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Innspill til statsbudsjett for 2023 

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

teknologer. Vi organiserer over 96.000 medlemmer i alle sektorer og i hele landet. 

 

NITO er glad for at Hurdalserklæringen 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.  

Disse satsingene vil føre til store endringer i etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet. NITO vil 

understreke at regjeringen trenger ingeniørkompetanse for å lykkes med gode målsetninger. Dette løftes 

dessverre ikke tilstrekkelig i Hurdalserklæringen. NITO frykter at mangel på ingeniørarbeidskraft og mangel på 

ingeniører dermed kan bli en stor utfordring. For virksomhetene kan dette resultere i ubesatte stillinger, 

forsinkelser eller i verste fall urealiserte prosjekter. 

NITO støtter en kraftig satsing på bærekraftig næringsutvikling med konkretiseringer som følger under. Denne 

satsingen må følges av tiltak for rekruttering og kompetanseheving innen teknologisk kompetanse. Derfor 

mener Nito at regjeringen må: 

 

o Styrke finansieringen av de teknologitunge utdanningene i høyere utdanning   

o Øke antall studieplasser innen teknologiske fag  

o Styrke nasjonale virkemidler for kompetanseheving slik som (??) 

 

Fangst og lagring av co2 
Skal Norge og verden realisere nødvendige kutt i klimagassutslipp mener NITO at fangst og lagring av 𝐶𝑂2 

(CCS) i stor skala må realiseres. Det er svært gledelig det norske prosjektet for fangst, transport og lagring av 

CO₂  - “Langskip” - er vedtatt. Det er viktig for klimaet, for utviklingen av norsk teknologi og for nye 

klimavennlige arbeidsplasser i norsk industri.   

Både kraftforedlende industri, raffinerier og avfallsforbrenningsanlegg trenger CO2-fangst. NITO mener derfor 

det må legges en strategi for hvordan større deler av industrien skal få rammevilkår og finansieringsordninger 

for å utløse CO2-fangst. For en del industrier er dette den eneste muligheten for å kutte utslippene av CO2.   

For å realisere framtidige CCS-prosjekter i industrien er infrastruktur for CCS en forutsetning. Det er viktig at 

dette kommer på plass raskt slik at industrien kan sette i gang sine prosjekter.  

 NITO oppfordrer regjeringen til bidrar med finansiering til at CCS etableres som løsning på flere av 

punktutslippene i industrien i Norge 

 Det må også jobbes for at flere fangstanlegg i Europa kobler seg på lageret på norsk sokkel.  
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Batteriproduksjon 
Norge er godt posisjonert til å lykkes innen flere deler av batteriverdikjeden. Prosessering av råmaterialer og 

komponentproduksjon er de delene av verdikjeden med størst omsetningspotensial, men tilstedeværelse i store 

deler av verdikjeden vil være en fordel for å utløse størst mulig omsetning for norske aktører. Det betyr 

etablering av batteriresirkulering. Næringen etterspør at det på sikt bygges opp betydelig batteriteknologi- og 

automatiseringskompetanse for å øke og opprettholde konkurranseevne når det etableres celleproduksjon i 

Norge.  

 Det må stilles til rådighet midler som bidrar til arealer og kraft slik at det kan utvikles batteriindustri i 

Norge  

 Bidra til at vi får flere deler av verdikjeden til Norge, slik som battericelleproduksjon og utvinning av 

mineralforekomster i Norge, og ikke minst gjenvinning av batterier  

 

Hydrogen  

Det må utvikles infrastruktur og markeder for hydrogen. For at Europa skal klare å etablere et hydrogenmarked 

vil hydrogen produsert fra naturgass med karbonfangst og -lagring være avgjørende, fordi naturgass er den 

eneste kilden som foreløpig kan lage store nok volum til bruk for eksempel i industriproduksjon.   

I et scenario der det satses tyngre på grønt hydrogen, beregner Sintef og Ifpen at kostnaden vil bli 70 milliarder 

høyere per år. Dette indikerer store muligheter for gassprodusenter i Norge i klimaomstillingen. Ifølge Sintef 

viser resultatene at hydrogen fra naturgass med CO2-fangst, og storskala lagring av Europas CO2-utslipp, vil 

være bærekraftig både økonomisk og for klima. 

