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1  Mangfold av vinnere – innledning og sammendrag

1.1 Innledning

Arbeid til alle er regjeringens viktigste mål i den
økonomiske politikken. For å skape full sysselset-
ting og god velstandsutvikling er det helt nødven-
dig med et mangfold av bedrifter som lykkes og
som bidrar til en sterk verdiskaping. Derfor står
en aktiv og fremtidsrettet næringspolitikk sentralt
i regjeringens politikk. Gjennom næringspolitik-
ken ønsker vi å bidra til størst mulig samlet verdi-
skaping i norsk økonomi og arbeid til alle. 

I denne meldingen varsler regjeringen en vide-
reføring og forsterkning av den næringspolitikken
som er ført, samtidig som vi varsler nye satsings-
områder og tiltak for at enda flere bedrifter lykkes
i fremtiden. Den økonomiske politikken og
næringspolitikken i Norge har gitt gode resulta-
ter. Midt i det kraftigste tilbakeslaget i europeisk
økonomi på flere generasjoner, har Norge hatt
god økonomisk vekst og kraftig økning i antall
arbeidsplasser. Veksten i sysselsettingen er man-
gedoblet etter regjeringsskiftet i 2005. Mens det i
perioden 2001–2005 ble skapt i overkant av 20.000

nye arbeidsplasser på fire år, er det i blitt nær
350 000 flere arbeidsplasser i perioden 2005–2013.
Nær 70 prosent av veksten i  sysselsetting er kom-
met i privat sektor, en av de sterkeste vekstperio-
dene i privat sysselsetting noen gang. 

De sterke resultatene i norsk økonomi er
skapt midt i en alvorlig europeisk krise. EU har
opplevd en langvarig nedgang, og mange land har
fall i BNP. Arbeidsløsheten i EU har økt til 26 milli-
oner mennesker, en økning på 2 millioner bare på
det siste året. Regjeringen har møtt krisen aktivt.
Gjennom kraftige og målrettede motkonjunktur-
tiltak da krisen kom, en ansvarlig økonomisk poli-
tikk for å sikre en god konkurranseevne, nært
samarbeid med partene i arbeidslivet og en god
politikk for næringsutvikling og nyskaping, har vi
bidratt til at Norge så langt har kommet gjennom
krisen med den laveste arbeidsløsheten i Europa. 

Det er likevel grunn til å advare mot en mer
uansvarlig økonomisk politikk, eller usikkerhet
om den økonomiske politikken og styringsevnen i
Norge. Rundt 70 prosent av eksporten vår går til
det europeiske markedet. Derfor er det mange
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norske bedrifter og næringer som merker tilbake-
slaget i Europa. Vi kommer ikke til å være uberørt 
av det som skjer, tvert  imot ser vi at både bedrif-
ter og bransjer merker  krisen i Europa i form av 
lavere etterspørsel og dårligere lønnsomhet. Det 
er derfor ingen selvfølge at den enestående øko-
nomiske utviklingen vi har hatt i Norge de siste 
årene fortsetter. 

Denne meldingen er svaret på hvordan vi 
møter den internasjonale krisen. Den handler 
blant annet om bekymringen for at vår sterke 
eksponering mot petroleumsnæringen skal gjøre 
oss ekstra sårbar. Regjeringens mål er å styre 
Norge trygt gjennom krisen og at Norge fortsatt 
skal ha Europas laveste ledighet. Det krever 
bevisste valg, en aktiv offentlig politikk og en 
trygg styring av norsk økonomi. Regjeringen vil 
gå inn for fornuftige skatteendringer som gir kon-
kurransedyktige vilkår for bedriftene, tetter skat-
tehull, og samtidig opprettholder skattefinan-
siering av viktige tjenester som skole, eldreom-
sorg og helse. Slike endringer ble varslet i forbin-
delse med revidert nasjonalbudsjett.

Denne meldingen legger opp kursen for 
næringspolitikken i årene som kommer. Regjerin-
gen vil føre en bred og aktiv næringspolitikk hvor 
næringsdimensjonen har en viktig plass i alle poli-
tikkområder som legger rammer for næringslivet. 
Derfor omhandler denne meldingen også de 
næringspolitiske sidene ved politikkområder som 
ligger utenfor Nærings- og handelsdepartemen-
tets ansvarsområde. Den gjennomgår også de 
næringspolitiske virkemidlene som NHD rår over 
og ser på hvordan disse i enda sterkere grad kan 
bidra til sysselsetting og verdiskaping. 

Miljøhensynet løftes til en overordnet dimen-
sjon i næringspolitikken. På alle samfunnsområ-
der må vi sørge for at politiske valg og strategier 
tar klima- og miljødimensjonen på alvor. Samtidig 
vet vi at omstillingen til et klimavennlig samfunn 
gir store muligheter for ny næringsutvikling og 
nye arbeidsplasser. Som en konsekvens av denne 
overordnede tilnærmingen, løfter vi miljøtekno-
logi ut av de spesifikke satsingsnæringene som 
ble varslet i innovasjonsmeldingen i 2007. I stedet 
skal miljøteknologi være en viktig dimensjon i 
næringspolitikken overfor alle relevante bransjer.

Meldingen løfter frem de to næringene IKT- 
næringen og helse- og velferdsteknologi som vik-
tige næringer for Norge. Her er mulighetene for 
en sterk norsk næringsutvikling stor, og etterspør-
selen både i Norge og internasjonalt er økende.

Utover dette gis også tre andre viktige nærin-
ger i Norge bred plass i meldingen; varehandel, 
bygg- og anlegg og transportnæringen. Dette er 

næringer som spiller en stor og viktig rolle i både 
sysselsetting og verdiskaping. En tydelig nærings-
politikk for disse næringene er derfor viktig hvis 
vi skal nå målet om størst mulig verdiskaping og 
arbeid til alle. Særlig viktig er det å finne gode 
samarbeidsformer mellom det offentlige og 
næringen selv for god produktivitetsvekst, innova-
sjon, ordnede forhold og kompetanseutvikling for 
de ansatte, konkurranseevne og økt lønnsomhet. 
Næringspolitikken på disse områdene vil bli utfor-
met i samsvar med ulike sektordepartements 
ansvar på områder som legger viktige føringer for 
disse næringene. 

Omstillingsevne er en annen hoveddimensjon 
ved næringsmeldingen. Økonomiske fremskriv-
ninger og analyser av makrotrender kan ikke gi et 
fullgodt svar på hva vi skal leve av i fremtiden. 
Tvert imot vet vi både at endringene vil gå raskere 
enn før, og at uventede og uforutsigbare ting vil 
inntreffe. Derfor er en viktig næringsstrategi å 
sørge for at vi har stor omstillingsevne i norsk 
næringsliv. 

Dette er en næringsmelding, også en industri-
melding. Regjeringen slår fast at målet er at Norge 
fortsatt skal være en industrinasjon i fremtiden. 
Derfor omtales strategier og tiltak som skal bidra 
til industriutvikling spesielt i denne meldingen. 
En viktig strategi for et omstillingsdyktig nærings-
liv er å ha et mangfold av bedrifter i ulike nærin-
ger, også i industrien. Gjennom å ha et mangfold 
av sterke næringsområder, kan vi lettere flytte inn-
satsfaktorene til vekstområder når andre nærin-
ger svikter.

Omstillingsevnen henger nært sammen med 
de sosiale ordningene som sikrer omstillingssoli-
daritet i samfunnet. Norske arbeidstakere har et 
økonomisk sikkerhetsnett når arbeidsplasser for-
svinner eller når bedrifter må gjennom tøffe 
endringsprosesser. Da blir omstillingsviljen og 
omstillingsevnen større. En stor grad av endrings-
villighet takket være god organisering av arbeids-
livet og av velferdsordninger er et av de viktigste 
resultatene av den norske modellen. Derfor har 
den norske modellen vist seg svært robust gjen-
nom den internasjonale krisen. 

Skal vi utnytte Norges fulle potensial, må vi ta 
hele landet i bruk, og gi mest mulig av den 
arbeidsføre befolkningen mulighet til å delta best 
mulig. Denne næringsmeldingen bygger derfor 
på en aktiv distrikts- og regionalpolitikk, og en 
arbeidslivspolitikk som hindrer utstøting. Et 
godt arbeidsliv og arbeid mot sosial dumping 
gjør det lettere å nå målet om høy deltakelse i 
arbeidslivet og bidrar dermed til høy verdiska-
ping. Vi vil opprettholde solidariteten for enkelt-
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mennesket i velferdssystemet vårt, slik at kost-
nadene ved nødvendige omstillinger gir ikke 
bare bæres av noen få, men fordeles på hele sam-
funnet. 

Kvinners økte deltakelse i arbeidslivet er en av 
de viktigste årsakene til den økonomiske veksten 
i Norge de siste tiårene. Regjeringen ønsker å 
legge til rett for denne utviklingen kan fortsette. 
Målet er at kvinner skal ha likeverdige muligheter 
på alle nivåer i arbeidsliv, næringsliv og ledende 
posisjoner. Her spiller også organiseringen av vel-
ferdsgoder inn. Full barnehagedekning, gode fød-
selspermisjoner og pappaperm er noen av tilta-
kene som har gjort det lettere å kombinere familie 
og yrkesliv. God likestillingspolitikk er et konkur-
ransefortrinn. Et land som gir alle muligheter til å 
lykkes, vil også bli gode i næringsutvikling, inno-
vasjon og verdiskaping.

Næringsmeldingen bygger på det faktum at 
arbeidskraften er vår viktigste ressurs. 85 prosent 
av nasjonalformuen er nåverdien på dagens og 
fremtidig arbeidskraft. Vår konkurransekraft 
avgjøres av hvordan vi utnytter denne ressursen. 
Vi har ikke et mål om at Norge skal ha billig 
arbeidskraft. Vi ønsker en høy levestandard og en 
jevn fordeling. Det betyr høy kostnad på arbeids-
kraften. Da må vi være ekstra effektive i å lykkes 
med høy verdiskaping pr arbeidstime. Kunnskap 
og kompetanse, forskning, utdanning og innova-
sjon er nøkkelen til dette.

Meldingen viser stor oppmerksomhet til den 
internasjonale utviklingen og den økende betyd-
ningen internasjonaliseringen av næringslivet har 
for norsk økonomi og sysselsetting. Det meste av 
veksten foregår utenfor Europa, og de fremvoks-
ende økonomienes rolle i verdensøkonomien 
kommer til å bli mye sterkere. Asia, Sør-Amerika 
og Afrika blir viktigere arenaer for norsk nærings-
liv, både når det gjelder handel, investeringer og 
produksjonskjeder. Gode rammebetingelser for 
norsk næringsliv i de fremvoksende regionene 
har stått sentralt i denne stortingsperioden og vil 
bli enda viktigere fremover. 

Mange norske bedrifter er blant vinnerne i 
den globale konkurransen. Vi har mange eksem-
pler på at norske bedrifter har dyktig ledelse, 
kompetent arbeidskraft og unike produkter som 
gir dem sterke fortrinn i konkurransen med 
bedrifter i Asia, Europa og Amerika. Konkurran-
sedyktige bedrifter tjener også penger. I 2011 
eksporterte norske bedrifter varer og tjenester for 
36 000 kroner hvert eneste sekund. Det utgjør om 
lag 1 150 mrd. kroner i året. Norske bedrifter er 
stort sett små i verdensmålestokk, men de kan 
være store i de nisjene de opererer.

Kombinasjonen av tilgang på naturressurser, 
høy kompetanse og vilje til å ta risiko har vært 
oppskriften som har gjort mange norske bedrifter 
til ledende i sine bransjer.

Få kunne likevel drømme om at petroleums-
sektoren skulle bli så stor. I tillegg til enorme inn-
tekter, har ressursene på kontinentalsokkelen gitt 
oss en helt ny næring, petroleumsrettet leveran-
dørindustri. Norske bedrifter er verdensledende 
innenfor undervannsteknologi, boreutstyr og 
gjennomføring av kompliserte prosesser under 
krevende klimatiske forhold. Selv om petroleums-
inntektene kan falle, vil likevel kunnskapen fra 
olje- og gassektoren i fremtiden kunne være 
grunnlaget for nye satsinger og nye næringer. 

Verden er i kontinuerlig endring. Folks ønsker 
og behov endres over tid. Ny kunnskap og viten 
endrer produksjonsmulighetene. Det samme gjør 
endringer i tilgangen på ressurser som arbeids-
kraft, kapital og naturressurser. I en omskiftelig 
verden vil det som er en god ressursanvendelse i 
dag, ikke nødvendigvis være en god ressursbruk i 
fremtiden. Dette skaper utfordringer – både forut-
sette og uforutsette – for langsiktig verdiskaping. 

Felles for mange vellykkede omstillinger har 
vært en effektiv bruk av ressursene som blir 
ledige. Norsk økonomi har vist en god evne til å 
plassere både arbeidsfolk og investeringer der 
lønnsomheten er størst.

Verdiene som skapes i norske bedrifter er 
enorme. 2,6 mill. nordmenn er hver dag på arbeid 
i over 363 000 foretak i Norge. For disse er arbei-
det en viktig kilde til inntekt, et sosialt møtepunkt 
og et viktig holdepunkt i livet. Innsatsen de yter, 
er selve grunnlaget for den suksessen norske 
bedrifter har på de internasjonale markedene. 
Den høye arbeidskraftproduktiviteten i Norge er 
et viktig konkurransefortrinn som i mange tilfeller 
oppveier et høyt kostnadsnivå. Kombinasjonen av 
høy kompetanse og høy yrkesdeltagelse gjør nor-
ske arbeidstagere til den viktigste ressursen vi 
har. 

Vi har mange dyktige gründere og entreprenø-
rer i Norge som har startet egne bedrifter som i 
dag sysselsetter mange flere enn seg selv. Norge 
har en sterk kultur for entreprenørskap innenfor 
mange næringer, og interessen for å starte sin 
egen bedrift finner vi i mange deler av landet. 
Dette gjelder også for de over 150 000 nordmenn 
som driver enkeltpersonforetak, og som skaper 
sin egen arbeidsplass. Mennesker som har satset 
på å skape noe nytt for seg selv og andre, er med 
på å bringe Norge videre. Gjennom å fortsette for-
enklingsarbeidet og redusere byråkratiet, vil vi 
gjøre det enda enklere for de som satser.
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1.2 Mål for en fremtidsrettet 
næringspolitikk

Den overordnede målsetting for næringspolitik-
ken er størst mulig samlet verdiskaping i norsk 
økonomi og arbeid til alle. Målsettingen om størst 
mulig samlet verdiskaping har implikasjoner for 
vurdering av næringspolitiske tiltak og for valg av 
næringspolitiske områder. Begrepet verdiskaping 
oppfattes forskjellig avhengig av den enkeltes 
ståsted. En bedriftseier vil ta utgangspunkt i 
bedriftens økonomiske resultat. På nasjonalt nivå 
refereres ofte til et lands brutto nasjonalprodukt, 
BNP. Det er nødvendig å skille mellom hvordan 
tiltak påvirker verdiskapingen innenfor en enkelt 
næring eller bedrift og hvordan tiltaket påvirker 
den samlede verdiskapingen i hele økonomien. 
Ved å definere størst mulig verdiskaping i norsk 
økonomi som samfunnsøkonomisk lønnsomhet1

gis målsettingen et faglig innhold som både tar 
inn over seg dagens næringsstruktur med tilhø-
rende ressursallokering og fremtidens muligheter 
og utviklingstrekk. I praktisk politikk kan det også 
være avveininger med andre målsettinger for poli-
tikken, eksempelvis nasjonal sikkerhet og bered-
skap, målsettinger med hensyn til bosettingsmøn-
ster og sikkerhet for matforsyning. 

I et langsiktig perspektiv er det hvordan vi 
utnytter våre samlede ressurser som bestemmer 
hva slags velferd vi vil ha i fremtiden. Vi må ha en 
bærekraftig økonomi som bidrar til at ressursene 
settes inn der de kaster mest av seg. Da er det 
mange politikkområder som spiller inn. Forvalt-
ningen av ressursene frem til i dag har gitt oss et 
godt utgangspunkt. 

Norsk næringshistorie er en historie om 
enorme endringer og en fantastisk evne til å 
utnytte de muligheter Norge har fått. Grunnlaget 
for utviklingen Norge har gjennomgått, må ses i 
sammenheng med et bredt spekter av politikkom-
råder. Det er de store strukturene i norsk øko-
nomi og den kultur vi har for å forvalte ressursene 
våre som har gitt oss det velferdsnivået vi har i 
dag. 

I arbeidet med den overordnede målsettingen 
om høyest mulig samlet verdiskaping og arbeid til 
alle vektlegger regjeringen følgende fem delmål: 
1: Høy omstillingsevne i næringslivet og gode struk-

turer for omstillingssolidaritet 
Når vi skal utforme fremtidens næringspo-

litikk, er strukturene og bærebjelkene i norsk 
økonomi avgjørende. Slike bærebjelker er 
blant andre ordninger for forvaltningen av olje-

formuen, ordninger for utdanning og bruk av 
arbeidskraft og lønnsdannelse, evne til innova-
sjon og vår evne til å foreta nødvendige endrin-
ger når det er behov for det. Dette hviler igjen 
på vår kultur og vår evne til solidaritet.

Det er en sammenheng mellom innretnin-
gen av bærebjelkene og den verdiskapingsev-
nen norsk økonomi har. Vi vet ikke hva slags 
varer og tjenester vi vil etterspørre om 20, 50 
eller 100 år. Vi vet ikke hva slags teknologi som 
vil være tilgjengelig for å løse de utfordringene 
vi kommer til å møte i fremtiden. Vi vet at det 
kommer endringer, men vi kan ikke forutsi alle 
tilpasningene næringslivet må gjøre. Viktigere 
enn å spå hva som vil skje, er det at næringspo-
litikken er utformet slik at norsk økonomi står 
rustet til å takle endringene som vil komme – 
uansett hva disse er.

Høy organisasjonsgrad i arbeidslivet kan 
bidra til god omstillingsevne. Den høye organi-
sasjonsgraden i norsk arbeidsliv bidrar til at 
arbeidsgivere og arbeidstakere samarbeider 
på bedriftsnivå, regionalt og nasjonalt. Dialo-
gen fører til at partene har en felles forståelse 
av arbeidslivspolitikken og utfordringene 
bedriftene og næringslivet står overfor. Det 
fører til et lavere konfliktnivå og til at man i fel-
leskap finner gode løsninger. Dette står sen-
tralt i den norske modellen.

Et fellestrekk i de nordiske landene er den 
omstillingssolidaritet som ligger i at de som 
rammes av omstilling, likevel har et sosialt sik-
kerhetsnett. Den samfunnsøkonomiske lønn-
somheten av at enkeltpersoner omstiller seg er 
så stor at samfunnet samtidig må være villig til 
å bære en del av kostnadene. Dette er en 
omstillingssolidaritet i praksis, som både gir 
gevinster i dag og som også vil legge grunn-
laget for fremtidig verdiskaping og for et frem-
tidig høyt velferdsnivå.

2: Stabile, forutsigbare og næringsvennlige ramme-
betingelser i den brede næringspolitikken

Stabile og forutsigbare rammebetingelser 
er grunnsteinen i regjeringens næringspoli-
tikk, og det er summen av rammebetingelsene 
som er avgjørende for at vi skal legge best 
mulig til rette for fremtidens velferd. Nærings- 
og handelsdepartementets nedslagsfelt er såle-
des lang bredere enn den politikken departe-
mentet selv forvalter. Departementet skal 
jobbe for at næringsøkonomiske hensyn tas i 
betraktning ved utformingen av eksempelvis 
den makroøkonomiske politikken, skatte- og 
avgiftspolitikken, utdannings- og forsk-
ningspolitikken, arbeidslivspolitikken, miljøpo-1 Det vil si samfunnsøkonomisk optimal ressursallokering. 



2012–2013 Meld. St. 39 9
Mangfold av vinnere
litikken og ved planlegging av samferdsel og 
infrastruktur. Det skal være enkelt å drive 
næringsvirksomhet i Norge og bedriftene skal 
kunne konsentrere seg om å skape verdier. 

3: Et næringsliv som møter de store utviklingstren-
dene med lønnsomhet og vekstkraft

En næringspolitikk for fremtidig verdiska-
ping må bygge på de fremtidige utviklingstrek-
kene vi kjenner til. Blant de viktigste utviklings-
trekkene er den økte deltakelsen i verdenshan-
delen til de fremvoksende økonomiene, som 
Kina, Brasil og India, demografiske følger av 
befolkningssammensetningen i de ulike land, 
hurtig teknologisk utvikling, og miljø- og kli-
mautfordringene. Hva er en samfunnsøkono-
misk effektiv miljøregulering og hva er 
næringslivets rolle i denne sammenhengen? 
Skal næringslivet ha en «betaler»-rolle, og 
hvordan er næringslivet en del av løsningen? 

Den økonomiske krisen i Europa skaper 
usikkerhet også for Norge. En global økonomi 
krever og fokus på bedriftenes samfunnsan-
svar og de etiske og moralske spørsmålene 
bedriftene møter i de landene de opererer. 
Eldrebølgen er en samfunnsmessig utvikling 
det er nødvendig å finne løsninger for. Teknolo-
gisk utvikling og egnet og riktig bruk av private 
løsninger innenfor pleie- og omsorgssektoren 
er i denne sammenhengen stikkord hvor 
næringslivet kan gi løsninger som sikrer inno-
vasjon, kvalitet, produktivitetsvekst og god res-
sursutnyttelse. Økt levealder og flere eldre i 
befolkningen fører til at flere lever med kro-
niske lidelser. Norge og resten av verden står 
overfor en global trend med sykdommer som i 
mange tilfeller er knyttet til livsstil, til hva vi spi-
ser og drikker og til fysisk aktivitet. Norsk 
næringsliv kan bidra til å finne gode løsninger 
som svarer på disse utfordringene.

4: Et sterkt næringsliv innenfor klynger og områder 
med stor verdiskapingspotensial der vi har sær-
lige fortrinn

Regjeringen har som mål at Norge skal bli 
en av de ledende, innovative, dynamiske og 
kunnskapsbaserte økonomier innenfor de 
områder hvor vi har særlige fortrinn. I Soria 
Moria-erklæringen og i Regjeringens politiske 
plattform for perioden 2009–2013 er det lagt 
vekt på potensialet som ligger i maritime 
næringer, energi, miljø, reiseliv og marine 
næringer. Nærings- og handelsdepartementet 
vil følge opp potensialet i disse næringene og 
bidra til å utvikle næringene, i tråd med gjel-
dende strategier.

5. Et sterkt regionalt næringsliv som bidrar til at 
hele landets ressurser og verdiskapingspotensial 
utnyttes best mulig

En forutsetning for å utnytte verdiskapings-
potensialet er at hele landets ressurser tas i 
bruk. Norge har et relativt spredt bosettings-
mønster, naturressursbaserte næringer ligger i 
flere landsdeler og ulike regioner har ulike 
kjennetegn. En god regional næringsutvikling 
har som forutsetning at de virkemidler som bru-
kes, bidrar positivt til verdiskapingen og at lønn-
somme bedrifter kan bygges opp. Utvikling av 
kompetanse og treffsikre virkemidler vil gi et 
lønnsomt næringsliv og skape et godt livsgrunn-
lag i distrikter og regioner. 

1.3 Sammendrag og oppbygging av 
meldingen

Denne meldingen angir retningen for utvikling av 
næringspolitikken mot 2020. Næringspolitikken 
favner bredt. Meldingen redegjør for hvordan en 
rekke politikkområder påvirker verdiskapingen i 
Norge og hvordan regjeringen vurderer at 
næringspolitiske hensyn bør tas. Videre gjennom-
gås den konkrete næringspolitikken som føres i 
dag og hvordan denne politikken skal støtte opp 
om en god økonomisk utvikling fremover. 

Meldingen starter med en beskrivelse av 
norsk næringsliv (kapittel 2), fortsetter med en 
prinsipiell beskrivelse av bærebjelker for norsk 
verdiskaping og velstand (kapittel 3) og gir så en 
presentasjon av viktige utviklingstrender for 
norsk næringsliv (kapittel 4). Politikken som 
føres, både den brede og den spesifikke nærings-
politikken, er omtalt i de to siste kapitlene (kapit-
tel 5 og 6). 

Kapittel 2 gir en presentasjon av hvordan 
norsk næringsliv ser ut i dag. Norge er et godt 
land for næringsvirksomhet. Norsk økonomi er 
over sju ganger så stor i dag som på 1950-tallet 
(målt i faste priser). Ifølge Verdensbanken hadde 
Norge i 2011 verdens 24. største økonomi og nest 
høyeste verdiskaping i verden per innbygger. For 
å oppnå langvarig økonomisk vekst må ressur-
sene forvaltes godt. Naturressursgrunnlaget og 
utnyttelsen av dette har bidratt til den velferden vi 
har i dag. Handel med andre land er også bestem-
mende for vår næringsstruktur og avgjørende for 
vår levestandard. Det er likevel verdien av den 
nåværende og fremtidige arbeidsinnsatsen som 
utgjør hovedparten av nasjonalformuen. Utvik-
ling av ny teknologi og satsing på FoU skal bidra 
til å sikre produktivitetsveksten fremover. 
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Norsk industri er preget av store variasjoner 
mellom bransjene. Industrien har over tid vist god 
evne til å omstille seg, tenke nytt og se nye mulig-
heter i markedet. Sysselsettingsutviklingen i 
industrien viser at det ikke er tale om en «industri-
død». 

Norge er en av Europas ledende energinasjo-
ner. Vi er en del av det nordeuropeiske kraftmar-
kedet og importerer og eksporterer vannkraft til 
det nordiske og det nordeuropeiske kraftnettet. 
Norge leverer naturgass til Europa og olje fra 
Nordsjøen leveres over hele kloden. Våre natur-
baserte energikilder har lagt grunnlaget for 
næringsklynger, kompetanse- og leverandørbe-
drifter. Kompetanse fra petroleumsvirksomheten 
offshore har vist seg relevant for utvikling av for-
nybar energi til havs. 

Virksomheten på norsk sokkel har gitt grunn-
lag for oppbygging av en sterk norsk leverandør-
industri. Den norske leverandørindustrien har 
gjennom en målrettet innsats og ved erfaringer fra 
norsk sokkel, skaffet seg en sterk posisjon inter-
nasjonalt. Andre deler av industrien har utfordrin-
ger blant annet i møte med en svakere europeisk 
økonomi

Den kraftintensive industrien opererer i krev-
ende globale markeder og betyr mye for sysselset-
tingen i mange lokalsamfunn. Ofte er bedriftene 
lokalisert i nærhet av kraft- og naturressursene. 
Mineralnæringen er en typisk distriktsnæring 
med bedrifter i alle landets fylker og siden 2005–
2006 har det vært en positiv trend i næringen med 
økt sysselsetting. Forbruksvareindustrien er rela-
tiv arbeidsintensiv og er i Norge redusert over tid. 
Deler av denne industrien har likevel klart å 
hevde seg i internasjonal konkurranse, som 
eksempelvis norsk møbelindustri. Næringsmid-
delindustrien er preget av en stabil utvikling over 
tid og er en stor avtaker av råvarer fra landbruket 
og fiskeriene. 

Det er de små og mellomstore bedriftene som 
er grunnstammen i norsk næringsliv og disse 
utgjør en stor andel av bedriftene i nesten alle 
næringer, eksempelvis innenfor primærnærin-
gene, industrien og tjenesteytende sektor. 

Transportnæringen består av ulike virksom-
heter som jernbane, rutebil- og drosjetransport, 
godstransport på vei og sjø, innenlandske kyst-
ruter og innenriks lufttransport og flere tjeneste-
næringer tilknyttet transport. Tjenestesektoren 
har opplevd en kraftig vekst i takt med veksten i 
norsk økonomi, og det har skjedd en særlig vekst 
innenfor kunnskapsintensive næringer, slik som 
for eksempel forretningsmessig tjenesteyting og 
IKT. Varehandelen er blant de største og raskest 

voksende sektorene i norsk økonomi. Den har 
mange deltids- og unge ansatte. Varehandelen har 
hatt en sterk produktivitetsvekst. Bygge- og 
anleggsnæringen står for om lag 6 pst. av verdi-
skapingen og sysselsetter om lag 193 000 perso-
ner (2011). Primærnæringene har stor betydning 
for sysselsettingen og bosetting i mange deler av 
landet og har hatt en høy produktivitetsutvikling. 

Kapittel 3 gjennomgår viktige forutsetninger 
for høy verdiskaping i Norge. Produktivitet er et 
mål på hvor mye vi skaper av verdier relativt til 
hvor mye ressurser vi bruker. På lang sikt betyr 
produktivitetsvekst mye for vår levestandard. Økt 
produktivitet er noe vi strekker oss etter, samtidig 
som det er lønnsomheten som er det sentrale for 
verdiskapingen. Å være i lønnsomme bransjer – 
selv om man ikke er best i klassen – er det som gir 
oss høy verdiskaping i dag og som kan gi oss høy 
verdiskaping i fremtiden. 

Innovasjon er en viktig kilde til verdiskaping, 
vekst og velferdsutvikling. Klimaet for innovasjon 
påvirkes av en rekke politikkområder og en hel-
hetlig innovasjonspolitikk fordrer et samarbeid på 
tvers av mange departementer og politikkområ-
der. Forutsigbarhet i finans- og pengepolitikken er 
viktig for økonomiens evne til å omstille seg i sam-
funnsøkonomisk lønnsom retning. Handlingsre-
gelen og inflasjonsmålet er eksempler på at det 
legges stor vekt på forutsigbarhet i norsk øko-
nomi. Effektive markeder fungerer som informa-
sjonsbærere. Informative markedspriser betinger 
en aktiv konkurransepolitikk og et effektivt skat-
tesystem.

Betydningen av naturressurser i verdiskapin-
gen er høyere i Norge enn for de fleste andre land 
det er naturlig å sammenligne oss med. En forut-
setning for å utnytte verdiskapingspotensialet er 
at hele landets ressurser tas i bruk. Mulighetene 
for utvikling av eksisterende virksomhet og opp-
rettelse av ny trenger ikke være begrenset av geo-
grafien. 

Selvforsterkende klynger er en samling av 
bedrifter eller næringer som har gevinster av å 
lokalisere seg nær hverandre. Selve klyngemeka-
nismen består i at lønnsomheten i en bedrift eller 
næring påvirkes positivt av aktiviteten i andre 
bedrifter eller næringer i klyngen. De selvforster-
kende klyngene er viktige for verdiskapingen i et 
land. I meldingen gjennomgås norsk klyngepoli-
tikk og virkemidler for næringsklynger. 

De universelle velferdsordningene er kjernen i 
den norske velferdsmodellen. Vår velferdsmodell 
legger til rette for yrkesdeltakelse for grupper 
som ellers ville stått utenfor arbeidslivet. Et felles-
trekk i de nordiske landene er den omstillingssoli-
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daritet som ligger i at de som rammes av omstil-
ling, likevel har et sosialt sikkerhetsnett. Den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten som ligger i 
at enkeltpersoner omstiller seg er så stor at sam-
funnet samtidig er villig til å bære en del av kost-
naden. 

Norge er et land preget av tillit. Ingen andre 
land enn Norge har en høyere andel som i 
undersøkelser svarer at «folk flest er til å stole 
på». Det er grunn til å tro at det relativt egali-
tære norske samfunnet fremmer tillit mellom 
folk. Det er studier som viser at høy grad av tillit 
bidrar til økonomisk vekst. Forvaltningen skal 
fremme demokrati og rettssikkerhet og stå for 
faglig integritet og effektivitet. Samtidig er det 
viktig å ha en omstillingsdyktig forvaltning som 
tar opp i seg nye former for samarbeid og 
arbeidsformer. 

I kapittel 4 gjennomgås de store utviklings-
trendene og næringslivets rolle i dette. 

Miljø- og klimautfordringene er de største 
utfordringene i vår tid og krever handling og 
omstilling av samfunnet i miljøvennlig retning. 
For at de globale kostnadene ved å nå ambisiøse 
klimamål skal være så lave som mulig, må utslip-
pene av klimagasser reduseres på en kostnadsef-
fektiv måte, dvs. ved at de billigste tiltakene gjen-
nomføres først. Miljø- og klimautfordringenes 
mangfoldige karakter er en viktig årsak til en 
rekke ulike virkemidler i denne politikken. 
Næringslivet er en del av løsningen på miljø- og 
klimaproblemene, og det er myndighetene som 
må sette de nødvendige krav og rammer som skal 
til for at næringslivets skal bidra med de løsninger 
det er behov for. 

I de fremvoksende økonomiene er arbeids-
kraften relativt billig, og vi har sett de siste årene 
at arbeidsintensiv produksjon flyttes til disse lan-
dene. Denne omstillingen har kostnader som vi 
må forholde oss til. Samtidig påvirkes velstandsni-
vået i de fremvoksende økonomiene og arbeids-
kraften vil også over tid der bli dyrere. Internasjo-
nale endringer og forskyvninger i økonomiske 
tyngeforhold er en kontinuerlig prosess. 

Petroleumsvirksomhetens store betydning for 
norsk næringsliv gjør at utviklingen i verdens 
energimarkeder har stor betydning for norsk øko-
nomi. I tillegg betyr vannkraften og den kraft-
intensive industrien mye, og dette gjør oss også 
mer påvirket av den internasjonale energiutviklin-
gen. Nye funn av petroleumsressurser, nye utvin-
ningsmuligheter, ny teknologi, utvikling av forny-
bar energi og politiske beslutninger om miljøregu-
leringer er noen av de faktorene som påvirker 
norsk økonomi.

Evnen til å ta i bruk og utvikle teknologi er 
stikkord for den raske utviklingen som foregår 
gjennom globaliseringen. Den stadig tettere sam-
menknytningen av verdens land og regioner 
bidrar til teknologispredning og bedre utnyttelse 
av tilgjengelige ressurser. Teknologi- og kunn-
skapsintensiteten i norsk næringsliv har økt 
enormt det siste århundret. Effektiv bruk av tek-
nologi er avgjørende for kostnadsmessig konkur-
ransekraftig produksjon og for å opprettholde 
markedsandeler og lønnsomhet i stadig flere 
bransjer internasjonalt. Den teknologiske utviklin-
gen stiller store krav til omstillingsevnen i bedrif-
tene. 

Demografiske endringer skjer globalt med en 
økende befolkning, økende middelklasse og i de 
industrialiserte landene – en økende eldre befolk-
ning. Vi vet at vi i fremtiden trenger flere hender i 
helse- og omsorgsrelaterte tjenester. Næringslivet 
kan bidra til produktivitetsutvikling innenfor 
helse- og omsorgssektoren, gitt at myndighetene 
lager reguleringer og forutsetninger for private 
aktører som gir oss de tjenestene vi trenger og 
den kvaliteten det er behov for. 

I kapittel 5 gjennomgås den brede næringspo-
litikken. Næringspolitikk utformes i de fleste 
departementer – hver eneste dag. Det er 
Nærings- og handelsdepartementets rolle å være 
pådriver for at de overordnede rammevilkårene 
utformes på en måte som hensyntar den samlede 
verdiskapingen og næringslivets behov. 

Arbeidskraften er vår klart viktigste ressurs. 
Arbeid til alle er et hovedmål for regjeringen. 
Arbeids- og velferdspolitikken skal bidra til høy 
sysselsetting. Norge trenger kompetanse og 
arbeidskraft, og arbeidsinnvandring er derfor en 
viktig del av arbeidslivspolitikken. Kvinner har 
høy yrkesdeltakelse, utgjør tre av fem studenter 
ved universiteter og høyskoler og utgjør en stor 
kundegruppe. Samtidig utgjør kvinner i under-
kant av 25 pst. av entreprenørene og 17 pst. av 
aksjeselskapenes styremedlemmene er kvinner. 
Kvinners ressurser og kompetanse bør utnyttes 
bedre i næringslivet.

Ny teknologi, nye arbeidsformer og nye pro-
duksjonsprosesser gjør at mange arbeidsoppga-
ver blir mer avanserte og kunnskapsintensive. 
Det er behov for både praktisk erfaring og teore-
tisk kunnskap og utdanningsløp som kombinerer 
dette. Å satse på utdanning og kompetanse er en 
av regjeringens viktigste prioriteringer. Studen-
tene må tilbys utdannelse som er relevant for 
arbeidslivet. Det gir riktig tilgjengelig arbeids-
kraft for næringslivet og trivsel for arbeidstake-
ren. 
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Bioteknologi og nanoteknologi fremheves ofte 
som såkalte generiske teknologier som kan ha stor 
betydning for fremtidig nærings- og samfunnsut-
vikling og for vitenskapelig utvikling generelt. For 
å fremme norsk næringslivs utnyttelse av disse 
voksende teknologiområdene la regjeringen frem 
en strategi for bioteknologi i 2011 og en strategi for 
nanoteknologi i 2012. Begge disse strategiene leg-
ger til rette for en strategisk oppfølging av feltene. 

Det er regjeringens politikk å prioritere og 
videreutvikle våre fortrinn på områder hvor vi har 
naturgitte forutsetninger, kompetanse og eksper-
tise, og hvor vi allerede har utviklet ledende klyn-
ger og teknologimiljøer. Med utgangspunkt i det 
norske kostnadsnivået er det som regel ikke 
mulig å konkurrere på pris. Norske bedrifter kan 
bare bli konkurransedyktige i kraft av kvalitet og 
funksjonalitet i produkter og tjenester. Regjerin-
gen vurderer nå et nytt helhetlig klyngeprogram.

Den vanlige norske bedrift er en liten bedrift 
med få eller ingen ansatte. Hele 99,5 pst. av alle 
bedrifter i Norge har færre enn 100 ansatte. De 
små og mellomstore bedriftene står også for bror-
parten av sysselsettingen i Norge. Små bedrifter 
bidrar i stor grad til verdiskaping, tilvekst og 
arbeidsplasser i det norske samfunnet og lokalmil-
jøer er mange ganger helt avhengig av disse 
bedriftene. Den viktige betydningen disse bedrif-
tene utgjør er bakgrunnen for at regjeringen i 
mars 2012 frem en egen strategi for små og mel-
lomstore bedrifter; «Små bedrifter – store ver-
dier». Med SMB-strategien settes mulighetene og 
utfordringene til små og mellomstore bedrifter 
tydeligere på dagsorden.

Miljøteknologi må være med i grunnlaget for 
utvikling av fremtidens samfunn. Ny miljøtekno-
logi vil gi grunnlag for ny næringsvirksomhet og 
regjeringens visjon er at Norge skal utvikle seg til 
å bli en viktig leverandør av miljøteknologiske løs-
ninger. Regjeringen er i ferd med å utvikle bedre 
virkemidler, blant annet ved å styrke dialogen og 
koordineringen i virkemiddelapparatet. Det er 
også etablert ordninger for utvikling og imple-
mentering av klimateknologi i industrien. 

Det er grunn til å tro at næringslivet forsker for 
lite, i samfunnsøkonomisk forstand. Dette begrun-
ner offentlig innsats og delfinansiering av FoU. 
Utvikling av ny teknologi og satsing på FoU skal 
bidra til å sikre produktivitetsveksten fremover.

Regjeringen har som mål å stimulere til 
næringsrelevant forskning og til økt bruk av 
kunnskap i næringslivet. Regjeringen vil legge til 
rette for at forskningsresultater fra universiteter, 
høyskoler og forskningsinstitutter og helseforetak 
realiseres og tiltrekker seg privat kapital. 

Men vellykket utnyttelse av nye ideer favner 
videre enn FOU. Innovasjon vil si at en ny vare, en 
ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anven-
delse eller organisasjonsform som er lansert i 
markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å 
skape økonomiske verdier. Innovasjonsevnen 
påvirkes av en rekke politikkområder og en hel-
hetlig innovasjonspolitikk fordrer et samarbeid på 
tvers av mange departementer og politikkområ-
der. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å utvi-
kle innovasjonspolitikken. Kunnskapsgrunnlaget 
for utformingen av en riktig innovasjonspolitikk 
utvikles gjennom en rekke forskningsprosjekter 
og programmer. Regjeringen er opptatt av å lære 
av politikkutviklingen som skjer internasjonalt. 
Tjenestesektorens betydning i norsk økonomi til-
sier en betydelig oppmerksomhet mot innovasjon 
i tjenester i næringspolitikken. Videre arbeides 
det aktivt med å øke innovasjonseffekten av 
offentlige anskaffelser, legge til rette for videre 
utvikling av medarbeiderdrevet innovasjon som 
konkurransefortrinn for norske virksomheter og 
utvikling av design som innovasjonsverktøy. Det 
er også nylig lagt frem en stortingsmelding der 
målet er at norsk næringsliv og offentlige aktører 
skal bli bedre til å utnytte det verdiskapingspoten-
sialet som ligger i en god håndtering av immateri-
elle rettigheter. 

Virkemiddelapparatet skal være mest mulig 
helhetlig, effektivt og kompetent og foreta kre-
vende avveininger av næringspolitiske tiltak. 
Regjeringen har ambisjoner om et enklere og mer 
brukervennlig virkemiddelapparat. 

Kapitalvirkemidlene skal avhjelpe bedriftene 
med tilgang til kapital. Ordningene skal være et 
supplement til markedet og skal utløse samfunns-
økonomisk lønnsomme prosjekter som ellers ikke 
ville blitt gjennomført, gjennomført i mindre 
omfang, eller gjennomført på et senere tidspunkt. 
Virkemidlene kan deles i støtte og markedsba-
serte ordninger, og består av tilskudd, låneordnin-
ger, garantiordninger, eksportkreditter og egen-
kapitalordninger. Riktig kapitaltilgang har blant 
annet betydning for nyetableringer og entrepre-
nørskap. Regjeringen vil legge til rette for at nye 
og etablerte bedrifter skal bruke mest mulig av 
tiden på produksjon og nyskaping og ikke på 
papirarbeid. Entreprenørskapspolitikken inngår 
også egne handlingsplaner for entreprenørskap i 
utdanningen og entreprenørskap blant kvinner. 

Mange av bedriftene vi skal leve av om 20 år, 
er ennå ikke etablert. Nye bedrifter vil utkonkur-
rere og erstatte dagens bedrifter og bidra til høy-
ere produktivitet og økt lønnsomhet. Det betyr at 
tilrettelegging for entreprenørskap og etablering 
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av ny virksomhet har stor betydning for Norges 
innovasjonsevne og økonomiske vekst.  Regjerin-
gen arbeider derfor for å fremme en entreprenør-
skapskultur i samfunnet, styrke gründeres sosiale 
rettigheter og sikre entreprenørers tilgang til vei-
ledning, nettverk og kapital. 

God infrastruktur er av stor betydning for at 
virksomheter og samfunnet skal kunne realisere 
en høy verdiskaping. Effektiv infrastruktur gir 
virksomheter tilgang til større markeder og 
muligheter for økt salg og bedre betingelser på 
innsatsvarer. Et av hovedmålene i regjeringens 
transportpolitikk er å bedre fremkommeligheten 
og redusere avstandskostnader. Dette vil styrke 
konkurransekraften i næringslivet. Nasjonal 
transportplan viser en betydelig satsing på vei og 
infrastruktur. Regjeringen har også som mål at 
Norge skal være det landet i Europa med høyest 
utbredelse og bruk av bredbånd. En slik politikk 
er viktig for næringsutvikling i regioner og distrik-
ter. 

Norge har et spredt bosettingsmønster og de 
geografiske avstandene er store. Betydelige deler 
av næringslivet er lokalisert langt fra markedet. 
Dette er forhold det må tas høyde for i utformin-
gen av næringspolitikken.

Handelspolitikken skal styrke norsk nærings-
liv i det globale markedet ved å bedre markedsad-
gangen for norske bedrifters varer tjenester og 
investeringer. Ikke-diskriminerende rammevilkår 
skal sikres gjennom Verdens handelsorganisasjon 
(WTO), Det europeiske økonomiske samarbeids-
området (EØS) og frihandelsavtaler med land 
utenfor EØS. Regjeringen arbeider med landstra-
tegier for utvalgte land og nye markeder. 
Nærings- og handelsdepartementet leder arbeidet 
med Norges bilaterale frihandelsavtaler. EU er 
Norges viktigste handelspartner og tilgangen til 
det indre markedet skal gjøres så enkel og attrak-
tiv som mulig for norske bedrifter. 

Regjeringen har et ambisiøst mål for foren-
klingsarbeidet rettet mot næringslivet. Innen 
utgangen av 2015 skal belastningen på det norske 
næringslivet være redusert med 10 mrd. kroner. 
Norge skal være ledende i verden på å tilby elektro-
niske tjenester fra offentlig sektor. Forenkling av 
aksjeloven og unntak for revisjonsplikt for små sel-
skaper er viktige grep for et effektivt næringsliv. 

Regjeringen er opptatt av et aktivt, mangfoldig 
eierskap, både privat og offentlig. Et mangfold 
blant eiere er viktig fordi ulike næringer og for-
skjellige faser i en virksomhets livssyklus gjerne 
stiller ulike krav til eiere og deres kunnskap, kom-
petanse, nettverk og risikoevne og -vilje. Regjerin-
gens politikk på dette området omfatter blant 

annet såkornfondene, arbeidet med å legge til 
rette for eierskifter, og fokus på eierformer som 
samvirke og bedrifter eiet av de ansatte. Det 
omfattende statlige eierskapet skal forvaltes på en 
aktiv og profesjonell måte. 

I kapittel 6 gjennomgås satsinger og strategier 
for enkeltnæringer. Regjeringen fører en aktiv 
industripolitikk. Industrien skal fortsatt utgjøre en 
viktig del av norsk økonomi. Lønnsomme, effek-
tive og omstillingsdyktige industribedrifter uan-
sett bransje er betydningsfulle bidragsytere til å 
opprettholde velferdssamfunnet. Det er ikke et 
problem at det er stor aktivitet og lønnsomhet i 
oljeklyngen og at bedriftene lykkes i den globale 
konkurransen. Samtidig vil en økende andel av 
industrien basert på petroleumsnæringen gjøre 
oss mer sårbare for endringene i denne sektoren, 
for eksempel ved et kraftig fall i oljeprisen. Derfor 
er regjeringen opptatt av å bevare et mangfold av 
industri. 

Regjeringen ønsker å opprettholde verdiska-
ping, sysselsetting og kompetanse på et høyt nivå 
i landets viktige energinæringer. Det forventes et 
jevnt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel de nær-
meste årene og regjeringen har konkrete satsin-
ger for virksomheten. For å få opp petroleumsres-
sursene fra stadig mer krevende områder er det 
behov for både ny teknologi og for kostnadsre-
duksjoner. Regjeringen vil oppfordre til at oljesel-
skap og leverandørindustrien sammen må se på 
hvordan industrien kan tilpasse seg for å opprett-
holde konkurransekraften. Norge har mer enn 
100 års erfaring med produksjon av fornybar 
energi. Kompetansemiljøene skal utnyttes videre 
og det er foretatt en rekke satsinger for en utvik-
ling som kan gi grunnlag for fremtidig næringsut-
vikling. 

Regjeringens visjon for de maritime nærin-
gene er at Norge skal være en verdensledende 
maritim nasjon. Gode, forutsigbare rammebetin-
gelser er viktig for å hindre at norske maritime 
virksomheter flyttes ut av landet. Ut over dette har 
næringen egne ordninger som skal bidra til å 
sikre norsk rederivirksomhet. Tiltakene spenner 
over et bredt felt og virkemidler. 

Norge forvalter enorme havområder med 
noen av verdens rikeste fiskeressurser. Norsk sjø-
matnæring har gode forutsetninger for å realisere 
vekst og økt verdiskaping. Regjeringen har satt 
ned et offentlig utvalg for å gjennomgå sjømatin-
dustriens rammevilkår og komme med forslag til 
tiltak for økt lønnsomhet og verdiskaping. Regje-
ringen har varslet et marint kunnskaps- og kompe-
tanseløft og vil blant annet styrke den offentlige 
finansieringen av marin forskning. Det satses på 
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ny næringsvirksomhet basert på marin biotekno-
logi og bioprospektering. 

Regjeringen har et mål om økt verdiskaping 
og produktivitet i reiselivsnæringen. Det skal ska-
pes flere helårsarbeidsplasser. Et bærekraftig rei-
seliv er et overordnet prinsipp for utviklingen av 
reiselivet. 

Helse- og omsorgssektoren representerer et 
stort og voksende marked nasjonalt og internasjo-
nalt. Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom 
helse- og omsorgssektoren og næringslivet. Det 
satses også på medisinsk forskning og innovasjon, 
og regjeringen legger vekt på videre utvikling av 
helse- og velferdsteknologi.

IKT-næringen øker i omfang og betydning i 
Norge. Næringen er også en viktig støttenæring 
for teknologisk utvikling og innovasjon i andre 
næringer og en forutsetning for effektivitets- og 
produktivitetsvekst. Regjeringen vil legge frem en 
FoU-strategi for IKT. 

Varehandelen, bygge- og anleggsnæringen og 
transportnæringene er viktige næringer i norsk 
økonomi. Regjeringen vil derfor bidra til å stimu-
lere til god effektivitetsutvikling i disse nærin-
gene. Nærings- og handelsdepartementet har en 
god dialog med varehandelen og herunder hvor-
dan næringen kan få en god produktivitetsutvik-
ling også i årene fremover. Effektive gods- og per-
sontransporter er av stor betydning for norsk 
næringsliv. Regjeringen vil styrke næringslivets 
konkurransekraft gjennom en langsiktig politikk 
gjennom transportformene. Nasjonal Transport-
plan 2014–2023 innebærer en økt ramme på 50 
pst. sammenliknet med den forrige nasjonale 

transportplanen. Bygge- og anleggsnæringen 
omsetter for store verdier og selv små forbedrin-
ger i produktivitet og ressursutnyttelse vil ha stor 
betydning. Nærings- og handelsdepartementet vil 
videreføre dialogen med næringen om utvikling 
og rammebetingelser.

Med en økende andel eldre de neste årene vet 
vi at vi trenger flere hender i helse- og omsorgs-
sektoren. De store sysselsetterne må øke arbeids-
kraftproduktiviteten for å frigjøre arbeidskraft til 
helse- og omsorgssektoren. 

Regjeringen har utarbeidet en rekke satsinger 
på spesifikke områder. Mineralnæringen bidrar 
med en rekke mineraler som er nødvendig for 
samfunnet og Norge har mineralressurser for 
store verdier. Regjeringen ønsker at Norge skal 
være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i 
og har som mål å legge til rette for en verdiska-
pende næring med god vekstkraft. Målet for hand-
lingsplanen for kulturnæringer er økt verdiska-
ping og eksport i kulturnæringene, at flere skal 
kunne leve av egen virksomhet og flere attraktive 
lokalsamfunn i hele landet. Regjeringen har også 
gjennom mange år satset på å bygge opp norsk 
romrelatert næringsliv.

Skognæringen er en av de få komplette verdi-
kjedene i Norge og betyr mye for verdiskaping og 
sysselsetting i distriktene. Treforedlingsindus-
trien har over lengre tid stått overfor store utfor-
dringer og som berører hele verdikjeden. Regje-
ringen har fulgt utviklingen nært og har både i 
revidert nasjonalbudsjett for 2012 og 2013 lagt 
frem kraftfulle tiltakspakker. 
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2  Norsk næringsliv i dag 

Ifølge Verdensbanken hadde Norge i 2011 ver-
dens 24. største økonomi selv om vi bare er ver-
dens 121. største land målt i antall innbyggere.
Målt per innbygger har Norge den nest høyeste 
verdiskapingen i verden, kun Luxemburg har høy-
ere. Verdiskapingen per innbygger var i 2011 86 
pst. høyere enn gjennomsnittet for EU-landene og 
46 pst. høyere enn i Sverige, og den har økt grad-
vis gjennom det siste tiåret.1 Forskjellen skyldes 
delvis den betydelig olje- og gassutvinningen på 
norsk sokkel, men dette utgjør bare 26 pst. av all 
norsk verdiskaping. Også Fastlands-Norge har en 
klart høyere verdiskaping enn gjennomsnittet i 
EU-landene.2 

Norge har en av verdens høyeste sysselset-
tingsrater. Ifølge OECD var 75 pst. av den nor-

ske befolkningen mellom 15 og 64 år i arbeid 
fjerde kvartal 2012 sammenlignet med OECD-
gjennomsnittet på 65 pst. Siden den rød-grønne 
regjeringen overtok i 2005, er det skapt 345 000 
flere jobber, jf. figur 2.1. Dette tilsvarer en 
økning på 14 pst.

Tabell 2.1 gir en oversikt over i hvilke sektorer 
sysselsettingsveksten har skjedd. Over 300 000 av 
arbeidsplassene som har blitt skapt, er i Fastlands-
Norge, 25 000 arbeidsplasser er blitt skapt i 
direkte tilknytning til utvinning av råolje og natur-
gass inkludert tjenester. Størst er veksten innen-
for offentlig forvaltning, helse- og sosialtjenester 
og privat tjenesteyting som forretningsmessig, 
faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, der-
etter innen bygg- og anleggsvirksomhet og vare-
handelen.

Næringslivet er i kontinuerlig endring. Målt i 
faste priser er norsk økonomi over sju ganger så 
stor i dag som i 1950. Næringssammensetningen 

1 Eurostat. Målt i bruttoprodukt per innbygger og justert for 
ulike prisnivå mellom landene.

2 Statistisk sentralbyrå og Eurostat. 

Figur 2.1 Endring i sysselsetting fra 3. kv. 2001. Antall sysselsatte i 1000. 4. kvartal 2001 – 1. kvartal 2013

Kilder: Statistisk Sentralbyrå og Nærings- og handelsdepartementet
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har endret seg betraktelig i denne perioden. Som 
vist i figur 2.2, på begynnelsen av 1950-tallet arbei-
det i underkant av 30 pst. av alle sysselsatte i pri-
mærnæringene. Det samme gjaldt sekundær-
næringen med industrien. Siden den gang har 
andel sysselsatte i primærnæringen sunket til i 
underkant av 3 pst. og andel av sysselsatte i indus-
trien til 17 pst. Andel av totalt sysselsatte i tjenes-
tesektoren har hatt en kraftig vekst; fra 40 pst. i 
1950 til 80 pst. i 2012. 

Endringene i næringsstrukturen avhenger av 
mange faktorer. Konkurranse mellom bedrifter 
bidrar til at arbeidskraft og kapital flytter til områ-

der av økonomien som gir høyere avkastning. Vi 
bruker kunnskap på nye måter, utvikler nye pro-
dukter og løsninger, jobber smartere og finner 
nye bruksområder. Produktivitetsveksten i pri-
mærnæringene og industrien har betydd at vi kan 
produsere det samme med færre antall hender; 
selv om sysselsettingen i disse næringene har falt, 
har ikke produksjonen falt. Effektiv og bærekraf-
tig utnyttelse av naturressursene bidrar til en 
betydelig velferdsutvikling. Velstandsøkningen 
har ført til økt etterspørsel etter tjenester og i dag 
står denne næringen for om lag 77 pst. av BNP.

1 Industri totalt inkluderer kategoriene bergverksdrift, utvinning av råolje og naturgass inkludert tjenester og industri.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.1 Sysselsettingsvekst fordelt på næringer. I 1000. 3. kv. 2001 - 1. kv. 2013

Sysselsetting i 1 000 2001K3 2005K3 2008K3 2010K3 2013K1 01K3-13K1 05K3-13K1

Totalt for næringer 2 324 2 356 2 616 2 594 2701 377 345

Bergverksdrift 4 4 5 5 5 1 1

Utvinning av råolje og naturgass, inkl. 
tjenester 26 36 51 53 61 32 25

Industri 266 245 271 246 250 -16 5

Bygg- og anleggsvirksomhet 138 164 197 188 207 69 43

Varehandel og reparasjon av motor-
vogner 325 350 379 370 375 50 25

Transport utenom utenriks sjøfart 106 104 110 108 113 7 9

Post og distribusjonsvirksomhet 30 24 22 22 20 -10 -4

Overnattings- og serveringsvirksom-
het 72 73 83 80 84 12 11

Omsetning og drift av fast eiendom 17 18 25 23 24 8 6

Faglig, vitenskapelig og teknisk tje-
nesteyting 84 90 117 116 125 41 35

Forretningsmessig tjenesteyting 87 93 124 115 123 37 30

Offentlig administrasjon og forsvar 117 166 177 183 189 12 23

Undervisning 118 180 190 194 200 19 20

Helse- og sosialtjenester 428 459 500 526 554 126 95

Kultur, underholdning og annen tje-
nesteyting 77 77 84 86 91 14 14

Fastlands-Norge 2 251 2 278 2 520 2 494 2 595 344 317

– Offentlig forvaltning 705 710 752 775 810 105 100

Industri totalt1 299 285 357 303 316 17 31

Privat sektor inkl. offentlige foretak 1 619 1 646 1 864 1 819 1 891 272 245
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2.1 Norsk næringsstruktur 

Mens vannkraften la grunnlaget for oppbyggin-
gen av norsk industri i forrige århundre, har olje- 
og gassvirksomheten vært en viktig årsak til den 
sterke økonomiske veksten de siste tjue årene. 
Olje- og gassutvinning har stått for en økende 
andel av verdiskapingen i Norge siden 1970. I 
2012 sto sektoren for 26 pst. av samlet verdiska-
ping i landet, se figur 2.4 som viser bruttoproduk-
tet fordelt på næringer. 

Næringslivets omstillingsevne har medvirket 
til betydelige endringer i næringsstrukturen over 
tid. I industrien fører mer effektive produksjons-
metoder, automatisering og bruk av ny teknologi 
til færre ansatte direkte knyttet til produksjonen. 
Økonomisk vekst og økt kjøpekraft har medvirket 
til økt etterspørsel etter private tjenester, reiselivs- 
og kulturprodukter. Aktiviteten i bygge- og 

anleggsnæringen er også i stor grad knyttet til det 
generelle aktivitetsnivået i økonomien og behovet 
for næringsbygg, boliger og infrastruktur. 

Eiere

Det foreligger lite nyere forskning på omfanget av 
det statlige eierskapet sett i sammenheng med det 
private eierskapet i Norge. Foretaksstrukturen i 
norsk næringsliv er illustrert i figur 2.5. Som man 
kan se, er det størst andel aksjeselskap og enkelt-
personforetak. 

Kun et fåtall av aksjeselskapene i Norge er 
notert på Oslo Børs. De fleste analyser som er 
foretatt, omfatter kun de børsnoterte selskapene. 
En nylig publisert bok «Eieren, styret og ledelsen. 
Corporate Governance i Norge», analyserer imid-
lertid drøyt 94 000 norske aksjeselskaper. Her 
vises det til at tre fjerdedeler av eiendelene og 
bortimot 90 pst. av sysselsettingen i aksjeselska-
pene i undersøkelsen er i selskaper som ikke er 
notert på børs. Av de undersøkte selskapene er to 
tredjedeler selskaper som er familieeid med mer 
enn 50 pst. av aksjene.3

Det foreligger ikke oppdaterte tall på den 
totale verdiskapingen i norsk næringsliv fordelt på 
eierskap. Tall fra 2003 anslår verdien av selskaper 
i norsk næringsliv til 2 700 mrd. kroner. Av dette 
utgjorde statens eierskap ca. 33 pst., mens privat-

Figur 2.2 Sysselsatte personer etter hoved-
næring. Prosent. 1930–2060

Kilder: Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013 og 
Statistisk Sentralbyrå
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Figur 2.3 BNP eksklusiv oljesektoren etter hoved-
næring. Prosent. 1930–2060

Kilder: Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013 og 
Statistisk Sentralbyrå
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3 Bøhren. Ø (2011) Eieren, styret og ledelsen. Corporate 
Governance i  Norge. Fagbokforlaget.

Figur 2.4 Bruttoprodukt fordelt på næringer. Målt 
i basisverdi. Prosent andel. 2012 

Kilder: Statistisk Sentralbyrå og Nærings- og handelsdeparte-
mentet
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eide selskaper utgjorde 30 pst. Det øvrige 
næringslivet var eid av utenlandsk kapital med 28 
pst., samvirkeorganisasjoner med 7 pst. og stiftel-
ser med 2 pst.

Tall for eierandeler på Oslo Børs viser i perio-
den 2003 til 2012 en forskyvning fra offentlig 
eierskap til utenlandsk eie. Offentlige eiere og 
foretak har i perioden fra utgangen av 2003 til 
utgangen av 2012 redusert sin eierandel på bør-
sen fra 42 pst. til 36 pst., mens andelen for uten-

landske eiere har økt fra 28 pst. til 36 pst. Øvrige 
eiergrupper har samlet holdt seg rundt 30 pst.4

Det offentlige, inkludert statlig eide selskaper, er 
blant de største eiergrupperingene i norsk 
næringsliv. Statens eierskap er særlig synlig i de 
børsnoterte selskapene hvor statens eierandeler 
(inkludert mindre andeler eiet av kommuner og 
statsforetak) utgjorde 35,3 pst. av egenkapitalin-
strumentene på Oslo Børs ved utgangen av 
2010.5   Som anslagene over viser, eksisterer det 
også et omfattende privat eierskap i Norge som 
spiller en sentral rolle for utviklingen av norsk 
næringsliv og verdiskaping.

Statens direkte eierengasjement i selskaper er 
stort i økonomisk verdi, men begrenset i antall 
selskaper. Et mangfold av eierskap, som vi har i 
Norge, er en styrke for tilgangen på kapital og 
kompetanse til norske selskaper. Dette samspillet 
mellom norsk og utenlandsk privat kapital og stat-
lig kapital, er viktig for å utvikle norske selskaper, 
slik vi for eksempel har sett det i Norsk Hydro, 
Statoil og Telenor.

Statens direkte eierskap fordelt på strategiske 
næringssektorer er fremstilt i tabell 2.2.6

Utover disse sektorene har staten også betyde-
lige direkte eierinteresser i forsvarsindustrien 
(Kongsberg Gruppen 50 pst. og Nammo 50 pst.), i 
gjødselindustrien (Yara 36 pst.), aluminiumsin-
dustrien (Norsk Hydro 34 pst. og i havbruksin-
dustrien (Cermaq 44pst.). 

Figur 2.5 Foretaksstruktur. Andel i prosent. 2012 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nærings- og handelsdeparte-
mentet

Aksjeselskap
(AS); 0,45 

Enkeltpersonforetak;
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Norsk avdeling av utenlands 
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Aksjeselskap (AS) Enkeltpersonforetak

Norsk avdeling av 
utenlandsk foretak

Andre

4 Oslo Børs. 
5 Meld. St. 13 (2010–2011) Aktivt eierskap – norsk statlig 

eierskap i en global økonomi.
6 Strategiske næringssektorer er her inndelt i samsvar med 

OECDs inndeling (strategic service sectors) i Corporate 
Governance of State-Owned Enterprises. A survey of 
OECD countries, 2005, Annex 1. 

Kilde: Nærings- og handelsdepartementet

Tabell 2.2 Selskap og statens eierandel 31.12.2012. Prosent

Post Telekom Jernbane Elektrisitet
Gass/Olje/
Kull Flytransport Finans

Posten Norge
(100%)

Telenor 
(54 %)

NSB
(100 %)
Flytoget 
(100 %)

Statkraft
(100 %)
Statnett
(100 %)

Statoil
(67 %)
Petoro (100%)
Store Norske 
Spitsbergen 
Kulkompani
(99,9 %)

Avinor 
(100 %)
SAS 
(14,3 %)

DNB
(34 %)
Argentum 
(100%)
Investinor
(100 %)
Kommunal-
Banken 
(100 %)
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Et godt land for næringsvirksomhet

Norge scorer høyt på flere internasjonale nærings-
indekser, det er en indikator på at norske bedrifter 
har gode vilkår. Legatum Institute sin Legatum Pro-
sperity Index rangerte Norge som nr. 1 av 142 land 
i 2012. Legatum Prosperity Index er en årlig utgi-
velse der Legatum Institute vurderer et lands frem-
gang og muligheter ut ifra velstand og velferd gjen-
nom åtte underindekser; økonomi, entreprenør-
skap og mulighet, styresett, utdanning, helse, 
trygghet og sikkerhet, frihet, sosial kapital. Norge 
scorer høyt på alle underindeksene. 

Verdensbankens «Doing business» er en av 
flere årlige publikasjoner som rangerer land etter 
konkurranseevne. «Doing Business» rangerer 
Norge som sjette beste land å drive næringsvirk-
somhet i, av 183 land i 2012.7 Denne indeksen eva-
luerer årlig hvordan reguleringer og rammebetin-
gelser påvirker næringslivet, og særlig driften av 
små- og mellomstore bedrifter, over hele verden. 
Norske rammebetingelser anses som nærings-
vennlige på de fleste områder sammenlignet med 
andre OECD-land, og av våre nordiske naboland 
er det bare Danmark som gjør det bedre.

«Doing Business» slår også fast at det regula-
toriske rammeverket i Norge bidrar til å gjøre lan-
det til et trygt sted for investeringer. Ifølge indek-
sen er investorer i gjennomsnitt bedre beskyttet i 
Norge enn i OECD-landene, og det er også lettere 
å håndheve kontrakter her enn i de fleste andre 
land. Tradisjonelt har de skandinaviske landene 
hatt lite korrupsjon og en effektiv offentlig forvalt-
ning. I tillegg til den norske velferdsmodellen og 
arbeidslivspolitikken er det en rekke andre for-
hold som bidrar til god omstillingsevne og evne til 
høy verdiskaping. Kulturelle aspekter, måten 
offentlig tjenesteyting er organisert på og vel-
ferdsordninger mer generelt, er noen viktige for-
hold. Det er denne brede innfallsvinkelen regje-
ringen vil ha i arbeidet med en fremtidig nærings-
politikk.

World Economic Forum utarbeider årlig en 
Global Competitiveness Report og rangerer 
Norge som nr. 15 av de 144 landene som er vur-
dert i 2012–2013. World Economic Forum peker 
på fremgang i blant annet innovasjonskapasiteten 
drevet av forskning og utvikling i næringslivet og 
bedre samarbeid mellom akademia og nærings-

livet. Organisasjonen trekker frem fallende til-
gang til forskere og ingeniører som en potensiell 
utfordring for å holde innovasjonstakten oppe. I 
tillegg peker de på at det er potensielle effektivi-
tetsgevinster ved å forbedre infrastrukturen. 

De internasjonale næringsindeksene presente-
rer mye interessant statistikk og informasjon om 
hvordan ulike land presterer på ulike enkeltindi-
katorer. Selv om Norge rangeres høyt, og blant 
topp 10 i mange av disse indeksene, gjør metoden 
som disse rangeringene er basert på, det kre-
vende å finne ut hva de egentlig forteller. Proble-
mer knyttet til type data, behandling av data og 
definisjon av målfunksjon gjør at det er vanskelig 
å si konkret hva en rangering egentlig innebærer. 
En politikk som har som mål å få en høy rangering 
i slike undersøkelser, vil kanskje ikke alltid være 
den politikken som gir høyest samlet verdiska-
ping i norsk økonomi.

2.1.1 Små og mellomstore bedrifter, 
grunnmuren i norsk næringsliv

Små og mellomstore bedrifter finnes innenfor de 
aller fleste bransjer. Jordbruk, skogbruk og fiske, 
bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel er 
næringene med det høyeste antall små og mellom-
store bedrifter. Små og mellomstore bedrifter, det 
vil si bedrifter med færre enn 100 ansatte, kan 
betegnes som grunnfjellet i norsk næringsliv. 
Lokalmiljøer er mange ganger helt avhengig av 
disse bedriftene og de er viktige bidragsytere til 
verdiskapingen, til vekst og til å opprettholde 
arbeidsplasser og bosetting i hele landet. Små og 
mellomstore foretak utgjør om lag 99 pst. av alle 
foretak og sto i 2011 for nesten 60 pst. av omset-
ningen i privat sektor eksklusiv oljesektoren.8 

I 2012 var det registrert i underkant 374 000 
foretak i Norge. Som illustrert i figur 2.6, er det 
kun i underkant av 35 pst. av foretakene som har 
sysselsatte. Med sysselsatte menes her summen 
av tilsatte og eiere som selv arbeider i virksom-
heten. Av foretakene med sysselsatte har 60 pst. 
mellom en og fire ansatte, og 90 pst. har mellom 1 
og 20 ansatte. I 2012 sysselsatte små og mellom-
store bedrifter 56 pst. av alle sysselsatte i norske 
bedrifter. 

Selv om de fleste småbedrifter forblir små, er 
det noen få som vokser kraftig og skaper mange 
nye arbeidsplasser. Disse små og mellomstore 
bedriftene er verdifulle «vekstmotorer» i økono-7 World Bank (2012). Doing Business 2012. Washington, 

D.C. Hentet fra www.doingbusiness.org. Basert på indek-
sen for investorbeskyttelse, der Norge får karakteren 6,7 av 
10, mot 6,0 i OECD-landene, og indeksen for «enforcing 
contracts», der Norge regnes blant de beste landene i ver-
den (nr. 4 av 189 land). 8 Statistisk sentralbyrå.
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mien og en betydningsfull kilde til omstilling og 
nyskaping i norsk næringsliv. 

Små og mellomstore bedrifter står normalt 
overfor de samme kravene til regelverk og admi-
nistrative oppgaver som større bedrifter, i kombi-
nasjon med at de gjerne har mindre ressurser. 
Begrensede ressurser kan også gå ut over deres 
tilgang til ny teknikk og innovasjon. Å gjøre tilpas-
ninger i regelverket som støtter og forenkler hver-
dagen til SMB, er en viktig oppgave. 

2.2 Enkeltnæringer

Dagens norske næringsliv kan beskrives som en 
kombinasjon av mangfold og spisskompetanse. 
Petroleumssektoren og næringer som leverer 
varer og tjenester til denne sektoren, har fått økt 
betydning i økonomien. Samtidig er det fortsatt en 
stor bredde i bedrifts-Norge. Et mangfold gjør 
økonomien mindre sårbar for svingninger i 
enkeltnæringer. Mange norske bedrifter har utvi-
klet seg til å bli ledende teknologisk og kompetan-
semessig i sine nisjer. Disse faktorene har bidratt 
til å gjøre norsk næringsliv produktivt og lagt 
grunnlaget for den høye velferden vi har i Norge. 

2.2.1 Industri

Utviklingen i industrien er preget av variasjoner 
mellom bransjene. Tabell 2.3 viser sysselsettings-
tallene for ulike industrinæringer for utvalgte år 
siden 1985. Verkstedindustrien og petroleums-
rettet leverandørindustri drar nytte av blant annet 
økte investeringer på norsk sokkel. Norsk leve-
randørindustri og norsk maritim industri er også i 
betydelig grad til stede i internasjonale markeder 
med norsk spissteknologi. Den landbruksbaserte 
næringsmiddelindustrien, som i hovedsak produ-

serer for det norske markedet, har stabil utvikling 
over tid. Norsk treforedlingsindustri har møtt 
økte utfordringer som følge av blant annet en sva-
kere europeisk økonomi og redusert etterspørsel 
etter enkelte papirprodukter. Samlet sett utgjør 
den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien 
og skogsindustrien om lag 25 pst. av all industri-
sysselsetting i Norge.9 

Industrisysselsettingen avspeiler de norske og 
internasjonale konjunkturene. I de senere årene 
har aktiviteten i industrien fått drahjelp ved høy 
global etterspørsel etter råvarer, slik som for 
eksempel metaller, fisk og energiprodukter. 
Mange industrivirksomheter har kommet styrket 
ut av den globale arbeidsdelingen og har utnyttet 
muligheten i fremveksten av nye markeder. Høye 
priser på olje og gass over tid har dessuten gitt 
gode muligheter for utvikling av norsk leveran-
dørindustri. En rekke nyetableringer har også 
kommet til. Norsk industri fremstår i dag både 
som robust og omstillingsdyktig i møte med den 
globale konkurransen. 

Også norsk industri ble rammet av finansuroen 
med etterfølgende reduksjon i produksjon og syssel-
setting. Sysselsettingsutviklingen i norsk industri i 
de senere årene viser imidlertid at det på ingen måte 
er tale om noen «industridød». Til tross for et konti-
nuerlig press for å redusere kostnader og få en mer 
effektiv produksjon, var antall sysselsatte i indus-
trien, inkludert bergverksdrift og utvinning av råolje 
og gass, i slutten av 2012 på et noe høyere nivå enn 
på begynnelsen av 2000-tallet, jf. figur 2.8. For indus-
trien, eksklusiv bergverksdrift og utvinning av olje 

Figur 2.6 Foretak fordelt på antall sysselsatte.1 
Prosent. 2012
1 Foretak unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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9 Landbruks- og matdepartementet.

Figur 2.7 Tradisjonell industri. Sysselsetting som 
andel av samlet sysselsetting, bruttoprodukt som 
andel av samlet bruttoprodukt. Prosent.1985–
2012

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Nærings- og handelsdeparte-
mentet
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og gass, har sysselsettingen siden år 2000 blitt noe 
redusert og var i slutten av 2012 på om lag samme 
nivå som midten av 2000-tallet. Det er også et utvi-
klingstrekk at den reduserte sysselsettingen innen-
for den tradisjonelle industrien over tid har blitt fan-
get opp av økt aktivitet innenfor utvinning av olje og 
gass. Aktiviteten innenfor petroleumssektoren har 
stor betydning for utviklingen av norsk industri, og 
det er naturlig å se industriell virksomhet og petrole-
umsaktiviteten i nær sammenheng. 

Sysselsettingen i industrien er illustrert i figur 
2.8 og mer detaljert vist i tabell 2.3. Ved utgangen 
av 4. kvartal 2012 utgjorde sysselsettingen i indus-
trien om lag 247 000 personer. Inklusiv bergverk 
og utvinning av råolje og gass utgjorde sysselset-

tingen ved utgangen av 4 kvartal om lag 311 000 
personer. Sysselsettingen i tradisjonell industri 
som andel av samlet sysselsetting har vært fal-
lende de siste tiårene. I 1985 var andelen om lag 
15 pst., mens den i 2011 var falt til 9 pst., jf. figur 
2.7. Tradisjonell industris andel av samlet brutto-
produktet har hatt et noenlunde tilsvarende fall i 
samme periode; fra 13 pst. til 8 pst.

Kraftintensiv industri

Den kraftintensive industrien har siden starten 
av 1900-tallet betydd mye for Norge som indust-
rinasjon, både i form av arbeidsplasser, kompe-
tanse, teknologiutvikling og eksportinntekter. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nærings- og handelsdepartementet.

Tabell 2.3 Sysselsetting i industri. 1000 personer. 2012

1995 2001 2005 2011 2012
Endring 

2005–2012
Endring 

2011–2012

Bergverksdrift 4,6 4,1 4,3 5,1 5,4 1,1 0,3

Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. 
tjenester 24 29,4 34,8 55,8 59 24,2 3,2

Industri 273,5 266,5 244,6 245,8 247,7 3,1 1,9

– Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri 55 54,4 49,5 51,2 52,6 3,1 1,4

– Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri 9,5 7,1 5,4 4,7 4,6 -0,8 -0,1

– Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler 16,6 15,4 15,2 14,4 14,4 -0,8 0

– Produksjon av papir og papirvarer 11,4 9,7 7,6 5,3 4 -3,6 -1,3

– Trykking og reproduksjon av innspilte 
opptak 12,4 11,1 8,6 6,7 6,4 -2,2 -0,3

– Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk 
industri 18,3 15,9 16,6 14,6 13,8 -2,8 -0,8

– Produksjon av kjemiske råvarer 6,9 5,5 7 6,6 5,9 -1,1 -0,7

– Gummivare- og plastindustri, mineral-
produktindustri 14,6 15,2 15,2 15,4 15,2 0 -0,2

– Produksjon av metaller 16,7 14,5 12,7 10,9 11,1 -1,6 0,2

– Produksjon av metallvarer, elektrisk 
utstyr og maskiner 59 63,2 56,9 64,8 66,2 9,3 1,4

– Verftsindustri og annen 
transportmiddelindustri 33,8 33,8 31,7 28,7 30,2 -1,5 1,5

– Produksjon av møbler og annen industri-
produksjon 14,6 15,4 13,5 9,8 9,4 -4,1 -0,4

–Reparasjon og installasjon av maskiner 
og utstyr 11,5 10,9 11,8 19,1 19,8 8 0,7

Industri totalt 302,1 300 283,7 306,7 312,1 28,4 5,4
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Kraftintensiv industri omfatter metallindustri, 
kjemisk råvareindustri og treforedlingsindus-
tri. Bedriftene produserer halvfabrikata som 
aluminiumsbarrer, silisium, ferrolegeringer, 
plastråstoffer, papp og avispapir. Bedriftene har 
tradisjonelt vært lokalisert nær ressurskilder 
som skog og kraft og er i flere tilfeller hoved-
virksomhet i lokalmiljøet. Den kraftintensive 
industrien består i dag av om lag 60 bedrifter, 
hvorav mange er lokalisert langs kysten. 

Kraftintensiv industri produserer hovedsa-
kelig homogene globale handelsvarer, og det 
meste av produksjonen eksporteres. Flere av 
virksomhetene importerer innsatsfaktorer, for 
eksempel mineralressurser, fra områder langt 
fra fabrikkene i Norge. I mange tilfeller settes 
produktprisen på internasjonale børser som for 
eksempel London Metal Exchange. Virksomhe-
tene er følgelig konkurranseutsatte i stor grad, 
og det er begrensede muligheter til å ta en høy-
ere produktpris over tid i markedet uten å miste 
kunder. Konkurransen i bransjene er hard, sær-
lig fra land med lavere kraftpriser, lave lønns-
kostnader og lav eller ingen klimaregulering. 

Produkter fra den kraftintensive industrien 
har en rekke anvendelser. Flere bransjer i den 
kraftintensive industrien har fått en oppgang i 
pris og volum i takt med veksten i økonomier 
slik som Kina og India. Dette gjelder for eksem-
pel stål og aluminium som benyttes til bygge- og 
anleggsformål, og spesialmetaller som benyttes 
innenfor IKT-sektoren. 

