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Næringspolitisk uttalelse: 1 

Næringspolitisk uttalelse 2 

Norge er et lite land med en åpen økonomi i en stadig mer globalisert verden og er avhengig av 3 

markedsadgang samt klare og tydelige kjøreregler for handel. Vår økonomi er sterkt eksportrettet, 4 

særlig mot det europeiske markedet, og avhengig av et internasjonalt gjensidig forpliktende samar-5 

beid for å sikre like og forutsigbare rammebetingelser.  6 

I en verden hvor stadig flere varer og tjenester er utsatt for global konkurranse må vi satse på næ-7 

ringer der Norge har særlige fortrinn, hvor vi har opparbeidet oss ledende posisjoner internasjonalt, 8 

og hvor vi har sterke klynger med kunnskap og kompetanse i alle ledd i verdikjeden. Norge har 9 

industri- og kompetansemiljøer som er verdensledende. Hvis vi skal opprettholde vår posisjon, må 10 

vi satse. 11 

I et høykostland som Norge er det bare de mest kunnskapsbaserte, produktive og bærekraftige 12 

produksjonsmiljøene som vil klare å overleve. Norge må føre en strategisk næringspolitikk som kan 13 

gi mål og retning for utvikling av det kompetansegrunnlaget vi skal leve av i framtiden. 14 

Det er avgjørende for all eksportindustri og næringslivssatsing i Norge, at det er forutsigbarhet for 15 

de grunnleggende rammebetingelsene. Det dreier seg om ansvarlig økonomisk styring, rente- og 16 

valutapolitikk, regulert handel, markedsadgang og den norske modellen. Det danner grunnlaget for 17 

det samfunnet vi har utviklet og som vil være avgjørende for å sikre høy verdiskaping og arbeids-18 

plasser også i fremtiden. 19 

Når klimamålene skal nås, og nødvendige tiltak gjennomføres, betyr det endringer. Norsk næringsliv 20 

og arbeidsliv vil møte store krav til omstilling. Vårt krav er at denne omstillingen skal være rettferdig. 21 

Vi må arbeide for sirkulærøkonomi i alle næringer. Handelsnæringen spiller en viktig rolle og det må 22 

legge til rette for ombruk, gjenbruk og lengre levetid på produkter som selges. Rettferdig omstilling 23 

betyr at arbeidstakerne deltar og medvirker i prosessene som gjelder egne arbeidsplasser, fra plan-24 

legging til gjennomføring. Sosial dialog og trepartssamarbeid, i tråd med den norske arbeidslivsmo-25 

dellen, skal selvsagt være på plass i det grønne skiftet. Det betyr også at retten til livslang læring og 26 

etter- og videreutdanning for arbeidstakere som er i denne omstillingen, har en sentral plass. 27 

Økte industrisatsinger og økt næringsaktivitet for å akselerere det grønne skiftet, legger også økt 28 

press på naturen og naturmangfoldet. Vi må sikre gode prosesser som ivaretar naturmangfold og 29 

økosystemer, og de livsnødvendige tjenestene naturen gir oss. 30 

Et klima i krise 31 

FNs klimapanel understreker at det haster med klimatilpasningstiltak. Et varmere klima fører til mer 32 

ekstremvær, og fare for flom, ras og tørke. Hetebølger, tørkeperioder og mer nedbør har store føl-33 

ger for natur og naturmangfold, for folks helse, for kritisk infrastruktur, og for arbeidslivet. Mennes-34 

keskapt aktivitet bidrar til klimaendringer og utslipp av klimagasser som må reduseres. LO vil bidra 35 
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til å gjøre det vi kan for å kutte utslipp og utvikle løsninger for utslippsreduksjon som kan brukes 36 

verden over. Vi må i størst mulig grad innrette produksjon etter sirkulærøkonomiske prinsipper.  37 

Det er et nasjonalt mål å tilpasse samfunnet til et klima i endring. Riksrevisjonen påpekte i mars 38 

2022 at Norge er dårlig forberedt på å møte disse farene. LO mener arbeidet med klimatilpasning i 39 