Norge er i en god posisjon for å skape en ny hydrogeneksportindustri, med sine naturgassressurser og sin 

satsing på CO2-lagring. Senere, når infrastrukturen er på plass og hydrogenmarkedet har vokst, kan Norges 

satsing på havvind være et viktig bidrag til fornybar hydrogenproduksjon.  

 Det må legges opp til storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk å redusere 

klimagassutslipp fra egen industri- og transportsektor samt for eksport  

 Det er behov for en helhetlig satsing som utvikler hydrogeninfrastruktur parallelt med 

markedsutviklingen av ulike hydrogeninitiativer  

 Det må samarbeides aktivt med EU om felles hydrogeninfrastruktur for å sikre gode 

eksportmuligheter  

Havvind 
Flytende vindkraft kan bli en viktig grønn eksportindustri for Norge, og kan også gi et stort og viktig bidrag til 

grønn energiforsyning.  Havvind kan være sentral i å ta vår verdensledende kompetanse innen petroleum over 

til grønne og bærekraftige næringer. Norges sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir oss et unikt 

utgangspunkt for satsing på ny industriutvikling innen havvind og å ta en global lederrolle innen flytende 

havvind.   

Et hjemmemarked for norsk havvind er en forutsetning for at mange flere skal lykkes internasjonalt. Vi må 

unngå at havvind gjennomføres på samme måte som utbyggingen av vindkraft på land, som har hatt en 

begrenset effekt på innenlandsk industrialisering. Konsesjonssystemet må utvikles med krav som sikrer 

leverandører basert i Norge gjennom krav til «norsk» og lokalt innhold. 

 Høye krav til kompetanse og teknologi må følges opp av en styrket satsing på 

kompetansebygging av arbeidsstyrken, jmf ovenstående og brev til kunnskapsdepartementet.  
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 Det må etableres en strategi for havvind som framtidsnæring som blant annet må inneholde mål 

for utbygging, finansieringsmekanismer for utbygging av hjemmemarkedet samt økte bevilgninger 

til forskning og innovasjon. 

 I finansieringsordningen for havvind må det stilles rimelige motkrav til industrien som kan 

sikre utvikling av et hjemmemarked 

 Som for olje og gass må det tas hensyn til biologisk mangfold, marint liv og rettigheter for 

andre næringer ved utbygging av havvindprosjekter  

 

 

Klimatilpasning og forebygging 
Klimaendringene vil i årene som kommer føre til at Norge får et varmere klima og store deler av 

landet vil få mer nedbør. Det vil føre til mer flom og skred, og gå utover eksisterende infrastruktur 

som vann, avløp, overvannsproblematikk og veier, i tillegg til matproduksjon. Det betyr for eksempel 

at nybygg må være robuste til å tåle dette og at vedlikehold av eksisterende bygg må økes. Ifølge en 

rapport fra NVE som kom sommeren 2021 viser det at det vil koste 85 milliarder kroner å sikre alle 

bygg mot flom og skred. Tidligere anslag har vært på 4 milliarder. Hele 210.000 bygninger i Norge 

trenger slike tiltak, dersom man skulle gjennomført tiltak på alle. Dette inkluderer ikke sikringstiltak 

for offentlig infrastruktur som vei og bane.  

 

I perioder kan vi få mer tørke som vil kunne føre til økt risiko for skogbrann. Større og flere branner 

vil gi utfordringer ved at lokale ressurser ikke er tilstrekkelig, og det er per i dag ingen struktur for 

hvordan man i så fall vil måtte prioritere og styre ressurser. Erfaringer fra skogbranner i Europa de 

siste årene viser at de er så intense og nærmest umulig å slukke, så forebyggingen må styrkes gjennom 

midler til skogforvaltning, vernebrenning, og bygge- og beredskapsplaner.  

 

Det er positivt at regjeringen sier de vil styrke klimaberedskapen i Hurdalsplattformen, men det må 

følges opp av økte midler til forebygging og klimatilpasning. Det vil kunne bidra til å forhindre tap av 

liv og helse, og skade på infrastruktur. Det er god økonomi å forebygge framfor de enorme kostnadene 

gjenoppbygging fører med seg.  

 

- Regjeringen må øke bevilgningene til NVE og tiltak for å forebygge flom og skred. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Trond Markussen     Steinar Sørlie 

President      Generalsekretær 


