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Statsbudsjettet for 2023 

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

teknologer med over 96 000 medlemmer.  

NITO er glad for at Hurdalsplattformen har en tydelig og forpliktende satsing på bærekraftig 

omstilling og et tydelig mål om å kutte utslipp. Vi viser til målsettingen om å øke norsk eksport 

utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030, og samtidig gjøre nødvendige omstillinger for 

å nå klimamålene. Satsingene vil føre til store endringer i etterspørsel etter kompetanse i 

arbeidsmarkedet. NITO vil understreke at regjeringen trenger ingeniørkompetanse for å lykkes med 

de gode målsetningene. Dette løftes dessverre ikke tilstrekkelig fram i Hurdalsplattformen. NITO 

frykter at mangel på ingeniører dermed kan bli en stor utfordring. 

Mangelen på arbeidskraft er i noen grad synliggjort gjennom åpningen av samfunnet høsten 2022. 

Dette er imidlertid et strukturelt problem, noe også kompetansebehovsutvalget har slått fast.  NITO 

mener derfor tiltak for en bærekraftig økonomi må følges av tiltak for rekruttering og 

kompetanseheving innen teknologisk kompetanse. Det bør lages en plan for utvikling av 

arbeidsstyrken og økonomien etter hvert som aktiviteten på norsk sokkel reduseres, og som kan 

være med å løfte eksport innen bærekraftige næringer.  

Planen bør inneholde: 

• Tiltak for å styrke grønne bærekraftige næringer 

• Tiltak for å styrke utdanning av teknologikompetanse  

• Tiltak for å styrke etter- og videreutdanning 

1. Forskning for å styrke grønne bærekraftige næringer 
Konkrete satsninger som bygger opp til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må styrkes. 

Et ønske om grønnere skipsfart, CCS-satsning samt økt søkelys på IKT-sikkerhet og grunnleggende 

IKT-forskning må følges opp med betydelige midler.  

Norge har sluttet seg til Horisont Europa. Der er det pekt ut fem samfunnsoppdrag man ønsker å 

finne en løsning på gjennom banebrytende forskning og innovasjon. Norge bør delta aktivt i disse. I 

tillegg bør revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning inneholde et samfunnsoppdrag 

knyttet til omstilling av norsk olje- og gassøkonomi til en grønn økonomi, med mål om å bygge en bro 

fra kompetanse og teknologi i petroleumsnæringen til fornybarsamfunnet. 



 

2. Tiltak for utdanning av teknologikompetanse 
Det er behov for en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsning som sikrer at vi klarer å 
møte etterspørselen i et arbeidsmarked som endrer seg raskt. Denne kompetansen er avgjørende for 
utviklingen arbeidslivet skal igjennom – være seg offentlig, privat eller ideell sektor.  
En slik satsning bør inneholde: 

• Styrking av realfag og teknologi i grunnskole og videregående skole. Satsningen må ha en 

regional forankring bygget på nasjonale virkemidler og en forpliktende strategi, slik at barn og 

unge over hele landet får de samme mulighetene. 

• Styrke finansieringen av de teknologitunge utdanningene i høyere utdanning.  

Utdanningsinstitusjonene må ha rammevilkår som sikrer langsiktighet, god infrastruktur, 

tilstrekkelig med undervisere og oppdatert utstyr. Dagens finansieringssystem bidrar ikke til 

dette. Det er spesielt utfordrende for ressurskrevende utdanninger, som for eksempel 

ingeniør- og bioingeniørutdanninger. Økt finansiering av disse utdanningene må komme som 

et resultat av gjennomgangen av finansieringssystemet for UH-sektoren som er iverksatt.  

• Øke antall studieplasser innen teknologiske fag.  

Satsing på IKT-kompetanse er helt avgjørende for å realisere mulighetene som ligger i viktige 

satsinger på datadrevet økonomi og grønn omstilling. En rapport fra Samfunnsøkonomisk 

analyse konkluderer med at Norge kommer til å trenge 40 000 flere arbeidstakere med IKT-

utdanning fram mot 2030. Spisskompetanse er særlig etterspurt, men tar lang tid å utvikle 

gjennom utdanningssystem og arbeidserfaring. For å sikre at det utdannes tilstrekkelig 

mange personer med avansert IKT-kompetanse må opptrappingen av antallet IKT-

studieplasser i høyere utdanning fortsette.   

