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Nasjonalt råd for rettferdig omstilling og NITO 

 

I regjeringserklæringen står følgende:  

 

• Invitere partene i arbeidslivet og næringer til forpliktende klimasamarbeid for utslippskutt. Det skal 

opprettes et nasjonalt råd for rettferdig omstilling der arbeidslivets parter har en sentral rolle. 

 

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere 

grad. Vi har 96 000 medlemmer, hvorav 13 000 er studentmedlemmer. NITO mener at forutsigbarhet, 

medvirkning og trygge jobber er avgjørende for å kunne gjennomføre en vellykket, rettferdig 

omstilling. Vi ønsker å bidra inn regjeringens arbeid gjennom et nasjonalt råd – som vi ser på som et 

svært viktig tiltak. 

 

NITOs medlemmer jobber i alle sektorer og er sentrale i omstillingen. Vi mener det er viktig å sikre 

rettferdig omstilling for de som jobber i utsatte næringer, og sikre at man alltid har relevant 

kompetanse. Vi er opptatt av å inspirere våre medlemmer til å bidra til økt bærekraft og omstilling  

gjennom kursing, ekspertutvalg, fagnettverk og samarbeid med andre fagorganisasjoner på 

arbeidsplassen. Eksempler på dette er etablering av bransjeprogram og kompetansehevende kurs innen 

sirkulær økonomi og samarbeid med arbeidsgiver om grønne forhandlinger på arbeidsplassen. NITO 

er også i gang med sektorvise ekspertutvalg innen bl.a. bærekraftig industri, petroleum samt vann, 

avløp og infrastruktur.  

 

NITO er opptatt å bidra på politisk og organisatorisk nivå, og samarbeider også med 

søsterorganisasjoner på nordisk og internasjonalt nivå, i tillegg til å være medlem av klimanettverket 

Skift. Det å skape og videreutvikle arbeidsplasser er av sentral betydning, og NITO har derfor jobbet 

over lang tid med et eget prosjekt om bærekraftig industri.  

 



 

NITOs medlemmer har en kompetanse som er ettertraktet. Vi er opptatt av rettferdig omstilling og 

sikre at alle blir med. Vi har dette året arrangert digitale dialogmøter for alle medlemmer nettopp med 

dette som tema. Her har NITOs medlemmer drøftet konkrete tiltak, og, og ikke minst sin egen rolle i 

det grønne skiftet.  

 

Norge har et velutviklet partssamarbeid, høy organisasjonsgrad og et mangfold av fagorganisasjoner. 

NITO er frittstående fagorganisasjon, og vi håper at regjeringen ser fordeler og verdien av å inkludere 

flere fagorganisasjoner og viktig kompetanse i et arbeid som nasjonalt råd skal utføre. NITO ber 

derfor om å få mulighet til å bli medlem av et slikt råd. Vi kan garantere kompetent deltakelse fra en 

organisasjon som gjerne vil bidra.  

 

Vi ser også at rekke nye næringer er i ferd med å vokse fram som følge av det grønne skiftet. Behovet 

for ansatte i disse næringene vil følgelig vokse, innholdet i eksisterende jobber vil forandres og 

kompetansebehovet endres. Ingeniørkompetanse spiller en viktig rolle for å lykkes med grønne 

næringer. Det er i liten grad gjort kartlegginger som konkretiserer behovet knyttet til 

ingeniørkompetanse i de nye fremvoksende markedene. NITO er i gang med dette arbeidet og ønsker 

å bidra inn med vår innsikt. 
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