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Innspill til Klimautvalget 2050 
 

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

teknologer. Vi organiserer over 100.000 medlemmer i alle sektorer og i hele landet. Våre medlemmer 

spiller en nøkkelrolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi vil særlig gi innspill på utfordringer som 

gjelder: rettferdig omstilling, viktigheten av trepartssamarbeidet, virkemidler for teknologiutvikling og 

kompetanseheving. 

 

5A) Hvordan styrker vi best aksept for klimapolitikk og omstillingsevne og -vilje i samfunnet? 

 

For å styrke aksept for klimapolitikk, og omstillingsevne og -vilje, er det nødvendig med bred 

medvirkning, involvering, partssamarbeid og dialog. Uten dette vil det være vanskelig å oppnå 

rettferdig omstilling.  

 

NITO representer medlemmer i alle sektorer, deriblant petroleumssektoren. Ansatte i sektoren har 

vært sentrale for grunnlaget for det norske velferdssamfunnet. Flere av NITOs medlemmer oppgir at 

den offentlige debatten om «grønn» og «fossil» virksomhet ofte blir for enkel og unyansert. De 

savner blant annet mer oppmerksomhet om teknologi- og kompetanseoverføring fra 

petroleumsnæringen til grønne næringer. Det er mange eksempler på dette. Ikke minst ser vi dette i 

den voksende havvindindustrien. Likevel er vi langt unna å sikre rettferdig omstilling for de hundre 

tusen mennesker som petroleumsnæringen sysselsetter.  

 

For å lykkes med å bremse klimaendringene mener NITO det er nødvendig å sikre rettferdig 

omstilling for de som arbeider i næringer som vil bli omstilt for å nå klimamålene. Det er behov for en 

konkret plan for hvordan vi skal omstille kompetansen i petroleumsnæringen. Nye arbeidsplasser 

betyr ikke nødvendigvis gode og trygge jobber. Vi må tilstrebe en klimapolitikk som ikke bare 

stimulerer utslippskutt, men også til investeringer i arbeidstakere og innovasjoner som kan muliggjøre 

et lavutslippssamfunn med gode levekår.  

 

En av styrkene ved petroleumssektoren har tradisjonelt vært tilpasningsevne. Næringen har i mange 

år vært gjennom omstilling og utvikling. Dette er en styrke som må utnyttes i overgangen til 

lavutslippssamfunnet. Kompetanse fra, og teknologi utviklet i næringen, brukes på en lang rekke 

områder i samfunnet. NITO mener det er et premiss for lavutslippssamfunnet at denne kompetansen 



 

og teknologien videreutvikles mot andre områder, slik som havvind, hydrogen og karbonfangst- og 

lagring. 

 

5C) På hvilken måte kan trepartssamarbeidet brukes mer aktivt i omstillingen av samfunnet? 

 

Innstramminger i de globale finansmarkedene, koronapandemien og krigen i Ukraina har fått stor 

innvirkning på norsk økonomi. Europa er på vei inn i en resesjon, samtidig har risikoen for stagflasjon 

i eurosonen økt. Mange bedrifter forventer trangere tider framover. Ifølge Ursula von der Leyen 

spiller fagforeninger en ledende rolle for å sikre at omstillingen til lavutslippssamfunnet blir en 

rettferdig omstilling. I samspill med arbeidsgivere har fagforeninger og tillitsvalgte i lang tid vært med 

å utvikle klima- og miljøtiltak som har resultert i vesentlige økonomiske besparelser for mange 

bedrifter. Nå, kanskje mer enn noensinne, trenger vi trepartssamarbeidet til å muliggjøre flere slike 

tiltak.  

 

Trepartssamarbeidet er essensielt for å nå bærekraftsmålene, og ikke minst sikre grunnlaget for 

framtidens arbeidsplasser. Den norske modellen har gjort at to- og trepartssamarbeidet har blitt en 

integrert del av samfunnsutviklingen. Resultatet er lavt konfliktnivå i arbeidslivet og et sterkt ønske 

om å samarbeide og levere på samfunnets behov. Det er også et resultat av at man sammen 

kommer fram til felles løsninger gjennom dialog og kompromisser. Vi har en modell vi vet virker. For 

NITO er det åpenbart at trepartssamarbeidet og den norske modellen er en forutsetning for å bygge 

et velfungerende lavutslippssamfunn.  

 

7A) Hvilke teknologier er det Norge spesielt bør bidra til å utvikle, og hvordan kan vi best 

legge til rette for teknologiutviklingen og at den bidrar til lønnsom næringsutvikling og 

sysselsetting i Norge? 