Innslaget av utenlandske eiere har preget sek-
toren helt fra begynnelsen av 1900-tallet. Det uten-
landske engasjementet i den kraftintensive indus-

trien i Norge har imidlertid økt over tid, og flere 
norske aktører har ekspandert internasjonalt. 

Kraftintensiv industri står for i underkant av 30 
pst. av strømforbruket Norge. Produksjonen fore-
går i kjemiske prosesser ved høy temperatur og 
med stort forbruk av elektrisitet. Industrien har 
også betydelige klimagassutslipp, men har redu-
sert utslippene med nær 40 pst. de siste 20 årene 
uten at den samlede produksjonen er redusert. 

Lønnsomheten i sektoren har tradisjonelt vært 
tett knyttet til kraftprisene. Tidligere var indus-
trien i stor grad dekket av langsiktige kraftavtaler 
på myndighetsvilkår. I tillegg eide industrien egne 
kraftverk. Bortsett fra tre leieavtaler, utløp de siste 
kraftavtalene på myndighetsvilkår i 2011. Omfan-
get av industriens egenkraft er også redusert over 
tid. Siden 2005 har industrien inngått 16 nye lang-
siktige kraftavtaler på forretningsmessige vilkår. I 
tillegg handler industrien en stor mengde kraft 
over den nordiske kraftbørsen Nord Pool. 

Bedriftene er ofte store og viktige for syssel-
settingen i mange distrikter. Kraftintensiv industri 
står for en betydelig del av eksportverdien fra 
norsk fastlandsindustri. I 2012 eksporterte kraft-
intensiv industri for om lag 75 mrd. kroner eller 
om lag 20 pst. av eksportinntektene fra fastlands-
industrien. For å styrke konkurransekraften har 
den kraftintensive industrien satset betydelig på 
effektivisering av produksjonen. Ny teknologi har 
gjort det mulig å videreutvikle og øke produk-
sjonen uten at bedriftene bruker mer elektrisk 
kraft i dag enn for 25 år siden. 

Metallindustrien står for ca. halvparten av sys-
selsettingen i den kraftintensive industrien. Pri-
mæraluminium er det viktigste enkeltproduktet, 
med Hydro og Alcoa som de dominerende selska-
pene. Produksjon av metaller hvor jern er en kom-
ponent (ferrolegeringer), er det andre tyngde-
punktet i metallindustrien. Å tilsette metaller som 
krom og silisium gjør jernet mindre utsatt for rust 
og bedre egnet i produksjon av stål til biler og 
skip. Også i denne delen av metallbransjen er det 
sterk internasjonal konkurranse. 

I kjemisk råvareindustri produseres blant 
annet kunstgjødsel, og halvfabrikata basert på 
petroleum. Produksjon av mineralgjødsel er den 
eldste delen av norsk kraftintensiv industri med 
røtter helt tilbake til slutten av 1800-tallet. Yara 
International ASA er verdens største leverandør 
av mineralgjødsel, og selskapet har et stort pro-
duksjonsanlegg for fullgjødsel og kalksalpeter på 
Herøya i Porsgrunn.10 Mineralgjødsel er viktig for 
landbruket over hele verden.

Figur 2.8 Utvikling i industrisysselsettingen, indus-
tri og industri total1. Antall i 1000. 2000–2012
1 Industri omfatter tradisjonell industri. Industri total omfatter 

tradisjonell industri, bergverksdrift og utvinning av råolje og 
naturgass.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Treforedlingsindustrien omfatter bedrifter 
som produserer alt fra papirmasse til papp, kar-
tong og papir. Treforedlingsindustrien er en stor 
avtaker av norsk tømmer, men benytter også 
returpapir og flis i stor grad. Trevirke hakkes til 
flis og males til tremasse, som etter kjemisk 
behandling valses til papir. Bransjen har i flere år 
blitt omstrukturert, dels som følge av redusert 
etterspørsel etter enkelte produkter slik som avis-
papir, dels som følge av overkapasitet i europeisk 
treforedlingsindustri og dels som følge av nye 
markedsmuligheter. Dette har medvirket til at 
bedrifter er lagt ned også i Norge og at produksjo-
nen er blitt mer konsentrert om større og mer 
effektive produksjonsanlegg samt enkelte spesia-
liserte anlegg knyttet til for eksempel cellulose.

Mineraler 

Befolkningsvekst, teknologisk utvikling og økono-
misk vekst, ikke minst i folkerike land i Asia, har 
ført til økt etterspørsel etter mineraler og metaller. 
Mineraler og metaller inngår i nesten all varepro-
duksjon, og stabil tilgang på mineraler er derfor 
en forutsetning for økonomisk vekst. 

Mineralnæringen er en typisk distriktsnæring 
med bedrifter i alle landets fylker. Næringen har 
noen få relativt store bedrifter, primært innenfor 
utvinning av jernmalm, titanmineraler, enkelte 
industrimineraler og kull. De fleste bedriftene er 
relativt små. I 2011 hadde mineralnæringen vel 
6 000 sysselsatte. Næringen omsatte i 2011 for 
12,4 mrd. kroner og hadde eksportandel på 60 pst. 
Siden 2005–2006 har det vært en positiv trend i 
næringen med økt sysselsetting, økt omsetning 
og økt eksport, avbrutt av en midlertidig nedgang 
som følge av virkningen av finanskrisen i 2008. 

Mineralnæringen deles normalt opp etter pro-
duksjon av ulike råstoffer. Byggeråstoffbedriftene 
avsetter i hovedsak sine produkter, pukk, grus og 
sand, til bygge- og anleggsformål, og virksom-
heten er i stor grad påvirket av aktivitetsnivået i 
disse sektorene. Det meste av produksjonen går 
til hjemmemarkedet. Det er også en del mineral-
bedrifter som utvinner naturstein som benyttes i 
bygninger, monumenter og utearealer. Bedriften 
Lundhs AS i Larvik er den største produsenten av 
naturstein i Norge og eksporter larvikitt som pry-
der mange kjente bygninger i verden. 

Industrimineralbedriftene produsenter mine-
raler til industriell bruk slik som kalkstein, dolo-
mitt, olivin, kvarts og grafitt. Nær 80 pst. av indus-
trimineralproduksjonen i Norge går til eksport. 
Hustadmarmor i Møre og Romsdal er verdens 
største leverandør av kalksteinsfyllstoff til papir-

industrien. Norge er også verdens største produ-
sent av mineralet olivin som brukes i blant annet 
stålprodukter.

Produksjon av metallmalmer har lange tradi-
sjoner og historisk betydning i Norge. Flere lokal-
samfunn er bygget på den store økonomiske akti-
viteten knyttet til utvinning av malmer. I Nordland 
produserer Rana Gruber slig («jernpulver») og 
spesialprodukter med høyere bearbeidingsgrad 
basert på jernmalm. I Sokndal i Rogaland produ-
serer Titania AS ilmenitt. Forekomsten i Sokndal 
er en av verdens største, og Titania står for om lag 
6–8 pst. av årlig produksjon av dette råstoffet i ver-
den. Utsikter til god etterspørsel etter metaller 
innebærer at det igjen er økt interesse for å vur-
dere produksjon av malmer i Norge. Gjenåpning 
av jernmalmproduksjonen i Sør-Varanger høsten 
2009 er et eksempel på dette. Nesten hele produk-
sjonen av metallmalmer eksporteres. Det er to sel-
skaper som driver kullproduksjon på Svalbard. 
Det er Store Norske Spitsbergen Grubekompani 
AS og det russiske selskapet Trust Arktikugol i 
Barentsburg

Teknologi-, verksted- og leverandørindustrien 

Leverandørindustrien til olje- og gass har blitt en 
av de viktigste motorene for vekst i norsk øko-
nomi. Ved siden av olje- og gassnæringen er den 
petroleumsrettede leverandørindustrien Norges 
desidert viktigste eksportnæring. En vesentlig del 
av virksomheten har vokst frem i kjølvannet av 
skipsfarten og petroleumsvirksomheten. 

Utvinning på norsk sokkel har i mange tilfeller 
krevd innovasjon, og det er nettopp bedriftenes 
evne til nyskaping over tide som har lagt grunn-
laget for en høykompetent og internasjonalt kon-
kurransedyktig leverandørindustri. Krevende 
operasjoner på norsk sokkel har gitt leverandør-
bedriftene erfaring fra operasjoner på dypt vann 
og i værharde områder. Leverandørindustrien har 
på denne måten utviklet en unik kompetanse og 
blitt verdensledende innenfor seismikk, under-
vannsproduksjonssystemer, boreutstyr og servi-
cefartøy. I dag leverer leverandørindustrien avan-
sert teknologi, produkter og tjenester til norsk 
sokkel og til internasjonale markeder. Ettersom 
en stadig økende del av verdens petroleumsaktivi-
tet flyttes offshore, til mer værharde områder og 
til dypt vann, øker etterspørselen etter norsk kom-
petanse.

Den norske leverandørindustrien har gjennom 
en målrettet innsats og ved erfaringer fra norsk 
sokkel, skaffet seg en sterk posisjon internasjo-
nalt. Samspillet mellom oljeselskapene, myndig-
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heter, leverandørindustrien og forskningsmiljøer 
har gitt gode resultater. Investeringsnivået på 
norsk sokkel har vært svært høyt de siste årene, 
og det forventes å være høyt i årene som kommer. 
Nye funn har bidratt til økt optimisme i næringen 
og aktiviteten på sokkelen vil skape et stort mar-
ked for leverandørindustrien i mange år fremover. 

Stavangerregionen er et av tyngdepunktene 
for den petroleumsrettede leverandørindustrien. 
Det er imidlertid flere sterke teknologi- og indus-
trimiljøer som er ledende internasjonalt innenfor 
denne industrien. Dette inkluderer miljøer innen-
for blant annet drift og vedlikehold i Bergensregi-
onen, undervannsutstyr i Kongsberg, avansert 
boreutstyr fra Sørlandet og skipsbyggingsaktivitet 
på Sunnmøre og i Sunnhordland. I de senere år 
har olje- og gassfunn i Nord-Norge bidratt til ny 
aktivitet og optimisme i nordnorsk verkstedindus-
tri. Petroleumsvirksomheten gir grunnlag for 
utvikling av nye arbeidsplasser i kompetanse-
miljøer i landsdelen. 

For å opprettholde konkurransekraften til 
norsk teknologi-, verksted- og leverandørindustri 
har det vært avgjørende med kontinuerlig kompe-
tanseheving og omstilling. Denne industrien har 
utviklet seg fra å produsere standardiserte pro-
dukter til å produsere høyteknologiske nisjepro-
dukter. Menon skiller mellom produksjonskompe-
tanse og verkstedskompetanse, der produksjons-
kompetanse gjenspeiler evnen til å masseprodu-
sere store kvanta til lave priser mens verksteds-
kompetansen gjenspeiler evnen til å produsere 
skreddersydde og unike produkter tilpasset ulike 
behov.11 Norge har i dag en rekke globalt ledende 
bedrifter innenfor denne delen av industrien. 

Dreiningen mot produksjon av høyteknologiske 
produkter er i stor grad et resultat av vellykkede 
omstillinger bort fra tradisjonell verkstedsindustri 
og over mot produksjon av nisjeprodukter. Verk-
stedindustrien i Horten, Kongsberg og Raufoss er 
eksempler på vellykkede omstillinger. I Horten fin-
nes det bedrifter som produserer navigasjonsutstyr 
og mikroelektronikk. På Kongsberg produseres det 
blant annet høyteknologisk forsvarsmateriell, fly-
motorer og overvåkningssystemer. Et kompetanse-
miljø innenfor lettmetaller og automatisert produk-
sjon av blant annet bildeler og komposittflasker for 
gass har utviklet seg på Raufoss. 

En medvirkende årsak til næringens vekst i de 
senere år er samarbeid om oppdrag med uten-

landske selskaper og datterselskaper. Det må ses i 
sammenheng med et høyt norsk kostnadsnivå og 
hvor det kan være nødvendig å sette ut de mest 
arbeidsintensive delene av oppdrag til utenland-
ske bedrifter. Arbeidsdelingen innebærer blant 
annet at de norske bedriftene i økende grad satser 
på å utvikle spisskompetanse for å sikre virksom-
heten. Det å opprettholde og videreutvikle den 
teknologiske kompetansen er dermed avgjørende 
for denne industrien og for å unngå at oppdrag går 
til utlandet.

Forbruksvareindustri

Produksjon av forbruksvarer er redusert over tid. 
Det må ses i lys av at slik produksjon er relativ 
arbeidsintensiv og det høye norske kostnads-
nivået. Mange bedrifter innenfor denne delen av 
industrien har satset på nisjeprodukter og sær-
preg. 

De fleste forbruksvarer som selges i Norge 
blir importert. Møbler, innredningsprodukter og 
noen sportsartikler er til dels et unntak. Selv om 
den norske forbruksvareindustrien er liten målt i 
omsetning og antall ansatte, har næringene noen 
markante merkevareprodusenter som også hev-
der seg internasjonalt. 

Norsk møbel- og interiørindustri har utviklet 
seg fra typiske håndverksbedrifter til en moderne 
industri. For å hevde seg i konkurransen med 
andre land satses det på produktutvikling, høy 
kvalitet og god design.

I 2011 sysselsatte møbel- og interiørindustrien 
henholdsvis 8000 og 4000 årsverk. Den samlede 
omsetningen var på nær 15 mrd. kroner i 2011, 
hvorav 10 mrd. kroner var innenfor møbler. Tradi-
sjonelt har møbelindustrien solgt sine produkter i 
Norge, men i 2011 ble om lag 35 pst. av produksjo-
nen eksportert. Tyskland, Sverige, Danmark og 
USA er de viktigste markedene.12

I hovedsak er norske møbel- og interiørbre-
drifter relativ små bedrifter. Strukturendringene i 
møbelindustrien går i retning av større og færre 
bedrifter. Nordens største møbelprodusent, Ekor-
nes, er likevel norsk.13 

Tekoindustrien er i dag en liten næring i 
Norge, men omfatter bedrifter med stor spenn-
vidde i produksjonen. De leverer alt fra klær og 
sko til strikkegarn, møbelstoffer og fiskeredska-
per. Produksjonen er normalt arbeidsintensiv og 
dermed utsatt for sterk konkurranse fra land med 
lavere kostnadsnivå. Teko-bedriftene satser der-

11 Jacobsen, E.W., L.A. Grünfeld & H. Ulstein (2013). Industri-
elle muligheter i Norge. Fra produksjons- til verkstedkom-
petanse. Menon-publikasjon nr. 16/2013. Oslo: Menon 
Business Economics.

12 Norsk Industri.
13 Ekornes ASA.
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for i økende grad på nye og avanserte produkter 
som krever høyteknologi og spisskompetanse. 
Flere bedrifter har spesialisert seg på nisjepro-
dukter.

Det produseres også kjemiske forbruksvarer i 
Norge, for eksempel farmasøytiske produkter. De 
fleste legemiddelfirmaene som opererer i Norge, 
er utenlandske og har konsentrert virksomheten 
til salg av importerte legemidler. Norsk legemid-
delindustri er begrenset i europeisk og skandi-
navisk sammenheng, og bransjen sysselsetter i 
underkant av 4 000 personer. De sysselsatte er for-
delt innenfor produksjon, registrering, markedsfø-
ring, forskning, salg og administrasjon. Det er ti 
legemiddelfirmaer som produserer legemidler i 
Norge. Norsk legemiddelindustri produserer for 
om lag 9 mrd. kroner og eksporterer legemidler 
til om lag 130 land til en verdi på om lag 4 mrd. 
kroner.14

En betydelig andel av legemiddelproduksjo-
nen i Norge er såkalte generiske legemidler. Det 
er legemidler som har mistet sin patentbeskyt-
telse. For slike legemidler er det normalt betyde-
lig priskonkurranse fordi flere kan produsere ved-
kommende legemiddel. Det utvikles og produse-
res få patenterte legemidler i Norge. Det må blant 
annet ses i lys av at utviklingskostnadene for å få 
frem nye legemidler er svært store, at norsk lege-
middelindustri fortsatt er liten og at denne indus-
trien er preget av store internasjonale konsern. 
Legemiddelindustrien i Norge står likevel for en 
betydelig forskningsinnsats, og det er flere spen-
nende bedriftsmiljøer. Eksempler på dette er blant 
annet selskapet Pronova BioPharma som er 
ledende innenfor forskning, utvikling og produk-
sjon av marin-baserte omega-3-deriverte legemid-
ler, og miljøet knyttet til Oslo Cancer Cluster som 
satser på utvikling av diagnostikk og kreftmedi-
siner. 

Næringsmiddelindustrien

Norsk næringsmiddelindustri er et godt eksempel 
på mangfoldet i industrien. Den består av en 
rekke bransjer med forskjellige særpreg. Nærin-
gen har en differensiert bedriftsstruktur fra små 
enkeltpersonforetak og nisjebedrifter til de aller 
største i norsk industri. Den er en viktig distrikts-
næring og utgjør nøkkelarbeidsplasser i mange 
lokalsamfunn.

Næringsmiddelindustrien er Norges nest stør-
ste industrigren og utgjør en viktig del av mat-
verdikjeden. Næringsmiddelindustrien er en stor 

avtaker av råvarer fra landbruket, fiskeriene og 
fiskeoppdrettsnæringen. Den sysselsetter om lag 
20 pst. av industrisysselsettingen fordelt på knapt 
2 000 bedrifter spredt over hele landet. I 2011 
utgjorde produksjonsverdien 160,5 mrd. kroner.15

Verdikjedene som springer ut fra norsk landbruk 
er mange, og noen av dem utgjør komplette verdi-
kjeder, med forskning og utvikling, råvare- og tje-
nesteproduksjon, prosessering og foredling og 
salg til forbruker. 

Med unntak for fiskeindustrien, selger norsk 
næringsmiddelindustri i hovedsak sine produkter 
i det norske hjemmemarkedet, selv om det fore-
går noe merkevarebasert eksport også innefor 
landbruksbasert næringsmiddelindustri. Norsk 
matindustri har fått økt konkurranse også på 
hjemmemarkedet. Mens matindustriens hjemme-
markedsandel lå på knapt 90 pst. i 1995, utgjør den 
nå på om lag 80 pst.16 

Matindustrien er sammensatt og består av 
mange ulike aktører fra store børsnoterte bedrif-
ter med flere tusen ansatte, til enkeltpersonfore-
tak som driver hjemmeproduksjon. De største 
bedriftene slik som Tine, Nortura, Orkla og ver-
dens største fiskeoppdrettsselskap Marine Har-
vest, har opp til flere tusen ansatte. De største 
matindustribedriftene (100 eller flere) sto i 2010 
for 45 pst. av sysselsettingen i industrien. Gjen-
nomsnittlig hadde matindustrien i 2010 om lag 24 
ansatte. Det er mer enn gjennomsnittet for øvrige 
industribedrifter i Norge. 

Bedriftene er spredt rundt om i landet og pro-
duserer matvarer som i betydelig grad er basert 
på norske råvarer. Den landbruksbaserte delen av 
næringsmiddelindustrien som foredler kjøtt, 
melk, egg, korn og poteter, har nærmest tilknyt-
ning til jordbruksproduksjonen. Men også den 
delen av matindustrien som driver med en høyere 
foredlingsgrad, den såkalte bearbeidende fored-
lingsindustrien (RÅK-industrien), bruker i stor 
grad norskproduserte råvarer i sin produksjon. 
Også fiskeindustrien benytter i betydelig grad 
norskproduserte råvarer i sin produksjon. 

Internasjonalt er næringsmiddelindustrien 
karakterisert av kostnadspress og stadig økende 
krav til produksjon. Utviklingen går i retning økt 
internasjonal konkurranse også for norsk 
næringsmiddelindustri. Importen av landbruks-
varer øker over tid. Ikke minst møter den delen av 
den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien 

14 Legemiddelindustrien – LMI.

15 Hval, J. & P.C. Rålm (2012). Mat og industri 2012. Status og 
utvikling i norsk matindustri. Oslo: Norsk institutt for land-
bruksøkonomisk forskning.

16 Hval, J. & P.C. Rålm, op.cit.  
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som produserer bearbeidede landbruksvarer slik 
som pizza, yoghurt og bakervarer, økt konkur-
ranse fra næringsmiddelindustrien i EU. Økt 
grensehandel er en utfordring for deler av 
næringsmiddelindustrien. 

En konkurransedyktig næringsmiddelindustri 
er en forutsetning for et levende jordbruk over 
hele landet. Industrien sikrer avsetning for stør-
steparten av råvarene og dermed en stor og viktig 
andel av inntektene til primærnæringen. Samtidig 
er volumproduksjonen i norsk jord- og skogbruk 
en forutsetning for norsk næringsmiddel- og 
skogindustri. Uten norske råvarer ville norsk 
næringsmiddel- og skogindustri vært betydelig 
mindre. Det er et gjensidig avhengighetsforhold 
mellom råvareproduksjon og næringsmiddelin-
dustri.

Næringsmiddelindustrien er mindre konjunk-
turavhengig enn store deler av øvrig industri 
hovedsakelig fordi etterspørselen etter matvarer er 
relativt stabil. Importvernet bidrar også til stabilitet 
i produksjonen for den landbruksbaserte nærings-
middelindustrien. Næringen ble også i mindre grad 
enn annen industri påvirket av finanskrisen.

Strukturen i næringsmiddelindustrien er kom-
pleks, og næringen deles normalt opp i følgende 
bransjer: kjøttbransjen, fiskevarebransjen, frukt- og 
grønnsakbransjen, olje- og fettbransjen, meieri-
bransjen, kornvarebransjen, dyrefôrbransjen, bak-
ervarebransjen, sjokolade- og sukkervarebransjen 
og drikkevarebransjen. Kjøttbransjen er størst med 
i underkant av 12 000 ansatte og fiskevarebransjen 
er nest størst bransje innenfor næringsmiddelin-
dustrien med om lag 9 000 ansatte. Meieribransjen 
har knapt 6 000 sysselsatte og bakervarebransjen 
har om lag 8 000 ansatte. Drikkevarebransjen har 
vel 4 000 ansatte. 

2.2.2 Energi

Norge er en av Europas ledende energinasjo-
ner. Vi er en del av det nordeuropeiske kraft-
markedet og importerer og eksporterer vann-
kraft til det nordiske og nordeuropeiske kraft-
nettet. Norge leverer naturgass til Europa og 
olje fra Nordsjøen leveres over hele kloden. 
Virksomhet rundt våre naturbaserte energikil-
der har lagt grunnlag for større næringsklynger 
med kompetanse- og leverandørbedrifter av 
mange slag.

Norges rike vannressurser har også spilt en 
betydningsfull rolle i utviklingen av norsk øko-
nomi. Utnyttelse av vannkraft til industrivirksom-
het var på mange måter springbrettet inn i indus-
trialderen på begynnelsen av 1900-tallet. Vann-

kraft og industri ble bygget ut samtidig. Rimelig 
vannkraft var regnet som et av de fremste fortrinn 
landet hadde for å oppnå industriutvikling og 
bosetting i distriktene. 

Bruk av vannkraft la grunnlaget for utviklin-
gen av ulike typer industrivirksomhet som alu-
miniumsproduksjon, treforedling og kjemiske 
råvarer. Det vokste frem nasjonale industrielle 
kunnskapsmiljøer og leverandørindustri basert 
på våre vannkraftressurser. Den særegne kom-
petansen har blant annet bidratt til at norsk alu-
miniumsindustri er blant de mest energieffek-
tive i verden. Gjennom kontinuerlig innovasjo-
ner er det utviklet nye, renere og mer effektive 
produksjonsteknologier og bedre og billigere 
materialer.

Kraftbransjen er den andre store delen av 
energisektoren. Om lag 95 pst. av kraftproduk-
sjonen stammer fra vannkraft.17 Hvor mye kraft 
som kan produseres, avhenger i stor grad av tilsi-
get av vann samt temperatur- og etterspørselsfor-
hold. Kraftkabler og -ledninger til våre naboland 
muliggjør en kraftutveksling som både gir økt 
energisikkerhet og en effektiv utnyttelse av 
kraftsystemet. Vannkraft vil fortsatt være den 
viktigste energikilden. I årene fremover vil det 
også bli økt tilgang av energi fra andre kilder 
som vindkraft og bioenergi.

Som et av de første landene i verden, innførte 
Norge et fritt kraftmarked i 1991. Det landsdekk-
ende overføringsnettet eies og drives i all hoved-
sak av Statnett. Mesteparten av regional- og distri-
busjonsnettet eies av kommunene og fylkeskom-
munene.

17 Statistisk sentralbyrå, 2011.

Figur 2.9 Olje og gass. Sysselsetting som andel av 
samlet sysselsetting, bruttoprodukt som andel av 
samlet bruttoprodukt. Prosent. 1985–2012

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Nærings- og handelsdeparte-
mentet.
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1. januar 2012 innførte Norge og Sverige et 
felles el-sertifikatmarked. Ordningen skal 
utløse 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i 
de to landene innen 2020. Sertifikatmarkedet er 
teknologinøytralt, men ventes å utløse mye 
vannkraft i Norge, biokraft i Sverige samt vind-
kraft i begge land. Kraftprodusentene eies også 
i stor grad av det offentlige. Statkraft har om lag 
en tredjedel av produksjonskapasiteten, mens 
kommuner og fylkeskommuner eier ca. 55 pst. 
De resterende 10 pst. eies av private selskaper. 
Det konsesjonsrettslige rammeverket har inn-
virkning på eierstrukturen i kraftsektoren.

Kompetansen fra petroleumsvirksomheten 
offshore har vist seg relevant ved utvikling av 
fornybar energi til havs. Norske verft har tidli-
gere hatt betydelige kontrakter knyttet til byg-
ging av understell til blant annet vindturbiner 
offshore. Tilsvarende har Statoils offshorekom-

petanse betydning for konsernets utvikling av 
flytende vindturbiner og utbygging av vindkraft-
parker i Storbritannia. Norske selskapers erfa-
ringer med drift og vedlikehold av anlegg i kre-
vende marine omgivelser kan også være et vik-
tig fortrinn å bygge på i utviklingen av en norsk-
basert offshore vindkraftnæring i internasjo-
nale markeder. 

Olje- og gassnæringen har i løpet av 40 år 
vokst frem fra nesten ingenting til vår største 
næring målt i verdiskaping, inntekter til staten 
og eksport. Prisene på olje og gass svinger mye. 
Siden årtusenskiftet har verdiskapingen i olje- 
og gassvirksomheten stått for mellom 18 og 26 
pst. av BNP, jf. figur 2.9. Olje- og gassvirksom-
heten finner sted i Nordsjøen, Norskehavet og 
Barentshavet. Feltene ligger langt til havs, og 
utbyggingen har krevd store investeringer. 
Siden midten av 1980-tallet har investeringene 

Boks 2.1 Bergen Engines AS: Motorer for skip og kraftverk

Bergen Engines produserer gass- og diesel-
motorer for skip og landbaserte energisystemer. 
Selskapets produkter markedsføres globalt som 
en del av Rolls-Royce produktsortiment. 

Bergen Engines har hovedkvarter, teknolo-
giutvikling og produksjon i Norge. Siden starten 
i 1946 har Bergen Engines produsert 6 300 
medium speed motorer hvorav 4 000 er fortsatt i 
drift. Bergen Engines utviklet motorer for gass 
allerede tidlig på 1990-tallet og har vært en av 
pionerene på dette området. Nye utslippsregler 
og gunstig driftsøkonomi gjør at flere skipseiere 
i dag velger gass, og fartøyene med gassmoto-
rer blir stadig større, noe Fjordlines nye ferger 
er eksempler på.

Figur 2.10 Fjordlines nye ferger med gass-
motorer fra Bergen Engines

Foto: Øyvind Risnes, Bergen Group

Et annet innovasjonsområde for Bergen 
Engines har vært tilpasning av teknologien til 
kraftproduksjon på land. Særlig for utviklings-
land med tilgang på gass kan dette være en rask 
måte å oppnå elektrifisering på. I Bangladesh 
står kraftverk levert av Bergen Engines for 14 
pst. av kraftproduksjonen til landets 160 mill. 
mennesker.

Figur 2.11 Kraftverk i Bangladesh

Foto: Bergen Engines
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til olje- og gassvirksomhet utgjort mellom 4,5 
og 8 pst. av BNP i Fastlands-Norge.18 

Statoil er den største produsenten på norsk 
sokkel. De største eierandelene i norske olje- og 
gassfelt ivaretas av et annet statseid selskap, 
Petoro. Utenlandske selskaper har også betyde-
lige andeler på norsk sokkel. Staten får store inn-
tekter fra olje- og gassnæringen, i form av skatter, 
direkte eierandeler i olje- og gassfelt og aksjeut-
bytte fra Statoil, hvor staten er en stor eier.

Selv om olje og gass gir oss betydelige inntekter, 
er det relativt få som arbeider i denne sektoren. 
Petroleumsvirksomheten knyttet direkte til produk-
sjon sysselsetter ca. 2 pst. av den norske arbeidsstyr-
ken. Denne sysselsettingsandelen har vært relativ 
stabil i mange år, men som vist i figur 2.9, har ande-
len vært svakt økende fra 1985. Sektoren har imid-
lertid stor betydning for sysselsettingen i leveran-
dørindustrien og i enkelte tjenestenæringer. 

En rekke bedrifter har spesialisert seg på å 
levere til petroleumsvirksomheten og det har 
vokst frem en betydelig, kompetanseintensiv og 
teknologisk avansert leverandørindustri. Andre 
bedrifter leverer spesialiserte tjenester i form av 
transport, seismiske undersøkelser, ingeniørløs-
ninger, testing og analysetjenester, sikkerhet og 
vedlikehold. En beskrivelse av ringvirkningene 
som petroleumsnæringer fører med seg er gitt i 
Meld. St. 28 (2010–2011) En næring for framtida – 
om petroleumsvirksomheten. Beregninger gjort av 
Statistisk sentralbyrå kan tyde på at om lag 8 pst. 
av totalt antall sysselsatte i 2009 kan knyttes til 
etterspørsel fra petroleumssektoren.19

Den petroleumsrettede leverandørindustrien 
er lokalisert over hele landet. Stavangerregionen 
er et tyngdepunkt for industrien med flest års-
verk. Denne regionen står i en særstilling. Etter 
hvert har det vokst frem sterke industrimiljøer 
ellers i landet. Dette inkluderer miljøer innenfor 
blant annet drift og vedlikehold i Bergensregio-
nen, undervannsutstyr i Kongsberg/Askerregio-
nen, avansert boreutstyr fra Sørlandet og skips-
byggingsaktivitet på Sunnmøre og Sunnhord-
land. Langs hele kysten finner man driftsmiljøer 
knyttet til baser som er lokalisert for å betjene 
olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokke-
len. 

2.2.3 Transport 

Det har vært en kraftig vekst i persontransporten 
og godstransporten. Vi reiser stadig mer og vi rei-
ser lenger. Siden 1965 er antall reiser nesten fire-
doblet, og vi reiser over fire ganger så langt. Frakt 
av varer er blitt effektivisert og transportnærin-
gene har vært i sterk vekst de siste årene. Den 
totale godsmengden er mer enn doblet siden 
1965, mens transportarbeidet målt i tonnkilometer 
er nesten seksdoblet.20 Som følge av økt konkur-
ranse og nye og bedre transportprodukter har 
også produktiviteten i innenlands transport økt 

18 Statistisk sentralbyrå.
19 Eika, T., J. Prestmo & E. Tveter (2010). Etterspørselen fra 

petroleumsvirksomheten. Betydningen for produksjon og 
sysselsetting i Norge. Økonomiske analyser, 3/2010, 
s. 30–39. 20 Statistisk sentralbyrå.

Boks 2.2 Offshoreindustrien på 
Sørlandet

Utviklingen av offshoreindustrien på Sørlan-
det er et eksempel på omstilling i industrien 
som har bidratt til en mer robust regional 
næringsstruktur og utvikling av nye regionale 
kompetansearbeidsplasser i verdensklasse. 
Helt fra starten av oljeaktiviteten i Nordsjøen 
var Sørlandet med, først med solid mekanisk 
kunnskap som modulbygger og senere som 
leverandør av avansert automatisert utstyr for 
boring, hydrauliske kraner og utstyr for las-
ting, lossing og forankring til bøyelastere og 
plattformer. 

Norwegian Offshore & Drilling Enginee-
ring (NODE) ble opprettet i 2005 og er en 
næringsklynge på Sørlandet bestående av om 
lag 60 bedrifter i olje- og gassnæringen. 
NODE-klyngen er en del av NCE-programmet 
(Norwegian Centres of Expertise) i regi av 
blant annet Norges forskningsråd og Innova-
sjon Norge. Gjennom tett samarbeid med kre-
vende kunder, målrettet FoU-arbeid, og sam-
arbeid på tvers i klyngen har bedriftene utvi-
klet innovative og konkurransedyktige løsnin-
ger. Omsetningen i bedriftene i NODE-klyn-
gen økte fra 5 mrd. kroner i 2005 til om lag 42 
mrd. kroner i 2011. Antallet ansatte utgjorde i 
2005 om lag 1 800, mens antallet rundet 10 000 
ved årsskiftet i 2012–2013. 

Kilde: NCE NODE
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mye. Det er en utvikling som er positiv ikke minst 
for industrien, varehandelen og reiselivet.

Transportnæringen består av ulike virksomhe-
ter som jernbane-, rutebil- og drosjetransport, 
godstransport på veg og sjø, innenlandske kyst-
ruter og innenriks lufttransport.21 Næringen 
omfatter også flere tjenestevirksomheter tilknyttet 
transport som lasting og lossing, distribusjons- og 
logistikktjenester, reisebyråer og guiding. Vel 
100 000 personer er sysselsatte i næringen. Dette 
utgjør om lag 5 pst. av samlet sysselsetting. Fra år 
2000 har andelen blitt redusert med ett prosentpo-
eng, jf. figur 2.12. Transportnæringens andel av 
samlet verdiskaping var i 2011 om lag 3 pst.

Sjø har vært vår viktigste transportveg, både 
av person og gods, langs kysten eller til andre 
land. For godstransport over lengre strekninger 
har sjøtransport fortsatt stor betydning, men både 
veg og jernbane har også betydelige markedsan-
deler. Når det gjelder korte og mellomlange 
avstander er vegtransporten dominerende. Veg-
transportens andel av transportarbeidet er mer 
dominerende for persontransport. De øvrige 
transportformene har også viktige roller i person-
transportmarkedet. Det har vært en betydelig 
økning i personreiser med fly. Regjeringen legger 
opp til at veksten i de lange godstransportene skal 
skje med sjø og bane. Når det gjelder persontran-
sport, legges det opp til at kollektivtransporten 
skal dekke transportveksten i de største byområ-
dene. Vi finner store norske bedrifter innenfor 
skipsfart, landtransport og luftfart.

I over 150 år har Norge har vært en stormakt i 
internasjonal skipsfart, og norske rederier kon-
trollerer en av verdens største handelsflåter, med 
en estimert markedsandel på 3,1 pst.22 Rederiene 
er store innenfor segmenter som tank, bulk, kje-
mikalietransport og biltransport. Norske rederier 
kontrollerer også verdens nest største offshore-
flåte.23 Målt i antall noterte selskaper er Oslo Børs 
den største shippingbørsen i Europa og nest 
størst i verden.24 Skipsbyggingsindustrien har 
lange tradisjoner i Norge, og er fortsatt en viktig 
næring i mange lokalsamfunn, spesielt langs 
vestlandskysten. Ved norske verft bygges det 
mest spesialskip, som offshorefartøy, fiskefartøy 
og ferger. Norge, har flere verdensledende skips-
verft for bygging og utrusting av spesialiserte off-
shoreskip, som Vard, Ulstein Verft, Havyard 
Group og Kleven.

Rundt rederiene er det vokst frem et bredt 
spekter av virksomheter innenfor områder som 
skipsdesign, skipsklassifikasjon, skipsbygging, 
utstyrsindustri, skips- og fraktmegling, finansi-
elle og juridiske tjenester og skipsforsikring. 
Denne bredden gir bedriftene gjensidige for-
deler. Det er få land hvor maritime næringer 
betyr så mye for verdiskaping og eksport som i 
Norge.

Internasjonal skipsfart er i større grad enn de 
fleste andre næringer preget av global konkur-
ranse. Størstedelen av norsk skipsfart foregår 
mellom utenlandske havner, og skipsfarten utgjør 
en betydelig andel av samlet norsk tjenesteek-
sport. 

Veitransporten er i dag den viktigste transport-
formen for innenlands godstransport. I 2011 sto 
veitransporten for om lag 50 pst. av den innen-
landske godstransporten målt i tonnkilometer, 
mens andelen for sjø-, bane- og lufttransport var 
henholdsvis om lag 42 pst., 7 pst. og 0,5 pst.25

Norske godstransportører frakter fisk, kjemi-
kalier og andre varer til og fra Norge. Mange til-
byr dør-til-dør leveranser over hele verden. Gods-
transport over store avstander krever ofte nært 
samarbeid mellom ulike selskaper og transport-
midler som skip, tog og bil. 

Godt utbygget kollektivtransport er avgjø-
rende for effektive arbeidsreiser. Buss og tog er 
en stor del av kollektivtransporten, og i mange 

21 Utenriks sjøfart inngår ikke i Statistisk sentralbyrås defini-
sjon av transportnæringen.

Figur 2.12 Transportnæringen. Sysselsetting som 
andel av samlet sysselsetting, bruttoprodukt som 
andel av samlet bruttoprodukt. Prosent. 1985–
2012

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nærings- og handelsdeparte-
mentet
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22 United Nation Conference on Trade and Development 
(2012). Review of Maritime Transport 2012. Geneve: 
Unctad.

23 IHS Fairplay World Fleet Statistics.
24 Oslo Børs.
25 Statens Vegvesen.
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deler av landet er ferger og hurtigbåter en viktig 
del av kollektivtransporten. Markedene for land- 
og lufttransport er åpnet opp for konkurranse 
både nasjonalt og internasjonalt, og det er lagt til 
rette for konkurranse på tvers av ulike transport-
midler. Kollektivtransport, herunder buss, bane 
og båt, har hatt en betydelig vekst de siste årene, 
hovedsakelig i storbyene.

Flytrafikken, som har vokst kraftig de siste 
tiårene, vil antakelig fortsette å vokse. Markedet 
er samtidig preget av hard konkurranse og så lave 
priser at selskapene lett kan tape penger. Dette 
har resultert i at selskaper er slått sammen og at 
et stort antall lavprisselskaper er vokst frem. Fly-
transporten øker både i antall passasjerer og i 
godstransport. Over 80 pst. av flygods ble trans-
portert til og fra utlandet.26

Et annet utviklingstrekk i transportnæringen 
er utvikling og bruk av ITS (Intelligente transport-
systemer). ITS-området er preget av en høy inno-
vasjonstakt, og et stadig viktigere trekk er den 
økende integrasjonen mellom infrastruktur og 
transportmiddel. Nye ITS-løsninger skapes i et 
internasjonalt miljø, og for Norge er det viktig å ta 
del i utviklingen slik at våre transportsystemer 
kan effektiviseres sammen med andre lands trans-
portsystemer. ITS-området åpner også nye mulig-
heter og potensielle markeder for norsk nærings-
liv på et høyteknologisk område.

2.2.4 Tjenesteyting

Tjenestesektoren har opplevd en kraftig vekst de 
senere år. Særlig har det skjedd en vekst i kunn-
skapsintensive tjenestehøringer som faglig, viten-
skapelig, teknisk og forretningsmessig tjenesteyt-
ing og IKT og helse- og sosialtjenester. 

Tjenesteytende næringer vokser i alle lands-
deler og får stadig større betydning for sysselset-
tingen både i byer, tettbefolkede strøk og i distrik-
tene. Tjenesteytende sektors sysselsettingsandel 
var ved utgangen av 2012 om lag 19 pst., mens sek-26 Statistisk sentralbyrå.

Figur 2.13 Tjenesteyting. Sysselsetting som 
andel av samlet sysselsetting, bruttoprodukt som 
andel av samlet bruttoprodukt. Prosent.  
Januar 1985 – desember 2012

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nærings- og handelsdeparte-
mentet
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Figur 2.14 Verdiskaping som andel av samlet verdiskaping i tjenesteytende bransjer.1 Prosent. 2012
1 Privat tjenesteytende sektor ekskludert helsetjenester og undervisning
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nærings- og handelsdepartementet
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torens andel av samlet verdiskaping var om lag 24 
pst., jf. figur 2.13. Tabell 2.4 viser sysselsettings-
tallene for ulike næringer innenfor privat tjeneste-
ytende sektor for utvalgte år siden 1985. Figur 2.13 
viser verdiskapingen for de enkelte tjenesteytende 
bransjer som andel av samlet verdiskaping i tjenes-
teytende sektor.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT

Teknologier som gjør det mulig å samle inn, lagre, 
behandle, visualisere, kommunisere og bruke 
data og informasjon på en elektronisk form, går 
inn under begrepet informasjons- og kommunika-
sjonsteknologi. Dette inkluderer blant annet 
mobiltelefoner, radio, tv, Internett, datamaskiner 
og nettbrett, i tillegg til navigasjonssystemer, sty-
ringssystemer, automatisering, robotikk, solceller, 
modellering med mer. Næringen kan således 
være vanskelig å avgrense fordi produktene inn-
går i andre sektorers varer og tjenester. 

 IKT-næringen omsatte for 202 mrd. kroner i 
2010 og hadde en verdiskaping på 79 mrd. kroner. 
Sysselsettingen innenfor IKT øker over tid, fra 
2007 til 2010 økte antall sysselsatte i næringen 
med 8 pst. I 2010 jobbet det om lag 74 000 perso-
ner i IKT-næringen.27

IKT-løsninger som kobler mennesker og tek-
nologi som for eksempel innenfor helse, skole og 
velferd, er områder der Norge utmerker seg. Løs-

ninger innenfor finans og mobile betalingssyste-
mer, spesialiserte løsninger for olje- og offshore-
industrien er også i sterk vekst. Norge Selskaper 
som FastSearch, Opera, Tandberg, Trolltech og 
Telenors satsing i utlandet viser at norsk tekno-
logi henger med verdenseliten i utvikling innenfor 
telekommunikasjon og mobilteknologi.

Bruk av informasjons- og kommunikasjonstek-
nologi er nå en viktig del av nesten all nærings-
virksomhet i Norge. Ny teknologi gir økt kapasitet 
og skaper muligheter i de fleste næringer. For 
flere har IKT gått fra å være en støttefunksjon til å 
være en del av kjernevirksomheten. 

IKT er viktig for utvikling og design av nye pro-
dukter og tjenester og således viktig for omstilling 
og vekst i økonomien. Tjenester som tidligere ble 
utført manuelt, skjer nå automatisk. Samtidig har 
mange nye aktører etablert seg og nye varer og tje-
nester har sett dagens lys. Bedriftenes interne sys-
temer og kommunikasjon digitaliseres, samtidig 
som kjøp og salg av varer og tjenester i økende 
grad skjer elektronisk. Mange små og mellomstore 
bedrifter og kommuner velger å overlate IT-driften 
til spesialiserte selskaper. I offentlig sektor digitali-
seres stadig flere tjenester. Skatteetaten, Statistisk 
sentralbyrå, Altinn og Brønnøysundregistrene til-
byr nå elektroniske tjenester.

Rådgivning

Bransjer som leverer rettslig, økonomisk og stra-
tegisk rådgivning, har opplevd sterk vekst de siste 
20 årene. Mange større bedrifter velger å kjøpe 

27 Meld. St. 23 (2012–2013) Digital agenda for Norge. IKT for 
vekst og verdiskaping og Statistisk sentralbyrå.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nærings- og handelsdepartementet

Tabell 2.4 Sysselsetting i privat tjenesteytende sektor. I antall 1000 personer. 2012

1995 2001 2005 2012 Endring 2011–2012

Samlet sysselsetting 424,4 507,6 503,2 605,1 18,4

Post og distribusjonsvirksomhet 36,6 30 23,5 20,1 0,2

Overnattings- og serveringsvirksomhet 69,3 73,6 72,5 82,7 2,1

Informasjon og kommunikasjon 66,9 91,5 83,3 88,9 1,6

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 53,8 49,7 47,1 52,3 0,6

Omsetning og drift av fast eiendom 8,7 16,4 18,2 24 0,6

0 0 0 0 0

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 67,4 83,8 89,3 124,3 5,5

Forretningsmessig tjenesteyting 47,5 85,9 92,2 123,3 6,1

Kultur, underholdning og annen tjenesteyting 74,2 76,7 77,1 89,5 1,7
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råd fra andre i stedet for å basere seg på egne råd-
givningsenheter. Samtidig er det blitt mer kompli-
sert å drive næringsvirksomhet. Dette har økt 
behovet for spesialisert rådgivning.

Blant rådgivningstjenestene finner vi advokat-
virksomhet, regnskap, revisjon, skatterådgivning, 
markeds- og opinionsundersøkelser, bedriftsråd-
givning, arkitektvirksomhet og teknisk konsulent-
virksomhet. Gruppen omfatter også forskning og 
utvikling ved selvstendige forskningsinstitutter.

Den sterke økningen i etterspørselen etter 
rettslige og strategiske råd må ses i lys av en inter-
nasjonal samfunnsutvikling. Globaliseringen, den 
sterke rettsliggjøringen av vårt dagligliv og en til-
tagende tendens til at færre og færre avtaler og 
forhandlinger gjennomføres uten advokaters med-
virkning, har gitt et økt marked, spesielt for juri-
disk rådgivning. Samtidig har økt betalingsevne 
og -vilje både i offentlig og privat sektor økt etter-
spørselen etter advokatbistand og annen rådgiv-
ning.

Arkitektvirksomhet og design er andre bran-
sjer som har hatt vekst de siste årene. Dette er 
områder hvor Norge etter hvert har gjort seg gjel-
dende også internasjonalt. Norske selskaper, som 
for eksempel arkitektfirmaet Snøhetta, har vunnet 
internasjonale priser, noe som har dannet grunn-
lag for vekst ut over Norges grenser. Norge har 
også internasjonale virksomheter med aktivitet 
innenfor teknisk konsulentvirksomhet. 

Fremover vil vi trolig også se en sterkere inter-
nasjonalisering av eierskap, mer internasjonalt 
partnerskap og økt eksport. Rådgivningstjenester 
inngår ofte som viktige deler av internasjonale 
verdikjeder. For bedrifter som klarer å hevde seg i 
den internasjonale konkurransen, vil både tekno-
logi og internasjonale avtaler som bidrar til ikke-
diskriminerende konkurranse, gi grunnlag for 
internasjonal vekst.

På grunn av sin høye kunnskapsintensitet vil 
god tilgang på høyt utdannet arbeidskraft være 
avgjørende for bransjens fremtidige vekstpoten-
sial. Innenfor alle tjenesteområdene er det grunn 
til å tro at ny teknologi vil endre så vel tjenester 
som produksjon. Alt fra tegninger til analyser og 
rådgivning kan leveres via Internett og lastes ned 
hvor som helst. Internasjonalisering, stordriftsfor-
deler og elektronisk handel bidrar til økt konkur-
ranse blant tilbydere av rådgivningstjenester, selv 
om næringen i stor grad selger til et lokalt marked.

Spesialiserte bedriftstjenester

Mange av de raskest voksende tjenestenæringene 
leverer spesialiserte tjenester til bedriftsmarke-

det. Bedrifter har i økende grad gått over til å 
kjøpe rengjøring, sikkerhetstjenester, rekrutte-
ring og formidling av arbeidskraft fremfor å pro-
dusere slike tjenester selv.

Veksten har vært sterk, spesielt når det gjelder 
formidling og utleie av arbeidskraft, etterforsk-
ning og vakttjenester. Veksten innenfor arbeids-
kraftutleie har flere årsaker. Dels kan den skyldes 
liberaliseringen av regelverket for slik virksom-
het, og dels kan den skyldes at mange bedrifter i 
større grad ønsker å håndtere topper i etterspør-
selen ved hjelp av innleid personale i stedet for 
egne ansatte.

En stor del av veksten i arbeidskraftutleie har 
kommet innenfor vakttjenester, der antall ansatte 
har økt mye. I tillegg til vakt og sikring av verdier, 
boliger og eiendom, arbeider vektere i resepsjo-
ner, bomstasjoner og andre servicefunksjoner. 

Renholdsbransjen er også i rask utvikling. 
Markedets totale verdi er anslått til 18,9 mrd. kro-
ner. Dette deles mellom private og offentlige aktø-
rer. Bransjen sysselsetter rundt 33 800 årsverk.28

Oppmerksomheten om renholdets betydning 
for innemiljøet har økt. Mens renhold for få år 
siden var en billig tjeneste, er renhold nå en av de 
største utgiftspostene i driften av et bygg. Ren-
holdstjenester har gjennomgått store forandringer 
de siste 20 årene. Det utvikles stadig mer effektive 
arbeidsmetoder, og kravene til kompetanse har 
økt.

Finans- og eiendomstjenester

Finansnæringen, som er en viktig del av kapital-
markedet, tilbyr tjenester til privatpersoner, 
næringsliv og kommuner. Dette omfatter blant 
annet lån, finansiering, forsikringer og annen risi-
koavlastning, betalingstjenester, formuesforvalt-
ning, rådgivning og eiendomsmegling. I 2012 
hadde bedriftene innenfor finansierings- og forsi-
kringsvirksomhet en verdiskaping på 114 mrd. 
kroner, og de sysselsatte om lag 52 000 personer. 
Bedriftene innenfor omsetning og drift av fast 
eiendom sysselsatte om lag 24 000 personer. 29

Gjennom sin rolle som kapitalformidler er 
finansnæringen viktigere for næringsutviklingen 
enn hva sysselsettingen og produksjonsomfanget 
skulle tilsi. Finansinstitusjonene tilfører kundene 
viktig kompetanse, og folk fra næringslivet nevner 
ofte hovedbankforbindelsen som en viktig råd-
giver.

28 NHO Service (2012). Renhold – Bransjestatistikk 2011–
2012.

29 Statistisk sentralbyrå.
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Finansnæringen er underlagt spesielle regler 
og offentlig tilsyn. Regelverket har gjennomgått 
omfattende endringer de senere årene. Handel 
med finansielle tjenester har økt betydelig, og det 
samme har omfanget av internasjonalt eierskap. 
Sammen med bruk av ny teknologi, har dette ført 
til endringer for næringen.

Antall selskaper er redusert, og det er etablert 
store konsern som tilbyr nesten hele spekteret av 
finansielle tjenester og eiendomsformidling. Selv 
om de samme konsernene tilbyr både bank- og 
forsikringstjenester, er disse tjenestene svært for-
skjellige. Mens bankenes hovedprodukter er 
finansiering og formuesforvaltning, tilbyr forsik-
ringsselskapene risikoavlastning. Etter hvert som 
befolkningen blir mer velstående og antall eldre 
øker, er det en også en stigende etterspørsel etter 
forsikrings- og spareordninger som skal sikre en 
god pensjonisttilværelse.

Investeringsselskaper forvalter i hovedsak 
egenkapital. Til forskjell fra bankene, tar investe-
ringsselskapene normalt høy risiko i form av rela-
tivt store eierposter i noen få selskaper. Ofte går 
de inn i styrende organer i selskapene hvor de er 
deleiere. I tillegg til å skyte inn kapital, vil investe-
ringsselskapene også tilføre kompetanse. Blant 
investeringsselskapene finnes det selskaper som 
er spesialiserte med tanke på hvilken fase i bedrif-
tens liv de går inn med kapital (såkorn-, venture-
selskaper, mv.). De kan også være spesialiserte 
innen enkelte bransjer eller geografiske områder 
som det satses.

Eiendomsmegling vokser og utgjør sammen 
med forvaltning og drift av borettslag hovedtyng-
den av de ansatte i eiendomsbransjen. Selskaper 
som tilbyr forvaltning og tjenester knyttet til drift 
og vedlikehold av eiendommer har også vokst de 
senere årene. Økende etterspørsel etter eien-
domstjenester bunner blant annet i at velfunge-
rende bygg er viktige for næringslivet. Både i 
offentlig og privat sektor ser man en tendens til at 
forvaltning og drift av eiendommer utføres av spe-
sialiserte selskaper.

Kulturnæringene

Nyheter, kunnskap og underholdning er en bety-
delig næringsaktivitet. Nye måter å produsere og 
levere på har gitt vekstmuligheter, men også har-
dere konkurranse mellom ulike medier. Medier 
og reklame omfatter forlagsvirksomhet, grafisk 
industri, radio- og TV-produksjon samt annonse- 
og reklamevirksomhet.

Forlag og grafisk industri har tradisjonelt 
levert trykksaker som bøker, aviser, reklame og 

tidsskrifter. I dag leveres stadig flere av disse pro-
duktene også digitalt. En stor del av bransjen pro-
duserer aviser, og Norge ligger på verdenstoppen 
i avislesing. På grunn av svikt i annonsemarkedet 
og økt konkurranse fra andre mediekanaler, har 
flere avisbedrifter utviklet seg til mediehus med 
flere produkter. 

Forlagsbransjen kjennetegnes av noen få store 
forlag samt mange små som spesialiserer seg på 
nisjeutgivelser. Beregnes markedsandelene med 
utgangspunkt i totalmarkedet, har Cappelen 
Damm en markedsandel på 20,6 pst., Gyldendal 
en markedsandel på 16,5 pst. og Aschehoug en 
markedsandel på 12,7 pst.30 Internett har etter 
hvert gjort det enklere for kunder å bestille bøker 
direkte fra utlandet, noe som utfordrer norsk for-
lagsvirksomhet.

Radio og fjernsyn har også blitt preget av den 
digitale teknologien. Kringkastingstilbudet blir 
mangedoblet ved at sendinger og annen informa-
sjon kan overføres på nye måter og ved at flere 
distribusjonsnett også kan benyttes til kringkas-
ting. Konkurransen om seere og lyttere er samti-
dig betydelig skjerpet.

Reklamebransjen betegnes ofte som en av 
næringslivets mest kreative bransjer, og den er et 
viktig mellomledd mellom annonsørene og medi-
ene. Tjenestene varierer fra store kampanjer 
basert på markedsforskning og -analyser, til 
enklere produksjoner av brosjyrer og annet rekla-
memateriell. Flere av de store byråene tilbyr både 
design og PR. Det omsettes reklame for store 
summer hvert år. 

Reiseliv 

Reiselivs- og opplevelsesnæringene regnes for å 
være blant de hurtigst voksende næringene i ver-
den. Økt velstand medfører økt aktivitet i ferie- og 
fritidsmarkedet. Folk bruker mer tid på fritid, og 
turistene søker mer underholdning, gjerne på en 
aktiv måte.

I ferie- og fritiden etterspør vi et totalprodukt, 
eller en opplevelse, sammensatt av mange varer og 
tjenester fra blant annet hotell- og restaurantnærin-
gen, underholdningsindustrien, kultur, sport og 
annen fritidsvirksomhet. I tillegg kommer reiseby-
råer og bedrifter som driver med markedsføring, 
produktutvikling og salg av norske reiselivsproduk-
ter. Attraksjoner som Holmenkollen, Trollstigen, 
Fløybanen, Norgesparken Tusenfryd og Nordkapp 
er viktige drivkrefter i ferie- og fritidsmarkedet.

30 Oslo Economics (2011). Utredning om litteratur- og språk-
politiske virkemidler. Oslo Economics-rapport 2011–16. 
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En del bedrifter preges av store svingninger i 
etterspørselen over året. Dette merkes spesielt i 
distriktene, hvor avhengigheten av ferie- og fritids-
trafikken er stor.

Opplevelsesnæringene møter en stor og økende 
internasjonal konkurranse. Det norske kostnads-
nivået er høyt i forhold til mange andre land, og 
dette gjør det krevende å tiltrekke seg både norske 
og utenlandske turister. Kronekursen og tiltak som 
bidrar til å dempe kostnadsnivået, er derfor viktige 
for disse næringene.

Et kjennetegn ved opplevelsesnæringene er at 
kundene i stadig større grad orienterer seg på 
Internett. Det betyr at virksomheter, områder 
eller land som er synlige på Internett, kan bli 
fremtidens vinnere i kampen om kundene.

Opplevelsesnæringene gir store ringvirknin-
ger for resten av samfunnet – ikke minst i distrik-
tene. Selv om den største verdiskapingen skjer i 
byer og i tettbygde strøk, betyr næringene relativt 
mest i distriktene, fordi de gir mulighet for arbeid 
og inntekt i lokalsamfunn med begrensede syssel-
settingsmuligheter. Allerede nå er det mange kob-
linger mellom reise- og fritidsaktiviteter og pri-
mærnæringene. Samspillet mellom disse blir vik-
tig fremover, og dette kan bety økt oppmerksom-
het om utvikling og utnyttelse av kystkultur og 
kulturlandskap og lokal mat fra hav og land som et 
aktivt landbruk og sjømatnæring gir grunnlag for.

For å gjøre produktene godt tilgjengelige er 
opplevelsesnæringene avhengig av et velfunge-
rende transporttilbud i Norge og til Norge. Selv 
om det har vært en utvikling mot økt bruk av fly, 
er veitransporten fortsatt dominerende i norsk 
reiseliv. Enkelte transportruter, som Hurtigruta 
og Flåmsbanen, har utviklet seg til å bli turist-
attraksjoner i seg selv.

Det arbeider om lag 160 000 personer, tilsva-
rende om lag 132 000 normalårsverk, i reiselivs-
næringen. Reiselivsnæringen sysselsetter mange 
mennesker og står med sine 4,4 pst. av brutto 
nasjonalprodukt (BNP) av fastlands-Norge for en 
viktig del av verdiskapingen i mange lokalsam-
funn i hele Norge.31 Regjeringen har derfor utar-
beidet en egen strategi for reiselivsnæringen, 
«Destinasjon Norge», som ble lansert i 2012. Stra-
tegien omtales nærmere i kapittel 6.4. 

Velferdstjenester 

Etterspørselen etter velferdstjenester har vokst 
jevnt de siste tiårene. Dels er det flere som ønsker 

seg mer av slike tjenester, dels skyldes det en 
økning i de delene av befolkningen som trenger 
slike tjenester.

Hoveddelen av velferdstjenestene utføres av 
det offentlige. Private bedrifter og ideelle organi-
sasjoner er likevel viktige leverandører. Ideelle 
organisasjoner driver så vel sykehus som pleie- og 
omsorgstjenester. I de siste årene har vi også sett 
fremvekst av private tilbud av helse-, omsorgs- og 
undervisningstjenester. Noe har vært i konkur-
ranse med det offentlige. Men mye har vært som 
leverandører av ulike tjenester som supplerer det 
offentlige.

Sysselsettingen i velferdstjenestene har økt 
kraftig fra 1980 og frem til i dag. Dette skyldes i 
hovedsak økt aktivitet i kommunene. Sysselset-
tingen hos private leverandører av helse-, pleie- 
og omsorgstjenester er fortsatt relativt liten i 
Norge. Tilsvarende ser vi innenfor skoler og 
andre private undervisningstjenester. Mens pri-
vate aktører har opplevd vekst, har frivillige 
organisasjoner og institusjoner hatt en viss ned-
gang. Likevel utfører frivillige organisasjoner 
viktige velferdstjenester i tillegg til at de mobili-
ser en betydelig ulønnet innsats.

Det store innslaget av private aktører gjør at 
barnehagesektoren skiller seg fra de fleste andre 
offentlige tjenestetilbud. Ser en på eierform kan 
barnehagene inndeles i to hovedgrupper; kom-
munale og private. Blant de private barnehagene 
er det stor variasjon i eierform. Disse barneha-
gene eies av blant annet foreldre, husmorlag/
sanitetsforeninger, bedrifter, pedagogiske/ideo-
logiske organisasjoner og enkeltpersoner. De 
private barnehagene er organisert i forskjellige 
eierformer, slik som foreninger, aksjeselskap, 
stiftelser, ansvarlige selskap, samvirke/andelslag 
og eneeierforetak.32 

Ved utgangen av 2010 var det 6 579 barneha-
ger. Per 15. desember 2010 gikk det 277 139 barn i 
barnehage. Private barnehager utgjør om lag 54 
pst. av barnehagene og har om lag 47 pst. av 
barna.33 Fordelingen mellom kommunale og pri-
vate barnehager har stort sett holdt seg stabil de 
siste 5 årene sett under ett (KS 2010). Andelen 
barn i statlige og fylkeskommunale barnehager er 
imidlertid redusert og private eiere har i hoved-
sak overtatt disse barnehagene. 

Historisk sett har privat barnehagedrift hatt 
basis i ideelle formål. I de senere årene har aksje-
selskapsformen blitt en mer vanlig organisasjons-
form. Andre organisasjonsformer har gradvis blitt 

31 SSB-rapport – Norsk reiselivs økonomiske rolle, rapport 
2009/32.

32 NOU 2012:1 Til barnas beste.
33 Meld. St. 24 (2012–2013) Framtidens barnehage.
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mindre utbredt. Andelen barnehager eiet av for-
eldre, menigheter og husmorlag har gått ned, 
mens andelen barnehager eiet av selskaper og 
andre har steget. Av de private barnehager i 2010, 
er den største gruppen (1 040) drevet av enkelt-
personer, dernest foreldreeide barnehager (754). 
Videre er 624 av barnehagene drevet av bedrifter 
og 644 av andre. De minste gruppene finner vi i 
henholdsvis menighet/trossamfunn med 258 bar-
nehager, pedagogisk/ideologisk organisasjon 
med 173 og husmorlag/sanitetsforening med 40.

Andre tjenester

Med økt velstand bruker vi stadig mer penger på 
å kjøpe tjenester som frigjør tid eller dekker andre 
personlige behov, som hårpleie, rengjøring og 
fysisk trening. Personlig rettede tjenester omfat-
ter vaskeri og renserivirksomhet, frisering, 
skjønnhetspleie og helsestudio. I tillegg kommer 
lønnet arbeid i private husholdninger, som for 
eksempel rengjøring.

Produksjonen av tjenestene er ofte arbeidsin-
tensive. Leverandørene er ofte små og mellom-
store bedrifter, men utviklingen går likevel i ret-
ning av flere store, landsdekkende kjeder. Et godt 
eksempel på dette er fremveksten av store tre-
ningskjeder.

2.2.5 Varehandel

Varehandelen er blant de største og raskest vok-
sende sektorene i norsk økonomi. Varehandelen 
har mange deltidsansatte og en høy andel unge 
ansatte. I 2011 var det om lag 370 000 sysselsatte i 
næringen. Det er regionale forskjeller i sysselset-
tingsmessig betydning. Varehandelen er i all 
hovedsak lokalisert i byer og tettsteder.

Næringen omfatter et vidt spekter av virksom-
heter med ulik størrelse og ulike produkter. Vare-
handelen består av agentur- og engroshandel, 
detaljhandel og handel med og reparasjon av 
motorvogner. Engroshandelen er handel med 
større varepartier til produsenter for bruk i pro-
duksjon eller til storforbrukere slik som for 
eksempel sykehus og hoteller. Detaljhandel er en 
betegnelse for salg av varer direkte til forbruke-
ren og husholdninger og er den klart største 
næringen innenfor varehandel når det gjelder 
antall foretak og sysselsatte. Detaljhandelen 
består blant annet av dagligvarehandel, kleshan-
del, møbelhandel, byggevarehandel, sportshan-
del, apotekene og spesialbutikker. 

Varehandelen utgjør en så vidt integrert del 
av norsk økonomi at det er vanskelig å se utvi-
klingstrekk innenfor næringen løsrevet fra norsk 
økonomi generelt. Økonomisk vekst, lav arbeids-
ledighet og vekst i befolkningen i Norge bidrar 
til økt omsetning i varehandelen. Stabilitet i 
norsk økonomi, lave realrenter over tid og økt 
kjøpekraft har positiv effekt på aktivitetsnivået i 
næringen. 

Sammensetningen av bedrifter i varehandelen 
viser at det er de mange små bedrifter som domi-
nerer i antall. Det er fortsatt et stort antall enkelt-
personforetak. De relativt få store bedriftene blir 
imidlertid stadig større og øker sine markedsan-
deler. Fra å være en relativt skjermet næring er 
varehandelen i ferd med å bli stadig mer utsatt for 
internasjonal konkurranse. Postordre og inter-
netthandel har hatt en betydelig fremvekst i 
Norge de siste årene og fører også til at deler av 
varehandelen utsettes for økt internasjonal kon-
kurranse. Eksempel på dette er blant annet innen-
for salg av bøker, musikk og reiser. 

Figur 2.15 Varehandel. Sysselsetting som andel 
av samlet sysselsetting, bruttoprodukt som andel 
av samlet bruttoprodukt. Prosent. 1985–2012

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nærings- og handelsdeparte-
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Figur 2.16 Varehandel. Sysselsetting. I 1000. 
1985–2012
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Det har vært en klar vekst i verdiskapingen i 
varehandelen de siste 20 årene. Hovedtrenden er 
også vekst i sysselsettingen samtidig som det har 
vært en sterk produktivitetsvekst. Konkurranse-
forholdene har endret seg, og betydelige ressur-
ser er benyttet for å utvikle effektive logistikksys-
temer. Eksempelvis har varehandelen gjennom-
gått omstillinger ved utvikling av IT-baserte logis-
tikksystemer, elektronisk betalingsformidling, 
sentralisert kjededannelse og utvikling av nye 
driftsformer.

Det har også vært en utvikling med lengre 
åpningstider og større varehus. En stadig større 
andel av den samlede butikkomsetingen skjer i 
landets om lag 400 kjøpesentre. I 2011 sto disse 
for en tredjedel av butikkomsetningen. Et viktig 
utviklingstrekk innenfor varehandelen fra midten 
av 90-tallet er fusjoner eller nært samarbeid mel-
lom bedrifter. Dette er særlig tydelig i dagligvare-
markedet som domineres av fire store dagligvare-
grupperinger. Tettere integrasjon mellom grossist 
og butikk har vært et viktig virkemiddel for å øke 
effektiviteten i handelen. Utviklingen mot stordrift 
i alle ledd har også påvirket maktforholdet i bran-
sjen. Effektiviseringen i dagligvarehandelen annet 
medvirket til at antall bedrifter i dagligvarehande-
len er redusert med 25 pst. i perioden 1993–2010.

2.2.6 Bygg og anlegg

Bygge- og anleggsnæringen består av hovedom-
rådene anlegg, oppføring av nybygg og rehabilite-
ring. Næringen står for om lag 6 pst. av verdiska-
pingen og sysselsatte om lag 201 000 personer i 
2012.34 Dersom man inkluderer eiendom i nærin-
gen, og ser på bygg, anlegg og eiendom, syssel-
setter næringen 340 000 personer.35 Bygge- og 
anleggsnæringen er relativt jevnt spredt utover 
hele landet, og antall ansatte og omsetning henger 
nært sammen med størrelsen på befolkningen i 
de ulike regionene. De største bedriftene i nærin-
gen er lokalisert i byer og i tettsteder, men samti-
dig utgjør næringen en høy andel av de sysselsatte 
i flere mindre kommuner.36 Sysselsettingen i 
næringen varierer noe mellom de ulike fylkene og 
utgjør mellom 8 og 12 pst. av total sysselsetting i 
privat sektor. 

Mer enn andre europeere bor nordmenn i 
selveide boliger og investerer mye i hus og hytter. 

Boliginvesteringene svinger i takt med økono-
miske oppgangs- og nedgangstider. Aktiviteten i 
anleggsnæringen svinger også i takt med gjen-
nomføringen av store samferdsels- og industriut-
bygginger. Figur 2.17 viser hvor store svingninger 
det er i andelene for sysselsetting og verdiskaping 
i denne næringen.

Næringen inngår i en verdikjede som også 
består av arkitekter, eiendomsutviklere og -forval-
tere, rådgivende ingeniører, ulike leverandørnæ-
ringer, transportbedrifter, byggevarehandel og 
finansforetak og banker som leverer forsikring 
eller finansiering. Flere av disse næringene har 
det til felles at eget aktivitetsnivå i stor grad er 
avhengig av aktiviteten i bygge- og anleggsnærin-
gen. Konjunktursituasjonen og endringer i ram-
mevilkår for bygge- og anleggsnæringen har der-
for i mange tilfeller store virkninger også for 
andre næringer.

Tjenester for oppføring og vedlikehold av 
offentlige bygg som skoler, sykehus, kulturbygg, 
forsvarsanlegg og infrastruktur som veier, havne-
anlegg og jernbane kjøpes av statlige, fylkeskom-
munale og kommunale myndigheter og utføres av 
private bedrifter. Myndighetene kjøper om lag en 
tredjedel av alt bygge- og anleggsnæringen produ-
serer. Gjennomføringen av offentlige investerin-
ger er dermed en viktig rammebetingelse for 
næringen, både knyttet til hvordan oppdrags-
mengden fordeler seg mellom nedgangs- og opp-
gangstider, men også knyttet til utviklingen av 
næringen. Eksempler er krav fra offentlige bygg-
herrer knyttet til bruk av bygningsinformasjons-
modeller i planlegging og gjennomføring av bygg, 
og den nylig fremlagte strategien for økt innova-

34 Statistisk sentralbyrå.
35 Meld. St. 28 (2011–2012) Gode bygg for eit betre samfunn.
36 Espelien, A. & L. Grünfeld (2010). Byggenæringen i økono-

miske nedgangstider. Forskningsrapport 4/2010. Oslo: 
Handelshøgskolen BI.

Figur 2.17 Bygg og anlegg. Sysselsetting som 
andel av samlet sysselsetting, bruttoprodukt som 
andel av samlet bruttoprodukt. Prosent. 1985–
2012
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sjonseffekt av offentlige anskaffelser.37 Myndig-
hetene skal være en pådriver og et forbilde i utvik-
lingen av byggenæringen, dette er omtalt i Meld. 
St. 28 (2011–2012) Gode bygg for eit betre samfunn.

Bygge- og anleggsnæringen må håndtere 
mange viktige samfunnsoppgaver og utfordringer 
i de kommende årene. Næringen må utvikle løs-
ninger som gjør at fremtidens bygningsmasse er 
godt tilpasset miljø- og klimautfordringene. Det vil 
være behov for bygg med lavere klimagassutslipp 
og lavere energibruk. Samtidig må bygg og infra-
struktur bygges for å tåle mer ekstremvær.

Bygge- og anleggsnæringen er en av de mest 
sentrale næringene for å håndtere viktige utfor-
dringer samfunnet står overfor i de neste tiårene. 
Norge står overfor betydelige demografiske end-
ringer. SSBs befolkningsfremskrivninger antyder 
at antallet innbyggere i Norge kan øke til 7 mill. i 
2060, og samtidig vil flere flytte til byene.38

Samtidig blir befolkningen eldre. Det er nå om 
lag 600 000 personer over 67 år i Norge og antall 
eldre over 67 år ventes å øke til over 1 mill. i 2030 
og til 1,5 mill. i 2060.39 Befolkningen over 80 år vil 
bli tredoblet frem mot 2060. Samtidig blir helsen 
bedre, og mange vil kunne bo hjemme lenge der-
som boligene er tilpasset deres behov. Dette vil 
øke behovet for tilgjengelighet og universell utfor-
ming av boliger, næringsbygg og offentlige bygg 
og tilpassing av offentlig infrastruktur. Regjerin-
gen har utformet «Norge universelt utformet 
20205» som er en sektorovergripende handlings-
plan for universell utforming og økt tilgjengelig-
het. I tillegg varslet både Meld. St. 28 (2011–2012) 
Gode bygg for eit betre samfunn og Meld. St. 17 
(2012–2013) Byggje – bu – leve tiltak for å bedre til-
gjengeligheten i eksisterende boliger og bygg.

2.2.7 Primærnæringene

Primærnæringene jord- og skogbruk, fiskeri og 
havbruk har stor betydning for sysselsetting og 
bosetting i mange deler av landet. Som figur 2.19 
viser, har primærnæringenes andel av samlet sys-
selsetting falt fra om lag 7 pst. til drøyt 2 pst. fra 
1985 til 2012. Andel av samlet verdiskaping har i 
samme periode falt fra 3 pst. til 1 pst. 

Jord- og skogbruk og fiskeri- og havbruks-
næringene har vært gjennom betydelige omstillin-
ger og effektiviseringer av produksjonen. Siden 

de første forsøkene på å oppdrette laks og ørret 
startet på 1970-tallet, har havbruksnæringen hatt 
en kraftig produksjons- og eksportvekst og er 
blant våre mest produktive næringer. Næringen 
opererer i markeder der god kostnadsmessig kon-
kurransekraft er avgjørende for å lykkes.

37 Fremlagt februar 2013. Strategien er utarbeidet av NHD, 
FAD, AD, MD og HOD: Departementene (2013). Strategi 
for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

38 Statistisk sentralbyrå.
39 Statistisk sentralbyrå.

Boks 2.3 Weber: Byggeprodukter 
for et bærekraftig livsgrunnlag

Weber er en ledende produksjonsbedrift av 
byggevarer i Norge. Selskapet er en del av det 
franske konsernet Saint-Gobain, og har ca. 280 
ansatte og omsetter i Norge for ca. 1 mrd. kro-
ner. Bedriften har seks fabrikker og 14 lager 
rundt om i Norge. Bedriftens produkter og 
løsninger markedsføres under merkevaren 
Leca og Weber. Leca-produktene er basert på 
naturmaterialet leire som utvinnes lokalt. 

Webers produkter er tilpasset norsk byg-
geskikk og norsk klima. Bedriftens aktivitet 
skal i alle sammenhenger ivareta våre felles 
ressurser slik at kommende generasjoner har 
et bærekraftig livsgrunnlag. For Weber er det 
viktig å samarbeide med resten av bygge-
næringen for å utvikle videre lønnsomhet og 
finne gode samfunnsmessige løsninger. 

Suksessen til levedyktige bedrifter handler 
også om at myndighetene tilrettelegger for 
gode rammebetingelser for næringen. For 
byggevareindustrien er det viktig med et 
sterkt norsk markedstilsyn, og at alle aktører 
står overfor de samme krav. Samarbeid om 
innovasjon og kompetanse er avgjørende for 
fremtidig bærekraft

Figur 2.18 Byggematerialer tilpasset norsk 
klima

Foto: Bygg-Konsult Ballangen AS
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Jordbruket sto i 2011 for om lag 1,8 pst. av 
samlet sysselsetting.40 Næringen har gjennom-
gått en rask utvikling mot færre, større og mer 
effektive og spesialiserte jordbruksbedrifter. Ny 
kunnskap og teknologi har sammen med den 
generelle samfunnsutviklingen bidratt til store 
omstillinger i landbruket. Manuelt arbeid er 
erstattet med maskiner og mer rasjonelle driftsfor-
mer. Omstillingene har gitt store produktivitets-
forbedringer i næringen. De siste 30 årene har 
antall utførte årsverk i jordbruket blitt mer enn 
halvert og gjennomsnittlig jordbruksareal per 
driftsenhet tredoblet. Gårdsbrukene blir færre og 
mer spesialiserte. Den samlede jordbruksproduk-
sjonen har aldri vært så stor som nå.  

Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting 
og sysselsetting i store deler av landet og bidrar til 
verdiskaping gjennom produksjon av varer, tjenes-
ter og fellesgoder. Landbruk over hele landet er et 
overordnet mål for regjeringens landbrukspoli-
tikk. For å nå målsettingen om økt jordbrukspro-
duksjon må jordbruksressursene tas i bruk der de 
finnes og produseres på en effektiv måte. Norsk 
jordbruksproduksjon er viktig for å opprettholde 
en stor og livskraftig næringsmiddelindustri i 
Norge.

Høye tollsatser på mange landbruksprodukter 
i Norge bidrar til at bøndene oppnår høyere priser 
i Norge enn verdensmarkedspriser for sine pro-
dukter. Dette har medvirket til at den innenland-
ske jordbruksproduksjonen har blitt større enn 
den ville ha vært uten importvern. 

Sysselsettingen i skogbruket og skogbrukets 
betydning i økonomien er redusert over tid. Også 

her har moderne arbeidsmetoder og bedre maski-
ner ført til redusert behov for arbeidskraft. Skog-
bruket er likevel en viktig distriktsnæring.41 Den 
samlede årlige avvirkningen av industrivirke 
utgjør vel 8 mill. kubikkmeter per år. Den stående 
kubikkmassen i norske skoger er mer enn for-
doblet siden begynnelsen av 1930-tallet, og den 
årlige tilveksten av skog nær tre ganger mer enn 
hugsten. Det årlige hugstkvantumet har vært for-
holdsvis stabilt de siste 80-årene. Inntektene i 
skogbruket er avhengig av tilbud og etterspørsel 
etter tømmer på verdensmarkedet og tømmerpri-
sene har omregnet i dagens kroneverdi blitt 
vesentlig redusert over tid. 

Norge har store havområder med verdifulle 
fiskebestander og kanskje verdens beste kyst for 
å drive havbruk. I dag etterspør verden mer norsk 
sjømat enn noensinne. I sjømatnæringen er pro-
duksjonen på verdensbasis i betydelig vekst, og 
norsk sjømatnæring har hatt en eventyrlig utvik-
ling. Den norske sjømatnæringen er verdens stør-
ste produsent av atlantisk laks. Det ble i 2010 for 
sjuende år på rad satt ny eksportrekord for sjø-
mat. Ifølge Norges Sjømatråd utgjorde den sam-
lede sjømateksporten 51,6 mrd. kroner i 2012, 
hvorav eksporten av havbruksprodukter, laks og 
ørret, utgjorde i alt 31,5 mrd. kroner.

Sjømatnæringen hadde en verdiskaping i 2010 
på 28 mrd. kroner. Sysselsettingen i næringen var 
på om lag 24 000 årsverk. Sjømatnæringen med til-
hørende leverandørindustri har stor betydning for 
bosetningsmønsteret langs kysten.42

Jordbruket, skogbruket og sjømatnæringen 
gir også grunnlag for en betydningsfull industriell 
produksjon. Jord- og skogbruk leverer råvarer til 
den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien, 
treforedling og tre- og trevareindustrien og er av 
vesentlig betydning for aktivitetsnivået i disse 
næringene. Sjømatnæringen gir grunnlag for fis-
keindustrien som fortsatt har stor betydning i de 
tre nordligste fylkene. 

