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Høringsinnspill revidert nasjonalbudsjett 2022 

 

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

teknologer med over 97 000 medlemmer.  

 

NITO erkjenner at revidert nasjonalbudsjett i 2022 preges av store internasjonale kriser, og behov for 

å prioritere. Det er samtidig foruroligende at det ikke gjøres tilstrekkelige grep for å møte den 

pågående kompetansekrisen norsk arbeidsliv er i. NITO hadde forventet justeringer i revidert med 

påfølgende kraftig satsing i statsbudsjett for 2023, knyttet til behovet for ingeniørkompetanse. 

 

Behovet for ingeniører og teknologer   

Norge har stor og vedvarende mangel på arbeidstakere med ingeniørfaglig kompetanse. NITO er 

bekymret for om Norge har kapasitet til å gjennomføre regjeringens store ambisjoner innen grønn 

omstilling og digitalisering. Regjeringen har en målsetting om å øke norsk eksport utenom olje og 

gass med minst 50 prosent innen 2030, og samtidig gjøre nødvendige omstillinger for å nå 

klimamålene. Ingeniørkompetanse er viktig for å lykkes i dette arbeidet.  

 

NITOs behovsundersøkelse viser at virksomheter i alle sektorer sliter med å rekruttere den 

ingeniørkompetansen de har behov for. 62 prosent av ingeniørarbeidsgiverne svarer at de opplever 

det som vanskelig eller meget vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de på jakt etter. Den 

største konsekvensen er ifølge disse at oppgavene ikke blir løst. Dette er funn som bekreftes i NAVs 

bedriftsundersøkelse for 2022.  

 

Når vi i vår behovsundersøkelse spør kommunale arbeidsgivere, svarer hele 74 prosent av dem at 

det i de nærmeste årene vil være ganske eller meget vanskelig å rekruttere den 

ingeniørkompetansen de har behov for. NITO frykter at dette kan føre oss inn i en situasjon hvor 

mange kommuner ikke vil være i stand til å utføre sine pålagte oppgaver på grunn av mangel på 

ingeniører.  

 

Det er derfor behov for en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsning. En slik satsing må 

inneholde: 

• Styrking av finansieringen av de teknologitunge utdanningene i høyere utdanning 

• Økning av antallet studieplasser innen teknologiske fag 

  

Det er bred enighet om at Norge i dag og i framtida vil mangle IKT-kompetanse og kompetanse innen 

IKT-sikkerhet. Regjeringens nasjonale strategi for digital sikkerhetskompetanse (2019) adresserer 

behovet for tilstrekkelig nasjonal spesialistkompetanse. En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse 

konkluderer videre med at Norge kommer til å trenge 40 000 flere arbeidstakere med IKT-utdanning 

fram mot 2030. 

 



 

For å sikre at det utdannes tilstrekkelig personer med avansert IKT-kompetanse må opptrappingen 

av antallet IKT-studieplasser i høyere utdanning fortsette. Stortinget bes derfor om å:   

• Etablere 1 000 nye IKT-studieplasser i høyere utdanning for 2022 

 

NITO har lenge etterlyst nasjonale planer for rekruttering og kompetanseutvikling innen helse. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver at for bioingeniører, vil en klar økning i antall utdannede ikke 

være tilstrekkelig til å møte framtidig etterspørsel. Det er også et udekket behov for 

Ortopediingeniører og medisinsk teknisk personell.  

• Det bør sikres tilgang på medisinsk tekniske ingeniører, bioingeniører, ortopediingeniører og 

IKT-ingeniører gjennom å utdanne flere, og tilrettelegging for økt etter- og videreutdanning. 

 

Fullfinansiering av 30 studieplasser for bioingeniørutdanning ved Høgskolen Innlandet  

Høgskolen Innlandet har fått akkreditert studieplanen for bioingeniørutdanning, og gjennomførte 

oppstart med 30 studieplasser høsten 2021. Høgskolen har finansiert disse studieplassene gjennom 

oppsparte midler, men det er behov for en grunnstøtte i form av basisfinansiering framover. Dette lå 

beklageligvis ikke inne i forslaget til revidert budsjett. En bevilgning er viktig for regionen og 

helseberedskapen ved sykehuset på Innlandet. Sykehuset Innlandet melder om mangel på 

bioingeniørkompetanse, og har utfordringer med rekruttering. Det er derfor av stor viktighet at 

bioingeniørutdanningen ved høgskolen sikres gjennom en sikker finansiering over tid.  

• NITO ber om at 30 studieplasser ved Høgskolen Innlandet fullfinansieres fra 2022.  

 

Areal til laboratoriene på sykehusene 

Det har i flere år vært etterlyst mer areal til laboratoriene på sykehusene. Pandemien har forsterket 

dette ytterligere. Det er behov for plass til avansert, teknisk utstyr og store automasjonslinjer, 

helsepersonell og studenter i praksis samt mulighet for å ivareta smittevernpålegg (avstand mellom 

ansatte). NITO ber derfor Stortinget sørge for at det i framtidige byggeprosesser tas hensyn til 

laboratorienes behov for tilstrekkelig areal. 

 

Ocean Space Centre 

Regjeringen foreslår å utsette oppstart av OSC byggeprosjekt til senest 2025. Bevilgningen til 

formålet foreslås redusert med 405 mill. kroner. 

 

Ocean Space er svært viktig klimatiltak, og et sentralt element for arbeidsplasser, verdiskaping og 

utslippskutt innen sjøfart og fiske, offshore olje og gass og moderne havbruk. 

En utsettelse av OSC vil svekke norsk satsing på havteknologi på kort og lang sikt, og overlate 

denne kritisk viktige forskningen og teknologiutvikling til andre konkurrerende land. Det vil være et 

stort tap for havnasjonen Norge, den grønne omstillingen av norsk næringsliv, og muligheten til å 

sikre fremtidens jobber og verdiskaping. 

 

• NITO mener at Ocean Space Centre ikke kan utsettes, men må realiseres i henhold til 

framdriftsplanen. 

 

 

 