Norge må forsterkes for å nå nasjonale mål om kutt i klimagassutslipp.. Særlig vil det være nødven-40 

dig med tilpasningstiltak i sektorene som direkte møter disse store endringene, slik som helse- og 41 

omsorgssektoren, matproduksjon, reiseliv, infrastruktur, sikkerhet og beredskap. Arbeidstakernes 42 

helse og sikkerhet må ivaretas. 43 

Energi og nye industrielle initiativ 44 

Perspektivene og politiske ambisjoner har som følge av konflikten med Russland endret seg radikalt. 45 

Sikkerhetspolitiske føringer vektes tyngre inn i energidebatten. Tunge sikkerhetspolitiske og bilate-46 

rale spørsmål, tilsier at Norge med alliansepartnere og naboland må gjøre krevende avveininger i 47 

energipolitikken. Tiltak innen kraft og petroleumssektoren knyttet til leveranser av energi til Europa, 48 

må ses i lys av krigen med de konsekvensene den har for våre naboland. De gassprisene konflikten 49 

har påført Europa påvirker kraftprisen i Norge. Norge har i nyere tid aldri hatt høyere kraftpriser. 50 

Forskjellene mellom prisområdene har i lange perioder vært ekstremt store. For første gang har 51 

staten subsidiert toppen av regningen for vanlige forbrukere.  52 

LO mener det må være en overordnet ambisjon at vi igjen får en balanse mellom forbruk og pro-53 

duksjon av kraft, som fører oss tilbake til normale norske kraftpriser i Syd-Norge. Inntil prisene er 54 

stabilisert er det viktig at statens strømstøtteording videreføres og at det vurderes etablering av 55 

ordninger for deler av næringslivet som ikke har tilgang til langsiktige industrikraftordninger. 56 

Regjeringens og Stortingets mål for reduksjonene i klimagassutslipp innen 2030 og 2050 ligger fast. 57 

Vi ser de ulike næringene flettes sammen der kompetansen og teknologiutviklingen er relevant på 58 

tvers av næringene. Havbruksnæringen flytter ut av fjordene og ut på havet, havvind ligger i start-59 

gropa. Innen den maritime næringen jobber skip som var bygget for petroleumsnæringen nå også 60 

med havvind og oppdrett.  61 

Det er flere initiativ til å bygge battericelleproduksjon i Norge. Batteriverdikjeden kan skape mange 62 

nye arbeidsplasser fra mineralene skal utvinnes og produseres til batteriene til slutt skal resirkule-63 

res. LO vil jobbe for at Norge skal ha som ambisjon å ta en betydelig andel i et globalt batterimarked.  64 

Den store omstillingen til et lav og nullutslippssamfunn krever mer effektiv bruk av kraften og mer 65 

produksjon av kraft. Tilgang til fornybar kraft er det viktigste virkemiddelet for å nå målene om ut-66 

slippsreduksjoner i industrien til lands og til havs. Bruk av hydrogen og ammoniakk i industrien på 67 

land og som drivstoff på sjøen kan gi store utslippsreduksjoner.  68 

Vi ser allerede at Statnett i noen deler av landet gir avslag på tilkobling til nettet. Kapasitet i nettet 69 

vil skille på mulighetene for ny industriell aktivitet som skaper arbeidsplasser. LO mener nettet må 70 

rustes opp, slik at krafttilgangen sikres der vi trenger den. Det bør utvikles en likeverdig nettariff i 71 

regional- og sentralnettet for store forbrukere, lik den modellen som i dag gjelder for sentralnettet.  72 