Primærnæringene har også gitt grunnlag for 
utvikling av leverandørindustrien. Fremveksten 
av en globalt ledende fiskeri- og havbruksnæring 
og en effektiv norsk fiskeriflåte som ligger langt 
frem i bruk av ny redskaper, ny kunnskap og 
fangstmetoder, har bidratt til utvikling av marin 
leverandørindustri som har hele verden som 

40 Statistisk sentralbyrå.

Figur 2.19 Primærnæringer. Sysselsetting som 
andel av samlet sysselsetting, bruttoprodukt som 
andel av samlet bruttoprodukt. Prosent. 1985–2012

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nærings- og handelsdeparte-
mentet
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41 I 2011 var det rundt 24 300 årsverk i skogbruk, trelast- og 
trevareindustri og treforedlingsindustri. Kilde: Landbruks- 
og matdepartementet. 

42 Sandberg, M.G., K. Henriksen, H. Bull-Berg, U. Johansen 
& A. Stokka (2011). Betydningen av fiskeri- og havbruks-
næringen for Norge i 2009 - en nasjonal og regional ringvir-
kningsanalyse. Rapport S19673. Trondheim: SINTEF.
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marked. Tilsvarende har jordbruksnæringen gitt 
grunnlag for utvikling av nye tjenester og 
utstyrsproduksjon til landbruket.

Bygdenæringer er næringsaktivitet utenom 
jord- og skogbruk basert på landbrukets ressur-
ser. Mangfoldet av bygdenæringer er stort. 
Eksempler kan være utleie av jakt og fiske, natur-
baserte reiselivstilbud, produksjon og salg av 
matspesialiteter, opplevelses- og kulturtilbud, 
vann- og vindkraftproduksjon og helse- og avlast-
ningstilbud («Inn på tunet»). Mer fritid, økt opp-
merksomhet om sunnhet og helse og økt kjøpe-
kraft i befolkningen har medført stor vekst i 
etterspørselen etter denne typen næringer de 
siste årene. Dette åpner nye muligheter både for 
landbruket og bygdene til å skape konkurranse-
fortrinn og etablere nye virksomheter og 
arbeidsplasser. I tråd med Meld. St. 9 (2011–
2012) Landbruks- og matpolitikken skal regjerin-
gen legge til rette for økt verdiskaping basert på 
landbrukets ressurser og de muligheter som fin-
nes i dette markedet.

2.3 Handelsbalanse

For et lite land som Norge er handel med andre 
land både bestemmende for vår næringsstruktur 
og avgjørende for vår levestandard. Uten handel 
ville vi hatt betydelig lavere verdiskaping og vel-
ferd og et begrenset utvalg av varer tilgjengelig. 
Internasjonal handel sikrer at vi får avsetning for 
naturressurser i store kvanta. Utenrikshandel 
utgjør en stor del av den norske økonomien. I 
2012 var eksportens andel av brutto nasjonalpro-
dukt på 40 pst., mens importens andel av BNP var 
27 pst. 

Handelsbalanse defineres som eksportverdi 
fratrukket importverdi. Overskuddene i handels-
balansen som vi har hatt i Norge siden slutten av 
70-årene, faller sammen med petroleumsinntek-
tene fra sokkelen. I figur 2.20 vises handelsbalan-
sen målt i faste 2005-priser siden 1970. Overskud-
dene var spesielt store på 90-tallet, og begynnel-
sen av 2000-tallet. De siste ti år er det en klar ten-
dens til reduserte handelsoverskudd. Dette skyl-
des hovedsakelig økt import.

Verdi av eksport og import bør under normale 
omstendigheter være noenlunde i balanse i et 
generasjonsperspektiv. Vedvarende positive han-
delsoverskudd som Norge har hatt de siste årtier, 
hvor vi konsekvent eksporterer mer enn vi impor-
terer betyr at vi utsetter importen. Siden handels-
overskuddene i stor grad skyldes utnyttelse av 
petroleumsressursene, dvs. uttapping av en ikke-

fornybar ressurs, er det imidlertid naturlig at mes-
teparten av overskuddet som disse ressursene gir, 
spares for fremtiden.

Importen må bestå av et mangfoldig utvalg av 
varer og tjenester for å dekke mange ulike kon-
sumbehov. Vår eksport skal skaffe inntekter som 
finansierer importen. Produksjon for eksport kan 
derfor i prinsippet spesialiseres med sikte på å få 
størst mulige inntekter, for eksempel ved å utnytte 
våre komparative fortrinn eller skalafordeler i pro-
duksjonen. En svært ensidig eksportindustri kan 
imidlertid være uheldig ut fra en risikovurdering; 
det gjør oss sårbare for endringer i etterspørsel 
eller priser på eksportvarene. Etter en slik vurde-
ring bør eksporten også være preget av et visst 
mangfold. 

Figur 2.21 viser verdien av vareeksporten for 
enkelte sektorer i henholdsvis 1970 og 2012. 

Figur 2.20 Import, eksport og handelsbalanse.  
Millioner kroner. Faste 2005-priser. 1970–2012

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Figur 2.21 Eksport av varer. Millioner kroner. 
Faste 2005-priser. 1970 og 2012 

Kilde: Statistisk sentralbyrå

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000

Skip
, p

latt-

fo
rm

er o
g fly

Prim
æ

rn
æ

rin
gene

Berg
verk

Næ
rin

gs- 
og n

yte
lse

sm
id

ler

Tre
vare

 o
g tr

efo
re

dlin
g

M
eta

lle
r

Verk
ste

dpro
dukte

r

Andre
 in

dustr
ip

ro
dukte

r

Elektri
sk

 kra
ft

1970

2012

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000



40 Meld. St. 39 2012–2013
Mangfold av vinnere
Figur 2.22 viser verdien av tjenesteeksporten for 
de samme to år. Tilsvarende viser figur 2.23 og 
figur 2.24 verdien av henholdsvis vare- og tje-
nesteimporten. 

Vi har en betydelig spesialisert eksport. Vi 
hører til de største netto eksportører av blant 
annet olje, gass, sjømat og skipsfartstjenester. 
Inntekter fra utvinning av petroleumsforekom-
stene utgjør en spesielt stor andel av inntektene 
fra vareeksporten; i 2012 var andelen om lag 70 
pst. Dette medfører at Norges vareeksport er 
dominert av råvarer, og gjør at vi skiller oss ut 
fra andre OECD-land. Ifølge tall fra OECD43

utgjorde bearbeidede produkter i 2004 om lag 

85 pst. av OECD-landenes totale eksport av 
varer; for Norges del utgjorde de om lag 28 pst. 
Bildet av at Norge har en hovedsakelig råvare-
basert eksportindustri må imidlertid nyanseres. 
Utnyttelse av råvarene krever avansert tekno-
logi og høy kompetanse. Rundt spesielt oljein-
dustrien er det vokst frem en høyteknologisk 
leverandørindustri som i økende grad er 
eksportrettet. Et uttrykk for utviklingen er at 
varegruppen maskiner og transportmidler 
utgjorde drøyt en fjerdedel av vareeksporten i 
2012 når en holder petroleumssektoren utenfor. 
Utviklingen mot mer eksport av bearbeidede 
produkter har også sammenheng med mindre 
restriksjoner generelt i det internasjonale vare-
byttet. Handelspolitisk har det vært en utvikling 
med nedbygging eller avskaffelse av høye toll-
satser i omtrent alle land.

Videre er inntektene fra eksport av tjenester 
økende. Mens skipsfarten tidligere sto for nesten 
all tjenesteeksport og dessuten utgjorde en stor 
andel av totaleksporten, har det nå vokst frem 
flere tjenestenæringer som har betydelige 
eksportinntekter. Figur 2.22 viser inntektene fra 
tjenesteeksport fordelt på hovedsektorer i hen-
holdsvis 1970 og 2011. Den viser at eksportver-
dien har økt betraktelig for enkelte tjenestesekto-
rer. I 1970 utgjorde utenriks sjøfart nesten 80 pst. 
av all tjenesteeksport. I 2011 er andelen redusert 
til 30 pst. Finans- og forretningstjenester har deri-
mot økt sin andel fra 5 til 22 pst. av samlet eksport-
verdi av tjenester. Tjenesteeksporten utgjorde i 
2011 nesten 250 mrd. kroner, i løpende priser.

Tabell 2.5 viser utviklingen i andel av verdien 
av vareeksport fordelt på verdensdeler. Det skilles 43 Utenriksdepartementet.

Figur 2.22 Eksport av tjenester. Millioner kroner. 
Faste 2005-priser. 1970 og 2012

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 2.23 Import av varer. Millioner kroner. Faste 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå 

0
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000

Olje
 o

g g
as

s

Sk
ip

, p
lat

tfo
rm

er
 o

g fly

Pro
dukt

er
 fr

a j
ord

bru
k,

sk
ogbru

k o
g fis

ke

Ber
gve

rk
sp

ro
dukt

er

Næ
rin

gs- 
og n

yt
els

es
m

id
ler

Tr
ev

ar
er

 o
g tr

ef
ore

dlin
g

M
et

all
er

Ver
ks

te
dpro

dukt
er

Andre
 in

dustr
ip

ro
dukt

er

Ele
kt

ris
k k

ra
ft

1970

2012

0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000

Figur 2.24 Import av tjenester. Millioner kroner. 
Faste 2005-priser. 1970 og 2012

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

100 000

Drif
tsu

tg
ift

er u
te

nom

bunkers,
 sk

ipsfa
rt

Olje
virk

so
m

het,

diverse
tje

neste
r

Reise
tra

fik
k

 Sam
fe

rd
se

l

 Fin
ans- 

og

fo
rre

tn
in

gstj
eneste

r

 Tjeneste
r e

lle
rs

1970
2012

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000



2012–2013 Meld. St. 39 41
Mangfold av vinnere
mellom varer i alt og varer fra fastlandet, dvs. uten 
olje og gass. 84 pst. av vår totale vareeksport går 
til Europa. Denne andelen har vært noenlunde 
stabil fra 1988 til 2012. Ser vi bort fra olje og 
gass, har imidlertid Europas andel av vår vare-
eksport blitt redusert fra 80 til 69 pst. i den 
samme perioden. Samtidig er det slik at norsk 
totaleksport er mer enn seksdoblet fra 1988 til 
2012. Nordens betydning for norsk eksport av 
varer har falt siden 1988. Av fastlandseksporten 
har andelen falt fra 27 til 19 pst. Asia med 16 pst. 
er snart på høyde med Norden som eksport-
marked for varer. I 1988 var Asias andel på kun 
7 pst., dvs. at andelen har mer enn doblet seg 
fra 1988 til 2012. Tilsvarende utvikling kan man 
se for BRICS-landene. I 1988 mottok de 1 pst. av 
Norges fastlandseksport. I 2012 var andelen 
åttedoblet. 

Et forhold av stor betydning for landets sam-
lede realinntekt er bytteforholdet overfor utlan-
det. Bytteforholdet er forholdet mellom prisene på 
eksport- og importvarer. I praksis brukes prisin-
dekser der vekten en pris har er i samsvar med 
den vekt varen har i utenrikshandelen. Det betyr 
at råoljeprisen tillegges stor vekt i Norges 
eksportprisindeks. Bytteforholdet forbedres blant 
annet dersom prisene på våre eksportvarer øker 
mer enn importprisene eller dersom de faller min-
dre. Figur 2.25 viser utviklingen i bytteforholdet 
de siste 40 år for både den totale utenrikshandelen 
og for tradisjonelle varer. 

Utviklingen siden tusenårsskiftet er en sterk 
forbedring av bytteforholdet. Den viktigste årsa-
ken er den sterke prisøkningen på råolje vi har 
opplevd i denne perioden, men utviklingen har 
blitt forsterket av fallende importpriser. Også for 

tradisjonelle varer har det vært en betydelig 
bedring. Her er det grunn til å tro at de fallende 
importprisene har betydd mye for utviklingen.

Et bedret bytteforhold gjør at vi for det samme 
kvanta eksportvarer kan finansiere et større 
kvanta importvarer. Utviklingen det siste tiåret 
har bidratt til at disponibel realinntekt har vokst 
mer enn verdiskapingen. De utfordringer som 
kostnadsnivået representerer for mange eksport-
bedrifter, og som de senere år har blitt dempet av 
det bedrede bytteforholdet, vil imidlertid bli mer 
følbare ved en forverring av bytteforholdet.

Gitt den store betydning som utenrikshande-
len har, er regjeringen opptatt av å legge forhol-
dene til rette for eksportindustriens markedsad-
gang. I kapittel 5.12 gis det en gjennomgang av 
handelspolitikken.

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Tabell 2.5 Andel av verdien av vareeksport fordelt på verdensdeler. Prosent. 1988–2012.

Varer i alt Fastlandseksport

1988 2000 2012 1988 2000 2012

Norden 21 15 12 27 24 19

Europa 83 80 84 80 77 69

Afrika 2 1 1 1 1 2

Asia 5 5 8 7 10 16

Amerika 9 14 7 11 12 12

Oseania 1 0 0 1 0 0

BRICS 1 1 3 1 3 8

USA 6 8 5 8 8 8

Figur 2.25  Norges bytteforhold med utlandet. 
Indeks 1990 = 100. 1970–2011

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Meld. St. 12 (2012–2013)  
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2.4 Ressursbruk i dag 

Petroleumsnæringen er en viktig årsak til at vi er 
et av verdens rikeste land, og næringen har 
bidratt til opprettelse av en rekke arbeidsplasser i 
Norge. Samtidig viser beregninger basert på de 
langsiktige makroøkonomiske fremskrivingene 
fra Finansdepartementet, at det er verdien av vår 
nåværende og fremtidige arbeidsinnsats som 
utgjør hovedparten av nasjonalformuen, se figur 
2.26. Petroleums- og finansformuen utgjør om lag 
åtte pst. Beregningen understreker hvor avgjø-
rende høy yrkesdeltaking og arbeidsinnsats og 
videre oppgang i arbeidsproduktiviteten er for vår 
levestandard.

Begrenset tilgang på ressurser gjør at vi er 
opptatt av hvordan de ressurssenen vi har, kan 
anvendes bedre. For å oppnå langvarig økono-
misk vekst, må ressursene forvaltes godt. Den 
norske samarbeidsmodellen har bidratt til en 
kunnskapsrik arbeidsstyrke og gitt bedriftene 
fleksibilitet til omstilling og nytenkning. Det har 
åpnet for vekst og nye næringsmuligheter. Eiere 
og bedriftenes ansatte i hele landet har vist evne 
og vilje til å satse og samarbeide om utfordringer. 
Arbeidslivets parter og myndighetene har spilt på 
lag med bedriftene. Samtidig har virksomhetenes 
evne til å anvende ressursene på en effektiv måte 
vært avgjørende. Gode bedriftseiere har investert 
i ny og lønnsom virksomhet. De har tatt imot og 

utviklet ny teknologi. Sammen har dette bidratt til 
å gjøre norsk økonomi til en av de mest produk-
tive i verden. 

2.4.1 De store sysselsetterne

Virksomhetenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft 
bestemmes hovedsakelig av befolkningsutviklin-
gen, yrkesdeltakelsen og kompetansenivået blant 
de som deltar i arbeidslivet. Pensjonsalder, inn-
vandring og andre forhold påvirker også arbeids-
tilbudet. Etterspørselen etter arbeidskraft preges 
av blant annet utviklingen i sektorens betydning 
for norsk økonomi, etterspørsel av produktet, og 
prisutviklingen på verdensmarkedet.

Yrkesdeltakelse

Antall arbeidstimer per innbygger har ikke endret 
seg mye de siste 40 årene. Utviklingen i samlet 
arbeidstilbud er preget av to motstridende tenden-
ser. På den ene siden har andelen av befolkningen 
mellom 15 og 74 år som er yrkesaktive, steget. På 
den andre siden har gjennomsnittlig antall timer 
hver arbeider utfører, sunket.44

Arbeidsstyrken, som er summen av syssel-
satte og arbeidsledige, var i 2012 på i underkant av 
2,7 mill. personer. Arbeidsstyrken har økt mye de 
siste årene. I perioden 2006–2012 økte arbeids-
styrken med 9,7 pst., i hovedsak på grunn av 
økning i antall personer i arbeidsdyktig alder og 
nettoinnvandring.45 Som figur 2.27 illustrerer, har 
Norge en av de høyeste yrkesdeltakelsesratene 
blant OECD landene. I 2011 deltok 78,3 pst. av 
den voksne befolkningen mellom 15–64 år i 
arbeidsstyrken. Gjennomsnittlig deltakelse i 
arbeidsstyrken i OECD-landene var 70,6 pst.   

Norge har hatt en økning i andelen som er 
yrkesaktive, de siste tiårene. Dette skyldes først 
og fremst at flere norske kvinner er yrkesak-
tive. Mer enn sju av ti kvinner og nesten åtte av 
ti menn i yrkesaktiv alder er aktive i arbeidsli-
vet. For menn er yrkesdeltakelsen omtrent uen-
dret siden midten av 1970-tallet, og svingnin-
gene er i større grad konjunkturbaserte, mens 
under halvparten av norske kvinner var yrkes-
aktive for 40 år siden. I tillegg skiller Norge, i 
likhet med andre nordiske land, seg ut fra 
mange OECD-land med en høy yrkesdeltakelse 
blant eldre. Hver sysselsatt i Norge arbeider 
imidlertid gjennomsnittlig færre timer enn i de 
fleste OECD-land. Det er knyttet både til lavere 

Figur 2.26  Netto nasjonalformue per innbygger. 
Prosent. 2010

Kilde: Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013 og 
Statistisk sentralbyrå. 
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45 Statistisk sentralbyrå (2011). Økonomiske analyser 1/2011.
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normalarbeidstid enn gjennomsnittet i OECD, 
høyere fravær knyttet til permisjoner og syke-
fravær, samt noe høyere andel som arbeider del-
tid. 

Norge har også hatt lav arbeidsledighet de 
siste årene. For tiden er drøyt tre pst. av 
arbeidsstyrken ledig, jf. figur 2.28 som viser 
utviklingen siden 1972. Lav arbeidsledighet 
betyr at vi utnytter humankapitalen godt. At 
mange mennesker går ledig er en sløsing med 
ressurser og tapt verdiskaping, i tillegg til de 

problemer det skaper for dem som går ledig. 
Den lave arbeidsledigheten vitner om at det går 
godt med norsk økonomi. 

Investeringer i humankapital

Norsk næringsliv har vært tjent med at stadig 
flere har fullført en utdanning og blitt bedre kvali-
fisert for arbeidslivet. Det formelle kompetanse-
nivået i befolkningen har steget betydelig det siste 
århundret. I 1911 var det rundt 1 500 studenter 
ved Norges eneste universitet. I dag har Norges 
største universitet alene nesten 28 000 studenter, 
og en tredjedel av befolkningen mellom 19–24 år 
er under høyere utdanning.46 Utdanningsnivået i 
Norge er høyt i sammenligning med andre land. 
37 pst. av befolkningen (i alderen 25–64 år) har 
høyere utdanning, mot et OECD-gjennomsnitt på 
30 pst.47 

Ifølge OECD, er det en klar sammenheng mel-
lom utdanningsnivå og arbeidsledighet. Høyt 
utdannet arbeidskraft er i mindre grad arbeids-
ledig enn lavt utdannet arbeidskraft. Gjennom-

Figur 2.27 Andel av befolkningen 15–64 år som deltar i arbeidsstyrken fordelt på sysselsatte og arbeids-
ledige. Prosent. 2011

Kilder: Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013 og OECD
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47 OECD (2011). Education at a Glance 2011: OECD Indica-
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snittlig arbeidsledighet i OECD-landene var i peri-
oden 1997–2009 under 4 pst. for personer med 
høyere utdanning, under 7 pst. for personer med 
videregående opplæring og ofte mer enn 10 pst. 
for personer med kun grunnskoleutdanning. For 
Norge er de tilsvarende tallene 1,8 pst. (høyere 
utdanning), 2,5 pst. (videregående opplæring) og 
3,9 pst. (grunnskole). Videre er det en klar ten-
dens til at gapet mellom menn og kvinners yrkes-
deltakelse reduseres med et høyere utdannings-
nivå.48 

Kompetanse tilegnes ikke utelukkende i det 
formelle utdanningssystemet. Arbeidslivet er også 
en viktig læringsarena. Flere studier antyder en 
sammenheng mellom opplæring og bedriftens 
produktivitet.49 De nordiske landene er i europa-
toppen når det gjelder opplæring. I 2007 tilbød 
hele 86 pst. av norske foretak i privat sektor sine 
ansatte en eller annen form for opplæring. Under-
søkelser viser at om lag 60 pst. av de yrkesaktive i 
Norge deltar i «formell eller uformell utdanning», 
mot et gjennomsnitt på 47 pst. i OECD-landene.50

Videre anslås det at rundt 4–5 pst. av arbeidstiden 
går med til opplæring, det vil si rundt 80–90 
arbeidstimer per ansatt.51 

Det har særlig skjedd en vekst innenfor kunn-
skapsintensive næringer, hvor sysselsettingen har 
økt fra under 200 000 personer i 1990 til om lag 
500 000 i 2011.52 Kunnskapsintensive næringer 
består blant annet av faglig, vitenskapelig, teknisk 
og forretningsmessig tjenesteyting, IKT og pri-
vate helse- og sosialtjenester.

Norge har en høyt utdannet befolkning, noe 
som er et konkurransefortrinn i kunnskapsinten-
sive næringer. Globaliseringen vil kunne bety økt 
press på at ressursene brukes der de kaster av 
seg mest. Endringer med sikte på å stimulere til et 
mer innovativt næringsliv er nødvendig for å 
kunne opprettholde vår høye velstand i fremtiden, 
og dette er blant annet utgangspunktet for pro-
sjektet «Et kunnskapsbasert Norge».53 

Oversikt over de store sysselsetterne. 

Det skjer stadige omstillinger og strukturendrin-
ger i norsk næringsliv som følge av økt velstand, 
endret etterspørselsmønster, internasjonal kon-
kurranse og behov for økt produktivitet. Noen 
næringer har fått økt betydning for økonomien, 
mens andre næringers betydning er redusert. 
Antall sysselsatte i en næring er avhengig av 
næringens betydning i økonomien og hvor 
arbeidsintensiv produksjonen er.

Økt arbeidskraftproduktivitet i de fleste sekto-
rer har ført til at færre hender trengs for å produ-
sere et gitt kvanta. Produktivitetsvekst har gjort 
sektorer mer effektive i produksjonen, og antall 
sysselsatte har blitt redusert per kvanta produ-
sert. Et eksempel er primærnæringen som har 
gått fra å være arbeidsintensiv til å være kapitalin-
tensiv. Stadig færre hender trengs i primærnærin-
gene hvor sysselsettingen har blitt redusert fra 
om lag 212 000 i 1970 til 68 000 i 2011.

Industrien har hatt en produktivitetsvekst på 
nesten 50 pst. siden 1990 og sysselsettingen har 
falt. Internasjonal konkurranse har vært en driv-
kraft for mer effektive produksjonsmetoder, auto-
matisering og bruk av ny teknologi, som har ført 
til at færre ansatte er direkte knyttet til produksjo-
nen. Reelt sett har antall sysselsatte med tilknyt-
ning til industrien likevel falt mindre enn hva sta-
tistikken tyder på. Utviklingen i industrisysselset-
tingen kan også knyttes til mer effektiv bruk av 
arbeidskraft og endret organisering. Bedriftene 
søker å tilpasse produksjonen til lønnsom virk-
somhet. Over tid har vi også sett en trend der nor-
ske industrivirksomheter har skilt ut tjenesteakti-
viteter, slik som for eksempel kantinedrift, rengjø-
ring, regnskapstjenester, IKT-tjenester og vedlike-
holdsoppgaver, for deretter å kjøpe slike tjenester 
tilbake. Det er grunn til å tro at slike endringer er 
motivert i ønsker om mer konkurransedyktig 
industri og større fleksibilitet. Samtidig kan dette 
bidra til en bedre flyt av kompetanse mellom 
industri og tjenesteytende sektor, og gi større og 
mer lønnsomme fagmiljøer.

Redusert antall sysselsatte i primærnæringen 
og industrien betyr at det har blitt frigjort arbeids-
kraft til andre næringer. Selv om olje- og gass-
næringen har blitt stadig viktigere for samlet ver-
diskaping i Norge er det kun to pst. av totalt sys-
selsatte som jobber i denne næringen.54 De fleste 
sysselsatte arbeider i andre næringer som indus-

48 OECD (2011), op.cit.
49 Tobiassen, A.E. & og E. Døving (2006). Kompetanseutvik-

ling i arbeidslivet: forskning med implikasjoner for offentlig 
politikk, i Søkelys på arbeidsmarkedet 1–2006, ISF; 
Eurostat (2008). Adult Education Survey (AES), statistikk 
om livslang læring/opplæring i bedrifter, http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/
data/database; OECD (2011). Education at Glance 2011, 
Paris.

50 OECD (2011), op.cit.
51 Kaloudis, A, T. Næss & T. Sandven (2008). Kompetansein-

vesteringer i norsk arbeidsliv. Rapport 31/2008. Oslo: 
NIFU STEP.

52 Abelias konjunkturbarometer 2011.

53 Ledes av professor Torger Reve. Etablert etter initiativ fra 
Abelia og Handelshøyskolen BI, finansiert av NHD mfl.

54 Statistisk sentralbyrå, Nasjonalregnskap 2011.



2012–2013 Meld. St. 39 45
Mangfold av vinnere
tri, varehandel, bygge- og anleggsnæringene – og 
ikke minst tjenestenæringene. Økt kjøpekraft og 
vekst i norsk økonomi bidrar til vekst for de fleste 
tjenesteytende næringer, varehandelen og bygge- 
og anleggsnæringen som har bidratt til økt etter-
spørsel etter arbeidskraft. 

Det har vært en betydelig økning i sysselset-
tingen innenfor private tjenesteytende næringer i 
perioden 1970–2012, fra 200 000 til om lag 
600 000, jf. figur 2.29. Her er offentlig tjenesteyt-
ing ekskludert, og næringen består av posttjenes-
ter, overnatting og servering, faglig og tekniske 
tjenester samt finans-, eiendoms-, forretnings-, 
informasjons- og kulturtjenester. 

Som fig. 2.30 illustrer har produktiviteten i pri-
vat tjenestesektor har økt med 50 pst. siden 1990. 
IKT-næringene er den med høyest produktivitets-
vekst i denne perioden. Det har også vært høy 
produktivitetsvekst i finansierings- og forsikrings-

virksomhet med gjennomsnittlig produktivitets-
vekst på rundt 5 pst. de siste to tiårene. I tillegg 
har omsetning av drift og fast eiendom hatt høy 
produktivitetsvekst.

Det har også vært vekst i sysselsettingen 
innenfor bygge- og anleggsvirksomhet og petrole-
umsnæringen. Aktiviteten i bygge- og anleggsnæ-
ringen er knyttet til det generelle aktivitetsnivået i 
økonomien og behovet for næringsbygg, boliger 
og infrastruktur. Sysselsettingen i denne nærin-
gen har særlig økt det siste tiåret og i 2012 var om 
lag 201 000 sysselsatt i næringen. 

Vi vet at vi i fremtiden kommer til å trenge flere i 
helserelaterte tjenester og i eldreomsorgen. Ytterli-
gere produktivitetsvekst i næringer, slik vi har sett i 
primærnæringen og varehandelen, er vesentlig for å 
opprettholde velferdstilbudene. Her må man se etter 
muligheter til produktivitetsvekst i for eksempel 
varehandel, bygge- og anleggsnæringen og annen 

Boks 2.4 Et mer kunnskapsbasert Norge

Konkurranseevne og høy velstand vil i stadig 
større grad avhenge av vår evne til å utnytte 
kunnskap til innovasjon. Dette er blant annet 
utgangspunktet for prosjektet «Et kunnskapsba-
sert Norge» som ble gjennomført på Handels-
høyskolen BI i perioden 2009–12 og som resul-
terte i en bredt oppsummerende fremstilling 
med samme navn (T. Reve og A. Sasson, «Et 
kunnskapsbasert Norge», Universitetsforlaget 
2012). I dette prosjektet har man arbeidet med å 
kartlegge kunnskapsbruk og kunnskapsstrøm-
mer i ulike norske klynger, og innsikt og sam-
menhenger fra dette vil kunne bidra til å bedre 
beslutningsgrunnlaget for næringspolitikken i 
fremtiden. 

I prosjektet gir Reve og Sasson uttrykk for at 
det er behov for en ny måte å snakke om sam-
menhengen mellom forskning/kunnskap, inno-
vasjon og næringsliv. De mener den nye 
begrepsmodellen må innebære sterkere sam-
menkopling av et innovativt forsknings- og utvi-
klingsmiljø med et kompetent kapital- og kom-
mersialiseringsmiljø, og dermed en kunnskaps-
allmenning som tiltrekker seg store multinasjo-
nale bedrifter og alle former for tjenestebedrif-
ter. Et miljø som oppfyller dette, blir gitt navnet 
«global knowledge hub» (kunnskapsnav eller 
kunnskapsklynge). 

I boken beskrives norsk næringsliv basert på 
denne modellen, med oversikt over viktige nor-

ske kunnskapsklynger og hvilke strategiske 
utfordringer disse står overfor. Beskrivelsen 
avspeiler hvor attraktivt det er for arbeidstakere, 
forskere, investorer mv. å satse på næringsutvik-
ling innenfor klyngen. Dimensjonene som klyn-
gen karakteriseres etter, inkluderer miljømessig 
attraktivitet, klyngeattraktivitet, utdannings-
attraktivitet, FoU- og forskningsattraktivitet, 
talentattraktivitet og eierattraktivitet. Alle er 
nødvendige for at klyngen skal utvikle seg 
videre. 

Arbeidet rangerer de tre norske kunnskaps-
klyngene olje og gass, maritim og sjømat, som 
globale kunnskapsnav. Disse tre er globale spil-
lere på sine områder, også i kunnskapssammen-
heng. 

Kunnskapsklyngene innen finans, IKT og 
forretningsmessig tjenesteyting karakteriseres 
som komplementære næringer. Disse er store 
hjemme, med høy verdiskaping, men går ikke 
internasjonalt uten i samarbeid med de globale 
kunnskapsnavene eller der de eventuelt finner 
egne globale nisjer. 

Den tredje lovende gruppen er de fremvok-
sende kunnskapsnæringene. De omfatter energi 
og miljø, helse og inkluderer områder som cle-
antek og biotek. Disse kan utvikle seg videre ut 
fra egen styrke. 

For en detaljert gjennomgang av prosjektet, 
vises det til nettstedet www.ekn.no
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tjenesteyting for å bruke ressursene best mulig. 
Som man kan se ut fra figur 2.30, er produktiviteten i 
bygg- og anleggsnæringen på samme nivå som i 
1990. Kommunal- og regionaldepartementet og 

Rådet for Bygg, Anlegg og Eiendomsnæring satte i 
2005 ned Byggekostnadsprogrammet. Dette var et 
femårig program med formål å redusere veksten i 
byggekostnader og øke produktiviteten i næringen. 

Figur 2.29 Utviklingen i sysselsettingen i privat sektor og offentlige foretak. Antall i 1000 heltids-
ekvivalenter. 1970–2012.

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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2.4.2 Naturressurser 

Norge er fra naturens side svært ressursrikt: Vi er 
rike på sjømat, skog, mineraler og energikilder 
som råolje, naturgass og vannkraft, dette er også 
gjenspeilet i eksportvarene våre. Naturmessig lig-
ger også forholdene til rette for energiproduksjon 
fra vind og bioenergi. Mange av disse ressursene 
har bidratt til utviklingen av samfunnet vårt og 
muliggjort dagens velferdssamfunn. Her skiller 
Norge seg fra mange land med betydelige naturrik-
dommer der kampen om å få en del av rikdommen 
har medført sløsing, redusert økonomisk vekst og 
hindret samfunnsutviklingen. For noen land har 
derfor naturressurser vært mer en forbannelse enn 
en velsignelse.55 Vår evne til å forvalte nasjonens 
naturressurser har vært, og vil være, avgjørende 
for verdiskaping og samfunnsutvikling. 

Det finnes argumenter både for og imot ønske-
ligheten av en næringsstruktur som konsentrerer 
seg rundt naturressurser. I henhold til teori om 
utnyttelse av komparative fortrinn og internasjonal 
handel vil land høste gevinster fra å spesialisere 
seg i produksjon av varer som relativt sett er rimeli-
gere å produsere hjemme, og heller importere 
varer som kan fremskaffes relativt rimeligere ute. 
Samtidig er det mange eksempler på ensidige råva-
reeksportører som har svak økonomsik utvikling. 

Norge har lyktes godt som et land med et 
næringsliv basert på råvarer. Norge var i 2011 
verdens 14. største produsent og syvende største 
eksportør av olje. For gass ble Norge i 2011 ran-
gert som verdens tredje største eksportør og den 
sjette største produsenten i verden. Siden olje-
produksjonen startet på Ekofisk i 1971, har olje- 
og gassvirksomheten skapt verdier for mer enn 
9 000 mrd. kroner. Det tilsvarer om lag ni stats-
budsjetter.56 Vi har i løpet av de siste 40 år hentet 
opp i overkant av 40 pst. av våre forventede, 
utvinnbare petroleumsressurser.57 Det er knyttet 
usikkerhet til beregning av størrelsen på utvinn-
bare ressurser da den kan endres ved økt utvin-
ningsgrad og funn av nye felt. Et eksempel på 
dette er funnet av Johan Sverdrup-feltet som ble 
oppdaget i 2011 og som er et av de største fun-
nene på norsk sokkel til nå. De gjenværende res-

sursene gir muligheter for utvikling av norsk 
næringsliv i mange år fremover. 

Krevende utbygginger har bidratt til utvikling av 
nye teknologier og materialer i norsk næringsliv. 
Norsk sokkel har fungert som en viktig base for 
norske oljeselskaper og leverandørindustri, og kom-
petansen som er utviklet, har skapt gode eksport-
muligheter. Flere steder i Norge er det vokst frem 
klynger av petroleumsbaserte bedrifter som er ver-
densledende innenfor sine nisjer. Offshorenærin-
gen er i dag et av lokomotivene i norsk økonomi og 
omsatte i 2011 for 361 mrd. kroner. Mer enn 40 pst. 
av dette er internasjonal omsetning.58

Norges rike vannressurser har også spilt en 
betydningsfull rolle i utviklingen av vår øko-
nomi.59 Norge er i dag verdens sjette største vann-
kraftprodusent og den største i Europa. I 2011 
kom hele 95 pst. av elektrisitetsproduksjonen fra 
vannkraft. Norges store vannreservoarer sikrer 
vår energitilførsel gjennom hele året. I tillegg har 
Norge betydelig kraftutveksling mot andre land, 
noe som bidrar til å sikre vår kraftforsyning og 
øke verdien av kraftproduksjon. 

Norge har råderett over et havområde som er 
sju ganger så stort som det norske fastlandet.60

Sjøen har alltid vært en viktig transportåre for 
Norge. Norge har maritime tradisjoner og høy 
kompetanse på området. I dag har vi virksomhe-
ter innenfor maritime områder, som skipsbygging 
og utstyrsindustri, skipsklassifikasjon og skips-
mekling. Den norske maritime næringen leverer i 
økende grad til det maritime offshoremarkedet i 
inn- og utland. De siste 150 årene har Norge vært 
en av hovedaktørene i internasjonal skipsfart, og 
vi er i dag verdens sjette største aktør.61

Samlet verdiskaping i maritim næring var på 
145 mrd. kroner i 2011.62 Dette utgjorde om lag 
5,3 pst. av BNP, og maritim næring er Norges nest 
største konkurranseutsatte næring. Rederier for 
skip og rigger sto for den største andelen av verdi-
skapingen i næringen. 

De norske havområdene inneholder noen av ver-
dens rikeste fiskeressurser og har vært avgjørende 

55 For en omtale av hvordan institusjoner kan være en forut-
setning for å få nytte av naturressurser, se for eksempel 
Mehlum, H., K. Moene & R. Torvik (2006). Institutions and 
the Resource Curse, Economic Journal, 116, 1–20. 

56 Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet (2013). 
Fakta norsk petroleumsverksemd 2013.

57 Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet (2013).: 
Fakta norsk petroleumsverksemd 2013.

58 Rystad Energy. (2012) Internasjonal omsetning fra norske 
oljeserviceselskaper.

59 Alle tall om norsk vannkraft: NVEs Energistatus 2010 (om 
ikke annet oppgitt).

60 Fiskeri- og Kystdepartementet.
61 Målt i dødvekttonn etter Hellas, Japan, Kina, Sør-Korea og 

USA, jf. Prop. 1 S (2011–2012) Nærings- og handelsdeparte-
mentet.

62 Tallene inkluderer riggselskaper, flytende produksjons- og 
lagringsenheter (FPSO) og undervannsentreprenører. 
Jacobsen, E.W. (2011). Maritim verdiskaping 2000–2010. 
Menonpublikasjon nr. 35/2011. Oslo: Menon Business 
Economics.
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for bosetting og vekst i Norge. Tørrfisk er Norges 
eldste eksportartikkel og omtales i vikingsagaene. 
Med utviklingen av større handelsfartøy ble fisk tid-
lig eksportert i stor skala fra Norge til de fleste ver-
densdeler. Kysten er i tillegg godt egnet til havbruk, 
noe som har gjort det mulig for Norge å bli verdens 
nest største eksportør av sjømat. Oppdrettsfisk 
utgjør nå over 60 pst. av samlet eksportverdi. 

Norsk sjømateksport var i 2012 på 51,6 mrd. 
kroner, noe som tilsvarer 36 mill. måltider norsk 
sjømat hver dag levert til mer enn 134 land. Sjømat-
næringen har vært en av de store vekstnæringene i 
norsk økonomi de siste ti årene. I perioden 2000–
2009 var den årlige økningen i verdiskapingen for 
fiskeri og havbruk på 5,5 pst., sammenlignet med 
1,9 pst. for alle næringer.

Skogressursene er fornybare og skogbruk er 
en viktig distriktsnæring med økonomisk betyd-
ning nasjonalt, regionalt og lokalt. I 2011 var stå-
ende volum rundt 880 mill. m3 og en årlig tilvekst 
på om lag 25 mill. m3. Avvirkningen har ligget på 
35–40 pst. av tilveksten de siste årene. Skogbruk, 
trelast- og trevareindustri og treforedlingsindus-
trien produserte varer for i underkant av 46 mrd. 
kroner i 2011.63 

Utvinning av mineraler er en næring som er i 
ferd med å få en renessanse i Norge grunnet inter-
nasjonal knapphet og økte priser på en rekke natur-
ressurser. Jernmalmforekomstene i Sør-Varanger er 
et eksempel på en gjenåpnet gammel gruve. Utvin-
ning av mineraler i Norge har lange tradisjoner. Gru-
vevirksomhet startet opp på 1500-tallet med sølv-, 
kobber og jernutvinning. På 1600-tallet startet utvin-
ning i større skala. Sølvutvinning fra gruvene på 
Kongsberg kan trekkes frem, og den ga i mange år 
viktige inntekter til staten. På 1600-tallet førte tekno-
logisk utvikling også til jernproduksjon mange ste-
der i Sør-Norge. I de kommende hundreårene ble de 
mange bergverkene hjørnesteinsbedrifter i sine 
lokalsamfunn. På 1700- og 1800-tallet startet utvin-
ning og bearbeiding av en rekke ulike mineraler, 
som svovelkis til svovelsyre, kobolt til blåfarge og 
magnetkis til nikkelproduksjon. I dag er det igjen 
optimisme i norsk mineralnæring med vekst i syssel-
settingen, økt omsetning og eksport. Det er økt 
mineralkartlegging og leting etter mineraler og nye 
mineralbedrifter vurderes etablert. 

Med utgangspunkt i vårt rike naturressurs-
grunnlag er det betydelige muligheter for å vide-
reutvikle det som både i Norge og internasjonalt 
omtales som en kunnskapsbasert bioøkonomi. 
Dette handler om å utnytte de ulike regionenes 
biologiske ressurser til å utvikle nye industrier og 

virksomheter som bearbeider biomasse til mat, 
helseformål, produkter fra fiber, samt industrielle 
produkter og energi. Forskning, utvikling og inno-
vasjon må brukes med sikte på at naturressurser 
anvendes på nye og smartere måter til produkter 
som markedet etterspør.

2.4.3 Teknologi og FoU

Produktivitetsvekst og lønnsom næringsutvikling 
tett knyttet til teknologisk utvikling. Utvikling av 
ny kunnskap og bedre og ny teknologi kan gi oss 
de smarte løsningene som gjør at ressursene 
utnyttes mer effektivt. 

Vi har tatt i bruk flere og bedre maskiner, vi 
har fått flere personer i arbeid og vi fortsetter å 
høste av naturens ressurser. Økt verdiskaping har 
også vært avhengig av at vi bruker kunnskap på 
nye måter, utvikler nye produkter og løsninger, 
jobber smartere og finner nye bruksområder. 

Effektiv bruk av teknologi opprettholder lønn-
somhet og markedsandeler i stadig flere bransjer. 
Blant annet har økt konkurranse og strengere mil-
jøkrav gitt bedriftene insentiver til å ta i bruk ny 
teknologi for å effektivisere produksjonen, finne 
bedre logistikkløsninger og fremstille helt nye 
varer og tjenester. 

Teknologi- og kunnskapsintensiteten i norsk 
næringsliv har økt enormt det siste århundret. Elek-
trisitet (1895–1935), teknologi for masseproduk-
sjon (1935–1970) og IKT (1975 til i dag) har endret 
produksjonsmetodene betydelig. De siste årene har 
vitenskapelige oppdagelser bidratt til videre utvik-
ling av blant annet nano-, bio- og miljøteknologi, og 
kommersialiseringen av disse teknologiene er i 
gang. 

Forskning og utvikling (FoU) bidrar til å utvikle 
og å ta i bruk ny kunnskap. For samfunnet kan 
spredning og bruk av forskningen utgjøre et grunn-
lag andre kan bygge videre på, innen eller på tvers 
av fagområder. Egen avansert kunnskapsanvendelse 
er også nødvendig for å kunne forstå og anvende all 
den kunnskapen som utvikles internasjonalt. 

Samlede utgifter til forskning og utviklingsar-
beid i Norge utgjorde 45,5 mrd. kroner i 2011. 
Næringslivet utførte FoU for 20,1 mrd. kroner i 
2011, noe som tilsvarer 44 pst. av de totale FoU-
utgiftene. Dette er et lavt tall sett i forhold til 
andre nordiske land der næringslivets andel av 
FoU-utgiftene er rundt to tredjedeler. Norge har 
relativt lite aktivitet innenfor en del næringer som 
internasjonalt er store FoU-næringer, slik som 
elektronikkindustri, farmasøytisk industri og bil-
industri.64 Sammenlikner vi næring for næring, 
investerer norske bedrifter omtrent like mye i 63 Landbruks- og matdepartementet.
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forskning og utvikling som i andre land, likevel er 
det et mål å øke næringslivets FoU-innsats, blant 
annet ved å utvikle FoU-intensive næringsgrener. 
Tjenestesektorens andel av næringslivets FoU-
utgifter er nå størst og samtidig den raskest vok-
sende.

I tillegg til omfanget av FoU-aktiviteten, vil 
forskningsinnhold og kvaliteten være av betydning 
for om forskningsaktivitet kan omsettes til innova-
sjon. Både utviklingsarbeid og mer grunnleggende 
forskning kan bidra til å løse omstillingsutfordrin-
ger i næringslivet. Skal Norge som et høykostland 
konkurrere, må det skje på kunnskap og produkti-
vitet. Da må FoU-innsatsen være tilstrekkelig i nivå 
og riktig innrettet slik at vi sikrer at vårt verdiska-
pingsnivå opprettholdes i fremtiden. Siden 1948 
har en norsk arbeider økt sin produksjon med gjen-
nomsnittlig 3,1 pst. hvert år. En arbeider i 2012 er 
derfor nesten sju ganger så produktiv som en 
arbeider var rett etter krigen. Produktivitetsvek-
sten kan forklares ved teknologisk fremgang som 
gjør at vi får mer ut av innsatsfaktorene i produksjo-
nen og at kvaliteten på arbeidskraften har økt. I til-
legg har vi fått flere maskiner og annet utstyr og 
bedre organisering av arbeidet, som gjør oss mer 
effektive.

I Norge var produktivitetsveksten høy i etter-
krigstiden frem til begynnelsen av 1970-tallet. 
Potensialet for økt produktivitet ble utnyttet ved 
import av ny teknologi og utenlandske direkte 
investeringer. Kapitalbeholdningen økte raskt i 
denne perioden. Fra 1959 til 1973 økte bruttopro-
dukt per arbeidstime med i gjennomsnitt 5 pst. 
årlig. Deretter fulgte en periode med betraktelig 
lavere vekst i produktiviteten. Utviklingen i 
arbeidskraftproduktiviteten 1970–2012 er illus-
trert i figur 2.31. 

På slutten av 1980-tallet tok produktivitetsvek-
sten seg opp igjen. Økt internasjonalisering ga økt 
konkurranse i arbeidslivet, noe som igjen førte til 
omstillinger og strengere krav til økt lønnsomhet 
og produktivitet. Investeringene ble mer effektive 
etter avvikling av lavrentepolitikken på 1980-tallet 
og skattereformen av 1992. Ved siden av disse fak-
torene bidro økt bruk av IKT-basert teknologi til 
økt produktivitet. Produksjonen ble mer kapital-
intensiv. Det største bidraget til veksten i arbeids-
kraftproduktivitet kom i de sektorene som tok i 
bruk ny teknologi.65 

Gjennomsnittlig produktivitetsvekst fra 2000–
2009 var lavere en gjennomsnittet i tidligere tiår, 
dette kommer blant annet av utviklingen under 
finanskrisen, lav tilvekst i kapitalbeholdningen og 
den økte arbeidsinnvandringen de senere årene. 
Finanskrisen i 2008 førte til fall i omsetningen til 
de fleste bedrifter, likevel var det mange som 
beholdt store deler av arbeidsstokken sin. Dette 
bidro til å dra produktivitetsveksten ned under 
krisen, men førte også til lavere arbeidsledighet i 
denne perioden og til at bedriftene hadde tilgjen-
gelige arbeidskraftsressurser når markedet tok 
seg opp igjen de påfølgende årene. Tilvekst i kapi-
talbeholdning per timeverk fører ofte til vekst i 

64 Norges forskningsråd (2011). Det norske forsknings- og 
innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2011.

65 K. Haglund (2009): Produktivitetsutviklingen i Norge 
1948–2008. Penger og Kreditt 2/2009. Norges Bank.

Figur 2.31 Produktivitetsvekst.1 Prosent endring 
fra foregående år. 1970–2012
1 Produktivitetsveksten er målt som veksten i bruttoprodukt 

per utførte timeverk.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nærings- og handelsdeparte-
mentet
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Boks 2.5 IKT i bank og 
forsikringssektoren; en driver for 

produktivitetsforbedringer

Innenfor bank- og forsikringssektoren var det i 
perioden 1994–2004 en rivende utvikling som 
følge av ny bruk av teknologi. Blankettbaserte 
betalinger ble erstattet av autogiro, nettbank og 
e-faktura. Bankene hadde i denne perioden en 
gjennomsnittlig årlig produktivitetsforbedring 
som var på mer enn det dobbelte av økonomien 
for øvrig. I toppåret 1987 arbeidet nesten 68 000 
personer i finansnæringen. I 2004 var det færre 
enn 48 000 tilbake. Det innebar at nesten en av 
tre forlot bank og forsikring til fordel for jobber 
andre steder i økonomien. De to tredjedelene 
som er igjen produserer nesten 40 pst. mer enn 
hele arbeidstokken gjorde i 1987.
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arbeidskraftsproduktiviteten. Lavere vekst i real-
kapital per timeverk mellom 2000 og 2009 kan ha 
bidratt til fall i veksten i arbeidskraftsproduktivite-
ten. I tillegg har økt arbeidsinnvandring fra EØS 
de siste årene ført til tilgang på billigere arbeids-
kraft. Dette har åpnet for høyere produksjon i 
næringer med relativt lav produktivitet som også 
kan ha bidratt til at produktivitetsveksten har 
falt.66 Det ser imidlertid ut til at produktivitetsvek-
sten nå er på vei opp igjen i Norge.

Norge hadde relativt høy produktivitetsvekst 
sammenliknet med handelspartnerne frem til 
2007. I 2008 avtok produktivitetsveksten i Norge 

og i flere andre europeiske land. En av forklarin-
gene er at noen av sektorene med liten produktivi-
tetsvekst, som privat og offentlig tjenesteyting, 
øker andelen av sysselsettingen. Som illustrert i 
figur 2.30 holdt produktivitetsveksten seg oppe i 
USA under og etter finanskrisen. Dette skyldes 
mest sannsynlig at amerikanske bedrifter nedbe-
mannet raskere enn de europeiske. Økt arbeids-
innvandring fra EØS de siste årene har ført til til-
gang på billigere arbeidskraft. Dette har åpnet for 
høyere produksjon i næringer med relativt lav pro-
duktivitet.67 Det ser ut til at produktivitetsveksten 
nå er på vei opp igjen i Norge.

66 Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013. 67 Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013.

Figur 2.32 Utvikling i arbeidsproduktivitet siden 1990. Indeks 1990=100.1990–2011 

Kilder: Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013, OECD og Statistisk sentralbyrå
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3  Bærebjelkene for norsk velstand 

Norge er et rikt land. Vi har en sterk økonomi og 
en høy levestandard. Norge gjør det svært godt i 
en rekke internasjonale rangeringer. Ikke bare 
har vi et høyt BNP pr innbygger, vi har klart å 
kombinere dette med jevn fordeling og et sterkt 
felles velferdstilbud for alle. Den norske modellen 
har vist seg svært robust og vellykket, med sterke 
organisasjoner og et godt trepartsamarbeid, en 
sterk velferdsstat og et godt samspill mellom et 
konkurransedyktig næringsliv og en aktiv 
næringspolitikk. Mye kan ennå bli bedre, men 
sammenlignet med så å si alle andre land, har 
Norge klart seg svært godt, særlig gjennom de 
siste årenes internasjonale økonomiske krise. 

Målet i årene fremover er å legge til rette for 
en utvikling som tar vare på og videreutvikler 
disse resultatene. Alle land ønsker økonomisk 
fremgang og en høy levestandard. Ikke alle lyk-
kes. I dette kapitlet ser vi på noen av de viktigste 
grunnene til at Norge har lykkes så godt. Hvis vi 
forstår hva våre suksessfaktorer er, kan vi lettere 
vite hvilke strategier vi skal velge for å lykkes i 
fremtiden. 

Det har ikke manglet på spådommer om at 
den norske modellen stod for fall. I flere tiår har 
mange ment at det er umulig å skape et konkur-
ransedyktig næringsliv i et land med en så sterk 
offentlig velferdssektor, sterk fagbevegelse, aktiv 
fordelingspolitikk og et relativt høyt skattenivå. 
Vår erfaring viser det motsatte. Norge har lykkes 
svært godt både med verdiskaping og sysselset-
ting. Det er viktig å forstå hvilke faktorer som har 
bidratt til at det er slik. Den norske modellen inne-
holder mange virkemidler og kjennetegn som har 
gitt oss de resultatene vi ser. Målet er å forsterke, 
tilpasse og bygge videre på Norges suksesskrite-
rier, samtidig som vi gjør en enda bedre jobb der 
vi har forbedringspotensial.

3.1 Historisk blikk på norsk 
verdiskaping

Norsk næringsliv har gjennomgått enorme end-
ringer de siste 150 år. Frem til 1800-tallet hadde 
Norge stort sett et samfunn med en økonomisk og 

sosial struktur som hadde vart gjennom genera-
sjoner. Teknologiutvikling og endringsprosesser 
gikk sakte, og velstand og folketall endret seg lite. 
Fra midten av 1800-tallet gikk norsk økonomi inn i 
en sterk og langvarig oppgangsperiode. Den mar-
kerte på flere måter overgangen til en ny og varig 
trend – modernisering av næringslivet og vedva-
rende økonomisk vekst.

Industrialisering og handel i Europa skapte 
muligheter for de tradisjonelle norske eksportnæ-
ringene. Rundt 1870 sto sjøfart, fiske og trelast for 
omtrent hele eksportvolumet og nesten en fjerde-
del av nasjonalinntekten. En kombinasjon av kom-
petanse, lave lønninger og spesialisering gjorde 
Norge til en av verdens største sjøfartsnasjoner. 
Større og bedre båter gjorde fiske mer effektivt. 
Økt etterspørsel etter tømmer, som var mangel-
vare i de fleste land, ble møtt med bedre utnyt-
telse av skogsressursene og mekaniske sager.1

Tidlig på 1900-tallet ble utnyttelse av rimelig 
vannkraft til industrivirksomhet et springbrett til 
industrialderen. Industriproduksjonen ble nesten 
doblet i perioden 1905–1916 og passerte landbruk 
og fiske i verdiskaping. Kraftverk og industri ble 
bygget ut i samme periode og la grunnlaget for 
utviklingen av virksomhet som treforedling og 
produksjon av aluminium og kjemiske råvarer. 
Samtidig gjennomgikk de tradisjonelle eksport-
næringene en teknisk revolusjon. I 1935 kom 
Hovedavtalen mellom NHO og LO, en grunnpilar 
i norsk arbeidsliv som sammen med arbeidstvist-
loven fortsatt har stor betydning. Denne epoken 
er starten på samarbeidsmodellen mellom par-
tene og mellom partene og myndighetene som vi 
kjenner i dag som den norske arbeidslivsmodellen 
eller samfunnsmodellen.  

Liberaliseringen av verdenshandelen etter 2. 
verdenskrig endret de internasjonale rammebe-
tingelsene. Det var særlig industri med produk-
sjon for det norske markedet som møtte skjerpet 
konkurranse. For eksempel ble produksjonen i 
lærindustrien omtrent halvert fra 1950 til 1952. 
Men norsk industri klarte også å finne nye marke-

1 Nerbøvik, J. (1996). Norsk historie 1870–1905. Oslo: Samla-
get.
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der ute og utviklet ny eksportindustri. I løpet av 
1960-tallet økte industrien volumet med om lag 60 
pst.2 En rekke små bedrifter som ikke klarte å 
vokse ble borte eller fusjonerte. Konsentrasjon og 
stordrift skjedde også på havet. De nye supertan-
kerne fraktet betydelig flere tonn med langt min-
dre mannskap. 

Funnet av Ekofisk i 1969 startet det norske 
oljeeventyret for alvor. For første gang på over 
hundre år gikk industriens andel av BNP tilbake. 
Ved inngangen til 1980-tallet var verdiskapingen i 
petroleumsnæringen og industrien jevnstore.3

Sysselsettingen i olje og gass har alltid vært lav 
sammenlignet med verdiskapingen. 

Siden 1994 har Norge vært en integrert del av 
det indre marked gjennom EØS-avtalen. Dette har 
sikret norsk næringsliv stabile og forutsigbare 
rammebetingelser. Norges deltakelse i det indre 
marked har medført at norsk næringsliv i dag har et
hjemmemarked på mer enn 500 mill. mennesker. 

Sysselsetting har økt med om lag 605 000 per-
soner siden 1994. Økningen har særlig kommet 
innenfor kunnskapsintensive næringer, hvor sys-
selsettingen har økt fra under 200 000 personer i 
1990 til om lag 500 000 i 2011.4 I de senere år er 
det omtrent 200 000 personer fra EØS/EU som til 
enhver tid har arbeidet i Norge.5 

Gjennom to hundre år har næringslivet hele 
tiden tilpasset seg store strukturelle endringer. 
Hvilke utviklingstrender og hendelser som vil ha 
størst betydning for verdensøkonomien i de neste 
tiårene, er vanskelig å vite. Store hendelser i ver-
densøkonomien, som dagens gjeldskrise, finans-
krisen i 2008, fallet i IKT-sektoren i 2000 og olje-
krisen på 1970-tallet, har det til felles at få hadde 
forventet det som skjedde. 

Verdiskapingen i Norge er om lag 80 pst. høyere 
enn gjennomsnittet for EU-landene og 45 pst. høyere 
enn i Sverige, og den har økt gradvis gjennom det 
siste tiåret.6 Norge har verdens 25. største økonomi 
selv om vi målt i antall innbyggere bare er verdens 
116. største land. Forskjellen skyldes delvis den 
betydelig olje- og gassutvinningen på norsk sokkel 
som utgjør 22 pst. av all norsk verdiskaping. Om vi 

bare ser på Fastlands-Norge, er verdiskapingen like-
vel 40 pst. høyere enn gjennomsnittet i EU-landene.7

Vi vet at norsk næringsliv må omstille seg 
også i fremtiden. For Norge kan det være en utfor-
dring at det beste utgangspunktet for å bli best 
ikke nødvendigvis er å være best. Om 30 år vil tek-
nologien og kunnskapsnivået, som er grunnlaget 
for dagens høye velferd, ikke være tilstrekkelig til 
å gjøre at vi forblir et av verdens rikeste land. Tek-
nologisk utvikling vil fortsatt være en forutsetning 
for vekst. Det økonomiske tyngdepunktet flytter 
seg fra vest til øst, vi har høy befolkningsvekst og 
en aldrende befolkning, og miljøutfordringen stil-
ler krav til nye løsninger. 

3.2 Hele landet i bruk

En forutsetning for å utnytte verdiskapingspoten-
sialet er at hele landets ressurser tas i bruk. God 
utnyttelse av tilgjengelige ressurser er utgangs-
punktet for å lykkes med å oppnå et høyt bære-
kraftig velferdsnivå over tid. I Norge har vi lykkes 
godt i utnyttelsen av stedbundne naturressurser 
og av vår samlede arbeidskraft. En næringspoli-
tikk for regioner og distrikter har nettopp dette 
som utgangspunkt – en god utnyttelse av ressur-
sene og et lønnsomt næringsliv i hele landet. 

Næringsliv over hele landet

Næringslivet har stor betydning for sysselsetting 
og bosetting i alle lokalsamfunn. Den geografiske 
plasseringen av industrien i Norge har vært 
avhengig av tilgang til energiressurser i området 
og steder med gode kommunikasjonsmuligheter 
for å transportere råstoffer eller skipe ferdige pro-
dukter til andre land. I byene dominerer tjeneste-
næringene. Rådgivning og andre bedriftsrettede 
tjenester vokser i de store byene hvor det er god 
tilgang på høyt utdannet arbeidskraft. Vår natur 
har bidratt til at reiselivsnæringen vokser i mange 
distrikter. Likevel sysselsetter reiselivsnæringen 
flest mennesker i byene. 

Mulighetene for utvikling av eksisterende 
virksomhet eller opprettelse av ny trenger ikke 
være begrenset av geografien. Eksempelvis bør 
tiltak og støtte for etableringer og gründervirk-
somhet ha hele landet som nedslagsfelt. Samtidig 
kan ulike regioner ha ulike utfordringer, både ut 
fra eksisterende næringsliv, kompetanse, arbeids-
kraft og naturressurser. Dette må virkemiddelap-
paratet ta høyde for. 

2 Furre, B. (1996). Norsk historie 1905–1990. Oslo: Samla-
get.

3 http://www.ssb.no/vis/magasinet/norge_sverige/art-
2005-04-25-01.html

4 Antall sysselsatte er beregnet med utgangspunkt i Abelias 
bruk av Eurostats definisjon av «kunnskapsnæringen». For 
utfyllende informasjon, se Abelias Konjunkturbarometer 
2011. 

5 NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor, s. 450.
6 Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – Kunnskap gir mulig-

heter. 7 Statistisk sentralbyrå og Eurostat.
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Lokaliseringsmønsteret i industrien og 
næringslivet forøvrig er delvis et resultat av histo-
riske føringer og av lokalisering nær naturressur-
ser. Reiselivsnæringen utnytter lokal natur og res-
surser og kan bety mye for sysselsettingen i både 
byer og distriktskommuner. Primærnæringene, 
jordbruk, skogbruk og fiske med tilhørende for-
edlingsindustri, er i hovedsak distriktsnæringer. 
Bygge- og anleggsnæringen har størst omsetning 
i byene, men næringen er representert i alle kom-
munene i landet og er relativt sett den næringen 
som har størst innvirkning på sysselsettingen 
utenfor byene.

Industrien følger ikke noe entydig sentrum-
periferi-mønster. Kraftintensiv industri er normalt 
lokalisert nær vannkraftressursene i distriktene 
og har ofte avgjørende betydning for sysselsetting 
og bosetting i de lokalsamfunnene der den ligger. 
Vi har også eksempler på at enkelte næringer er 
særlig representert i visse områder. Dette gjelder 
blant annet prosessindustrien i Porsgrunn og 
Bamble kommune i Telemark, petroleumsnærin-
gen i Rogaland, smelteverkindustrien i Rana kom-
mune og møbelindustrien i Møre og Romsdal. 
Norsk industri har en sterk posisjon i mange mar-
keder, både innenfor metall og kjemisk industri, 
men også innenfor noen særlige teknologinisjer.

Sterke tradisjoner og kompetanse i sjøfart gjør 
at Norge er verdens femte største skipsfartsna-
sjon. Den maritime næringen bidrar til arbeids-
plasser langs hele kysten, men næringen har også 
virksomhet som gjør at den har stor betydning for 
næringsutviklingen i de større byene. I tillegg til 
maritime næringer, er både petroleumssektoren, 
petroleumsrettet leverandørindustri og fiskerinæ-
ringer og havbruk sterkt representert langs kys-
ten.

Næringspolitikk og distriktspolitikk

En politikk for å stimulere til vekst og sysselset-
ting i hele landet har vært viktig for verdiskapin-
gen. Næringspolitikken har derfor hele landet 
som virkefelt. En næringspolitikk med satsinger 
på næringer hvor vi har naturlige fortrinn, er en 
politikk for distriktene. Virkemidlene, som omta-
les i denne næringsmeldingen, har hatt og vil fort-
sette å ha relevans for ulike distrikter og regioner. 

Som påpekt i Meld. St. 13 (2012–2013) Ta heile 
Noreg i bruk – Distrikts- og regionalpolitikken er 
det viktig med regional balanse for å få mest mulig 
verdiskaping ut av både arbeidskraften og de 
naturgitte ressursene. De distriktspolitiske mål-

settingene som legger vekt på fremtidig verdiska-
ping, kompetanseutvikling og lokal samfunnsut-
vikling representerer derfor også god næringspo-
litikk.

Utfordringer fremover

Endringer i næringsstruktur har konsekvenser 
for hvordan arbeidsplassene fordeler seg i landet. 
Veksten i kunnskapsintensive næringer har i 
hovedsak skjedd i sentrale strøk. Andelen som er 
sysselsatt i privat tjenesteyting er 40 pst. i sentrale 
strøk og 25 pst. i spredtbygde regioner.8 

Varehandel, privat- og forretningsmessig tje-
nesteyting er i betydelig grad lokalisert i byer og 
tettbebygde regioner. Dette kan ses på som en 
naturlig arbeidsdeling mellom by og land. Men 
kompetansearbeidsplassutvalget mener at det er 
vesentlig for regional og nasjonal verdiskaping at 
det legges til rette for omstilling til kompetansein-
tensiv virksomhet i hele landet.9 Det skyldes nett-
opp at det er disse næringene som har vokst mest 
de siste årene, og vi kan også forvente at det er 
her mange nye arbeidsplasser vil komme.

Tilgjengelig kompetent arbeidskraft vil også 
være viktig for utvikling av de ressursbaserte dis-
triktsnæringene. Mineralnæringen er et eksempel 
på en bransje som vil kreve mye kompetanse. En 
politikk for å sikre distriktsnæringene den nød-
vendige arbeidskraft vil måtte være en bærebjelke 
for verdiskapingen i fremtiden. Distriktspolitiske 
og næringspolitiske interesser er her sammenfal-
lende. Et viktig tiltak for å få flere kompetansear-
beidsplasser i distriktene er å bedre både den 
fysiske og digitale infrastruktur. Investeringer i 
samferdsel vil kunne koble arbeidsmarkeder 
sammen slik at tilgang på spesiell kompetanse 
bedres for det lokale næringsliv og slik at en sam-
let sett kan få en bedre tilpasning mellom tilbud av 
og etterspørsel etter arbeidskraft. Utbygging av 
den digitale infrastruktur, særskilt en utbygging 
av Internett, vil være et nødvendig tiltak for å øke 
bo- og etableringslyst generelt. 

Lykkes vi med en utbygging av hensiktsmes-
sig infrastruktur og med å etablere arbeidsmarke-
der som trekker til seg kompetent arbeidskraft, er 
det lagt et godt fundament for videre verdiskaping 
i hele landet.

8 NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for 
vekst i hele landet.

9 NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for 
vekst i hele landet.
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3.3 Produktivitet og lønnsomhet

Produktivitet er et mål på hvor mye vi skaper av 
verdier relativt til hvor mye ressurser vi bruker. 
Økt produktivitet er generelt den viktigste kilden 
til velstandsvekst. Økt produktivitet er derfor noe 
vi strekker oss etter, men det er likevel et mål som 
må brukes riktig. Målet gir ingen direkte politik-
kimplikasjoner. Lønnsomhet er det sentrale for 
verdiskaping. Det går an å være produktiv uten å 
være spesielt lønnsom, for eksempel fordi man 
opererer i et marked med sterk konkurranse og 
lave driftsmarginer. Tilsvarende er det mulig å 
være lønnsom uten å være særlig produktiv. En 
slik situasjon kan for eksempel være et resultat av 
at det er mangelfull konkurranse eller at man høs-
ter en grunnrente. Siden 1972 har produktiviteten 
(bruttoprodukt per time) i fiske, fangst og akva-
kultur steget med 1710 pst. Samtidig har produkti-
viteten falt med 49,4 pst. i utvinning av råolje og 
naturgass.10 Likevel er det sistnevnte sektor som i 
dag er viktigst for oss med hensyn til inntekter. 
Betydningen av å være i lønnsomme bransjer kan 
ikke understrekes nok. Å være i lønnsomme bran-
sjer – også om man ikke alltid er best  – er det som 
gir oss høy verdiskaping i dag og som også kan gi 
oss høy verdiskaping i fremtiden. Tilsvarende 
uheldig er det å være innelåst i en ulønnsom bran-
sje; innelåst i betydningen at en har mye investert 
realkapital, og eventuelt humankapital, som har 
dårlige alternative anvendelser.

På lang sikt betyr produktivitetsvekst svært 
mye for vår levestandard. Økonomen Paul Krug-
mans ofte siterte utsagn er verdt å legge seg på 
minnet: «Productivity isn’t everything, but in the 
long run it is almost everything. A country’s abi-
lity to improve its standard of living over time 
depends almost entirely on its ability to raise its 
output per worker.»11 Flere mål på produktivitet 
brukes. Det som kjennetegner de ulike målene, er 
at de viser vår verdiskaping i forhold til en eller 
flere innsatsfaktorer.12 Ettersom arbeidskraft og 
kapital er våre viktigste innsatsfaktorer, blir to 
ulike produktivitetsmål verdiskaping per arbeids-
time (mye brukt) eller verdiskaping per kapitalen-
het (lite brukt). Et tredje mål er såkalt total faktor-

produktivitet; det er et mål som fanger opp den 
del av verdiskapingen som ikke kan tilskrives 
noen direkte målbar innsatsfaktor. I kapittel 2 gis 
en oversikt over produktivitetsveksten i Norge 
over tid og innenfor enkelte næringer. Den norske 
velferden og det norske lønnsnivået er et tegn på 
at vi samlet sett har høy produktivitet i norsk øko-
nomi. 

Det vanligste begrepet, og det som er enklest 
å beregne, er arbeidskraftproduktivitet, det vil si 
verdiskaping per sysselsatt eller verdiskaping per 
timeverk. Det siste målet omtales også som time-
verkproduktivitet. Begrepet arbeidskraftprodukti-
vitet kan være noe misvisende. Det er ikke bare 
mer effektiv arbeidsinnsats som vil øke arbeids-
kraftproduktiviteten, det samme vil for eksempel 
mer kapitalinnsats i produksjonen. Arbeidskraft-
produktivitet er altså et generelt mål på verdiska-
ping per enhet arbeidsinnsats; det er ikke et mål 
som kun reflekterer hvor effektiv arbeidskraften 
er. Norges arbeidskraftproduktivitet er 58 pst. 
høyere enn snittet i EU, målt i 2011. Den høye 
arbeidskraftproduktiviteten kan delvis tilskrives 
den spesielt høye avkastningen som petroleums-
virksomheten gir. Men selv korrigert for dette lig-
ger Norge godt over gjennomsnittet i EU. Produk-
tiviteten i Fastlands-Norge var 23 pst. lavere enn 
for norsk økonomi totalt i 2011. 

Total faktorproduktivitet (TFP) skiller seg 
prinsipielt fra andre produktivitetsmål ved at den 
ikke kan måles direkte; i stedet fremkommer den 
beregningsmessig som en restfaktor, det vil si 
som den del av verdiskapingen som ikke kan for-
klares med bruk av arbeidskraft, kapital eller inn-
satsvarer. Vekst i TFP kalles ofte «ren» produktivi-
tetsvekst.

Ren produktivitetsvekst oppnås gjerne gjen-
nom mange former for innovasjon som teknolo-
gisk fremgang, bedre ledelse og «smartere» pro-
duksjonsmetoder. Nært knyttet til dette er forsk-
ning og at vi har institusjoner som legger til rette 
for at kunnskap og nyvinninger blir anvendt til 
lønnsom produksjon. For at teknologisk fremgang 
skal bidra til økonomisk vekst, må arbeidsstokken 
ha relevant kompetanse til å utnytte den nye tek-
nologien. Produktiviteten per sysselsatt øker med 
kompetansenivået i arbeidsstyrken og/eller med 
økt kapitalinnsats per arbeider. Mens arbeidskraft 
og realkapital er begrensede innsatsfaktorer, er 
det knapt noen grense for hvor mye innovasjon, 
bredt definert, kan bidra til produktivitetsvekst.

Partssamarbeid, flate strukturer og kompe-
tente medarbeidere er tre faktorer som spesielt 
kan pekes på for å fremme innovasjon. Produktivi-
teten avhenger således av alle forhold som påvir-

10 Bruttoprodukt per arbeidstime, i faste 2005-priser. Nasjo-
nalregnskapet 1972–2011, Statistisk sentralbyrå.

11 Krugman, P. (1990). The Age of Diminished Expectations: 
U.S. Economic Policy in the 1990s. Cambridge, MA: The 
MIT Press.

12 Et vanlig brukt mål på verdiskaping er det fagøkonomiske 
begrepet bruttoprodukt som defineres som produksjon fra-
trukket produktinnsats, dvs. fratrukket de varer og tjenes-
ter som brukes i produksjonsprosessen.
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ker vår produksjonsevne. God omstillingsevne 
som medfører at produksjonen blir mer lønnsom 
eller at ledige ressurser tas i bruk, er viktig. Bedre 
infrastruktur gir økt produktivitet. 

Sammenliknet med andre OECD-land er BNP 
per innbygger høyt i Norge.13 I OECD er det kun 
Luxembourg som har høyere BNP per innbygger 
enn Norge, og i euroområdet er BNP per innbyg-
ger i gjennomsnitt om lag 2/3 av Norges. Dette 
reflekterer høyere arbeidsproduktivitet i Norge 
enn i de fleste andre land.14

Produktivitet betyr mye på lang sikt for vår 
levestandard. Men på kort sikt kan vi ikke lese så 
mye ut av produktivitetsutviklingen siden den vil 
påvirkes av konjunkturbevegelsene. Produktivitet 
per arbeidstime kan øke dersom arbeidsledighe-
ten øker og BNP reduseres fordi de minst produk-
tive arbeidsplassene forsvinner først. Og tilsva-
rende vil produktivitet per arbeidstime lett synke 
ved økt sysselsetting fordi de arbeidsplassene 
som kommer til, i utgangspunktet er marginalt 
lønnsomme. Også litt flaks kan fremstå som at vi 
har økt produktiviteten vår. For eksempel har 
Norge nytt godt av at en del innsatsvarer som 
importeres, har blitt billigere. Dette vil fremtre 
som produktivitetsvekst dersom det ikke kontrol-
leres for, noe som kan være vanskelig å gjøre. I 
realiteten bidrar ikke billigere innsatsfaktorer til 
økt produktivitet, men økt lønnsomhet. Norsk 
produksjon av solcellepanel derimot er et eksem-
pel på hvordan en kan få prisutviklingen imot seg. 
Her har verdiskapingen gått ned fordi prisen på 
ferdigproduktet har sunket; da hjelper det ikke at 
bedriftene samtidig kan ha blitt langt mer effek-
tive i sin produksjon.

Den sterke produktivitetsveksten og det høye 
produktivitetsnivået i fastlandsøkonomien kan ha 
en rekke årsaker. Det kan tyde på at norsk øko-
nomi har lykkes i å utnytte eksisterende teknologi 
og at landet har en godt kvalifisert arbeidsstyrke. 
Norsk næringsstruktur har endret seg betydelig i 
takt med globaliseringen. I 1970 var det like 
mange sysselsatte i industrien som innenfor helse 
og omsorg. Helt siden Norge begynte å utvinne 
olje og gass har imidlertid dette vært i kraftig end-
ring. Samtidig har industrinæringen utviklet seg 
til en mer kompetansekrevende sektor. Norge er 
nettoeksportør av olje og gass, av kapital- og ener-
giintensive varer, og av sjøtransporttjenester. Sam-
tidig er vi nettoimportør av en rekke arbeidsinten-
sive varer.

Vi har tilpasset næringsstrukturen over tid. 
Norsk næringsliv har beveget seg bort fra enkle 
arbeidsintensive industriprosesser og beveget seg 
mot stadig mer kapital- og kompetansekrevende 
næringer. Den økte globale arbeidsdelingen har, 
særlig i de senere år, fremskyndet endringene i 
norsk næringsstruktur. Virksomhetene har som 
konsekvens blitt mer spesialiserte. Arbeidsdeling 
innenfor skipsbygging, outsourcing av it-tjenester 
samt økt bruk av underleveranser innenfor bygg 
og anlegg er eksempler på dette. Dette kombinert 
med en gunstig endring i bytteforholdet mellom 
norske og utenlandske varer over perioden, med 
blant annet en tre- til firedobling av oljeprisen, kan 
forklare den gunstige utviklingen for norsk øko-
nomi. Bedringen i bytteforholdet siden 2000 skyl-
des først og fremst den markerte oppgangen i 
oljeprisen etter årtusenskiftet og lave importpri-
ser. Begge deler har sammenheng med Kinas 
fulle inntreden i verdensøkonomien og landets 
sterke økonomiske vekst. Vi kan imidlertid ikke 
basere oss på at den gunstige utviklingen i bytte-
forholdet vil fortsette. I de andre skandinaviske 
landene, OECD og USA er bytteforholdet om lag 
uendret siden første halvdel av 1990-tallet.15 

Det er potensial for produktivitetsvekst i alle 
sektorer. Produktivitetsvekst i en sektor frigjør 
ressurser som kan anvendes i andre sektorer hvor 
det er behov for det. Slik sett er det like stort 
behov for produktivitetsvekst i tjenesteytende 
næringer som i industrien.

Når vi taler om produktivitetsvekst, er det vik-
tig å ha klart for seg ulikheter mellom varepro-
duksjon og tjenesteytende produksjon. Det kan 
være lettere å oppnå økt produktivitet for kapital-
intensiv vareproduksjon enn det er for arbeidsin-
tensiv tjenesteproduksjon. Dette har sammen-
heng med i hvilken grad arbeidsinnsatsen kan 
substitueres med andre innsatsfaktorer; eller 
uttrykt på en annen måte, om arbeidsinnsatsen er 
et instrument for å frembringe et sluttprodukt 
eller om arbeidsinnsatsen konstituerer en hoved-
del av selve sluttproduktet.16 En tjenesteytende 
sektor som, helse og omsorg er for eksempel 
dominert av sistnevnte type arbeidsinnsats. Følge-
lig kan vi ikke forvente den samme produktivitets-
utvikling i slike sektorer som i sektorer preget av 
en (stadig mer) mekanisert vareproduksjon.17 I 

13 Jf. figur 3.1 i Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 
2013.

14 Perspektivmeldingen 2013.

15 Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013.
16 Baumol, W.J., (1967). Macroeconomics of Unbalanced 

Growth: The Anatomy of Urban Crisis. American Econo-
mic Review, 57(3), 415–426.

17 Det er for eksempel ikke tilrådelig at et symfoniorkester 
spiller dobbelt så fort for å øke sin produktivitet.
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Norge tilbys mange av disse tjenestene av det 
offentlige.

Også tjenesteytende næringer kan stå for god 
produktivitetsvekst. Varehandel med sine innova-
sjoner innen logistikk, og telekommunikasjon der 
utviklingen i stor grad er teknologisk drevet, er 
eksempler på tjenestenæringer med produktivi-
tetsvekst. Også i arbeidsintensive næringer er det 
rom for produktivitetsøkninger, ikke nødvendig-
vis i form av at den enkelte arbeidstaker skal yte 
mer, men i form av bedre organisatoriske og 
administrative løsninger.

Den kontinuerlige prosess med at enkelte 
gamle bedrifter legges ned, og nye bedrifter og 
arbeidsplasser oppstår, er viktig for produktivite-
ten; spesielt i de tilfeller der utdatert og ineffektiv 
teknologi erstattes med ny teknologi. Jevnt over 
står det mye moderne teknologi bak tjenestepro-
duksjon i Norge. Vi benytter «den humane kapi-
tal» effektivt; ny teknologi tas ofte hurtig i bruk.

