
  

 

 

 

 

 

NITOs innspill til ny regjeringsplattform  

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Nedenfor følger våre innspill til ny 

regjeringsplattform. 

 

Arbeidsliv 

NITO mener regjeringen bør: 

• gi alle innbyggere mulighet til å bidra i arbeidslivet uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, 

funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk 

• sikre at alle arbeidstakere med behov for vern, omfattes av lovens vernebestemmelser 

• bidra til at den norske arbeidslivsmodellen videreutvikles for å mestre omstillingene 

samfunnet står overfor 

• øke fagforeningsfradraget betydelig og regulere det opp årlig 

• styrke åpenhetsloven slik at bedrifter må opplyse om de har tariffavtale 

• sikre at alle som står i fare for å bli permitterte har like rettigheter gjennom lovfesting av 

ordningen 

• utrede og foreslå bedre og tydeligere krav for arbeidsgivers ansvar ved bruk av hjemmekontor 

• følge opp flertallet i Fougner-utvalgets innstilling 

 

Lønn 

Til tross for koordinert lønnsdannelse gjennom frontfagsmodellen har inntektsforskjellene økt, og 

grupper som har opplevde stor arbeidsbelastning i kampen mot covid-19 har sakket akterut 

lønnsmessig.  

• NITO mener derfor at regjeringen bør nedsette et bredt partssammensatt utvalg som skal 

vurdere lønnsdannelsen i Norge. 

 

Kompetanse 

NITO mener regjeringen bør: 

• styrke satsingen på realfag og teknologi i grunn- og videregående skole. Skolene får 

ressurser til opplæring av lærere og utstyr, samt faglig oppfølging fra universitets- og 

høyskolesektoren og utdanningsdirektoratet.   

• videreføre den teknologiske skolesekken og tilføre betydelige midler. 

• styrke finansieringen av de teknologitunge utdanningene i høyere utdanning. 

Utdanningsinstitusjonene skal ha rammevilkår som sikrer langsiktighet, god infrastruktur og 

oppdatert utstyr for ressurskrevende utdanninger, som for eksempel ingeniør- og 

bioingeniørutdanninger.   

• øke antallet studieplasser i høyere utdanning innen IKT med minst 1500 plasser fra 2022 for 

å øke tilgangen på det anslåtte behovet for 66 prosent flere arbeidstakere med IKT-utdanning 

fram mot 2030.  

• utarbeide nasjonale planer for rekruttering og kompetanseutvikling i helsesektoren. Antall 

studieplasser for bioingeniørstudenter må økes med minimum 100 fra 2022.  

• øke utdanningskapasiteten på studiene for ortopediingeniører og medisinskteknisk personell. 

• lovfeste kompetanseutvikling som en opparbeidet rettighet 
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• etablere regionale kompetansefond, som forvaltes av fylkeskommunene i samarbeid med 

arbeidslivets parter og utdanninginstitusjonene, som bidrar til rettferdig omstilling innenfor 

utsatte næringer og regioner. Partene kartlegger regionens nåværende og framtidige 

kompetansebehov med mål om å utvikle kortere, modulbaserte kurs som er relevante og 

målrettede for virksomheter i regionen. 

• videreføre de etablerte bransjeprogrammene i perioden 2022-2026 for å sikre tilstrekkelig 

antall gode faglige studier og en god struktur for videreutdanning.   

• opprette et bransjeprogram for IKT-næringen for å møte arbeidslivets stadig høyere krav til 

formell utdanning og behovet for flere med formell IKT-kompetanse framover.  Gjennom et 

bransjeprogram vil etterspurt kompetanse kunne bygges opp som en kombinasjon av 

utdanning og arbeidserfaring.  

 

Bærekraftig industri og næring 

NITO mener regjeringen bør: 

• utvikle en langsiktig, ambisiøs strategi for grønn industriutvikling i Norge med konkrete mål for 

produksjon, sysselsetting og eksport. 

• sikre høy relevans i utdanningene slik at arbeidskraften har den kompetansen som 

etterspørres av arbeidslivet innen de nye grønne verdikjedene 

• utvikle en helhetlig og langsiktig plan for rettferdig omstilling i Norge der myndigheter, 

arbeidstakere og arbeidsgivere er involvert med mål om å skape nye arbeidsplasser, ivareta 

arbeidstakere og sette fart på omstillingen til et lavutslippssamfunn 

• styrke eksportfinansieringstilbudet slik at norske ordninger blir konkurransedyktig med de 

europeiske 

• revitalisere nasjonal strategi for sirkulær økonomi med mål og konkrete tiltak 

• sikre en rask utvikling av havvind, med mål om at havvindsatsingen gir utvikling av næring og 

arbeidsplasser i Norge 

 

Energipolitikk 

NITO mener regjeringen bør: 

• føre en energi- og industripolitikk som kombinerer en kraftfull industrisatsing med 

klimaomstilling 

• følge opp energimeldingen «Energi til arbeid» med en helhetlig tilnærming til 

petroleumsvirksomhet og kraftproduksjon, og med vekt på verdiskaping og arbeidsplasser.. 

• arbeide for rammebetingelser for nye grønne næringer som sikrer verdiskaping og 

arbeidsplasser i Norge 

• sikre en fortsatt positiv kraftbalanse og tilstrekkelig overføringskapasitet. 

• styrke kraft- og nettutbygging for å omstille energiforbruket i Norge og utvikle nye næringer 

• sikre gode rammebetingelser for investeringer i og utvikling av eksisterende og nye 

vannkraftverk 

 

Infrastruktur og offentlige tjenester  

NITO mener regjeringen bør: 

• avvikle byråkratiserings og effektiviseringsreformen (ABE)  

• stille krav om arbeidsstandarder som gir aktivitet i Norge ved offentlige innkjøp 

• sørge for at offentlige innkjøp gir aktivitet i Norge gjennom å opprette en ekspertenhet på 

offentlige anskaffelser med kompetanse på EØS og teknologi 
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• stille konkrete miljøkrav i offentlige anskaffelser og innkjøp, for å redusere miljøpåvirkning, 

fremme klimavennlige løsninger, sirkulær økonomi og stimulere næringslivet  

• bygge ny og bedre infrastruktur som legger til rette for trygge og energieffektive løsninger 

• etterslepet på vedlikehold av infrastruktur innen vei og bane, og vann og avløp skal reduseres 

betydelig i perioden 

• sikre at alle husstander i Norge får tilgang til høyhastighetsbredbånd innen 2025 

• bidra til at minimum 95 prosent av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer skal 

ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s i løpet av 2025. 

• gjennomføre forsøk med nasjonal skytjenesteløsning der det offentlige eier eiendom 

og bygninger, mens selve senteret driftes av private selskap. 

• styrke finanseringen til kommuner og sykehus slik at de kan sikre god infrastruktur, og tilby 

gode tjenester. Finansieringen skal ta høyde for framtidige utfordringer knyttet til beredskap, 

og å unngå en situasjon der gode tjenester går på akkord med et anstendig arbeidsliv. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

            

Trond Marskussen        Steinar Sørlie 

President         Generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


