Nye ledighetstall
NAVs statistikk viser en ledighet for de med utdanning innen ingeniører og ikt-fag på 2,9 prosent.
Dette er det samme som befolkningen for øvrig. Veksten i ledigheten blant ingeniører er imidlertid
sterk. Sammenlignet med april i fjor er veksten på 1350 personer eller 61 prosent. I tillegg er det
svært mange permitterte. 6,7 prosent av NITOs medlemmer i Rogaland er ledige (dette inkluderer
permiterte).

Tiltak kompetansegap
80 prosent av NITOs medlemmer sier at deres kompetanse er svært anvendbar i andre bransjer og
sektorer med litt kompetansefyll. NITO har vi fremmet et forslag om å gjennomføre et
kompetansegapsprosjekt. Et kortvarig prøveprosjekt i Rogaland, i samarbeid mellom NAV, NHO og
NITO. Forslaget har blitt fremmet overfor arbeidsministeren.


De arbeidsledige må vite hva slags kompetanse de må fylle på med for å få jobb i en
annen sektor.



Det må kartlegges hvilke kurs/utdanningstilbud som må tilbys de ledige.



Utdanningsinstitusjonene må så tilby utdanning innen disse fagområdene.



De ledige må få tilgang på tilbudet.

Tiltak for økonomisk aktivitet
 Ferger og kystvaktfartøy
NITO ber regjeringen forsere arbeidet med de planlagte kystvaktfartøyene, som må utvikles
og bygges i Norge. Den ledige kapasiteten ved mange verft gjør det også mulig å elektrifisere
flere fergestrekninger langs kysten. Disse tiltakene kan bidra til å opprettholde aktiviteten i
en del av de hardest rammede regionene på Vestlandet, og være til gagn både samferdselsog miljømessig.


Forprosjekt nytt teknologi- og innovasjonsbygg ved Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger har under planlegging et flerbruksbygg der tverrfaglige
forskningsmiljøer og studenter skal jobbe med teknologiutvikling og innovasjon i tett
samarbeid med næringslivet i regionen. NITO mener det foreslåtte bygget ved Universitetet i
Stavanger for teknologi og innovasjon, kan være en nøkkel til omstilling, nyskaping og
sysselsetting i regionen. Behovet for å få dette prosjektet i gang er stort, det bør derfor
allerede ved behandlingen av revidert budsjett settes av penger forprosjektet. NITO
anbefaler at det settes av 15 millioner til et forprosjekt for realisering av nytt teknologi- og
innovasjonsbygg ved Universitetet i Stavanger.



Øvrig stimulering av petroleumsindustrien
Finansiering av forskning og utvikling på gode vedlikeholdsrutiner, kostnadseffektive
modifikasjoner, økt utvinningsgrad og forbedringer innen oljevernberedskap. DEMO 2000
bør i 2017-budsjettet tilføres ytterligere midler for å styrke den satsningen.