3.4 Naturgitte fortrinn18

Norge har rik tilgang på naturressurser sammen-
lignet med innbyggertallet. Vi er rike på fisk, sjø-
mat, skog, mineraler og energikilder som råolje, 
naturgass og vann. Naturmessig ligger også for-
holdene til rette for fornybar energiproduksjon fra 
vind og bioenergi. Betydningen av naturressurser 
i verdiskapingen er høyere enn for de fleste andre 

land det er naturlig å sammenligne oss med. Ikke 
minst har petroleumsressursene bidratt til dette. 
En betydelig andel av norsk verdiskaping er 
basert på utnyttelse av olje/gass, kraft, fisk/
marine ressurser og skog.

Norges næringsstruktur bærer, naturlig nok, 
preg av naturressursgrunnlaget. Skogbruk, fiske 
og fangst er basert på god tilgang på fornybare 
ressurser. Jordbrukets forholdsvis begrensede 
økonomiske betydning i Norge er et resultat av 
klimaet og av at vi har begrenset med dyrkbare 
arealer egnet for matproduksjon. Også industriali-
seringen av Norge var preget av tilgangen på 
naturressurser, særlig vannkraft. Vårt spredte 
bosettingsmønster må ses i lys av naturressurstil-
gangen.

Norges ressursrikdom gir oss noen fortrinn 
som vi har utnyttet i handel med andre land. Å 
utnytte våre komparative fortrinn og ved å spesia-
lisere seg i næringer hvor vi relativt sett har mest 
effektiv produksjon og deretter handle med andre 
land, har vi sørget for en effektiv utnyttelse av vårt 
lands ressurser i produksjonen samtidig som for-
brukernes behov dekkes gjennom både egenpro-
duksjon og import. Kombinert med at våre kom-
parative fortrinn har vært knyttet til næringer 
med høy lønnsomhet, har det bidratt til vår leve-
standard 

Ressursbaserte næringer kan gi opphav til 
særlig god lønnsomhet utover normal avlønning 
av arbeidskraft og realkapital. Denne ekstraav-
kastningen omtales gjerne som grunnrente eller 
ressursrente. Grunnrente kan trekkes inn gjen-
nom beskatning eller gi grunnlag for ekstra 

18 Fremstillingen i dette avsnittet bygger i stor grad på Meld. 
St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013, avsnitt 3.6, 
og til dels på NOU 2001: 29 Best i test?, kapittel 5.

Figur 3.1 Beregnet grunnrente fra fornybare naturressurser i utvalgte næringer i fastlandsøkonomien. 
Faste tusen 2010-kroner per innbygger. 1970–2011

Kilder: Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013 og Statistisk sentralbyrå
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avkastning på arbeidskraft eller kapital. Betydnin-
gen av naturressursene for Norges disponible inn-
tekt kan anslås ved å beregne grunnrenten i ulike 
næringer som benytter naturressurser. Figur 3.1 
viser anslag over grunnrenten i enkelte næringer 
som benytter fornybare naturressurser, beregnet 
med utgangspunkt i tall fra nasjonalregnskapet. 
Ved denne beregningen er det lagt til grunn en 
antatt normalavkastning på 7 pst., som om lag til-
svarer den gjennomsnittlige kapitalavkastningen i 
industrien siden 1985, og en normalavlønning av 
arbeidskraften lik gjennomsnittlig timelønnskost-
nad i Fastlands-Norge ganger faktisk antall 
arbeidstimer i næringen. Beregningene viser at 
det av disse næringene særlig er produksjon av 
vannkraft som har bidratt med grunnrenteinntek-
ter de siste årene, men at det i perioder også har 
vært positive grunnrenteinntekter i skogbruk. 
Innenfor landbruk, og i mindre grad i fiske og 
fangst, er den beregnede grunnrenten negativ, 
dvs. at avkastningen ligger lavere enn forventet 
normalavkastning. I disse næringene har imidler-
tid avkastningen bedret seg de siste ti årene.19

Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er 
den næringen i Norge som innebærer klart størst 
inntekter fra grunnrente. I 2008 tilsvarte grunn-
renten i petroleumsutvinningen, når en normalav-
kastning på realkapitalen på 7 pst. er trukket fra, 
om lag 100 000 kroner per innbygger, målt i 2012-
priser, eller om lag 20 pst. av samlet disponibel 
realinntekt for Norge, jf. figur 3.2. Med den spare-

rate vi har for statens petroleumsinntekter i form 
av investeringer foretatt av Statens pensjonsfond 
utland, kan uttaket av olje og gass karakteriseres 
som en omplassering av formue fra en råvarebe-
holdning til en finansiell fordring.

En høy samlet grunnrenteinntekt betyr at 
naturressursene bidrar mye til landets inntekt. 
Erfaringer fra land som har hatt store grunnrente-
inntekter, viser imidlertid at rike naturressurser 
ikke er noen garanti for høy samlet inntekt eller 
velferd på lang sikt. Bruken av inntektene gir 
typisk en endring i næringsstrukturen som ikke 
er hensiktsmessig når grunnrenteinntektene med 
tiden reduseres: En plutselig inntektsøkning fra 
en naturressurs fører til økt samlet etterspørsel, 
og til en oppbygging av skjermet sektor; når en 
blir rikere, ønsker en forholdsvis mer av de tjenes-
ter som tilbys i skjermet sektor. Gjennom relative 
prisendringer som etterspørselsøkningen fører til, 
vil skjermet sektor trekke til seg ressurser fra 
konkurranseutsatt sektor som bygges ned. Men 
når inntekten fra naturressursen reduseres eller 
faller bort, oppstår det et underskudd i handelsba-
lansen som må dekkes inn, enten ved å redusere 
samlet etterspørsel eller ved å øke eksportinntek-
tene. Det er vanskeligere å bygge opp igjen kon-
kurranseutsatt sektor enn det var å bygge den 
ned. Å redusere samlet etterspørsel i en slik situa-
sjon fører til arbeidsledighet. Å fortsette som før 
fører til store underskudd i handelsbalansen, 
gjeldsoppbygging mot utlandet og redusert øko-
nomisk handlefrihet. Endringer i næringsstruktu-
ren tar erfaringsmessig lang tid. Fenomenet går 19 Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013.

Figur 3.2 Grunnrente fra utvinning av petroleum på norsk sokkel. Prosent av disponibel realinntekt. 
1985–2011

Kilder: Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013 og Statistisk sentralbyrå
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under navnet Hollandsk syke etter den nedbyg-
ging av tradisjonell industri som Nederland opp-
levde på 1970-tallet etter at inntekter fra det store 
gassfeltet Groningen strømmet til. Å unngå en slik 
situasjon er et viktig mål for næringspolitikken. 

Utviklingen i grunnrenteinntektene fra de for-
nybare naturressursene ventes også i årene frem-
over å være forholdsvis beskjedne sammenliknet 
med den samlede disponible realinntekten for 
Norge. Det videre forløpet for petroleumsinntek-
tene vil imidlertid ha stor betydning. Produksjo-
nen vil avta etter hvert som olje- og gassressur-
sene tappes ut. Også avkastningen på den delen 
av oljeformuen som er omgjort til finansformue, 
har stor betydning for disponibel realinntekt frem-
over.

Naturressursene gir grunnlag for og har bidratt 
til annen næringsvirksomhet. Dette gjelder opp-
strøms virksomhet som leverer til investeringer og 
drift til utnyttelse av naturressursen, som for 
eksempel leverandørindustri til norsk kontinental-
sokkel, og nedstrøms virksomhet hvor naturres-
surser er innsatsfaktor eller gir grunnlag for videre-
foredling, som i petrokjemisk industri, kraftintensiv 
industri, treforedling og fiskeforedling. 

Flere av våre naturressursbaserte næringer er 
store produsenter og eksportører både i euro-
peisk og global sammenligning. Norge er blant 
verdens 10 største nettoeksportører av råolje, ver-
dens nest største gasseksportører og dessuten en 
stor vannkraftprodusent i Europa. Norge er en av 
verdens største sjømateksportører, og innenfor 
flere kraftintensiv næringer som metall- og papir-
industrien, er Norge en betydelig aktør.

Et lands velstandsnivå er avhengig av en god, 
langsiktig forvaltning av alle landets ressurser. 
Bruk av ikke-fornybare naturressurser reduserer 
nasjonalformuen dersom det ikke samtidig byg-
ges opp andre ressurser som minst gir det samme 
grunnlaget for fremtidig levestandard. Fornybare 
ressurser, for eksempel biologiske ressurser, må 
forvaltes slik at de overlates til kommende genera-
sjoner i god stand. Noen natur- og miljøressurser 
kan gå tapt uten at dette kan kompenseres med en 
økning i andre ressurser. Et eksempel på det er 
tap av biologisk mangfold. Målet om en bærekraf-
tig utvikling stiller i slike tilfeller særlige krav, 
bl.a. til forvaltningen av økosystemene og de øko-
logiske kretsløpene. Mange av disse ressursene 
er ikke nasjonale ressurser, men globale fellesres-
surser.

Våre naturgitte fortrinn medfører at Norge 
ofte omtales som en råvarebasert økonomi. Det 
kan være gunstig å være råvarebasert. Spesielt 
fornybare råvarer som fisk og vannkraft represen-

terer ressurser som det sannsynligvis vil være sik-
ker etterspørsel etter. Olje og gass gir normalt 
høy avkastning, og skog bør ha gode utsikter som 
en miljømessig gunstig råvare for ulike produkter. 
Å være en råvarebasert økonomi betyr ikke nød-
vendigvis at en stort sett skal eksportere råva-
rene. Mange råvarer kan bearbeides før de 
eksporteres. Hvorvidt en bearbeider råvarene, og 
omfanget på slik bearbeiding, vil bestemmes av 
lønnsomhetsbetraktninger. Det ligger mye avan-
sert teknologi og kunnskapsbaserte produksjons-
prosesser bak vår råvareeksport.

3.5 Kunnskap og forskning

En nøkkelfaktor til økonomisk utvikling er 
arbeidsstokkens kunnskap og kompetanse. Ver-
dien som ligger i norsk arbeidskraft er så verdifull 
at den utgjør mesteparten av vår nasjonalformue. 
Utdannings- og forskningspolitikken skal bidra til 
at arbeidskraften har relevant og tilstrekkelig høy 
kompetanse. 

Mesteparten av den vitenskapelige produksjo-
nen og teknologiutviklingen i verden skjer utenfor 
Norge. Det er derfor nødvendig med en bred 
generell kompetansebase for at vi skal kunne nyt-
tiggjøre oss denne kunnskapen.

Det er en allmenn oppfatning at forskning er 
avgjørende for økonomisk vekst og velferd, og at 
Norge må være på høyde med utviklingen i inter-
nasjonal forskning dersom vi skal fortsette å være 
blant verdens rikeste land. I et verdiskapingsper-
spektiv er forskning viktig fordi det kan legge 
grunnlag for å finne ut nye måter å frembringe 
eksisterende produkter på til lavere kostnader 
eller skape nye varer eller tjenester som det er, 
eller blir, etterspørsel etter. Samtidig er nærings-
livsrettet forskning i sin natur karakterisert ved 
betydelig usikkerhet om det faktisk vil frembringe 
noe som kan kommersialiseres og således gi lønn-
somme innovasjoner. 

Ressurser er knappe i alle økonomier. For 
forskningspolitikkens del betyr dette at på tross 
av økte satsinger og et internasjonalt forskermiljø, 
er tilgangen på ressurser begrenset. Dette 
begrenser igjen hvor mye og hvor mange områ-
der vi kan forske på. 

I næringslivet ligger det privatøkonomiske 
lønnsomhetsvurderinger til grunn for bedriftenes 
bruk av ressurser på forskning og utvikling 
(FoU), og utvelgelsen av FoU-prosjekter skjer 
etter forventninger om fremtidig avkastning på 
disse investeringene. Det er grunn til å tro at 
næringslivet forsker for lite i samfunnsøkonomisk 
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forstand, fordi den privatøkonomiske gevinsten av 
forskningen ofte er lavere enn den samfunnsøko-
nomiske gevinsten av samme forskning. Dette 
begrunner offentlig innsats og (del)finansiering 
av FoU. En nylig evaluering av Norges forsk-
ningsråd viser at forskningsrådets finansiering av 
FoU-prosjekter i næringslivet ikke har fortrengt 
den private finansiering.20 

Nye kunnskapsområder utvikles i all hovedsak 
i utlandet. Men også vår egen forskning er viktig 
fordi det er vanskelig å vite hvilke av disse områ-
dene som vil ha stor betydning i fremtiden og som 
det derfor er viktig å holde seg oppdatert på. Det 
kan likevel argumenteres for at enkelte av disse 
områdene bør plukkes ut på bakgrunn av et føre-
var-prinsipp, slik at man blir i stand til å anvende 
den aktuelle teknologien i fremtiden. Denne pro-
blematikken kan spesielt knyttes til samfunnets 
behov for å ha en tilstrekkelig absorberingsevne 
av forskning, slik at det kan legges til rette for 
kunnskapsimport på nye områder. 

Nye kunnskapsområder ses ofte i sammen-
heng med såkalte generiske teknologier. Disse 
kjennetegnes ved at de har mange anvendelses-
områder, stort potensial for videreutvikling og at 
anvendelser ofte krever komplementære innova-
sjoner. Generiske teknologier kjennetegnes der-
for ved at de genererer spesielt sterke eksterne 
effekter,21 og dette kan igjen begrunne offentlig 
finansiering. Det er imidlertid viktig å være klar 
over at kunnskapsområder kan være nye, og vik-
tige, uten å ha disse kjennetegnene. 

Empiriske undersøkelser støtter at det er stort 
avvik mellom samfunnsøkonomisk og privatøko-
nomisk avkastning av grunnforskning.22 En over-
sikt over økonomisk avkastning av forskning viser 
at privat avkastning på investeringer i FoU i gjen-
nomsnitt ligger over normal kapitalavkastning og 
at den samfunnsøkonomiske avkastningen er høy-
ere enn den privatøkonomiske.23

Det er flere samfunnsøkonomiske begrunnel-
ser til at private aktører ikke i tilstrekkelig grad 

utfører grunnforskning. Det kan være betydelige 
eksterne effekter, i tillegg til at en del kunnskaps-
produksjon vil kunne karakteriseres som et kol-
lektivt gode.24 Det er også ofte stor usikkerhet 
knyttet til den kommersielle verdien av grunnforsk-
ning, mens anvendt forskning i større grad er ret-
tet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser 
og således befinner seg nærmere muligheten for 
privatøkonomisk avkastning gjennom omsetning i 
markedet. 

På tross av at grunnforskning ikke nødvendig-
vis er direkte anvendbar, kan slik forskningsinn-
sats styrke vår evne til å hente inn – absorbere – 
relevante resultater utenfra og anvende disse og 
slik utgjøre en viktig aktivitet i en liten åpen øko-
nomi som vil bygge opp absorberingsevne.

Mesteparten av næringslivets FoU er knyttet 
til utviklingsarbeid, og mesteparten av den forsk-
ningen som skjer er anvendt. Det at mye av FoU-
aktiviteten i næringslivet er knyttet til utviklings-
arbeid ivaretar behovene for omstilling og innova-
sjon i etablert næringsliv. På den annen side kan 
FoU-aktivitet med et høyere forskningsinnhold 
være bedre egnet til å utløse omstilling mot et 
betydelig mer kunnskapsintensivt næringsliv. 

En forskningspolitikk som utelukkende foku-
serer på dagens næringsstruktur vil kunne virke 
konserverende på næringsstrukturen og 
begrense vår evne til å møte nye utfordringer i 
fremtiden. For å legge grunnlag for nye næringer 
og nye teknologier bør midler til grunnforskning 
derfor kanaliseres bredere enn hva den eksiste-
rende næringsstruktur tilsier. 

3.6 Klynger

Når vi snakker om klynger, tenker vi som oftest på 
geografisk opphopning av økonomisk aktivitet. 
Men geografisk samlokalisering trenger ikke bety 
at vi har med en selvforsterkende klynge å gjøre. 
Det kan også skyldes andre forhold, som naturgitt 
tilgang på ressurser eller andre immobile produk-
sjonsfaktorer. I USA er bilindustrien i Detroit et 
eksempel på en tradisjonell klynge, mens de 
mange databedrifter i Silicon Valley er et nyere 
eksempel. I Norge har maritim sektor i bred for-
stand vært fremhevet som en klynge av enkelte. 

20 Se side 86 i: Arnold, E. & B. Mahieu (2012). A Good Coun-
cil? Evaluation of the Research Council of Norway. Brigh-
ton: Technopolis Group.

21 En ekstern effekt oppstår ved at en aktørs økonomiske 
aktivitet påvirker andres nytte eller profitt utenom mar-
kedssystemet og uten at aktøren tar hensyn til det i sin 
egen økonomiske tilpasning. For forskningsinvesteringene 
kan gevinstene for samfunnet være større enn gevinstene 
for de private. I så fall vil private ikke generere nok forsk-
ning, samfunnsøkonomisk sett.

22 Hægeland, T. & J. Møen (2000). Betydningen av høyere 
utdanning og akademisk forskning for økonomisk vekst. 
En oversikt over teori og empiri. Rapporter 2000/10. Statis-
tisk sentralbyrå.

23 Hall, B., J. Mairesse & P. Mohnen (2010). Measuring the 
returns to R&D. I: Halle, B. & N. Rosenberg: Handbook of 
the Economics of Innovation. Amsterdam: Elsevier.

24 Et kollektivt gode er kjennetegnet ved at det ikke kan bli 
brukt opp og ved at man ikke kan stenge noen ute fra å 
bruke godet.
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For at en klynge skal være interessant i 
næringspolitisk sammenheng, må det være tale 
om en selvforsterkende klynge, dvs. en samling av 
bedrifter eller næringer som har gevinster av å 
lokalisere seg nær hverandre. Selve klyngemeka-
nismen består i at lønnsomheten i en bedrift eller 
næring påvirkes positivt av aktiviteten i andre 
bedrifter eller næringer i klyngen, fortrinnsvis 
gjennom positive eksterne effekter. Den enkelte 
bedrifts lønnsomhet avhenger altså av at andre 
bedrifter er lokalisert samme sted. Det er først og 
fremst bedriftene selv som høster gevinstene fra 
de positive effektene som oppstår mellom aktø-
rene i klyngen. Klyngens spesielle lønnsomhet gir 
en alternativ finansieringsform for enkeltbedrif-
tene, i form av egne oppsparte midler eller den 
inntektsstrømmen den genererer, i tillegg til 
finansiering via kapitalmarkedet. 

Klyngebegrepet har ikke en rolle i næringspo-
litikken som det er alminnelig enighet om. Faglig 
sett er det to ulike tilnærminger til analyse av 
klynger, som assosieres med henholdsvis Michael 
Porter og Paul Krugman. 

Det som vi kan kalle Porter-klynger, består av 
bedrifter i alle ledd av verdikjeden eller verdinett-
verket, og det er en rekke spesialiserte leveran-
dør- og tjenestebedrifter som betjener et antall 
små og store hovedbedrifter i næringsklyngen. Et 
typisk eksempel er den maritime klyngen i Norge. 
Metoden til Porter dreier seg om å telle og analy-
sere relasjoner mellom aktørene. Man kan der-
med se nærmere på samspillet mellom ulike 
bedrifter og næringer.

Krugman tar utgangspunkt i etablert økono-
misk teori. En næringsklynge oppstår ved at det 
enten er positive eksterne effekter mellom bedrif-
ter, eller stordriftsfordeler. Et eksempel på en 
positiv ekstern effekt kan være kunnskapsoverfø-
ring mellom bedriftene. Disse effektene er opphav 
til et klyngeoverskudd som kan gi økt avkastning 
til innsatsfaktorene (for eksempel høyere lønns-
nivå). 

Porter og Krugman har ulik metodisk tilnær-
ming. Som påpekt i Bergo-utvalget, legger Porter 
vekt på at klynger er verdifulle fordi de bidrar til 
eksport og innovasjon, mens Krugman vektlegger 
at klynger bidrar til at samlet verdiskaping blir 
større enn den ellers ville vært.25 Tilsvarende for-
skjeller er det i synet på konkurranse. Porter har 
som utgangspunkt at krevende kunder og skarp 
konkurranse er viktig for å fremme innovasjon. 
Krugman påpeker at konkurranse senker produk-

sjonskostnadene for klyngebedriftene og dermed 
bidrar til å styrke den selvforsterkende klyngen.

De selvforsterkende klyngene er viktige for 
verdiskapingen i et land. Alt annet likt fører de til 
høyere realinntekt i et land i form av økte lønnin-
ger (i næringen eller generelt) eller økt over-
skudd og kapitalavkastning. Generelt sett vil sam-
let verdiskaping i en økonomi bli større i en øko-
nomi med en eller flere slike klynger. Merinntek-
ten klyngen skaper kan ta ulik form, avhengig av 
markedsstrukturer i produkt- og faktormarkeder. 
Merinntekten kan ta form av renprofitt i bransjen, 
bli reflektert gjennom lavere konsumpriser, slå ut 
i høyere avlønning av klyngespesifikke innsatsfak-
torer eller slå ut i høyere generell avlønning av 
innsatsfaktorene i økonomien. Fordelingen av 
klyngeoverskuddet mellom innsatsfaktorene i 
økonomien vil avhenge av relativ faktorintensitet i 
klynge- og ikke-klyngebransjer. Hele klyngeover-
skuddet, og mer til, vil typisk tilflyte den faktoren 
som klyngebransjen er relativt mest intensiv i bru-
ken av. 

Økt grad av internasjonal mobilitet i faktor-
markeder og i vare- og tjenestemarkedet gjør at 
klyngene blir mer sensitive med henblikk på fak-
torpriser og rammevilkår. Slik kan vi få økt kon-
sentrasjon av klyngenæringer, det vil si at antall 
klynger kan forventes å gå ned samtidig som 
deres størrelse øker. Dette kan gi betydelige kon-
sekvenser for land og regioner som taper nærin-
ger og eventuelt hele industrielle miljøer.

Fordi bedrifter i selvforsterkende klynger ska-
per større samfunnsøkonomiske gevinster enn 
andre bedrifter, utledes det ofte at deres områder 
av den grunn bør utgjøre satsingsområder. Selv 
om forekomsten av klynger kan gi gevinster for 
samfunnet, er det trolig et mindre avvik mellom 
den samfunnsøkonomiske og den bedriftsøkono-
miske lønnsomheten for klynger enn hva som kan 
være tilfellet for andre bedrifter eller næringer. 
Dette skyldes at aktørene i en klynge som gruppe 
internaliserer de omtalte positive effektene.

En riktig utformet næringspolitikk overfor en 
klynge krever god informasjon om hva som kjen-
netegner bransjen og klyngemekanismene. Gene-
relt kan det ut fra kjennetegnene til selvforster-
kende klynger, være riktig at politikken innrettes 
for å støtte opp om å etablere klynger, der det er 
grunnlag for det.

Eksistensen av selvforsterkende klynger gir 
noen næringspolitiske utfordringer. Klyngeeffek-
tene gjør at konsekvensene av omstillinger i 
bedrifter eller næringer kan bli adskillig mer dras-
tiske enn i en verden uten klynger. Det vil ikke 
bare være enkeltstående bedrifter som flytter, 25 NOU 1996: 17 I Norge – for tiden?
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hele næringer kan bli «utslettet». Det kan gi kon-
sekvenser for lønnsomhet og konkurransedyktig-
het i relaterte næringer. En gjenoppbygging kan 
videre bli betydelig mer krevende enn avviklingen 
var i utgangspunktet. 

3.7 Samfunnsmodell og 
omstillingssolidaritet

Den høye graden av omstilling, både innad i og 
mellom næringer, har hatt stor betydning for den 
samlede verdiskapingen i norsk økonomi. Aktø-
rene i næringslivet har vært flinke til å bruke 
arbeidskraft og naturressurser der de har gitt høy-
est avkastning og flyttet innsatsfaktorene fra lav-
produktive til høyproduktive anvendelser. Dette 
er en betydelig forklaringsfaktor for den høye ver-
diskapingen vi har i dag. 

Ved å legge til rette for en god omstillingsevne 
har den norske samfunnsmodellen fremmet 
næringslivets konkurranseevne og åpnet for vekst 
og nye næringsmuligheter. En stabil makropoli-
tikk, universelle velferdsordninger og en arbeids-
livspolitikk tuftet på samarbeid mellom partene i 
arbeidslivet og fleksibilitet har bidratt til gode ram-
mebetingelser for næringslivet. I et arbeidsliv i kon-
tinuerlig endring har også utdannings- og kompe-
tansepolitikken en sentral rolle ved å gi folk flere 
muligheter og ved å tilrettelegge for at næringslivet 
får den kompetansen det er behov for. 

De universelle velferdsordningene er kjernen i 
den norske velferdsmodellen. Gratis utdanning på 
alle nivå har bidratt til et høyt kunnskapsnivå og 
økt kompetanse i befolkningen. Universelle tryg-
deordninger og et sosialt sikkerhetsnett har også 
økt risikoviljen og stimulert viljen til nyskaping 
gjennom nyetableringer.26 Det at retten til utdan-
ning og helsetjenester anses å være et offentlig 
ansvar, og ikke knyttes til verken arbeidsplass 
eller (sosioøkonomisk/familie-) bakgrunn, antas 
også å fremme entreprenørskap. En årlig kartleg-
ging av gründervirksomhet internasjonalt viser at 
i 2011 var 6,9 pst. av Norges befolkning involvert i 
gründervirksomhet. Norske gründerne skiller 
seg ut ved at en stor andel oppgir nye muligheter 
som den viktigste drivkraften til å starte egen 
bedrift. Dette i motsetning til mange andre land 
hvor en høy andel oppgir at de er gründerne fordi 
de er uten arbeid. 27

Vår samfunnsmodell legger til rette for yrkes-
deltakelse for grupper som ellers ville stått uten-
for arbeidslivet, og vi har en høy sysselsettings-
rate.28 Det er en høy andel eldre yrkesaktive sam-
menlignet med andre land, og norske kvinners 
yrkesaktivitet ligger godt over gjennomsnittet for 
OECD. Den gruppen som fremfor noen har økt 
sin yrkesfrekvens etter 1980, er kvinner med små 
barn. Dette er i stor grad et resultat av velferds-
ordninger som har gjort det mulig å kombinere 
familie og jobb. Høy barnehagedekning og lang 
fødselspermisjon, delt mellom foreldrene, er gode 
eksempler. 

Den norske modellen kjennetegnes av omfat-
tende fellesskapsløsninger, et godt sosialt sikker-
hetsnett og en jevn inntektsfordeling. Landsomfat-
tende fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjo-
ner, koordinert lønnsdannelse og inntektspolitisk 
samarbeid er viktige deler i den norske modellen. 
Dette har gitt grobunn for lav arbeidsledighet og 
stor omstillingsevne. Den høye omstillingsevnen i 
arbeidslivet er et resultat av en bevisst arbeidslivs-
politikk og en god inntektssikring. Oppsigelses-
vernet i forbindelse med omstillinger og nedbe-
manning er svakere i Norge enn i mange andre 
land. Samtidig stilles det strenge krav til individu-
elle oppsigelser av andre grunner. Et slikt stil-
lingsvern kombinert med inntektssikring gir 
trygghet og dermed vilje og evne til omstilling. I 
tillegg viser forskning av medbestemmelse, innfly-
telse og bedriftsdemokrati har stor betydning for 
omstillingsevnen. 

Det omfattende samarbeidet, både lokalt, på 
bransjenivå og sentralt mellom arbeidslivets par-
ter, har ført til konstruktive løsninger for virksom-
hetene, arbeidstakerne og samfunnet. Den norske 
modellen kjennetegnes av at partene gis innflyt-
else på hele den økonomiske politikken. Dette sik-
rer ivaretakelse av et samfunnsansvar og gir van-
skelige avgjørelser legitimitet. 

Et fellestrekk i de nordiske landene er den 
omstillingssolidaritet som ligger i at de som ram-
mes av omstilling, likevel har et sosialt sikkerhets-
nett. Når gevinstene ved høy omstillingsevne til-
faller samfunnet som helhet, kan det ligge effekti-
vitetsgevinster i tiltak som sikrer omstillingsdyk-
tige arbeidstakere slik at man unngår at omstil-
lingskostnadene bæres av enkeltindivider alene. 
Med andre ord er den samfunnsøkonomiske lønn-
somheten av at enkeltpersoner omstiller seg så 
stor at samfunnet samtidig må være villig til å 

26 Berge, Ø., J. Christiansen, J.E. Dølvik, T. Fløtten, J.M. 
Hippe, H. Kavli & S. Trygdestad (2009). De nordiske 
modellene etter år 2000 – en sammenliknende oppsumme-
ring, FAFO-notat 2009:11. Oslo: Fafo.

27 GEM Global Report 2011, Adult Population Survey (APS).
28 OECD Employment Outlook 2011: yrkesdeltakelsen for 

kvinner i alderen 15–64 år var 75,6 pst. i 2010.
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bære en del av kostnadene. Dette er en omstil-
lingssolidaritet i praksis, som både gir gevinster i 
dag og vil legge grunnlaget for fremtidig verdiska-
ping og for et fremtidig høyt velferdsnivå. 

Det blir likevel tidvis hevdet at det nordiske 
arbeidsmarkedet er rigid, preget av sterkt stil-
lingsvern og for høy grad av jobbtrygghet. Her 
må flere aspekter ses i sammenheng. Det 
utstrakte samarbeidet mellom arbeidslivets parter 
har bidratt sterkt til et lavt konfliktnivå i arbeidsli-
vet. Fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjo-
nene har tradisjonelt tatt samfunnsansvar og 
manet til samarbeid om fellesløsninger, både sen-
tralt og på den enkelte arbeidsplass. 

Man skulle videre tro at høye lønninger, høye 
skatter og stor offentlig sektor skulle gjøre norsk 
næringsliv ute av stand til å konkurrere. Høye 
skatter kan bidra til ineffektivitet, mens enkelte 
skatter kan være effektivitetsfremmende dersom 
de er riktig utformet. Når man sammenlikner land 
med høyt og lavt skattetrykk holder det ikke å se 
på skattetrykket alene. Det er viktig å vurdere 
hvordan skattene er innrettet og hvordan skatte-
pengene blir forvaltet. Gode velferdsordninger 
trenger ikke være sementerende på arbeidsmar-
kedet dersom de kombineres med fleksible ord-
ninger for arbeidsgiverne og tiltak for å bringe 
arbeidsledige tilbake i arbeid. 

Et velfungerende arbeidsmarked er en viktig 
forutsetning for fremtidens verdiskaping. Lønns-
dannelsen og arbeidslivspolitikken bør generelt 
sett være utformet slik at arbeidskraften utnyttes 
best mulig. Dette innebærer høyest mulig syssel-
setting, lavest mulig arbeidsledighet og dessuten 
yrkesmessig og geografisk mobilitet i arbeidsstyr-
ken. Regjeringen vil legge til rette for at folk sat-
ser på et livslangt yrkesliv og mener at et inklude-
rende arbeidsliv og et godt utbygd sikkerhets- og 
sosialnett går hånd i hånd med næringslivets 
behov for kompetent arbeidskraft.

Norge har valgt en modell for lønnsforhandlin-
gene, frontfagsmodellen, der lønnsevnen i kon-
kurranseutsatt sektor er retningsgivende for 
lønnsutviklingen ellers i økonomien. Det er 
næringspolitisk viktig at lønnsutviklingen i Norge 
er slik at den er opprettholdbar over tid og at kon-
kurranseutsatt sektor er tilstrekkelig stor. En like 
viktig side av dette er behovet for stadige produk-
tivitetsforbedringer. Det er slik vi kan møte kapi-
talavkastningskrav og samtidig forsvare det nor-
ske lønnsnivået. 

Modellen har bidratt til at de nordiske landene 
har verdens minste lønnsforskjeller. Lønnslikhet 
innebærer at «prisen» på høyt utdannet arbeids-
kraft er relativt sett lavere i Norge enn hos en del 

av våre viktige handelspartnere. Lønnslikhet 
fremmer de mest produktive næringene og legger 
således til rette for verdifulle omstillinger.

Små lønnsforskjeller har bidratt til et lavt kon-
fliktnivå. Universelle velferdsordninger som sik-
rer inntekt også for dem som mister jobben ved 
omstillinger, trekker i samme retning. Sosial sam-
hørighet er gunstig for samfunnets stabilitet og 
dermed også for investeringer. Kvalitet på 
arbeidsstyrken og infrastrukturen og det teknolo-
giske nivået er andre viktige faktorer for investo-
rer som også fremmes av den norske samfunns-
modellen.

Den norske samfunnsmodellen bidrar til verdi-
fulle omstillinger. Den norske modellen gir trygg-
het til å satse. Velferdsstaten trygger arbeiderens 
velferd, men bidrar samtidig til nødvendig omstil-
ling. Det sosiale sikkerhetsnettet og arbeidslivsre-
guleringene gir næringslivet fleksibilitet slik at 
det er enklere å omstille virksomheter. Dette er 
viktige forutsetninger for den verdiskapingen vi 
har oppnådd i dag og er også avgjørende bære-
bjelker for verdiskapingen fremover. 

3.8 Sosial tillit og sosial kapital

For å forklare økonomisk utvikling og verdiska-
ping har en tradisjonelt lagt vekt på et samfunns 
beholdning av arbeidskraft, realkapital og natur-
ressurser og evnen til å utnytte disse innsatsfakto-
rene. Hvor effektiv arbeidsstyrken er, avhenger 
både av den enkeltes kompetanse og av hvordan 
enkeltpersoner samhandler. Begrepet sosial kapi-
tal har fått økt oppmerksomhet de siste 20 år som 
en beskrivelse av økonomisk viktige sider ved 
samhandling. Begrepet brukes noe ulikt, men i 
vår sammenheng er vi opptatt av sosial kapital 
som et uttrykk for den verdi som normer, sosiale 
nettverk og kulturen generelt genererer, uavhen-
gig av direkte handlingsinsentiver.

Enkelte faktorer som inngår i sosial kapital, 
som normer og kulturelle trekk, kan være vanske-
lig å måle. Det kan imidlertid hevdes at begrepet 
tillit representerer den økonomisk mest relevante 
komponenten i et samfunns sosiale kapital.29 Og 
hvor utbredt tillit er i et samfunn kan måles. Økt 
grad av tillit blir i denne sammenheng noe som 
øker den sosiale kapital. 

Norge er et land preget av tillit. Vi skiller oss 
ut, sammen med de andre nordiske landene, i 

29 Francois, P. & J. Zabijnik (2003). Trust, Social Capital and 
Economic Development. CentER Discussion Paper 2003-
116.
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undersøkelser om i hvilken grad folk stoler på 
andre. Ingen andre land har en høyere andel som 
svarer «Folk flest er til å stole på».30 Visse kjenne-
tegn ved det norske samfunnet kan trekkes frem 
som mulige forklaringer på det høye tillitsnivået vi 
har. Det er en negativ sammenheng mellom sosial 
kapital og ulikhet i et samfunn; dersom de sosiale 
forskjeller øker, så svikter den sosiale kapital. Vi 
har, sammenlignet med mange andre land, vært 
forskånet for massearbeidsløshet og sosial uro i 
nyere tid. Det er derfor grunn til å tro at det rela-
tivt egalitære norske samfunnet fremmer tillit mel-
lom folk. En annen forklaring dreier seg om det 
omfattende organisasjonslivet som særpreger de 
nordiske landene. Gjennom kontakt og samarbeid 
i frivillige organisasjoner oppstår det, etter denne 
hypotesen, generell tillit som preger folk i møte 
med fremmede også. Et høyt utdanningsnivå i 
befolkningen kan også være en forklaringsvaria-
bel for et høyt tillitsnivå. 

Robert Putnam hevder at de tillitsskapende 
mekanismer i det amerikanske samfunn er under 
press og at den sosiale kapital er i ferd med å for-
vitre.31 Han mener blant annet å konstatere en 
nedgang i det aktive organisasjonsliv. Andre hypo-
teser er at urbanisering, nye generasjoner med en 
individuell livsstil, sekularisering og migrasjon 
utgjør trusler mot tillitsnivået. Spørsmålet er om 
vi kan spore noen slike tendenser i det norske 
samfunnet. Konklusjonen til Wollebæk (2011) er 
at vi ikke har noen tilsvarende forfallstendenser.32

Det kan ikke påvises noen negativ sammenheng 
mellom sekularisering og tillit og tesen om at 
urbanisering er negativt for tillitsnivået synes å ha 
liten støtte. Når det gjelder innvandring, og 
mulige effekter av en mer heterogen befolkning, 
viser det seg at det bare er i to andre europeiske 
land at tilliten til mennesker av en annen religion 
eller nasjonalitet er høyere enn i Norge. Det store 
bildet som avtegner seg, er at tillit mellom men-
nesker øker i Europa, og den øker aller mest i 
Norden.33

Det har vært påvist at høy grad av tillit bidrar 
til økonomisk vekst.34 I en studie fra 2010 under-
søkes sammenhengen nærmere.35 Ved å kontrol-

lere for andre faktorer som kan være korrelert 
med tillitsnivået, for eksempel geografi, religion 
eller historiske institusjoner, finner en at ulike gra-
der av tillit som karakteriserer ulike land, delvis 
kan forklare de ulike vekstratene til landene. En 
forklaring på hvorfor tillit påvirker økonomisk 
utvikling er at tillit medfører at økonomiske aktivi-
teter kan finne sted til lave transaksjonskostnader. 
Ved lav tillit mellom parter er det behov for omfat-
tende dokumentasjon, sikkerhet og kontrollmeka-
nismer. En annen hypotese er at høytillitssamfunn 
synes å fremme utvikling av store organisasjoner 
og foretak. En tolkning av dette er at samfunn 
kjennetegnet av tillit oppnår en mer hensiktsmes-
sig arbeidsdeling. 

Tillit kan kjennetegne mange relasjoner. I til-
legg til generell tillit mellom folk, har en blant 
annet tilliten som eksisterer mellom befolkning 
og myndigheter, og mellom befolkningen og sen-
trale institusjoner. Det er grunn til å tro at vi høs-
ter fordeler av den store grad av tillit som gjen-
nomsyrer mange relasjoner i det norske samfun-
net.

3.9 Godt fungerende byråkrati og 
regelverk

Et godt fungerende byråkrati og regelverk er en 
grunnleggende forutsetning for næringsutvikling 
og verdiskaping. Klare og lett tilgjengelige regler 
som administreres av en brukerrettet og åpen for-
valtning utgjør et godt grunnlag for å nå målet om 
høy verdiskaping. 

Misnøye med et ineffektivt byråkrati har vært 
et gjennomgangstema og har i de senere tiår gitt 
opphav til reformer av offentlig forvaltning, også i 
Norge, der organisering, insentivsystemer og mål-
formuleringer er inspirert av den private sektor. 
Hvor vellykkede slike reformer har vært er noe 
uklart. En utbredt bruk av sektorvise reformer 
som ikke har vært del av overordnete og gjen-
nomgående reformer, ledet Makt- og demokratiut-
redningen (1998–2003) til å omtale staten som 
fragmentert. Dette er noe av bakgrunnen for at 
regjeringen i St.meld. nr. 19 (2008–2009) Ei for-
valtning for demokrati og fellesskap slo fast at det 
klassiske byråkratiet representerer enkelte 

30 World Values Survey, www.worldvaluessurvey.org. Jf. figur 
5.2 i Perspektivmeldingen 2013, Finansdepartementet.

31 Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and 
Revival of American Community. New York, NY: Simon & 
Schuster.

32 Wollebæk, D. (2011). Norges sosiale kapital i nordisk og 
europeisk kontekst. I D. Wollebæk og S.B. Segaard (red.), 
Sosial kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm.

33 For en nærmere diskusjon av tillitens betydning i det nor-
ske samfunnet, se Skirbekk, H. & H. Grimen (2012). Tillit i 
Norge. Forlaget Res Publica.

34 Knack, S. & P. Keefer (1997). Does Social Capital Have an 
Economic Payoff? A Cross-country Investigation. Quar-
terly Journal of Economics. 112, 1252–88.

35 Algan, Y. & P. Cahuc (2010). Inherited Trust and Growth. 
American Economic Review, 100, 2060–2092. 
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grunnleggende verdier som det er nødvendig å ta 
vare på. 

De grunnleggende verdier som forvaltningen 
skal målbære, springer ut fra vår demokratiske 
styreform og rettsstatlige tradisjoner. Forvaltnin-
gen skal fremme demokrati og rettssikkerhet og stå 
for faglig integritet og effektivitet.36 Forvaltningen 
skal være politisk styrt og lojal mot de demokra-
tisk valgte organer slik at politiske vedtak blir satt 
ut i livet. Viktig for rettssikkerheten er en forvalt-
ning som er bundet av lov, og som står for lik 
behandling av like tilfeller. Rettssikkerheten styr-
kes av en forvaltning som er åpen for innsyn og 
som gir god veiledning. I tillegg er det nødvendig 
at vi har en betryggende klageadgang slik at feil 
kan rettes. En forvaltning med faglig integritet 
innebærer at det er kunnskap og godt faglig 
skjønn som skal styre enkeltvedtak. Forvaltnin-
gen skal opptre partipolitisk nøytralt. En forvalt-
ning som legger vekt på effektivitet, bruker res-
sursene i samsvar med politiske vedtak, men 
søker å oppnå de politiske målene på den mest 
ressursbesparende måten.

Samtidig som det er et ønske å styrke byråkra-
tiets kjerneverdier, er det viktig å ha en omstil-
lingsdyktig forvaltning som tar opp i seg nye for-
mer for samarbeid og arbeidsformer preget av økt 
brukermedvirkning. Norge har en velfungerende 
og omstillingsdyktig forvaltning. Fra et nærings-
politisk synspunkt må forvaltningen utvikle seg i 
samsvar med det som næringslivet trenger og i 
samsvar med endrede politiske mål. Spesielt gir 
Internett og informasjonsteknologi rom for nye 
løsninger for samarbeidet mellom forvaltning og 
næringsliv. I tillegg til kostnadseffektive rapporte-
ringsmåter, gjør de digitale løsningene at forhol-
dene nå ligger godt til rette for å gi viktig informa-
sjon og veiledning til næringslivet, noe som redu-
serer kostnadene og fremmer produktivitet.

Regelverk og forenkling

Norge har et omfattende regelverk. Styring på 
grunnlag av regler medvirker til likebehandling 
og til at det er mulig å forutsi hvordan vedtak truf-
fet av myndighetene vil falle ut. Et godt regelverk 
har en god struktur og rettsteknisk kvalitet slik at 
reglene er forståelige og lette å følge. Rettslige 
regler skal gi de tilsiktede virkninger og ikke 
medføre unødvendig ressursbruk. Utredningsin-
struksen er et viktig virkemiddel for å sikre at nytt 
regelverk blir mest mulig treffsikkert. Nærings- 

og handelsdepartementet har et særlig ansvar for 
å vurdere om nye forslag til regler påvirker 
næringslivet. Etter utredningsinstruksen skal et 
tiltak legges frem for NHD før det utredes dersom 
de første vurderingene tilsier at saken har konse-
kvenser for næringslivet.

En viktig del av regelverksarbeidet i de senere 
år har vært å gjøre regelverket enklere. Opp gjen-
nom årene har det vært en rekke initiativ og tiltak 
for regelforenkling. Regjeringen satte i 2012 i 
gang et forenklingsprosjekt med klare og ambisi-
øse mål for hvordan forenkling av regelverket skal 
gi økonomiske besparelser for næringslivet; det 
vises til omtalen av dette i kapittel 5.13. Enkelte 
forhold gjør arbeidet med regelforenkling kre-
vende. Rettsregler brukes på stadig flere sam-
funnsområder, og spesielt får vi et jevnt tilsig av 
regler fra EU gjennom EØS-avtalen. Makt- og 
demokratiutredningen (1998–2003) omtalte 
denne utviklingen som en rettsliggjøring av sam-
funnsstyringen; makt forskyves fra demokratisk 
valgte organ til rettslige organ. Utviklingen tyder 
på at det er nødvendig med et vedvarende arbeid 
for forenkling, og at en styrker politikken for en 
samlet og konsistent styring gjennom regulerin-
ger.

Internasjonale sammenligninger

Det finnes mange undersøkelser om forvaltning 
og regelverksutforming som sammenligner land. 
Siden både statistikkgrunnlaget varierer mellom 
land, og de enkelte land organiserer oppgavene på 
ulike måter, er det metodiske problemer knyttet 
til mange av disse sammenligningene. Slike 
undersøkelser beregner typisk en indikatorverdi 
som brukes til å rangere landene langs en dimen-
sjon. En gjennomgående svakhet ved de fleste av 
målingene er at de ikke gir noe mål på hvilken 
usikkerhet eller feilmargin som knytter seg til de 
enkelte indikatorverdiene eller punktestimatene. 

Verdensbankens årlige undersøkelse The 
Worldwide Governance Indicators (WGI) sammen-
ligner land innenfor flere bredt definerte områder. 
Datakildene er basert på omfattende spørreunder-
søkelser og oppfatninger til eksperter i offentlige 
institusjoner, private foretak og organisasjoner. 
Undersøkelsen har fått økende oppmerksomhet 
de senere år; antakelig fordi den fremstår som et 
av de best konstruerte indikatorsettene som er til-
gjengelig. Undersøkelsen dekker over 200 land, 
den bruker et vidt tilfang av datakilder og den rap-
porterer hvilken usikkerhet som knytter seg til 
indikatorverdiene, slik at en har relevant informa-
sjon ved sammenligning av verdier. I det følgende 

36 Fremstillingen bygger på kapittel 3 i St.meld. nr. 19 (2008–
2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap.
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rapporterer vi resultatet for tre av de mest rele-
vante indikatorene; disse måler henholdsvis myn-
dighetenes effektivitet, kvalitet på regulering, og 
kontroll med korrupsjon.

Indikatoren for myndighetenes effektivitet 
måler blant annet oppfatninger om kvalitet på 
offentlige tjenester, kvalitet på politikkutforming 
og gjennomføring, og myndighetenes troverdig-
het når det gjelder en konsekvent og forpliktende 
politikk. I 2011 var Norges skår på denne indikato-
ren 96,2. Skåren går fra 0 til 100 der 100 er best. 
En skår (eller persentil) på 96,2 betyr at 96,2 pst. 
av landene som er med i undersøkelsen, har en 
lavere skår enn Norge. Kun seks land har en høy-
ere skår. Indikatoren for reguleringskvalitet 
dreier seg om oppfatninger om myndighetenes 
evne til å lage og gjennomføre gode reguleringer 
som fremmer utvikling av privat næringsliv. Nor-
ges skår er her 91, og vi rangeres som nummer 20 
av 212 land. Når det gjelder indikatoren for kor-
rupsjon, som måler oppfatninger om i hvilken 
grad myndighetsutøvelse brukes til privat vin-
ning, rangeres Norge på en 7. plass med en skår 
på 97,2.

Norge er altså gjennomgående blant de beste i 
disse rangeringene. Et visst rom for forbedring er 
det riktignok når det gjelder reguleringskvalitet. 
Men det er ofte små forskjeller i beregnede indi-
katorverdier blant landene i toppen, og sammen 
med den usikkerhet eller feilmargin som knytter 
seg til rangeringene, tilsier dette at resultatene må 
tolkes med forsiktighet. Som nevnt rapporterer 
WGI feilmarginer for verdiene. Tar en hensyn til 
feilmarginene, viser det seg at det ikke er noe sik-
kert grunnlag for å si at den beste plasseringen 
reelt sett er bedre enn den Norge inntar for disse 
tre indikatorene.37, 38 

3.10 Innovasjon og entreprenørskap

Velstanden vi har i Norge i dag er basert på en 
effektiv utnyttelse av ressursene gjennom arbeids-
deling og spesialisering. Vi har økt velstanden ved 
å bli mer produktive og ved å ha utviklet et kon-
kurransedyktig næringsliv i lønnsomme bransjer. 

De siste tretti årene har fastlands-BNP økt med 
2,1 pst. i året, samtidig som samlet arbeidsinnsats 
har gått ned.39 Økningen i produktiviteten per 
arbeidstime har med andre ord vært avgjørende 
for velstandsutviklingen. Økt verdiskaping skjer 
først og fremst gjennom fornyelse: Når mennes-
ker bruker kunnskap på nye måter, utvikler nye 
produkter og løsninger, jobber smartere og finner 
nye bruksområder. Innovasjon er en samlebeteg-
nelse for vellykket fornyelse. 

Innovasjon har alltid vært en viktig kilde til 
verdiskaping, vekst og velferdsutvikling. Fra men-
neskene begynte å jakte og bygge, har vi utviklet 
samfunnet ved å gjøre ting på nye og bedre måter. 
Samtidig står vi overfor en utvikling som skjerper 
kravene til Norges innovasjonsevne. Klima- og 
miljøutfordringene krever omstilling og nye løs-
ninger. En aldrende befolkning fører til nye behov 
i utviklingen av velferdsordninger. Utfordringene 
gir oss også muligheter for utvikling av ny, renere 
teknologi og nye løsninger innenfor helse, pleie 
og omsorg. 

Innovasjon handler også om hvordan vi kan 
utnytte eksisterende ressurser bedre. Arbeids-
kraften kan for eksempel forbedres ved at kompe-
tansen hos den enkelte ansatte styrkes. Vi kan 
også finne nye og bedre måter å benytte allerede 
anvendte ressurser på. 

For å møte utfordringene og gripe mulighe-
tene som oppstår for norsk næringsliv, har innova-
sjon høy prioritet hos regjeringen. Klimaet for inn-
ovasjon i norsk økonomi påvirkes blant annet av 
politikkområder som konkurranse-, skatte-, infra-
struktur-, utdannings- og forskningspolitikken, 
regional-, handels- og arbeidslivspolitikken og den 
offentlige innkjøpspolitikken. I tillegg er sektorpo-
litikk på områder som for eksempel olje og energi, 
maritime næringer, marine næringer, landbruk og 
kultur av betydning. En helhetlig innovasjonspoli-
tikk avhenger av samarbeid på tvers av mange 
departementer og politikkområder.

Økonomisk vekst avhenger av at nye bedrifter 
etablereres, eksisterende bedrifter vokser og 
ulønnsomme bedrifter avvikles. Nyetablerte virk-
somheter medvirker til at nye produkter og mer 
innovative løsninger og virksomheter vokser frem 
og erstatter dem som nedlegges. Denne dynamik-
ken fører til endring, vekst og økt produktivitet i 
økonomien. Nye og innovative bedrifter står for 
en stadig større andel av samlet sysselsetting og 
verdiskaping, både i Norge og andre land.40 

37 Feilmargin beregnes ved et såkalt 90 pst. konfidensinter-
vall for indikatorverdi, dvs. at det er 90 pst. sannsynlighet 
for at sann indikatorverdi er innenfor konfidensintervallet. 
En tommelfingerregel er at dersom feilmarginen overlap-
per for to land, da er ikke de beregnede forskjeller i indika-
torverdi statistisk signifikante, dvs. vi kan ikke være «sikre 
på» at det reelt sett er en forskjell mellom landene.

38 En annen global undersøkelse er Doing Business, som 
også gjennomføres i regi av Verdensbanken, denne er 
omtalt i kapittel 2.1.

39 Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013, s. 43.
40 OECD (2001). OECD Growth Project.
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Mulighetene til å starte og utvikle nye bedrif-
ter påvirkes av en rekke forhold. Samfunnets 
holdninger til nyetablerere kan påvirke det private 
engasjementet. Å starte egen bedrift kan være 
mer risikofylt enn å være ansatt. Entreprenør-
skapsundervisning i skole og utdanning er blant 
virkemidlene for å skape en kultur for entrepre-
nørskap.

Innovasjon og entreprenørskap er ikke mål i 
seg selv. Politikk som skal fremme innovasjon og 
nyetableringer, må vurdere ressursenes alterna-
tive anvendelse og kartlegge både kostnader og 
gevinster ved tiltaket. I praksis betyr dette at et til-
tak som har som målsetting å styrke innovasjons-
systemet, også må vurderes ut fra tiltakets effekt 
på økonomien og verdiskapingen samlet sett. 

3.11 Finans- og pengepolitikken og 
handlingsregelen

Forutsigbarhet i finans- og pengepolitikken er vik-
tig for økonomiens evne til å omstille seg i sam-
funnsøkonomisk lønnsom retning. Svingninger i 
rente- og inflasjonsnivå berører all næringsvirk-
somhet og kan også føre til svingninger i valuta-
kursen, noe det konkurranseutsatte næringslivet 
er særlig sårbart for. En forutsigbar og balansert 
finans- og pengepolitikk kan gjøre rente- og infla-
sjonsnivået mer stabilt, noe som er viktig for 
bedriftenes investeringsbeslutninger. 

Siden tidlig på 1970-tallet har oppbyggingen av 
oljevirksomheten gitt Norge en stor og lønnsom 
ressursbasert næring. Næringen har bidratt til 
betydelig aktivitet også i fastlandsøkonomien. 
Ressursene på norsk sokkel tilhører den norske 
stat, og det er derfor viktig at en stor del av inntek-
tene fra aktiviteten på norsk sokkel tilfaller felles-
skapet. Petroleumsskattesystemet og Statens 
direkte økonomiske engasjement på norsk sokkel 
er de viktigste virkemidlene for å sikre dette. 
Handlingsregelen har til hensikt å disiplinere bud-
sjettpolitikken og sikre en jevn og forsvarlig innfa-
sing av oljeinntektene i norsk økonomi. I hand-
lingsregelen ligger det således en føre var hold-
ning – naturressursen skal brukes over tid slik at 
annen verdiskaping opprettholdes og offentlige 
budsjetter ikke blir for avhengig av oljeinntek-
tene. Dernest ligger det en solidaritet i at fremti-
dige generasjoner også skal ta del i gevinstene fra 
denne naturressursen. 

Handlingsregelen og inflasjonsmålet for pen-
gepolitikken er eksempler på at det legges stor 
vekt på forutsigbarhet i styringen av norsk øko-
nomi. Et troverdig inflasjonsmål i pengepolitikken 

innebærer at aktører i økonomien kan forvente at 
sentralbanken vil holde inflasjonen lav og stabil 
over tid. Dette følger blant annet av at myndighe-
tene forplikter seg på en troverdig måte for å 
oppnå langsiktige mål. Sammen med handlingsre-
gelen for finanspolitikken og Statens pensjons-
fond utland bidrar pengepolitikken også til å for-
ankre forventningene i blant annet valutamarke-
det. Nivået på Norges Banks styringsrente påvir-
ker bedriftenes finansieringskostnader, og rente-
forventningene er en viktig faktor i deres 
investeringsbeslutninger. 

Finansielle markeder spiller en viktig rolle i 
moderne økonomier. Finansmarkedene bidrar til 
å kanalisere sparemidler til de mest lønnsomme 
investeringsprosjektene, omfordele risiko mel-
lom aktører og gjennomføre betalinger på en 
effektiv måte. En velfungerende finansiell sektor 
er viktig for vekstevnen i økonomien. Norske 
myndigheter legger vekt på å fremme soliditet, 
likviditet og god adferd gjennom offentlig regule-
ring og tilsyn. I Norge har vi lagt vekt på en 
enhetlig finansmarkedsregulering som dekker 
hele finanssektoren og som regulerer ulike deler 
av finansmarkedet på en konsistent og helhetlig 
måte. Norske myndigheter vil fortsatt legge vekt 
på å utnytte det nasjonale handlingsrommet for å 
ha et regelverk som bidrar til solide banker.

Hoveddelen av statens inntekter kommer fra 
skatter og avgifter. Skatte- og avgiftssystemet er et 
viktig rammevilkår for norsk næringsliv, og inn-
retningen av skattesystemet har stor betydning 
for norsk verdiskaping. Retningslinjene for skatte- 
og avgiftspolitikken er at skatter og avgifter skal 
sikre inntekter til fellesskapet, bidra til rettferdig 
fordeling og et bedre miljø, fremme sysselsetting 
og bedre økonomiens virkemåte. 

Utformingen av skattesystemet påvirker blant 
annet bedriftsetableringer, tilgang til kapital og 
omfanget og sammensetningen av investeringer, 
har betydning for arbeidsstyrken og er et virke-
middel i miljøpolitikken. Tatt i betraktning at skat-
tesystemet skal sørge for en viss grad av omforde-
ling og sikre inntekter til fellesskapet, bør syste-
met utformes slik at det samfunnsøkonomiske 
tapet ved skattlegging blir minst mulig.

For at samfunnets ressurser skal anvendes 
slik at de gir høyest mulig avkastning, er det viktig 
å ha et prinsipielt forankret skattesystem med lave 
formelle skattesatser og brede skattegrunnlag. 
Skattesystemet er lite egnet for å støtte bestemte 
aktiviteter eller virksomheter. Jo mer målrettet 
støtten skal være, desto mindre egnet er skatte- 
og avgiftssystemet som virkemiddel sammenlig-
net med direkte støtte over statsbudsjettet. 
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I en næringspolitisk kontekst er det viktig å 
synliggjøre hvordan skatteendringer påvirker 
næringslivet og bidrar til at skatte- og avgiftspoli-
tikken støtter opp om målsettingen om høyest 
mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi.

3.12 Effektive markeder

Å forberede seg på fremtiden handler om mer enn 
å ta tak i de utfordringene vi kjenner til. Med 
dagens endringstakt i de fleste markeder kreves 
det at bedrifter må kunne omstille seg raskt og 
effektivt til varierende etterspørsel, skiftende til-
gang på arbeidskraft og kapital, endrede konkur-
ransevilkår, teknologisk fremgang og nye ramme-
betingelser, både nasjonalt og internasjonalt. Det 
er viktig å ha en god konkurranseposisjon i 
utgangspunktet, men det er enda viktigere å takle 
endringer. 

En forutsetning for å få til samfunnsøkono-
misk lønnsom omstilling i næringslivet er at mar-
kedene fungerer godt. Konkurranse er et virke-
middel for effektiv ressursbruk og verdiskaping. 
Fungerer konkurransen godt, vil prisene sende 
riktige signaler om lønnsomheten av ulike økono-
miske virksomhetsområder og ulønnsomme 
bedrifter vil bli skiftet ut til fordel for mer lønnsom 
virksomhet. Effektive markeder fungerer som 
informasjonsbærere. Markedene sender signaler 
om hva som etterspørres og derfor også hva som 
bør produseres. Det er imidlertid en del forutset-
ninger som må være oppfylt for at markedene skal 
fungere effektivt. Markedssvikt, i form av for 
eksempel ufullkommen konkurranse, fellesgo-
der, ulik tilgang på informasjon og eksterne virk-
ninger, vil føre til at prisene i markedet ikke 
reflekterer den samfunnsøkonomiske nytten og 
kostnaden ved produksjon av en vare eller tje-
neste. Informative markedspriser betinger en 
aktiv konkurransepolitikk og et effektivt skatte-
system. Rammebetingelsene bør være utformet 
slik at omstillingsprosessen kan pågå uten å med-
føre unødige samfunnsøkonomiske kostnader.

Konkurranse krever at bedriftene hele tiden 
presterer sitt ytterste, og det gjør aktørene i 
næringslivet vant til å leve med kontinuerlige 
forbedringer. Dette kan bidra til at vi alle får 
varer og tjenester med høy kvalitet og lave pri-
ser, og er et viktig virkemiddel for at samfunnets 
ressurser skal kunne anvendes der de kaster 
mest av seg.

Norge er en liten, åpen økonomi. Europa er 
det desidert viktigste markedet for norsk 
næringsliv. Gjennom EØS-avtalen er Norge med i 

det indre marked med fri bevegelse av varer, tje-
nester, personer og kapital. Konkurransereglene i 
det indre marked sørger for at aktører fra alle land 
i EØS blir behandlet på like vilkår. Dermed har 
norsk bedrifter og entreprenører forutsigbare og 
stabile rammebetingelser for samhandel og øko-
nomisk aktivitet i store deler av Europa. 

Nye markeder vokser frem, internasjonal kon-
kurranse vil øke og betingelsene for den endres. 
Det er viktig at norske bedrifter får så gode ram-
mebetingelsene i internasjonal handel som mulig, 
med tilgang til nye markeder på gode vilkår. Det 
er viktig at næringslivet har god tilgang til pro-
dukt- og tjenestemarkedene, men også til kapital- 
og arbeidsmarkedene. Tilgangen på innsatsfakto-
rer er avgjørende for fleksibiliteten i næringslivet 
og lønnsomheten og produktiviteten i en bedrift.

Kapitalmarkedets hovedoppgaver er å spre 
risiko, kanalisere investeringsvillig kapital til de 
anvendelser hvor den kaster mest av seg og iva-
reta betalings- og oppgjørsfunksjoner. Kapitalmar-
kedene har vært i rask endring siden midten av 
70-tallet. Kapitalmarkedet har blitt deregulert, og 
markedene har blitt åpnet for kapitalmobilitet mel-
lom land. Etableringer og virksomhet på tvers av 
landegrensene har økt og nasjonale finansmarke-
der har blitt mer internasjonale. Teknologiske 
endringer, spesielt økt bruk av IKT, har hatt stor 
betydning for markedets virkemåte. Finansinstitu-
sjoner som banker og forsikringsselskap har fått 
endret sine roller, og verdipapirmarkedene har 
økt sin betydning. 

Kapital er en knapp ressurs. Bedriftene hevder 
ofte at det er for lite kapital i markedet. Banker og 
investorer kan derimot oppleve at det er knapphet 
på gode investeringsobjekter. Kapitalmarkedet 
kan likevel være velfungerende selv om aktørene 
opplever knapphet på hhv. kapital og aktuelle pro-
sjekter. 

I 2004 vurderte en ekspertgruppe Norges 
kapitalstyrke.41 Gruppen argumenterte for at det 
på et aggregert nivå ikke er mangel på kapital i 
Norge. En viktig årsak til dette er petroleumsfor-
muen som bidrar til store overskudd i statsbud-
sjettene. Ekspertgruppen påpekte også at tilgjen-
gelige kapitalavkastningstall kan tyde på at lønn-
somheten og kapitalavkastningen i Norge ikke er 
spesielt høy i internasjonal sammenheng, noe 
som peker i retning av at vi ikke har lav tilgang til 
risikokapital til norsk næringsliv. I den grad kapi-
taltilgangen kan anses å være knapp, gjelder dette 

41 Jf. Finansdepartementet (2004). Kapitaltilgang og økono-
misk utvikling. Rapport fra en ekspertgruppe som har vur-
dert Norges kapitalstyrke.
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for Norges del først og fremst for bedrifter i opp-
startsfasen. 

Kapitalmarkedet kan likevel være sårbart for 
markedssvikt. Tillitssvikt i banksektoren kan spre 
seg raskt, og problemer her kan ha negative kon-
sekvenser for den økonomiske aktiviteten gene-
relt. Den internasjonale finanskrisen viste hvor 
lett forstyrrelser kan inntreffe i penge- og kapital-
markedene. Norske banker og andre norske 
finansinstitusjoner kom bedre ut av finanskrisen 
enn tilsvarende institusjoner i andre land, noe som 
til dels skyldtes at de norske finansinstitusjonene 
på viktige områder var underlagt bedre regulering 
og godt tilsyn.

Tilstrekkelig tilgang på kapital er viktig for 
næringslivet, og i et verdiskapingsperspektiv er 
det nødvendig med tilstrekkelig kapital til prosjek-
ter med forventet positiv nåverdi. Dette betyr at 
man må ha et fornuftig finanssystem og tiltak på 
kapitalmarkedssiden som bidrar til at samfunnsø-
konomisk lønnsomme prosjekter får finansiering. 
God regulering av finansmarkedene er viktig for 
kapitaltilførselen til bedriftene. 

I kjølvannet av finanskrisen har det pågått et 
arbeid som tar sikte på ny regulering av finans-
institusjoner. En lærdom man trakk av krisen var 
at bankene må bli mer robuste. Det vil si at de må 
besitte mer ansvarlig kapital, slik at de bedre tåler 
tap. Dette har resultert i internasjonale anbefalin-
ger om blant annet nye krav til kapitaldekning, de 
såkalte Basel III-reglene, som norske myndighe-

ter er i ferd med å innføre. Kravene medfører at 
enkelte banker må bygge opp sin egenkapital. 
Bankene kan møte de nye kravene på ulike måter; 
en mulighet er å redusere sine utlån, en annen å 
tilbakeholde deler av overskuddet. Det er blant 
annet av den grunn en fordel for bankene at krav 
om høyere kapitaldekning innføres i gode økono-
miske tider som Norge for tiden opplever. For sta-
biliteten i bankenes utlån vil det være en fordel 
om banken øker kapitaldekningen i gode tider, 
fremfor i en nedgangskonjunktur hvor det kan 
være behov for å tære på egenkapitalen, blant 
annet som følge av økte utlånstap. Nærings- og 
handelsdepartementet er opptatt av at vi forebyg-
ger en bankkrise, der dette i seg selv kan resul-
tere i lite tilgjengelig kapital for norske bedrifter. 
Samtidig er departementet opptatt av at vi som en 
følge av mulige uhensiktsmessige reguleringer, 
ikke opplever en markedssvikt i kapitalmarkedet i 
form av for lite tilgjengelig kapital til lønnsomme 
prosjekter. Spesielt er det grunn til å følge med på 
kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter, 
grunnmuren i norsk næringsliv. For å bidra til at 
små og mellomstore bedrifter har et treffsikkert 
og tilstrekkelig finansieringstilbud, vil Regjerin-
gen løpende vurdere eksisterende og eventuelle 
nye virkemidler. 42

42 Nærings- og handelsdepartementet (2012). Små bedrifter – 
store verdier. Regjeringens strategi for små og mellom-
store bedrifter.
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4  De store utviklingstrendene og næringspolitikkens rolle

En robust og konkurransedyktig økonomi er en 
økonomi som møter de utfordringene og utnytter 
de mulighetene som fremtiden gir. Jo bedre vi kan 
forutse fremtidige utviklingstrekk, jo mer i stand 
vil bedrifter, forskningsinstitusjoner og statlige 
virkemidler kunne innrettes mot de nye mulighe-
tene. Politiske beslutninger påvirker også i seg 
selv utviklingen, og et innovativt og kunnskaps-
sterkt næringsliv kan bidra til å forme fremtiden 
gjennom ny ny teknologi og nye løsninger. Norge 
skal være et land som ligger i forkant av store utvi-
klingstrekk og som har bedrifter og myndigheter 
som er omstillingsdyktige og klare til å bruke de 
nye mulighetene dette gir.

De siste 20 årene har det skjedd store omvelt-
ninger i verden av betydning for norsk økonomisk 
utvikling. Blant disse er den sterke integrasjonen 
av de østeuropeiske landene og flere asiatiske 
land i verdensøkonomien, tilveksten av nye olje-
produserende land i Afrika og Sør-Amerika, og ny 
informasjons- og transportteknologi. 

Historien har vist at det er vanskelig å forutse 
konsekvensene av endringene. Dette har betyd-
ning for næringspolitikken. Enda viktigere enn å 
forsøke å spå hva som vil skje, er det at nærings-
politikken er utformet slik at norsk økonomi står 
rustet til å takle endringene som vil komme – uan-
sett hva de er. Det er imidlertid noen viktige tren-
der som vi med stor sannsynlighet vet vil ha inn-
virkning på norsk økonomi i årene som kommer. 
Blant de viktigste endringene er miljø- og klimaut-
fordringene, den økte deltakelsen i verdenshande-
len til de fremvoksende økonomiene, som Kina, 
Brasil, India med flere, utviklingen i energimarke-
dene, teknologisk utvikling, og den demografiske 
utviklingen i Norge og andre land. 

I disse langsiktige utviklingstrekkene ligger 
det både muligheter og utfordringer for norsk 
næringsliv. Næringspolitikken har et ansvar for å 
se næringslivets rolle i å løse utfordringene og 
bidra til at det settet av politikkområder som påvir-
ker næringslivet, støtter og ikke hemmer en 
bærekraftig verdiskaping. Næringspolitikken må 
derfor fremover legge vekt på den brede nærings-
politikken og de større økonomiske trendene som 
vi vil se komme.

De politiske retningsvalgene i denne meldingen 
er blant annet utformet for å svare på de store utvik-
lingstrekkene. Klima- og miljøutfordringen krever 
at vi har et miljøperspektiv på all relevant nærings-
utvikling, og at vi blant annet satser på miljøtekno-
logi, fornybar energi og energieffektivitet. Utviklin-
gen i internasjonale energimarkeder er et annet 
utviklingstrekk som vil påvirke oss sterkt. Det er 
vanskelig å forutse hvilken vei den utviklingen vil 
ta, og krever desto mer av oss i omstillingsdyktig-
het og robusthet i å møte endringer.

Fremveksten av sterke økonomier utenfor 
Europa og Nord-Amerika krever at vi løfter blik-
ket i vår internasjonale aktivitet, og at vi blant 
annet legger til rett for norsk næringsliv gjennom 
handelsavtaler og internasjonalt arbeid. Den tek-
nologiske utviklingen går raskere, kunnskapen 
øker kraftig, og implementeringen av ny teknologi 
går fortere enn før. Dette har konsekvenser for 
hvordan vi legger til rette for en mer kunnskapsin-
tensiv økonomi, ikke minst hvordan vi raskt kan 
nyttiggjøre oss teknologi- og kompetanseutvikling 
som skjer utenfor Norge.

Den siste store utviklingstrenden som omtales 
i dette kapitlet, demografiske endringer, er også 
den mest forutsigbare. Demografiske utviklings-
trekk kan forutsees med stor sikkerhet, og vi vet 
at andelen eldre i de vestlige land øker kraftig i 
årene fremover. Samtidig vet vi at behovet for 
helse- og omsorgstjenester vil vokse kraftig. Det 
er dermed svært sikkert at mulighetene for en 
betydelig næringsutvikling knyttet til helse- og 
velferdsteknologi vil bli stor i årene fremover, der-
som det legges til rette for dette. Da snakker vi 
ikke om å overlate de grunnleggende helse- og 
omsorgstjenestene til private, men å utnytte inno-
vasjonskraften i bedriftene til å utvikle nytt utstyr, 
nye løsninger og nye tjenester som gjør kvaliteten 
på velferdstjenestene bedre, sørger for at vi får 
mer igjen for pengene og samtidig åpner for enn 
solid næringsutvikling, ofte også med et betydelig 
eksportpotensial.

De offentlige virkemidlene og beslutningene 
må ta høyde for vår evne til å møte de internasjo-
nale utviklingstrekkene, og også at overraskende 
ting vil skje.
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I likhet med økonomien samlet sett har imid-
lertid det offentlige en avgrenset mengde midler 
eller ressurser tilgjengelig, og det er konkurranse 
om ressursene til ulike formål. Dette legger ram-
mer for hvordan offentlige midler kan brukes. 
Best mulig utnyttelse av ressursene for å nå våre 
målsettinger må være gjennomgående i den 
offentlige virkemiddelbruken.

4.1 Miljø- og klimautfordringene

Miljø- og klimaspørsmål er blant de største utfor-
dringene i vår tid og krever handling og omstilling 
av samfunnet i miljøvennlig retning med lavere 
utslipp. Tar vi ikke miljøutfordringene på alvor, 
risikerer vi at klimaet endres, at arter forsvinner 
og at miljøgifter skader kvaliteten på jord og i luft. 
Ut fra et generasjonsperspektiv bør det være et 
mål at vi skal etterlate et samfunn som er i minst 
like god stand som det vi selv overtok. Strategier 
for å gjøre utviklingen bærekraftig, ofte omtalt 
som grønn vekst, legger til grunn at økonomiske 
beslutninger i større grad må ivareta miljøhensyn 
siden miljøskade ikke alltid kan rettes opp. 

Betegnelsen miljøutslipp brukes gjerne både 
om utslipp av klimagasser og miljøgifter. Felles for 
begge typer utslipp er at de kan påføre andre per-
soner eller virksomheter kostnader som foruren-
seren uten markedsinngrep ikke har økonomiske 
insentiver til å hensynta i sine beslutninger. Dette 
omtales gjerne som negativ ekstern virkning, og 
er ofte grunnlaget for offentlige virkemidler som 
avgifter, kvoter og direkte regulering. Videre kan 
miljøtiltak og utvikling av miljøteknologi også ha 
gevinster for andre enn den som gjennomfører til-
taket, uten at aktøren som gjennomfører tiltaket, 
premieres av denne positive eksternaliteten. Det 
kan derfor fra myndighetenes side være ønskelig 
å stimulere utvikling av miljøteknologi.

Utslipp av klimagasser og miljøgifter skiller 
seg fra hverandre på enkelte grunnleggende 
måter ved at utslipp av klimagasser gjerne har en 
global effekt, mens miljøgifter ofte har en lokal/
regional effekt. Mens utslippssted for CO2 og 
andre klimagasser med lang atmosfærisk levetid 
ikke er avgjørende for oppvarmingseffekten, vil 
utslippsstedet for kortlivede klimadrivere, som 
sot og miljøgifter, kunne ha betydning for oppvar-
mings- og miljøeffekt lokalt og regionalt. Det er 
derfor viktig å finne en global løsning på klimaut-
fordringen. Dette har som konsekvens at klimaut-
fordringene først og fremst krever en global til-
nærming, mens andre miljøutfordringer vil i 
større grad kunne løses ved lokal og nasjonal til-

nærming. Samtidig stammer miljøutslipp i mange 
tilfeller fra import av forbruksgoder, en internasjo-
nal tilnærming er derfor også viktig for denne 
typen utfordringer. Videre kan det argumenteres 
for at naturmangfoldet utgjør en del av vår felles 
arv, og således har global betydning. 

De fleste industriland har kommet langt med å 
løse nasjonale og regionale miljøproblemer. Deri-
mot har verdenssamfunnet ikke løst de store glo-
bale miljøproblemene, som bare kan løses gjennom 
bredt internasjonalt samarbeid. Av disse står klima-
problemer i en særstilling. Det forhandles i regi av 
FN om en internasjonal klimaavtale som har som 
mål å begrense økningen i den globale middeltem-
peraturen til under to grader sammenlignet med 
førindustrielt nivå. Ifølge FNs klimapanel krever 
målet at verdens samlede utslipp av klimagasser 
må reduseres med 50–85 pst. frem mot 2050. Så 
store utslippskutt vil kun være mulig dersom alle 
store land reduserer utslippene betydelig. Det vil 
bl.a. kreve økt produksjon av fornybar energi, mer 
energieffektivisering, mindre bruk av fossil energi 
og økt bærekraftig bruk av skogressursene. Det 
legges her til grunn at en bærekraftig skogforvalt-
ning, som tar sikte på å øke skogens karbonlager, 
samtidigs som det årlige produseres virke til tøm-
mer, fiber og bioenergi, vil gi størst klimaeffekt i et 
langsiktig perspektiv. 

Miljøutfordringenes mangfoldige karakter er 
en viktig årsak til at en rekke ulike virkemidler 
benyttes i miljøpolitikken. Hvilke virkemidler som 
er mest hensiktsmessige, avhenger blant annet av 
miljøskadens art, kostnadene og nytten av det 
enkelte tiltak og hvordan miljøskadene varierer 
med utslippskilde. Bruken av miljøavgifter, kvoter, 
miljøavtaler og direkte reguleringer påvirker 
utslippene og verdiskapingen på ulike måter. I et 
verdiskapingsperspektiv vil det som utgangs-
punkt være ønskelig å oppnå utslippsreduksjoner 
til lavest mulige kostnader for samfunnet. Samti-
dig vil det være ønskelig å ha kontroll over at 
utslippsreduksjonene faktisk finner sted. 

Det er viktig med et effektivt samspill og en 
god koordinering mellom miljø- og næringspoli-
tikken. En riktig regulering av miljøskadelig 
utslipp bidrar til en bedre ressursbruk i samfun-
net og er derfor positivt for verdiskapingen. 
Videre har næringslivet en avgjørende rolle i å 
utvikle og ta i bruk ny miljøteknologi og å utvikle 
og ta i bruk mer miljøvennlige produkter. Ny tek-
nologi er en nødvendig del av løsningen på miljø- 
og klimautfordringene. Utviklingen av miljøtekno-
logi vil typisk springe ut av og bygge videre på 
kunnskap i eksisterende virksomheter og forsk-
ningsmiljøer. 
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Klima- og miljøproblemene er en utfordring, 
men også en mulighet for norsk næringsliv. Norge 
har en rekke virksomheter som ligger langt 
fremme i arbeid med miljøteknologi i dag, og som 
bør kunne ha gode forutsetninger for å ta sterkere 
markedsposisjoner på dette feltet i årene som 
kommer. For eksempel er norsk prosessindustri i 
mange tilfeller ledende i sine bransjer når det 
kommer til energieffektivitet og lave utslipp, i til-
legg til å være basert på fornybar kraft. Norske 
virksomheter ligger langt fremme i utvikling av 
materialer som kan bidra til vesentlige utslippsre-
duksjoner i global målestokk. Videre er Norge en 
ledende fornybarprodusent gjennom vannkraf-
ten, og tar stadig større andeler i utviklingen av 
havvind. Norske virksomheter har bidratt sterkt i 
utviklingen og kommersialiseringen av solcelle-
industrien globalt. Norsk petroleumsvirksomhet 
har gjennomgående relativt lave utslipp per produ-
sert enhet sammenlignet med andre petroleums-
produserende land; dette er et resultat av streng 
regulering gjennom mange år. Norsk erfaring og 
norsk teknologi på dette området kan derfor spille 
en vesentlig rolle i å redusere utslippene fra petro-
leumsvirksomhet og maritime virksomheter glo-
balt. 

Næringslivets evne til å frembringe mer bære-
kraftige produksjonsprosesser og produkter 
påvirkes av de reguleringene myndighetene iverk-
setter. Siden gevinstene av å investere i anlegg, 
teknologi bygninger og transportmidler med lave 
utslipp ofte strekker seg ut i tid, kan det være nød-
vendig at prisen på utslipp og andre rammevilkår 
på miljøområdet er troverdige over tid. Dette vil 
redusere tilpasningskostnadene for næringslivet 
og bidra til at næringslivet foretar riktige investe-
ringer.