 

Norge har som nevnt store muligheter og gode konkurransefortrinn innen teknologier som havvind, 

hydrogen og CCS. Her er nettopp erfaringen og kompetansen fra over 50 år med virksomhet på 

norsk sokkel avgjørende og noe å bygge videre på. Det er også store muligheter innen utvikling av 

batteriteknologi og solenergi.  

 

Den digitale transformasjonen som har funnet sted de senere årene, gjør det dessuten mulig for 

bedrifter å samle inn og analysere betydelige mengder data på tvers av systemer og plattformer. De 

store teknologiske framskrittene har åpnet dører for nye forretningsmodeller, som ikke bare kan bidra 

til å redusere bruk av naturressurser, men også kostander for selskaper som er villige til å investere i 

miljøvennligteknologi på sikt.  

 

Avansert digital teknologi som robotikk, maskinlæring, tingenes internett, skytjenester, stordata og 

intelligente sensorer, kan spille en hovedrolle i både omstilling både til lavutslippssamfunnet og en 

sirkulær økonomi. Dette krever imidlertid at det satses på ny teknologi og på spisskompetanse. I 

tillegg krever økt digitalisering og kunstig intelligens (KI) store datalagringssentre, grønn regnekraft 

og data. Uten tilgang til gode data vil Norge miste et unikt konkurransefortrinn både nasjonalt og 

internasjonalt. Allerede nå presser teknologigiganter mindre aktører ut av markedet. Det har, og vil 

på lengre sikt, skape utfordringer for Norge. Derfor mener vi at trepartssamarbeidet bør brukes til å 

sikre norsk konkurranseevne. 

 

 



 

 

7F) Bør det gjøres endringer i dagens utdanningssystem på videregående nivå, i høyere 

utdanning og i etter- og videreutdanning for å sørge for at vi har den kompetansen vi trenger 

for å ta i bruk den nye teknologien? 

 

Lav mobilitet mellom sektorer og næringer kan være en indikasjon på det er vanskelig for mange 

arbeidstakere å anvende opparbeidet kompetanse i andre virksomheter. Etter- og videreutdanning - 

mens arbeidstakerne er i arbeid - vil styrke både kompetanseutviklingen til virksomhetene og 

arbeidstakernes mulighet til å anvende kompetanse på nye områder. Slik sett kan lav mobilitet 

mellom sektorer og næringer være en indikasjon på at det investeres for lite i etter- og 

videreutdanning. Det er nødvendig at arbeidsgivere legger til rette for kompetanseheving i tråd med 

teknologiutvikling. 

 

NITO vil understreke at Norge 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 i årene som kommer. 

 

Mangelen på arbeidskraft er i noen grad synliggjort gjennom åpningen av samfunnet i vår. 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. Dette kan bidra til å løfte eksport innen 

bærekraftige næringer.  

 

Planen bør inneholde: 

 

Tiltak for å styrke grønne bærekraftige næringer 

 

o Konkrete satsninger som bygger opp under langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning må styrkes. Et ønske om grønnere skipsfart, CCS-satsing samt økt 

oppmerksomhet på IKT-sikkerhet og grunnleggende IKT-forskning må følges opp med 

betydelige midler.  

o Norge har sluttet seg til Horisont Europa - verdens største forskningsprogram. Der er 

det pekt ut fem samfunnsoppdrag strategien 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. 

Tiltak for å styrke utdanning av teknologikompetanse 

o 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 like muligheter. 

o Utvide finansieringen av de teknologitunge utdanningene i høyere utdanning. 

Utdanningsinstitusjonene må ha rammevilkår som sikrer langsiktighet, god 

infrastruktur, tilstrekkelig med undervisere og oppdatert utstyr.  



 

o Øke antall studieplasser innen teknologiske fag. Satsing på IKT-kompetanse er helt 

avgjørende for å realisere mulighetene som ligger i viktige satsinger innen datadrevet 

økonomi og grønn omstilling. En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse konkluderer 

med at Norge kommer til å ha behov for 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.   

Tiltak for å styrke etter- og videreutdanning 

 

Etablere regionale kompetansefond styrt av partene i arbeidslivet  

 

o 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 

 

o 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 kunne gi 

korte, treffsikre og fleksible tilbud til høyutdanningsgruppene innen disse bransjene.  

o Livslang læring skal være en del av oppdraget til universiteter og høyskoler. 

o Konkurranseutsatte midler til utvikling og oppskalering av fleksible utdanningstilbud og 

bransjeprogram kan bare dekke noe av behovet for etter- og videreutdanning. 

Utdanningssektoren trenger mer langsiktighet for å utvikle gode, relevante tilbud. En 

del av utviklingskostnadene for etter- og videreutdanning bør derfor ligge i den 

basisfinansierte delen av finansieringssystemet.   
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