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Vår ref. Anne Cathrine Berger                             Deres ref.  

 

Longyearbyen 2050 

 

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med over 96 000 medlemmer. 

NITO er kjent med at Longyearbyen Lokalstyre har iverksatt en forstudie som skal belyse blant 

annet hvordan Longyearbyen kan bli et attraktivt sted for teknologer og ingeniører i framtiden.  

 

Svalbard har et stort verdiskapingspotensial for alle oss her i Norge. Regjeringen sier den vil 

videreutvikle Svalbard-politikken på en måte som sikrer norske interesser og norsk bosetting, og 

ivaretar en bærekraftig utvikling i Arktis. Forstudien skal etter det vi forstår bygge oppunder hva 

slags aktivitet man skal ha på Svalbard. NITO er i denne sammenheng opptatt av at det legges til 

rette for at det skapes kompetansearbeidsplasser i Longyearbyen som tiltrekker seg blant annet 

ingeniører og teknologer. 

 

NITOs medlemmer er sentrale i omstillingen av samfunnet, og vi har blant annet nedsatt ulike 

ekspertgrupper med medlemmer for å imøtekomme behovet for kompetanse og innovasjon. Vi har 

også nedsatt et utvalg som ser spesielt om omstillingen til en bærekraftig industri. Vi er en 

landsomfattende organisasjon med avdelinger rundt om i landet. Vi er svært opptatt av å bidra inn 

i omstillingen og vi har tett dialog med lokale og sentrale myndigheter.  

 

Ulike behovsundersøkelser, både blant arbeidsgivere og NITOs egne medlemmer, viser at det 

fortsatt vil være et stort behov for ingeniører og teknologer. Dette fører til en utfordring med å 

rekruttere generelt i Norge, og rammer ikke minst Svalbard. NITO er opptatt av hvordan vi kan 

møte dette, og gjør en omfattende innsats til hvordan rekruttere ingeniører og teknologer. NITO 

ønsker gjerne også å bidra med ingeniørens stemme inn i Lokalstyrets realisering av et nytt 

Longyearbyen tuftet på nye og bærekraftige arbeidsplasser. Slik kan Lokalstyret og næringslivet 

lokalt i Longyearbyen få kunnskapen om hvordan Svalbardsamfunnet kan bli attraktivt for norske 

ingeniører og teknologer. NITO kan spesielt bidra med kunnskap rundt hvordan arbeidslivet kan 

organiseres for at det skal bli mer attraktivt å ta seg jobb i Longyearbyen. 

 

NITO bidrar gjerne inn i dette arbeidet. Vi tar gjerne en samtale om hvordan og når.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Trond Markussen     Remi Sæther 

President                Avdelingsstyreleder NITO Svalbard         
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