Å løse utfordringen med å utvikle og ta i bruk 
mer miljøvennlig teknologi er en oppgave for 
næringslivet. Myndighetenes oppgave er å 
utforme riktige rammebetingelser som skaper ins-
entivene og etterspørsel etter miljøteknologi. Rik-
tigere prising av miljø- og klimakostnader gjør det 
dyrere for bedriftene å forurense og vil være et 
insentiv til å investere i miljøvennlig produksjon. 

Den mest miljøvennlige teknologien er ikke 
nødvendigvis den mest samfunnsøkonomisk lønn-
somme. Til gitt miljøeffekt bør vi bruke de rime-
ligste tiltakene. Teknologi som skal redusere mil-
jøskadelige utslipp bør også utvikles med tanke på 
kommersialisering og spredning. Formålet med 
teknologiutvikling er ikke teknologien i seg selv, 
men de positive effektene den gir når teknologien 
tas i bruk.

Boks 4.1 Saint-Gobain Ceramic 
Materials AS: Løser 

miljøproblemer

Saint-Gobain Ceramic Materials AS er en av 
de største aktørene i prosessindustrien på Sør-
landet. Ved avdelingene i Lillesand og Arendal 
dreier en stadig større del av virksomheten 
seg om å utvikle avanserte produkter som 
løser miljøproblemer.

Foredlet silisiumkarbid brukes blant annet 
i dieselpartikkelfiltre, som hittil har redusert 
støvutslipp fra flere mill. nye biler i Europa. 
Bedriften satser også på å være et viktig ledd i 
solcelleproduksjonen. Saint-Gobain har 
sammen med annen prosessindustri i Eyde-
nettverket satt bærekraft som strategisk sat-
singsområde. Nøkkelen ligger i å produsere 
med minst mulig ressursbruk og dermed 
redusert miljøbelastning. Bedriften fokuserer 
sterkt på involvering av alle ansatte gjennom 
programmet World Class Manufacturing for å 
sikre effektiv drift, kontinuerlig forbedring og 
kompetanseheving. 

Med røtter tilbake til Sam Eydes første 
fabrikker har bedriften vært en del av norsk 
industrihistorie i over 100 år. Denne erfarin-
gen har gjort bedriften godt rustet til å løse 
fremtidens utfordringer.

Figur 4.1 Silisiumkarbid i varierende farge og 
partikkelstørrelse

Foto: Dannevig Foto AS
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Bedret miljøbeskatning gir muligheter for en 
grønn skatteomlegging. Økte inntekter fra miljø-
avgifter kan gi rom for å redusere skatter og avgif-
ter som bidrar til ineffektiv bruk av samfunnets 
ressurser. Slik kan en omlegging både gi miljøge-
vinster og økt verdiskaping. Spesielt kan en slik 
politikk være til fordel for den kostnadsmessige 
konkurranseevnen til eksportrettet industri og 
være et godt alternativ til avgiftsfritak for enkelt-
bransjer. 

Klima

Klimaendringer er et globalt fellesproblem. Det er 
særlig industrilandene som har bidratt til at kon-
sentrasjonen av CO2 i atmosfæren nå ligger nær-
mere 40 pst. over før-industrielt nivå. OECDs 
seneste analyse viser at uten nye tiltak ligger det 
an til at de årlige utslippene av klimagasser i ver-
den øker med om lag 50 pst. frem mot 2050. Mes-
teparten av utslippsveksten forventes å komme i 
fremvoksende økonomier og utviklingsland. Alle-
rede i dag står disse landene for 60 pst. av de sam-
lede globale utslippene.

Målet for den globale innsatsen gjennom FNs 
klimakonvensjon er å stabilisere konsentrasjonen 
av klimagasser på et nivå som er lavt nok til å hin-
dre farlig, menneskeskapt påvirkning av jordens 
klima. Det er regjeringens overordnete mål å 
bidra til at de FN-ledete klimaforhandlingene 
fører frem til en bred klimaavtale som sikrer en 
utvikling i tråd med togradersmålet. En slik utvik-
ling vil ifølge FNs klimapanel kreve at verdens 
samlede utslipp av klimagasser reduseres med 
50–85 pst. frem mot 2050 sammenliknet med 
nivået i 2000. Det vil bare være mulig hvis utslip-
pene reduseres både i industrilandene, fremvok-
sende økonomier og utviklingsland. For hvert år 
som går uten at utslippstrenden snus, og uten at 
flere tiltak som øker karbonopptaket settes i verk, 
blir det stadig mer krevende og kostbart å unngå 
de mest alvorlige klimaendringene.

De norske innenlandske klimagassutslippene 
utgjorde 53,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2011, 
noe som var 5,8 pst. høyere enn i 1990. Utslippene 
har i perioden dreid seg bort fra metan, lystgass 
og fluorgasser og over mot mer CO2. Utslipp fra 
olje- og gassvirksomhet, industri og veitrafikk 
utgjorde til sammen rundt to tredeler av klima-
gassutslippene i både 1990 og 2011, men det inn-
byrdes forholdet mellom disse kildene er kraftig 
endret i løpet av perioden. I 1990 var utslippene 
fra industri større enn olje- og gassvirksomhet og 
veitrafikk til sammen, men fra 2007 har olje- og 
gassvirksomhet alene vært den viktigste kilden. 

Utslippene fra industri var nesten 40 pst. lavere i 
2011 enn i 1990. Nedgangen kan tilskrives både 
bedriftsnedleggelser, mindre bruk av oljeproduk-
ter og teknologiforbedringer. 

I dag er om lag 80 pst. av norske klimagassut-
slipp ilagt avgifter og/eller omfattet av EUs kvote-
system. I tillegg til tiltak nasjonalt bidrar Norge 
med betydelige utslippsreduksjoner i utlandet, 
bl.a. gjennom klima- og skogprosjektet og gjen-
nom arbeid som støtter opp under utvikling av glo-
bale karbonmarkeder. Innenfor EUs kvotesystem 
er samlede utslipp i utgangspunktet gitt i forplik-
telsesperioden frem til 2020. På kort sikt kan der-
for de samlede utslippene i kvotesystemet bare 
reduseres gjennom å redusere den samlede kvo-
temengden.

Klimautfordringene er blitt kalt tidenes største 
markedssvikt. Virkningen på klimaet av tiltak i ett 
land vil i de fleste tilfeller være begrenset, samti-
dig som tiltak koster. I slike tilfeller kan det være 
vanskelig å få til et samarbeid fordi enkeltland vil 
kunne være tjent med å overlate ansvaret for å 
redusere utslipp til andre land. Samtidig vil land 
som ikke bidrar med utslippsreduserende tiltak, 
høste gevinsten fra andre lands klimatiltak. I litte-
raturen omtales gjerne situasjonen som gratispas-
sasjerproblematikk eller allmenningens tragedie. 

For at de globale kostnadene ved å nå satte 
klimamål skal bli så lave som mulig, må utslip-
pene av klimagasser reduseres på en kostnadsef-
fektiv måte, dvs. at de billigste tiltakene gjennom-
føres først. I fraværet av en ambisiøs global klima-
avtale har flere land satset på nasjonale og regio-
nale tiltak for å redusere klimagassutslippene. 

En stram klimapolitikk kan føre til at virksom-
heter nedskalerer sin aktivitet, legger ned eller 
lokaliserer seg i land med svake eller ingen klima-
reguleringer. Hvis et land eller en gruppe land 
reduserer sine utslipp som følge av klimapolitikk, 
og dette fører til at utslippene i minst ett annet 
land uten tilsvarende klimapolitikk øker, har vi 
karbonlekkasje. Karbonlekkasjeutfordringen er 
særlig aktuell for virksomheter som konkurrerer 
på verdensmarkedet, og hvor det er få muligheter 
til å overvelte utslippskostnader i salgsprisene. 
Størrelsen på karbonlekkasjen er usikker. Det er 
krevende å anslå totaleffekten av klimatiltak. 
Generelt er karbonlekkasjen større for et lite geo-
grafisk område og for energiintensive næringer. 
Karbonlekkasjeutfordringen innebærer at man i 
klimapolitikken bør ha oppmerksomhet rettet mot 
bidrag til reelle globale utslippskutt på kort og 
lang sikt. 

Størrelsen på karbonlekkasje er usikker. Det 
er krevende å anslå totaleffekten av klimatiltak. 
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En rekke faktorer spiller inn, og karbonprisen vil 
normalt bare være en av mange faktorer som 
bedrifter tar hensyn til i en beslutning om lokalise-
ring. Det er gjort flere studier som forsøker å 
anslå størrelsen på karbonlekkasje. De fleste stu-
dier ser på innføring eller økning av karbonskatt 
på alle utslippskilder. Flere av studiene viser lek-
kasjeeffekter på 10–30 pst. Dette innebærer at 
utslippene samlet sett reduseres med 70–90 pst. 
av den direkte utslippseffekten som utslippsprisen 
medfører. Noen studier viser negative lekkasje-
effekter ved at utslippene ute reduseres i tillegg til 
utslippsreduksjonene i tiltakslandet, mens andre 
studier gir lekkasjeeffekter høyere enn 100 pst. 

Vista Analyse har vurdert karbonlekkasjen til 
å være 10–30 pst. på kort sikt og 20–40 pst. på lang 
sikt ved generelle klimatiltak.1 Det påpekes i rap-
porten at lekkasjeraten ved sektorspesifikke tiltak 
kan i noen tilfeller være betydelig høyere enn lek-

kasjeraten ved generelle tiltak, særlig for utslipps-
intensive konkurranseutsatte sektorer. 

Copenhagen Economics har vurdert karbon-
lekkasjen for de nordiske landene til å være om 
lag 100 pst.2 Det hevdes i rapporten at mange stu-
dier underestimerer karbonlekkasjen, særlig vur-
dert på lang sikt. Det hevdes videre at mange stu-
dier overser at mange karbonlekkasjeutsatte virk-
somheter produserer homogene produkter (stål, 
aluminium og papir) som er globale handelsvarer 
med begrensede muligheter for prisforskjeller 
mellom regioner over tid. 

Rapporten fra faggruppen Klimakur 2020, som 
ble levert i februar 2010, viser at det er mulig å 
redusere utslippene betydelig i Norge. Rapporten 
fra faggruppen Klimakur 2020 viste at potensialet 
for utslippsreduksjoner i Norge er om lag det 
samme som i andre sammenliknbare land, men at 
tiltakskostnadene vil være vesentlig høyere i 
Norge. Dette skyldes vår næringsstruktur og 

1 Hoel. M., A. Bruvoll & H. Vennemo (2012). Betydningen av 
karbonlekkasjer for norsk næringsliv. Rapport 2012/06. 
Oslo: Vista Analyse.

Kilde: Statistisk sentralbyrå februar 2013

Tabell 4.1 Norske klimagassutslipp

Utslipp og opptak av klimagasser 1990–2011. Mill. tonn CO2-ekvivalenter 

Endring i pst.

Sektor 2011 Siden 1990 2010–2011

Utslipp fra norsk territorium 53,4 5,8 -2,1

Olje- og gassutvinning 13,6 75,9 -1,8

Industri og bergverk 11,8 -38,7 -2,4

Energiforsyning 2,1 549,8 -10,2

Oppvarming i andre næringer og husholdninger 1,6 -40,0 -18,2

Veitrafikk 10,1 29,5 -0,4

Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 7,3 29,4 0,0

Jordbruk 4,5 -10,1 0,7

Andre kilder 2,5 13,6 0,9

Opptak og utslipp fra skog og arealer i Norge -32,9 279,7 .

Utslipp fra utenriks luft- og sjøfart 12,4 -13,0 -14,6

Utenriks luftfart 1,8 191,4 20,6

Utenriks sjøfart 10,6 -22,2 -18,6

Utslipp fra norsk territorium 53,4 5,8 -2,1

2 Næss-Schmidt, S., M.B. Hansen & J.S. Kirk (2012). Carbon 
Leakage from a Nordic Perspective. København: Nordisk 
ministerråd.
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energisammensetning og at mange av de billigste 
tiltakene i Norge allerede er utløst, herunder at vi 
har høy fornybarandel i kraftforbruket på land. 

Det er både fordeler og ulemper ved nasjo-
nale utslippskutt. Det er enklere å kontrollere 
egne utslipp enn utslipp i andre land. Samtidig 
kan utslippsreduserende virkemidler tilpasses 
nasjonale forhold. Reduksjon i utslipp i Norge 
som er innenfor EUs kvotesystem, gir ikke en 
faktisk utslippsreduksjon fordi kvotemengden i 
EU er gitt. Støtte til langsiktig utvikling av bane-
brytende miljøteknologi kan være viktig. Nasjo-
nale utslippskutt i Norge er mer kostbare enn 
utslippskutt i andre land. Tilsvarende innsats kan 
derfor gi vesentlig større utslippsreduksjoner 
dersom den innrettes mot utslippsreduserende 
tiltak i andre land. Norge har valgt å satse både 
på utslippskutt i Norge, og bruker samtidig mye 
ressurser på utslippsreduserende tiltak i andre 
land. Dersom virksomheter flytter til land uten 
klimatiltak, kan vi risikere tap av arbeidsplasser 
og kompetanse, omstillingskostnader og karbon-
lekkasje. 

Byggsektoren står for 35 pst. av klimagassut-
slippene globalt. Regjeringen har i klimameldin-
gen sagt at bygningsmaterialer er et viktig ele-
ment i å redusere utslippene fra byggsektoren. 
Fremstilling av treprodukter er lite energikre-
vende og gir mindre klimagassutslipp enn andre 
alternative produkter. Regjeringen vil legge til 
rette for økt bruk av tre som byggemateriale.

Naturmangfold

Naturmangfoldet går tapt i høyt tempo. Det er 
anslått at dersom tapet av arter fortsetter som i 
dag, kan hver tiende av verdens dyre- og plantear-
ter være historie om 25 år. Arealbruksendringer 
er den viktigste årsaken til tapet av naturmang-
fold. Mange arter vil også være utsatt for endrin-
ger i temperatur og klima. Samtidig vil klimaend-
ringer føre til at arter flytter seg til nye områder. 
Klimagassen karbondioksid gjør havet surere, 
noe som truer en rekke livsformer og dermed 
produksjonen av mat fra havet. Dette viser at mil-
jøutfordringer henger sammen.

Et av hovedvirkemidlene i regjeringens inn-
sats for å stanse tapet av naturmangfold i Norge er 
naturmangfoldloven som trådte i kraft i 2009. 
Loven har regler om bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet og virker sammen med andre 
lover som påvirker eller regulerer bruken av 
norsk natur, for eksempel plan- og bygningsloven. 
Ettersom loven virker på tvers av sektorer, vil den 
bidra til bedre samordning av forvaltningen av 

naturmangfoldet. Dette vil gi bedre forutsigbarhet 
i utvikling og bruk av næringsarealer. 

Internasjonalt arbeides det for å øke kunnska-
pene om tap av naturmangfold og om verdsetting 
av tjenester fra naturen. Det globale naturpanelet 
(IPBES) skal drive kunnskapsformidling basert 
på tematiske, globale og regionale vurderinger av 
naturmangfold og økosystemtjenester. Panelet 
skal utvikle felles metoder og rammeverk og 
benytte seg av moderne vitenskapelig og tradisjo-
nell kunnskap, på lignende måte som FNs klima-
panel. En viktig oppgave for IPBES vil være å for-
midle erfaringer fra bruken av ulike typer virke-
midler. 

Det internasjonale prosjektet The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity (TEEB-prosjektet) 
legger vekt på at økosystemene har stor økono-
misk verdi, og at dette må integreres i rammevil-
kårene for næringsliv og forbrukere. Prising av 
tjenester fra økosystemer kan være effektivt for å 
bevare artsmangfoldet og for å redusere faren for 
ikke-bærekraftig bruk. De økonomiske kostna-
dene ved at slike tjenester ødelegges, kommer i 
dag ikke klart frem i bedrifts- eller nasjonalregn-
skap. Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg 
om verdier av økosystemtjenester (økosystemut-
valget). Utvalget skal beskrive status og utvik-
lingstendenser for naturmangfold og økosystem-
tjenester i Norge og blant annet peke på økosyste-
mer som er under press eller i nedgang, og hoved-
årsakene til dette. Det skal legges særlig vekt på 
tjenester som er viktige for å møte forventede 
klima- og arealbruksendringer. 

De offisielle miljømerkeordningene, slik som 
det nordiske svanemerket og EUs blomster-
merke, gjør det enkelt for forbrukere og innkjø-
pere å ta miljø- og klimabevisste valg ved innkjøp 
av varer og tjenester. Miljømerking er også et 
verktøy for produsenter og importører som vil ta 
miljøansvar. Kravene til å kunne miljømerke et 
produkt er basert på livssyklusvurderinger, og 
alle relevante miljøaspekter vurderes. Det er vik-
tig at næringslivet tar i bruk ordningene slik at 
flere miljømerkede produkter kommer på marke-
det.

4.2 Fremvoksende økonomier

Verdiskapingspotensialet ved internasjonal handel 
ligger i at land som er forskjellige fra hverandre, 
kan utnytte dette og oppnå høyere konsum og inn-
tekter ved å handle med hverandre. Det er to hoved-
effekter. Den ene er at land kan spesialere seg og 
utnytte sine komparative fortrinn. Dette innebærer 
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at ulike land kan produsere mer av varer og tjenes-
ter som de produserer relativt billigere enn handels-
partnerne, og kjøpe varer av andre land som produ-
sere disse billigere enn dem selv. Det andre er at 
konsum- og produksjonsmulighetene utvides. Når 
Norge handler med andre land, trenger vi ikke len-
ger å konsumere kun det som produseres her i lan-
det, og bedrifter kan produsere mer enn det som 
konsumeres på hjemmemarkedet. 

Internasjonal handel innebærer også at land 
og områder bindes tettere sammen, slik at hendel-
ser ett sted raskt forplanter seg på tvers av lande-
grenser og kontinenter. 

For omtrent 150 år siden ga reduserte utgifter 
til kommunikasjon og transport opphav til noe 
som i dag kan regnes som en tidlig forløper for 
globalisering. Frem til da hadde mesteparten av 
handelen skjedd lokalt.3 Globalisering er et 
uttrykk for en økende grad av samhandling, inte-
grasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mel-
lom folk og stater. I denne prosessen knyttes de 
nasjonale markedene tettere sammen. Globalise-
ringsprosessen vi er inne i nå, startet i industri-
landene rundt 1950 med bl.a. Japans inntreden i 
verdensøkonomien. De siste 25 årene er det sær-
lig to store omveltninger som har gjort at proses-
sen har skutt fart. Den ene var Sovjetunionens 
sammenbrudd ved inngangen til 1990-årene. Som 
følge av denne omveltningen orienterte land i den 
tidligere østblokken seg i retning av vestlige land, 
både politisk og økonomisk. Den andre store 
omveltningen var at Kina, India og andre fremvok-
sende land valgte å åpne seg mot verden. 

Norge nyter godt av globaliseringen og spesia-
liseringen den har medført. Norge har en liten, 
åpen økonomi, og vår velferd er avhengig av lave 
tollmessige, rettslige og administrative handels-
barrierer, slik at vi kan utnytte våre konkurranse-
messige fortrinn og dermed øke verdiskapingen. 
Handelssamarbeid er viktig for å få tilgang til pro-
dukter og tjenester fra andre land på områder der 
de har et komparativt fortrinn, slik at vi ikke bru-
ker unødig mye ressurser på å produsere tilsva-
rende varer og tjenester her. Handel er også en 
viktig kanal for overføring av teknologi.

De siste tiårene er Norge knyttet tettere 
sammen med andre land, gjennom handel, 
arbeidsinnvandring og kapitalstrømmer. Flere 
land utenom de tradisjonelle industrilandene har 
åpnet seg mot verdensøkonomien, og flere av 
disse landene ser ut til å ha startet på en gradvis 
innhenting av industrilandenes inntektsnivå.

I de fremvoksende økonomiene er arbeids-
kraften relativt billig, og vi har de siste tiårene sett 
at en stor del av særlig arbeidsintensiv produksjon 
er flyttet til de disse økonomiene. Ut fra veksten i 
utdanningsnivå i fremvoksende økonomier og 
økningen i velstandsnivå i disse landene, vil også 
arbeidskraften over tid bli dyrere. 

Flere vestlige land har i stor grad lagt ned 
arbeidsintensiv industri og foretatt omstillinger 
fra arbeidsintensiv industri til kapitalintensiv 
industri og til tjenestenæringer, men det er også 
mange land som ikke har kommet like langt i 
denne prosessen som det Norge har klart. 

Omstilling har kostnader. Ved nedleggelser 
fordi arbeidsplasser flyttes ut eller blir utkonkur-
rert av lavkostnadsland, kan en stor del av 
arbeidsstokken bli arbeidsledig. I små bo- og 
arbeidsmarkedsregioner kan dette gi betydelige 
utfordringer. I Norge har vi i stor grad tatt slike 
omstillinger når de har kommet, slik at vi har god 
erfaring med hvordan gode omstillingsprosesser 
gjennomføres. Den norske samfunnsmodellen 
medvirker til at slike prosesser kan gjennomføres 
smidig. Bedriftseiere og ansatte i hele landet har 
vist evne og vilje til å satse og samarbeide om 
utfordringene. Arbeidslivets parter og myndighe-
tene har spilt på lag med bedriftene. Samtidig har 
virksomhetenes evne til å anvende ressursene på 
en effektiv måte vært avgjørende. Gode bedriftsei-
ere har satt opptjent kapital inn i ny og lønnsom 
virksomhet. De har tatt imot og utviklet ny tekno-
logi. Det har bidratt til å gjøre norsk økonomi til 
en av de mest produktive i verden. 

Våre viktigste eksportvarer selges til priser som 
bestemmes i internasjonale eksportmarkeder. Pri-
sene på råvarer av stor betydning for oss, som olje 
og gass, metaller, fisk og andre råvarer, og for de 
fleste har prisene økt sterkt de siste årene. I mars 
2012 rapporterte Statistisk sentralbyrå om tidenes 
største handelsoverskudd for Norge.4 Mye av opp-
gangen skyldes høye oljepriser. Høye råvarepriser 
har også medvirket til at interessen for andre nor-
ske råvarer slik som mineralressurser, igjen har 
økt. Det blir i dag utvunnet mineralske råstoffer i 
Norge til en omsetningsverdi av rundt 11 mrd. kro-
ner, noe som er en økning på over 55 pst. siden 
årtusenskiftet.5

Samtidig som vi har fått gode priser for våre 
eksportvarer, har vi kunnet kjøpe billige importva-
rer fra lavkostland som Kina. I hovedsak er dette 
varer som i liten grad produseres i Norge. Både 

3 Stiglitz, J. (2008). Globalisering som virker. Oslo: Pax. 

4 Statistisk sentralbyrå.
5 Norges geologiske undersøkelser (2011). Mineralressurser i 

Norge 2010. Mineralstatistikk og bergindustriberetning.
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høye eksportpriser og lave importpriser betyr at 
bytteforholdet overfor utlandet har bedret seg.

Globaliseringen innebærer at norsk næringsliv 
i hele landet blir stadig mer internasjonalt rettet. 
Bedrifter spiller viktige samfunnsroller og påvir-
ker samfunnsutviklingen der de opererer. Gjen-
nom større internasjonal tilstedeværelse og inn-
flytelse øker også næringslivets ansvar. 

Bedriftenes samfunnsansvar kan knyttes til en 
målsetting om bærekraftig utvikling, herunder 
målsettinger for å styrke menneskerettigheter, 
forbedre arbeidsvilkår, ta vare på miljøet og 
bekjempe fattigdom og korrupsjon. Næringslivets 
medvirkning er en avgjørende del av løsningen på 
de globale utfordringene. Samtidig har bedriftene 
behov for internasjonale kjøreregler slik at de i 
størst mulig grad kan konkurrere på like vilkår.

Økt internasjonalisering gir både utfordringer 
og muligheter for norsk næringsliv. Økt spesiali-
sering gir mer handel med varer og tjenester over 
landegrensene. Selskaper vil fremdeles flytte pro-
duksjon etter lønns- og generelt kostnadsnivå. Og 
for Norges konkurranseevne vil utvikling i valuta-
kurs, kostnadsnivå og rammebetingelser spille en 
betydelig rolle. 

Markeder i øst som drivkraft for verdensøkonomien

Den økonomiske veksten i fremvoksende økono-
mier og utviklingsland har tatt seg markert opp de 
siste tiårene. Veksten i disse landene har vært bety-
delig høyere enn i de tradisjonelle industrilandene. 
Utviklingen i Kina, Brasil, Russland og India er av 

særlig interesse fordi disse landene har en stor del 
av verdens befolkning. De har hatt en sterk vekst og 
en økende deltakelse i verdensøkonomien. 

Selv om eksporten til fremvoksende økono-
mier fortsatt er lav sammenliknet med EU, er det 
en klar trend som indikerer at særlig BRIC-lan-
dene (Brasil, Russland, India og Kina) vil bli sta-
dig viktigere handelspartnere for norsk nærings-
liv. De fremvoksende økonomiene etterspør både 
råvarene Norge har, og tjenester og kunnskap 
som norsk næringsliv tilbyr. Samtidig som ande-
len av norsk eksport til EU har sunket, har flere av 
de fremvoksende økonomiene fått økt betydning. 

Figur 4.2 viser utviklingen i norsk eksport til 
BRIC-landene de siste ti årene. Eksporten startet 
på et lavt nivå, men den er stigende, og Kina, Bra-
sil og Russland begynner å bli viktigere markeder 
for norsk eksport. 

I tiden fremover vil en større andel av verdens 
verdiskaping skje utenfor dagens utviklede øko-
nomier. Ifølge prognoser fra HSBC vil de fremvok-
sende økonomiene femdoble seg i perioden 2010 
til 2050, se figur 4.3. I 2050 vil de fremvoksende 
økonomiene være større enn dagens utviklede 
økonomier (målt i BNP). Kina vil være verdens 
største økonomi og India verdens tredje største.6 

Dette vil mest trolig medføre en rekke end-
ringer og generere nye forretningsmuligheter. 
Den økte veksten som skjer i de fremvoksende 
økonomiene, kommer også selskapene i disse 

6 HSBC (2011). The World in 2050.

Figur 4.2 Norsk eksport til BRICS-landene. Andel av total eksport av varer. Prosent. 2000–2012

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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landene til gode. Det er derfor ikke usannsynlig 
at asiatiske multinasjonale selskaper blir større 
og viktigere aktører i den vestlige verden.7 Som 
en liten åpen økonomi er Norge avhengig av 
investeringer fra utenlandske eiere. Det kan der-
med bli en økning i asiatiske investorer og eiere 
av selskaper lokalisert i Norge. Økte investerin-
ger i Norge, også fra utenlandske eiere, er et 
positivt tilskudd til norsk økonomi. Økt vekst i de 
fremvoksende økonomiene betyr også at de får 
en økt middelklasse med økt kjøpekraft. Det vil 
kunne vokse frem større markeder for forbruks-
varer. Norge produserer mye råvarer og innsats-
faktorer i dag. 

4.3 Utvikling i energimarkedene

Petroleumsvirksomhetens store betydning for 
norsk næringsliv gjør at utviklingen i verdens 
energimarkeder har stor betydning for norsk 
økonomi. I tillegg betyr vannkraften og den kraf-
tintensive industrien mye, og dette gjør oss også 
mer påvirket av den internasjonale energiutvik-
lingen. Nye funn av petroleumsressurser, nye 
utvinningsmuligheter, ny teknologi, utvikling av 
fornybar energi og politiske beslutninger om mil-
jøreguleringer er noen av de faktorene som 
påvirker norsk økonomi.

Mellom 2000 og 2011 har petroleumsvirksom-
heten stått for mellom 18 og 26 pst. av verdiska-
pingen i Norge.

 Til tross for nylige funn og utbygginger av nye 
olje- og gassfelt de siste årene, vet vi at aktiviteten 
knyttet til petroleumsvirksomheten i Norge på 
lang sikt vil reduseres. Aktivitetsnivået på sokke-
len vil blant annet være avhengig av mengden av 
gjenværende utvinnbare ressurser, teknologiut-
vikling samt olje- og gassprisen. En høy oljepris 
over lengre tid vil gjøre flere felt lønnsomme og 
øke insentivene til leting, noe som bidrar til at 
aktivitetsnivået vil holde seg høyt lenger. Lav olje-
pris vil ha motsatt effekt. Nedtrapping av utvin-
ning og oljeinvesteringer vil føre til omstillingsbe-
hov for norsk økonomi. Beregninger fra Statistisk 
sentralbyrå viser at det er flere næringer enn leve-
randørindustrien som blir påvirket av aktivitets-
nivået til petroleumsvirksomheten. For å kunne 
oppfylle leveransene til petroleumsvirksomheten 
benytter leverandørindustrien selv en rekke inn-
satsfaktorer fra andre næringer, dette betegnes 
som indirekte leveranser. Tar man hensyn til både 
direkte og indirekte leveranser leverer, de fleste 
næringer i Norge til petroleumsvirksomheten.8

Petroleumsvirksomheten påvirker fastlands-
økonomien gjennom bruken av petroleumsinntek-

7 Det Norske Veritas (2011). Technology Outlook 2020.

Figur 4.3 BNP i utviklede og fremvoksende øko-
nomier. USD mrd. i faste 2000-priser. 2010 og 2050

Kilde: HSBC
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8 Eika, T., J. Prestmo & E. Tveter (2010). Ringvirkninger av 
petroleumsvirksomheten. Hvilke næringer leverer? Rap-
porter 8/2010. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Figur 4.4 Norsk eksport av varer etter verdensdel. 
Andel av total eksport av varer. Prosent. 2000–
2012 

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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tene og gjennom etterspørselen fra virksomheten. 
Petroleumsinntektene til staten plasseres nå i Sta-
tens pensjonsfond utland (SPU). Handlingsregelen 
som ble innført i 2001, innebærer en gradvis 
økning i bruken av petroleumsinntekter, om lag i 
takt med forventet realavkastning på fondskapita-
len i SPU, som er anslått til 4 pst. De varierende 
innbetalingene fra petroleumsvirksomheten over-
føres i sin helhet til SPU, mens uttaket over tid 
bestemmes av handlingsregelen. På denne måten 
skjermes statsbudsjettet og fastlandsøkonomien 
bedre fra kortsiktige svingninger i petroleumspri-
sen. Til nå har SPU vokst grunnet økt utvinning og 
høyere petroleumspris. Handlingsregelen har gitt 
rom for økt bruk av petroleumsinntekter over stats-
budsjettet. En nedgang i petroleumsinntekter til 
staten vil bremse veksten i fondet og dermed vek-
sten i petroleumspengebruken. Ettersom vi bare 
bruker avkastningen av fondet, gir dette en varig 
inntektsstrøm til statsbudsjettet, også etter at petro-
leumsvirksomheten på norsk sokkel er over.

I tillegg til at vi bruker inntekter fra petrole-
umsvirksomheten over budsjettet, etterspør olje-
selskapene også varer og tjenester direkte fra 
bedrifter på fastlandet. Etterspørselen fra petrole-
umsvirksomheten tilsvarte om lag 13,5 pst. av 
BNP for Fastlands-Norge i 2011. Deler av etter-
spørselen importeres, men en stor del rettes mot 
bedrifter på fastlandet. Etterspørselen kan deles 
inn i tre komponenter som vist i figur 4.5; investe-
ringsetterspørsel, etterspørsel etter produktinn-
satser og etterspørsel etter arbeidskraft. Etter-
spørselen etter investeringer, inkludert leting, 
utbygging av nye felt og videreutvikling av eksis-
terende felt, har vært høy de siste årene. Fra 1970 
til 2006 har direkte og indirekte import som andel 
av totale investeringer falt fra 90 pst. til om lag 40 
pst. Det betyr at endringer i investeringer i større 
grad slår ut i leverandørindustrien nå enn tid-
ligere, og således norsk økonomi.9

Etterspørselen etter produktinnsatser, som 
betegner leveranser i form av vare- og tjeneste-
leveranser knyttet til den daglige driften, vil opp-
rettholdes i den grad aktiviteten på sokkelen opp-
rettholdes. En nedtrapping av utvinning og drift 
på sokkelen vil påvirke næringer som leverer 
direkte og indirekte til petroleumsvirksomheten, 
altså alle næringer. Hvor mye den enkelte næring 
blir påvirket av dette avhenger av andelen av 
omsetningen som leveres til petroleumsvirksom-
heten, andre sektorer næringene leverer til, samt 

eksportmuligheter. Nedtrapping av aktiviteten 
sokkelen vil også skje over tid og leverandør-
industriene vil få tid til å omstille seg. 30 pst. av 
produktinnsatsen importeres direkte eller indi-
rekte, dette vil virke dempende på innvirkningen 
på norske leverandører. 

Ressursene brukt i petroleumsrelaterte nærin-
ger må flyttes tilbake til andre deler av økono-
mien. Omstillingskostnadene knyttet til dette vil 
avhenge av i hvilken grad petroleumsvirksom-
heten i Norge faktisk må avvikles og hvor raskt 
ressursene lar seg anvende på nye måter. I den 
grad høyt utdannet arbeidskraft ikke finner tilsva-
rende utfordringer (og avkastningsmuligheter) i 
andre deler av arbeidsmarkedet, vil det være et 
tap både for bedrifter, arbeidstakere og samfunn. 
Det er spesielt to forhold som kan bidra til å 
dempe disse kostnadene. Leverandørnæringen er 
i økende grad internasjonalt orientert og interna-
sjonaliseringen vil fungere som en buffer i en 
omstillingsprosess så lenge internasjonal etter-
spørsel opprettholdes. Det er også rimelig å ha 
som utgangspunkt at høy kompetanse i leveran-
dørnæringene vil bidra til at bedriftene lettere kan 
omstille sin produksjon mot andre markeder og at 
kompetanse hos arbeidstakerne gjør at disse let-
tere har en alternativ anvendelse i arbeidsmarke-
det. I tillegg er det slik at omstillingskostnadene 
ved en nedbygging av sektoren vil påvirke regio-
nalt næringsliv svært forskjellig.

Generelt er det slik at enhver sektor konkurre-
rer om ressurstilgangen med andre næringer. I 
dag er det få, om noen, andre næringer som gir til-
svarende avkastning som petroleumssektoren, 
samtidig som vi vet at sektoren ikke vil vare evig. 
Det er likevel vanskelig å argumentere for at det 

9 Eika, T., J. Prestmo, E. Tveter (2010). Etterspørselen fra 
petroleumsvirksomheten. Betydningen for produksjon og 
sysselsetting i Norge. Økonomiske analyser 3/2010, 30–39.

Figur 4.5 Etterspørsel fra petroleumsvirksom-
heten. Prosent av BNP for Fastlands-Norge.  
1970–2011

Kilder: Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013 og 
Statistisk sentralbyrå
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ligger store fremtidige gevinster i å la være å til-
passe næringsstrukturen mest mulig hensikts-
messig i dag. Det relevante utgangspunktet må 
derfor være at ressursene, også i dag, anvendes 

der de kaster mest av seg. Samtidig er det viktig å 
sørge for at vi har en mangfoldig industri- og 
næringsvirksomhet som ikke er påvirket av utvik-
lingen i petroleumsnæringen.

Boks 4.2 Energikilder og energipriser

Fossile energikilder dekker i dag en stor del av 
energietterspørselen. Fossile energikilder for-
ventes fortsatt å spille en stor rolle i mange år 
fremover.

Konvensjonell olje og gass, som utvinnes 
f.eks. i Nordsjøen, ligger i reservoarer av sand-
stein eller kalkstein av den type som har produ-
sert det meste av oljen og gassen til nå. Såkalte 
ukonvensjonelle ressurser som skifergass, ski-
ferolje, tjæresand og tungolje, regnet man tidli-
gere med at man ikke kunne utvinne, bl.a. pga. 
kompleksitet og kostnader, men dette represen-
terer nå store reserver rundt i verden. Blant de 
ukonvensjonelle gassressurser er de mest van-
lige: skifergass, gass i tett sandstein (tight 
sands) og gass i kull (coalbed methane/CBM). 

I motsetning til de tradisjonelle petroleums-
reservoarene som er lommer av sand eller kalk-
stein dekket av en bergart, utvinnes skifergas-
sen fra bergarten direkte. Gassen er tørr med få 
tyngre komponenter. Produksjon av skifergass 
har foregått i vel 100 år i USA, men inntil nå i 
mindre skala. Teknologiutvikling med utvikling 
av metoder for horisontal boring, kombinert 
med sandblåsingsteknikk for å sprekke opp stei-
nen og frigjøre gassen, har bidratt til å øke pro-
duksjonen av ukonvensjonell gass samtidig som 
kostnadene er redusert. 

I USA utgjør nå produksjon av ukonvensjo-
nell gass rundt halvparten av total gassproduk-
sjon. Forekomstene kan gjøre USA selvforsynt 
med gass i lang tid. Det er også store forekom-
ster i Kina, India, Russland, Australia og i land i 
Midtøsten og Sør-Amerika. Også i enkelte euro-
peiske land er det trolig store forekomster. Det 
er imidlertid et spørsmål hvor mye det vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvinne. Det 
stilles bl.a. spørsmål ved mulige miljøeffekter. I 
tillegg finnes slik gass, særlig i Europa, i tett 
befolkede områder. Utvikling av miljøvennlig 
teknologi kan ta tid. 

Produksjon av flytende naturgass (Liquefied 
Natural Gas, LNG) har økt de senere år. Mens 
LNG utgjorde 24 pst. av samlet gasseksport i 
verden i 2006, er andelen økt til nesten 40 pst. i 

2011. Handel med LNG kan bidra til å binde de 
regionale gassmarkedene sammen. Det kan gi 
en utjevning av prisene, som i dag varierer bety-
delig mellom markedene. Nedkjøling, transport 
og mottak av LNG gir likevel et betydelig kost-
nadspåslag som kan føre til at det fortsatt vil 
være prisforskjeller mellom markeder.

Det er derfor stor usikkerhet ved mulig utvik-
ling i pris på gass på sikt. Den avhenger bl.a. av 
tilbud og etterspørsel og miljøhensyn, teknologi, 
transportkostnader m.m. Naturgass har miljø-
messige fortrinn sammenliknet med både olje og 
kull. Det, og forventet økt etterspørsel etter 
energi, kan gi økt etterspørsel etter gass. På den 
annen side er det usikkerhet rundt tilbudet av 
ukonvensjonell gass, utvikling i økonomien m.m. 

Det har vært store svingninger i gassprisen. 
De siste ti årene har gjennomsnittlig pris på 
norsk gasseksport vært 1,8 kroner per Sm3 målt 
i faste 2013-priser. Gjennomsnittsprisen i 2012 
var rundt 2,2 kroner per Sm3 (faste 2013-priser). 
I juli 2008 var gassprisen i industrien i USA på 
13,06 dollar per tusen kubikkfot; prisen falt til 
3,55 i juli 2012, dvs. over 70 pst., ettersom indus-
trien knyttet til utvinning av naturgass, og der-
med også tilbudet i landet, har vokst.1 

Fremtiden er usikker; det viser utviklingen i 
priser og også fortidens syn på fremtiden. I NOU 
1998: 11 kapittel 24 heter det at «Olje finnes også 
bundet i oljesand og oljeskifer, og i mengder som 
meget vel kan tenkes å overgå det som finnes i 
mer konvensjonelle oljekilder. Omkostningene 
for fremstilling av olje fra sand og skifer antas 
imidlertid å være forholdsvis høye, og det er der-
for ikke vanlig å ta med slik olje i oppgaver over 
kjente eller anslåtte oljereserver». Det er fortsatt 
betydelig usikkerhet ved dette, og det eneste 
som vel er sikkert er at fremtiden er usikker. 
Samfunnet og næringslivet må derfor fortsatt 
søke å realisere ønsket omstilling og innovasjon 
og være innstilt på å se utfordringene og mulig-
hetene ved risikoen og usikkerheten. 

1 Kilde: http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n3035us3m.htm
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Todeling av industrien?

Det har vært en ujevn utvikling i industrien de 
siste årene. Leverandører av varer og tjenester til 
petroleumssektoren opplever vekst, mens noen 
næringer som er avhengige av etterspørsel fra 
markedene for tradisjonelle eksportvarer er har-
dere rammet av den internasjonale krisen og 
opplever svakere utvikling. Metall, papir (inkl. 
treforedling) og kjemiske råvarer har opplevd 
redusert internasjonal etterspørsel, svekket kost-
nadsmessig konkurranseevne og overkapasitet i 
enkelte bransjer.

Det er særlig oljeprisen som gjør at petrole-
umssektoren opplever slik vekst. Tidligere ulønn-
somme funn er blitt lønnsomme, det har vært økt 
leteaktivitet og teknologiske fremskritt som har 
medvirket både til flere funn og økt utvinning fra 
eksisterende felt. Sektoren trekker til seg kapital 
og mye av den beste kompetansen. Sektorene 
data, elektrisk utstyrsindustri, maskinindustri og 
maskinreparasjon og installasjon leverer mye til 
petroleumssektoren og opplever også vekst. Noen 
bedrifter i andre sektorer vrir sin virksomhet mot 
petroleumssektoren. Ellers skjer veksten i petro-
leumssektoren og tilknyttede sektorer på bekost-
ning av øvrig næringsliv, inklusiv offentlig sektor, 
og da særlig de minst lønnsomme sektorene. 

Det er redusert internasjonal etterspørsel for 
sektorene metall, papir (inkl. treforedling) og kje-
miske råvarer. Velstandsutviklingen som oljen har 
medført i Norge, er jevnt fordelt i befolkningen, 
blant annet gjennom økte lønninger. Dette har 
svekket den kostnadsmessige konkurranseevnen 
til eksportindustrien. Varene disse sektorene har 
produsert, kan i stor grad produseres billig der 
hvor arbeidskraften og kapitalen er billig. Disse 
sektorene bygges derfor ned, med tidvis større 
nedleggelser. 

Vi kan oppleve at andelen av Fastland-Norges 
næringsliv som er knyttet til petroleumssektoren, 
har økt ytterligere i årene som kommer. På tross 
av dette bør vi ikke forsøke å forhindre redusert 
virksomhet i de næringer med dårlige utsikter. Å 
bruke offentlige midler på å opprettholde ulønn-
somme virksomheter vil svekke den samlede ver-
diskapingen i Norge. I stedet bør man omstille 
ulønnsom virksomhet til næringer med høyere 
verdiskapingsevne. Når arbeidsmarkedet er 
stramt, er kostnadene ved slik omstilling minst 
fordi arbeidskraften ikke går ledig i lange perio-
der. 

Det er også samspill mellom petroleumsnærin-
gen og andre næringer. Norsk Industri peker på at 
leverandørindustrien leverer produkter og tjenes-

ter som er anvendbare også i andre næringer. I sin 
konjunkturrapport for 2013 viser de til at leveran-
dørindustrien også leverer til andre industriområ-
der som for eksempel prosessindustrien og nærin-
ger innenfor fornybar energi som offshore vind-
kraft. I tillegg er leverandørindustrien eksportret-
tet og eksporter en stor andel av produksjonen. 
Således vil kompetansen og kvaliteten denne 
industrien opparbeider seg være til nytte også for 
andre industrier og markeder.10

Regjeringen satt i desember 2012 ned Holden 
III-utvalget som har fått i oppdrag å se på lønns-
dannelsen i Norge. For å videreføre velstands- og 
velferdsnivået i landet er man avhengig av at 
Norge kan hevde seg i den internasjonale konkur-
ransen. Frontfagsmodellen som innebærer at kon-
kurranseutsatt sektor forhandler først i de årlige 
lønnsoppgjørene, er ment å sikre en lønnsvekst 
som er bærekraftig for konkurranseutsatt sektor. 
Likevel har lønnsveksten de siste årene vært 
betraktelig høyere enn hos handelspartnerne 
våre. Dette har vært mulig blant annet fordi bytte-
forholdet vårt mot utlandet har bedret seg. Utval-
get skal ta utgangspunkt i at frontfagsmodellen 
videreføres. De skal se på erfaringene med lønns-
dannelsen de siste 12 årene siden handlingsrege-
len og inflasjonsmålet ble innført, samt drøfte utvi-
klingstrekk som kan skape utfordringer for norsk 
økonomi og lønnsdannelsen fremover.

4.4 Teknologisk utvikling

Utvikling i teknologi har påvirket økonomisk 
utvikling til alle tider. Nye jordbruksredskaper ga 
muligheter tidligere tider ikke ga. Utvikling i skip 
og våpenteknologi ga stormakter herredømme 
over råvarer og internasjonale handelsruter. Nye 
kommunikasjonsteknologier og transportløsnin-
ger binder verden sammen på en helt annen mået 
enn før. Et viktig kjennetegn ved dagens og frem-
tidens samfunn er at den teknologiske utviklingen 
går raskere og raskere. Det gjelder også vår evne 
til å ta i bruk ny teknologi. Endringene går ikke 
fra en plattform til en annen, konstant endring er 
blitt plattformen for all avansert økonomisk aktivi-
tet.

Teknologisk utvikling og fall i transport- og 
kommunikasjonskostnader er en viktig medvir-
kende årsak til den økte globaliseringen. Den tek-
nologiske fremgangen og utbyggingen av Inter-
nett og telekommunikasjon har i betydelig grad 
redusert kostnadene ved å behandle og overføre 

10 Norsk Industri (2013). Konjunkturrapport 2013.
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informasjon. Det at kommunikasjon skjer raskere, 
enklere og over større avstander fører til at men-
neskelig samhandling over landegrenser blir let-
tere. Den teknologiske utviklingen har muliggjort 
raskere flyt av både fysiske varer, mennesker og 
informasjon. 

Globaliseringen har gitt økt levestandard både 
i industriland og utviklingsland. En rekke studier 
peker i retning av at globaliseringen har bidratt til 
å øke omstillingstakten, men også at teknologiske 
endringer er en viktig årsak til denne økningen.11 

Evnen til å ta i bruk og etter hvert også utvikle 
teknologi er også stikkord for den raske utviklin-
gen som foregår gjennom globaliseringen. Stadig 
tettere økonomisk sammenknytning av verdens 
land og regioner bidrar til teknologispredning og 
bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Ny tek-
nologi når stadig raskere ut til forbrukerne, slik 
figur 4.6 illustrer. Det tok ca. 60 år før rundt 60 
pst. av alle mulige brukere hadde telefon, mens 
det for mobiltelefon har tatt kun 25 år.

Verdiskaping og ressursutnyttelse utvikler seg 
ikke jevnt over tid. Variasjoner i den økonomiske 
aktiviteten kan ha en sammenheng med endrin-
ger i tilgjengelige teknologier. På kort sikt vil end-
ringer i egen eller konkurrenters teknologitilnær-
ming være opphav til vekst eller fall både for 

enkeltbedrifter og for hele næringer. På lang sikt 
er omstilling og fremvekst av nye næringsområ-
der eksempler på dette. Økonomiens evne til 
omstilling er påvirket både av oppbygging av 
kunnskap på nye områder og tilgangen til innsats-
faktorer som kan anvendes på de nye områdene. 

Norge har en høyt utdannet befolkning og forut-
setninger for å være en vesentlig leverandør av tje-
nester og kompetanse. Satsinger mot nye internasjo-
nale markeder må også skje innenfor nye områder, 
ikke bare de hvor norske bedrifter tradisjonelt har 
vært sterke som råvarer, industrivarer og skipsfart. 

Teknologi- og kunnskapsintensiteten i norsk 
næringsliv har økt enormt det siste århundret. 
Kontinuerlig utvikling av nye teknologier har pre-
get næringslivet de siste tiårene. Særlig gjelder 
dette i næringer som industri, olje og gass og 
varehandel.

Et høyt utdanningsnivå i arbeidsstyrken og 
satsing på kompetanseutvikling og læring hos de 
ansatte har gjort det lettere for norsk næringsliv å 
anvende eksisterende og ny teknologi mer effek-
tivt. Økt kunnskap i befolkningen har også vært 
medvirkende årsak til at norsk næringsliv får flere 
bein å stå på.

Effektiv bruk av teknologi er blitt avgjørende 
for å opprettholde lønnsomhet og markedsandeler 
i stadig flere bransjer internasjonalt. Blant annet 
har økt konkurranse og strengere miljøkrav gitt 11 St.meld. nr. 9 (2008–2009). Perspektivmeldingen 2009. 

Figur 4.6 Andel konsumenter som har tatt i bruk innovasjoner etter antall år siden innovasjonen startet. 
Prosent

Kilde: McKinsey & Company 2011: Statlig Eierskap
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bedriftene insentiver til å ta i bruk ny teknologi for 
å effektivisere produksjonen, utvikle fortrinn i dis-
tribusjonen av varer og tjenester og i fremstillin-
gen av helt nye varer og tjenester. 

Den teknologiske utviklingen stiller store krav 
til omstillingsevne i bedriftene, krav til fleksibel 
spesialisering og ikke minst en kultur for læring. 
Dette er en utfordring for de ansatte i bedriftene, 
og den krever nettverksbygging og samarbeid 
med forsknings- og teknologiinstitusjoner og 
andre bedrifter.12 

Teknologisk utvikling, norsk kostnadsnivå og 
flytting av produksjoner har medført at norske sel-
skaper har vært flinke til å bevege seg oppover i 
verdikjeden. I flere bransjer har bedrifter gått fra å 
produsere for eksempel enkeltdeler til heller å 
levere komplette systemer eller spesialiserte sam-
mensatte leveranser. 

4.5 Demografiske endringer

Demografiske endringer vil ha stor påvirkning på 
fremtidens økonomi, både her i Norge og interna-
sjonalt. Andelen av verdens befolkning i arbeids-
før alder vil i fremtiden i mye sterkere grad 
befinne seg i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Dette 
vil i sterk grad påvirke den internasjonale økono-
mien, handelsmønstre, produksjon og investerin-
ger. Samtidig vil andelen av eldre i befolkningen i 
vestlige land stige kraftig. Dette vil ha betydning 
for hvilke varer og tjenester det vil bli vekst i etter-
spørselen etter, og gi utfordringer og muligheter 
for næringslivet.

Ifølge FN vil verdens befolkning være i under-
kant av 7,7 mrd. personer i 2020 og nå 9,1 mrd. 
personer i 2050; en økning sammenlignet med 
dagens befolkning på henholdsvis 0,8 mrd. og 2,2 
mrd. personer. Frem til 2020 vil verdens befolk-
ning øke tilsvarende hele dagens befolkning i 
Europa. Frem til 2050 vil antall mennesker øke 
like mye som summen av dagens befolkning i 
Europa og Kina.

Som følge av økt befolkning og forventning om 
økonomisk vekst, er verdens middelklasse forven-
tet å øke fra sitt nåværende nivå på omkring 1,8 
mrd. mennesker til 3,2 mrd. mennesker rundt 
2020. Det meste av denne økningen vil komme i 
Kina, India og andre asiatiske land. Asias andel av 
verdens middelklasse kan øke fra dagens 25 pst. til 
mer enn 50 pst. på ti år og til rundt 2/3 på 20 år.13

Middelklassen i fremvoksende økonomier vil 
ha en lavere absolutt inntekt enn middelklassen i 
industrialiserte land. Likevel forventes det at mid-
delklassen i Asia vil stå for 42 pst. av forbruket til 
verdens middelklasse i 2020 og 59 pst. i 2030, se 
figur 4.7. 

Det store tilskuddet til verdens middelklasse 
vil øke etterspørselen av forbruksgoder, infra-
struktur, velferdstjenester, kommunikasjonstje-
nester m.m. Dette kan skape muligheter for nye 
markeder, også for norsk næringsliv. 

En aldrende befolkning

Om lag hele veksten i befolkningen frem til 2050 
vil komme i det som i dag er utviklingsland. Kina 
og India er landene med størst befolkning. Som 
figur 4.8 viser, vil India og Afrika sør for Sahara i 
årene som kommer, få en kraftig vekst av mennes-
ker i yrkesaktiv alder (15–64 år). I de industriali-
serte landene blir befolkningen derimot eldre. 

Fremover vil stigende levealder og fallende 
fødselsrate føre til stadig høyere gjennomsnittsal-
der for verdens befolkning. I 2011 var 13 pst. av 
verdens befolkning over 60 år. Denne andelen er 

12 Chaffey, P. (2011). Velferdsteknologiens fem utfordringer. 
Hentet fra: abelia.no/ikt/velferdsteknologiens-fem-utfor-
dringer-article1751-137.html

13 Kharas, H. (2010). The Emerging Middle Class in Develo-
ping Countries, OECD Working Paper No. 285.

Figur 4.7 Andel av forbruk hos verdens middel-
klasse (PPP US$). 2009–2030

Kilde: Kharas, Homi (2010). The Emerging Middle Class in 
Developing Countries, OECD Working Paper No. 285
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ventet å øke til 15 og 22 pst. i henholdsvis 2020 og 
2040. 

Som figur 4.9 viser, er aldringen ujevnt fordelt 
geografisk. Land som fortsatt har relativt høy frukt-
barhet, vil ha en yngre befolkning i 2050 enn andre 
land. I de landene som opplever den raskeste ald-
ringen, vil økningen i forsørgelsesbyrde bli ster-
kest. Særlig i Japan, Europa og Kina minker ande-
len personer i yrkesaktiv alder (15–59) raskt. I 
disse landene ventes en absolutt nedgang i antallet 

personer i yrkesaktiv alder frem mot 2050. I Japan 
og Europa har denne nedgangen allerede startet.

Også i Norge ventes folketallet å øke betyde-
lig. Ifølge SSB passerte folketallet fem mill. våren 
2012, og det forventes å nå seks mill. i 2028.14 I 
henhold til SSBs hovedalternativ vil befolknings-
veksten bli særlig høy de første årene, for deretter 

Figur 4.8 Mennesker i yrkesaktiv alder. Antall i 1000. 15–64 år 

Kilde: FNs Befolkningsfremskrivninger fra 2011, for perioden 2011–2040, middelalternativet.
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Figur 4.9 Andel av befolkningen eldre enn 60 år. 2011–2040

Kilde: FNs Befolkningsfremskrivninger fra 2011, for perioden 2011–2040, middelalternativet. 
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å synke noe. Dette skyldes først og fremst at inn-
vandringen, spesielt fra EØS-området, er antatt å 
øke de nærmeste årene frem mot 2060. 

Forsørgelsesbyrden i Norge, det vil si antall 
barn og eldre per yrkesaktive person, vil stige. 
Eldrebølgen gir betydelige utfordringer knyttet til 
finansiering av offentlig tjenesteproduksjon. Høy 
sysselsetting betraktes som en forutsetning for 
høy verdiskaping og dermed for bevaring av vel-
ferdsgodene på sikt. At det ventes høy immigra-
sjon og arbeidsinnvandring i Norge har imidlertid 
begrenset virkning på forsørgelsesbyrden. I et 
langsiktig perspektiv kan ikke arbeidsinnvandring 
ventes å kunne avhjelpe de statsfinansielle utfor-
dringene knyttet til befolkningens aldring, da 
også arbeidsinnvandrerne blir eldre. 

Med en videreføring av dagens velferdsordnin-
ger vil aldringen av befolkningen ifølge Perspek-
tivmeldingen 2013 gi betydelig oppgang i utgif-
tene til alderspensjon, helse og omsorg i tiårene 
fremover. Overføringene til husholdningene anslås
å øke fra 18 til 23 pst. av fastlands-BNP fra 2011 til 
2060 mens offentlig konsum anslås å øke fra 28 til 
31 pst. av fastlands-BNP. Dette er imidlertid ikke 
bare en finansieringsutfordring. En gradvis høy-
ere levealder og endringer i befolkningens alders-
sammensetning med færre unge yrkesaktive men-
nesker per eldre vil også gi behov for økt ressurs-
bruk i helse- og omsorgssektoren. 

Det er i denne sammenheng flere momenter 
av næringspolitisk relevans. Ressursbehovet i 
pleie- og omsorgssektoren er økende, og nærings-
livet har allerede en betydelig rolle innenfor 
denne sektoren. Det er en rimelig forventning at 
det offentlige også i fremtiden har behov for at det 
private næringslivet bidrar med tjenester og tilbud 
innenfor sektoren. I dag arbeider hver femte 
yrkesaktiv innenfor helsesektoren. I referansefor-
løpet i Perspektivmeldingen 2013 bidrar aldringen 
av befolkningen til at bruken av arbeidskraft i 
offentlig tjenesteyting utenom forsvar øker til 220 
timer per innbygger i 2060. Dette vil da utgjøre en 
tredel av samlet arbeidsinnsats. Økningen kom-
mer i hovedsak i omsorgssektoren. Tradisjonelt 
har en overvekt av tjenestene vært offentlig orga-
nisert. Å lage private løsninger som ivaretar tje-
nestene og sikrer kvalitet og god ressursutnyt-
telse, er viktig. Det er derfor slik at vi må lage 
reguleringer og forutsetninger for private aktører 
som gir oss de tjenestene og den kvaliteten det er 
behov for. 

Et annet moment er knyttet til teknologisk 
utvikling. Tradisjonelle analyser av spesielt 
omsorgssektoren legger sjelden inn forventnin-
ger om produktivitetsvekst, blant annet begrun-

net med behovet for omsorg og menneskelig kon-
takt i tjenestene. Gitt den finansieringsbyrden 
som ligger i eldrebølgen, kan imidlertid teknolo-
giske forbedringer gi betydelige produktivitetsge-
vinster. Et godt samspill og riktig bruk av private 
tjenesteytere kan bidra til dette. 

Vi opplever at nye vitenskapelige og teknolo-
giske fremskritt innen det medisinske området 
gjør det mulig å øke levealderen gjennom ny 
behandling og mer intensiv pleie. En betydelig del 
av helsekostnadene er knyttet opp til sykdommer 
hvor gjennombruddene innen diagnostikk og 
behandling ikke har vært så betydelige som man 
kunne ha håpet. Ikke-smittsomme kroniske syk-
dommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, 
kroniske respirasjonsproblemer og kreft utgjør 
alle viktige utfordringer for helsen til en stadig 
aldrende befolkning og for helsebudsjettene. I 
2005 anslo Verdens helseorganisasjon (WHO) at 
60 pst. av dødeligheten globalt sett skyldtes kro-
niske sykdommer og dette forventes å øke kraftig 
i tiden fremover.

Det er behov for både å få kontroll over utgif-
tene og arbeidskraftbehovet til helse- og omsorgs-
sektoren sett i sammenheng med det fremtidige 
behovet på andre samfunnsmessige områder. 
Helse- og omsorgssektoren er en stor sektor med 
krevende oppgaver, stort ressursbehov og høyt 
kvalifisert arbeidskraft. Derfor er en godt utviklet 
helse- og omsorgssektor viktig, ikke bare vel-
ferdsmessig, men også for å sikre en tilstrekkelig 
tilgang på ressurser i andre deler av samfunnet og 
næringslivet. 

Seniormarkedet

Vi står derfor overfor en nødvendig omstilling av 
en sektor som til nå har vært svært arbeidsinten-
siv. Samtidig skjer det også en endring i de eldres 
preferanser og behov der flere trolig vil ønske å 
klare seg selv. Det er positivt at mange eldre 
ønsker å være aktive, selvstendige, uavhengige og 
bo hjemme under trygge omstendigheter. Ved 
hjelp av ny teknologi, utforming av boliger slik at 
de blir tilgjengelige, og nye organisatoriske løs-
ninger, kan det skje omstillinger både innen helse- 
og omsorgspleien og hos den enkelte bruker slik 
at flere kan klare seg selv lenger. Dette gir også 
viktige signaler til næringslivet. Dette skaper for-
retningsmuligheter også for innovative små og 
mellomstore bedrifter som er i stand til å levere 
produkter og tjenester som kan bidra til omstillin-
gene. 

De store «etterkrigstidskohortene» vil være 
opptatt av å betale for å bo trygt og få god service. 
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De er ofte godt utdannet, med god økonomi og vil 
neppe opptre som en homogen gruppe. 

Endrede etterspørselsmønstre vil skape 
grunnlag for næringsutvikling. Utviklingen av nye 
produkter og tjenester vil skje naturlig gjennom 
markedet. Det er flere eksempler på dette. For 
eksempel har bankene sett nye muligheter over-
for eldre og tilbyr i dag blant annet seniorlån. Vi 
kommer videre til å få se innovasjoner i bransjer 
som ser verdien i den nye kjøpesterke gruppen av 

eldre, og mye av dynamikken vil oppstå naturlig 
ettersom en stor gruppe konsumenter vil uttrykke 
sine behov og stille krav til produkter og tjenester 
som næringslivet vil se seg tjent med å levere. 
Dette er en positiv og ønskelig utvikling.

Regjeringens politikk på feltet er nedfelt i 
Meld. St. 29 (2012–2023) Morgendagens omsorg
som er omtalt i kapittel 6.6 Helse- og velferdstek-
nologi.
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5  En bred og aktiv næringspolitikk

Næringspolitikken favner bredt. Nesten alle poli-
tikkområder påvirker næringslivets rammevilkår. 
Derfor er det viktig at en bred og aktiv nærings-
politikk legger vekt på næringsdimensjonen ved 
de ulike politikkområdene. Regjeringens mål er at 
alle politikkområder også skal bidra til å bygge 
opp under målsettingen om arbeid til alle og en 
sterk økonomisk utvikling. Samtidig ser vi hvor-
dan andre viktige mål gir rammer og muligheter 
for næringsutviklingen. For regjeringen er det 
særlig viktig at miljø- og klimadimensjonen står 
sentralt i utviklingen av den brede og aktive 
næringspolitikken på alle relevante områder. 

Finans- og pengepolitikken, miljøpolitikken, 
arbeidslivspolitikken, samferdselspolitikken, og 
kunnskapspolitikken er alle viktige rammebetin-
gelser for næringslivet. Andre viktige rammebe-
tingelser følger også av EØS-avtalen. Regjerin-
gens prioriteringer fremgår av Meld. St. 5 (2012–
2013) EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med 
EU – Sentrale prioriteringer og virkemidler i norsk 
europapolitikk.

Gode rammebetingelser og ordninger som sti-
mulerer til innovasjon og nyskaping gjør at de 
beste bedriftene har muligheten til å lykkes. Dette 
er en forutsetning for vår fremtidige velstand. 

Selv om vi ikke vet nøyaktig hva vi skal leve 
av i fremtiden, vet vi hva næringslivet er gode på 
i dag og hva norsk næringsliv derfor vil bygge 
videre på. Et område hvor norsk næringsliv i dag 
er verdensledende, er offshore-næringen der 
norsk teknologi og kompetanse er etterspurt i 
hele verden. Da oljealderen i Norge var i sin 
begynnelse, var kompetansen som allerede fan-
tes i norsk næringsliv, en forutsetning for å utvi-
kle næringen til å bli det verdensledende 
industrimiljøet vi kjenner i dag. Det samme var 
samspillet mellom myndighetene og nærings-
livet. 

De valgene vi tar i dag, får konsekvenser for 
våre muligheter i fremtiden. Det er næringslivet 
selv som utvikler de områdene vi er gode på, og 
ivaretar den kompetansen som er bygd opp. Sam-
tidig er det viktig å ha et langsiktig perspektiv som 
sikrer at kortsiktige svingninger ikke ødelegger 
for mulighetene vi har i fremtiden. 

Det er lettere å bygge ned næringsliv, kultur 
og kompetanse enn å bygge det opp. Det er derfor 
viktig for regjeringen å ivareta den kompetansen 
og de miljøene som finnes i ulike næringer, som 
bidrar til sysselsetting og som er viktige for å løse 
fremtidens store samfunnsmessige utfordringer. 
Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen valgt å 
fremheve noen områder av stor betydning for 
Norge: energi, miljøteknologi, maritime næringer, 
marine næringer og reiseliv. Regjeringen fører en 
aktiv næringspolitikk og satsinger for å realisere 
potensialet for vekst og økt verdiskaping på disse 
områdene. Næringspolitikken er imidlertid ikke 
begrenset til disse satsingene. Regjeringen fører 
en bred og aktiv næringspolitikk for å stimulere 
veksten og verdiskapingen i hele næringslivet i 
hele landet. 

De overordnede rammevilkårene og de 
næringspolitiske virkemidlene skal sammen gi 
næringslivet de beste forutsetningene for å skape 
verdier og bidra til vekst. De næringspolitiske vir-
kemidlene skal bidra til å finansiere forskning, 
innovasjon og internasjonalisering som markedet 
ellers ikke ville finansiert i tilstrekkelig grad. 
Koordinerte satsinger kan på enkeltområder gjen-
nom utdanning, kunnskap, infrastruktur og finan-
siering, gi enkeltbedrifter og næringsklynger 
muligheter de ikke kan skape alene. 

Det er en forutsetning at bedrifter som ikke er 
lønnsomme på sikt legges ned for å frigjøre res-
surser til et nytt, fremvoksende næringsliv. Den 
samlede politikken skal imidlertid bidra til et 
klima der folk tør å satse og at de som satser har 
mulighet til å lykkes.

5.1 Arbeidskraften 

Arbeidskraften er vår klart viktigste ressurs, og 
god utnyttelse av denne ressursen er essensielt 
for vår samlede verdiskaping og velferd. Regjerin-
gen legger stor vekt på å fremme et velfunge-
rende arbeidsmarked som bidrar til høy sysselset-
ting. Å få folk som er ledige, raskest mulig tilbake 
i jobb er viktig av flere grunner. Først og fremst er 
det viktig for den enkelte. Men samfunnsøkono-
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misk representerer ledighet en sløsing av ressur-
ser som ikke kan vinnes tilbake; ledighet reduse-
rer verdiskapingen. For næringslivet represente-
rer en god arbeidslivspolitikk et gode og et kon-
kurransemessig fortrinn. Gode velferdsordnin-
ger og arbeidsmarkedstiltak kan skape større 
trygghet for den enkelte i arbeidsmarkedet. Inno-
vasjon, entreprenørskap og nyskaping kan bli let-
tere å velge når man ikke risikerer å miste alt der-
som man mislykkes. Velferds- og arbeidslivspoli-
tikken kan derfor ha stor betydning for vår verdi-
skapingsevne.

Arbeid til alle er hovedmålet for regjeringens 
økonomiske politikk. Høy yrkesdeltakelse er en 
forutsetning for høy verdiskaping. Det muliggjør 
opprettholdelse og videreutvikling av velferds-
samfunnet. Dette ligger til grunn for utformingen 
av den økonomiske politikken, det inntektspoli-
tiske samarbeidet, arbeidslivspolitikken og et 
inkluderende arbeidsliv. 

Arbeids- og velferdspolitikken skal bidra til 
høy sysselsetting og sikre økonomisk trygghet 
for personer som står varig, eller midlertidig, 
utenfor arbeidslivet. Den norske velferdsmodellen 
er kjennetegnet av gode velferdsordninger som 
blant annet sikrer livsopphold for personer som 
ikke kan arbeide, eller bare delvis kan være i 
arbeid. Norge har sammenliknet med andre land 
klart å kombinere høy yrkesdeltakelse med et 
relativt høyt nivå på ytelser. At vi i stor grad lykkes 
med dette skyldes flere forhold, blant annet har 
vektleggingen av arbeidslinja blitt trukket frem. 

Tilknytning til arbeidslivet er en vesentlig fak-
tor for den enkeltes helse. Dette er også omtalt i 
den nye stortingsmeldingen som regjeringen la 
frem i april, Meld. St 34 (2012–2013) Folkehelse-
meldingen. Det er nettopp i tider med lav ledighet 
som er gode tider for å få flere inn i arbeidslivet.

I Meld. St. 29 (2010–2011) Felles ansvar for eit 
godt og anstendig arbeidsliv understreker regjerin-
gen hvor viktig det er med en god arbeidslivspoli-
tikk. Meldingen viser at arbeidsforholdene i Norge 
er gode for det store flertallet. Det blir pekt på vik-
tigheten av samarbeidet mellom partene i arbeidsli-
vet. En bred dialog mellom arbeidstaker- og 
arbeidsgiver-organisasjonene fører til en felles for-
ståelse for arbeidslivspolitikken og utfordringene 
man står overfor. Samarbeidet har bidratt til utvik-
lingen av et godt og inkluderende arbeidsliv. I mel-
dingen legges det også vekt på at det regelverket 
som eksisterer i dag, er godt balansert og fleksibelt 
i den forstand at det gir mulighet for tilpasning til 
forholdene og behovene i de ulike virksomhetene. 

Godt arbeidsmiljø og trygge og stabile 
arbeidsplasser er et mål i seg selv, men virker 

også positivt på verdiskapingen i den enkelte 
bedrift. Stabile arbeidsforhold vil gjøre det mer 
gunstig for bedriftene å investere i arbeidstaker-
nes kompetanse. Godt arbeidsmiljø og trygge 
arbeidsplasser vil trolig føre til lavere sykefravær. 

En god politikk knyttet til arbeidsinnvandring 
er en viktig del av arbeidslivspolitikken. Etterspør-
selen etter arbeidskraft varierer og mange bedrif-
ter har vekslende ordretilgang. Muligheten for 
midlertidige ansettelser og bruk av utenlandsk 
arbeidskraft medvirker til å gjøre norske virksom-
heter mer fleksible overfor svingninger i etter-
spørselen. Samtidig er trygge og stabile arbeids-
forhold viktig for integreringen og for at arbeids-
innvandrere skal lære seg språket og den norske 
arbeidskulturen. Norsk arbeids- og næringsliv vil 
ha behov for spesialkompetanse for å klare seg i 
konkurransen med internasjonale selskaper. Nor-
ske bedrifter må derfor kunne tiltrekke seg perso-
ner med relevant kompetanse fra utlandet for å 
styrke innovasjons- og verdiskapingsevnen i årene 
fremover. Samtidig har det vært tilfeller hvor uten-
landske arbeidstakere har fått lønns- og arbeids-
vilkår som er uakseptable sammenlignet med 
standarden ellers i norsk arbeidsliv. For regjerin-
gen er det derfor viktig å fortsette innsatsen mot 
sosial dumping. Alle arbeidstakere skal være sik-
ret anstendige arbeidsforhold. Det er viktig for 
seriøse aktører i næringslivet at det finnes regel-
sett og tiltak mot sosial dumping og useriøse aktø-
rer i markedet. Slik sikrer man likere konkurran-
sevilkår. Åpenhet for arbeidsinnvandring og inn-
sats mot sosial dumping var viktige utgangspunkt 
for regjeringens utforming av en samlet arbeids-
innvandringspolitikk slik den er beskrevet i 
St.meld. nr. 18 (2007–2008) Arbeidsinnvandring. 
Her er flere politikkområder drøftet, og både 
behovet for endringer i utlendingsregelverket, 
enklere og raskere saksbehandling, bedre infor-
masjon og synliggjøring, integrering og videreut-
vikling av arbeidet mot sosial dumping påpekes. 
Mye av dette er senere fulgt opp med konkrete 
endringer i regelverket for arbeidslivet.

Norge trenger kompetanse og arbeidskraft. 
Gevinstene ved en mer mangfoldig befolkning 
avhenger av hvordan arbeidslivet og myndighetene 
legger til rette for at innvandrere får brukt sin kom-
petanse og arbeidskraft. Dette er et viktig perspek-
tiv også i Meld. St. 6 (2012–2013) En helhetlig inte-
greringspolitikk – Mangfold og fellesskap. Meldin-
gen peker på at det er særlig er utfordringer på tre 
områder – godkjenning av utdanning og yrkeskvali-
fikasjoner fra utlandet, rekruttering av innvandrere 
og etablering av egne bedrifter. Et viktig tiltak i 
meldingen er at det i 2013 skal legges frem en ny 



88 Meld. St. 39 2012–2013
Mangfold av vinnere
handlingsplan med konkrete tiltak for bedre bruk 
av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. 

Arbeidslinjas grunnlag ligger i den betydnin-
gen arbeid har for privat og kollektiv velferd. 
Deltakelse i arbeidslivet har betydning for den 
enkeltes muligheter til selvrealisering og for-
sørgelse. For den enkelte er arbeid en kilde til 
inntekt, økonomisk trygghet og selvrealisering. 
Samtidig bidrar deltakelse i arbeidslivet til å 
øke den kollektive velferden, redusere økono-
miske og sosiale forskjeller og hindre fattig-
dom, jf. også Meld. St. 30 (2010–2011) Forde-
lingsmeldingen. Selv om petroleumsinntektene 
setter Norge i en gunstig situasjon sammenlik-
net med mange andre land, er det utviklingen i 
den totale økonomien som over tid er hoved-
grunnlaget for produksjon, sysselsetting og inn-
tekt. Det understrekes klart i Meld. St. 12 
(2012–2013) Perspektivmeldingen 2013 at høy 
sysselsetting er en forutsetning for å kunne 
opprettholde og videreutvikle den norske vel-
ferdsmodellen. 

Arbeids- og velferdspolitikken omfatter en 
bred innsats på en rekke områder og med ulike til-
nærminger for å fremme målet om arbeid til alle. 
Hovedelementer i realiseringen av arbeidslinja er:
– At det føres en aktiv politikk for høy yrkesdel-

takelse.
– At forholdene i arbeidslivet legger til rette for å 

hindre utstøting.
– At det skal lønne seg å arbeide. 

Et velfungerende arbeidsmarked med stabile ram-
mebetingelser er viktig for å fremme målet om 
arbeid for alle. Den generelle utviklingen på 
arbeidsmarkedet har innvirkning også på utsatte 
gruppers muligheter i arbeidslivet, selv om høy 
arbeidskraftetterspørsel ikke er en garanti for økt 
sysselsetting blant marginale grupper. Den aktive 
arbeidslivspolitikken har som mål å legge til rette 
for høy yrkesdeltakelse og god utnyttelse av 
arbeidskraften. Vekt på formidling av arbeidskraft, 
informasjon og rådgiving om arbeidsmarkedet, og 
bruk av aktive, arbeidsrettede tiltak overfor 
arbeidsledige og personer med nedsatt arbeids-
evne, bidrar til å motvirke langvarig ledighet og 
helserelatert fravær og hindre utstøting fra 
arbeidslivet. Oppfølgingstiltak, kvalifiseringstil-
tak, ulike former for tilrettelegging, motivasjons-
tiltak mv. er viktige virkemidler i realiseringen av 
arbeidslinja. Den aktive arbeidslivspolitikken er 
således en viktig del av arbeidet med å sikre flere 
mulighet til arbeid. Den aktive innsatsen for å få 
innvandrere i arbeid gjennom tiltak i integrerings-
politikken inngår også i arbeidslinja. 

Videregående opplæring blir en stadig vikti-
gere forutsetning for å få en stabil tilknytning til 
arbeidslivet, og for å dekke arbeidsmarkedets 
behov for kompetanse. Dette ble blant annet dis-
kutert i St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdannings-
linja hvor regjeringen blant annet legger vekt på 
tidlig innsats som en hovedstrategi for å sikre alle 
en god utdanning og forhindre frafall. Styrking og 
systematisering av samarbeidet mellom arbeids-
markeds- og utdanningsmyndighetene har derfor 
også vært viktig de siste årene. 

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for å 
forebygge utstøting fra arbeidslivet, og det er på 
den enkelte arbeidsplassen at utstøting skal hin-
dres og inkludering virkeliggjøres. Et godt 
arbeidsliv er viktig for å sikre at folk ikke blir syke 
av jobben og faller ut av arbeidslivet. Det er også 
en forutsetning for at personer med nedsatt 
arbeidsevne skal kunne delta i arbeidslivet. Gode 
arbeidsvilkår og et godt arbeidsmiljø er således 
viktige verktøy for å oppnå målet om at flest mulig 
skal delta i arbeidslivet. Dette ansvaret deler myn-
dighetene med partene i arbeidslivet, og samar-
beidet om oppfølging av IA-avtalen er derfor viktig 
i arbeidet med å øke deltakelsen i arbeidslivet. 
Dette er drøftet i Meld. St. 29 (2010–2011) Felles 
ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. 

At det skal lønne seg å arbeide, gir føringer for 
utformingen av velferdsordningene og inntektssi-
kringssystemet. Disse skal være utformet slik at 
man opparbeider rettigheter gjennom arbeid og at 
det skal lønne seg å gå over til arbeid. Deltakelse i 
arbeidslivet gir god inntektssikring ved ledighet, 
sykdom og eventuell uførhet siden stønadsinntek-
ter ofte avhenger av tidligere arbeidsinntekt. 
Siden ytelsesnivået for de aller fleste er basert på 
tidligere inntekt, er nivået i inntektssikringsord-
ningene i dag slik at de fleste vil få høyere inntekt 
dersom de går fra trygd til arbeid. Dette stimule-
rer til deltakelse i arbeidslivet og bidrar til å 
underbygge arbeidslinja. 

Selv om sysselsettingen er høy og ledigheten 
er lav, er det et mål å få inkludert flere av de som 
står utenfor arbeidslivet. I de senere årene er det 
derfor gjennomført en rekke reformer og tiltak i 
arbeids- og velferdspolitikken med sikte på å 
støtte opp under arbeidslinja. Et viktig mål for 
mange av reformene er å få flest mulig til å stå 
lengst mulig i arbeid. Det gjelder blant annet 
NAV-reformen, innføring av ny alderspensjon, ny 
uførepensjon, satsingen på Inkluderende 
arbeidsliv (IA-avtalen) og innføring av flere nye 
tiltak og virkemidler i arbeids- og velferdsforvalt-
ningen. Forebyggende tiltak på arbeidsplassen 
for å hindre utstøting, tettere oppfølging av syk-
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meldte, mer vekt på den enkelte brukers arbeids-
evne enn på helsemessige og sosiale hindringer, 
og økt vekt på tett og individuelt tilpasset oppføl-
ging, er viktige reformelementer for å styrke 
arbeidslinja de senere årene. Etter regjeringens 
vurdering er det lagt et godt rammeverk. Flere 
av reformene og tiltakene har virket i kort tid. 
Pensjonsreformen, som står i en særstilling blant 
de endringene som er gjennomført de siste 
årene, er forventet å virke sterkere over tid. Den 
nye uførepensjonen vil først innføres i 2015. Det 
er derfor for tidlig å konkludere om de langsik-
tige virkningene av reformene.

