobilen privat og laster ned apper, og gjennom dette deles egen informasjon. Svært få har kontroll på hva appen 

faktisk henter av informasjon, og sensitiv bedriftsinformasjon som ligger på mobilen kan dermed enkelt hentes av andre.

Som arbeidstaker kan man tilsvarende være utsatt for overvåking. Den teknologiske utviklingen gir arbeidsgivere stadig 

nye muligheter til å innhente opplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle arbeidsavtalen. Arbeidsgivers 

rammer for innsyn i og bruk av opplysninger om den enkelte er regulert i personopplysningsloven med tilhørende forskrift.

 NITO mener:
 Kompetanse om digital sårbarhet må styrkes både blant beslutningstakere, fagekspertise 
 og brukere. 
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12 Metadata er data som beskriver andre data. Det kan være informasjon om hva du leste, hvor 
lenge du leste, når du leste, hva slags enhet du benyttet, hvor du var når du leste osv.

 NITO vil: 
 Arbeide for at det etableres beredskapsløsninger som minimerer konsekvensene av den 
 digitale sårbarheten.

 Arbeide for økt bevissthet om digital sårbarhet i offentlige og private virksomheter, 
 og behovet for kompetanse på dette. 

 Arbeide for økt bevissthet i befolkningen om hva slags informasjon man faktisk deler 
 med andre.
 

Personvern

Personvernprinsippet innebærer at man ikke skal lagre flere data enn nødvendig, eller utover den perioden det i utgangs- 

punktet er bruk for. Personvernprinsippet vil komme under stadig mer press etter hvert som alle biter av menneskers liv 

digitaliseres. Både myndighetenes behov for sikkerhet og bedrifters kommersielle behov utfordrer personvernprinsippet. 

Nettaktørers datainnsamling og analyse av store datamengder, såkalte big data, er en sterkt voksende trend og har et 

svært stort kommersielt potensiale. En hel rekke såkalte metadata12 registreres, analyseres, kobles og selges videre,  

eventuelt brukes til utvikling av eget selskap. De store utenlandske aktørene som Facebook, Google, Apple mv. er  

drivende i denne utviklingen der slike data kan selges i form av reklameeksponering ut fra en brukerprofil basert på dine 

registrerte data. I Norge har Dagens Næringsliv avslørt at Schibsteds innloggingstjeneste SPiD samler svært mye data 

om den enkelte bruker for så å kategorisere etter aktivitet, adferd og interesser. Konsekvensen av utviklingen er at aldri 

har så mange visst så mye om oss som de ressurssterke nettsidene gjør. Det er av nasjonal interesse å sikre at de mest 

sensitive personopplysningene ikke kommer uvedkommende i hende.

Kunnskapen om hva slags informasjon som registreres er lav i befolkningen. Datatilsynet mener det i seg selv er et  

problem at innsamlingsmetodene (algoritmene) er så kompliserte at selv ikke profesjonelle forstår hvordan data samles 

inn, hvilke data det gjelder og hva det brukes til. NITO mener det bør være svært enkelt for den enkelte forbruker å få  

innsyn i hvilke data som er lagret om seg selv. I Estland eier innbyggerne sine egne data, noe som gjør at all informasjon 

er koblet sammen, samtidig som all innhenting av denne informasjonen logges. Det kan være behov for strengere lov- 

giving for at forbrukeren selv skal kunne eie sine data.

Det er et prinsipielt skille mellom at man gir fra seg data frivillig og at staten samler inn informasjon om hele landets  

befolkning ufrivillig. Tidligere har det vært et prinsipp at det må være mistanke om noe kriminelt før man tillater  

kommunikasjonskontroll; uavhengig av om det var snakk om selve innholdet i kommunikasjonen, eller kun metadataene 

som beskriver kommunikasjonen. NITO er bekymret for at dette prinsippet nå er under press, at overvåkingen vil favne 

informasjon om «alt og alle».

 NITO mener:

 Arbeidsgiveres innhenting av personopplysninger må begrenses til de opplysninger som 
 er nødvendige for at arbeidsgiver skal kunne oppfylle sitt arbeidsgiveransvar.

 Det bør være svært enkelt for den enkelte forbruker å få innsyn i hvilke data som er lagret 
 om seg selv.

 NITO vil: 

 Arbeide for at personvernløsninger bygges inn i IT-systemene (integrert personvern).
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SAMFERDSEL
Samferdsel påvirker folks hverdag og næringslivets verdiskaping gjennom tilgang på arbeidskraft og varetransport. Både 

person- og godstransport forventes å øke fremover som følge av befolkningsvekst, økonomisk utvikling og globalisering. 

Ingeniører og teknologer har bokstavelig talt bygget og utviklet det norske samfunnet. Den teknologiske utviklingen går 

raskt, den byr på større kompleksitet, flere muligheter og økte kostnader. Klimaendringene utfordrer også transport-

systemet. Det er nok av spennende samferdselsprosjekter i vente, og det er viktig å skape forståelse for at realiseringen 

avhenger av at flere ingeniører og teknologer velger å jobbe med samferdsel. 

Politiske føringer

Nasjonal transportplan er Stortingets hovedverktøy for langsiktig prioritering og samferdselssatsing. Nasjonal transport- 

plan for perioden 2018-2029 skal behandles i Stortinget i 2017, og NITO deltar i transportetatenes referansegruppe. 

Fremkommelighet, transportsikkerhet, klima og miljø blir målområder for transportsystemet. 

Transportsektoren er en betydelig bidragsyter til utslipp av klimagasser, og utviklingen mot lavutslippssamfunnet krever 

endringer i transportpolitikken. Sektoren står i dag for en tredjedel av norske utslipp. Regjeringen foreslår at Norge 

innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent, basert på EUs rammeverk.

