
 

NITO  |  Lakkegata 3  |  Postboks 9100  Grønland |   0133 Oslo  |  22 05 35 00   |  epost@nito.no 

Bank 1600 42 58294  |  Organisasjonsnummer 856 331 482 

 

 

Høyre 

Ved Hovedorganisasjonen                                                                                           10. april 2015 

  

    
Vår ref. 
444111/v1 

Deres ref. Høyre landsmøte 2015, storresolusjon 
https://www.hoyre.no/admin/filestore/Filer/Politikkdokumenter/Hyres_landsmte/Storresolusjoner2015.pdf 

  

 
 

NITOs innspill til Høyre på landsmøtet 2015 

 
NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer. NITOs mer enn 77.000 
medlemmer er opptatt av et kunnskapsbasert og ordnet arbeidsliv med tilgang til riktig kompetanse i 
alle sektorer. Høyre vektlegger kunnskap og bruk av teknologi i resolusjonen til landsmøtet. Dette er 
NITO glad for. Vi ønsker å gi noen utfyllende innspill til utvalgte avsnitt i Høyres resolusjonsforslag. 
 
Kunnskap gir muligheter  
Realfagstilbudet til barn og unge må styrkes blant annet for å sikre rekruttering av nye ingeniører og 
teknologer til arbeidslivet. Barn bør møte teknologi gjennom lek og læring allerede i barnehagen. I 
skolen er lærernes kompetanse, faglige oppdatering og engasjement en avgjørende faktor. 
Gjestelærere fra næringslivet kan gi elever og studenter ekstra inspirasjon i undervisningen.   
 
Vitensentrene er et godt supplement til skolene i formidlingen av teknologi og realfag. Sentrene 
fungerer som en ressurs for både lærere og skoler. NITO mener alle barn bør ha tilgang til et 
vitensenters aktiviteter. I feriene bør vitensentrene tilby mattekurs for elever. NITO mener 
vitensentrene må få økt økonomisk støtte til drift og utvikling fra det offentlige og næringslivet. 
 
Arbeid som sosialpolitikk  
Høy sysselsetting er avgjørende for fremtidig verdiskaping og velferd. NITO ønsker å få flere som står 
utenfor arbeidslivet i arbeid. Bruk av velferdsteknologi, samarbeid mellom NAV, utdannings-
institusjoner, veiledningssentre og tilbud om traineeprogrammer er mulige tiltak for å få dette til. 
 
Kvalitet og valgfrihet i omsorgssektoren 
Høyre er opptatt av teknologi i omsorgssektoren og tilgang til kunnskap og kompetanse. Gjennom 
Forum for velferdsteknologi er NITO en pådriver for at velferdsteknologi tas i bruk i kommunene, og 
NITO mener investeringer i velferdsteknologi vil gi besparelser på sikt. Det er behov for ingeniører og 
teknologer tilknyttet innkjøp, drift og utvikling av denne teknologien. Dette bør tas med i resolusjonen. 
 
Kommunene har i dag store utfordringer med å rekruttere og beholde ingeniører og teknologer. Det 
sier mer enn halvparten av arbeidsgiverne. Denne situasjonen ble senest diskutert med statssekretær 
Paul Chaffey 26. mars. NITO foreslår et kompetanseløft som sikrer at kommunene kan levere tekniske 
velferdstjenester. Sentrale myndigheter må ta et ansvar for å sikre nødvendig kompetanse i 
kommunene. NITO mener Høyre, som en del av regjeringen, bør utarbeide en nasjonal plan for 
ingeniørkompetanse.  
 
NITO ønsker Høyre lykke til med kommende landsmøte. Om ønskelig stiller våre tillitsvalgte til 
nærmere dialog. 
 

 
Med vennlig hilsen 
 

Trond Markussen 

President 

 

 