5.1.1 Likestilling

Regjeringen har som mål å gi alle kvinner og 
menn i Norge like rettigheter og muligheter til å 
delta i samfunnet. Alles interesser, perspektiver 
og kompetanse skal ivaretas og brukes. Regjerin-
gen vil legge til rette for at kvinner på lik linje med 
menn skal kunne delta i næringslivet. Målet for 
regjeringens næringspolitikk er størst mulig sam-
let verdiskaping i norsk økonomi. Sett i et sam-
funnsøkonomisk perspektiv lønner det seg å gjen-
nomføre likestilling mellom kjønnene. Det at kvin-
ner deltar i yrkeslivet, nesten på lik linje som 
menn, har ført til økt verdiskaping for det norske 
samfunnet.

Kvinner har høy yrkesdeltakelse, utgjør tre av 
fem studenter ved universiteter og høyskoler og 
utgjør en stor kundegruppe. Samtidig utgjør kvin-
ner i underkant av 25 pst. av entreprenørene og 17 
pst. av aksjeselskapenes styremedlemmene er 
kvinner i Norge. Kvinners ressurser og kompe-
tanse bør utnyttes bedre i næringslivet. Økt entre-
prenørskap blant kvinner vil kunne skape et mer 
mangfoldig og likestilt næringsliv, med større 
evne til omstilling og innovasjon. Regjeringen lan-
serte i 2008 en handlingsplan for økt entreprenør-
skap blant kvinner. Handlingsplanen inneholdt 12 
tiltak, og var forankret i sju departementer. Planen 
ble midtveisevaluert i 2011. Hovedkonklusjonen 
er at tiltakene har bidratt til å styrke arbeidet med 
likestilling i næringslivet.

Når det gjelder styresammensetning, legger 
regjeringen vekt på forskjeller i erfaringsbakgrunn. 
Et kompetent og relevant mangfold gir et bredere 
beslutningsgrunnlag, og regjeringen mener dette 
hever kvaliteten på styrearbeidet. Dette var motiva-
sjonen da det i 2003 ble innført krav om kjønnsba-
lanse i styrene i alle offentlig eide foretak, enkelte 
særlovsselskaper, interkommunale selskap samt 
ASA. Dette har vist seg å være et effektivt virkemid-
del for å øke andelen kvinner i disse styrene; i 2003 

var andelen på 7 pst. og allerede i 2008 hadde den 
steget til 40 pst. I henholdsvis 2008 og 2010 ble det 
også innført krav om kjønnsbalanse i styrene i sam-
virkeforetak og kommunale aksjeselskaper. Et til-
svarende lovkrav gjelder ikke for privateide aksje-
selskaper (AS).  

De fleste aksjeselskap, AS, har få eiere og 
neste halvparten av alle AS hadde ett styremed-
lem i 2012 og vil derfor aldri kunne oppnå jevn 
kjønnsfordeling.

Andelen kvinner i aksjeselskapsstyrene er per 
i dag 17 pst., 72 pst. av selskapene har bare mann-
lige styrerepresentanter.1 Det er gjerne eierne 
selv som sitter i styret, og som står for forvaltnin-
gen av selskapet. Dette gir et markant skille mel-
lom aksjeselskapene og allmennaksjeselskapene, 

1 Statistisk Sentralbyrå.

Boks 5.1 Kvinner i næringslivet

Sweco har under en 10-års periode doblet 
andelen kvinner i bedriften: fra 14 pst. kvinner 
i 2001 til 28 pst. i 2012. Dette har de lykkes 
med gjennom:
– Like rettigheter for menn og kvinner ved 

uttak av foreldrepermisjon. Tidligere 
hadde kun kvinnene hatt tilgang på full for-
eldrepenning og derfor sterkere incentiver 
for å ta foreldrepermisjon enn mennene.

– Oppfordret menn (med en ekstra innsats 
på ledere) å ta foreldrepermisjon for å 
foregå med godt eksempel. 

– Identifiserte talentfulle kvinner og forbe-
rede de til lederskap, blant annet gjennom 
kursing/utdanning.

– Ved hver ansettelse av ledere intervjue 
minst én kvinne. Dette for å oppfordre 
ledere til å velge kandidater ut fra et større 
mangfold og ikke ut fra karakteristika som 
i større grad ligner på de selv.

– Åpne for større grad av fleksibilitet, blant 
annet i form av muligheter for å arbeide 
hjemmefra. Dette har vært viktig for å 
beholde foreldre, særlig kvinner.

– Deltakelse i Female Future1

1 NHOs program for å styrke likestillingen i arbeidslivet, 
bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt 
trekke flere kvinner til privat sektor er et ledd i arbeidet 
med å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeids-
kraft.
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ASA. Selskapsformen ASA ble innført nettopp for 
å trekke et hensiktsmessig skille mellom «små» 
og «store» aksjeselskaper, med ASA som de store 
aksjeselskapene med mange aksjeeiere og flere 
styrerepresentanter per selskap. 

Det er flere årsaker til at sammensetningen av 
menn og kvinner i AS-styrer er ujevn. Med en rela-
tivt jevn fordeling i utdanningsnivået, kan den 
ujevne fordelingen av menn og kvinner i ledende 
posisjoner, som styreverv, være et tegn på at kvin-
ners investering i utdanning gir lavere avkastning 
enn menns.2 Samfunnsøkonomisk er det et res-
surstap at kompetanse ikke tas i bruk.  Utdanning 
er imidlertid ikke den eneste variabelen som kva-
lifiserer til kompetanse og styreverv.  Kravet til 
relevant kompetanse er sentralt for alle styreverv. 
Det er fortsatt en overvekt av menn som starter 
opp, driver og er ansatte i private bedrifter. I 2011 
hadde 57 pst. av de nyetablerte foretakene kun 
menn som ansatte.3 Noen virksomheter har over 
tid systematisk arbeidet for å øke andelen kvinner 
på ledernivå, og disse kan i dag vise resultater 
med en jevn kjønnsbalanse i ledelse og styrer. Det 
å lære av disse bedriftene, og gjøre metodene/
lærdommen tilgjengelig for andre bedrifter, kan 
være en effektiv måte å øke rekrutteringen av sty-
redyktige kvinner på, se boks 5.1.

Endringer i kjønnsbalansen i ASA-styrer og 
andre offentlige selskapsstyrer etter at loven 
trådte i kraft, har hatt begrensede ringvirkninger 
til styrer i andre selskapsformer. Regjeringen 
mener imidlertid at kjønnsbalanse er målet også i 
aksjeselskapsstyrene. Hensynet til arbeid, res-
sursutnyttelse, demokrati og likestilling er sen-
trale begrunnelser for å nå det målet. Regjeringen 
vil i første omgang legge opp til en innsats der 
man i dialog med næringslivet og arbeidslivets 
parter vurderer ikke-rettslige tiltak for å styrke 
kjønnsbalansen.  Dette er en utvikling vi også ser 
internasjonalt blant annet i EU. 

5.2 Kunnskap og kompetanse

Ny teknologi, nye arbeidsformer og nye produk-
sjonsprosesser gjør at mange arbeidsoppgaver 
blir mer avanserte og kunnskapsintensive. I 
mange bedrifter er de ansattes kunnskap den 
aller viktigste kapitalen. Næringslivet konkurre-
rer derfor i økende grad på arbeidsstyrkens kva-
litet, både i form av kunnskap og kompetanse. 
Kravene til god kompetanse er viktig i alle deler 

av arbeidsmarkedet. Beregninger fra Statistisk 
sentralbyrå anslår at Norge vil trenge både flere 
personer med relevant fagopplæring og høyere 
utdanning i årene frem mot 2030, mens andelen 
av de sysselsatte med kun ungdomsskole vil falle 
med 50 pst. i samme periode.4

Å satse på utdanning og kompetanse er en av 
regjeringens viktigste prioriteringer. Et kunn-
skapsbasert arbeidsliv og varierte arbeidsoppga-
ver gjør at kompetansen i virksomhetene heves 
kontinuerlig. Flat struktur og korte maktavstan-
der på norske arbeidsplasser åpner for kontinuer-
lig kompetanseutvikling, noe som i neste omgang 
styrker innovasjonsevnen i norske bedrifter. 
Kunnskap og kompetanse gjør også hver enkelt 
av oss friere. Friere til å skifte arbeid og friere til å 
forme vår egen arbeidshverdag. Det at vi som 
arbeidstagere får stadig mer kunnskap og kompe-
tanse er altså ikke bare bra for økonomien og kon-
kurranseevnen. Det er også en del av et større fri-
hetsprosjekt. Et utdanningssystem av høy kvalitet 
er en av de viktigste forutsetningene for utviklin-
gen av et konkurransedyktig næringsliv. Ettersom 
andelen av den norske befolkningen med høyere 
utdanning stiger, vil en av de største utfordrin-
gene være å få ungdom til å velge utdannelser 
som gir kompetanse som arbeidslivet har behov 
for. Utvikling av ny teknologi vil være en forutset-
ning for innovasjon og omstilling, og for å sikre at 
vi også i fremtiden har et kunnskapsbasert 
næringsliv som hevder seg i internasjonal konkur-
ranse. Utviklingen innenfor bl.a. olje- og gassnæ-
ringen, prosessindustrien, maritime næringer, 
landbruksnæringen, marine næringer og andre 
teknologidrevne næringer avhenger i stor grad av 
tilgangen på realfaglig kompetanse. En aldrende 
ingeniørstand bidrar til at rekrutteringsbehovet 
blir ekstra sterkt. Næringslivet opplever mangel 
på ingeniør- og realfagskompetanse, derfor har 
regjeringen fremmet en rekke tiltak for å øke søk-
ningen til disse studieretningene i sin realfagsstra-
tegi.5 De siste fem årene har vi sett en økning i 
opptaket til ingeniør- og teknologiutdanning. 
Mens det ble tatt opp om lag 5000 studenter årlig 
på første halvdel av 2000-tallet, ble det tatt opp 
nesten 7500 studenter i 2012, jf. figur 5.1. 

Norske høyere utdanningsinstitusjoner har 
høy grad av selvbestemmelse, og er avhengig av å 
selv sikre relevant informasjon om samfunnets 

2 Statistisk Sentralbyrå.
3 Statistisk Sentralbyrå.

4 Bjørnstad, R. M. L. Gjelsvik, A. Godøy, I. Holmd & N. M. 
Stølen (2010). Demand and supply of labor by education 
towards 2030. Statistics Norway, Report 39/2010.

5 Kunnskapsdepartementet (2010). Realfag for framtida – 
Strategi for styrking av realfagene 2010–2014.
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behov for utdanninger. For å fremme samarbeid 
mellom høyere utdanningsinstitusjoner og 
arbeidsliv, og for å sikre at studenter får utdanning 
som er relevant for arbeidslivet, har regjeringen 
vedtatt at alle utdanningsinstitusjonene skal ha 
opprettet Råd for samarbeid med arbeidslivet 
(RSA). 

Etter hvert som befolkningen blir eldre, blir 
andelen yrkesaktive mindre. De neste femti 
årene kan antallet personer over 67 år nesten for-
dobles i forhold til personer i yrkesaktiv alder 
ifølge Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldin-
gen 2013. Knapphet på arbeidskraft krever at vi 
får enda mer ut av hver enkelt medarbeider. 
Dette forutsetter god organisering, involvering 
og kontinuerlig utvikling av kompetanse gjen-
nom hele livsløpet. Derfor er det avgjørende at 
arbeidstakerne har gode muligheter for kompe-
tanseutvikling, både gjennom det daglige arbei-
det og formell etter- og videreutdanning.

Næringslivet har behov for arbeidskraft med 
både praktisk erfaring og teoretisk kunnskap. Det 
gjøres nå en viktig jobb for å utvide den såkalte Y-
veien fra yrkesfag, der personer med relevante 
fag- og svennebrev gis mulighet til å søke opptak 
til ingeniørutdanninger. En annen ordning, TAF, 
Teknisk allmennfag, startet som et forsøkspro-
sjekt i Hordaland i 1992, og er en fireårig kombi-
nasjonsutdanning basert på teoriundervisning i 
skole og praksis i bedrift. Elevene får opplæring 

på begge opplæringsarenaene i alle fire årene. Til-
budet innebærer at elevene etter fire år oppnår 
både yrkeskompetanse og studiekompetanse. 
Ordningen krever utstrakt samarbeid med lokalt 
næringsliv og er prøvd ut i flere fylker.

Mesterutdanningen bygger på fag- eller sven-
nebrev. Utdanningen er en etablererutdanning. 
Den gir en faglig og merkantil kompetanse som 
gir kunnskap og innsikt i å utvikle, lede og drive 
virksomhet. Utdanningen kan gjennomføres sam-
tidig som man er i fullt arbeid. Det innebærer at 
man likevel bidrar til verdiskaping selv om man er 
under utdanning. 

Mesterbrevet er den høyeste kompetansen en 
håndverker kan oppnå innen eget fag. Formålet 
med ordningen er å sikre status, styrke rekrutte-
ringen og opplæringen i håndverksfagene, samt 
sikre etablering og sunn drift av bedriftene. Det er 
om lag 17 500 aktive mestere fordelt på 73 for-
skjellige fag, og ved utgangen av 2012 var 77 pst. 
av mesterne tilknyttet fag innenfor bygge- og 
anleggsnæringen. Ordningen har derfor stor 
betydning for kompetanse og faglig oppdatering i 
bygge- og anleggsnæringen. 

Mesterutdanningens særpreg er at den utvi-
kles og holdes løpende oppdatert i samarbeid 
med partene på bransjenivå. For å imøtekomme 
sterkt økende kompetansekrav, både nasjonalt og 
internasjonalt, satses det nå på fornying av både 
innhold og struktur i utdanningen. Nye krav fra 

Figur 5.1 Opptak ingeniør- og teknologiutdanning. 1999–2012

Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, database for statistikk om høgre utdanning
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myndighetene, spesielt overfor byggenæringen, 
understreker dette behovet. Mesterbrevordnin-
gen er et næringspolitisk virkemiddel, og siktemå-
let med mesterutdanningen er å gi kunnskap og 
kompetanse til å drive en lønnsom og seriøs virk-
somhet og utføre tjenester i henhold til myndig-
hetskrav.

God rekrutteringen til, og å hindre frafallet fra 
yrkesfagopplæringen er avgjørende for rekrutte-
ringen til mesterbrevutdanningen. I tillegg er det 
viktig at mesterbrevordningen videreutvikles og 
fornyes. Nærings- og handelsdepartementet har 
dialog med Mesterbrevnemnda om utvikling av 
mesterbrevordningen. Departementet vil bidra til 
å finne løsninger som legger til rette for en god 
utvikling av mesterbrevordningen, og vurdere 
konkrete forslag fra Mesterbrevnemnda til tiltak 
for å utvikle mesterbrevordningen. 

Statistisk sentralbyrås fremskrivningsrapport 
fra 2010 viser at etterspørselen etter arbeidstakere 
med fag- og yrkesopplæring vil øke frem mot 
2030. Med denne etterspørselsveksten som bak-
teppe, er det viktig at arbeidet med å få flere til å 
gjennomføre yrkesfaglig utdanning lykkes. Den 
norske fagarbeideren er kjent for stor grad av 
selvstendighet, og kan ikke erstattes fullt ut av 
ufaglært arbeidskraft. Det er imidlertid ikke like 
stor etterspørsel etter arbeidskraft fra alle opplæ-
ringstilbudene i fag- og yrkesopplæringen. Kunn-
skapsdepartementet vil gjennomgå tilbudsstruk-
turen i samarbeid med partene i arbeidslivet og 
andre relevante aktører for å forbedre kvaliteten 
på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen. 

Vi vet at mange elever faller fra etter grunn-
kurset i fag- og yrkesopplæringen fordi de ikke får 
tilbud om læreplass, og mange av disse mangler 
motivasjonen for videre teoretisk skolegang. 
Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk i 
2012 en forpliktende samfunnskontrakt om å øke 
antallet godkjente lærlinger med 20 pst. frem 
til 2015. Det vil si fra 15 000 lærlingplasser årlig i 
dag, til 18 000 plasser i 2015. Regjeringen vil også 
styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom å legge 
til rette for tidligere og hyppigere veksling mel-
lom opplæring i skole og arbeidsliv, for at elevene 
tidligere kan få innblikk i de arbeidsoppgavene 
som kjennetegner de ulike lærefagene.

Internasjonalisering av utdanning er et verk-
tøy for å nå opp i den globale konkurransen. 
Mange norske bedrifter har en internasjonal ori-
entering, og til dette kreves kompetente arbeids-
takere med internasjonal kunnskap og erfaring. 
Studentmobilitet er et viktig aspekt ved interna-
sjonalisering av utdanning. I et næringsperspek-
tiv er det viktig at studenter både velger land 

som er strategisk viktige handelspartnere for 
Norge, samt studier som gir den kompetansen 
som Norge faktisk trenger. Nye markeder også 
utenfor Europa får stadig større betydning, noe 
som også reflekteres i utdanningspolitikken. Fra 
og med undervisningsåret 2012–2013 er det der-
for innført rett til støtte til det første året av bac-
helorutdanning ved utdanningsinstitusjoner av 
høy kvalitet i Brasil, Russland, India og Kina 
(BRIK-landene). I Russland og Kina er det også 
innført en forsøksordning om støtte til språkopp-
læring når søkeren planlegger en etterfølgende 
gradsutdanning. Bedriftene må også anerkjenne 
kompetansen som arbeidstakere med internasjo-
nal erfaring har. Dette gjelder både norske 
arbeidstakere med utdanning fra utlandet, men 
også utenlandske arbeidstakere som ønsker å 
jobbe i Norge. Kampen om de beste hodene er 
en kamp om de globale talentene, og dette kre-
ver en aktiv rekrutteringsprosess også utenfor 
Norges landegrenser. 

Målet for regjeringens kompetansepolitikk er 
å bidra til at den menneskelige kapitalen forvaltes 
best mulig. Kompetansepolitikken påvirker utvik-
ling og anvendelse av kompetanse i utdannings-
systemet, arbeidslivet og i samfunnet. Sammenlik-
net med utdanningspolitikken for øvrig, preges 
kompetansepolitikken av et tydeligere anvendel-
ses- og arbeidslivsperspektiv. Størsteparten av 
kompetanseutviklingen i norsk arbeidsliv skjer i 
forbindelse med jobben og er initiert av arbeidsgi-
ver. Offentlige virkemidler kan imidlertid være 
nødvendig for å oppveie for underinvestering i 
kompetansen til enkelte grupper. Program for 
basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er et 
eksempel på et statlig finansiert opplæringspro-
gram for voksnes opplæring. 

Like muligheter til livslang læring er begrun-
net i behovet for å hindre sosial ulikhet, fremme 
trygghet for arbeid og samfunnsdeltakelse og 
sikre at samfunnet skal få dekket sine kompetan-
sebehov. Behovet for å oppdatere kompetanse og 
tilegne seg ny kunnskap er viktig for alle voksne, 
uavhengig av utdanningsnivå. Det må derfor leg-
ges til rette for at det blir utviklet gode og fleksible 
etter- og videreutdanningstilbud, og for læring i 
arbeidslivet.

En sentral del av samfunnsrollen til utdan-
ningsinstitusjonene er høyere utdanning som gjø-
res tilgjengelig utover de ordinære, campusba-
serte grunnutdanningene. Dette kan også være 
en kilde til ekstern finansiering for institusjonene. 
En universitets- og høyskolesektor som tilrette-
legger for livslang læring, tar høyde for at høyere 
utdanning ikke bare er noe som skjer i en avgren-
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set periode i tidlig voksenliv, når man har mulig-
het til å tilbringe mesteparten av sin tid ved et 
lærested (uten for mange andre forpliktelser). 
Utgangspunktet er snarere at høyere utdanning er 
aktuelt gjennom livsløpet, uavhengig av alder, 
bosted, og livssituasjon. 

Etterutdanning er kortere kurs som sikter mot 
fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning 
uten at de gir formell kompetanse i form av studie-
poeng. Etterutdanning dreier seg stort sett om 
eksternt finansiert virksomhet, som ikke gir uttel-
ling i finansieringssystemet for universitets- og 
høyskolesektoren. 

Videreutdanningstilbudene som registreres i 
Databasen for høyere utdanning, er spesielt tilret-
telagte program, rettet mot studenter som alle-
rede har en grunnutdanning. Utdanningen gir for-
mell uttelling i form av studiepoeng. Fordi disse 
studiene primært retter seg mot personer i 
arbeids- og næringsliv, har institusjonene anled-
ning til å ta studieavgift for programmene. Norske 
bedrifter, som hele tiden må oppdatere kompetan-
sen hos sin arbeidsstyrke for å konkurrere på det 
globale markedet, er avhengig av godt funge-
rende etter- og videreutdanningstilbud.

Fagskoleutdanning er yrkesrettede utdannin-
ger som bygger på videregående opplæring eller 
tilsvarende realkompetanse. Fagskoleloven tar 
utgangspunkt i at tilbudet av fagskoleutdanning 
skal være styrt av arbeidslivets etterspørsel etter 
kapasitet og kompetanse. Fagskolene tilbyr flek-
sible studier og har i større grad enn universite-
ter og høgskoler tradisjon for å tilpasse studiene 
til arbeidslivets behov. Mange bransjer har behov 
for fagarbeidere med spesialisert kompetanse 
som fagskoler gir. 2-årig yrkesrettet teknisk 
utdanning, som noen fagskoler tilbyr, bygger på 
aktuelt fagbrev og praksis i minst ett år etter 
læretiden. Disse utgjør derfor en viktig del av 
etter- og videreutdanningstilbudet for fagarbei-
dere som er med på å sikre næringslivets behov 
for kompetanse. 

Bedriftene har selv hovedansvaret for å 
avdekke kompetansebehov, etter- og videreutdan-
ningstilbud bør utformes i dialog med virksomhe-
tene i arbeidslivet. Slik vil tilbudene best bidra til å 
dekke virksomhetenes behov, samtidig som det 
blir lettere for arbeidstaker å kombinere jobb og 
utdanning. Norgesuniversitetet (NUV) har som 
del av sitt mandat å styrke kontakten mellom 
arbeidslivet og høyere utdanning på området. 

IKT-støttet fleksibel utdanning spiller en viktig 
rolle for virksomheter som vil heve kompetansen i 
arbeidsstyrken sin. For å utvikle fleksible tilbud 

må institusjonene samarbeide om bruk av faglige 
ressurser og teknologiske løsninger. 

Gjennom tette koblinger mellom FoU-, design 
og produksjonsleddet har flere norske næringer 
utviklet kompetanse i verdensklasse. Bedriftene i 
de ulike delene i verdikjeden lærer av hverandre, 
og gjør hverandre bedre. For at kunnskapsintensi-
teten i norsk næringsliv skal fortsette å utvikles i 
alle ledd er det viktig at bedrifter med høykompe-
tent arbeidskraft fortsatt har produksjon i Norge. 
Et eksempel på dette er offshore leverandørindus-
tri. 

Det næringsrettede virkemiddelapparatet tilbyr 
flere tjenester som bidrar til kompetansetilførsel til 
næringslivet, bl.a. innenfor bedriftsetablering, stra-
tegi og ledelse, internasjonalisering, marked, mar-
kedsføring, design, immaterielle rettigheter og sam-
funnsansvar. I tillegg har virkemiddelapparatet en 
rekke programmer og tiltak som fremmer samar-
beid og læring mellom bedrifter i nettverk. 

Norge takket med brev fra statsministeren 
18. oktober 2012 ja til å samarbeide med OECD 
om en norsk versjon av OECDs Skills Strategy. 
Skills Strategy skal gi råd om hvordan land kon-
kret kan utvikle riktig kompetanse, og dra nytte 
av befolkningens ferdigheter. Kunnskapsdepar-
tementet har ansvar for å koordinere prosessen 
på norsk side. Hovedmålet for samarbeidspro-
sjektet er å få en strategisk vurdering av nasjonal 
kompetansepolitikk og den samlede forvaltnin-
gen av befolkningens kompetanse (humankapita-
len). Utgangspunktet er de langsiktige utfordrin-
ger i norsk økonomi og arbeidsmarked. OECD 
vil bistå Norge med å analysere følgende pro-
blemstillinger: 
1. Utvikler vi nok og riktig kompetanse? Hvordan 

møtes rekrutteringsutfordringer nasjonalt og 
regionalt, og hvilke barrierer hindrer utvikling 
av nok og relevant kompetanse for å sikre Nor-
ges velferd og konkurranseevne i årene frem-
over? Er vi kompetansemessig godt nok rustet 
for fremtidens utfordringer? 

2. Bruker vi den tilgjengelige kompetansen i 
arbeidslivet godt nok? Er vi gode nok til å akti-
visere kompetansen til de som står utenfor 
arbeidslivet? Er det samsvar mellom etterspør-
sel etter og tilbud av kompetanse for individer, 
i ulike regioner, næringer og sektorer? 

3. Er den nasjonale kompetansepolitikken opti-
mal? Hvordan spiller de ulike politikkområders 
strategier og tiltak sammen på nasjonalt og 
lokalt nivå? Hvilke barrierer finnes for effektiv 
gjennomføring og koordinert virkemiddelbruk 
på tvers av sektorer, sentrale og lokale aktører?
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Regjeringen vil:
– Følge institusjonenes implementering av Råd 

for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
– Styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og 

yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbuds-
strukturen i samarbeid med partene i arbeids-
livet

– Gi elever med relevante fag- og svennebrev 
mulighet til å søke opptak gjennom Samordna 
opptak til ingeniørutdanninger, yrkesfaglærer-
utdanninger og utdanninger innenfor natur-
bruk

– Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom å 
legge til rette for tidligere og hyppigere veks-
ling mellom opplæring i skole og arbeidsliv

– Arbeide aktivt for flere læreplasser i samarbeid 
med partene i arbeidslivet gjennom oppfølging 
av samfunnskontrakten for flere læreplasser

– I samarbeid med OECD gjennomføre en hel-
hetlig gjennomgang av den totale kompetanse-
politikken i Norge gjennom arbeidet i OECD 
Skills Strategy

5.3 Forskning og kommersialisering

Kunnskapens betydning for innovasjon gjør at 
forskning spiller en viktig rolle for Norges innova-
sjons- og verdiskapingsevne. Gode universiteter, 
høyskoler og forskningsinstitutter bidrar til 
næringsrelevant kunnskap og tilgang på arbeids-
kraft med høy kompetanse til næringslivet. Forsk-
ning er «risikosport», blant annet fordi det er van-
skelig å forutsi hvilke deler av forskningen som vil 
være avgjørende i fremtiden. Derfor er det viktig 
med en bred forskningsinnsats på mange områ-
der – selv der vi ikke klarer å være verdensle-
dende. For å kunne ta i bruk ny kunnskap, er det 
viktig at vi som nasjon har forskningsmiljøer som 
klarer å ta imot og bearbeide ny forskning. 

Forskning gir opphav til ny kunnskap og inno-
vasjon. Regjeringen har som mål å stimulere til 
næringsrelevant forskning og til å øke bruken av 
kunnskap i næringslivet. Samfunnet står overfor 
mange krevende oppgaver. Ny kunnskap vil blant 
annet være avgjørende for å kunne møte globale 
og nasjonale utfordringer knyttet til energi, miljø 
og klima, helse og velferd.

For å realisere verdiene av offentlig forskning, 
må mer av forskningsresultatene kommersialise-
res. Kommersialisering av forskningsresultater 
innebærer at ideer, teknologier eller ny kunn-
skap med et kommersielt potensial gjøres tilgjen-
gelig for næringsvirksomhet. En forutsetning for 
økonomisk utnyttelse av forskningsresultater er 

at man sikrer de intellektuelle rettighetene, for 
eksempel gjennom patenter. Kommersialisering 
av forskningsresultater i tidlig fase innebærer 
høy risiko, og erfaring viser at kun et mindre 
antall forskningsbaserte ideer utvikler seg til 
større kommersielle suksesser. Kommersialise-
ring krever derfor betydelig tverrfaglig samar-
beid som kombinerer forretnings- og forsknings-
kompetanse.

Forskningsrådets program FORNY 2020 skal 
sikre at forskningsresultater fra universiteter, høy-
skoler, forskningsinstitutter og helseforetak kom-
mer samfunnet til nytte, blant annet gjennom 
lisensiering og oppstart av bedrifter. Regjeringen 
vil legge til rette for at flere slike ideer realiseres 
og tiltrekker seg privat kapital.

Regjeringen har økt bevilgningene til forsk-
ning og utvikling fra 15,5 mrd. i 2005 til 24,7 mrd. 
(inkludert Skattefunn) i 2013.6 Regjeringen skal 
fortsatt legge til rette for en økning i forsknings-
bevilgningene fremover. Veksten skal bidra til å 
realisere de forskningspolitiske målene, herunder 
FoU-innsats i næringslivet. Videre vil regjeringen 
fortsette å fremme kommersialisering av fors-
kningsresultater ved universiteter, høyskoler, 
forskningsinstitutter og helseforetak. Innsatsen 
skal utløse innovasjon og ny verdiskaping og der-
med øke avkastningen av investeringene i offent-
lig finansiert forskning.

BIA, Brukerstyrt innovasjonsarena, er Forsk-
ningsrådets største program for å stimulere til økt 
forskningsinnsats i næringslivet uavhengig av bran-
sje og tema. Skattefunn er en rettighetsbasert ord-
ning der det gis skattefradrag for kostnader knyttet 
direkte til forsknings- og utviklingsprosjekter som 
er godkjent av Norges forskningsråd. Regjeringen 
har styrket ordningen de siste årene – blant annet 
har taket på årlige prosjektkostnader for egenutført 
FoU blitt hevet fra 4 mill. kroner til 5,5, mill. kroner 
fra skatteåret 2009. For innkjøpt FoU ble taket hevet 
fra 8 mill. kroner til 11 mill. kroner. Videre oppda-
terte regjeringen regelverket med virkning fra 1. 
januar 2011. Blant annet ble en ny definisjon av 
eksperimentell utvikling inkludert. I revidert nasjo-
nalbudsjett for 2013 varslet regjeringen at skatte-
funnordningen skal styrkes ytterligere med 100 
mill. kroner. 

Regjeringen er opptatt av virkemidler som 
styrker samarbeid og mobilitet i forskningen. Et 
viktig virkemiddel som regjeringen ønsker å videre-
føre, er ordningen med nærings-ph.d. Ordningen 

6 Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir 
muligheter og Prp. 1 S (2012–2013) for Kunnskapsdeparte-
mentet.
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skal stimulere til økt forskerrekruttering til 
næringslivet og er et viktig virkemiddel for å 
styrke samspillet mellom bedrifter og forsknings-
institusjoner 

Forskning og kunnskapsutvikling i Norge kan 
ikke ses uavhengig av verden omkring oss. Vi er 
avhengige av å forstå og hente metoder, resultater 
og kunnskap som er utviklet utenfor landets gren-
ser for å videreutvikle næringslivet og øke verdi-
skapingen. Endringer i det internasjonale forsk-
ningssystemet påvirker Norges internasjonale 
forskningssamarbeid. Den næringsrettede forsk-
ningspolitikken må derfor legge til rette for en 
styrking av internasjonale allianser og nettverk i 
næringslivet og forskningsmiljøene. Regjeringen 
vil styrke næringslivets deltakelse i det euro-
peiske forskningssamarbeidet og det bilaterale 
forskningssamarbeidet med fremtredende forsk-
ningsnasjoner. Dette gjøres blant annet gjennom å 
legge til rette for instituttsektoren som viktige 
importhavner og samarbeidspartnere for bedrif-
tene, og ved å bidra til en styrking av bilaterale 
samarbeidsavtaler med utvalgte land. Det vil også 
være nødvendig å se regjeringens bevilgninger til 
ulike nasjonale forskningsprogrammer i sterkere 
sammenheng med utvikling av det internasjonale 
forskningssamarbeidet.

Forskningsrådet forvalter en rekke nærings-
rettede forskningsprogrammer. Noen av disse 
knytter seg til enkeltnæringer som petroleum og 
maritim sektor, mens andre dekker bredere tema-
tiske områder som fornybar energi. Forskningsrå-
det har også noen teknologiorienterte program-
mer som retter seg mot generiske teknologiområ-
der som er relevant for en rekke næringer.

IKT, bioteknologi, material- og nanoteknologi 
er teknologier som kan ha stor betydning for 
fremtidig nærings- og samfunnsutvikling og for 
vitenskapelig utvikling generelt. Et viktig utvi-
klingstrekk er at innovasjon innenfor IKT, biotek-
nologi og nanoteknologi griper inn i og forsterker 
hverandre. Regjeringen la frem egne FoU-strate-
gier for henholdsvis bioteknologi i 2011 og nano-
teknologi i 2012. I 2013 vil regjeringen legge frem 
en strategi for IKT-FoU.

IKT spiller en stor og økende rolle for produk-
tiviteten og effektiviteten i så godt som hele 
næringslivet og store deler av offentlig sektor i 
Norge i dag. I tillegg utvides spekteret av varer og 
tjenester som leveres digitalt og nettbasert konti-
nuerlig. Regjeringen har utarbeidet en strategi for 
IKT-basert verdiskaping kalt Digital Agenda. Stra-
tegien tydeliggjør hvordan anvendelse av IKT i 
samfunnet kan understøtte verdiskapingen, og 
angir forutsetningene for at dette skal skje. Strate-

gien utfyller Fornyingsprogrammet som omhand-
ler digitaliseringen av offentlig sektor. 

Et formål med offentlig tilskudd til forskning 
og utvikling, er at disse skal utløse samfunnsøko-
nomisk lønnsomme FoU-prosjekter som ikke blir 
realisert av næringslivet. En vesentlig del av 
bevilgningen til FoU-aktiviteter over Nærings- og 
handelsdepartementets budsjett går til Norges 
forskningsråd. Hovedformålet med tilskuddet er å 
bidra til utvikling av et mer kunnskapsbasert 
næringsliv og økt FoU-innsats i næringslivet. 

Regjeringen la våren 2013 frem Meld. St. 18 
(2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter
der samspillet mellom høyere utdanning, forsk-
ning og innovasjon er et hovedtema. Effektene av 
investeringer som gjøres i utdanning, forskning 
og utvikling virker over lengre tid. Det er derfor 
viktig at vi i dag finner et nivå og en innretning på 
de offentlige investeringene som imøtekommer 
også de mer langsiktige behovene for omstilling i 
norsk næringsliv. Blant annet derfor har regjerin-
gen bestemt at det skal utvikles en langtidsplan 
for forskning og høyere utdanning. Planen vil gi 
en ramme for hvilke områder regjeringen vil prio-
ritere i en tiårsperiode fra og med 2015. 

Regjeringens langsiktige mål er at den sam-
lede forskningsinnsatsen skal utgjøre tre pst. av 
BNP, der de offentlige forskningsbevilgningene 
skal utgjøre én pst. og næringslivets investeringer 
to pst. I 2011 utgjorde de totale utgiftene til FoU 
utført i Norge 1,6 pst. av BNP, fordelt på 0,9 pst. 
fra offentlig sektor og 0,7 pst. fra privat sektor. 
Som et høykostland må Norge i stadig større grad 
konkurrere på kunnskap og produktivitet. Forsk-
ning og utvikling er en avgjørende innsatsfaktor 
for å utvikle og ta i bruk ny kunnskap, og for å 
omsette denne i innovasjon og høyere produktivi-
tet. På den bakgrunn bør vi investere enda mer i 
forskning.

Universitets- og høyskolesektorens aller vik-
tigste bidrag til nyskaping og omstilling av norsk 
næringsliv er utviklingen av kandidater som tar 
med seg ny kunnskap inn i etablerte bedrifter 
eller starter nye bedrifter. Evalueringer og inter-
nasjonale rangeringer tyder på at kvaliteten på 
norsk forskning og høyere utdanning fortsatt kan 
forbedres. Regjeringen vil derfor foreta en helhet-
lig gjennomgang av finansieringen av universite-
ter og høyskoler, for at den skal bidra til kvalitets-
utvikling gjennom sterkere profilering av institu-
sjonene og bedre arbeidsdeling og faglig konsen-
trasjon. 

Instituttsektoren oppnår gjennomgående gode 
resultater og fyller sin rolle som en viktig tilbyder 
av anvendt forskning for næringsliv og forvalt-
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ning. Sektoren er en viktig aktør for utvikling av 
kunnskap på nasjonalt prioriterte områder. Regje-
ringen ønsker å legge til rette for at denne rollen 
kan styrkes ytterligere blant annet gjennom en 
forenkling av basisfinansieringssystemet.

Regjeringen mener det er nødvendig å identifi-
sere muligheter og hindringer for innovasjon i og 
fra helsesektoren. Det investeres mye i forskning 
i spesialisthelsetjenesten for å bidra til bedre tje-
nester, og det kan være ytterligere samfunnsmes-
sige gevinster å hente ut i form av innovasjon i tje-
nestene og næringsutvikling. Regjeringen vil der-
for utrede virkemidler som kan bidra til økt sam-
arbeid mellom offentlig finansierte forskningsmil-
jøer og næringsliv på helseområdet.

De næringsrelevante virkemidlene er i stor 
grad godt utbygd og rimelig tilpasset behovene i 
næringslivet, men de må kontinuerlig utvikles og 
forbedres. Balansen i den samlede virkemiddel-
porteføljen må løpende vurderes og justeres i 
forhold til viktige utviklingstrekk og omstillings-
utfordringer i næringslivet. Regjeringen vil der-

for utrede behovet for et virkemiddel for tidsav-
grenset støtte til oppbygging av en ny kunn-
skapsbase og nytt samarbeid på fremvoksende 
områder eller områder med spesielle omstillings-
behov. Videre ønsker regjeringen at virkemid-
delaktørene jobber bedre sammen for å få til et 
sømløst og helhetlig virkemiddelapparat. 

Norges forskningsråd har vært gjenstand for 
en omfattende evaluering utført av det britiske 
firmaet Technopolis group ltd. Hovedkonklusjo-
nen i evalueringen er at Forskningsrådet nå fun-
gerer godt. I evalueringen kom det imidlertid 
frem spørsmål om Forskningsrådet i for liten 
grad har lykkes som en såkalt endringsagent, og 
ikke har klart å påvirke aktørenes FoU-aktivitet. 
Som en oppfølging av evalueringen ber regjerin-
gen Forskningsrådet legge bedre til rette for kva-
litet og fornyelse i det norske forskningssyste-
met, styrke sin rådgivende rolle overfor regjerin-
gen og være mer strategisk i sitt arbeid knyttet 
til tilrettelegging for internasjonalt forsknings-
samarbeid.

Boks 5.2 SINTEF: Forskning skaper store verdier 

SINTEF er Skandinavias største, uavhengige 
forskningskonsern; med internasjonalt ledende 
kompetanse innen teknologi, naturvitenskap, 
helse og samfunnsvitenskap. SINTEF har 2000 
ansatte fra 70 land, og hadde i 2012 en omset-
ning på 3 mrd. kroner. 

Instituttsektoren er en viktig del av norsk 
forskning, særlig knyttet til innovasjon og 
næringsrettet forskning. SINTEF samarbeider 
tett med næringslivet, og bidrar sterkt til innova-
sjon som skaper verdier og konkrete løsninger. I 
2012 utførte SINTEF omkring 7000 forsk-
ningsoppdrag for mer enn 3000 ulike kunder. 

Flerfaseteknologi er et eksempel på tekno-
logi som er utviklet av norske forskningsinstitut-
ter, gjennom et samarbeid mellom SINTEF, IFE 
og selskaper i olje- og gassindustrien. Denne 
teknologien har alene skapt verdier for mange 
hundre mrd. kroner i norsk petroleums- og leve-
randørindustri. 

I dag er SINTEF internasjonalt ledende 
innen mange områder som er viktig for norsk 
industri, blant annet maritim og marin sektor, 
energi, miljøteknologi, IKT, bygg, materialer, 
olje og gass. SINTEF ble opprettet i 1950, med 
utspring fra NTH (senere NTNU) i Trondheim. 

SINTEF og NTNU har et tett partnerskap, og 
samarbeider om laboratorier, undervisning og 
forskning. SINTEF samarbeider også med Uni-
versitetet i Oslo og andre ledende vitenskapelige 
miljøer i Norge og utlandet. SINTEF er en ikke-
kommersiell virksomhet, som investerer sine 
overskudd i ny kunnskap. De siste fem årene 
har SINTEF investert 600 mill. kroner i laborato-
rier og vitenskapelig utstyr.

Figur 5.2 Fra flerfase-laboratoriet på Tiller uten-
for Trondheim

Foto: SINTEF/Thor Nielsen
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5.3.1 Strategi for bioteknologi 

Bioteknologi handler om å bruke naturvitenskap 
og teknologi på levende organismer og på deler, 
produkter og modeller av disse. Anvendelsesom-
rådene er mange og forskjellige. Gjennom bruk av 
bioteknologi kan vi få nye og mer miljøvennlige 
produkter, sunn og trygg mat samt gi nye pasient-
grupper nye medisinske behandlingstilbud. Bio-
teknologisk virksomhet er kunnskaps- og forsk-
ningsintensiv med nær kopling mellom grunnfors-
kning og næringsmessig anvendelse. Det er der-
for viktig å få utløst potensialet som ligger i vår 
forskningsbasis slik at den kan frembringe både 
nye produkter og prosesser og fornye dagens 
gjennom så vel nyetableringer som eksisterende 
virksomheter. Bioteknologisk virksomhet kjenne-
tegnes også ved raske innovasjonssykluser, høyt 
kapitalbehov og høykompetent arbeidskraft. 

Regjeringen la 9. desember 2011 frem Nasjo-
nal strategi for bioteknologi. Strategien peker ut 
retningen for videre satsing på bioteknologiom-
rådet frem mot 2020. Strategien legger opp til en 
satsing i skjæringspunktet mellom bioteknologi-
ens muligheter, samfunnsutfordringene og nasjo-
nale fortrinn. Videreutvikling av konseptet om 
nasjonal arbeidsdeling er sentralt. Norsk biotek-
nologisk forskning skal bli mer næringsorien-
tert, mer internasjonal og mer målrettet innenfor 
utvalgte områder. Bioteknologi skal komme til 
større anvendelse i ulike sektorer, og hav, helse, 
landbruk og industri er satsingsområder. Samti-
dig må det tas hensyn til at behovet for langsik-
tig, grunnleggende forskning og kompetanseut-
vikling er større for noen av satsingsområdene 
enn andre. 

Den nasjonale strategien peker på at resurser 
fra havet har stor betydning for norsk verdiska-
ping og norske arbeidsplasser. Norge har sju gan-
ger så stort havareal som landareal. Havenes pro-
duksjonspotensial er fortsatt uutnyttet på mange 
områder og havområdene vil kunne spille en nøk-
kelrolle for fremtidig tilgang til trygg og sunn mat, 
fornybar energi, helse og velferd. Samtidig opple-
ver vi at miljø- og klimaendringer og økt utnyttelse 
utfordrer hav- og kystområdenes bærekraft. Bio-
teknologisk kunnskap kan bidra til bedre forstå-
else av potensialet og begrensningene i det 
marine miljø. 

Forskning og utviklingsarbeid basert på bio-
teknologi gir store muligheter til å forbedre pri-
mærproduksjon langs hele den landbaserte verdi-
kjeden. Næringsmiddelindustrien er blant landets 
aller største industribransjer. Til tross for en 
omfattende og sterk landbasert næringsmiddelin-

dustri er de nye mulighetene for vekst og innova-
sjon som bioteknologien åpner for, i liten grad 
utnyttet. I høykostland som Norge er forsknings-
basert innovasjon særlig viktig for å videreføre en 
nasjonalt basert produksjon gjennom å forbedre 
industriens konkurranseevne. Derfor bør norsk 
næringsmiddelindustri øke sin kompetanse på 
bioteknologi og søke samspill med kompetanse-
miljøene.

Helserelatert bioteknologisk forskning har 
stor betydning for tjenestekvalitet gjennom bedre, 
mer treffsikker og tryggere diagnose og behand-
ling. Potensialet for å effektivisere og øke kvalite-
ten på diagnostikk og behandling gjennom mer 
omfattende bruk av bioteknologi er likevel stort. 
Utviklingen det siste tiåret har vist at en satsing på 
våre beste fagmiljøer kan bidra til å skape lovende 
bioteknologiselskaper som tiltrekker seg investo-
rer og internasjonale industripartnere. Det ligger 
store muligheter for innovasjon og næringsvekst 
innenfor helse, samtidig som kommersialisering 
av helserelatert bioteknologi er krevende. Derfor 
må det arbeides med å styrke den industrielle og 
kommersielle kompetansen og videreføre eksiste-
rende støtteordninger som kan bidra med kapital i 
kommersialiseringsløpet.

Industriell bioteknologi er industriprosesser 
som bruker bioteknologiske prinsipper i produk-
sjon av blant annet kjemikalier, enzymer, materia-
ler og bioenergi. Selv om Norge har flere konkur-
ransedyktige forskningsmiljøer og bedrifter 
innenfor industriell bioteknologi er industriell 
anvendelse av bioteknologi en ny og umoden virk-
somhet. For å utløse mulighetene innenfor indus-
triell bioteknologi og bioraffinering peker strate-
gien på at det vil være særlig viktig å øke kompe-
tansen i mikrobiologi, biokatalyse, systembiologi 
og fermenteringsprosesser. Det forventes at syn-
tetisk biologi også vil skape nye muligheter for 
industrielt bærekraftige prosesser. Industriell bio-
teknologi er særlig avhengig av tverrfaglighet. 
Samtidig er pilot- og demonstrasjonsanlegg nød-
vendig for å etablere nye prosesser i industriell 
skala. Dette medfører ofte store investeringskost-
nader. Det er derfor viktig å skape samspill mel-
lom ulike sektorer og utløse investeringer gjen-
nom samarbeid mellom offentlige og private virk-
somheter.

Gjennom det store det store bioteknologipro-
grammet Funksjonell genomforskning (FUGE) i 
Norges forskningsråd (1,6 mrd. kroner i perio-
den 2002–2011) er det bygget opp solid fors-
kningskompetanse innenfor bioteknologi. Evalu-
eringen av programmet er overveiende positiv, 
og viser at programmet har gitt norske, biotekno-
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logiske forskningsmiljøer et markant løft med 
henblikk på kompetanse, produktivitet og kvali-
tet. Bioteknologi for verdiskaping 
(BIOTEK2021) er etablert som oppfølgeren til 
FUGE, og skal ha en tydelig næringsrelevant 
profil. Hovedmålet er å frembringe bioteknologi 
som bidrar til verdiskaping og næringsutvikling 
knyttet til å løse de store samfunnsutfordringene 
på en ansvarlig måte.  

5.3.2 FoU-strategi for nanoteknologi 

Gjennom nanoteknologi kan vi utforske og utnytte 
naturens atomer og molekyler som byggesteiner. 
Dette skaper nye teknologiske muligheter og 
åpner blant annet for skreddersydde materialer 
med nye eller forbedrede egenskaper. Nanotekno-
logi er relevant for en rekke norske næringer og 
vil kunne bidra til fornyelse av etablert næringsliv, 
innovasjon i offentlig sektor og utvikling av nytt 
kunnskapsintensivt næringsliv. 

I 2012 ble Regjeringens FoU-strategi for 
nanoteknologi 2012–2021 lagt frem. Strategien 
tydeliggjør ambisjoner og prioriteringer for 
videre nasjonal satsing på forskning og utvikling 
innenfor nanoteknologi. Tidsrammen for strate-
gien er ti år, med en revisjon etter fem år. Regje-
ringen vil at nanoteknologi skal bidra til økt kon-
kurransekraft i norsk næringsliv og bedre hånd-
tering av de globale samfunnsutfordringene uten 
å skape uønskede effekter på helse, miljø og 
samfunn. 

Regjeringen har pekt ut følgende tre satsings-
områder som den offentlige innsatsen skal kon-
sentreres om: grunnleggende kunnskapsutvik-
ling, innovasjon og kommersialisering, og ansvar-
lig teknologiutvikling. Offentlig FoU-innsats skal 
rettes inn mot realisering av muligheter innenfor 
de nasjonalt prioriterte områdene energi og miljø, 
helse, mat, hav, IKT, bioteknologi og avanserte 
materialer. Innsatsen skal også rettes inn mot å 
møte utfordringer knyttet til mulige uønskede 
effekter på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og 
etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter 
(ELSA). 

For å fremme grunnleggende kunnskapsutvik-
ling vil regjeringen legge til rette for:
– Videreutvikling av grunnleggende kompe-

tanse om nanovitenskap og nanoteknologi, 
samt stimulere til økt tverrfaglig samarbeid på 
området

– Oppbygging av grunnleggende kompetanse 
relatert til de nasjonalt prioriterte områdene 
energi, miljø, helse, hav, mat, IKT, bioteknologi 
og avanserte materialer

– Forskningsmiljøers deltakelse i internasjonalt 
forskningssamarbeid, bl.a. i EUs rammepro-
gram for forskning og innovasjon

– Videreutvikling av en felles nasjonal infrastruk-
tur innenfor nanoteknologi for å sikre en bred 
og tverrsektoriell koordinering og bruk, som 
kan kompletteres gjennom internasjonalt infra-
struktursamarbeid

For å fremme innovasjon og kommersialisering 
basert på utvikling og bruk av nanoteknologi vil 
regjeringen:
– Prioritere næringsrettet FoU-aktivitet innenfor 

relevante virkemidler
– Utvikle Forskningsrådets møteplassfunksjon 

og stimulere til økt samarbeid i, og mellom, 
næringslivet og forskningsmiljøene

– Styrke det næringsrettede virkemiddelappara-
tets og relevante fagmyndigheters informa-
sjonsarbeid om hvilke muligheter og begrens-
ninger som ligger i utvikling og bruk av nano-
teknologi

– Legge til rette for kommersialisering av FoU-
resultater innenfor nanoteknologi, bl.a. gjen-
nom et utvidet samarbeid mellom det nærings-
rettede virkemiddelapparatet og andre rele-
vante kommersialiseringsaktører, samt et 
aktivt arbeid for utvikling av gode internasjo-
nale standarder

– Legge til rette for næringslivets deltakelse i 
internasjonalt FoU-samarbeid, herunder EUs 
rammeprogram for forskning og innovasjon og 
bilateralt samarbeid med relevante enkeltland

For å fremme ansvarlig teknologiutvikling vil 
regjeringen:
– Legge til rette for at HMS- og ELSA-forsknin-

gens andel av den offentlig finansierte FoU-inn-
satsen på dette feltet heves til et nivå som er 
blant de ledende internasjonalt

– Legge til rette for integrering av HMS og ELSA 
i teknologiutviklingsprosjekter som omfatter 
nanoteknologi

– Gjøre EUs «Code of conduct for Responsible 
Nanosciences and Nanotechnologies Rese-
arch» retningsgivende for nasjonal FoU-inn-
sats

– Samarbeide med Teknologirådet for fremme 
av økt samfunnsdialog og -involvering i tekno-
logiutviklingen på området

Gjennom det store nasjonale programmet for 
nanoteknologi og nye materialer NANOMAT i 
Norges forskningråd (700 mill. kroner i perioden 
2002–2011) er det bygget opp grunnleggende 
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kompetanse på området og skapt bedre samar-
beidsrelasjoner mellom de nasjonale kunnskaps-
miljøene. Regjeringen viderefører en målrettet 
FoU-satsing på nanoteknologi gjennom et nytt 
program i Forskningsrådet, NANO2021 (2012–
2021). Det nye programmet skal i større grad 
fokusere på næringsmessig utnyttelse av den 
nasjonale kunnskapsbasen, og følge opp øvrige 
føringer i regjeringens nanoteknologistrategi. 
Strategien skal også følges opp innenfor øvrige 
etablerte virkemidler rettet mot forskning, utvik-
ling og innovasjon.

5.4 Næringsklynger

Det er regjeringens politikk å prioritere og videreut-
vikle våre fortrinn på områder hvor vi har naturgitte 
forutsetninger, kompetanse og ekspertise, og hvor 
vi allerede har utviklet ledende klynger og teknolo-
gimiljøer. I en globalisert verden med stadig tøffere 
konkurransesituasjon ligger den innovasjonspoli-
tiske utfordringen i å frembringe insentiver til inno-
vasjon som gjør at de mest innovative og produktive 
bedriftene og bransjene kan vokse.

Med utgangspunkt i det norske kostnads-
nivået vil det som oftest være vanskelig for norsk 
næringsliv å konkurrere på basis av rimelig 
arbeidskraft. Norske bedrifter kan lettere bli kon-
kurransedyktige i kraft av topp kvalitet, unike løs-
ninger og funksjonalitet i produkter og tjenester. 
En styrke i den norske bedriftskulturen er at den 
er preget av stor grad av tillit, flate strukturer og 
raske beslutningsveier. Det kan innebære at nor-
ske bedrifter egner seg godt for samarbeid i klyn-
ger. 

Både i Norge og i flere andre land er støtte til 
utvikling av klynger og nettverk de senere årene 
blitt en del av nærings- og innovasjonspolitikken. I 
de siste 10–15 årene er det i Norge etablert flere 
virkemidler som skal stimulere til økt samarbeid 
mellom bedrifter og kunnskapstilbydere. Innova-
sjon Norge, Forskningsrådet og SIVA har i felles-
skap iverksatt to programmer for utvikling av 
næringsklynger; Arena-programmet (opprettet i 
2002) og Norwegian Centers of Expertise (oppret-
tet i 2006). Arena-programmet er rettet mot klyn-
gemiljøer i en tidlig fase av samarbeidet, mens 
NCE-programmet er opprettet for å forsterke inno-
vasjonsaktiviteten i de mest modne, vekstkraftige 
og internasjonalt orienterte næringsklyngene i 
Norge. Programmene velger ut de klyngene som 
skal støttes med grunnlag i åpne konkurranser, 
der regionale klyngeinitiativ vurderes ut fra poten-
sial og kvalitet. Programmenes rolle er å utløse, 

forsterke og akselerere utviklingsprosesser i klyn-
gene. Støtten fra programmene går til selve fasilite-
ringen av samarbeidet, nettverksbygging, interna-
sjonalisering, ideutvikling og kommunikasjon. 
FoU- og innovasjonsprosjekter som spinner ut av 
næringsklyngene finansieres fra andre program-
mer utenfor klyngeprogrammene (Norges Forsk-
ningsråd og Innovasjon Norge). 

Programmene har bidratt til å skape stor inter-
esse og engasjement for et mer organisert og stra-
tegisk innrettet klyngesamarbeid i Norge. Dette 
har utløst en betydelig aktivitet rundt omkring i 
landet.

Noen av de sterkeste næringsmiljøene i Norge 
er knyttet til maritim industri og leverandørindus-
trien til offshoresektoren. De fire viktigste NCE-
ene, NCE Maritime, Subsea, Systems Enginee-
ring Kongsberg, NODE, har ca. 50 000 ansatte og 
en omsetning på over 150 mrd. kroner i sine med-
lemsbedrifter. Bedriftene i disse næringsmiljøene 
har stor betydning for landets innovasjonsevne og 
konkurransekraft. Her finner vi mange eksempler 
på at internasjonale bedrifter investerer i norske 
virksomheter og flytter viktige kunnskapsfunksjo-
ner til Norge. Bedrifter som FMC Technologies, 
Aker Solutions, Schlumberger, National Oilwell 
Varco, DNV og Rolls Royce er aktuelle eksempler. 
Bedriftene i klyngene må være attraktive for både 
norske og utenlandske eiere. Dette forutsetter en 
bred strategisk innsats fra klyngeorganisasjo-
nene.

5.4.1 Vurdering av et nytt helhetlig program 
for næringsklynger

Evalueringene av NCE og Arena som ble lagt frem 
i november 2011 viste positive resultater og effek-
ter av dagens klyngeprogrammer, samtidig som 
det ble pekt på noen utviklingsoppgaver for pro-
grammene. Evalueringen viste at det bør legges til 
rette for mer differensiert støtte til næringsklyn-
gene og åpning for større grad av mobilitet mellom 
nivåene i programmet. I evalueringen av NCE- pro-
grammet sies det at det bør vurderes forsterket 
støtte til de prosjektene som har muligheter til å 
etablere seg som verdensledende, blant annet en 
forsterket kopling til globale kunnskapsnettverk.

Innovasjon Norge har startet arbeidet med å 
utvikle og vurdere et nytt helhetlig programtilbud 
for klynger som skal bygge videre på hovedele-
mentene i dagnes tilbud. En forstudie for utvikling 
av et nytt klyngeprogram ble fullført i oktober i 
fjor. Der foreslås det flere nye tjenestemoduler for 
å gjøre  programmet bedre tilpasset næringsklyn-
genes behov og utviklingspotensial. Noen av de 



100 Meld. St. 39 2012–2013
Mangfold av vinnere
viktigste ambisjonene er å videreutvikle lærings- 
og utviklingsprosessene i klyngene, forbedre sam-
spillet mellom klyngene og relevante forsknings- 
og innovasjonsprogrammer og å forsterke klynge-
nes internasjonale orientering. 

Forstudien foreslår et nytt program som byg-
ger på dagens klyngeprogrammer (Arena og 
NCE), og at det etableres et nytt klyngenivå for 
de klyngene som har en global posisjon innenfor 
sine respektive verdikjeder (såkalte Global Cen-

ters of Expertise). Målet er å forsterke disse 
klyngebedriftenes posisjon i sine globale verdi-
kjeder og markeder. Dette skal gjøres gjennom 
støtte til strategisk viktige aktiviteter, sterkere 
oppkoplinger til globale kunnskapsmiljøer og 
markeder, forsterket innovasjonssamarbeid mel-
lom bedrifter og FoU-aktører og støtte til samar-
beid mellom klynger både innenfor og på tvers 
av verdikjeder.

Boks 5.3 Vestbase: Klyngesamarbeid om opplæring

Vestbase, etablert i 1980, er forsyningsbasen 
som har utviklet seg til en dynamisk og vok-
sende næringspark, hvor man i dag finner et 60-
tall bedrifter etablert. Aktiviteten har vært sterkt 
voksende de siste 7–8 årene, og bransjen forbe-
reder seg på sterk vekst de neste åtte årene på 
grunn av kommende feltutbygginger i Norske-
havet.

Vestbase er opptatt av å styrke utdanningstil-
budet i Kristiansund. Lokal utdanning er viktig 
for fremtidig rekruttering, som en motpol til at 
ungdom flytter fra regionen og til større byer. Et 

trainee-program (KOM-Traineet) etablert i 2006 
har vært vellykket. Ulike selskaper har et felles 
trainee-program hvor trainee-er tas inn, og disse 
roterer i tre bedrifter der de er åtte måneder i 
hver bedrift. 

En viktig rolle for Vestbase innen olje og 
gassindustrien er å være tilrettelegger av infra-
struktur (kaier, bygg, lagerområder og lig-
nende) til en plasskrevende bransje som er i 
vekst. For næringsparken kan offentlig saksbe-
handling være krevende i perioder hvor beslut-
ningsprosesser og behov for øvrig oppstår raskt.

Figur 5.3 Vestbase

Foto: H. Valderhaug
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Gjennom å samle tilbudene til næringsklynger 
i ett program, vil det ifølge forstudien bli bedre 
muligheter for skreddersydde løsninger, bedre 
utnyttelse av tjenestetilbud og støttefunksjoner og 
mer effektive prosedyrer for prosjektutvelgelse 
og prosjektoppfølging.  En slik samling av tilbu-
dene til næringsklyngene kan innebære at den 
samlede ressursutnyttelsen vil bli bedre. Regjerin-
gen vil komme tilbake til vurderingen om oppret-
telsen av et nytt helhetlig klyngeprogram i de 
årlige budsjettproposisjonene. 

5.5 Gode rammevilkår for små og 
mellomstore bedrifter

Den vanlige norske bedrift er en liten bedrift med 
få eller ingen ansatte. Hele 99,5 pst.av alle bedrif-
ter i Norge har færre enn 100 ansatte. De små og 
mellomstore bedriftene står også for brorparten 
av sysselsettingen i Norge. 1,1 mill. eller nesten 
2/3 av alle ansatte i privat sektor jobber i små og 
mellomstore bedrifter. Små bedrifter bidrar i stor 
grad til verdiskaping, tilvekst og arbeidsplasser i 
det norske samfunnet og lokalmiljøer er mange 
ganger helt avhengig av disse bedriftene. Innenfor 
næringene varehandel, bygg og anlegg, hotell og 
restaurantvirksomhet, og forretningsmessig tje-
nesteyting står bedrifter med færre enn 100 sys-
selsatte for mer enn 80 pst. av verdiskapingen. I 
industrien står de små og mellomstore bedriftene 
for litt under halvparten av verdiskapingen. 

Den viktige betydningen disse bedriftene 
utgjør er bakgrunnen for at regjeringen i mars 
2012 frem en egen strategi for små og mellom-
store bedrifter; «Små bedrifter – store verdier». 
Med SMB-strategien settes mulighetene og utfor-
dringene til små og mellomstore bedrifter tydeli-
gere på dagsorden. Målgruppen for SMB-strate-
gien er norske bedrifter og aktører som ønsker å 
starte bedrift og videreutvikle eksisterende 
bedrift. De små bedriftene driver med et stort 
spenn av vareproduksjon og tjenesteyting. Den 
store bredden gjør at bedrifts-Norge har mange 
bein å stå på, og dette gjør økonomien mindre sår-
bar for svingninger. 

Små og mellomstore bedrifter påvirkes av de 
fleste politikkområder, men strategien fokuserer 
på områder som har betydning for små og mel-
lomstore bedrifter spesielt; forenkling, kapital, 
innovasjon og FoU, kompetanse, internasjonali-
sering, eierskifte, offentlige anskaffelser og 
industrielle rettigheter. I tillegg til å beskrive 
betydningen av disse temaene er det lagt opp til 
flere tiltak.

Et hovedtema i strategien er arbeidet med 
næringsforenkling. For å stimulere både eksiste-
rende og nye bedrifter til økt verdiskaping arbei-
der regjeringen kontinuerlig for å forenkle 
næringslivets rammevilkår. Kravene i regelverket 
er ofte de samme for små bedrifter som for store, 
men de små har ofte færre ressurser til å utføre 
administrative oppgaver. Byrden føles derfor ofte 
større for de små. Regjeringen har formulert et 
ambisiøst mål om å redusere næringslivets admi-
nistrative kostnader med 10 mrd. kroner innen 
utgangen av 2015. Det arbeides målrettet for å nå 
dette målet og flere viktige milepæler er allerede 
oppnådd.

I forbindelse med oppstart og etablering er 
finansiering ofte en utfordring for mange bedrif-
ter. Tilgang til kapital er viktig i ulike faser av 
bedriftenes liv, og det kan oppstå flere utfordrin-
ger knyttet til en bedriftssøk etter kapital. Det 
offentlige er regulerende myndighet i kapitalmar-
kedet, i tillegg til at myndighetene også tilbyr 
ulike kapitalvirkemidler.

Innovasjon har alltid vært en viktig kilde til 
verdiskaping, vekst og velferdsutvikling. Bedrif-
tene, både små og store, er motorene i innova-
sjonsprosessene. Det er der ideer og kunnskap 
omsettes til nye innovasjoner. Myndighetene har 
en rolle som tilrettelegger gjennom en rekke 
offentlige virkemidler. Målet for virkemiddelappa-
ratet er å bidra til økt verdiskaping og innovasjon i 
hele landet. 

Kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere 
innenfor alle næringer. Bak enhver bedrift står 
mennesker som med sin kunnskap og kompe-
tanse bidrar til å holde hjulene i gang og utvikle 
bedriften. Små bedrifter konkurrerer i stor grad 
på kunnskap og kompetanse, noe som krever kon-
tinuerlig oppdatering av arbeidsstyrkens kompe-
tanse. I SMB-strategien beskrives en variert og 
koordinert tilnærming til kompetansepolitikken 
med mål om økt kompetanseutvikling i nærings-
livet. 

Mulighetene for å lykkes med å skape noe 
også utenfor Norges grenser er store for mange 
små bedrifter. Innenfor internasjonalisering har 
Norge allerede mange gode ordninger som bidrar 
til å gi kunnskap om markeds- og konkurransefor-
hold, styrke bedriftenes kompetanse, utvide deres 
nettverk og finne strategiske samarbeidspartnere. 
Innovasjon Norge bidrar, blant annet gjennom 
sine utekontorer, til å fremme økt internasjonali-
sering for SMB.

Vår verdiskaping er avhengig av at det etable-
res, videreutvikles og drives lønnsomme bedrifter, 
og at ulønnsomme bedrifter omstilles eller avvi-
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kles. Det er derfor uheldig dersom en lønnsom 
bedrift med mange ansatte avvikles fordi eieren 
ønsker å trekke seg tilbake. Eierskifter er ofte 
gunstig både for de som avhender og de som 
overtar en bedrift, og i tillegg for ansatte, kunder, 
leverandører og samfunnet. Derfor ønsker regje-
ringen å legge bedre til rette for at gode eierskif-
ter finner sted. 

Offentlig sektor har en viktig rolle som opp-
dragsgiver overfor mange små bedrifter. Årlig 
anskaffer offentlig sektor varer og tjenester for 
store summer. Dette er et stort og viktig marked 
for mange små bedrifter. Å få oppdrag fra det 
offentlige kan for mange bedrifter utgjøre en vik-
tig del av inntjeningen. Regjeringen vil derfor 
legge enda bedre til rette for at flere små bedrifter 
deltar i og vinner konkurranser om offentlige 
anskaffelser. 

Små bedrifter mangler ofte kunnskap om 
industrielle rettigheter, slik som patent, vare-
merke og design. Mange små bedrifter har et 
navn, en logo eller et varemerke som de er avhen-
gige av for å få solgt sin vare eller tjeneste. Andre 
igjen investerer i innovasjoner hvor det er avgjø-
rende å sikre rettighetene til innovasjonene. Fel-
les for alle disse er at beskyttelse av rettigheter er 
viktig for å sikre verdiene i bedriftene. Derfor ble 
det i strategien varslet at regjeringen vil legge 
frem en stortingsmelding om immaterielle rettig-
heter med tiltak som skal legge forholdene bedre 
til rette for bedriftene på dette området.

I SMB-strategien foreslås det totalt 64 tiltak og 
av disse er 22 allerede blitt gjennomført, mens de 
øvrige i stor grad er i ferd med å gjennomføres.

Konkrete tiltak er:
– Unntak fra revisjonsplikten for små aksjesel-

skaper
– Nedsettelse av laveste krav til aksjekapital
– Enklere regler for elektronisk signering av 

meldinger til Enhets- og Foretaksregisteret
– Dialogen med bedrifter og arbeidslivsorganisa-

sjoner skal fortsette, og bli enda bedre. Vi har 
lansert nettstedet enklereregler.no. Videre er 
forenklingsarbeidet styrket med et eget sekre-
tariat i NHD.

– Regjeringen opprettet i 2012 ny enhet for 
eksportfinansiering, Eksportkreditt Norge AS.

– Regjeringen vil fremme forslag til Stortinget 
om opprettelse av nye såkornfond. Det ble 
omtalt i Meld. St. 22 (2011–2012) Verktøy for 
vekst – om Innovasjon Norge og SIVA at det på 
sikt skal opprettes inntil seks landsdekkende 
såkornfond. 

– Regjeringen styrket administrasjonen av Skat-
tefunnsordningen med kr. 3 mill. i 2012 

– Regjeringen vil styrke inkubatorsatsingen i 
SIVA 

– Regjeringen vil bidra til at små og mellomstore 
bedrifter skal ha gode muligheter for å lykkes i 
internasjonale markeder. Det gjelder å sikre 
markedsadgang med handelsavtaler, tilby 
gode informasjonstiltak, og tilpasse dagens til-
bud i Innovasjon Norge med det som bedrif-
tene etterspør. 

– Regjeringen vil bidra til å styrke prosjektet 
Eierskapsalliansen 

5.6 Miljøteknologi

Miljø og klimaspørsmål er blant vår tids store 
utfordringer, det gjelder for Norge og for verden 
som helhet. Verden vil både ha behov for renere 
energi og mer effektiv utnyttelse av energien. 
Biler, skip og bygninger vil måtte bli mer miljøef-
fektive. Tilgang på rent vann vil bli et knapphets-
gode i større deler av verden. Økt bruk av akva-
kultur for produksjon av fisk vil kreve mer miljøef-
fektive teknologier. Den økende urbaniseringen 
vil kreve smartere transportløsninger og utbyg-
gingsløsninger som kan minimere negative miljø-
konsekvenser.

Norge har i lang tid hatt målrettet og stor inn-
sats i å løse miljø- og klimaspørsmål. Vi har vært 
tidlig ute med reguleringer av utslipp, offentlig 
støtte til utvikling og investering i miljøteknologi 
og har brukt skatte- og avgiftssystemet aktivt for å 
få frem miljø- og klimavennlige løsninger. Regje-
ringen har en ambisjon om å fortsette bruken av 
virkemiddelapparatet, skatte- og avgiftssystemet 
og internasjonalt samarbeid, herunder deltakelse 
i kvotesystemer, aktivt for å møte klima- og miljø-
utfordringene i årene som kommer.

Miljøteknologi må være med i grunnlaget for 
utvikling av fremtidens samfunn – både i Norge 
og internasjonalt. For å møte disse utfordringene 
er det behov for utvikling og bruk av ny teknologi. 
Denne miljøteknologiske utviklingen vil samtidig 
gi grunnlag for ny næringsvirksomhet. Norske 
foretak har forutsetninger for å ta del i verdiska-
pingen, og kan levere internasjonalt konkurranse-
dyktige produkter og løsninger. 

For å stimulere til utslippsreduksjoner innførte 
regjeringen i 2007 en NOx-avgift. I 2008 ble det 
besluttet at virksomheter kan få avgiftsfritak der-
som de omfattes av en miljøavtale med staten om 
NOx-reduserende tiltak (NOx-avtalen) Gjennom 
avtalen forplikter næringsorganisasjoner seg til å 
redusere utslippene av NOx. Virksomheter som 
slutter seg til avtalen, forpliktes også til å foreta inn-
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betalinger til næringslivets NOx-fond. NOx-fondet 
har kanalisert midler til reduksjon av utslipp fra 
blant annet skip, og avtalen er forlenget til 2017.

Det gjelder både å ta i bruk den kunnskapen vi 
alt har, og å utvikle ny kunnskap. I 2011 la regjerin-
gen frem sin strategi for miljøteknologi, «Nærings-
utvikling og grønn vekst». Strategien har to hoved-
formål: å legge til rette for nasjonal verdiskaping og 
næringsutvikling og å bidra til å nå våre miljømål. 
Tiltakene i strategien inngår som viktige deler av 
både nærings- og miljøpolitikken. 

Regjeringens visjon er at Norge skal utvikle 
seg til å bli en viktig leverandør av miljøteknolo-
giske løsninger. En satsing på miljøteknologi kan 
derfor bidra til utvikling av norske konkurranse-
dyktige foretak. Støtten til kommersialisering av 
miljøteknologi ble økt ved at miljøteknologiord-
ningen i Innovasjon Norge ble etablert i 2010. Da 
strategien for miljøteknologi ble lagt frem, ble 
også bevilgningen økt. I perioden 2011–2013 vil 
både nyetableringer og prosjekter innenfor kom-
mersialisering og utprøving av teknologi få støtte 
til private investeringer, kompetanseoppbygging 
og til strategisk samarbeid mellom leverandører 
av sammensatte løsninger innenfor ordningen. 

Gjennom kompetanseheving, tydeligere ledel-
sesforankring og styrking av dialogen mellom 
offentlige innkjøpere og næringslivet skal offent-
lige anskaffelser bidra til å fremme utviklingen av 
miljøteknologi gjennom Difi, Direktorat for for-
valtning og IKT. Innovasjon Norge har fått i opp-
drag å utvikle et miljøteknologisk kompetanse-
miljø for hele det næringsrettede virkemiddelap-
paratet. 

Teknologisk utvikling og nyskapende virksom-
het innen miljøteknologi vil gi grunnlag for økono-
misk vekst i fremtiden. Gjennom programrådet 
for miljøteknologi, som ble presentert i strategien, 
har man kommet i gang med å etablere sammen-
fallende prioriteringer i utlysningstekstene, samfi-
nansiering av prosjekter og ulike former for utvi-
det samarbeid om gode søknader. 

Enova er i ferd med å videreutvikles for å få 
større ansvar for å oppfylle regjeringens satsing 
på klimateknologi. Organisasjonen har som for-
mål å bidra til en miljøvennlig omlegging av ener-
gibruk- og produksjon og utvikling av energi- og 
klimateknologi. Enova vil styrke forsyningssikker-
heten og redusere utslippene av klimagasser. 
Satsingsområdene til Enova omfatter bl.a. redu-
sert energibruk i industri og bygg, økt bruk av 
andre energibærere enn elektrisitet, naturgass og 
olje til varme og nye energi- og klimateknologier.

Gjennom Stortingets behandling av Klimamel-
dingen, som regjeringen la frem våren 2012, ble 

det besluttet å opprette en ny nasjonal satsing på 
kllimateknologi under Enova, jf. Meld. St. 21 
(2011–2012) og Innst. 390 S (2011–2012). Satsin-
gen er rettet inn mot utvikling av ny teknologi og 
støtte til teknologier og løsninger nær markedsin-
troduksjon. Blant annet skal Enova kunne gi støtte 
til investeringer i fullskalaproduksjon i industrien. 
Satsingen har som mål å bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp og bygge opp under utviklingen 
av energiomlegging på lang sikt gjennom å utvikle 
og ta i bruk teknologier som kan bidra til dette. 
Satsingen finansieres gjennom avkastningen fra et 
nytt fond for klima, fornybar energi og energiom-
legging som ble opprettet med utgangspunkt i 
Enovas Grunnfond på 25 mrd. kroner. Fondskapi-
talen ble økt med 10 mrd. kroner i 2013. Regjerin-
gen vil gradvis øke fondskapitalen opp til 50 mrd. 
kroner innen 2016

I tillegg til støtteordninger for utvikling og 
implementering av miljøteknologi har Norge et 
skatte- og avgiftssystem og et regelverk som bidrar 
til å begrense miljøutslipp og utslippenes negative 
virkninger på miljø og klima. Det å sette en pris på 
miljø- og klimautslipp fører til at den som foruren-
ser betaler for sine utslipp og gir et insentiv til å 
utvikle bedre miljøløsninger. Skatte- og avgiftssys-
temet bidrar dermed til en miljøvennlig omstilling 
av samfunnet og fremveksten av ny næringsvirk-
somhet. Eksempelvis var Norge tidlig ute med å sti-
mulere til en miljø- og klimavennlig transportsek-
tor. Regjeringen ønsker fortsatt å bruke bilavgif-
tene for å bidra til en slik omlegging.

Norge var også tidlig ute med å regulere 
utslipp fra petroleumsvirksomheten, og virksom-
heten på norsk sokkel har i dag lavere utslipp 
sammenlignet med petroleumsvirksomheten 
internasjonalt. Et tredje eksempel er utviklingen 
innenfor prosessindustrien i kjølevannet av at nor-
ske myndigheter har stilt utslippskrav. Norsk pro-
sessindustri er i dag langt fremme når det gjelder 
energieffektivitet og lave klimagassutslipp og for-
bindes ikke lenger med lokale miljøutslipp. Norge 
bidrar også til å begrense omfanget av CO2-utslipp 
ved å delta i det europeiske kvotesystemet. Innen-
for kvotesystemet er samlede klimagassutslipp 
gitt frem til 2020. Samlet kvotemengde i det euro-
peiske kvotesystemet skal trappes gradvis ned og 
skal i 2020 være 21 pst. lavere enn 2005-utslippene 
fra de kvotepliktige sektorene. Systemet er mar-
kedsbasert slik at utslippsreduksjoner blir gjen-
nomført der det er mest kostnadseffektivt. De 
fleste sektorene som ikke er omfattet av kvotesys-
temet er pålagt CO2-avgift. I Norge er om lag 80 
pst. av de nasjonale utslippene underlagt kvote-
plikt eller CO2-avgift.
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5.7 Innovasjon og produktivitetsvekst

Velstanden i Norge er basert på en effektiv utnyt-
telse av ressursene gjennom arbeidsdeling og spe-
sialisering. Vi har økt velstanden ved å bli mer 
produktive. De siste 30 årene har fastlands-BNP 
økt med gjennomsnittlig 2,1 pst. i året, samtidig 
som samlet arbeidsinnsats har gått ned7. Øknin-
gen i bruttoprodukt per time arbeidet har med 
andre ord vært avgjørende for velstandsutviklin-
gen. Produktivitetsveksten er blant annet drevet 
av innovasjon.

I årene fremover skal Norge utvikle seg 
videre. Vi skal produsere mer og bedre varer og 
tjenester, vi skal bli enda bedre i stand til å ta vare 
på våre eldre og syke og vi skal gjøre det på en 
måte som ivaretar miljøet og naturen rundt oss og 
fremmer god folkehelse. For å få til dette er vi 
nødt til å omstille oss og gjøre ting på nye og 
bedre måter.

Innovasjon er en samlebetegnelse for vellyk-
ket fornyelse. En innovasjon kan være en ny vare, 
tjeneste, produksjonsprosess, anvendelse eller 
organisasjonsform som er lansert i markedet eller 
tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske 
verdier. Regjeringens mål er å styrke innovasjons-
evnen slik at den bidrar til størst mulig samlet ver-
diskaping i norsk økonomi.

Det snakkes ofte om forskning og innovasjon, 
og ny kunnskap er ofte viktig for nye løsninger. 
Men i virkeligheten er det mange faktorer som sti-
mulerer til innovasjon. Krav og behov hos kun-
dene, nye krav og reguleringer, initiativ fra medar-
beiderne, erfaringsutveksling på tvers av nærings-
grener og internasjonale erfaringer er alle fakto-
rer som påvirker innovasjonen.   