Befolkningsveksten i de norske byene er blant de høyeste i Europa, og Stortingets mål er at veksten i persontransporten 

skal tas med kollektivtiltak, sykkel og gange. Gjennom bymiljøavtaler skal staten bidra til helhetlig innsats og virke- 

middelbruk i de største byene. Regjeringen gjennomfører flere endringer i organisering og finansiering av sektoren.  

Nytt veiselskap og jernbanereform er blant løsningene.

NITO kan engasjere seg i samferdselsdebatter både lokalt og nasjonalt. Medlemmene kan bidra med faglig tyngde og 

vurderinger og gi råd for hvordan vi skal få en best mulig bruk av ny teknologi i transportsektoren.

Bedre fremkommelighet og reduksjon av klimagassutslipp

I byområder er fremkommelighet og luftkvalitet allerede under press. De ni største norske byene forventer en befolknings- 

vekst på nesten 40 prosent innen 2050, og god areal- og transportplanlegging blir vesentlig. Oslo har klart nullvekst i 

vegtrafikken i perioden 2007–2013 gjennom offensiv satsing på kollektivtrafikk. Når det gjelder godstransporten, er  

vegnettet en stadig sterkere konkurrent til både sjø og jernbanetilbudet, også for de lengre transportene. 
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Transportbehov, transportform og energibruk i sektoren må påvirkes for å bedre fremkommelighet og redusere utslipp. 

Aktuelle virkemidler er godt kollektivtilbud og innfartsparkeringer, gjennomgående sykkelveinett, bruk av elsykler og 

elmopeder, mer gods på sjø og bane, bruk av droner til varedistribusjon, avgiftspolitikk og krav til utslipp. Indre bykjerne  

kan gjøres utilgjengelig for privatbiler for å gi rom for gående, syklende, kollektivtransport og varer. Insentiver kan 

stimulere til endringer, deriblant overgang til lav- og nullutslippskjøretøy. Elbilbruken er illustrerende. Avgiftsfritak, 

kjøring i kollektivfeltet og gratis parkering har medført mer enn 50 000 registrerte elbiler i Norge. 

Innovasjon kan skape mer miljøvennlig transport – og arbeidsplasser. Fergedrift er tradisjonelt energikrevende. 

LNG benyttes nå som energibærer for et fåtall ferger i Norge, og verdens første batteridrevne ferge trafikkerer 

Sognefjorden. Hos teknologibedriften Wärtsilä på Stord tas et nytt skritt på veien mot elektrifisering av skipsfarten.  

De tester et system for trådløs lading av batteridrevne skip.

 NITO mener:
 Fremkommeligheten for person- og varetransporten må forbedres. Løsningene må i tillegg 
 ivareta hensynet til trafikksikkerhet og bidra til redusert utslipp fra transportsektoren. 

 Kvalitet og kapasitet på infrastruktur for vei og jernbane må forbedres. 
 Vedlikeholds-innsatsen må styrkes.

 Det må tilrettelegges og stimuleres for overgang til mer miljøvennlige transportformer, 
 herunder øke fokuset på gode og helhetlige løsninger for gange og sykkel.

 Transportbehovet bør reduseres og infrastrukturen brukes bedre. Aktuelle virkemidler er 
 fortetting ved knutepunkter og krav til lokalisering av arbeidsplasser og boliger. Trafikken 
 kan styres og fordeles bedre gjennom bruk av for eksempel Intelligente transportsystemer 
 og -tjenester (ITS).

Ingeniørenes og teknologenes rolle

Den moderne norske infrastrukturen er grunnlagt på ingeniørenes  

erfaring og kjennskap til «beste praksis», topografi og klima, kombinert 

med kunnskap og interesse for utvikling innen metoder, materialer  

og maskiner. 

Teknologiens rolle for å håndtere transportutfordringene poengteres i 

forbindelse med ny nasjonal transportplan. Løsningene omfatter blant  

annet kjøretøyteknologi og systemer for overvåking av infrastruktur,  

trafikkstyring, beredskap og smartere godsdistribusjon. NITO støtter 

denne utviklingen, slik ingeniører og teknologer alltid har støttet positive 

tekniske nyvinninger. 

Samferdsel påvirker samfunnsstruktur, tilgjengelighet, miljø og økonomi, 

og flere yrkesgrupper er engasjert i samferdselssektoren. Ingeniørenes 

kompetanse om konsekvenser av ulike alternativer må anvendes i  

beslutningsprosesser, og vår fagkompetanse må ha god gjennomslags- 

kraft når prosjekter skal realiseres.

 NITO vil:
 Synliggjøre rollen ingeniørene og teknologene har ved 
 valg, implementering og bruk av ny teknologi og nye 
 metoder i transportsektoren. 
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Rekruttering = realisering

All infrastruktur skal rustes for klimaendringer. Det påvirker planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av 

samferdselsløsningene. Ny teknologi skal implementeres og klimautfordringen i sektoren løses. Økningen i større  

samferdselsprosjekter og planvolum de siste årene er markant. Fellesprosjekter mellom vei og jernbane skal planlegges 

og verdens lengste broforbindelse tegnes. Dette er svært interessante oppgaver for ingeniører og teknologer. 

Transportetatene erfarer imidlertid rekrutteringsutfordringer. Det gjelder både tilgang på spisskompetanse og kapasitet 

til å gjennomføre planer innenfor en del tekniske fagområder. Avhengigheten av konsulenter i ulike roller øker og fordyrer 

prosjektene. En annen konsekvens er at personer med andre kvalifikasjoner ansettes i ingeniørstillinger. Vi ser også at 

når unge ingeniører har fått erfaring, trekkes flere av dem mot jobber i næringslivet.

Regjeringen gjennomfører flere reformer. Et nytt veiselskap skal få ansvar for gitte strekninger, og innenfor jernbanen 

blir det omorganiseringer og mer konkurranse. Dette kan gjøre sektoren mer attraktiv og effektiv, men også bidra til å 

forsterke konkurransen om tilgang på fagkompetanse i statlig regi. Staten må være en attraktiv arbeidsgiver for å  

realisere samferdselssatsingen.