Norge må skalere opp kapasiteten i kraftsystemet og spare energi gjennom energieffektiviserende 73 

tiltak parallelt. Norge har en stor utslippsfri kraftproduksjon. Vannkraftkapasiteten med 74 
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magasinkapasiteten er grunnfjellet i det norske kraftsystemet. LO vil jobbe for å ivareta hjemfalls-75 

ordningen og videreutvikle offentlig eierskap til naturressursene, samt produksjon og distribusjon 76 

av energi. Vannkraften må videreutvikles og oppgraderes. LO er bekymret for konsekvensene av de 77 

pågående vilkårsrevisjonene og mener konsekvensene i effekt og produksjonstap må vurderes i et 78 

helhetsperspektiv. Den enkelte revisjonen må måles opp mot den totale effekten det vil ha for lan-79 

det. 80 

Vindkraft på land har vokt frem som den nest største energikilden i kraftproduksjonen. Rundt 10 % 81 

av norsk kraftproduksjon hentes i dag fra vindkraft på land. LO har vært tydelig på at prosjektene 82 

må forankres lokalt. Lokale ringvirkninger i form av arbeidsplasser og inntekter for kommunene er 83 

et kjernespørsmål utbyggerne må sikre og løse. Behandlingen av vindkraftprosjekter på land har 84 

ligget stille i tre år. Det største teoretiske potensialet for ny kraftproduksjon i de registrerte søkna-85 

dene til NVE er vindkraftprosjekter. LO mener NVE og OED må styrkes slik at vi raskt får skilt gode 86 

prosjekter fra dårlige. De lovmessige endringene i behandlingen av søknadene vedtas og tas i bruk.  87 

Havvind har et stort potensial og LO mener Norge må ha høye ambisjoner for havvindsatsingen. 88 

Havvind skal levere kraft til Norge og skape grunnlaget for flere ben å stå på for leverandørindu-89 

strien. NVE har fått i oppdrag å finne flere områder for utbygging.  90 

Det er en enorm satsing på offshore vindkraft i Europa. Hvis Norge skal lykkes med å bygge en 91 

konkurransedyktig leverandørkjede som kan vinne kontrakter globalt, må hjemmemarkedet 92 

komme i gang raskt. LO mener vi fra første runde i utvelgelse av de aktørene som får bygge pro-93 

sjekter i Norge må ha klare forventninger til bruk av norske leverandører.  94 

Krafta i Norge er fornybar. Den har vokst frem hånd i hånd med industrien. LO mener at stabile og 95 

konkurransedyktige rammevilkår som langsiktig og industrivennlig kraftpolitikk er forutsetninger 96 

for å styrke industriens del av verdiskapningen og legge til rette for økt industriell produksjon i 97 

Norge.  98 

Systemet med opprinnelsesgarantiene utfordrer dette. LO støtter fult ut opp om regjeringens am-99 

bisjon om at det skal være samsvar mellom de fysiske leveransene av kraft og merkelappen forny-100 

bar energi. Systemet slik det i dag der det er mulig å kjøpe retten til at krafta er fornybar selv om 101 

den fysiske leveransen er basert på kull undergraver norsk verdiskapning og arbeidsplasser. Vanlige 102 

forbrukere som har betalt ekstraskatt i form av elsertifikater i mange år har rett til merkelappen 103 

fornybar på sitt forbruk.  104 

Kraftkrevende industri i Norge får i dag kompensert for det påslaget i kraftprisen som kommer av 105 

effekten av at kraft i Europa ligger i kvotesystemet. LO mener EU ordningen må fortsette og gi rom 106 

for full kompensasjon. LO mener at produksjon fra ulike fornybare kilder, som vann og vind må 107 

likestilles med hensyn til eierskap, skatt, hjemfall og lokal kompensasjon. Statkraft skal forbli i statlig 108 

eie og gjennom staten som aktiv eier være pådriver og kompetanseledende for økt produksjon av 109 

fornybar energi. 110 

I tråd med IEAs Net Zero-rapport som beskriver nødvendige utslippskutt på forbrukssiden er klima-111 

veikartet for olje- og gassindustrien på norsk sokkel revidert. Ambisjon for reduksjon i utslippene 112 

med 40 % innen 2030 ble av stortinget økt til 50 % i vedtaket om den midlertidige oljeskattepakken. 113 