5.7.1 En innovasjonspolitikk for økt 
produktivitet og verdiskaping

Virksomheter innoverer ved å ta i bruk ny kunn-
skap og ved å bruke eksisterende kunnskap på 
nye måter. Tilførsel av kunnskap fra forskning er 
derfor ofte avgjørende for utvikling av nye løsnin-
ger. I tillegg er det en rekke andre faktorer og pro-
sesser som har betydning for innovasjon i virk-
somhetene, som krav og behov hos kunder, initia-
tiver fra medarbeiderne, erfaringer fra andre 
næringer eller internasjonalt samarbeid, infra-
struktur, institusjoner, regelverk og andre ramme-
betingelser i samfunnet. Innovasjonsprosessen 

omfatter vanligvis et mangfold av kunnskapskil-
der, aktører og strukturer i samspill.

Innovasjonspolitikken favner derfor bredt, og 
utøves i samspill med nær alle deler av regjerin-
gens politikk. Innovasjonsevnen i norsk økonomi 
avhenger av politikkområder som konkurranse-, 
skatte-, infrastruktur-, utdannings- og forsknings-
politikken, regional-, handels- og arbeidslivspoli-
tikken og den offentlige innkjøpspolitikken. I til-
legg er sektorpolitikk på områder som olje og 
energi, maritime næringer, marine næringer, land-
bruk og kultur av stor betydning. 

Ansvaret for å innovere ligger hos virksomhe-
tene selv. Myndighetene skal legge til rette med 7 Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013, s. 43.

Boks 5.4 Ipark AS: 
Hjelper gründere

Ipark – Innovasjonspark Stavanger – bidrar til 
økt innovasjon og verdiskaping i regionen 
gjennom aktiv deltakelse i utviklingen av nye 
lovende bedrifter. I løpet av de siste ti årene er 
over 100 bedrifter etablert sammen med 
gründere.

Hvert år vurderer Ipark nærmere 200 
ideer fra enkeltpersoner, næringsliv og offent-
lige institusjoner. Mellom 20–25 av de mest 
innovative ideene og de som har størst vekst-
potensial, blir tatt opp i Ipark sin inkubator, 
der bedriftene blir fulgt opp i et etablert og 
strukturert innovasjonsmiljø som bidrar med 
kompetanse, nettverk og kapital. Ipark samar-
beider tett med forskning og etablert nærings-
liv.

Målet for Ipark er at nye bedrifter skal 
komme både raskere og sikrere fra idé-stadiet 
til kommersiell suksess.

Figur 5.4 Ipark i Stavanger

Foto: Anne Lise Norheim
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politikk som understøtter virksomhetenes innova-
sjonsarbeid. Næringslivets totale innovasjonskost-
nader økte fra 27,2 mrd. kroner i 2008 til 29 mrd. 
kroner i 2010.8 For at de beste innovasjonspro-
sjektene skal vinne frem, er vi avhengig av kon-
kurranse om kapitalen og de beste hodene. En 
viktig del av innovasjonspolitikken er derfor å 
sikre gode og forutsigbare rammevilkår som sti-
mulerer til lønnsomme investeringer i ideer, kapi-
tal og kunnskap.

Det er imidlertid ikke alltid at markedet alene 
vil sørge for at samfunnets ressurser blir brukt 
der de kaster mest av seg og at potensialet for ver-
diskapingen utnyttes best mulig. Mens det 
enkelte foretak skal være opptatt av å skape mest 
mulig verdier for sine eiere, kan staten stimulere 
til aktivitet på områder som er viktige for samfun-
net som helhet. For eksempel ved å finansiere 
forskning som på sikt kommer flere enn eierne av 
ett foretak til gode.

Høy risiko er et kjennetegn ved mange inno-
vasjonsprosjekter. Dette kan i mange tilfeller føre 
til at private aktører vegrer seg for å tilby kapital, 
eller at prisen på kapital blir uforholdsmessig 
høy, og i noen tilfeller høyere enn det risikoen 
ved investeringen skulle tilsi. Gode generelle 
rammebetingelser er nødvendig, men ikke alltid 
tilstrekkelig for å utløse potensialet som finnes i 
norsk næringsliv. Regjeringen mener bedriftsret-
tede virkemidler kan utløse økt verdiskaping i 
norske bedrifter. Innovasjon Norge og SIVA for-
valter en vesentlig del av disse virkemidlene, og 
fatter årlig et stort antall beslutninger om støtte 
til gründere, bedrifter eller næringsmiljøer. Gjen-
nom ordninger som tilskudd, innovasjonslån og 
såkornfond, ønsker regjeringen å stimulere til at 
flere samfunnsøkonomisk lønnsomme innova-
sjonsprosjekter blir realisert. I tillegg har regje-
ringen virkemidler som skal gjøre det lettere for 
bedrifter å gjøre hverandre gode. Forsknings- og 
utviklingskontrakter gjør det lettere for bedrifter 
å samarbeide om innovasjonsprosjekter. Nett-
verksordninger som klynge- og inkubatorpro-
grammer stimulerer til næringsmiljøer hvor 
bedrifter kan vokse og utvikle seg.

5.7.2 Satsing på innovasjon 

Regjeringens innovasjonspolitikk skal legge til 
rette for bærekraftig verdiskaping, sysselsetting 
og velferd. Regjeringen vil føre en politikk som 
bygger på en samfunnsmodell med trygghet og 

tillit og som styrker innovasjonsarbeidet både i 
næringslivet og i offentlig sektor. 

Videre utvikling av innovasjonspolitikken

Regjeringen arbeider kontinuerlig med å utvikle 
innovasjonspolitikken på en rekke områder, og med 
å etablere arenaer der vi involverer aktørene i inno-
vasjonssystemet i den videre politikkutviklingen.

God politikk avhenger av et godt kunnskaps-
grunnlag. Nærings- og handelsdepartementet er 
involvert i, og finansierer, en rekke forsknings-
prosjekter og -programmer som undersøker pre-
missene for innovasjon og entreprenørskap, 
bl.a.Mer Entreprenørskap, Vekstforsk og Krise, 
omstilling, vekst. Videre innhenter Nærings- og 
handelsdepartementet kontinuerlig utredninger 
på en rekke områder av innovasjonspolitikken, 
for eksempel innovasjon i tjenester og medarbei-
derdrevet innovasjon.

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bedre 
kunnskapsgrunnlaget og involvere aktørene i inn-
ovasjonssystemet i politikkutviklingen. Blant 
annet inviterte nærings- og handelsministeren til 
en innovasjonskonferanse og la frem en innova-
sjonsrapport høsten 2012. 

Internasjonal deltakelse og samarbeid

Regjeringen arbeider for å lære av politikkutviklin-
gen som skjer internasjonalt. Nærings- og han-
delsdepartementet deltar i internasjonalt arbeid 
på feltet, blant annet gjennom deltakelse i OECDs 
og Europakommisjonens arbeid på området. Både 
OECD og Europakommisjonen la frem nye inno-
vasjonsstrategier i 2010, og strategiene har vært 
verdifulle for videreutviklingen av innovasjonspo-
litikken i Norge. Norge deltar også i EUs ramme-
program for konkurranseevne og innovasjon 
(CIP) og vil vurdere deltakelse i de nye program-
mene Cosme og Horizon 2020.

Innovasjon i tjenester

Tjenester utgjør en voksende andel av norsk 
næringsliv, og tjenesteleverandører bidrar stadig 
mer til sysselsetting og verdiskaping i Norge. 
Mens tjenestesektoren sto for om lag 57 pst. av 
samlet sysselsetting i 1970, utgjør den i dag om 
lag 80 pst. Finansdepartementet beregner at ande-
len kan øke til i underkant av 90 pst. i 2060. Som 
andel av BNP utgjør tjenestenæringene i dag 77 
pst., mens de i 2060 ventes å utgjøre om lag 85 
pst.9 Tjenester har i tillegg fått en økende betyd-
ning som innsatsfaktor i varer og i andre tjenester. 8 Statistisk sentralbyrå.
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En rekke industriprodukter, for eksempel biler, 
har i dag et betydelig tjenesteinnhold som innsats-
faktor i produksjonen. 

Tjenestenes betydning i norsk økonomi tilsier 
en betydelig oppmerksomhet mot innovasjon i tje-
nester i næringspolitikken. Ifølge en rapport fra 
Menon vil eldrebølgen og velstandsøkningen 
gjøre at de mindre innovative og produktive tje-
nestekategoriene, som hjelpetjenester, øker i 
omfang.10 Finansdepartementet anslår at veksten 
i total faktorproduktivitet vil gå ned fra 1,6 pst. i 
perioden 1970–2011 til 1,4 pst. i årene frem til 
2060, blant annet fordi arbeidsintensive sektorer 
vil utgjøre en stadig større andel av økonomien. 
Det er ikke åpenbart at det finnes én politikk for 
alle tjenestenæringene. Aktivitetene som skaper 
verdier er svært ulike i ulike tjenester. En daglig-
varehandel leverer et helt annet produkt enn det 
en opplevelsesprodusent eller et teleselskap gjør. 
En politikk for tjenesteinnovasjon handler først og 
fremst om å sørge for at det er en bredde i innova-
sjonspolitikken som favner hele næringslivet og 
alle typer innovasjoner. Dette gjelder ikke minst 
de offentlige virkemidlene som skal bidra til kom-
petanse- og idégenerering.

Dagens politikk og virkemidler for innovasjon 
retter seg i stor grad mot hele bredden av nærings-
livet, og er relevant for både vareproduserende og 
tjenesteproduserende virksomheter. For eksempel 
er Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i Norges 
forskningsråd en åpen konkurransearena på tvers 
av en rekke ulike bransjer og sektorer. Skattefunn 
er et annet godt eksempel på et bredt og sektornøy-
tralt virkemiddel for stimulering av FoU i norsk 
næringsliv. Sammen med BIA gir Skattefunn et 
relativt heldekkende tilbud til bredden av norsk 
næringsliv på tvers av sektorer og bransjer.

Tjenestenæringene har de siste årene hatt en 
sterk vekst i investeringene i innovasjon og FoU, 
og en betydelig andel av de offentlige midlene for 
å fremme innovasjon har gått til tjenesteytende 
næringer og prosjekter med tjenesteinnhold.11

Dette tyder på at oppmerksomheten og kompetan-
sen om tjenesteinnovasjoner øker i virkemiddelap-
paratet, og at det er større bevissthet om relevante 
virkemidler blant tjenestebedriftene. For eksem-
pel gikk 96 pst. av prosjektmidlene fra Innovasjon 
Norges ordning med Forsknings- og utviklings-
kontrakter til tjenesteinnovasjoner, og 37 pst. av 

9 Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013.
10 Grunfeld, L.A., M. Bugge & A. Kaloudis (2010). Innovasjon 

i tjenester. Menon-publikasjon nr. 12/2010. Oslo: Menon 
Business Economics.

11 Statistisk sentralbyrå (2009). FoU-statistikk.

Boks 5.5 Amerikansk suksess med 
Statsbygg i utviklingssamarbeid 

med norske BAE-leverandører 

Statsbygg har som mål å være et forbilde og 
en pådriver for forskning og utvikling innen 
bygg- og anleggsnæringen. Å utvikle bransje-
standarder blir en naturlig konsekvens av 
dette. Med Innovasjon Norges offentlige forsk-
nings- og utviklingskontrakter, OFU-kontrak-
ter, i bunn har selskapet jobbet tett med tekno-
logipartnere om å utvikle programvare for 
planlegging, utvikling og drift av bygg. 

Innenfor byggebransjen foregår det en 
stille revolusjon, der ny teknologi endrer og 
forbedrer måten aktørene i bransjen samarbei-
der på. Building Information Modeling (BIM) 
er utviklet av amerikanske forskere, som et 
felles utgangspunkt for databehandling i byg-
geprosjekter. Siden dette er en ung teknologi, 
er det relativt få arbeidsprosesser som støttes 
av verktøy som kan utnytte potensialet i tekno-
logien og gjøre det enkelt å bruke for de invol-
verte i et prosjekt. Innføring av BIM er en av 
Statsbyggs hovedsatsinger innen FoU.

OFU-kontraktene ble inngått med tre ulike 
programvareleverandører, Nosyko, Jotne og 
DDS. Målet med kontraktene var å utvikle 
dataprogrammer til bruk i byggeprosjekter og 
forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsprosesser 
basert på åpen BIM-teknologi. Programvarene 
gjør det blant annet enklere å modellere og 
utveksle informasjon mellom ulike deler av 
byggeprosessen. Den gjør det enklere for 
byggherren å ha kontroll på alle enkeltdelene 
av et nytt bygg og for de ulike leverandørene å 
kommunisere med hverandre. 

En av forutsetningene for OFU-kontraktene 
er at det skal skapes kommersielle produkter 
og gjerne for et internasjonalt marked. Nosyko 
har lykkes med å introdusere produktet i et 
internasjonalt marked og inngått kontrakt med 
et av de ledende arkitektkontorene i USA på 
leveranse av deres kravdatabase, dRofus.

Gjennom bruken av OFU-kontrakter illus-
trerer Statsbyggs prosjekt at det offentlige kan 
spille en rolle som drivkraft for innovasjon, 
utvikling og helhetstenkning gjennom sine 
innkjøp. De potensielle gevinstene er bedre 
kvalitet for brukerne, lavere kostnader til drift 
og vedlikehold, og mer effektiv og lønnsom 
ressursbruk for samfunnet.
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de totale midlene fra Innovasjon Norge, til tjenes-
teytende næringer i 2010. Andelen aktive Skatte-
funn-prosjekter med tjenesteinnhold ligger også 
jevnt på mellom 45 og 50 pst. de senere årene.12

Regjeringen vil bidra til sterkere innovasjon 
blant tjenestenæringene, og se nærmere på om 
innovasjonspolitikken i tilstrekkelig grad møter 
tjenestebedriftenes behov.

5.7.3 Verktøy for vekst – det næringsrettede 
virkemiddelapparatet

Det næringsrettede virkemiddelapparatet er en 
fellesbetegnelse som gjerne brukes på institusjo-
ner som har fått i oppdrag fra regjeringen å for-
valte ulike offentlige virkemidler, programmer og 
støttetiltak som skal bidra til forskning, innova-
sjon og næringsutvikling. Apparatet slik det ser ut 
i dag har vokst frem over lang tid, blant annet 
gjennom sammenslåing av flere mindre institusjo-
ner. Virkemiddelinstitusjonene er pådrivere, hjel-
pere og partnere for bedriftene, der hver institu-
sjon har sin spesielle kompetanse og tilbud. I til-
legg gir virkemiddelapparatet råd til myndighe-
tene i næringspolitiske spørsmål. I de årlige bud-
sjettprosessene foretar Storting og regjering 
overordnede prioriteringer mellom virkemiddel-
kategorier og mellom institusjoner, mens virke-
middelapparatet selv har kontakten mot bedrif-
tene og foretar vurderinger av deres behov.

Innovasjon Norge ble opprettet i 2004 gjennom 
sammenslåing av flere mindre institusjoner. Inno-
vasjon Norges formål er å være statens og fylkes-
kommunens virkemiddel for å realisere verdiska-
pende næringsutvikling i hele landet. Norges fors-
kningsråd er den sentrale virkemiddelaktøren for 
regjeringens forskningspolitikk. Norges forsk-
ningsråd skal dekke alle fagområder, og det har et 
bredt spekter av virkemidler innenfor grunnforsk-
ning, næringsrettet forskning og kommersialise-
ring av forskningsresultater. SIVA er, gjennom sin 
eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, statens vir-
kemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling 
av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele 
landet. Patentstyret er det nasjonale kompetanse-
senteret for industrielle rettigheter i Norge og 
behandler søknader om beskyttelse av patent-, 
varemerke- og designrettigheter. Norsk Designråd 
skal fremme bruk av design som et strategisk inno-
vasjonsverktøy for å oppnå økt konkurransekraft. 
Standard Norge skal legge til rette for at norske 
bedrifter, organisasjoner og myndigheter kan delta 

i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsar-
beid. Fylkeskommunene og andre regionale aktø-
rer spiller viktige roller med hensyn til regional inn-
ovasjon og næringsutvikling. Garanti-instituttet for 
eksportkreditt (GIEK) skal fremme norsk eksport 
av varer og tjenester og investeringer i utlandet 
gjennom å gi garantier på vegne av den norske stat. 
Videre kan utenrikstjenesten være en nyttig samar-
beidspartner når det gjelder internasjonalisering 
og internasjonal kunnskapsutveksling. 

Et velfungerende virkemiddelapparat bør være 
mest mulig helhetlig, effektivt og kompetent til å 
foreta krevende avveininger av næringspolitiske til-
tak. Det er viktig at de ulike aktørene samarbeider 
godt, ved omforente strategier, sammenhengende 
virkemidler og avklarte roller både utad mot 
næringslivet og mot regionale samarbeidspartnere. 
Virkemiddelapparatet kan gjennom sin kompe-
tanse bidra til at det blir enklere å starte og drive 
bedrifter enn det ville vært uten dem. Apparatet 
kan også ha en utløsende rolle for bedrifter som 
ønsker å ekspandere gjennom vekst og internasjo-
nalisering.

Regjeringen arbeider for et helhetlig og kompe-
tent virkemiddelapparat, som har gode og rele-
vante tilbud for bredden av norsk næringsliv. Dette 
var bakgrunnen for Meld. St. 22 (2011–2012) Verk-
tøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF, 
som ble lansert i april 2012. I meldingen legger 
regjeringen rammene for videre utvikling av Inno-
vasjon Norge og SIVA, og viser hvordan disse sel-12 Norges forskningsråd: Årsrapport 2010 og 2006 for Skatte-

funn.

Boks 5.6 SIVA

SIVA er, gjennom sin eiendoms- og innova-
sjonsvirksomhet, statens virkemiddel for til-
retteleggende eierskap og utvikling av bedrif-
ter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele 
landet. SIVA har et særlig ansvar for å fremme 
vekstkraften i distriktene. Innen eiendoms-
virksomheten tilbyr SIVA oppføring og utleie 
av bygg og fysisk infrastruktur for næringsliv 
og innovasjonsmiljøer. Eiendomsaktiviteten 
mottar ingen statlige tilskudd, og drives på 
markedsmessige vilkår. Innen innovasjons-
virksomheten har SIVA en pådriverrolle gjen-
nom programarbeid, nettverksbygging og 
medeierskap i innovasjonsselskaper. SIVA 
mottar tilskudd til innovasjonsaktiviteten fra 
Nærings- og handelsdepartementet og Kom-
munal- og regionaldepartementet.
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skapene er sentrale verktøy i realiseringen av regje-
ringens næringspolitikk og distrikts- og regional-
politikk.

I meldingen understreker regjeringen betyd-
ningen av et utstrakt samarbeid mellom virkemid-
delaktørene. Samarbeidet mellom Innovasjon 
Norge, SIVA og Norges forskningsråd skal resul-
tere i tre tydelige og samkjørte aktører der virke-
midlene utfyller hverandre og fremstår på en hel-
hetlig måte. Rolle- og arbeidsdelingen mellom de 
tre aktørene er definert gjennom en samarbeids-
avtale. Regjeringen mener de tre aktørene har eta-
blert et strukturert og velfungerende samarbeid. 
Et konkret samarbeidsområde mellom organisa-
sjonene er innen nettverksbasert innovasjon, sær-
lig knyttet til utviklingen og drift av programmene 
Arena og Norwegian Centers of Expertise (NCE). 
Programrådet for miljøteknologi er et annet 
område der virkemiddelaktørene har et tett sam-
arbeid. 

Regjeringen legger i meldingen vekt på at Inno-
vasjon Norges og SIVAs mål, virkemiddelbruk og 
måloppnåelse er knyttet opp mot de utfordringene 
norsk næringsliv står overfor de kommende årene. 
Eierne og oppdragsgiverne av Innovasjon Norge 
og SIVA har som oppfølging av selskapenes nye 
målene utarbeidet et nytt mål- og resultatstyrings-
system som skal gjøre det enklere å følge selskape-
nes resultater og gi et bedre styringsverktøy. 

Videre har regjeringen ambisjoner om et 
enklere og mer brukervennlig virkemiddelappa-
rat og Innovasjon Norge har fått i oppdrag om å 
komme tilbake til Nærings- og handelsdeparte-
mentet med konkrete mulig forenklingstiltak til 
sine oppdragsgivere. Regjeringen er opptatt av at 
Innovasjon Norge møter sine kunder konstruktivt 
og effektivt, og at unødvendige kompliserte søk-
nadsprosesser og rapporteringskrav unngås. Inn-
ovasjon Norge er som en del av forenklingsarbei-
det bedt om å gjennomgå egne krav til søknader 
og tilhørende rapportering med tanke på forenk-
ling for kundene. Regjeringen ønsker også å 
bedre informasjonen om de tilgjengelige ordnin-
gene i Innovasjon Norge, SIVA og Norges fors-
kningsråd og gjøre det lettere for gründere og 
bedrifter å orientere seg blant virkemiddelappara-
tets ulike tjenester og programmer. I meldingen 
ble det derfor bedt om at virkemiddelapparatet 
skal ha en tydelig kobling mellom de ulike aktøre-
nes informasjonsportaler. 

Regjeringen vil følge opp at virkemiddelappa-
ratet fortsetter å forenkle sine tjenester og forbe-
dre dialogen med kundene.

Innovasjon Norge fikk i meldingen en tydeli-
gere rolle som innovasjonspolitisk rådgiver for 
offentlige myndigheter. Dette var en oppfølging av 
evalueringen av selskapet som sa at Innovasjon 
Norge fungerte godt som saksbehandlerorganisa-
sjon, men hadde et potensial til å være en bedre 
faglig rådgiver for myndighetene. 

Videre er regjeringen opptatt av god og treff-
sikker virkemiddelbruk og i meldingen trekkes 
det frem åtte sentrale kriterier for å vurdere ulike 
virkemidler. Det vil tas initiativ til en kartlegging 
av tilgjengelige offentlige bedriftsrettede virke-
midler for næringsutvikling. Det blir også gjen-
nomført en evaluering av Innovasjon Norges låne- 
og garantiordninger for å sikre at forvaltes på en 
effektiv måte og en analyse av behovet for ordnin-
gene. Evalueringen skal blant annet vurdere risi-
koprofilene i ordningene og om det er grunnlag 
for om Innovasjon Norge bør ta en større risiko i 
sin låneportefølje. Regjeringen har foreslått å opp-
rette inntil seks nye såkornfond og har endret 
mandatet til Investinor, jf. kapittel 5.8. 

Videre la regjeringen i meldingen grunnlag 
for styrket innsats mot bedrifter som vil satse 
internasjonalt. Dette skal følges opp med at sam-
arbeidet mellom Innovasjon Norges kontorer i 
Norge og utlandet styrkes og det legges opp til et 
sterkere og mer formalisert samarbeid med 
utenriksstasjonene, Norges forskningsråd og 
SIVA. Videre er det opprettet et strategisk råd for 
å bistå med vurderingene om hvor næringslivet 

Boks 5.7 Innovasjon Norge

Innovasjon Norges formål er å være statens og 
fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet. 
Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og sam-
funnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, 
og utløse regionenes næringsmessige mulig-
heter. Dette skal nås gjennom å få flere gode 
gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere 
innovative næringsmiljøer. Selskapet forvalter 
bedriftsrettede virkemidler på oppdrag fra 
ulike departementer, fylkeskommuner og fyl-
kesmenn. Dette er virkemidler innenfor finan-
siering, kompetanse, profilering, nettverk og 
rådgivning.

Innovasjon Norge er organisert som et 
særlovsselskap i henhold til lov om Innovasjon 
Norge. Eierskapet til selskapet ble fra og med 
1. januar 2010 fordelt mellom staten ved 
Nærings- og handelsdepartementet (51 pst.) 
og fylkeskommunene (49 pst.). 
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ser behov for utekontortjenester, og regjeringen 
mener at vekstmarkeder i Asia og Afrika vil være 
viktige fremover. I statsbudsjettet for 2013 ble 
det bevilget midler til å styrke Innovasjon Nor-
ges internasjonaliserings virksomhet. Videre er 
det opprettet en Invest in Norway-funksjon i Inno-
vasjon Norge for å legge til rette for en mer sys-
tematisk og helhetlig håndtering av henvendel-
ser fra utenlandske selskaper som vurdere lokali-
sering i Norge.

SIVA har de senere årene opplevd at selskapet 
i større grad enn før etterspørres som aktør i flere 
større og mer krevende prosjekter. Regjeringen 
mener SIVA kan spille en rolle i flere store eien-
domsprosjekter enn i dag. Regjeringen har derfor 
gått inn for at SIVA også i fremtiden kan bidra i 
utviklingen av flere store eiendomsprosjekter av 
lokal, regional og nasjonal betydning. Dette er 
fulgt opp med at SIVA i statsbudsjettet for 2013 
fikk tilført 250 mill. kroner til styrking av selska-
pets innskuddskapital, forbeholdt eiendomsvirk-
somheten. Det vil i tiden som kommer også bli 
gjennomført en ekstern evaluering av eiendoms-
virksomheten til SIVA. 

Regjeringen vil fortsette å arbeide for et hel-
hetlig og kompetent virkemiddelapparat, som har 
gode og relevante tilbud for norsk næringsliv. 

5.7.4 Strategi for økt innovasjonseffekt av 
offentlige anskaffelser

I 2011 handlet det offentlige varer og tjenester for 
i underkant av 400 mrd. kroner, som utgjør nesten 
14,5 pst. av BNP. 

Dersom vi kan innrette offentlige innkjøp slik at 
de i større grad resulterer i innovative løsninger, vil 
dette kunne bidra til økt verdiskaping på flere 
måter – økt verdiskaping i næringslivet, bedre tje-
nester til innbyggerne og innsparing for det offent-
lige ved at varer og tjenester leveres bedre og mer 
effektivt. Å øke innovasjonseffekten av offentlige 
anskaffelser kan bidra til at vi bruker ressursene på 
en mer effektiv måte. 

I februar 2013 la derfor regjeringen frem Stra-
tegi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaf-
felser. Strategien er undertegnet av statsrådene 
fra Nærings- og handelsdepartementet, Forny-
ings-, administrasjons- og kirkedepartementet, 
Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepar-
tementet og Miljødepartementet. 

Hovedtilnærmingen er å forbedre innkjøps-
praksis i offentlige virksomheter. Det skal være 
enkelt og vanlig å foreta de anskaffelsene som 
gir brukerne de beste tjenestene i det lange løp. 
I strategien gjennomgår regjeringen de viktigste 

utfordringene og legger frem tiltak for å møte 
dem. Strategien har blant annet følgende mål:
– Anskaffelser skal være et strategisk virkemid-

del i offentlige virksomheters utviklingsarbeid.
– Offentlige virksomheter skal ha en effektiv dia-

log med markedet om sine utviklingsbehov.
– Offentlige virksomheter skal ha redskapene og 

kompetansen de trenger for å gjøre innovative 
innkjøp.

– Forsknings- og utviklingssamarbeid skal gi 
bedre anskaffelser. 

Svært mye handler om å bruke det handlingsrom-
met som finnes og å øke kompetansen på inn-
kjøpssiden. Dersom innovasjonsfremmende 
offentlige innkjøp kan bidra til utvikling av innova-
tive løsninger, kan dette også på sikt bidra til 
muligheter for eksport av disse løsningene og 
gode muligheter for å vinne internasjonale mar-
kedsandeler.

Av tiltak kan nevnes:
– Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) får i 

samarbeid med Innovasjon Norge og Norges 
forskningsråd en pådriverrolle i å gjøre gode 
metoder allment kjent. 

– Regjeringen skal sette i gang en forsøksord-
ning med stipendmidler rettet mot næringsli-
vet, som offentlige virksomheter kan bruke til 
konkrete innovasjonsformål.

– Regjeringen vil videreføre støtten til NHO og 
KS’ nasjonale leverandørutviklingsprogram. 

– Ordningen med offentlige forsknings- og utvi-
klingskontrakter (OFU) under Innovasjon 
Norge skal videreføres. 

– Regjeringen vil oppfordre statlige etater til å 
innarbeide ansvar for anskaffelser i lederkon-
trakter der dette er relevant.

5.7.5 Medarbeiderdrevet innovasjon

I Norge preges samfunnet og arbeidslivet av noen 
særskilte samarbeidstradisjoner og verdier, jf. 
nærmere omtale i 3.6 og 3.7. Norges positive øko-
nomiske utvikling de siste tiårene har gitt en 
økende erkjennelse av sammenhengene mellom 
økonomisk vekst, gode velferdsordninger og par-
tenes medbestemmelse på både bedrifts- og sam-
funnsnivå. I det daglige preges norske virksomhe-
ter av medarbeidere som er mer selvstendige og 
likeverdige enn de fleste andre steder i verden. 
De arbeider ofte i tverrfaglige team som bidrar til 
forbedring og innovasjon. Medarbeiderne er selve 
grunnlaget for innovasjon og verdiskaping i norsk 
næringsliv. Når virksomhetene leter etter mulig-
heter til å jobbe enda smartere, styrke konkurran-
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seevnen og øke verdiskapingen ytterligere ligger 
den viktigste ressursen hos humankapitalen, som 
utgjør 81 pst. av nasjonalformuen.13 

Medarbeiderdrevet innovasjon er en fellesbeteg-
nelse for de ansattes aktive deltakelse i utvikling av 
varer, tjenester og produksjonsprosesser, og knopp-
skyting fra eksisterende virksomheter. For å opprett-
holde og øke konkurranseevnen arbeider stadig 
flere norske virksomheter aktivt med medarbeider-
drevet innovasjon for å utvikle en mer helhetlig og 
systematisk tilnærming til utviklingsarbeidet. Med-
arbeiderdrevet innovasjon handler om å sette utvik-
ling og læring i bedriftene i system gjennom med-
virkning og samarbeid i innovasjonsprosessen. Der-
som man lykkes, er resultatet økt innovasjon, pro-
duktivitet, og gode arbeidsplasser samtidig. Forut-
setningene for medarbeiderdrevet innovasjon er 
særlig gode innenfor den norske modellen som pre-
ges av partssamarbeid, flate strukturer og kompe-
tente medarbeidere. Medarbeiderdrevet innovasjon 
er dermed et potensielt konkurransefortrinn for nor-
ske virksomheter. Det systematiske arbeidet i virk-
somhetene bidrar i sin tur til å videreutvikle den nor-
ske modellen.

Regjeringen ønsker å legge til rette for videre 
utvikling av medarbeiderdrevet innovasjon som et 
norsk konkurransefortrinn. Nærings- og handels-
departementet fikk derfor i 2011 utarbeidet en 
utredning og en håndbok i medarbeiderdrevet 
innovasjon i samarbeid med LO og NHO. IRIS og 
NTNU Samfunnsforskning har gjennomført arbei-
det som kartlegger omfanget og typer av medar-
beiderdrevet innovasjon, gir beste praksiseksem-
pler fra sentrale næringer og kommer med kon-
krete anbefalinger for tiltak. 

I forbindelse med Norges formannskap i Nor-
disk Råd i 2012 tok regjeringen initiativ til et arbeid 
for å belyse medarbeiderdrevet innovasjon i nor-
disk sammenheng. Høsten 2012 ble det arrangert 
et arbeidsseminar som samlet nordisk ekspertise 
på feltet. Deltakerne på seminaret utvekslet erfarin-
ger og diskuterte hvordan medarbeiderdrevet inn-
ovasjon kan utvikles videre som konkurransefor-
trinn for den nordiske regionen. Arbeidet på semi-
naret ble nedfelt i en rapport som er overlevert 
Nordisk ministerråd. Ifølge rapporten er det blant 
annet et behov for økt kunnskap om medarbeider-
drevet innovasjon i nordiske virksomheter.14

En stadig økende andel av verdiskapingen i nor-
ske virksomheter er basert på kunnskap og kompe-
tanse. Å ta vare på og utnytte denne ressursen er 
primært virksomhetenes eget ansvar. Samtidig vil 
regjeringen fortsette å legge til rette for utviklingen 
av medarbeiderdrevet innovasjon som norsk kon-
kurransefortrinn, for at hver enkelt medarbeider 
får ut sitt potensial i norsk arbeidsliv, og dermed 
bidrar til økt konkurranseevne og verdiskaping.

5.7.6 Immaterielle rettigheter

I dag konkurrerer norsk næringsliv og forsk-
ningsaktører i stor grad på kunnskap og kompe-
tanse. Dette innebærer at en stor andel av virk-
somhetenes verdier er immaterielle. Alle virksom-
heter har immaterielle verdier i ulike former, 
enten det er medarbeidernes kompetanse, fore-
taksnavn, domenenavn, hemmelige oppskrifter, 
merkevarer, teknologi eller oppfinnelser. 

Når den økonomiske betydningen av immate-
rielle verdier øker, vokser også bruken av immate-
rielle rettigheter. Håndtering av immaterielle ver-
diers rettigheter kan i mange tilfeller være helt 
avgjørende for innovasjon og verdiskaping i virk-
somhetene. Derfor har håndteringen av immateri-
elle rettigheter også konsekvenser for verdiska-
pingen i næringslivet, offentlig sektor og økono-
mien samlet sett.

Utvikling av nye innovasjoner krever ressurser 
og innebærer risiko for innovatørene. Dersom 
innovasjonen raskt kopieres eller utnyttes av 
andre, kan det være vanskelig for en innovatør å 
sikre seg avkastningen av sin investering. Dette 
kan føre til at investeringen ikke lønner seg å gjen-
nomføre for innovatøren eller virksomheten. 
Dette kan igjen føre til et lavere nivå på næringsli-
vets investeringer i innovasjon enn det som samlet 
sett lønner seg for samfunnet. 

Virksomhetene tar vare på de immaterielle 
verdiene på ulike måter. Rask produktutvikling, 
hemmelighold, merkevarebygging og bruk av 
åpen kildekode er eksempler på utbredte strate-
gier i mange næringer. Noen av de immaterielle 
verdiene kan også vernes av immaterielle rettig-
heter, primært gjennom opphavsrett og registre-
ring av patent, design eller varemerke.

Immaterielle rettigheter er del av en byttehan-
del som skal bidra til et nivå på FoU og innovasjon 
som er lønnsomt for hele samfunnet. På den ene 
siden bidrar en immateriell rettighet til å redusere 
risikoen for innovatøren gjennom en enerett til å 
utnytte innovasjonen, samtidig som den forbyr 
andre å utnytte den kommersielt. Opphavsrett og 
registrering av patent, design eller varemerke gjør 

13 Meld. St. (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013.
14 Aasen, T.M., K. Møller & A. Fogelberg Eriksson (red.) 

(2012). Nordiske strategier for medarbeiderdrevet innova-
sjon – 2013. Nordiske arbeidspapirer 2013-911. København: 
Nordisk ministerråd.
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altså at den som sitter med utviklingskostnadene 
og risikoen, også får retten til å høste gevinstene. 
På den andre siden innebærer formelt vern av 
immaterielle rettigheter at innovasjonen blir 
offentliggjort. For samfunnet som helhet er det 
mest lønnsomme at ny kunnskap er tilgjengelig 
for flest mulig. Kunnskap er et fellesgode, ved at 
nytten av kunnskap øker med spredning og bruk, 
og dermed kommer flere til gode enn den enkelte 
aktøren som produserer eller formidler kunnska-
pen. Registrering og offentliggjøring av rettighe-
ter er med på å spre kunnskapen om nye teknolo-
gier eller løsninger, som igjen kan gi grunnlag for 
nye innovasjoner. Vern av innovasjoner kan derfor 
være avgjørende for realiseringen av nye varer, 
tjenester og verdier.

Over hele verden er antallet rettigheter som 
registreres i kraftig økning, og i fremvoksende 
økonomier sikrer virksomhetene i stadig større 
grad sine immaterielle rettigheter. Internasjonal 
handel og samarbeid basert på immaterielle ret-
tigheter er i sterk vekst, og virksomheter bruker i 
økende grad immaterielle rettigheter aktivt for å 
etablere samarbeidsrelasjoner, dele kunnskap og 
teknologier. Handelen med piratkopierte varer og 
ulovlig nedlasting av programvare, musikk og film 
har i tillegg vokst kraftig det siste tiåret. 

Denne utviklingen endrer trolig forutsetnin-
gene for å håndtere immaterielle verdier og rettig-
heter i norske virksomheter. Den øker behovet for 
kompetanse og bevissthet om håndtering av 
immaterielle rettigheter som et strategisk verktøy 
i næringsliv, i forskingsmiljøene, hos offentlige 
myndigheter og i samfunnet for øvrig. Utviklingen 
øker også behovet for et tidsriktig, harmonisert 
og oppdatert regelverk på feltet og en fremtidsret-
tet norsk patentmyndighet som er godt tilpasset 
den nye økonomiske og teknologiske virkelighe-
ten norske virksomheter håndterer de immateri-
elle verdiene sine i.

I St.meld. nr. 7 (2008–2009) Et nyskapende og 
bærekraftig Norge peker regjeringen på behovet 
for økt kompetanse og et oppdatert regelverk for 
immaterielle rettigheter. Det er fulgt opp med en 
styrking av utdanningstilbudet på feltet, en oppda-
tering av gjeldende regelverk, og en styrking av 
veiledningen til bedriftene fra det offentlige virke-
middelapparatet.

I april la regjeringen frem Meld. St. 28 (2012–
2013) Unike idear, store verdiar – om immaterielle 
verdiar og rettar. I meldingen presenterer regje-
ringen en langsiktig politikk som skal bidra til 
større strategisk, bevisst og lønnsom bruk av 
immaterielle verdier og rettigheter i norsk 
næringsliv og forskning. Hovedmålet er at norsk 

næringsliv og offentlige aktører skal bli bedre til å 
utnytte det verdiskapingspotensialet som ligger i 
en god håndtering av immaterielle verdier og ret-
tigheter. For å nå dette målet vil regjeringen rette 
innsatsen mot seks områder:
1. Slutte Norge til internasjonale avtaler og opp-

datere regelverk og ordninger, bl.a. gjennom å 
sende et forslag om norsk tilslutning til Lon-
don-avtalen på høring, og undersøke mulighe-
tene for å få etablert et privat, kommersielt til-
bud om rettstvistforsikring for immaterielle 
rettigheter i det norske markedet. 

2. Bedre opplæringen i immaterielle rettigheter 
og verdier, og arbeide for at opplæringstilbudet 
i immaterielle rettigheter blir bedre i hele 
utdanningsløpet – i grunn- og videregående 
opplæring, høyere utdanning og i relevant 
etter- og videreutdanning. 

3. Videreutvikle Patentstyret, bl.a. ved å be Patent-
styret bidra til at norsk næringsliv i større grad 
bruker immaterielle rettigheter i sitt eget forret-
nings- og kommersialiseringsarbeid. 

4. Videreutvikle det samlede veiledningstilbudet 
for immaterielle verdier og rettigheter, blant 
annet gjennom å etablere en veilednings- og råd-
givningstjeneste for små og mellomstore bedrif-
ter og legge til rette for erfaringsutveksling i regi 
av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

5. Bekjempe piratkopiering og varemerkefor-
falskning, bl.a. gjennom å styrke regelverket for 
håndheving av immaterielle rettigheter etter 
åndsverksloven, arbeide for å etablere et nett-
sted med informasjon om piratkopiering og 
varemerkeforfalskning samt følge opp EUs 
arbeid mot piratkopiering.

6. Bedre kunnskapsgrunnlaget for videre politikk-
utvikling, bl.a. ved å arbeide for et forbedret 
datagrunnlag, og jevnlig invitere invitere til kon-
feranser for å diskutere utvalgte problemstillin-
ger om håndtering av immaterielle verdier og 
rettigheter i det norske innovasjonssystemet. 

5.7.7 Design som verktøy for verdiskaping

For å hevde seg i en stadig hardere internasjonal 
konkurranse må norske bedrifter skille seg ut. 
Det gjør de ved å fortsette å tilby de smarteste og 
mest elegante løsningene, og de mest bruker-
vennlige produktene. Kombinasjonen design, tek-
nisk kompetanse og markedsforståelse er viktig 
for nye og lønnsomme innovasjoner, særlig når de 
kobles sammen tidlig i produktutviklingen. 

En mer systematisk satsing på markedsret-
tede designprosesser vil øke bedriftenes innova-
sjonsgrad, konkurransekraft og inntjening. 
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Design handler om å finne nye løsninger som gir 
bedre funksjonalitet, lavere kostnader eller som 
fører til at produktet skiller seg ut på andre måter. 
Design angår derfor hele innovasjonsprosessen 
fra idé, via utvikling, testing og produksjon til 
kommersialisering. Designkompetanse kombi-
nert med teknisk kompetanse, markedsforståelse 
og ledelse kan bidra til å frembringe nye, lønn-
somme innovasjoner og gi bedriftene unike kon-
kurransefortrinn. Dette gjelder både i etablerte 
næringer og for nystartede virksomheter. Særlig 
små og mellomstore bedrifter har manglende 
kunnskap om hvordan design kan være et innova-
sjonsverktøy. Dette fører trolig til at det investeres 
mindre i design enn hva som er samfunnsøkono-
misk lønnsomt. 

For å nå målgruppene på en mer effektiv måte 
oppretter Kulturdepartementet og Nærings- og 
handelsdepartementet en ny design- og arkitektur-
organisasjon. Stiftelsen Norsk Design- og Arkitek-
tursenter (DogA) skal være operativ fra 1.1.2014. 
Stiftelsene Norsk Designråd og Norsk Form vil 
avvikles. Formålene til den nye stiftelsen vil i 
hovedsak innebære en videreføring av formålene 
til Norsk Designråd og Norsk Form slik de er defi-
nert i dag. En ny stiftelse vil i større grad se formå-
lene i sammenheng, kunne operere mer helhetlig 
overfor målgrupper og arbeide mer effektivt.

Senteret skal fremme forståelse, kunnskap om 
og bruk av design og arkitektur ut fra et nærings-
messig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen 
skal fremme kvalitet og nytenkning ved bruk av 
design og arkitektur for utvikling av omgivelser, 
produkter og tjenester, og stimulering til innova-
sjon, effektivisering og økt verdiskaping i norsk 
næringsliv og offentlig sektor.

Designprogrammet i Innovasjon Norge ble 
etablert i 2005, i samarbeid med Norsk Design-
råd. Programmet har som mål å få flere bedrifter 
til å bruke profesjonelle designere og bli strate-
giske designbrukere som ledd i bedriftenes utvik-
ling. Det er også et mål å skape forståelse for at 
design kan bidra til å øke bedriftenes konkurran-
seevne. Da programmet ble evaluert i 2009 frem-
kom det at både den økonomiske støtten og råd-
givningen bedriftene hadde mottatt gjennom pro-
grammet var utløsende for gjennomføring av 
designprosjekter.

Regjeringen adresserte økt satsing på design 
som strategisk virkemiddel i næringslivet i 
St.meld. nr. 7 (2007–2008) Et nyskapende og bære-
kraftig Norge, hvor Designdrevet innovasjonspro-
gram (DIP) ble etablert. DIP er et virkemiddel i 
regi av Norsk Designråd som skal stimulere nor-
ske bedrifter til økt bruk av design. Hensikten er å 

inkludere design helt fra starten i bedrifters utvik-
lingsprosjekter. Programmet retter seg særlig 
mot små og mellomstore bedrifter og gir støtte til 
bedriftsprosjekter innenfor ulike bransjer. 

Bedriftsprosjektene kan bidra til utvikling av 
nye løsninger som senere går over i forsknings-, 
utviklings- og kommersialiseringsfaser, med gode 
forutsetninger for en vellykket lansering i marke-
det. Et av formålene ved DIP er at bedriftenes 
erfaringer skal komme andre bedrifter til gode 
slik at det oppnås en høy samfunnsøkonomisk 
effekt, samtidig som programmet stimulerer den 
enkelte bedrift til å utprøve nye innovasjonsmeto-
der og realisere nye prosjekter som ellers ikke 
hadde blitt gjennomført. Det planlegges å evalu-
ere programmet i 2014. 

5.7.8 Samarbeid mellom små og store 
bedrifter skaper vinn-vinn situasjoner

Nye og innovative bedrifter står for en stadig 
større andel av samlet sysselsetting og verdiska-
ping, både i Norge og andre land. Nyetableringer 
baserer seg ofte rundt nye produkter, nye produk-
ter og ny forståelse av markedet. Samtidig man-
gler de ofte kompetanse og nettverk som eta-
blerte bedrifter er i besittelse av. Et godt samar-
beid mellom oppstartsbedrifter og etablerte virk-
somheter kan skape en vinn-vinn-situasjon både 
for bedriftene og for samfunnet. Nyetableringene 
blir tilført ressurser, etablerte virksomheter blir 
enda mer konkurransedyktige og samfunnet tje-
ner på økt verdiskaping.

Boks 5.8 Skipsbro inspirert av 
spillindustrien

Et eksempel på et prosjekt som er utviklet ved 
hjelp av DIP-midler finnes innenfor maritim 
virksomhet. Ulstein Group har hentet inspira-
sjon fra spillindustrien i utformingen av en ny 
skipsbro U-bridge Vision. Ved å bruke ele-
menter fra spillindustrien har de utviklet nye 
løsninger som kan endre forestillingene om 
hva en skipsbro er og hvordan mannskapet 
arbeider på broen. Prosjektet er utviklet i sam-
arbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i 
Oslo (AHO) og Høgskolen i Ålesund. Prosjek-
tet ble lansert under oljemessen i Stavanger 
høsten 2012. Ulsteins U-bridge Vision mottok 
DNBs innovasjonspris for 2013.
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Både nasjonalt og regionalt finnes initiativ som 
har til hensikt å bygge bro mellom oppstartsbe-
drifter og etablerte virksomheter. CONNECT 
Norge er en ideell stiftelse som tilbyr kostnadsfri 
hjelp til gründere og vekstbedrifter og kobler 
disse med kompetansebedrifter og investorer. Stif-
telsen er en nettverksorganisasjon som har som 
mål å bidra til etablering og utvikling av nye vekst-
foretak i Norge ved å koble gründere og entrepre-
nører med kompetanse og kapital. Målet er en ras-
kere kommersialisering av vekstbedrifter for der-
ved å skape flere levedyktige bedrifter og arbeids-
plasser. 

Flere steder finnes det lokale initiativer. I 
Kongsberg, Horten og på Raufoss er det over 
tid utviklet unike produksjons- og teknologimil-
jøer. Tyngdepunktene i de tre industrimiljøene 
er et fåtall teknologitunge industriselskaper 
som er ledende globalt innenfor sine nisjer. 
Rundt disse aktørene finnes det en underskog 
av små teknologibedrifter og spesialiserte 
underleverandører. 

Det er etablert velfungerende samarbeidskul-
turer på tvers av bedriftene. De større bedriftene 
i klyngene i samarbeider med de mindre og 
bidrar til å utvikle dem til å bli underleverandø-
rer i absolutt verdensklasse, noe som er en forut-
setning både for at de nystartede bedriftene skal 
lykkes og for at de etablerte bedriftene fortsatt 
skal være verdensledende. Dette skjer på flere 
måter, bl.a. gjennom møteplasser og aktiviteter i 
disse klyngene. Klyngen NCE Systems Enginee-
ring på Kongsberg deler bl.a. ut prisen Norwe-
gian Young Technology Award til en ung og 
lovende teknologibedrift i Kongsbergregionen 
med internasjonalt potensial. I tillegg driver klyn-
gen Leverandørutviklingsprosjektet (LUP) der 
målet er å utvikle små- og mellomstore bedrifter 
som er eller kan bli attraktive underleverandører 
til store, globale kunnskapsintensive industribe-
drifter. 

Store og etablerte bedrifter har flere ressur-
ser, større nettverk og mer erfaring enn små. Det 
er ønskelig at de forskjellige sektorene, klyngene 
og regionene lærer av hverandre på dette området 
og at effektive samarbeidsmodeller får god spred-
ning. Regjeringen ønsker at erfarne virksomheter 
deler sine erfaringer med andre ved tilretteleg-
ging for flere møteplasser mellom etablerte 
bedrifter, oppstartsbedrifter og små og mellom-
store bedrifter. I slike tilfeller kan ressurser fra 
store virksomheter opptre som mentorer for min-
dre bedrifter, både gjennom bilaterale relasjoner 
og gjennom samlinger med flere bedrifter og 
mentorer.

5.8 Tilskuddsordninger og 
risikokapital

Med det offentlige næringsrettede virkemiddelap-
paratet søker myndighetene blant annet å avhjelpe 
bedrifter med tilgang på kapital. Finansieringsord-
ningene har ofte som mål å utløse prosjekter som 
ellers ikke ville blitt gjennomført, gjennomført i 
mindre omfang eller gjennomført på et senere tids-
punkt. Finansieringsordningene skal være et sup-
plement til markedet. Virkemidlene kan også ha 
andre mål som å bidra til mer forskning, økt 
eksport, energieffektivisering eller sysselsetting. 
Ordningene spiller relativt størst rolle i tidlige faser 
i en bedrifts eller prosjekts liv, mens volumene er 
større i senere faser, blant annet gjennom eksport-
finansieringsordningene. Ettersom det kan legges 
til grunn at de beste prosjektene vil få finansiering 
av markedet, og mange bedrifter ikke bør få finan-
siering, er virkemiddelapparatets utfordring å nå de 
bedriftene som vil oppnå bedrifts- og/eller sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet med offentlig finansi-
ering, og som ikke omfattes av de andre gruppene. 

Kapitaltilførsel fra det offentlige kan prinsipielt 
skje på to forskjellige måter, gjennom støtte eller 
gjennom markedsbasert finansiering. Støtte kan 
være gjennom tilskudd, risikolån, skatteinsentiver 
eller såkornfond (egenkapital). Markedsbasert 
finansiering inkluderer blant annet Innovasjon 
Norges lavrisikolån, eksportkreditter og egenka-
pital gjennom Investinor og Argentum. Støtteord-
ninger har det til felles at det ikke kreves tilbake-
betaling, eller at tilbakebetalingen som kreves 
ikke står i forhold til risikoen i prosjektet, eksem-
pelvis gjennom redusert rente på lån. Støtteord-
ninger er derfor relativt dyre for staten, og har 
bl.a. derfor er mer begrenset volum enn markeds-
baserte ordninger. Dessuten kan de i større grad 
bidra til å vri markedsmekanismene, og må derfor 
være veldesignet for å redusere slike vridninger 
mest mulig.

Støtte kan være nødvendig for at flere entre-
prenører eller bedrifter skal kunne ta sjansen på å 
mislykkes, samtidig som gevinsten for samfunnet 
vil kunne komme i form av vekst og arbeidsplas-
ser fra vellykkede prosjekter. Støtteordninger er 
som regel meldt eller notifisert til EFTAs overvå-
kingsorgan, ESA, i tråd med EØS-avtalens regel-
verk om offentlig støtte. Markedsbasert finansier-
ing er ofte rettet inn mot å dele risiko med mar-
kedsaktører gjennom at eksponeringen i ett 
enkelt prosjekt reduseres for markedsaktører og 
gir disse en tilleggsvurdering/kvalitetssikring av 
et prosjekt eller bedrift. Kapitalvirkemidlene kan 
være nøytrale med hensyn til sektor eller rettet 



114 Meld. St. 39 2012–2013
Mangfold av vinnere
mot en eller flere bransjer. Kravet til privat medfi-
nansiering kan imidlertid bidra medføre at nøy-
trale virkemidler i stor grad finansierer prosjekter 
i bransjer der tilgangen på kapital og kompetanse 
allerede er god. Nedenfor gis eksempler på vik-
tige finansieringsordninger. 

5.8.1 Gjeldende virkemidler

Tilskuddsordninger 

Innovasjon Norge tilbyr en rekke tilskuddsordnin-
ger til gründere og etablert næringsliv, både gene-
relle ordninger for de fleste bransjer over hele lan-
det, og ordninger med geografiske eller bransje-
messige avgrensninger. En av de mest sentrale 
ordningene er Forsknings- og utviklingskontrak-
tene. Ordningen er landsdekkende og åpen for 
alle bransjer, og Innovasjon Norge tilbyr tilskudd 
til utvikling av nye produkter og løsninger som 
skal lede til internasjonale markedssuksesser og 
bidra til en modernisering av offentlig sektor. 
Ordning har en total ramme på 285 mill. kroner i 
2013. 

Innovasjon Norge tilbyr også etablerertil-
skudd til oppstartsbedrifter gjennom både en 
landsdekkende og en distriktsrettet ordning. 
Regjeringen øker satsingen på landsdekkende eta-
blerertilskudd i 2013, og har lagt om innretningen 
av ordningen for å forsterke Innovasjon Norges 
innsats mot etablerere i en tidligere fase. Flere vil 
motta tilskudd ved at Innovasjon Norge gir et min-
dre tilskuddsbeløp til et større antall gründere og 
bedrifter. Som hovedregel skal støttebeløpet til 
hver enkelt bedrift ikke overstige 300 000 kroner. 
Et mindre støttebeløp til et større antall prosjekter 
vil gi flere muligheten til å teste ideen sin i marke-
det. 

Et viktig formål med offentlig tilskudd til 
forskning og utvikling, er at disse skal utløse sam-
funnsøkonomisk lønnsomme FoU-prosjekter. En 
vesentlig del av bevilgningen til FoU-aktiviteter 
over Nærings- og handelsdepartementets budsjett 
går til Norges forskningsråd. Hovedformålet med 
tilskuddene er å bidra til utvikling av et mer kunn-
skapsintensivt næringsliv og økt FoU-innsats i 
næringslivet. Videre er det et sentralt mål å legge 
til rette for økt kommersialisering av forsknings-
resultater og økt kontakt og samspill mellom 
næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
og forskningsinstitutter. Brukerstyrt innovasjons-
arena, (BIA), er sammen med Skattefunn Fors-
kningsrådets største generelle virkemiddel for å 
stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet. I 
BIA gis det støtte til forskningsbaserte innova-

sjonsprosjekter som synes å ha høyest verdiska-
pingspotensial i bredden av norsk næringsliv 
innenfor områder som ikke er dekket innenfor de 
tematiske/bransjerettede programmene i Forsk-
ningsrådet.

For øvrig utgjør Norges kontingent for delta-
kelse i EUs 7. rammeprogram for forskning og 
teknologiutvikling om lag 5 pst. av de samlede 
offentlige FoU-bevilgningene, og representerer 
således en viktig finansieringskilde til FoU som 
supplement til de nasjonale ordningene.

Enova er et statsforetak som eies av Olje- og 
energidepartementet. Selskapet tilbyr bedrifter til-

Boks 5.9 Fremtidens helsebygg 

Nye sykdommer, behandlingsformer, bruker-
krav og ny organisering krever mer fleksible 
helsebygg. Med prosjektstøtte fra Brukerstyrt 
innovasjonsarena (BIA) samarbeider Multi-
consult, Sintef Helse og landets helseregioner 
om å realisere potensialet som ligger i bedre 
utnyttelse av helsebyggene.

For eksempel ble det gjennomført 29 
ombygginger ved det nye Rikshospitalet i peri-
oden mellom 2000 og 2005. Dette hadde ikke 
vært mulig uten at elementer som bæreveg-
ger, rørsystemer, tekniske installasjoner og 
mellometasjer var plassert med tanke på end-
ringer. 

Mange sykehus har imidlertid en struktur 
tilpasset helsevesenet for flere tiår tilbake. 
Gamle og lite tilpasningsdyktige helsebygg 
går ut over tilbudet til pasientene. Det er store 
effektivitetsgevinster å hente dersom byggene 
i større grad kan tilpasses nye oppgaver i takt 
med endringer i pasientflyt, behandlingsfor-
mer, sykdomsutvikling i befolkningen, demo-
grafi og organiseringen av helsevesenet. Dette 
danner utgangspunkt for prosjektet, som blant 
annet skal oppnå:
– bedre arealutnyttelse og arealer som er 

egnet for kjernevirksomheten
– utvikling av tilpasningsdyktige bygninger 

og fysisk infrastruktur som bidrar opti-
malt til helsevesenets kjernevirksomheter 
over tid.

– profesjonalisering av bygg- og eiendoms-
forvaltningen ved bruk av systematiske 
metoder og verktøy for planlegging, evalu-
ering og analyse.
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skudd til å styrke arbeidet med en klimavennlig 
energiomlegging i Norge. 

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjø-
folk tilrettelegger for maritim virksomhet gjen-
nom stabile rammer for næringen. Ordningen er 
den største enkeltposten på Nærings- og han-
delsdepartementets budsjett og anses som viktig 
for å opprettholde sysselsettingen av norske sjø-
folk. I tillegg har den bidratt til en kraftig økning 
i antall lærling- og praksisplasser fra omtrent 
1 000 i 2004 til nesten 2 500 ved utgangen av 
2010. 

Låneordninger 

Innovasjon Norge tilbyr ulike låneordninger 
som lavrisikolån, innovasjonslån og distriktsret-

tede risikolån. Lavrisikolån brukes til delfinan-
siering av investeringer i bygninger, driftsut-
styr, fiskefartøy og til investeringer i landbru-
ket, og har en utlånsramme på 2,5 mrd. kroner i 
2013. Lånene skal være et tilbud i markedet 
som først og fremst er rettet mot å dele begren-
set og langsiktig risiko i markedet med ban-
kene. Når Innovasjon Norge gir lavrisikolån, 
går de i hovedsak inn i prosjekter sammen med 
private banker. På denne måten utløses betyde-
lig privat kapital. 

Innovasjonslån og distriktsrettede risikolån er 
subsidierte lån som skal benyttes til delfinansier-
ing av bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønn-
somme utbyggings-, omstillings-, utviklings- og 
nyetableringsprosjekter, som det er vanskelig å 
finne tilstrekkelig risikovilje for i det private kre-
dittmarked. Lånene sikres ofte ved pant i lånta-
kers aktiva med prioritet etter langsiktige lån fra 
andre banker eller med tilsvarende moderate krav 
til formell sikkerhet. Innovasjonslåneordningen 
rettes primært mot prosjekter med høyt innova-
sjonsinnhold og skal i særlig grad bidra til kom-
mersialisering av slike, og har en utlånsramme 
på 500 mill. kroner i 2013. Det offentlige støtte-
elementet tar form av en lavere rente enn hva risi-
koen i prosjektene skulle tilsi. Støtten finansieres 
gjennom et eget tapsfond som gjør Innovasjon 
Norge i stand til å ta høyere tap enn en bank ville 
akseptert.

For å få mer kunnskap om hvordan låneord-
ningene Innovasjon Norge forvalter fungerer, 
varslet regjeringen i Meld. St. 22 (2011–2012) 
Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA 
SF at Nærings- og handelsdepartementet vil gjen-
nomføre en ekstern evaluering av låneordnin-
gene. Evalueringen skal blant annet vurdere risi-
koprofilene i ordningene og om det er grunnlag 
for om Innovasjon Norge bør ta en større risiko i 
sin låneportefølje. 

Også innenfor det offentlige støttede eksport-
finansieringssystemet tilbys lån. Formålet er å 
fremme norsk eksport. Utenlandske importører 
og norske redere i internasjonal konkurranse kan 
få tilbud om fastrentelån på betingelser regulert 
av en avtale tilknyttet OECD («CIRR-lån»). Gitt at 
lånet kvalifiserer til CIRR-finansiering kan 
Eksportkreditt Norge AS også tilby lån til mar-
kedsrente. Ordningen med CIRR-finansiering ble 
tidligere forvaltet av Eksportfinans ASA, men ble 
overført til en ny statlig organisasjon, Eksportkre-
ditt Norge AS, i juli 2012. Lånene skal være 100 
pst. garantert. Akseptable garantister er den stat-
lige forvaltningsbedriften Garanti-instituttet for 
eksportkreditt (GIEK), andre tilsvarende garanti-

Boks 5.10 QuickFlange AS med 
Innovasjon Norge som medspiller

QuickFlange AS er et selskap som leverer 
egenutviklede teknologiløsninger for kalde 
operasjoner knyttet til rør og koblinger i 
energibransjen. Den patenterte teknologien er 
et hydraulisk verktøy som tillater montering 
av en standard flens på et rør. Metoden gir en 
mekanisk sterk og trykktett forbindelse, og er 
et direkte alternativ til en sveist forbindelse. 

Selskapet ble etablert i januar 2000, og har 
tidligere fått innvilget tilskudd på til sammen 
1,3 mill. kroner, i tillegg til innovasjonslån i 
2007 og 2009 på til sammen 16,5 mill. kroner. 
Den første leveransen offshore ble utført i 
2005 på Gullfaks, der selve operasjonen ble 
utført av Aker Kværner Offshore Partners. 

Innovasjon Norge har fulgt selskapet helt 
siden etableringen og vært utløsende faktor 
for de prosjekter som er delfinansiert. Selska-
pet har også benyttet seg av Innovasjon Nor-
ges utekontorer i forbindelse med sin interna-
sjonale satsing. 

I dag har QuickFlange hovedkontor i 
Tananger utenfor Stavanger. Teknisk avde-
ling i Tvedestrand er senteret for teknologiut-
vikling, og er ansvarlig for produksjon og kva-
lifisering av utstyr samt logistikk og kvalitets-
sikring. Selskapet har i tillegg eget salgssel-
skap i Storbritannia. Morselskapet hadde i 
2011 en omsetning på nesten 50 mill. kroner 
og et tilfredsstillende resultat. 
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institusjoner og finansinstitusjoner med god 
rating. 

Garantiordninger 

Nærings- og handelsdepartementet er opptatt av å 
sikre finansiering til viktige utviklings- og ekspor-
trettede prosjekter. Et viktig virkemiddel i denne 
sammenhengen er ulike typer garantier. En 
garanti kan eksempelvis medvirke til at risikoen i 
et prosjekt deles mellom flere finansinstitusjoner, 
og derfor virke utløsende for realisering av gode 
prosjekter som ikke lar seg finansiere fullt ut i det 
private marked. Garantier kan også avlaste risiko 
knyttet til engasjementer for eksempel mot bedrif-
ter som har begrensede muligheter til å stille sik-
kerhet eller er i en fase der de genererer lave eller 
ingen kontantstrømmer. Offentlige eksportkre-
dittgarantier skal bidra til at norske bedrifter får et 
konkurransedyktig tilbud av eksportfinansiering. 
Denne typen garantier er spesielt viktig i dagens 
globale markeder. 

Gjennom den landsdekkende garantiordnin-
gen under Innovasjon Norge gis hovedsakelig 
garantier for driftskreditt til små og mellom-
store bedrifter som har problemer med å skaffe 
seg lånefinansiering i bankene på grunn av for 
stor antatt risiko eller manglende pantesikker-
heter. En garanti fra Innovasjon Norge kan med-
virke til at en lokal bank vil innvilge driftskre-
ditt, og garantien kan således være utløsende 
for realiseringen av de utviklingsplaner en 
bedrift har, som i en periode krever stor drifts-
kapital. 

Det offentlige eksportfinansieringssystemet 
tilbyr garantier for eksportlån. Garantiene tilbys 
av Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) 
som har som formål å fremme norsk eksport og 
investeringer i utlandet. GIEKs hovedordning er 
Alminnelig garantiordning. U-landsordningen 
møter etterspørsel etter garantier som dekker lån 
til land med høyere risiko enn det som kan aksep-
teres under Alminnelig ordning. 

I tillegg til eksport- og investeringsgarantier, 
tilbyr også GIEK byggelånsgarantier for skip, 
fartøy og innretninger til havs (byggelånsgaran-
tiordningen) og garantier for kraftintensiv 
industris kraftkjøp (kraftgarantiordningen, god-
kjent av ESA i mars 2011). Formålet med bygge-
lånsgarantiordningen er, gjennom risikoavlast-
ning for private banker, å bidra til å sikre at nor-
ske skipsverft, of fshoreverksteder og annen 
relevant virksomhet oppnår byggelån og på den 
måten bidra til å sikre økt aktivitet. Formålet 
med kraftgarantiordningen er å medvirke til at 

næringslivsaktører kan inngå langsiktige kraft-
avtaler på forretningsmessige vilkår. 

Egenkapitalordninger 

Norske myndigheter støtter entreprenørskap og 
vekst i næringslivet direkte og indirekte gjennom 
ulike fondsordninger. Det er opprettet tiltak for 
investeringer både i tidlig fase og i mer modne 
segmenter. 

I Meld. St. 22 (2011–2012) Verktøy for vekst – 
om Innovasjon Norge og SIVA SF varslet regjerin-
gen at det skal opprettes inntil seks nye landsdek-
kende såkornfond. Fondene skal ha en gjennom-
snittlig total størrelse på om lag 500 mill. kroner 
og finansieres i form av egenkapital med 50/50-
fordeling mellom private og staten. Minstestør-
relse er på 350 mill. kroner. Fondene skal inves-
tere i såkorn- og oppstartsfasene i nye innovative 
og internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. I 
revidert nasjonalbudsjett 2012 ble det bevilget 
midler til statens deltakelse i de to første av fon-
dene. Fondene ble godkjent som lovlig statsstøtte 
av EFTAs overvåkingsorgan, ESA, 13. mars 2013. 
Innovasjon Norge arbeider nå med å få opprettet 
de to første fondene.

Dagens fond har lite kapital tilgjengelig til nye 
investeringer. I Meld. St. 22 (2011–2012) Verktøy 
for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF varslet 
regjeringen at det skal opprettes inntil seks nye 
landsdekkende såkornfond. I revidert nasjonal-
budsjett 2012 ble det bevilget midler til statens 
deltakelse i de to første av fondene. 

I tillegg forvalter Innovasjon Norge Investe-
ringsfond for Nordvest-Russland, Tilskuddsfond 

Boks 5.11 GIEK garanterer for 
finansieringen av borepakker

Aker MH og National Oilwell har stått for leve-
ringen av borepakkene til to drillskip som ble 
levert for regning av SPC v/Odebrecht, Brasil. 
Drillskipene ble bygget ved Daewoo Ship-
building & Marine Engineering Co. Ltd, 
Korea. Drillskipene ble så utleid til Petrobras 
under en 10-års kontrakt (med opsjon på ytter-
ligere 10 år). GIEK garanterte for 80 pst. av 
lånefinansieringen av den totale kostnaden for 
hver av borepakkene, dvs. et totalt maks beløp 
på 160 mill. USD for kommersiell og politisk 
risiko til SPC v/Odebrecht.
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for næringssamarbeid med Nordvest-Russland og 
Investeringsfond for Øst-Europa. Hovedmålet 
med fondene er å styrke samarbeidet mellom 
norsk næringsliv og næringslivet i fondenes dek-
ningsområde og tilby delfinansiering av norske 
selskapers investeringer i området. Fondet for 
Nordvest-Russland skal i tillegg styrke nærings-
livsutviklingen i Sør-Varanger kommune. 

Investinor er et heleid statlig investeringssel-
skap som primært gjør direkte investeringer i 
lovende bedrifter i tidlig vekstfase. Selskapet 
skal bidra til økt verdiskaping gjennom tilbud av 
risikovillig kapital til internasjonalt orienterte 
konkurransedyktige bedrifter. Selskapets inves-
teringer skal foretas på kommersielt grunnlag, 
og på like vilkår som private investorer. Selska-
pet har 3,7 mrd. kroner i kapital, etter kapitaltil-
førsel på 1,5 mrd. kroner fra staten i 2012, og har 
i dag investert i om lag 30 selskaper. Det er et 
mål at kapitalen i selskapet skal rullere slik at det 
hele tiden kan være kapital tilgjengelig for nye 
investeringer. Investinor fikk endret sitt mandat i 
forbindelse med fremleggelsen av Meld. St. 22 
(2011–2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon 
Norge og SIVA SF, der det fremgår at Investinor 
skal prioritere lønnsomme investeringer i sekto-
rer med næringsmiljøer med internasjonale kom-
parative fortrinn, som ivaretar utnyttelse av vik-
tige naturressurser, ivaretar utnyttelse av ny tek-
nologi og kompetanse, eller som bidrar til min-
dre miljøbelastning og menneskeskapte klima-
endringer. Ved årsskiftet 2012–2013 ble 
eierskapet i selskapet overført fra Innovasjon 
Norge til Nærings- og handelsdepartementet. I 
revidert nasjonalbudsjett for 2013 foreslår regje-
ringen å øke Investinors kapitalbase med ytterli-
gere 0,5 mrd. kroner øremerket investeringer 
innenfor skog- og trenæringene. 

Argentum Fondsinvesteringer er et heleid, 
statlig investeringsselskap som skal bidra til å 
bedre tilgangen til risikovillig kapital for det 
nyskapende, forskningsbaserte næringslivet gjen-
nom å investere i norske og nordiske aktive eier-
fond. Selskapet skal bidra til et mer velfungerende 
kapitalmarked for unoterte selskaper. Gjennom å 
bygge sterke og godt kapitaliserte aktive eier-
fondsmiljøer i Norge og Norden, bidrar Argentum 
til å tilføre kompetanse og risikokapital til norske 
vekstbedrifter og til omstilling i bedrifter, som har 
stagnert. 

Finansiering av bedrifter i tidlig fase

Endringer i finansieringsordninger rettet mot 
bedrifters tidlige fase har de siste årene i hoved-

sak tatt to former; endringer i etablerertilskudds-
ordningen og nye såkornfond. Gjennom en endret 
og styrket etablerertilskuddsordning i Innovasjon 
Norge er det lagt opp til at nyetableringer (bedrif-
ter yngre enn tre år) med vekstpotensial skal prio-
riteres og at det gis støtte til flere bedrifter med 
mindre beløp. Bedriftene må møte visse kriterier, 
men utover det er det lagt opp til en enkel og der-
med tidsbesparende seleksjonsprosess. Hoved-
hensikten er å få mer informasjon om flere pro-
sjekter, slik at markedet bedre kan vurdere pro-
sjektene.

Det er også gjort vesentlige forbedringer i 
modellen for de nye landsdekkende såkornfond 
som ble lansert i 2012. Statens kapitalbidrag er i 
form av egenkapital, og støtten til investorene 
skal overføres i form av at staten tar en mindre 
eierandel enn kapitalbidraget skulle tilsi. Dette 
gir en enklere og mer markedsbasert ordning 
enn de to tidligere rundene med såkornfond i 
1998 og 2006. Samtidig videreføres satsingen på 
større landsdekkende fond som ble påbegynt i 
2006 for å sikre en robust og profesjonell forvalt-
ning for dermed å bidra til bedre avkastning fra 
fondene. De nye fondene skal videre opprettes 
gradvis slik at dette blir et mer kontinuerlig til-
gjengelig virkemiddel for bedriftene. Gjennom 
etablerertilskudd og såkornfond som med 
500 mill. kroner i forvaltningskapital kan inves-
tere inntil 75 mill. kroner i enkeltbedrift, søkes 
det å finne en balanse mellom finansiering i bred-
den (etablerertilskudd) og gi muligheter for å 
finansiere ekspansjon i bedrifter med stort inter-
nasjonalt potensial. Satsingen på videreutvikling 
av bedrifter med stort potensial understrekes 
ytterligere med styrkingen av egenkapitalen i 
Investinor i 2012. Nærings- og handelsdeparte-
mentet arbeider i tillegg med videreutvikling av 
virkemidler for tidlig fase, gjennom oppfølging av 
Meld. St. 22 (2011–2012) Verktøy for vekst – Om 
Innovasjon Norge og SIVA SF.

Nærings- og handelsdepartementet vil også 
videreutvikle dagens tilbud til pilot- og demonstra-
sjonsanlegg, innenfor dagens ramme. Regjeringen 
vil fortsette å arbeide for at de bedriftsrettede vir-
kemidlene er treffsikre og tilpasset behovene i 
næringslivet.

5.9 Nyetableringer og 
entreprenørskap

Mange av bedriftene vi skal leve av om 20 år, er 
ennå ikke etablert. Nye bedrifter vil utkonkurrere 
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og erstatte dagens bedrifter og bidra til høyere 
produktivitet og økt lønnsomhet. 

Vi vet fra historien at de nye virksomhetene 
som kommer til, i gjennomsnitt vokser raskere og 
har høyere produktivitet enn virksomhetene de 
erstatter.15 Denne dynamikken fører til endring, 
vekst og økt produktivitet i økonomien. Nye og 
innovative bedrifter står for en stadig større andel 
av samlet sysselsetting og verdiskaping, både i 
Norge og andre land.16 Det betyr at tilrettelegging 
for entreprenørskap og etablering av ny virksom-
het har stor betydning for Norges innovasjons-
evne og økonomiske vekst. 

Ny økonomisk virksomhet kommer ikke av 
seg selv. For å lykkes må dyktige entreprenører 
bidra med arbeidskraft og kompetanse, og risikere
privat kapital for å etablere lønnsomme bedrifter 
som kommer samfunnet til gode. For at personer 
skal være villige til å ta personlig risiko ved å eta-
blere nye virksomheter er de avhengige av gode 
og stabile rammevilkår. Regjeringens entrepre-
nørskapspolitikk har som målsetting å bedre vil-
kårene for nyetablering og vekst i Norge. Regje-
ringen arbeider derfor for å fremme en entrepre-
nørskapskultur i samfunnet, styrke gründeres 
sosiale rettigheter og sikre entreprenørers tilgang 
til veiledning, nettverk og kapital. 

Regjeringens politikk for nyetableringer og 
entreprenørskap omfatter alt fra enkeltpersonfore-
taket som skal tilby tjenester til private hushold-
ninger til den høyteknologiske industribedriften 
med et stort behov for kapital. 

Stabile og forutsigbare rammevilkår reduserer 
usikkerhet og kostnader, og legger til rette for 
langsiktig planlegging og vekst. Gode stabile ram-
mevilkår er særlig viktig for entreprenører, etter-
som kostnadene typisk løper påløper ved oppstart, 
mens inntektene er usikre og kommer senere. 

Regjeringen vil legge til rette for at både nye 
og etablerte bedrifter skal bruke mest mulig av 
sin tid på produksjon og nyskaping, og ikke på 
papirarbeid. Regjeringen legger vekt på å videre-
utvikle elektroniske tjenester, å redusere bedrifte-
nes administrative kostnader knyttet til rapporte-
ring og å utføre gode konsekvensutredninger ved 
regelutvikling og tiltak som gjelder næringslivet. 
Dette er spesielt viktig for små og mellomstore 
bedrifter med lite ressurser til administrasjon.

Et godt sosialt sikkerhetsnett hjelper folk 
gjennom omstillinger og gjør det mulig for 
enkeltpersoner å ta risiko som entreprenører. 
Regjeringen har styrket velferdsordningene for 
selvstendig næringsdrivende ved å innvilge rett 
til svangerskapspenger og foreldrepenger. Ord-
ningen gir økt sosial trygghet for entreprenører 
og kan gi flere kvinner mulighet til å etablere 
egen virksomhet.

Tilgang på kompetanse og kapital er krevende 
for nye gründere som mangler erfaring, sikkerhet 
for lån eller tidligere omsetning å vise til. Innova-
sjon Norge har et særskilt ansvar for å stimulere 
til entreprenørskap gjennom kapitalvirkemidler, 
nettverksprogrammer, rådgiving og fremming av 
entreprenørskapskultur. 

For å øke kunnskapen om entreprenørskap i 
Norge lanserte regjeringen i 2009 forskningspro-
grammet «Mer entreprenørskap» med en samlet 
bevilgning på 16 mill. kroner. Hensikten med pro-
grammet er å få bedre innsikt i hvem som etablerer 
nye foretak og hva som skal til for å lykkes ved hjelp 
av registerdata. Programmet ser også på hvorfor 
kvinner etablerer færre nye foretak enn menn.

5.9.1 Entreprenørskap i utdanningen

Regjeringens satsing på entreprenørskap i utdan-
ningen er et sentralt virkemiddel for å bygge en 
bedre kultur for entreprenørskap i Norge. Målet 
er at dette skal bidra til at flere vurderer å starte 
egne virksomheter i fremtiden.

Høsten 2009 la regjeringen frem  Handlings-
plan for entreprenørskap i utdanningen (2009–
2014). Målet med denne planen er å styrke kvalite-
ten på og omfanget av entreprenørskapsopplæ-
ring på alle nivåer og fagområder i utdanningssys-
temet, slik at Norge skal være ledende internasjo-
nalt innenfor entreprenørskap i utdanningen. 
Handlingsplanen legger vekt på tiltak innrettet 
mot høyere utdanning. Planen følges opp med 14 
konkrete tiltak blant annet:
– opprette studieplasser for entreprenørskap og 

innovasjon i høyere utdanning, 
– utlyse midler til å opprette  nye utdanningstil-

bud i entreprenørskap og innovasjon,
– implementere kvalifikasjonsrammeverket for 

høyere utdanning som fastslår at utdanninger 
på alle nivåer skal bidra til innovasjons og 
nyskapingskompetanse,

– utlyse midler til etterutdanning i entreprenør-
skap for lærere,

– videreføre tilskudd til Ungt entreprenørskap

15 Grimsby, G., L.A. Grünfeld & E.W. Jakobsen (2009). 99 % 
SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. 
MENON-publikasjon 13/2009. Oslo: Menon Business 
Economics.

16 OECD (2001). OECD Growth Project.
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Regjeringen vil videreføre satsingen på entrepre-
nørskap i utdanningen også etter handlingspla-
nens utløp i 2014.

Ungt Entreprenørskap er en viktig samar-
beidspartner for regjeringen i arbeidet for å 
fremme entreprenørskap i utdanningssyste-
met. Ungt entreprenørskap har utarbeidet og 
utviklet opplæringsmateriell for alle skoletrinn, 
holder kurs for lærere, lager veiledningsmate-
riell for lærere, tilrettelegger møteplasser og 
nettverk og arrangerer nasjonale messer for 
elev-, ungdoms- og studentbedrifter. Organisa-
sjonen er tilstede i alle fylker og tilbyr aktivite-
ter på alle utdanningstrinn. For inneværende år 
har Stortinget bevilget 26,4 mill. kroner til Ungt 
entreprenørskap, hvorav 12 ,4 mill. kroner er 

over Nærings- og handelsdepartementets bud-
sjett.