Det er viktig å følge med på konkurranseutsettingen innenfor samferdselssektoren, slik at den skjer under de rette  

vilkår. Luftfart står ovenfor viktige utfordringer i de nærmeste årene. Det er for eksempel potensial for forenkling av 

finansieringsvilkårene gjennom programmet Single European Sky – SES, som Norge er pålagt å delta i. 

Kompetente fagmiljøer er avgjørende for å ivareta og utvikle samferdselen i Norge. NITO mener rekruttering av riktig 

kompetanse og effektiv ressursbruk i samferdselssektoren er avgjørende for å realisere Stortingets ambisjoner.  

Produktivitetskommisjonen har for øvrig påpekt potensial for økt produktivitet og samfunnsnytte av investeringene i  

sektoren. Samfunnsøkonomisk nytte og mer effektiv ressursbruk er en føring i arbeidet med ny Nasjonal transportplan.

 NITO mener:
 Ambisjonsnivået i Nasjonal transportplan krever en økt satsing på rekruttering til fagområdet 
 og en styrking av utdanningstilbudet.

 Utdanningsinstitusjonene og bransjen/sektoren må samarbeide tettere om dimensjonering, 
 relevans og praksis i utdanningen.

 Arbeidsgivere må bruke virkemidler som sikrer tilgang til kvalifisert teknisk kompetanse i 
 sektoren. Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår er et viktig element.

 Rollemodeller, eksempler, ny teknologi og beste praksis må benyttes for å synliggjøre at 
 samferdselssektoren er attraktiv og interessant for ingeniører og teknologer.

 Statlige planer og sammenhengende utbygginger 
 må brukes ved større prosjekter. Det vil bidra til 
 mer rasjonell planlegging og prosjekt-
 gjennomføring og større nytte for brukerne. 

 Konkurranseutsettingen i samferdsels-
 sektoren må ikke svekke 
 utførelsen av samfunnspålagte 
 oppgaver.
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ENERGI OG KLIMA
Norges energiressurser og ikke minst den kompetansen vi har utviklet gir oss en viktig rolle som internasjonal leverandør 

av energi. Norge trenger en helhetlig politikk for langsiktig verdiskaping basert på våre rike energiressurser hvor energi-

behov, forsyningssikkerhet, klimahensyn og næringsutvikling ses i sammenheng.

EUs energiunion skal føre EU nok et skritt nærmere en felles energipolitikk og et felles energisystem. Vi vet foreløpig ikke 

hvor stor del av det nye regelverket som vil bli gjeldende i Norge, men energiunionen vil utvilsomt få stor betydning. EU 

får en stadig viktigere rolle i norsk energi- og klimapolitikk, og Norge trekkes frem som en viktig samarbeidspartner når 

det gjelder olje og gass.

OLJE-, GASS- OG LEVERANDØRINDUSTRIEN

Petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. 

De totale inntektene fra sektoren utgjorde i 2013 27 prosent av statens samlede inntekter, og næringen skaper ring-

virkninger både lokalt og regionalt. Måten vi forvalter de enorme petroleumsinntektene på sikrer også at de kommer hele 

folket til gode – både dagens og framtidige generasjoner.

I følge IRIS (International Research Institute of Stavanger) sin rapport Industribyggerne 2015 var det i 2014 rundt 

330 000 ansatte i petroleumsrelatert virksomhet, hvorav 186 000 i direkte petroleumsrelaterte virksomheter (operatør-

selskap og leverandører) og 143 000 i indirekte petroleumsrelaterte virksomheter (leverandører av generelle varer/

tjenester som transport, finans og så videre). Dette tilsvarer nesten 13 % av alle bosatte sysselsatte. 

Norge har en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri. Alle fylker og nesten alle kommuner 

i Norge har innbyggere som er sysselsatte i petroleumsrelaterte virksomheter.

Utfordringer for næringen

Petroleumsrelatert industri er inne i en krevende periode. I 2012 og 2013 sendte oljeselskapene alle utbygginger på 

norsk sokkel ut av Norge, og det har vært fokus på norske offshoreverfts konkurranseevne. Etter en lengre periode med 

svært høy aktivitet, utgjør nå kraftig fall i oljeprisene og en betydelig aktivitetsnedgang en stor utfordring for industrien. 

Det er behov for mer forutsigbarhet og stabilitet i olje- og gassnæringen. 
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Norge opplever for tiden en dramatisk nedbemanning i leverandørindustrien. Pr august 2015 har nedgangen i oljebransjen  

ifølge NAV ført til at over 36 000 jobber relatert til oljebransjen er varslet kuttet. Mange av de varslede nedbemannings- 

prosessene er ennå ikke gjennomført, og antall nedbemannede vil fortsette å stige. NITO er bekymret for hvilke utslag 

og ringvirkninger nedbemanningene vil ha for den enkelte, for kompetansen i næringen, for lokalsamfunnet og for andre 

næringer etter hvert som oppsigelsene blir en realitet for store grupper ansatte.

NITO har om lag 10 000 medlemmer i petroleumsrelatert industri. Vi er bekymret for at nedbemanningene skjer for raskt, 

og at næringen mister spisskompetanse som trengs når nye prosjekter skal bygges ut. Det må legges mer langsiktighet i 

de strategiske prioriteringene både hos myndigheter og selskaper.

 NITO mener:
 For å dempe svingningene i aktivitetsnivå og sysselsetting i næringen bør det i større grad 
 gjennomføres vedlikeholdsprosjekter og modifikasjoner når det er lite nybygging. 

 Olje- og energidepartementet og Petroleumstilsynet bør i større grad utnytte muligheten til 
 å stille konsesjonskrav, blant annet til satsing på IOR og EOR.13

 Det må settes et tak på produksjonen i oppgangsperioder.