Vedtaket førte til at veikartet ble justert for å følge opp ambisjonen til partiene bak oljeskattevedta-114 

ket.  115 
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Norsk sokkel stod i 2020 for 27 % av utslippene i Norge. Ingen andre næringer vil kunne kompensere 116 

en manglende måloppnåelse på norsk sokkel. Dersom vi ikke lykkes med utslippskutt i petroleums-117 

næringen, vil ikke Norge nå målet om utslippskutt i 2030. Tilgang til kraft er også i petroleumssekt-118 

oren det viktigste virkemiddelet for fortsatt utvikling av lavutslipps løsninger på norsk sokkel. 119 

Ambisjonene for havvind vil når den er startet opp levere kapasitet til disse prosjektene. Full effekt 120 

forutsetter imidlertid utveksling med land i perioder når det ikke blåser. Utbygging av den havvind-121 

kapasiteten det er åpnet for frem til i dag vil levere om lag like mye kraft som norsk sokkel med 122 

kjente prosjekter vil bruke. Det er lansert ambisjoner som peker mot en stor norsk havvind produk-123 

sjon. De åpnede områdene levere like mye som de kjente nye elektrifiseringsprosjektene på norsk 124 

sokkel vil bruke. Neste fase kan innen 2035 levere det doble av hele forbruket i petroleumsnæringen 125 

inkludert dagens forbruk. Frem mot 2050 kan den fornybare produksjonen fra norsk sokkel langt 126 

overstige dagens totale kraftproduksjon på fastlandet inkludert vannkraften, vindkraften på land og 127 

det vi i dag har av termisk kraft. 128 

Norge har samlet sett de laveste utslippene sammenlignet med andre produsenter i verden. Mål-129 

rettet innsats for å redusere utslippene og elektrifisering av store felt som Johan Sverdrup gir konk-130 

rete resultater. Samtidig bør det arbeides med andre løsninger for å redusere utslipp fra olje- og 131 

gassproduksjon som kombinasjonen havvind og hydrogen. Den høye kvoteprisen sammen med co2 132 

avgiften medfører at mange prosjekter for utslippskutt er samfunnsøkonomisk lønnsomme alle-133 

rede i dag. Det ligger i kortene at både CO2-kvoteprisen i Europa og den norske CO2-avgiften på 134 

toppen vil stige ytterligere fra mot 2030. Avgiftsnivået for petroleumsaktiviteten understøtter sat-135 

singen på utslippskutt.  136 

Konflikten med Russland har ført gass opp som vår viktigste eksportartikkel.  Eksport av olje og gass 137 

stod for ¾ av den totale norske vareeksporten i år. Norge har vært og er en sikker stabil og pålitelig 138 

leverandør av energi til Europa. Fortsatt leteaktivitet og funn som sikrer en fortsatt stabil leveranse 139 

har en enda større betydning. Det må legges til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel med 140 

økt innslag av nye næringer som karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind, og mineralutvinning. 141 

LO vil utvikle ikke avvikle sektoren. 142 

Satsingen på utvikling av omdanning av naturgassen til hydrogen med fangst av utslippene, vil sikre 143 

et langsiktig grunnlag for utviklingen av aktiviteten på norsk sokkel. Når utslippene i produksjonsfa-144 

sen på feltene er redusert ned til et minimum, kan Norge fremstå som en langsiktig energileveran-145 

dør for våre viktigste handelspartnere. Da fjernes klimautslippene hele veien fra produksjon til for-146 

bruk.  147 

LO er opptatt av at de verdier som skapes innenfor norsk energiproduksjon skal komme samfunnet 148 

til gode. Distribueringen av denne energien er en vital del av landets infrastruktur og bidrar til å 149 

sikre lokal industri og utvikling. 150 

Eksportsatsing / Virkemiddelapparatet  151 

Norsk eksport fra fastlandsindustrien må styrkes. Underskuddet på handelsbalansen for Fastlands-152 

