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NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er landets største organisasjon for ingeniører
og teknologer med over 88 000 medlemmer. Ca 10 000 av disse jobber med IKT, mens svært mange
flere er involvert i digitalisering.

Samarbeid mellom departementer
NITO er positiv til etablering av en egen statsrådspost for digitalisering. Samtidig er det fortsatt slik at
hver enkelt statsråd har hovedansvaret for digitalisering i egen sektor. Departementene må derfor
samarbeid bedre om digitalisering. NITO viser til, og er enig i, digitaliseringsminsterens uttalelse om
at han har en viktig rolle i å hente ut gevinster fra digitalisering på tvers av de ulike departementenes
portefølje. Digitalisering får mye større effekt dersom flere virksomheter jobber sammen i et
«økosystem». En virksomhet kan for eksempel ha for svakt insentiv til å digitalisere fordi gevinsten
kommer en annen sektor til gode. Motsatt vil et digitaliseringstiltak kunne ha større effekt dersom
flere virksomheter er med. Samarbeid og styring på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er en
vesentlig utfordring for økt digitaliseringstempo. Det inkluderer samarbeid med næringslivet.
Slike utfordringer krever politisk handlekraft ved at flere statsråder går sammen om å prioritere
tverrgående, nasjonale digitaliseringstiltak. Dette må gjøres både i budsjettprosesser og gjennom
andre typer tiltak.
•
•

Det må etableres flere sektorovergripende virkemidler slik som felles finansieringsordning,
felles budsjettsamarbeid og sterkere krav til virksomhetene
Styrk vektleggingen av tverrgående tiltak når KMD gjør den årlige samlede vurderingen av ITsatsinger i offentlig sektor.

Tilskudd til bredbånd
Tilgjengelig og sikker digital infrastruktur av høy kvalitet er avgjørende for at næringsliv og
befolkningen kan delta i samfunnet. Den fysiske delen av ekom-infrastrukturen må være et offentlig
ansvar på linje med vei og jernbaneskinner.
NITO mener digital infrastruktur må styrkes i distriktene for å sikre husstander og næringsliv
bredbånd med høy kvalitet. De kommersielle tilbyderne investerte i 2016 over 10 milliarder kroner i
ekominfrastruktur og –tjenester. I den sammenheng bør staten kunne styrke sitt bidrag med midler til
geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for å investere. Særlig sett i lys av at
enkelte private leverandører har signalisert at kobbernettet vil bli koblet ned i løpet av omlag 4 år.

Kobbernettet dekker mange mindre geografiske områder som ved nedleggelse vil være uten
dekning. Samtidig er dette i stor grad områder der de private aktørene ikke ser det som lønnsomt å
bygge ut. Tilskudd vil også utløse nye investeringer fra leverandører, kommuner og fylker.
•

NITO ber om at tilskuddsordningen til bredbånd økes fra 100 mill. kr. i 2019 til 250 mill. kr. i
2020.

Rekruttering til offentlig sektor
Studentmedlemmene i NITO svarer at de helst ønsker å jobbe i privat sektor (74 %). 12 % ønsker å
jobbe i staten, mens 4,6 % ønsker å arbeide i kommune/fylkeskommune. Offentlig sektor må gjøre
seg med attraktiv for teknologer. Det offentlige kan bli en mer attraktiv arbeidsgiver ved å:
•
•

Slå sammen flere IT-fagmiljøer. Fagmiljøene må være så store at de blir attraktive
arbeidsplasser med tilstrekkelig spisskompetanse.
Ansatte i offentlig sektor må få mer attraktive arbeidsplasser gjennom å delta mer i
læringsintensivt arbeid.
o Skatteetaten løser dette ved å leie inn konsulenter for å håndtere de eldre, stabile
systemene slik at egne ansatte frigjøres til å jobbe i prosjekter som utvikler nye
løsninger. Gjerne med prosjektteam som er satt sammen av både ansatte og innleide.

Sikre kompetanse til regjeringens teknologiløft
I revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som ble lagt fram oktober 2018, vil
Regjeringen trappe opp innsatsen for forskning og høyere utdanning med 1,5 milliarder. Blant annet
vil den sette av 800 millioner kroner til et teknologiløft over en fire-årsperiode.
•

NITO etterlyser en plan for hvordan vi skal sikre at landet har den rette kompetansen for å
realisere teknologiløftet. Det må settes inn virkemidler gjennom hele utdanningsløpet om vi
skal sikre framtidas kompetansebehov.

Vi viser for øvrig til eget brev sendt til Kunnskapsdepartementet.

Omstilling og sysselsetting
NITO har i samarbeid med Sunnaas Sykehus, Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus
og Norway Health Tech henvendt oss til HOD, OED, ASD og Forskningsrådet for å etablere et
pilotprosjekt for å bidra til å redusere ledigheten blant ingeniører med bakgrunn fra
petroleumsnæringen, å styrke teknologimiljøene og øke innovasjonstakten i sykehusene. Vi ber om
3,2 millioner for å drifte prosjektet ett år. (se eget vedlegg)
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