Koronapandemien har vist at bioingeniører og medisinsk teknisk personell er svært viktige for 
landets helseberedskap. God beredskap innebærer tilgang på tilstrekkelig kompetent 
personell. Norge har ikke vært godt nok rustet for en pandemi på dette punktet og 
arbeidspresset på enkelte yrkesgrupper i helsetjenesten har vært enormt. Små yrkesgrupper, 
som har virksomhetskritiske funksjoner, blir ofte oversett når det lages beredskapsplaner. I 
framtidig beredskap må det rustes for at Norge har et tilstrekkelig antall IKT-ingeniører, 
bioingeniører, medisinsk teknisk personell og ingeniører innen teknisk infrastruktur. 

NITO mener det må etableres en sterkere koordinering mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet samt mellom de fire helseregionene og 
UH-sektoren for dimensjonering av utdanningene innen helse.  

3. Styrke nasjonale virkemidler for kompetanseheving:  
Skal vi lykkes med et kunnskapsintensivt arbeidsliv må det sterkere insentiver til for at flere skal få 
mulighet til etter- og videreutdanning.  NITO har følgen forslag til tiltak:  

• Etablere regionale kompetansefond styrt av partene i arbeidslivet 
NITO anbefaler å sette av minst 130 millioner til regionale kompetansefond, der partene i 
arbeidslivet, sammen med utdanningssektoren identifiserer behov og henter inn tilbud.  

• Langsiktig finansiering av bransjeprogrammene for kompetanseutvikling 



 

Bransjeprogrammene som ble etablert i 2020 har et tre-års perspektiv. NITO mener 
bransjeprogrammene må ha et lengre perspektiv, minimum på fem år, ut 2025. Det det tar 
tid å utvikle tilbud som treffer bransjenes behov. Våre fremste kompetansemiljøer ved 
universiteter og høyskoler må ha forutsigbarhet for å mobilisere til å gi korte, treffsikre og 
fleksible tilbud til høyutdanningsgruppene innen disse bransjene.  

• Opprette «Industriuniversitet» som omstillingsmotor  
NITO ber regjeringen sette av 50 millioner kroner til å opprette et "Industriuniversitet" for 
utvikling og utprøving av samarbeid mellom universiteter/høyskoler og næringsliv om 
kompetanseutvikling. Ordningen vil kunne bidra til å utvikle og finansiere utdanningstilbud 
gjennom partssamarbeidet, slik det gjøres i dagens industrifagskole. Målet med ordningen 
må være at industrien i hele landet får tilgang til korte utdanningsløp på universitets- og 
høyskolenivå som gir økt produktivitet og omstillingsevne.  

• Etablere «Kompetansefunn digitalt», en skatteinsentivordning for å investere i økt 
digital/teknologisk kompetanse 
Det vises til Stortingets behandling av kompetansereformen, der Stortinget i 
anmodningsvedtak 697 ber regjeringen utrede en ny insentivordning, Kompetansefunn 
Digital. Denne anmodningen ble ikke fulgt opp av den forrige regjeringen, og NITO oppfordrer 
regjeringen til å utrede en tilsvarende ordning spesielt rettet mot små og mellomstore 
bedrifter. 

• Styrke studieforbund under Kunnskapsdepartementets budsjett   

Studieforbundene er viktige verktøy for å redusere arbeidsledighet og for å nå målene i 

kompetansereformen. De har en unik organisering, de er landsomfattende og når ut til 

mottakere av kompetansetilbudet på en direkte og effektiv måte.  

Reversering av store kutt i UH-sektoren 
Forventingene til UH-sektoren er i stadig endring, med for eksempel krav til innføring av praksis, 
innovasjon, digital kompetanse og bærekraft i studieprogrammene. Summen av nye oppgaver og 
forventninger er stor og krever økte ressurser til studieadministrativ kompetanse, samtidig som 
«effektiviseringskuttet» og kutt som følge av omleggingen i pensjonsfinansieringen rammer UH-
institusjonene sterkt.  Universitetene- og høgskolene er viktige motorer i omstillingen av Norge og 
det grønne skiftet. Da må institusjonene ha rammevilkår som sikrer langsiktighet, god infrastruktur, 
tilstrekkelig med undervisere og oppdatert utstyr. NITO mener ABE-reformen må avvikles og kuttene 
reverseres, primært i revidert budsjett for 2022. 
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