Samtidig som det er behov for tiltak for å beholde verdifull kompetanse i næringen må det settes i verk tiltak for å 

omstille ingeniørarbeidskraft som kan benyttes i andre næringer, slik at man beholder spisskompetanse i de sterkest 

berørte regionene. 

 NITO mener:
 Regjeringen bør bevilge overføringer til en regionalt basert pakke som stiller omstillings-
 midler og midler til teknologiutviklingsprosjekter til rådighet. Et slikt prosjekt kan sørge for at 
 Norge bevarer spisskompetansen i næringen, beholder kompetanse i regionen og ikke minst 
 bidra til å øke innovasjonstakten. 

13 Improved Oil Recovery og Enhanced Oil Recovery
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Det er fornuftig å utnytte situasjonen til å iverksette tiltak i sektoren når tiltakene ikke skaper press i markedet. I denne 

situasjonen kan oljeselskapene og leverandørindustrien forske mer og utvikle gode og effektive rutiner for vedlikehold, 

kostnadseffektive modifikasjoner, økt utvinningsgrad og forbedringer innen oljevernberedskap. Dette er også en gyllen 

mulighet til å ta igjen utestående oppgaver og gjennomføre HMS-forbedringer og miljøtiltak på alle anlegg, for eksempel 

optimalisere/oppgradere lokale kraftanlegg (gassturbiner) for å øke virkningsgraden, installere varmegjenvinnings- 

anlegg, slukke fakkel med mer. 

En tiltakspakke fra staten kan bidra med finansieringsbistand som operatørselskapene kan søke om til denne type  

prosjekter. Gjennomføring av noen av disse prosjektene vil føre til god ressursutnyttelse og redusert press når markedet 

snur og utsatt vedlikehold må tas igjen.

Standardisering, innovasjon og teknologiutvikling

Knapt halvparten av ressursene på norsk sokkel er utvunnet, men mange av feltene har passert utvinningstoppen og deler  

av norsk kontinentalsokkel kan karakteriseres som en moden petroleumsprovins. Dette, sammen med forventninger om 

et gradvis lavere aktivitetsnivå fremover, tilsier at næringen står overfor et behov for omstilling både med hensyn til 

kapasitet innenfor enkelte deler av virksomheten og valg av teknologiske løsninger.

Petroleumsnæringen i Norge er svært kompetent. Ny teknologi har vært viktig for å oppnå høyest mulig verdiskaping og 

miljøvennlig utvinning av ressursene på den norske kontinentalsokkelen. Teknologi utviklet på norsk sokkel har også gitt 

norsk leverandørindustri en konkurransefordel internasjonalt. Teknologiutvikling vil være en viktig faktor fremover, blant 

annet for å redusere kostnadene og derigjennom generere ny lønnsom aktivitet. Satsing på prosjektrettet teknologi- 

utvikling kan bidra til å finne kostnadseffektive løsninger for videre utvikling av norsk sokkel. Bidrag fra myndighetene til 

prosjektrettet teknologiutvikling er særlig viktig i en situasjon hvor forsknings- og utviklingsaktiviteter har vært en av de 

postene som både oljeselskaper og leverandørselskaper har måttet kutte i pga. dårlig inntjening.

NITO mottar signaler om unødig byråkratisering og krav til dokumentering som bidrar til negativ konkurransevridning for 

norsk olje- og gassvirksomhet.

Ny teknologi som innebærer automatisering av arbeidsoppgaver venter på å bli tatt i bruk. Dette stiller oss også overfor 

utfordringer, blant annet knyttet til standardisering. Det er avgjørende at bransjen/næringen i tilstrekkelig grad klarer å 

samarbeide på tvers for å dele på kostnader til å satse på ny teknologi og effektivisering av operasjonene. Bransjen bør 

se til andre bransjer/industrier som allerede har implementert automatiserte systemer med tilhørende standarder, som 

f eks. prosess- og smelteverksindustrien.

 NITO mener:
 Forenkling og oppdatering av NORSOK og internasjonale standarder som bidrar til å senke 
 kostnadene og øke produktiviteten på norsk sokkel må iverksettes. Samtidig må viktige krav 
 til høye HMS-standarder ivaretas.

 Myndighetene må gjennom konsesjonsregelverket stille krav om at selskapene samarbeider 
 for å kunne satse på og ta i bruk ny teknologi. JIPer14 er en gulrot for samarbeid.

Petroleumsvirksomhet i nordområdene

Olje- og gassnæringen er en vesentlig bidragsyter til finansieringen av velferdssamfunnet og til industriell utvikling av 

hele landet, og vil være det også framover. Tidligere undersøkelser har vist at NITOs medlemmer er positive til utbygging 

i nordområdene.

NITO har i innspill til forvaltningsplan for nordområdene fremhevet at utvinning av petroleumsressurser i nord vil få  

stor betydning for sysselsetting, verdiskaping og kompetanseutvikling i regionen og landet for øvrig. Vi har gått inn for 

konsekvensutredninger i Barentshavet, Lofoten og Vesterålen, fordi vi mener det vil være avgjørende for å vurdere de 

samlede konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn på en åpen og demokratisk måte.

14 Joint Investment Programme
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NITO har vært opptatt av miljøperspektivet ved petroleumsvirksomhet, næringens sameksistens med andre næringer 

(spesielt fiskeri), samt beredskap. NITO har ikke ønsket at det legges opp til varig vern, ettersom det innebærer at  

man låser områder for all fremtid uavhengig av teknologiutvikling og eventuelt andre miljøfremmende tiltak. NITO har  

imidlertid understreket at petroleumsvirksomhet i nordområdene må underlegges strenge miljøkrav, og det må sikres  

en godt utbygd oljevernberedskap.

 NITO mener:
 Det må legges til rette for utvikling av petroleumsvirksomheten i nord – blant annet 
 gjennom igangsetting av konsekvensutredning for havområdene utenfor Lofoten, 
 Vesterålen og Senja.

 Miljømessige hensyn må vektlegges sterkt i en vurdering av en eventuell åpning av områdene.

