
  

 

 

 

Høyres programkomite for stortingsperioden 2021 -2025 

 

        Oslo, 19.06.2020 

 

 

- Tid for ny giv for Norge! 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er landets største organisasjon for ingeniører og 

teknologer med mer enn 91 000 medlemmer og velgere. Vi har engasjerte medlemmer innen store 

deler av privat, statlig, og kommunal sektor samt innen helse. 

 

Norge skal fortsatt være et godt land å bo i for alle. Ingeniørene og teknologene kan gjennom sin 

skaperevne bidra til fortsatt høy verdiskaping og en bærekraftig utvikling til det beste for alle også 

etter korona-krisen.  

 

Staten har tilgang til et velfungerende verktøy gjennom trepartssamarbeidet. Tiltak for et bedre klima 

og høy sysselsetting kan og bør løses gjennom dette samarbeidet. På den måten kan man sikre 

trygghet for arbeidstakere og respekt for trepartssamarbeidet.  

 

Vi ønsker å bidra til at dere lykkes med å skape en politikk som bygger opp under velferden og 

muliggjør omstilling ved å:  

 

1. drive en aktiv næringspolitikk hvor sysselsetting og høy yrkesdeltakelse er hovedmålet  

 

2. legge til rette for grønn industriutvikling, gjennom f.eks. sirkulære løsninger, flytende havvind, 

CCS, hydrogen og batteriteknologi, som bidrar til å utvikle nye eksportnæringer på skuldrene 

til eksisterende industri: Herunder en målrettet satsing på maritim industri gjennom forsering 

av bygging, modernisering og vedlikehold av statlige skip (forskning og forsvar) samt en 

styrket satsing på grønn skipsfart 

 

3. tilpasse etter- og videreutdanning til virksomhetenes behov ved å opprette regionale 

kompetansefond som forvaltes av fylkeskommunene i samarbeid med arbeidslivets parter og 

utdanninginstitusjonene 

 

 

4. gi arbeidsledige og permitterte muligheten til å ta alle former for utdanning gjennom det 

offentlige utdanningssystemet mens de mottar dagpenger 

 

5. sikre digital autonomi ved å redusere IKT-sårbarheter, styrke IKT-beredskapen og øke digital 

verdiskaping i Norge 

 

6. bygge ut infrastruktur som gir rent vann, sikker og effektiv transport, fornybar energi og 

samtidig beskytter oss mot klimaendringenes konsekvenser som ras og flom 

 



 

Vi har merket oss at mange av disse saksområdene har blitt diskutert i Høyre både lokalt og sentralt, 

og ønsker å komme i dialog med dere om ett eller flere av disse saksfeltene.  

 

Våre medlemmer og fagpersoner bidrar gjerne med innsikt eller formuleringer i programkomiteens 

videre arbeid. Vi tar gjerne et møte for å utdype dette. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

        

Trond Markussen     Steinar Sørlie 

President      Generalsekretær 