Norge har økt kraftig over mange år, til tross for en lang periode med gunstig valutakurs og ansvar-153 

lige lønnsoppgjør. Fastlandsindustrien andel av verdiskapingen er nå på ca. 7%, mens våre euro-154 

peiske handelspartnere og konkurrenter ligger på om lag 17%. EU har et mål om 20%. Denne ut-155 

fordringen må møtes med en mer offensiv politikk for bygging av industri.   156 
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Våre europeiske naboland og EU er Norges viktigste samarbeidspartnere både økonomisk og poli-157 

tisk og utgjør samtidig Norges største eksportmarked. Et forutsigbart og gjensidig samarbeid er 158 

nødvendig for å sikre Norge tilgang til EUs indre marked og rammevilkår som er likeverdige med 159 

andre EU- og EØS-land. EØS-avtalen har siden inngåelsen ivaretatt Norges interesser på dette om-160 

rådet og avtalens handlingsrom må benyttes. 161 

LO mener vi må satse på næringer hvor vi har komparative fortrinn og har kompetanse i hele ver-162 

dikjeder, at vi evner å kople kompetansen i sterke næringsklynger nærmere sammen, og at vi inn-163 

retter politikken og virkemiddelapparatet for å støtte opp under industriell produksjon i Norge. 164 

Det er viktig at virkemiddelapparatet arbeider aktivt med å fremme investeringer i Norge. For å 165 

realisere store eksportsatsinger og etablere ny industri, vil det være et stort behov for å gjøre Norge 166 

mer attraktiv for utenlands kapital. Samtidig må det legges til rette for konkurransedyktige ramme-167 

betingelser slik at kapitalmiljøene finner langsiktige industrielle investeringer attraktive. Det er be-168 

hov for å understøtte store industriutviklingsprosjekter med til dels lange tidsløp med forutsigbar 169 

tilgang på tålmodig kapital. 170 

Maritim aktivitet 171 

Norge er verdens fremste havnasjon. I møtet med, og i mestringen av havet, har vi utviklet kompe-172 

tanse og næringer som i dag er i verdensledende. Norge skiller seg fra de fleste andre land ved at vi 173 

har en vesentlig del av verdiskaping og sysselsetting i havrelatert næringsliv. Skipsfarten er en av 174 

Norges eldste næringer i havrommet, men vi opplever en sterk internasjonal konkurranse i alle de-175 

ler av verdikjeden.  176 

Etter mange års kamp for norske lønns og arbeidsvilkår for arbeid i norske farvann, la regjeringen 177 

frem lovforslaget som skal rydde opp i den sosiale dumpingen vi har sett i store deler av skipsfarten 178 

innenriks. Det har vært et langt lerret å bleke, der vi over tid har jobbet frem et stortingsflertall først 179 

for at handlingsrommet for norske krav skulle utredes og dernest at utredningen skulle føre til 180 

handling. Alle kystkommuner ble involvert i dette arbeidet for å sikre et politisk flertall i Stortinget.  181 

Det er svært gledelig at det er vår regjering som fremmer lovforslaget.  182 

En aktiv satsing på havrommet er avhengig av at vi bibeholder og utvikler kompetansen som den 183 

maritime næringen representerer. Kompetansen til norske sjøfolk er en del av fundamentet for ut-184 

viklingen i den maritime næringen. All aktivitet i havrommet vil være avhengig av at vi utvikler og 185 

drifter skip som skal utføre eksisterende og nye oppgaver. 186 

LO mener at offentlige anskaffelser i større grad må brukes til å fremme norsk klimavennlig tekno-187 

logi, og samtidig bidra til mer verdiskaping og sysselsetting i Norge. I Norge har vi ofte bygget de 188 

første prototypene og stått for nybrottsarbeidet, men taper stadig oftere kampen om de neste 189 

byggeprosjektene. Vi kan ikke ha det slik at rederier med et fåtall norske ansatte på rederikontoret 190 

og utenlandske ansatte på båtene skal høste millionbeløp i virkemiddelapparatet for så å bygge skip 191 

i utlandet. Det burde være en selvfølge ved offentlige innkjøp at perspektivet om utvikling av maritim 192 

næring veier tungt inn i beslutningsprosessene knyttet til valg av rederi og verft.  193 