 Det må stilles svært høye HMS-krav ved virksomhet i nordområdene. 

 Petroleumstilsynet må styrkes for å håndtere virksomhet i nord.

 Det må legges opp til utvidet stasjonær beredskap.

 Det må forskes på beredskapsteknologi spesielt for nordområdene.

 Det bør etableres en ISO-komite for arktiske strøk.

NITO er opptatt av at landsdelen sikres de sysselsettingsmessige gevinstene ved utvinning av olje og gass i 

nordområdene.

 NITO mener:
 Vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter med krav til lokalt innhold må videreføres i 
 forbindelse med økt virksomhet i nordområdene. 

 Det bør etableres en strategi for å utvikle kompetanse på alle områder og nivåer; blant 
 annet må det etableres relevante utdanninger i regionen.
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ENERGIFORSYNINGEN

Kraftforsyningen utgjør kritisk infrastruktur, og sikker energiforsyning er en forutsetning for at et moderne samfunn 

skal kunne fungere. NITO har nærmere 3 000 medlemmer innen energiforsyningen, og vi er dermed den nest største 

fagorganisasjonen på dette feltet. Det moderne samfunnet stiller store krav til stabil og sikker forsyning av strøm. In-

geniørene og teknologene har en nøkkelrolle i en trygg og stabil energiforsyning.

99 prosent av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. Vannkraften har mange fordeler – den er fornybar, ren, 

pålitelig, fleksibel og produserer billig energi i generasjon etter generasjon.

 NITO mener:
 Landets vannkraftressurser skal være i offentlig eie og forvaltes til beste for fellesskapet 
 og storsamfunnet. 

 De offentlige eierne må gjennom et aktivt eierskap bruke sin innflytelse til å sikre kontinuerlig 
 oppgradering, modernisering og utbygging av vannkraftforsyningen. 
 
Norsk energiforsyning står overfor store utfordringer de nærmeste årene, knyttet til blant annet behov for invest-

eringer, kostnadseffektivitet i systemet og strengere krav til forsyningssikkerhet og beredskap.

Kraftnettet er sårbart for eksterne påkjenninger som ekstremvær, ulykker, slitasje og press på kapasiteten i linjene. 

Utfall, det vil si når strømmen blir brutt, kan sette liv og helse i fare og er dessuten svært kostbart. Et langvarig strøm-

brudd vil lamme vårt moderne samfunn totalt.

Investeringstakten er økende, og både sentralnett og regionalnett står foran store oppgraderinger i årene som kommer. 

NITO mener likevel at forsyningssikkerheten flere steder i landet ikke er god nok. I den varslede stortingsmeldingen om 

energipolitikken må forsyningssikkerhet bli sett i sammenheng med kraftutbygging, klimapolitikk, fornybar energi mv. Det 

er viktig at prosjekter som styrker forsyningssikkerheten blir realisert.

 NITO mener: 
 Det er nødvendig med en forsterking av vedlikeholdet på nettet, raskere takt på utskifting 
 til nytt utstyr og oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg.

Selv om man bygger nett for å løse problemer med effektsvikt og kraftunderskudd, vil det alltid være hendelser det ikke 

er mulig å gardere seg mot. NITO mener at kompetanse om lokale forhold og det å kjenne sitt eget nett er svært viktig, og 

NITO beklager derfor at kompetanseforskriften for energiforsyningen er opphevet.

Ny fornybar energi

Norge er i en særstilling når det gjelder fornybar energi ved at rundt halvparten av energien vi bruker kommer fra forny-

bare kilder. Videre har Norge et stort potensiale for ny fornybar energi. Vind, sol, bio og bølgekraft er alle alternative 

energikilder med betydelige utbyggingsmuligheter.

Ved målrettet bruk av virkemidler og forutsigbare rammebetingelser kan regionale og nasjonale myndigheter – i sam-

spill med næringene – bidra til at fornybar energi og miljøteknologi blir internasjonalt ledende og fremtidsrettede 

kunnskapsnæringer.

Dårlige rammebetingelser sammenlignet med konkurrentene og mangel på risikokapital gjør at Norge risikerer teknologil-

ekkasje av tidligfaseteknologier. I stedet for en videreutvikling av lovende teknologier i Norge, risikerer vi derfor videre-

utvikling og industrialisering av norskutviklede teknologier i andre land.

Norsk petroleumsnæring skal videreutvikles, og NITO mener at kompetansen og teknologiutviklingen i olje- og  
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gassindustrien kan komme ny fornybar-industrien til gode. NITO er opptatt av å synliggjøre kompetansen som finnes i  

petroleumssektoren, og at teknologien og kompetansen innen sektoren blir kjent for og brukt i andre sektorer, for  

eksempel gjennom en teknologioverføringsordning som kan bidra til det grønne skiftet.

 NITO mener:

 Det er nødvendig med styrket forskningsinnsats, teknologiutvikling og fullskala demonstrasjonsanlegg på 

 en rekke områder innen fornybar energi. 

 NITO vil:

 Arbeide for å synliggjøre kompetansen som finnes i petroleumssektoren, og at teknologien og kompetansen 

 derfra blir kjent for andre sektorer, ikke minst fornybarnæringen.

Kompetanse

Energiforsyningssektoren er en kompetansenæring som krever at menneskene og teknologien er i stadig utvikling. Det 

er helt avgjørende at kunnskap og kompetanse opprettholdes, videreutvikles og rekrutteres for at denne bransjen også 

i fremtiden skal levere en trygg og stabil energiforsyning. NITO har i lengre tid uttrykt bekymring over at kraftbransjen – 

både produsenter og nettselskaper – sliter med rekrutteringen av ingeniører. NITOs medlemmer innen energibransjen/ 

kraftforsyningen har en gjennomsnittsalder på over 50 år, og rekruttering til bransjen har vært utfordrende. 

