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Statsbudsjettet 2020 

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med over 91 000 medlemmer. 

60 % av våre medlemmer arbeider i privat sektor. NITO er opptatt av at det må være gode 

rammebetingelser for næringslivet, og at det satses aktivt på utvikling av kompetansemiljøer i Norge. 

 

 

Sirkulær økonomi og miljøteknologi 

I Granavoldplattformen står det at «Norge skal bli et foregangsland i utviklingen av en grønn sirkulær 

økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi». 

NITO mener tiden er overmoden for å få en slik strategi på plass. Vi står overfor store og 

gjennomgripende endringer av samfunnet vårt de neste tiårene – endringer som stiller store krav til 

kompetanse og innovasjon. Nederland, Finland, Danmark og flere andre land er i gang med sirkulær 

omstilling mens Norge henger etter.  

 

Vi savner konkrete tiltak for at Norge skal lede an i den sirkulære omstillingen. NITOs medlemmer vil 

spille en sentral rolle i å finne gode løsninger for material- og ressurseffektivitet, og oppnå 

gjenvinnbarhet, og vi ønsker derfor å samarbeide tett med myndighetene. Vi opplever at våre 

medlemmer gjerne vil bidra til grønn omstilling, men at de nødvendige verktøyene ikke er lett 

tilgjengelige. 

 

NITO, Abelia og Circular Norway mener at det må settes i gang et sirkulært omstillingsprosjekt som 

går direkte på å etablere flere sirkulære arbeidsplasser, bidra til innovasjon og sirkulære 

forretningsmodeller samt redusere klimagassutslipp. Et sentralt virkemiddel er kompetanseheving 

gjennom etter- og videreutdanning. Sirkulær omstilling er en «lavthengende» frukt, og NITO mener 

enkle kurs – gjerne korte digitale moduler som tilbys på arbeidsplassene – kan gi store fordeler for 

både arbeidstakere og den enkelte bedrift. Et annet sentralt mål må være å identifisere muligheter og 

barrierer slik at man kan etablere virkemidler som legger til rette for innovasjon og grønne 

arbeidsplasser for å skalere opp omstillingen og spre den til stadig flere bedrifter og sektorer. 

 

• Det må settes i gang et sirkulært omstillingsprosjekt som inkluderer etter- og videreutdanning 

for arbeidstakere og bedrifter innen sirkulær økonomi. 

 



 

Norge trenger en overordnet plan for en bærekraftig og rettferdig omstilling, og dette er tiltak som kan 

settes i gang ved å bruke trepartssamarbeidet som en driver for omstilling.  

 

Miljøteknologi har potensiale til å bli en stor norsk næring og må stå sentralt i næringspolitikken. 

Miljøteknologiordningen bidrar til grønn verdiskaping og grønne arbeidsplasser på tvers av sektorer, 

og er et viktig virkemiddel for grønn omstilling. Den er også tidligere evaluert med gode resultater. 

NITO mener ordningen må styrkes. 
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