LO mener det må utvikles nye kriterier for valg av leverandører som i større grad vekter inn de 194 

samfunnsmessige ringvirkningene av offentlige innkjøp, legger til rette for at norsk industris styrker 195 
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skal vektlegges i utformingen av offentlige anbud og tildeling av oppdrag, samt at ordnede arbeids-196 

vilkår, HMS og klima må være en del av anbudet og vektes høyere. LO mener det må etableres en 197 

ekspertenhet med høy kompetanse på offentlige anbud, som direktorater, kommunale og fylkes-198 

kommunale innkjøpere kan lene seg på.  199 

 Verftsindustrien i Norge har også betydning for nasjonal sikkerhet og beredskap. Den maritime 200 

næringen i Norge har behov for økt aktivitet for å bevare kompetanse og sysselsetting ved de norske 201 

nybyggingsverftene. LO forventer at arbeidet med ny standard fartøyklasse i Sjøforsvaret følges opp 202 

med beslutning om å bygge nye fartøyer til Sjøforsvaret i en konkurranse mellom norske verft. Det 203 

vil kunne sikre høy og langvarig aktivitet ved kriseutsatte norske skipsverft, bidra til å tilføre Sjøfor-204 

svaret kostnadseffektiv og mer klimavennlig norsk maritim teknologi, samt muliggjøre for eksport 205 

av et nytt fartøykonsept til andre nasjoners mariner. LO vurderer dette som det fremste konkrete 206 

aktivitetsfremmende bidraget til å hjelpe verftene gjennom en krevende periode.  207 

 Nå står vi fremfor et nytt kapittel i vår maritime historie, der utslippene i aktiviteten skal reduseres 208 

og fjernes. Det grønne skiftet reiser nye utfordringer å gå fra velkjente og fungerende løsninger i 209 

skifte av energikilde til nye lav og nullutslippsløsninger, slik at passasjerer og mannskap fortsatt kan 210 

seile trygt. Bruk av nedkjølt naturgass og batteripakker som har tatt ned utslippene er viktige skritt 211 

på veien mot de nye energibærerne som helelektrisk drift og hydrogen- eller ammoniakkløsninger.  212 

Mineraler 213 

Det grønne skiftet er helt avhengig av økt tilgang på mineraler. For å sikre at Norge skal være et 214 

attraktivt land å drive mineralvirksomhet i, må det legges til rette for bedre ressursplanlegging, mer 215 

effektive og forutsigbare planprosesser, samt styrke kompetansen i mineralforvaltningen. Norge 216 

har store forekomster av mineraler til lands og på sokkelen, og tempoet i kartleggingen av fore-217 

komster må økes. Sjeldne jordarter er en kritisk råvare for grønn industriproduksjon, og Norge har 218 

gode forutsetninger for å utvikle en verdikjede for permanentmagneter.  219 

Svalbard må fortsatt være et levedyktig samfunn, der norsk suverenitet ivaretas. Forutsetningen for 220 

dette er at det legges til rette for næringsvirksomhet og en betydelig andel norske statsborgere på 221 

Svalbard. 222 

Helseindustri 223 

Digital helse, legemiddel og medisinsk utstyr eksporteres for milliarder. Denne industrien er vok-224 

sende med et stort potensial for nye arbeidsplasser og verdiskaping. Norge er kjent for en bære-225 

kraftig tilnærming, vi har et høyt kunnskapsnivå om livsvitenskap og industrielle prosesser, en kon-226 

kurransedyktig legemiddelindustri som besitter viktig kompetanse, og vi har kunnskapsmiljøer in-227 

nen vaksinefeltet ved landets forskningsinstitusjoner. Det må legges til rette for forskning, utvikling, 228 

og støtte fra virkemiddelapparatet slik at vi kan bygge denne næringen for fremtiden.  229 