Oppbygging og vedlikehold av kompetansen innen næringen fremover vil derfor være avgjørende.

NHOs Kompetansebarometer 2015 viser at Energi Norges medlemsbedrifter har et stort udekket behov – de mangler 

medarbeidere på en rekke områder. Yrkesfag og ingeniørfag topper listen over hvilken kompetanse de trenger mest. 

 NITO mener:
 Myndighetene og næringen må i fellesskap iverksette tiltak for å gjøre næringen attraktiv 
 for unge – med spesielt fokus på kvinner.

 I forbindelse med den pågående omstillingen i petroleumssektoren bør det legges opp til 
 omskolering av ingeniører fra denne sektoren til energibransjen.

Digitalisering

Digitaliseringen innen energiforsyningen er godt i gang – og massiv digitalisering vil på sikt forandre vilkårene for hele 

kjeden; fra produksjon, salg og transmisjon til kjøp og forbruk av energi.

«Smart grid» er en betegnelse på hvordan strømnettet kan ta i bruk IKT for å utnytte infrastrukturen bedre. Smarte 

energisystemer kan være en del av løsningen for reduserte klimautslipp, og kan ifølge SINTEF bli en teknisk revolusjon 

som er minst like omfattende som introduksjonen av mobiltelefonen. Siden strøm er ferskvare må all strøm brukes med 

en gang den er produsert. Med smart grid vil strømforbruket kunne tilpasses fordi forbruk og produksjon kobles sammen 

via internett. Dette gir mye bedre informasjon om forbruk og pris. Forbrukerne vil merke dette ved at det skal installeres 

AMS-målere i alle sikringsskap innen 2017. I tillegg til redusert el-forbruk vil det bli lettere å dekke strømforbruket med 

sol, vind og bioenergi fordi samfunnets totale strømforbruk vil spres bedre utover døgnet.

Erfaringer blant annet fra Sverige viser imidlertid at digitalisering og ny teknologi kan være utfordrende for selskaper. 

Implementeringen av teknologien kan forsinkes dersom selskapene ikke har kompetanse eller evne til omstilling. Det er en 

risiko for at etablerte forretningsmodeller i sektoren hemmer innovasjonstakten, og at nye forretningsmuligheter knyttet 

til digitalisering ikke utnyttes.

 NITO mener:
 Myndighetene må etablere relevante rammebetingelser for å stimulere digitalisering i 
 næringen samt stille krav til næringen som gjør digitalisering nødvendig.
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KLIMA

Omstilling til et lavutslippssamfunn er nødvendig, og NITOs medlemmer vil være sentrale i denne prosessen. NITO støtter 

regjeringens ambisjoner i Klimameldingen (Meld St 13 2014-2015) om å kutte 40 prosent av klimagassutslippene innen 

2030, samt hovedgrepet til regjeringen om å inngå en avtale med EU om en felles oppfyllelse av reduksjonsmålene basert 

på EUs klimarammeverk.

EU er en sentral pådriver for utslippsreduksjoner, og Norge er allerede knyttet til EUs klimakvotesystem. En felles  

oppfyllelse av klimaforpliktelsene gir helhet og legger til rette for fleksibilitet og et effektivt regime for utslippskutt i  

Europa. Det kan også bidra til forutsigbarhet i næringspolitikken, og sikre samme rammevilkår for industrien.

Karbonbasert energi vil være en viktig del av verdens energimiks i flere tiår enda. Skal dette forenes med nødvendige  

kutt i klimagassutslipp mener NITO at fangst og lagring av CO
2
 i stor skala må realiseres, eksisterende teknologi for 

klimagassutslipp må tas i bruk og ny teknologi utvikles. Det må også etableres en pris på CO
2
-utslipp som gjør at kull 

erstattes av gass.

Norsk industri er blant verdens reneste, men kan fortsatt bli bedre. Konkurranseevnen kan sikres gjennom strenge  

miljøkrav, basert på god tilgang av høy kompetanse og verdensledende teknologi. Det å forhindre utflytting av industri  

til land som stiller færre miljøkrav, og dermed har mer forurensende industri, er imidlertid også et bidrag til å bremse 

den globale oppvarmingen. Vi skal redusere norske klimagassutslipp, men vi skal også unngå karbonlekkasje – og sikre 

norske arbeidsplasser.

Innen kvotepliktig sektor, som omfatter virksomheter innen kraftproduksjon og industri, er bedriftene innen EU underlagt 

samme regelverk fastlagt gjennom EUs kvotedirektiv. Her er det viktig at norske myndigheter fokuserer på tiltak som 

støtter teknologiutvikling og klimavennlige investeringer. De mulighetene som finnes til å støtte innovasjon og utvikling  

må benyttes

 NITO mener:
 Klimateknologifondet må styrkes.

 Miljøteknologiordningen15 må styrkes.

 CO
2
-kompensasjonsordningen må videreføres. 

15 Støtte til ny energi- og klimateknologi i industrien, Enova.
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Næringslivet, myndighetenes og partenes ansvar

Klimapolitikk må bli god næringspolitikk. Norsk næringsliv har gode forutsetninger for å være i front på klima, men det 

krever tilrettelegging fra myndighetenes side. Miljøteknologi må derfor stå sentralt i næringspolitikken, sammen med 

en målrettet satsing på forskning og utvikling av ny fornybar energi. Rammebetingelsene for testing og utprøving av ny 

teknologi må forbedres, og innen fornybarpolitikken må det etableres markeder for å sikre framtidig verdiskaping. Ikke 

minst bør Norge satse sterkt på investeringer i utdanning og forskning som kan bidra til realisering av miljøvennlig og 

fremtidsrettet teknologi. 

 NITO mener:
 Myndighetene må ta større ansvar for å sikre den nødvendige miljø- og klimakompetanse og 
 fagmiljøer, samt ha fokus på miljø og klima i forbindelse med anskaffelser.
 
 Myndighetene må bidra til utrulling av klimaløsninger gjennom offentlige anskaffelser.