Matproduksjon fra landbruk, fisk og havbruk 230 

En bærekraftig matproduksjon skal sikre beredskap, matsikkerhet og ernæring for alle, uten å re-231 

dusere muligheten for kommende generasjoner til det samme. Arealet for matproduksjon må gis 232 

særskilt oppmerksomhet. En landbrukssektor med hovedoppgave å produsere mat vil sikre den 233 
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landbruksbaserte industrien norske råvarer. Landbruket, næringsmiddelindustrien og de marine 234 

næringene er viktige, og LO vil arbeide for en politikk som øker norsk matproduksjon basert på 235 

norske ressurser og som øker selvforsyningsgraden. Ressursene må forvaltes bærekraftig og lang-236 

siktig til beste for fellesskapet, og politikken må sikre økt bearbeiding av råvarer som grunnlag for 237 

aktivitet og verdiskaping i hele landet.  Økt produksjon av mat i Norge basert på norske biologiske 238 

ressurser er en del av klimaløsningen. Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Havbruks-239 

næringen utgjør en vesentlig del av dette. Vi er ledende i verden på havbruk og sammen med de 240 

andre havnæringene gir de grunnlag for næringer innen både privat og offentlig sektor. Havbruk 241 

har et stor potensial til å vokse videre på en bærekraftig måte og forsyne verden med sunn mat. 242 

Dette krever mer innovasjon og teknologiutvikling, og en aktiv og forutsigbar næringspolitikk. De-243 

fensive og offensive interesser må balanseres slik at både blå og grønn sektor får mulighet til vekst.  244 

Forsvarsindustri og totalberedskap 245 

Sikkerhets- og beredskapshensyn tilsier at det norske Forsvaret må ha høy selvforsyningsgrad når 246 

det gjelder produksjon og vedlikehold av forsvarsmateriell, som en integrert del av Forsvaret selv, 247 

og i form av samarbeidsavtaler med strategisk nasjonal forsvarsindustri. Norge må inngå industri-248 

elle samarbeidsavtaler om gjenkjøp ved internasjonale anskaffelser.  249 

Koronapandemien har avdekket flere svakheter ved norsk beredskap, blant annet avveininger knyt-250 

tet til smittevern, sett opp mot behovet for å opprettholde den økonomiske aktiviteten og holde folk 251 

i jobb. Det har også blitt tydelig at behovet for å avklare hvordan samfunnskritisk forsyningssikker-252 

het ivaretas ved uforutsette hendelser. Alle instansene som spiller en rolle for samfunnsberedska-253 

per må brukes hensiktsmessig og koordineres godt. For å øke beredskapen på alle nivåer i samfun-254 

net, er tillit mellom folk og myndigheter avgjørende. Tillit er limet som fester beredskapsviljen, og 255 

dermed styrker beredskapsevnen i samfunnet.  256 

Statlig eierskap  257 

Offentlig eierskap sikrer nasjonal forankring og styring av bedrifter som er sentrale for samfunnet. 258 

Det er et viktig instrument for å fremme likestilling og integrering, og skal være foregangsselskaper 259 

for satsning på lærlinger. Offentlig eide selskaper skal drives på en slik måte at de ikke gir rom for 260 

sosial dumping eller arbeidslivskriminalitet. Det er særlig viktig at selskaper som forvalter naturres-261 

surser, sentral infrastruktur, beredskapsmessig viktige systemer eller sentrale tjenester eies og sty-262 

res av fellesskapet. Det statlige eierskapet kan bidra til å sikre næringsutvikling, utvikle og bygge 263 

robuste bærekraftige verdikjeder som gir arbeidsplasser og fremtidig verdiskaping.   264 

Offentlige anskaffelser 265 

Når om lag 600 milliarder kroner fra fellesskapets midler går til innkjøp av varer og tjenester, er det 266 

viktig at man stiller krav til bruken av disse. Offentlig sektor og offentlig kontrollerte selskap har 267 

derfor et stort ansvar gjennom sine innkjøp for å ivareta ulike samfunnshensyn som å skape ar-268 

beidsplasser, bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sikre innovasjon og ta hensyn til 269 

klima- og miljøutfordringer. Regjeringen har levert på kravet om en Norgesmodell for offentlige an-270 

skaffelser, men dette må følge opp med etterlevelse og kontroll og vi må sikre at modellen omfatter 271 

alle offentlige innkjøp og anskaffelser. 272 