For å nå nødvendige og ambisiøse klimamål må samfunnet dreies inn mot mer miljøvennlige løsninger i alle sektorer. Dette 

vil kreve store omstillinger både for samfunnet som helhet og for den enkelte borger – og arbeidstaker. Rettferdig om-

stilling krever samarbeid mellom fagbevegelsen, arbeidsgivere og lokale og nasjonale myndigheter.

NITO mener dialogen mellom partene i arbeidslivet og myndighetene må styrkes i arbeidet med å skape et lavutslipps- 

samfunn, basert på et grønt arbeidsliv. Samtidig ligger det store muligheter for næringslivet i omstillingen til lavutslipps-

samfunnet, og den nasjonale klimapolitikken kan og må bidra til verdiskaping og arbeidsplasser.

 NITO mener:
 Næringslivet må stimuleres til å sette eget energiforbruk og klimagassutslipp på agendaen.

 Myndighetene må etablere rådgivning og stille kompetanse om energieffektiviseringstiltak 
 og støtteordninger til rådighet for mindre virksomheter.
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HELSE
BEDRE KVALITET OG NYE LØSNINGER I HELSESEKTOREN

Helse og velferd er den største posten på statsbudsjettet. NITO ønsker å bidra i spørsmål knyttet til kvalitet i helse- 

tjenesten, nye medisinske og velferdsteknologiske løsninger, nyskapning og velferdsutvikling.

Noen trender avspeiler seg. Statistisk sentralbyrå har beregnet at Norge med dagens organisering innen helse- og  

omsorgstjenestene vil trenge nesten dobbelt så mange årsverk fra 2010 til 2060.16 Dagens og morgendagens pasienter 

og brukere blir mer sentrale i avgjørelsene rundt sin egen behandling enn tidligere. De har mer kunnskap om egen  

sykdom og stiller større krav til helsetjenesten enn før. 

NITOs yrkesaktive medlemmer i helsesektoren arbeider i sykehusene (Spekter), statlig, kommunalt og privat avtale- 

område. Bioingeniørene utgjør den største andelen. I tillegg organiserer vi medisinsk teknisk personell, ortopedi- 

ingeniører, perfusjonister, radiografer, stråleterapeuter, IKT-ingeniører og mange andre.

Det er et økende antall ingeniører og teknologer som arbeider innenfor helsesektoren i takt med at anvendelsen av  

teknologi øker. Det anslås at NITO har ca. 7 000 medlemmer i helserelatert arbeid, hvorav bioingeniørene utgjør ca. 5 500 

medlemmer. I tillegg kommer medlemmer som arbeider med velferdsteknologi.

Medlemmene spiller en viktig rolle i utvikling av produkter, tjenester og teknologiske løsninger som brukes innenfor 

helseområdet. Ingeniørene og teknologene har en vesentlig rolle i å utvikle, dimensjonere, bygge og drifte innenfor dette 

området. 

Dette gjør oss til en viktig aktør i helsedebatten.

SPESIALISTHELSETJENESTE OG PRIMÆRHELSETJENESTE

NITO ser positivt på at regjeringen høsten 2015 legger frem en nasjonal helse- og sykehusplan.

En sterk offentlig helsetjeneste er avgjørende for å sikre alle tilgang til helse- og omsorgstjenester, på like vilkår og 

uavhengig av den enkeltes betalingsevne. 

16 Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester, side 21 (SSB 2013).
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Det vil være behov for å avklare hvilke tjenester som skal utføres av henholdsvis kommune- og spesialisthelsetjenesten, 

og hvilken kompetanse det vil kreve. 

 NITO mener:
 Pasienter må behandles med riktig kompetanse på rett omsorgsnivå. 

 Det er nødvendig med tydelig oppgavefordeling, riktig kompetanse og god kommunikasjon 
 mellom nivåene.

 Tverrfaglige diagnostiske team er viktig for en bedre og mer effektiv pasientbehandling.

 De medisinske støttefunksjonene må være mer involvert i det kliniske arbeidet.

 Finansieringsordningen og takstsystemet for medisinske laboratorier må gjennomgås 
 og fornyes.

 Det er fornuftig å samordne investering, drift og vedlikehold av bygningsmassen til norske 
 sykehus, og at det øremerkes midler til slike investeringer. 

 NITO vil:
 Fremme og synliggjøre ingeniørenes, bioingeniørenes og teknologenes kompetanse for å 
 redusere behandlingskøer ved offentlige sykehus.

 Bidra til en offentlig debatt om finansiering av laboratorietjenestene (takstsystemet).
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KOMPETANSE

Behovet for høyt spesialiserte tjenester i helsesektoren øker. En aldrende befolkning og en økning i livsstilsrelaterte 

sykdommer tilsier at det blir flere pasienter med kroniske sykdommer og sammensatte lidelser. Vi står også overfor 

utfordringer knyttet til antibiotikaresistens og spredning av gamle og nye virussykdommer. Dessuten har antallet nye 

krefttilfeller i Norge økt jevnt de siste 20-30 årene, og man forventer en tilsvarende økning i årene fremover. 

Det vil være et økende behov for bioingeniører og annet helsepersonell, samt ingeniører og teknologer med tverrfaglig 

kompetanse i tillegg til generell kompetanse. Grunnutdanningen må gi kunnskaper som gjør de ulike profesjonene i stand 

til å samarbeide tverrfaglig og gjøre dem fleksible nok til å påta seg nye arbeidsoppgaver. Hospitering er et viktig virke- 

middel for å oppnå tverrfaglig forståelse og øke kompetansen.

 NITO mener:
 For å møte framtidens kompetansebehov må det satses på videreutdanning som er tilpasset 
 helsetjenestens behov. Videreutdanningene må ha fokus på tverrfaglighet og utvikles i 
 samarbeid med praksisplassene. 

 Det er behov for å utvide kapasiteten på eksisterende bioingeniørutdanninger. 

 NITO vil: 
 Fremme bioingeniøryrket og medisinsk teknisk utdanning overfor ungdom.

 Være en pådriver for at bioingeniører og helseteknologer tilbys relevant videre- og 
 etterutdanning. 

 Være en pådriver for at studentene må tilbys tilstrekkelig antall praksisplasser og mulighet 
 for å hospitere. Lærere må kunne hospitere på sykehus og andre relevante institusjoner.

BRUK AV TEKNOLOGI

Som mange andre sektorer er helsesektoren i stor grad avhengig av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT.  

Alle deler av dagens helsetjeneste utnytter og blir påvirket av ulike IKT- løsninger og -systemer. IKT skal være til hjelp  

for helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende, men skal også støtte administrative oppgaver og ledelse. Helse- 

opplysninger kan i tillegg brukes til rapportering, forskning og utvikling. 

Det er en utfordring å få til samhandlingen på tvers av tradisjonelle organisatoriske grenser og profesjoner i helse-  

og omsorgssektoren. Pasientene og de pårørende involveres i begrenset grad ved bruk av IKT. Samhandlingen og  

informasjonsflyten rundt det enkelte pasientforløp kan bli bedre enn i dag.

Et sterkt personvern er viktig og en forutsetning for tillit til teknologiske løsninger. Personvernet bør ivaretas i selve 

teknologiutviklingen. Innenfor rammen av et godt personvern må ikke lovverket skape unødvendige begrensninger for 

utviklingen av gode teknologiske løsninger. Personvern behandles i kapittelet om IKT.

Kvalitet

NITO er opptatt av kvalitetsarbeid i helsesektoren og deltar i offentlige organer, råd og utvalg som arbeider med kvalitet. 

Moderne teknologi/IKT kan bidra til økt kvalitet i tjenestene. 
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Det er viktig at kvaliteten på IKT-løsningene er god nok. Systemene og produktene må være brukervennlige slik at  

helsepersonell kan benytte disse optimalt. Det er avgjørende at det gjøres grundige foranalyser, som involverer alle  

yrkesgrupper og har pasientens behov i sentrum.

 NITO mener:
 Nasjonale IKT-løsninger innen helse i en sentral styringsmodell må være fleksible slik at lokale 
 og regionale behov kan ivaretas (ved tilpasninger). 

 For å sikre kvaliteten på helseteknologien som tilbys må det stilles krav om at produktene 
 standardiseres og sertifiseres. 

 Staten må ta stilling til hvilke helseapper og andre helseteknologiske løsninger som skal inngå 
 i det offentlige helsetilbudet. Personvern og kvaliteten på innholdet i helseapper må sikres. 

 NITO vil:
 Være en pådriver for utviklingen av gode IKT-løsninger for helsesektoren.

 Arbeide for at ingeniører, bioingeniører og teknologer samt brukerne skal være 
 representert ved utforming av kravspesifikasjoner og innkjøp av helseteknologi.
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Velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan gi brukerne økt livskvalitet gjennom et bedre tjenestetilbud, og kan tilrettelegge for at flere kan 

være i arbeid. Velferdsteknologi kan også bidra til bedre, mer effektive tjenester. Viktige drivere for at velferdsteknologi 

kommer i drift i kommunene er kompetanse, samhandling og rekruttering til kommunene. Det er viktig at teknologien tar 

utgangspunkt i brukerens behov og er brukervennlig. 

Velferdsteknologi kobler kunnskap om teknologi og helse/omsorg. Utdanning og kunnskap danner grunnlaget for utvikling, 

anvendelse og utbredelse av velferdsteknologi. 

Brukere og helsepersonell definerer behovene og anvender velferdsteknologien, mens ingeniører og teknologer har en 

sentral rolle i utvikling, kravspesifikasjoner, innkjøp (bestillerkompetanse), implementering, drift, vedlikehold og bruker- 

veiledning. Ingeniørene og teknologene må sørge for at teknologien tar utgangspunkt i brukerens behov og er bruker- 

vennlig. Ingeniørene og teknologene har også en viktig rolle i å bidra til å utvide anvendelsen av velferdsteknologi til  

nye områder. Ingeniørene og teknologene må dermed forstå behovene i helse- og omsorgssektoren og ha innsikt i de 

spesielle utfordringer knyttet til anvendelse av teknologi til helse- og velferdsformål. Samtidig må helsepersonellet  

forstå teknologiens muligheter, begrensninger og utfordringer. Tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgrupper er derfor 

avgjørende for at velferdsteknologien tas i bruk i kommunene. 

NITOs behovsundersøkelse 2015 viser at kommunene har vansker med å tiltrekke den ingeniørkompetanse de trenger. 

Kommunene må arbeide for å tiltrekke seg ingeniører og teknologer som har nøkkelkompetanse for å sikre en vellykket 

innføring av velferdsteknologi. 

Standardisering er viktig for å sikre kvalitet, utveksling av informasjon og konkurranseevne.

Nordisk samarbeid om velferdsteknologi er viktig for å styrke kunnskapen og utnytte næringspotensialet. NITO, den  

danske ingeniørforeningen IDA og Sveriges Ingenjörer undertegnet i 2013 en felles deklarasjon: «Norden som velferds- 

teknologisk foregangsregion».

 NITO mener:
 Tverrfaglige videreutdanninger og mastergradsstudier innen velferdsteknologi er nødvendig. 

 Satsingen på forskning, utvikling og innovasjon samt utdanning innen velferdsteknologi 
 må styrkes. 

 Kommunene må sikres økonomisk rom for å kunne heve kompetansenivået blant ingeniører, 
 teknologer og helsepersonell og for å satse på velferdsteknologi.

 NITO vil:
 Fronte velferdsteknologiens muligheter.

 Bidra til at det legges til rette for praksissamarbeid mellom høyere utdanning og kommune, 
 for eksempel gjennom studentoppgaver.
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