5.9.2 Entreprenørskap blant kvinner

Kvinner har høy yrkesdeltakelse, utgjør tre av fem 
studenter ved universiteter og høyskoler og utgjør 
en stor kundegruppe. Samtidig utgjør kvinner i 
underkant av 25 pst. av entreprenørene i Norge. 
Kvinners ressurser og kompetanse bør utnyttes 
bedre i næringslivet. Økt entreprenørskap blant 
kvinner vil øke mangfoldet i næringslivet, noe 
som kan bidra til økt verdiskaping i norsk 
næringsliv. Regjeringen lanserte derfor en hand-
lingsplan for økt entreprenørskap blant kvinner i 
2008. Handlingsplanen inneholder 12 konkrete til-

Boks 5.12 Nyetableringer i Norge – hvem og hvor?

De siste årene har det vært en markant økning i 
antall foretak som etableres i Norge. I 2012 ble 
det etablert over 55 000 foretak i Norge når 
offentlig forvaltning og primærnæringene hol-
des utenfor.1 De folkerike fylkene Oslo, Akers-
hus, Hordaland og Rogaland har naturlig nok 
flest nyetableringer i året. Men de ligger også 
høyt hvis vi ser på antall nyetableringer i forhold 
til antall foretak totalt. I 2011 hadde Oslo flest 
nyetablerte foretak i forhold til totalt antall fore-
tak, tett fulgt av Sør-Trøndelag og Akershus. 
Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark er fyl-
kene med færrest nyetablerte i forhold til antall 
foretak totalt. En forklaring på de regionale for-
skjellene er forskjeller i næringsstruktur. De 
næringene som har flest nyetableringer i forhold 
til etablerte foretak er private tjenester som er 
mer utbredt i sentrale strøk. 

Kjønn

Den totale andelen kvinnelige etablerere var i 
2009 i underkant av 30 pst. Det er stor forskjell 
på andelen av kvinner som er involvert i oppstar-
ting av personlig eide selskaper og selskaper 
organisert som AS og ASA. Når det gjelder nyre-
gistrerte personlig eide foretak var kvinneande-
len i 2009 på rundt 35 pst., mens andelen kvinne-
lige etablerere i AS og ASA var på rundt 17 pst.2

De fleste nyetablerte selskapene har ingen 
ansatte. Blant de som har ansatte, er det 57 pst. 
av foretakene som kun har mannlig ansatte, 

mens 20 pst. av foretakene kun har kvinner. 
Dette føyer seg inn i bildet av at flere menn enn 
kvinner er involvert i oppstartsbedrifter. 

Det har i flere sammenhenger blitt trukket 
frem som et paradoks at Norge har den høyeste 
kvinneandelen av de yrkesaktive i verden med 
48 pst. samtidig som vi har vi en av de laveste 
andelene kvinner blant nye entreprenører i den 
vestlige verden.3 Som en del av forskningspro-
grammet «Mer entreprenørskap», finansiert av 
NHD, har Helge Berglann, Rolf Golombek og 
Knut Røed studert hva som kan forklare den 
lave entreprenørskapstilbøyeligheten blant kvin-
ner.4 En forklaringsfaktor de legger vekt på er at 
likhet i lønn isolert sett fører til større forskjeller 
i entreprenørskapstilbøyelighet. Siden kjønns-
forskjeller i lønn og utdanning er moderate i 
Norge, kan mer likestilling paradoksalt forklare 
noe av de store forskjellene i entreprenørskaps-
tilbøyelighet blant kvinner og menn i Norge.

Alder 

Av nyetablerte AS og ASA i 2010, står alders-
gruppen 25–44 år og 44–67 år bak henholdsvis 
54 pst. og 41 pst. av det totale antallet. Kun 3 pst. 
var under 24 år, mens de over 67 år sto for 2 pst.

1 Statistisk sentralbyrå.
2 Kilde: Evaluering av handlingsplan for mer entreprenør-

skap blant kvinner, Statistisk sentralbyrå.
3 OECD 2010 og Kelley m.fl. (2011).
4 Berglann m.fl. (2012).
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tak, og er forankret i sju departementer. Hand-
lingsplan ble midtveisevaluert i 2011. Evaluerings-
rapportens hovedkonklusjoner er at handlingspla-
nen har hatt en viktig rolle i å styrke arbeidet med 
likestilling i næringslivet. 

Handlingsplanen har bidratt til å gi ekstra opp-
merksomhet på kvinnelige entreprenører de siste 
årene. Regjeringen legger vekt på at dette dreier 
seg om langsiktig arbeid i form av å endre hold-
ninger og kultur blant kvinner og i samfunnet for 
øvrig. En viktig faktor i dette arbeidet er å få frem 
gode rollemodeller, hvor prisen Årets gründer-
kvinne et sentralt tiltak. Forskning gjennom MER-
programmet peker på at smitteeffektene kan være 
betydelig: Er det først mange kvinnelige entrepre-
nører i en kommune gjør dette at flere kvinner vel-
ger å bli entreprenører. 

Mye av grunnlaget for holdninger, erfaringer 
og kultur knyttet til entreprenørskap er rettet mot 
utdanningsløpet. Ungt Entreprenørskaps jentesat-
sing  blant annet gjennom programmet KAN er et 
sentralt tiltak i så henseende. 

Regjeringen vil også bygge videre på det arbei-
det som blir gjort i virkemiddelapparatet (SIVA, 
Innovasjon Norge og Norges forskningsråd) som 
kan bidra til løfte frem potensielle kvinnelige 
entreprenører i tida fremover. 

5.10 Infrastruktur

God infrastruktur er av stor betydning for at virk-
somheter og samfunnet skal kunne realisere en 
høy verdiskaping. Effektiv infrastruktur gir virk-
somheter tilgang til større markeder og  mulighe-
ter for økt salg og bedre betingelser på innsatsva-
rer. Dette er særlig viktig for vareproduserende 
virksomheter.

Infrastruktur er mer enn fysiske transportårer. 
Bredbånd og godt utbygd digital infrastruktur gir 
økte muligheter for god kommunikasjon og god 
tilgang til informasjon med og fra kunder, leveran-
dører, ansatte, FoU-miljøer, offentlig sektor m.m. 
Virksomheter som leverer elektroniske tjenester 
kan med en god elektronisk infrastruktur nå ut til 
flere potensielle kunder, og kundene kan få tilbud 
fra flere leverandører. At dette har betydning, kan 
illustreres av at en i økende grad kjøper elektro-
niske tjenester som nettbank og elektroniske 
applikasjoner.

God infrastruktur utvider også arbeidsmarke-
der ved å redusere reisetid og reisekostnader. 
Slik får virksomhetene bedre muligheter til å 
rekruttere den arbeidskraften de har behov for, 

og arbeidstakerne gis bedre valgmuligheter. 
Samlet gir dette en bedre match mellom etter-
spurt og tilbudt kompetanse, i større arbeids-
markeder. En god elektronisk infrastruktur kan 
også bidra til at folk i langt større grad kan jobbe 
der de er, og ikke bare der de fysiske lokalene 
befinner seg. 

5.10.1 Samferdsel

Et av hovedmålene i regjeringens transportpoli-
tikk er å bedre fremkommeligheten og redusere 
avstandskostnader. Dette vil styrke konkurranse-
kraften i næringslivet og bidra til å opprettholde 
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. I tillegg er 
det hovedmål knyttet til miljø, trafikksikkerhet og 
universell utforming.

Lange avstander innenlands og mellom marke-
dene bidrar til at næringslivet i Norge har høyere 
transport- og logistikkostnader enn land det er 
naturlig å sammenligne oss med. Nasjonal 
transportplan 2014–2023 ble lagt frem våren 2013. 
Med denne planen legger Regjeringen til grunn 
en økning i de økonomiske rammene til veg, bane 
og sjø på 150 mrd. kroner sammenliknet med Sal-
dert budsjett 2013. 

For hele planperioden 2014–2023 er den statlige 
planrammen til veg, jernbane og sjøtransport på til 
sammen 508 mrd. kroner. Det legges opp til å 
bruke vel 311 mrd. kroner på veg og 168 mrd. kro-
ner på jernbane. Den økonomiske rammen til sjø-
transport og maritim infrastruktur er 19,4 mrd. Det 
legges også opp til en bedre utnyttelse av midlene 
slik at vi får mest mulig veg og bane for pengene.

Transportkostnadene for norsk næringsliv er 
høye og kan være en betydelig utfordring for 
næringslivets konkurranseevne. Bosettingsmøn-
ster, inntektsnivå og lange avstander både innen-
lands og til markedene bidrar til å forklare dette.

Regjeringen vil styrke næringslivets konkur-
ransekraft gjennom en langsiktig politikk for 
bedre fremkommelighet, reduserte avstandskost-
nader og konkurranse mellom transportformene.

Et hovedmål for Nasjonal transportplan er å 
bedre fremkommeligheten og redusere avstands-
kostnader for å styrke konkurransekraften i 
næringslivet. Det er anslått at de bedriftsøkono-
miske transportkostnadene for næringslivet som 
følge av de planlagte investeringene i veg, jern-
bane, fiskerihavner og farledstiltak i perioden vil 
bli redusert med vel 78 mrd. kroner. Kapasiteten 
og driftssikkerheten i alle transportformer skal 
økes gjennom sterk vekst i investeringer, drift og 
vedlikehold.
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5.10.2 Digital infrastruktur

Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for norske 
innbyggere, offentlige virksomheter og et konkur-
ransedyktig næringsliv. Bredbåndsinfrastruktu-
ren gir muligheter til effektiv elektronisk forret-
ningsdrift og kan bidra til innovasjon ved at nettet 
blir tatt i bruk til nye og endrede aktiviteter.

Den siste dekningsundersøkelsen, fra septem-
ber 2012, viser at 99,9 pst. av husstandene på 
landsbasis kan få bredbåndstilknytning.17 

I områder hvor det ikke er grunnlag for et til-
fredsstillende markedsmessig tilbud, har regjerin-
gen bidratt med finansielle tilskudd til utbygging. 
I perioden 2006–2012 er det bevilget over 1 mrd. 
kroner til bredbåndsutbygging.

Kapasitetsbehovet øker over tid i takt med nye 
og mer kapasitetskrevende bruksmønstre. Regje-
ringen har som mål at Norge skal være blant de 
beste i Europa både når det gjelder tilbud av bred-
bånd og når det gjelder andelen som bruker bred-
bånd. Alle skal ha tilgang til bredbånd av grunn-
leggende god kvalitet. Bredbåndspolitikken skal 
fortsatt være markedsorientert. For å fremme 
bredbåndsutbygging vil regjeringen legge til rette 
for at de kommersielle tilbyderne bygger ut godt 
bredbånd til flest mulig, I Meld. St. 23 (2012–
2013) Digital agenda – IKT for vekst og verdiska-
ping legger regjeringen følgende hovedlinjer for 
bredbåndspolitikken i årene fremover:
– Arbeide for mest mulig kostnadseffektiv utbyg-

ging. Dette vil blant annet omfatte å bidra til 
enklere regler for graving i offentlig grunn, 
føre effektivt tilsyn med at regelverk for samlo-
kalisering overholdes, vurdere system for 
koordinering av gravearbeider, vurdere å eta-
blere krav til standardisert, geografisk regis-
trering av føringsveier og legge til rette for 
plassering av sendestasjoner og annet ekomut-
styr på offentlige bygg og eiendommer. 

– Gi alle tilgang til bredbånd av grunnleggende 
god kvalitet. Regjeringen har som ambisjon at 
alle husstander skal ha tilgang til et bredbånds-
tilbud av grunnleggende god kvalitet. Det 
bevilges midler på minimum 150 mill. kroner 
per år inntil målet er nådd. Midlene rettes mot 
områder som ikke har bredbåndstilbud. 

– Arbeide for et godt og fremtidsrettet tilbud av 
mobilt bredbånd. Samferdselsdepartementet 
og Post- og teletilsynet vil tildele frekvensres-
surser fra frekvensbåndet 790–862 MHz. Dette 

vil bidra til et bedre tilbud av mobilt bredbånd. 
Det vil, for en del av båndet, stilles krav om dek-
ning av 98 pst. av befolkningen innen fem år, 
med gjennomsnittlig overføringshastighet på 
minimum 2 Mbit/s. 

– Legge til rette for konkurranse i bredbånds-
markedet. Myndighetene vil legge til rette for 
bærekraftig konkurranse i bredbåndsmarke-
dene gjennom effektiv markedsregulering.

– Legge til rette for økt sikkerhet og robusthet i 
telenettene. Samferdselsdepartementet og Post- 
og teletilsynet vil styrke sikkerheten og bered-
skapen i nettene gjennom endringer i ekom-
loven og i samarbeid med tilbyderne. 

5.11 Distrikts- og regionalpolitikk

Norge er et langstrakt land. Samtidig er folketet-
theten lav og kommunikasjoner til de store inter-
nasjonale markedene krevende. Størstedelen av 
bosettingen i Norge er knyttet til de store regio-
nale sentrene, men vi har også en stor andel av 
bosetningen utenfor tettbygde strøk, også målt 
mot de nordiske landene. 

Distrikts- og regionalpolitikken er en av regje-
ringens viktigste prioriteringer. Norge har et 
spredt bosettingsmønster og de geografiske 
områdene er store. Vi er oppmerksomme på de 
særlige utfordringer som næringsliv, bedrifter og 
industri som er lokalisert langt fra markedet har, 
og skal derfor føre en differensiert næringspoli-
tikk som er tilpasset de lokale utfordringene. Dis-
trikts- og regionalpolitikken skal påvirke utvi-
klingstrekkene og de sterke drivkreftene i sam-
funnet, for å unngå at vi får irreversible regionale 
ubalanser på lengre sikt, til ugunst for folk både i 
sentrale strøk og i distriktene. Distrikts- og regio-
nalpolitikken har vært en suksess i 50 år. Når vi 
sammenligner det som skjer i Norge med utviklin-
gen i andre land ser vi at Norge har gode levevil-
kår over hele landet. Regjeringens distrikts- og 
regionalpolitikk er nærmere beskrevet i Meld. 
St. 13 (2012–2013) Ta heile Noreg i bruk – Dis-
trikts- og regionalpolitikken. 

Hovedtendensen er fortsatt sentralisering i 
Norge. Samtidig har den høye innvandringen de 
siste årene medvirket til at alle fylker har hatt 
vekst i folketallet. 118 flere kommuner hadde fol-
ketallsvekst i 2011 enn i 2006. Men det er fortsatt 
mange distriktskommuner som sliter med ned-
gang i folketallet og med å opprettholde offentlige 
og private tjenestetilbud. Av 117 kommuner med 
nedgang i folketallet ligger 115 innenfor det dis-
triktspolitiske virkeområdet. 

17 Nexia International (2012). Bredbåndsdekning 2012. Rap-
port utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkede-
partementet.
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Det er de stedbundne ressursene som har gitt 
grunnlag for næringsvirksomhet, sysselsetting og 
spredt bosetning over hele landet. Utviklingen i 
næringslivet i Norge har medvirket til skiller mel-
lom ulike regioner. I grove trekk er det de kyst-
nære regionene og de store byene som har vekst, 
mens større deler av innlandet og Nord-Norge har 
utfordringer. Ulike deler av landet har dermed 
ulike utfordringer og potensial. 

Kompetansearbeidsplassutvalget konkluderte 
med at en videre sentralisering av kompetansear-
beidsplasser kan gi store samfunnsøkonomiske 
kostnader fordi andre tilgjengelige ressurser ikke 
blir utnyttet fullt ut. Kompetansearbeidsplassene 
er skjevt fordelt i landet. Regjeringen vil derfor 
føre en offensiv innsats for verdiskaping og syssel-
setting i hele landet, og sikre gode rammevilkår 
for de ressursbaserte næringene. Regjeringen vil 
videreutvikle virkemiddelaktørene, opprettholde 
en spredt utdanningsstruktur og utvikle gode 
regionale utdanningstilbud. Regjeringen vil også 
styrke det langsiktige arbeidet med lokal sam-
funns- og næringsutvikling gjennom å stimulere 
til mer samarbeid mellom regionale og lokale 
aktører, samt prioritere kommuneøkonomien og 
videreføre de regionalpolitiske ordningene i det 
kommunale inntektssystemet. 

Statlige virksomheter har mange arbeidsplas-
ser lokalisert over hele landet. En hensiktsmessig 
spredning av statlige virksomheter kan medvirke 
til regional vekst i arbeidsplasser og ha en positiv 
effekt på de lokale arbeidsmarkedene og økono-
misk aktivitet der virksomhetene lokaliseres. 
Denne typen arbeidsplasser kan være et supple-
ment til lokal næringsvirksomhet og industri, og 
bidra til å skape nyttig samhandling mellom statlig 
og privat virksomhet. 

Distrikts- og regionalmeldingen peker på at 
det lokale engasjementet og lokale ildsjeler er vik-
tig for lokalt utviklingsarbeid og for å skape attrak-
tive lokalsamfunn. Attraktive lokalsamfunn tiltrek-
ker seg arbeidskraft og næringsliv. Regjeringen vil 
derfor styrke kapasitet og kompetanse i kommu-
nene for å ta vare på ildsjeler og lokalt engasje-
ment i det lokale samfunnsutviklingsarbeidet. 

Regjeringen vil fortsette en aktiv og offensiv 
distrikts- og regionalpolitikk for å ta hele landet i 
bruk. En sterk kommuneøkonomi vil sikre gode 
og likeverdige velferdstjenester i hele landet. 
Regjeringen vil satse på samferdsel, både kollek-
tivtilbud, bedre veier, tunneler, jernbane og bred-
bånd for å sikre muligheter for alle i hele landet. 

Små arbeidsmarkedsregioner har strukturelle 
utfordringer med vekst og verdiskaping. Regjerin-
gen vil derfor gjøre en innsats for disse ved å vide-

reføre dagens politikk, blant annet innen geogra-
fisk differensiert arbeidsgiveravgift, kompensa-
sjonsordninger, virkeområde for investerings-
støtte, tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms. 
EU skal vedta nye retningslinjer for regional støtte 
i 2013. I de kommende forhandlingene med EØS 
har regjeringen som mål å oppnå best mulig resul-
tat for den differensierte arbeidsgiveravgiften og 
nytt virkeområde for investeringsstøtte.

Satsinger i regionene

Nordområdene er regjeringens viktigste strate-
giske satsingsområde i utenrikspolitikken. I 
Meld. St. 7 (2011–2012) Nordområdene – Visjon 
og virkemidler er det en gjennomgang av norsk 
nordområdepolitikk. Meldingen legger vekt på 
hvordan regjeringen mener Norge bør møte 
utfordringer og muligheter i Nord i et genera-
sjonsperspektiv. 

Det er sju overordnede tema som har vært sen-
trale i utviklingen av dagens nordområdepolitikk 
fra 1990 til 2010: Fordyping og fornyelse av samar-
beidet med Russland; utvikling av et bredt nordom-
rådediplomati; kunnskap om alarmerende klima-
endringer; helhetlig havforvaltning; konturene av 
en olje- og gassregion; gjennomslag for havrettens 
prinsipper; og et nettverk av samarbeid. 

Regjeringen mener utviklingen i nordområ-
dene har et stort potensial for å bidra til å styrke 
det langsiktige grunnlaget for sysselsetting og 
verdiskaping, ikke bare i de nordlige deler av lan-
det, men for hele Norge og norske interesser. 
Regjeringen ønsker å legge til rette for økt verdi-
skaping i nordområdene, på en måte som ivaretar 
hensynet til miljø, klima og urfolk. Vi må derfor 
legge til rette for sameksistens mellom forskjel-
lige næringer og interesser innenfor miljømessig 
bærekraftige rammer. 

Regjeringen har som ambisjon for Norge å 
være ledende på kunnskap om, for og i nord. 
Nordområdestrategien definerer kunnskap som 
selve navet i nordområdesatsingen. Vi vil at Norge 
skal ha som ambisjon å være ledende på sentrale 
verdiskapingsområder i nord og den fremste for-
valter av miljøet og ressursene i nord. Dette kre-
ver et nært samspill mellom nasjonale, regionale 
og lokale myndigheter, næringsliv og relevante 
forskningsmiljøer.

Norge skal ha som ambisjon å sikre tilstede-
værelse på alle deler av norsk territorium og i nor-
ske havområder i nord gjennom en politikk for 
bosetting, verdiskaping, forvaltning, arbeid og 
kultur i det nordlige av Norge, både med sivile 
kapasiteter og gjennom Forsvarets nærvær
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Nærings- og handelsdepartementet og kom-
munal- og regionaldepartementet nedsatte som-
meren 2011 et utvalg for næringsutvikling på Sør-
landet. Utvalget skal utrede hvordan Sørlandet 
kan videreutvikle næringslivet slik at verdiskapin-
gen og sysselsettingen kan bli enda sterkere i 
hele regionen. Utvalget er bredt sammensatt, med 
medlemmer fra begge Agder-fylkene. Næringsliv, 
organisasjoner, kulturliv og kunnskapssektoren er 
representert. Utvalget er oppnevnt for en periode 
på to år, og rapporterer til NHD. Utvalget skal 
levere sin rapport i august 2013. 

Regjeringen har løftet frem politikk av spesiell 
betydning for Vestlandet. Satsingene i Nasjonal 
transportplan, Nærskipsfartsstrategien og Mari-
tim strategi viser dette. Regjeringen fører også en 
aktiv politikk hvor det satses særlig på de strate-
giske næringene maritim sektor, marin sektor, rei-
seliv og energi og miljø, der dette er store og vik-
tige sektorer på Vestlandet. 

Innlandet har andre utfordringer og er ikke på 
samme måte representert med vekstnæringer. 
Innlandet har en netto utflytting, og de har i større 
grad tradisjonelle næringer som ikke tar del i den 
sterke nasjonale veksten.18 Innlandet er blant 
regionene i Norge som har lavest eksport, både 
totalt og per innbygger.19 Nå gir dette spesielle 
utfordringer, spesielt for treforedlingsindustrien. 
Regjeringen følger regionen tett. Vi vil følge utvik-
lingen og se på mulige tiltak og strategier. Samti-
dig har regjeringen allerede en rekke satsinger 
som også er av betydning for Innlandet. Regionen 
har potensial innenfor reiseliv. Tiltak i mineralnæ-
ringen kan også ha betydning for Innlandet. Hand-
lingsplanen for kulturnæringer er også relevant 
for regionen. Regjeringen vil føre en politikk for 
Innlandet som skal gi utvikling og arbeidsplasser i 
regionen. Regjeringen følger også regionen tett. 
For eksempel vil regjeringens tiltakspakke for 
skogsektoren være relevant fordi Innlandet har 
jordbruk og skogbruk som viktige næringer. I 
NPT har regjeringen prioritert hovedfartsårer 
som E6, E16, og Dovrebanen på Innlandet. 

5.11.1 Svalbard

I St.meld. nr. 22 (2008–2009) Svalbard har regje-
ringen foretatt en helhetlig gjennomgang av norsk 
svalbardpolitikk. Ett av hovedmålene i norsk sval-
bardpolitikk, bevaring av norske samfunn på 

øygruppen, hviler på tre hovednæringer. Gjennom 
årene er det satset på å tilrettelegge for kullvirk-
somhet, forskning og utdanning, samt reiseliv. I 
sum har dette bidratt til at Longyearbyen i dag 
fremstår som et moderne familiesamfunn med 
godt utbygd infrastruktur og et generelt godt tje-
nestetilbud.

Svalbardmeldingen har vært lagt frem med ca. 
ti års mellomrom og har på den måten bidratt til 
stabilitet og forutsigbarhet i myndighetsutøvelsen 
på Svalbard. Rammene for næringsutviklingen på 
Svalbard som trekkes opp i meldingen er nøye 
avstemt i forhold til de høye miljømålene som gjel-
der for øygruppen. Denne stortingsmeldingen om 
næringspolitikk medfører ingen endringer i gjel-
dende Svalbardpolitikk.

Longyearbyen lokalstyre har, med støtte fra 
Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og 
handelsdepartementet og Innovasjon Norge, 
begynt en strategisk analyse for næringsutvikling 
på Svalbard. Analysen vil danne grunnlaget for 
viktige veivalg for næringsutvikling på Svalbard.

I 2012 inngikk Longyearbyen lokalstyre, Høg-
skolen i Narvik, Store Norske Spitsbergen Kull-
kompani AS, LNS Spitsbergen AS og NITO en 
avtale om forkurs til ingeniørutdanning på Sval-
bard. Ingeniørutdanning på Svalbard vil bidra til å 
utvikle et nytt og viktig nivå av kompetanseutvik-
ling og kunnskapsfokus i nordområdene. Long-
yearbyen vil samtidig styrke sin posisjon som 
infrastruktur- og logistisk kunnskaps-nav i nord i 
samarbeid med viktige nasjonale aktører.

5.12 Internasjonalisering

I de kommende årene vil mye av den økonomiske 
veksten komme fra fremvoksende markeder som 
Brasil, Kina, India, Indonesia, Sør-Korea og Russ-
land. Samtidig vil multinasjonale selskaper fra 
fremvoksende markeder bli stadig viktigere glo-
balt. Allerede er en tredjedel av de utenlandske 
direkteinvesteringer i fremvoksende markeder fra 
andre fremvoksende markeder. Handel vil bli vik-
tigere, og vokse fra en andel på 49,9 pst. av den 
globale økonomien i 2010 til 53,6 pst. i 2025. Vek-
sten er sterkest i fremvoksende markeder, for 
eksempel vil Brasil og Indonesia mer enn doble 
sin eksport. Fremvoksende markeders andel av 
verdens eksport vil utgjøre nesten halvparten, 
mens importen vil vokse til en andel på 45 pst.20 I 
tillegg forventes den globale middelklassen å 
vokse fra 2,4 mrd. i 2010 til 4,2 mrd. i 2025, med 

18 Meld. St. 13 (2012–2013) Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- 
og regionalpolitikken. 

19 Menon (2012): Eksport fra norske regioner – Hvorfor så 
store forskjeller? Menonpublikasjon nr. 2/2012. 20 Global Development Horizons 2011, Verdensbanken.
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sterkest vekst i østlige land. Konsumet i fremvok-
sende markeder forventes å vokse fra 12 til 30 bil-
lioner USD, nesten halvparten av den globale tota-
len.21 

Nye og krevende vekstmarkeder blir derfor 
stadig viktigere for norsk næringsliv. Konkurran-
sen tilspisses av at mange vestlige industriland 
opplever ettervirkninger av finans – og gjeldskri-
sen. For å kompensere for bortfall av hjemmemar-
keder og tradisjonelt viktige markeder i nærområ-
dene, orienterer de seg offensivt mot de fremvok-
sende markedene. Disse landene forsterker sitt 
næringslivsarbeid på ulike måter for å fremme 
internasjonalisering av eget næringsliv. Norsk 
næringsliv møter derfor sterk konkurranse. 
Mange norske bedrifter har i dag en større del av 
sin sysselsetting og verdiskaping i utlandet enn i 
Norge.

Handel er livsgrunnlaget for eksportbedrifter 
og bedrifter som er avhengige av innsatsfaktorer 
fra andre land. Tilgang til internasjonale marke-
der gjør at norske bedrifter kan tilby produkter og 
tjenester som etterspørres på verdensmarkedet, 
og få større omsetning enn om de bare solgte til 
hjemmemarkedet. Handel med varer og tjenester 
fører også til økt konkurranse og bidrar dermed 
til produktutvikling og innovasjon. 

Norge eksporterte varer og tjenester for rundt 
1 150 mrd. kroner i 2011. Selv om vi kun utgjør 
0,07 pst. av verdens befolkning, står vi for 0,86 pst. 
av verdens totale vareeksport og 1,09 pst av ver-
dens totale tjenesteeksport.22 

EU er vårt viktigste enkeltmarked samtidig 
som norske bedrifter handler med større deler av 
verden nå enn for ti år siden. En god illustrasjon 
av det er hvordan eksportmønsteret av ikke-petro-
leumsprodukter har endret seg. I 2000 gikk 77 
pst. av denne eksporten til EU. I 2012 var dette tal-
let 69 pst.23 Norsk fisk har i økende grad funnet 
veien til middagsbord i Kina, Russland og Brasil. 
Utvikling av offshorevirksomhet i Indonesia, Bra-
sil, Malaysia, Angola og Aserbajdsjan har økt 
etterspørselen etter norskprodusert teknologi og 
kompetanse. Eksport av norske varer og tjenester 
henger sammen; verft i skipsbyggingsgigantene 
Sør-Korea og Kina som installerer norske skips-
pumper under overvåkning av norske ingeniører 
er et eksempel. 

NHD har ansvar for bilaterale frihandelsavta-
ler, for det horisontale EØS-regelverket for varer 
og tjenester (jf. tjenesteloven og EØS-vareloven) 

og for utformingen av den generelle indre mar-
kedspolitikken. I tillegg arbeider departementet 
med å fremme eksportrettet norsk næringsliv. 
Her har departementet sentrale virkemidler for å 
bedre norske bedrifters rammevilkår, både gjen-
nom forvaltning av EØS-regler, gjennom rollen 
som forhandlingsleder for frihandelsavtaler og 
gjennom rollen som pådriver overfor andre depar-
tementer og etater for at de skal overholde han-
delsregelverket. NHD har også en pådriverrolle i 
arbeidet med å fremme og ivareta norske 
næringsinteresser i det multilaterale handelssys-
temet i Verdens handelsorganisasjon (WTO). 

Nærings- og handelsdepartementet fører en 
indre markedspolitikk basert på størst mulig sam-
let verdiskaping i norsk økonomi. Departementet 
er i dialog med andre departementer og etater om 
gjennomføringen av det horisontale EØS-regelver-
ket for varer og tjenester. 

Bilaterale frihandelsavtaler søkes inngått med 
viktige og potensielt viktige handelspartnere uten-
for EU. Departementet arbeider for utvikling av 
det multinasjonale rammeverket for handel 

21 McKinsey Global Institute.
22 Verdens handelsorganisasjon (WTO). 
23 Statistisk sentralbyrå. 

Boks 5.13 International Student 
Festival in Trondheim (ISFiT)

ISFiT-festivalen er en internasjonal studentfes-
tival som har blitt arrangert på frivillig basis av 
studentene i Trondheim annethvert år siden 
1990. Festivalen er verdens største av sitt slag, 
med over 450 deltakere fra hele verden. Hver 
ISFiT-festival setter søkelys på et sosialt eller 
politisk tema med internasjonal relevans, som 
blir diskutert i arbeidsgrupper. I tillegg har 
festivalen et bredt kulturprogram med både 
konserter, kunst og foredrag som er til stor 
glede for hele Trondheim. Personer som har 
gjestet festivalen som talere gjennom årene er 
bl.a. Dalai Lama, Gro Harlem Brundtland, Dr. 
José Ramos-Horta, Professor Wangari Maa-
thai og Dr. Desmond Tutu. 

Festivalen ble sist arrangert i februar 2013 
med temaet «Global Trade». Festivalen tok for 
seg temaer som global handel, demokrati og 
menneskerettigheter.

ISFiT-festivalen er et godt eksempel på 
hvordan frivillighetskultur og engasjement 
blant norske studenter har virkninger langt 
utover landegrensene og kan danne grunnlag 
for internasjonalt samarbeid og samhold.
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(WTO) for å fremme handel og internasjonalise-
ring for å øke norsk verdiskaping. 

Handelspolitikken er utformet med utgangs-
punkt i flere politiske hensyn. Norske myndighe-
ter har blant annet skjermet produksjonen av 
enkelte varer og tjenester fra konkurranse med 
utlandet. I norsk handelspolitikk har man forsøkt 
å ta hensyn til ulike interesser. På den ene siden 
har Norge interesse av bedre adgang til interna-
sjonale markeder for de fleste norskproduserte 
varer og tjenester og åpenhet for importvarer fra 
utlandet, på den andre siden er ønsket om å 
skjerme enkelte produksjonssektorer.24 Bedrif-
ters samfunnsansvar, miljø og arbeidstakerrettig-
heter er også en del av norsk handelspolitikk. I fri-
handelsavtalene arbeider Norge for å få inn et 
kapittel om bærekraftig utvikling for å sikre at 
handelsliberalisering ivaretar hensyn til miljø og 
arbeidstakerrettigheter. 

5.12.1 Tilgang til markeder

Handelspolitikken skal styrke norsk næringsliv i 
det globale markedet ved å bedre markedsadgan-
gen for norske bedrifters varer, tjenester og inves-
teringer. Politikken legger til rette for at også små- 
og mellomstore norske bedrifter kan eksportere 
sine varer og tjenester ved å sørge for like spillere-
gler i internasjonal handel. Handelspolitikken 
bidrar også til å fremme innovasjon og nyskaping 
ved å sikre beskyttelse av immaterielle rettighe-
ter. Det gjør produkter basert på unik norsk tek-
nologi og design konkurransedyktige, til tross for 
at de er dyrere enn piratkopier.

Norsk handelspolitikk skal sikre norske 
bedrifter stabile og ikke-diskriminerende ramme-
vilkår i tre pilarer:
– Verdens handelsorganisasjon (WTO) 
– Det europeiske økonomiske samarbeidsområ-

det (EØS)
– Frihandelsavtaler med land utenfor EØS 

WTO ble etablert i 1995 og er etterfølgeren til 
Generalavtalen for toll og handel (GATT) som 
Norge var med på å etablere i 1947. Norges arbeid 
i WTO ledes av Utenriksdepartementet. Nærings- 
og handelsdepartementet bistår Utenriksdeparte-
mentet i arbeidet, sammen med andre departe-
menter. I WTO utformes de globale spillereglene 
for internasjonal handel. Et globalt, stabilt og 
regelbasert handelssystem som gir bedriftene for-
utsigbare rammebetingelser og markedsadgang 

er sentralt for en åpen økonomi som Norge. 
Regjeringen prioriterer derfor sluttføring av for-
handlingene i den pågående Doha-runden i WTO. 

EØS-avtalen er hovedpilaren i Norges for-
hold til EU. EØS-avtalen sikrer Norge tilgang til 
EUs indre marked og innebærer fri bevegelse 
av varer, tjenester, personer og kapital i hele EU 
og EØS. Et felles EØS- regelverk for konkur-
ranse og statsstøtte sikrer norske virksomheter 
like konkurransevilkår med virksomheter i EU, 
og forhindrer dermed bruk av mottiltak som for 
eksempel straffetoll for varer som omfattes av 
avtalen. For et flertall av varekategorier finnes 
det harmoniserte produktkrav og europeiske 
standarder som gjør at de samme krav gjelder i 
alle EØS-land. Et felles system for samsvarsvur-
dering gjør at norske produkter som omfattes 
av regelverket kan testes i Norge når dette er 
nødvendig, for deretter å selges i resten av EØS 
uten nye krav til testing. Alle departementer er 
involvert i EØS-arbeidet. Utenriksdepartemen-
tet har blant annet ansvaret for den institusjo-
nelle delen av EØS-avtalen, mens Nærings- og 
handelsdepartementet blant annet har ansvaret 
for horisontale regler om fri bevegelse av varer 
og tjenester i det indre marked, det maritime 
området samt utforming av norske innspill til 
EUs indre markedspolitikk. 

Regjeringen vil inngå frihandelsavtaler med 
land utenfor EU for å sikre oss best mulig mar-
kedsadgang i fremvoksende økonomier og hos 
andre handelspartnere. Dette arbeidet ledes av 
Nærings- og handelsdepartementet, i nært sam-
arbeid med berørte departementer. Slike avtaler 
inngås hovedsakelig gjennom Det europeiske fri-
handelsforbundet, EFTA-samarbeidet. Norge er 
en aktiv pådriver for at det i EFTA prioriteres for-
handlingsoppstart med land der en frihandelsav-
tale i størst mulig grad ivaretar våre økonomiske, 
utenriks- og utviklingspolitiske hensyn. 

5.12.2 Landstrategier for utvalgte land/nye 
markeder

For å styrke samarbeidet med utvalgte land har 
regjeringen utarbeidet strategier som fastsetter 
målsettinger og prioriteringer i Norges forhold til 
Kina, India og Brasil. Arbeidet for å fremme nor-
ske nærings- og handelspolitiske interesser er 
særskilt fremhevet og prioriteres i oppfølgingen 
av strategiene. 

Regjeringen arbeider med en strategi for 
næringssamarbeidet med Russland. Norsk 
næringsliv etterlyser en strategisk tilnærming til 
dette samarbeidet fra myndighetenes side. Utvik-

24 St.Meld. nr. 15 (2008–2009) Interesser, ansvar og mulig-
heter.
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lingen i Russland de siste 20 årene og landets til-
tredelse til Verdens handelsorganisasjon aktuali-
serer en gjennomgang av samarbeidet og hvilke 
utfordringer norsk næringsliv møter i landet. De 
pågående frihandelsavtaleforhandlingene mel-
lom EFTA og landene i tollunionen (Russland, 
Hviterussland, Kasakhstan) står også sentralt. I 
strategien vil man se på hvilke utfordringer nær-
ingslivet møter i Russland på tvers av sektorer, 
både på norsk og russisk side. Man erkjenner at 
en del utfordringer grunner i russiske forhold, 
men strategien søker å se på områder hvor nor-
ske myndigheter kan bidra til å legge forholdene 
bedre til rette for norske aktører som vil inn i det 
russiske markedet. Det overordnede målet er å 
oppnå bedre rammevilkår og større forutsigbar-
het for igjen å skape økt samhandel og et styrket 
næringssamarbeid mellom lande-ne. Strategien 
vil også gi en oversikt over eksisterende samar-
beidsfora mellom Norge og Russland som 
næringslivet kan ha nytte av. Arbeidet ledes av 
Nærings- og handelsdeparte-mentet i tett samar-
beid med Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og 
energidepartementet og Utenriksdepartementet.

Brasil fremstår i økende grad som et lokomo-
tiv for regional og global økonomisk vekst og lan-
det blir stadig viktigere for norsk næringsliv. Et av 
hovedsatsingsområdene i Regjeringens Brasil-
strategi er å bidra til å sikre norske bedrifter gode 
rammevilkår. Blant annet er Innovasjon Norges, 
INTSOKs og Norges sjømatråds tilstedeværelse i 
Rio sentrale statlige virkemiddel for å bistå norske 
næringsliv i å skaffe markedsandeler i Brasil. 
GIEKs samarbeid med det brasilianske oljeselska-
pet Petrobras er et annet viktig statlig virkemid-
del. GIEK undertegnet i 2010 en avtale med 
Petrobras om garantier for finansiering av norske 
eksportleveranser til selskapet til en verdi av 1 
mrd. USD. En tilsvarende avtale mellom GIEK og 
Petrobras ble signert i januar 2013.

Regjeringens India-strategi fra 2009 har blant 
annet som målsetning å videreutvikle samarbeidet 
om økonomiske spørsmål, fremme norske 
næringsinteresser, og stimulere til økt økonomisk 
samkvem og investeringer i India. Strategien leg-
ger grunnlaget for Norges forbindelser med India, 
sammen med Handlingsplanen for India (2005) og 
den bilaterale samarbeidskommisjonen (2004). 

5.12.3 Det indre marked – norske 
virksomheters hjemmemarked

EU er Norges viktigste handelspartner for varer 
og tjenester. I 2012 kom 65 pst. av vareimporten 
fra EU. I samme år gikk litt over 80 pst. av Norges 

totale vareeksport til EU. EU er også det viktigste 
marked for norsk handel med tjenester. I 2010 
kom 74 pst. av Norges tjenesteimport fra EU 
mens 63 pst. av norsk tjenesteeksport gikk til 
EU.25 Samtidig vurderes tjenestesektoren å ha 
størst potensial for vekst og handel i EØS.

Hensikten med EØS-avtalen er blant annet å 
gjøre det indre marked til norske bedrifters hjem-
memarked. En sentral del av regjeringens 
næringspolitikk er derfor at tilgangen til det indre 
marked gjøres så enkel og attraktiv som mulig for 
norske bedrifter. 

Europakommisjonen presenterte i 2011 og 
2012 meldingene Single Market Act og Single 
market Act II som en del av videreføringen av det 
indre marked. Norge deltok aktivt i prosessene og 
norske synspunkter og prioriteringer er godt iva-
retatt. De to meldingene løfter frem satsingsområ-
der for videre utvikling av det indre marked. 
Regjeringen benytter mulighetene EØS-avtalen 
gir til å delta i utviklingen av det indre marked og 
utformingen av nytt EØS-regelverk, blant annet 
gjennom deltakelse i møter under Europakommi-
sjonen og gjennom EFTA. Regjeringen vil fort-
sette å arbeide for et velfungerende indre marked 
i tråd med norske interesser.

I sin næringspolitikk støtter regjeringen målet 
om å utvikle et digitalt indre marked. Videre er 
det viktig å stimulere til vekst og innovasjon i tje-
nestesektoren. Etter regjeringens syn er vi imid-
lertid i en fase hvor oppmerksomheten i stor grad 
bør rettes mot konsolidering og forbedret gjen-
nomføring av eksisterende EØS-regelverk, rettig-
heter og ordninger. I tråd med dette er det særlig 
følgende områder innenfor utviklingen av det 
indre marked som regjeringen ønsker å fremheve 
som sentrale elementer. Disse områdene gjelder 
alle 30 EØS-land. Dette er: 1) forbedret gjennom-
føring av indre markedsregler; 2) håndheving av 
EØS-regelverk; 3) informasjon om EØS-regelverk 
og problemløsningsmekanismer 4) tilsyn med 
varer og tjenester som er viktig både for miljø, 
konsumenter og arbeidstakernes helse og sikker-
het, og for like konkurransevilkår for næringsli-
vet, 5) administrativt samarbeid mellom EØS-lan-
dene og 6) arbeidstakernes rettigheter. 

Utvikling og gjennomføring

Deltakelse i det indre marked gjennom EØS-avta-
len gir norske bedrifter store muligheter og vik-
tige rettigheter, samtidig som det fortsatt er rom 
for forbedringer. Kostnadene ved grenseoverskri-

25 Statistisk sentralbyrå.



2012–2013 Meld. St. 39 127
Mangfold av vinnere
dende handel innenfor EØS kan reduseres ytterli-
gere, og hensynet til miljø, forbrukere, arbeidsta-
kere og like konkurransevilkår kan styrkes. 
Norge deltar i dette arbeidet på europeisk nivå og 
regjeringens mål er å ivareta norske interesser. 
Dette innebærer en aktiv innsats der det er viktig 
å komme tidlig inn i regelutformingsprosessene i 
EU samt at det er åpenhet og konsultasjoner 
omkring disse prosessene i Norge, jf. Meld. St. 5 
(2012–2013) EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler 
med EU. 

Informasjon og håndheving

Et velfungerende indre marked avhenger av at 
informasjon om norske bedrifters rettigheter i det 
indre markedet er lett tilgjengelig. Informasjon og 
rådgivning er tilgjengelig blant annet gjennom 
Innovasjon Norge og Altinn. Bedrifter tilbys blant 
annet veiledning i hvordan de skal gå frem for å 
oppfylle krav til for eksempel CE-merking og om 
problemløsing for å sikre sine rettigheter. Pro-
blemløsing skal om mulig ikke ta for lang tid, og 
kostnadene bør ikke være for høye. Vedrørende 
tilgjengelige informasjons- og problemløsnings-
nettverk vises det til boks 5.14. 

I forbindelse med EUs nye horisontale regler 
for varer vedtatt i 2008, som er gjennomført ved 
EØS-vareloven, ble det opprettet et varekontakt-
punkt i hvert EØS-land. Varekontaktpunktet kan 
være til hjelp for næringsdrivende som ønsker å 
sette en vare på markedet i en eller flere EØS-sta-
ter. Når det ikke finnes harmoniserte EØS-regler 
for varer, gjelder regelen om gjensidig godkjen-
ning som er forklart i avsnitt 5.12.4. I slike tilfeller 
kan det finnes rent nasjonale bestemmelser knyt-
tet til en varetype. Varekontaktpunktene ble opp-
rettet for å gi informasjon og oversikt over nasjo-
nale regler og krav til en vare. Det norske vare-
kontaktpunktet er etablert i Nærings- og handels-
departementet. Varekontaktpunktet retter seg 
mot utenlandske næringsdrivende som ønsker 
informasjon om norsk regelverk. Europakommi-
sjonen har en liste over alle EØS-lands varekon-
taktpunkt.

Europakommisjonen har utviklet et elektronisk 
informasjonssystem for det indre marked (IMI) for 
å styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-
statene. IMI benyttes bl.a. til samarbeid om kon-
troll og godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og om 
tilsyn med og godkjenning av tjenesteytere. 
Nærings- og handelsdepartementet samordner 
arbeidet med IMI i Norge. IMI er lett å tilpasse slik 
at det kan tas i bruk for samarbeid om annet EØS-
regelverk, og det er et mål at IMI kan tas i bruk for 

nye områder med sikte på å legge til rette for effek-
tivt tilsyn som bidrar til fri bevegelighet av tjenes-
ter. For tiden kjøres det en pilot for bruk under 
utstasjoneringsdirektivet. For å etablere et enhetlig 
rettsgrunnlag, samt legge til rette for en videre 
utvikling av systemet, er det vedtatt en forordning i 
EU som Nærings- og handelsdepartementet nå er i 
ferd med å gjennomføre i norsk rett. 

Et digitalt indre marked

Den digitale økonomien har hatt en rask frem-
vekst. Vår konkurranseevne er avhengig av at 
næringslivet nyttiggjør seg denne utviklingen og 
raskt tar i bruk de muligheter den digitale økono-
mien gir. Det indre marked må utvikles med sikte 
på å legge til rette for dette. Vi må være på vakt 
mot at det vokser frem nye handelshindre som 
begrenser utviklingen av den elektroniske hande-
len. Det indre marked er et viktig virkemiddel når 
man skal legge til rette for den digitale økono-
mien. Standarder for elektronisk handel, løsnin-
ger for elektronisk identifikasjon med videre bør 
utvikles innen rammen av det indre marked. 

Markedstilsyn, tillit og like konkurransevilkår for 
næringslivet.

Det indre marked skal gi europeiske forbrukere 
og bedrifter adgang til sikre varer og tjenester av 
høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Forbru-
kernes og virksomhetenes tillit til at varer og tje-
nester de anskaffer i det indre marked er trygge 
og av høy kvalitet, styrker handelen. 

Norske regler som gjennomfører harmoni-
serte EØS-regler for varer, forvaltes av 11 fagde-
partementer. Disse har, sammen med underlig-
gende tilsynsetater, ansvaret for å gjennomføre 
markedstilsyn når varen er plassert på markedet. 
EØS-vareloven, som trådte i kraft våren 2013, stil-
ler krav til markedstilsynet for varer.

Som en oppfølging av nytt EØS-regelverk gjen-
nomført i EØS-vareloven, arbeides det derfor på 
interdepartementalt nivå med å styrke samarbei-
det mellom markedstilsynsmyndighetene internt i 
Norge og i andre EØS-stater. Regjeringens mål er 
at det skal føres et effektivt tilsyn med varer uten 
at næringslivet pålegges unødige byrder. 

Markedstilsynet med varer, som styrkes 
gjennom EØS-vareloven, er på flere måter et vir-
kemiddel i næringspolitikken, med direkte rele-
vans for norsk verdiskaping, gjennom sitt 
bidrag til: 
– Like konkurransevilkår. Produkter fra bedrif-

ter som ikke følger regelverket, og dermed kan 
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ha lavere produksjonskostnader enn de som 
produserer i samsvar med regelverket, skal 
fjernes fra markedet. 

– Økt produktsikkerhet for konsumenter. Dette 
er relevant for forbrukerens tillit til og derfor 
vilje til å handle i det indre marked. 

– Økt produktsikkerhet (maskiner og utstyr på 
arbeidsplassen) for arbeidstakere. 

– At produkter oppfyller gjeldende miljø/energi-
krav. 

Arbeidstakernes rettigheter

Et arbeidsliv hvor arbeidstagernes rettigheter iva-
retas og holdes på et høyt nivå er avgjørende for 
den enkelte og for at seriøse virksomheter ikke 
skal tape i konkurranse med useriøse. Det er ven-
tet at Norge vil kunne oppleve mangel på arbeids-
kraft i tiden frem mot 2020. Arbeidstagere som 
flytter til et annet EØS-land eller som utstasjone-
res i perioder når deres arbeidsgiver yter tjenester 
i et annet EØS-land, skal sikres gode lønns- og 
arbeidsvilkår. Det er av betydning å opprettholde 
de rettighetene utestasjoneringsdirektivet gir 
arbeidstakerne, herunder fortsatt mulighet til å 
bli omfattet av allmenngjorte tariffavtaler. Tilsyn 
med etterlevelsen av utestasjoneringsdirektivet 
bør styrkes, og regjeringen vil arbeide for at for-
slaget til håndhevelsesdirektiv for utsendte 
arbeidstakere fører til en markant styrking av ver-
net om arbeidstagers rettigheter og bedrer samar-
beidet mellom landene. Utviklingen av det indre 
marked skal ikke gå på bekostning av kollektive 
rettigheter eller føre til sosial dumping. 

Det indre marked sikrer bedrifter og bor-
gere rettigheter og muligheter. Det gjør det let-
tere blant annet å studere i utlandet og det sik-
rer økt tilgang til arbeidskraft i Norge. Bedrifter 
og borgere trenger i mange tilfeller informasjon 
og hjelp når det oppstår problemer i det indre 
marked. Dette kan gjelde for eksempel proble-
mer med godkjenning av utdanning eller tryg-
derettigheter og hindringer for norsk eksport. 
Norge deltar i en rekke europeiske systemer 
som skal bidra til å gi hjelp og informasjon i 
slike tilfeller. 

5.12.4 Fri bevegelse av varer og tjenester

I dette kapittlet omtales to områder innenfor EØS-
avtalen, varer og tjenester, fordi Nærings- og han-
delsdepartementer har et ansvar for horisontalt 
EØS-regelverk på disse områder. Andre områder
som berøres av EØS-avtalen og som er viktige for 
næringspolitikken, for eksempel forskning og 
maritim virksomhet, behandles i andre deler av mel-
dingen

Fri bevegelse av varer

I 2008 vedtok Europaparlamentet og Rådet nye 
regler for varehandelen. Målet er enklere vareflyt 
og sikrere produkter gjennom styrking og forbe-
dring av gjeldende ordninger (se boks 5.15). 
Disse reglene er gjennomført i Norge gjennom 
EØS-vareloven som trådte i kraft våren 2013 og 

Boks 5.14 Informasjons- og 
problemløsningsnettverk i det 

indre marked 

Ditt Europa gir praktisk informasjon til bor-
gere og bedrifter om rettigheter og mulighe-
ter i det indre marked.

EUGO gir tjenesteytere oversikt over hvor 
de kan finne informasjon dersom de ønsker å 
eksportere tjenester til et annet land i det 
indre marked.

Eures skal fremme mobilitet i det euro-
peiske arbeidsmarkedet gjennom å bistå 
arbeidstakere og arbeidsgivere som ønsker å 
dra nytte av muligheten til fri bevegelse av 
arbeidskraft i EU.

Enterprise Europe Network er en informa-
sjonstjeneste knyttet til innovasjons- og tekno-
logisamarbeid i forbindelse med EUs program 
for konkurranseevne og innovasjon.

European Consumer Centres skal hjelpe for-
brukere med alt fra informasjon til konfliktløs-
ning for å sikre at forbrukerne fullt ut kan 
utnytte sine rettigheter i det indre marked.

IMI er et elektronisk verktøy som raskt og 
effektivt gir myndigheter nødvendig informa-
sjon på tvers av landegrensene om administra-
tive forhold knyttet til næringsvirksomhet. 

Nasjonale kontaktpunkt for varer gir bedrif-
ter og myndigheter i andre EØS-stater infor-
masjon om hvilke nasjonale regler som regule-
rer produksjon og omsetning av en vare, f.eks. 
informasjon om det kreves tillatelse til å 
omsette en bestemt vare. 

SOLVIT er et nettverk i EØS hvor man 
søker å løse grenseoverskridende problemer 
som bedrifter eller privatpersoner møter som 
følge av at nasjonale myndigheter ikke opptrer 
i samsvar med forpliktelsene i EØS-avtalen.
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som forvaltes av Nærings- og handelsdeparte-
mentet. Det er særlig grunn til å peke på at det 
legges opp til en styrking av markedstilsynet med 
produkter. Dette vil øke produktsikkerheten, 
bidra til å styrke forbrukeres tillit til varer som er 
tilgjengelig i handelen, og til å sikre like konkur-
ransevilkår for næringslivet.

Det følger av EØS-avtalen at nasjonale bestem-
melser der det ikke finnes harmonisert EØS-
regelverk, ikke skal hindre import og eksport av 
varer mellom EØS-stater. Prinsippet om gjensidig 
godkjenning er sentralt for å sikre dette og gjelder 
for varer som har sin opprinnelse i EØS. Det betyr 
at en vare som er lovlig omsatt etter reglene i ett 
land, i prinsippet fritt skal kunne omsettes i hele 
det indre marked med mindre restriksjoner er 
begrunnet i tvingende allmenne hensyn. For å 
unngå at det vedtas nasjonale bestemmelser som 
hindrer varehandelen, er det gjennomført en 
EØS-ordning der forslag til nye og endrede regler 
som potensielt kan hindre handelen, sendes på 
høring i hele EØS. Nærings- og handelsdeparte-
mentet er ansvarlig for denne høringsordningen i 
Norge jf. EØS-høringsloven. Et regelverk som 
skulle vært notifisert men ikke ble notifisert, kan 
ikke anvendes.

Varer som er omfattes av harmonisert EØS-
regelverk, utgjør til sammen om lag tre fjerdede-
ler av handelen i EØS. Harmonisert regelverk 

utarbeides blant annet når det er behov for å sikre 
at varene er trygge. Typiske eksempler er leketøy, 
medisinsk utstyr og maskiner. 

Et direktiv og en forordning kan inneholde alle 
harmoniserte krav til en vare, dette gjelder for 
eksempel for matvarer og kosmetikk. For mange 
varegrupper benyttes det imidlertid en regule-
ringsmetode som innebærer at det kun er de over-
ordnede krav til helse, miljø og sikkerhet som ned-
felles i regelverket. Disse reglene utfylles så med 
harmoniserte europeiske standarder som utvikles 
av de europeiske standardiseringsorganisasjonene 
på oppdrag fra EU og EFTA. De tekniske krav til 
varen følger da av standarden. Fordelen med 
denne metoden er på den ene siden at lovgiverne 
slipper å forholde seg til kompliserte tekniske krav. 
Dette medvirker til at lovprosessen i EU kan gå for-
tere. På den andre siden medfører selve standardi-
seringsprosessen at næringslivet selv er med å fast-
sette de konkrete tekniske krav som gjør at kra-
vene i regelverket til helse, miljø og sikkerhet opp-
fylles når man følger standarden. Produsentene 
kan velge å følge disse standardene for å vise at 
varen samsvarer med kravene i regelverket, men 
dette kan også demonstreres på annen måte enn 
ved bruk av standardene. Nærings- og handelsde-
partementet gir et tilskudd til Standard Norge, en 
av tre norske standardiseringsorganisasjoner, for å 
ivareta norske interesser i arbeidet med utviklin-
gen av europeiske standarder. Europeiske standar-
der omgjøres til norske standarder.

Det er produsenten eller importøren som har 
ansvar for at varene oppfyller gjeldene krav. For 
enkelte varetyper kreves det at en tredjepart, et 
såkalt teknisk kontrollorgan, tester og vurderer at 
varen er i samsvar med regelverket. Tekniske 
kontrollorganer blir utpekt av nasjonale myndig-
heter etter fastsatte regler og godkjennes på euro-
peisk nivå. Akkreditering brukes ofte for å doku-
mentere kompetanse. Norsk akkreditering har 
ansvaret for akkrediteringsvirksomheten i Norge.

Varer som oppfyller kravene i EØS-regelver-
ket, skal, når dette følger av regelverket, påføres 
CE-merking, som blant annet er et verktøy for fri 
bevegelse av sikre varer i EØS. Bedrifter som 
ønsker bistand for eksempel i forbindelse med 
CE-merking, kan henvende seg til sitt regionale 
Innovasjon Norge-kontor. Innovasjon Norge er del 
av Enterprise Europe Network (EEN). Gjennom 
dette nettverket, hvor myndigheter i alle EØS-sta-
ter samarbeider, kan Innovasjon Norge bistå nor-
ske bedrifter med rådgivning knyttet til mulighe-
tene i det indre marked. Rådgivningen er gratis, 
og alle Innovasjon Norges regionkontorer har en 
særskilt EEN-rådgiver. Særlig små- og mellom-

Boks 5.15 Tiltak i EØS-vareloven 
for tryggere og enklere varehandel 

i det indre marked 

– Nye prosedyrer som myndighetene må 
følge når de treffer vedtak som helt eller 
delvis forbyr en vare som allerede lovlig 
omsettes i en annen EØS-stat

– Etablering av et varekontaktpunkt i hver 
EØS-stat slik at bedrifter kan få informasjon 
om gjeldende nasjonale tekniske forskrifter

– Minimumskrav til organiseringen av nasjo-
nale markedstilsyn, etablering av ordnin-
ger for kommunikasjon og samordning 
mellom myndigheter og etablering av 
nasjonale markedstilsynsprogrammer

– Presisering av oppgavene til tollmyndighe-
tene i forbindelse med import fra tredje-
land, bl.a. gis det en hjemmel til å destruere 
farlige varer

– Generelle regler om CE-merking av varer
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store bedrifter, med liten kapasitet til å utrede 
spørsmål knyttet til grenseoverskridende handel, 
kan dra nytte av tilbudet fra Innovasjon Norges 
deltagelse i EEN.

Fri bevegelse av tjenester

Tjenestesektoren er viktig og voksende i Europa. 
Den utgjør om lag 70 pst. av samlet BNP og en like 
stor del av sysselsettingen. Handelen med tjenester 
utgjør likevel bare 20 pst. av den samlede handelen 
i EU.26 I Norge er bildet det samme. Åtte av ti nye 
norske arbeidsplasser oppstår i tjenestesektoren. 
Regjeringen er opptatt av å legge til rette for å 
utnytte potensialet for økt verdiskaping og innova-
sjon i tjenestesektoren. For å legge til rette for eta-
blering av nye arbeidsplasser er det vesentlig å 
videreutvikle det indre marked for tjenester. Bedrif-
ter som ønsker å selge sine tjenester utenfor 
Norge, møter fortsatt en rekke hindringer. Et vel-
fungerende indre marked, også for disse tjenesteyt-
ende bedriftene, forutsetter en aktiv politikk for å 
fjerne barrierer for den frie bevegeligheten av tje-
nester. Særlig for norske kompetansebedrifter er 
det av stor betydning å sikre tilgang til markeder 
utenfor Norge. Samtidig er et velfungerende indre 
marked for tjenester av betydning ved at det gir 
norsk næringsliv tilgang til tjenester fra hele EØS.

I den sammenheng er det positivt at Europa-
kommisjonen gjennom flere av initiativene under 
Europa 2020 foreslår tiltak for å legge til rette for 
økt vekst og sysselsetting i europeisk tjenestesek-
tor. Europakommisjonen har blant annet tatt initia-
tiv til å gjennomføre tester for å avklare hvordan 
det indre marked for tjenester fungerer. Målet er 
at det med utgangspunkt i scenarioer for bedrifter 
innenfor noen tjenesteytende næringer skal kart-
legges hvilke barrierer for grenseoverskridende 
tjenestehandel disse bedriftene møter. En slik 
kartlegging åpner for en kunnskapsbasert tilnær-
ming til det indre marked for tjenester. Politikken 
kan utformes med sikte på å forenkle hverdagen 
for bedriftene der utfordringene er størst. Norge 
deltar aktivt i arbeidet med slike funksjonstester 
for det indre marked for tjenester. 

Et bedre fungerende indre marked for tjenes-
ter var bakgrunnen for tjenestedirektivet, som er 
gjennomført i norsk rett gjennom tjenesteloven. 
Målet er å forenkle handelen med tjenester, men 
også å bedre informasjon og tilsyn. I alle EØS-sta-
tene er det opprettet kontaktpunkter, slik at tje-
nesteytere som ønsker å selge tjenester til, eller å 
etablere seg i, andre EØS-stater, enkelt kan få 

informasjon og gjennomføre de prosedyrene som 
er nødvendig for å etablere seg og utøve tjeneste-
virksomhet gjennom kontaktpunktet. 

5.12.5 Frihandelsavtaler

Nærings- og handelsdepartementet leder arbeidet 
med Norges bilaterale frihandelsavtaler. Norges 
hovedmålsetting for arbeidet med frihandelsavta-
ler er å etablere frihandelsavtaler med land, eller 
grupper av land, der en avtale vil gi størst mulig 
bidrag til verdiskaping og velstand i Norge gjen-
nom økt handel ut over det som oppnås gjennom 
det multilaterale system i WTO. Dette oppnås 
blant annet ved å sikre norske bedrifter økt mar-
kedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport 
av varer, tjenester og investeringer, og å redusere 
toll og andre importhindre innenfor rammene gitt 
av norsk landbrukspolitikk. Valg av nye avtale-
partnere baseres på både økonomiske og uten-
rikspolitiske kriterier. Frihandelsavtalene skal 
bidra til det overordnede målet om bærekraftig 
utvikling for Norge og verden. Dette gjøres blant 
annet ved at vi inngår frihandelsavtaler med et 
kapittel om bærekraftig utvikling som inkluderer 
bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettighe-
ter. Oppstart av nye forhandlinger er gjenstand for 
en løpende vurdering og beslutning om oppstart 
avklares av regjeringen. 

Norge har sammen med medlemsstatene i Det 
europeiske frihandelsforbund (EFTA) i dag 
undertegnet 24 frihandelsavtaler med i alt 33 øko-
nomier. Elleve av disse avtalene, med i alt 20 land, 
har kommet på plass i perioden 2005 og frem til i 
dag. Dette er frihandelsavtalene med Albania, 
Canada, Colombia, Den sørafrikanske tollunion 
(Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland og Sør-
Afrika), Hong-kong SAR, Montenegro, Peru, Sam-
arbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen 
(Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, 
Oman, Qatar og Saudi-Arabia), Serbia, Sør-Korea 
og Ukraina. 

Det økonomiske tyngdepunktet i verden for-
skyves fra vest til øst og sør. Fortsatt høy vekst i 
Asia, Latin-Amerika og Afrika vil føre til økt etter-
spørsel også etter norske varer og tjenester. Det 
er derfor viktig å sørge for at norske varer og tje-
nester har best mulig markedsadgang i fremvok-
sende økonomier. En ny avtale i WTO vil være 
svært viktig. Samtidig vil regjeringen vektlegge 
arbeidet med å fremforhandle frihandelsavtaler 
med nye land sammen med de andre EFTA-sta-
tene. 

Regjeringens hovedprioritet i arbeidet med fri-
handelsavtaler er å sluttføre forhandlingene om 26 Europakommisjonen.
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handelsavtaler med India, Kina og Russland, i lys 
av de betydelige handelsinteresser Norge har i 
disse markedene. Asia er et satsingsområde med 
stort potensial for økt handel og investeringer 
innenfor næringer som bl.a. skipsfart, skipsutstyr, 
energi og telekommunikasjon. Norge arbeider for 
å etablere et teppe av frihandelsavtaler fra Japan i 
nord til Indonesia i sør. De pågående forhandlin-
gene med Indonesia, Malaysia og Vietnam, samt 
relansering av forhandlinger med Thailand gis føl-
gelig høy prioritet.27 

På sikt ønsker Norge å innlede forhandlinger 
med Filippinene og Pakistan.

Norge har betydelige handelsinteresser og 
investeringer i store afrikanske land som Angola 
og Nigeria. Med økonomisk vekst i flere land i 
Afrika vil kontinentet få større betydning for 
norsk næringsliv. For å understøtte næringslivets 
økte engasjement på kontinentet, og bidra til øko-
nomisk utvikling i Afrika, vil handels- eller investe-
ringsavtaler med afrikanske land vurderes. 

Latin-Amerika er i vekst og det er naturlig å vur-
dere frihandelsavtaler med latinamerikanske land 
for å sikre norske handelsinteresser i regionen. 

Regjeringen vil derfor kartlegge mulighetene for å 
innlede forhandlinger med MERCOSUR (Argen-
tina, Brasil, Paraguay, Uruguay og Venezuela).

Et viktig prinsipp ved valg av nye forhandlings-
partnere er å sikre minst like gode vilkår for norske 
aktører som bedrifter fra EUs medlemsland har, 
dvs. å inngå frihandelsavtaler med land som har fri-
handelsavtaler med EU. EFTAs forhandlinger med 
Costa Rica og Panama er et eksempel på ønsket om 
å oppnå slik EU-parallellitet. EU lanserte forhand-
linger med Japan i mars 2013 og tar sikte på innlede 
forhandlinger med USA i løpet av de nærmeste 
månedene. Nærings- og handelsdepartementet vil 
følge nøye med begge disse forhandlingsproses-
sene og vurdere hvilke  grep som vil være nødven-
dige overfor Japan og USA for å sikre at norske 
interesser ivaretas. 

Nærings- og handelsdepartementet søker å 
legge til rette for at frihandelsavtalene er mest mulig 
relevante for norske bedrifter, både for de som pro-
duserer i Norge og de som etablerer seg i utlandet. I 
forhandlingene prioriteres det å fremme viktige nor-
ske eksportinteresser som for eksempel skipsutstyr, 
maskiner, metaller, fisk, kunstgjødsel, telekommuni-
kasjonstjenester, skipsfart og tjenester knyttet til 
energisektoren. Nærings- og handelsdepartementet 
legger vekt på å være mest mulig åpen om de for-
handlingsprosesser som til enhver tid pågår. 

27 EFTA og Thailand innledet forhandlinger i 2005, men pga. 
den politiske uroen i Thailand i 2006, har forhandlingene 
ligget på is.

Figur 5.5 Frihandelsavtaler i Asia
1 Avtalen har ikke trådt i kraft i påvente av at alle GCC-landene ratifiserer avtalen.
2 Utkast oversendt mai 2013.
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5.12.6 Næringslivsdelegasjoner og politisk 
besøksvirksomhet

Gjennom aktiv politisk besøksvirksomhet ønsker 
norske myndigheter å fremme norsk næringslivs 
kompetanse i utlandet. Formålet er å sikre at 
norske bedrifter får markedsadgang, forutsigbare 
rammebetingelser og gode konkurransevilkår. 
Norge har i flere år hatt bilaterale møter i økono-
miske kommisjoner med Kina, Russland, Tyskland 
og USA. Nærings- og handelsdepartementet arbei-
der nå med å etablere tilsvarende ordninger med 
India og Brasil, og vil vurdere behovet for hvorvidt 
det skal tas initiativ til å inkludere flere land.

Nærings- og handelsdepartementet er ansvar-
lig for næringslivsdelegasjoner ved statsbesøk og 
offisielle besøk til utlandet. Målet med nærings-
livsdelegasjonene er at de deltakende bedriftene 
skal dra nytte av profileringen som følger av tilste-
deværelsen av representanter fra det offisielle 
Norge, samt at de skal få mest mulig ut av arena-
ene som skapes under et slik besøk. Slike arenaer 
inkluderer seminarer, «speed-dating», presse-
events, lunsjer, middager, politiske møter og lig-
nende hvor representanter fra lokale myndighe-
ter, næringsliv og media også deltar. Det er nor-
malt Innovasjon Norge som står for den praktiske 
organiseringen. 

Det har i inneværende stortingsperiode blitt 
gjennomført statsbesøk/ offisielle besøk med 
næringslivsdelegasjoner til Sør-Afrika, Malaysia, 
Qatar, de Forente Arabiske Emirater, Kina, Slova-
kia, India, Tyskland, Brasil, Slovenia, Kroatia, 
Ghana, Angola, Mosambik, Polen, Indonesia, 
Japan, Sør-Korea og USA. I disse delegasjonene 
har det deltatt totalt 1259 representanter fra 890 
bedrifter. Regjeringen vil fortsatt prioritere dette 
arbeidet i tiden fremover. 

Politisk besøksvirksomhet uten næringslivsde-
legasjoner har også direkte nytteverdi for 
næringslivet. Nærings- og handelsministerens 
besøk til Laos, Vietnam, Myanmar, Thailand og 
Bangladesh i våren 2013 er et godt eksempel på 
dette. I løpet av reisen møtte statsråden represen-
tanter for norske bedrifter som alt er til stede i de 
ulike landene og tok opp relevante næringslivssa-
ker i politiske møter. I noen tilfeller deltok bedrif-
tene i de politiske møtene. Slike besøk er med på 
å sette Norge og norske interesser på agendaen 
hos myndighetene i andre land, og bidrar til å 
bygge opp gode politiske relasjoner som vil være 
til nytte for norsk næringsliv. Ambassadene, Inno-
vasjon Norges utekontorer og de lokale norske 
handelskamrene er sentrale støttespillere i gjen-
nomføringen av slike besøk. 

Norske myndigheter har også intensivert 
arbeidet med å invitere myndighetspersoner og 
viktige premissgivere for norsk næringsliv til 
Norge. Denne politiske besøksutvekslingen 
bidrar til å etablere dialogarenaer for norsk 
næringsliv og deres samarbeidspartnere.

Som et ledd i arbeidet med å fremme eksport 
og næringslivets internasjonalisering, deltar 
Norge på verdensutstillinger organisert av det 
internasjonale utstillingsbyrå (BIE). Norge del-
tok på EXPO 2010 i Shanghai, og på EXPO 2012 i 
Sør-Korea, hvor temaet var bærekraftig forvalt-
ning av kyst og hav.

Beslutning om fremtidig deltakelse på verdens-
utstillinger vil foretas basert på en vurdering av 
kostnad og nytteverdi av deltakelsen. Et sentralt 
element i vurderingen vil være hvorvidt det er til-
strekkelig interesse fra norsk næringsliv for å delta. 

En bedrift som har hatt gode resultater av å 
følge næringslivsdelegasjonen fra Nærings- og 
handelsdepartementet til Brasil i 2011, er Brude 
Safety AS – en ledende aktør i Norge og Europa 
for maritimt rednings- og sikkerhetsutstyr. Bedrif-
ten fikk flere nye kontakter under det ukelange 
besøket i februar 2011. Et annet eksempel er 
bedriften Kongsberg Esco MPV. Innovasjon 
Norge hadde etablert et prosjekt med bedriften 
før reisen til Brasil og bevilget et lån. Reisen til 
Brasil kan ses i sammenheng med prosjektet med 
hensyn til markedsinformasjon og etablering av 
kontakter. Bedriften fikk gjennom deltagelsen i 
næringslivsdelegasjonen verdifulle møter og kon-
takter, spesielt med Petrobras. 

Etter delegasjonsbesøket i Brasil har Innova-
sjon Norges kontor i landet fått lettere adgang til 
sentrale myndighetspersoner, for norsk nærings-
liv. Besøket bidro også til å gi mange selskaper 
god pressedekning i brasilianske media, noe som 
har en betydelig markedsføringsverdi for Norge 
og norsk næringsliv generelt. 

5.12.7 Eksportfinansiering

Eksportfinansiering er et sentralt virkemiddel i 
arbeidet med å fremme internasjonalisering av 
norsk næringsliv. Nærings- og handelsdeparte-
mentet arbeider for å sikre at norske bedrifter har 
konkurransedyktige tilbud for eksportfinan-
siering. 

Gjennom det statlige selskapet Eksportkreditt 
Norge AS tilbyr norske myndigheter offentlig støt-
tede eksportlån, samt lån på markedsvilkår til 
norsk næringsliv. Alle lån må være såkalt CIRR-kva-
lifiserende. Eksportkreditt Norge AS kan gi tilsagn 
om CIRR-kvalifiserte eksportlån uten en øvre 
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ramme. OECD regulerer vilkårene for lånene sel-
skapet gir. Selskapet gir et robust, pålitelig og kost-
nadseffektivt finansieringstilbud til norsk eksport-
industri. Lånene skal være 100 pst. garantert. 
Akseptable garantister er den statlige forvaltnings-
bedriften Garantiinstituttet for eksportkreditt 
(GIEK), andre tilsvarende garantiinstitusjoner og 
finansinstitusjoner med god rating.

CIRR-lån er fastrentelån med rente lik statso-
bligasjonsrenten i den aktuelle valutaen pluss ett 
prosentpoeng. Rentesatsen bindes før låntager 
begynner å trekke på lånet. Renten for markeds-
lån settes ofte senere. I mars 2013 godkjente 
EFTA Surveillance Authority (ESA) et nytt pri-
singssystem for markedslån fra Eksportkreditt 
Norge. Prisingssystemet er spesielt utformet for 
langsiktige og garanterte eksportlån, og gir der-
for Eksportkreditt Norge fleksibilitet til fremover 
å prise sine lån mer i tråd med utviklingen av mar-
kedet for tilsvarende lån med tilsvarende sikker-
heter. 

5.12.8 Innovasjon Norges 
internasjonaliseringsarbeid

Innovasjon Norges samarbeid med utenrikstje-
nesten om næringsfremme og profilering er regu-
lert i en egen samarbeidsavtale. Utenrikstjenesten 
og Innovasjon Norge skal samordne sine tjenester 
i land der begge er representert, helst ved sam-
lokalisering der dette er mulig. I dag er om lag 50 
pst. av utekontorene til Innovasjon Norge sam-
lokalisert med den lokale ambassaden eller kon-
sulatet. Videre skal utenriksstasjonene være Inno-
vasjon Norges forlengede arm i land der Innova-
sjon Norge selv ikke har fysisk tilstedeværelse.

Innovasjon Norge har i dag kontorer i rundt 35 
land. De har i oppdrag å bistå norske bedrifter 
internasjonalt. Sammen med distriktskontorene i 
Norge representerer Innovasjon Norges kontorer 
i utlandet et tjenestetilbud til små og mellomstore 
bedrifter med internasjonale vekstambisjoner. 

Internasjonaliseringsarbeidet i Innovasjon 
Norge er konsentrert om tre områder:
– Informasjon og kunnskap om markeds- og kon-

kurranseforhold
– Utnyttelse av internasjonale markedsmulighe-

ter
– Internasjonal utveksling av teknologi og kunn-

skap 

Arbeidet utføres gjennom rådgivningstjenester, 
nettverkstjenester, kompetanse- og profileringstje-
nester. Internasjonalisering er også, i større eller 
mindre grad, bygget inn som et element i andre 

tjenestetilbud fra Innovasjon Norge herunder lån, 
tilskudd, industrielle forsknings- og utviklingskon-
trakter og kompetanseprogrammer. Gjennom Inn-
ovasjon Norge kan bedrifter få tilgang til viktig 
informasjon og kunnskap om utenlandske marke-
der og kulturer – og derigjennom styrke sin mar-
kedsorientering. Innovasjon Norge kan også gi 
praktisk assistanse som kan avlaste små bedrifter. 
Videre kan Innovasjon Norge bidra til å finne stra-
tegiske samarbeidspartnere. 

Som oppfølging av Meld. St. 22 (2011–2012) 
Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA 
SF, styrkes Innovasjon Norges internasjonalise-
ringsarbeid. Innovasjon Norge skal blant annet 
styrke tilstedeværelsen i nye vekstmarkeder, for 
eksempel i Asia og Afrika. Selskapet skal også 
styrke sin egen kompetanse når det gjelder inter-
nasjonale markedsmuligheter og styrke samarbei-
det med andre aktører, blant annet utenrikstjenes-
tens utestasjoner og Norges forskningsråd 

Som oppfølging av meldingen har Innovasjon 
Norge opprettet et strategisk råd for sin interna-
sjonale tilstedeværelse. 

5.13 Næringslivets samfunnsansvar

Regjeringen arbeider for at norske selskaper i 
Norge og i utlandet skal drive sin virksomhet for-
svarlig og ivareta sitt samfunnsansvar. Dette inne-
bærer blant annet at de skal sørge for anstendige 
arbeidsforhold, de skal ivareta menneskerettighe-
ter, ta miljøhensyn, ha systemer for å hindre kor-
rupsjon samt sørge for god bedriftsstyring.28  

Stortingsmelding nr. 10 (2008–2009) Nærings-
livets samfunnsansvar i en global økonomi er i stor 
grad blitt fulgt opp på de respektive departemen-
tenes ansvarsfelt. Konkrete oppfølgingspunkter i 
meldingen når det gjelder eierskapsutøvelse er 
fulgt opp, og det arbeides med å følge opp de spe-
sifikke ambisjonene og forventningene som er 
uttrykt i siste eierskapsmelding (Meld. St. 13 
(2010–2011) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap 
i en global økonomi). Et særlig tiltak på eierskaps-
området i henhold til eierskapsmeldingen er dia-
log med frivillige organisasjoner. Av meldingen 
fremgår det at det vil være nyttig, både for eierde-
partementene og for selskapene, å benytte seg av 
kompetansen til de ulike frivillige organisasjo-
nene, som har lang erfaring med å arbeide med 
tema knyttet til samfunnsansvar. Det skal i tråd 

28 Regjeringens politikk om næringslivets samfunnsansvar er 
nedfelt i Stortingsmelding nr. 10 (2008–2009) Nærings-
livets samfunnsansvar i en global økonomi. 
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med eierskapsmeldingen arrangeres årlige inter-
essentmøter mellom eierdepartementene og de 
frivillige organisasjonene for å belyse ulike pro-
blemstillinger, og for å øke kunnskapen om sel-
skapene og de utfordringene de står overfor. 
Nærings- og handelsdepartementet har ansvaret 
med å koordinere slike møter. Dialogforumet som 
har fått navnet Kompetanseforumet er etablert og 
første møte fant sted i mai 2013. 

Regjeringens rådgivende utvalg for samfunns-
ansvar KOMpakt ble revitalisert i 2011. Det første 
møtet i det revitaliserte forumet ble avholdt i 
desember 2011. Under KOMpakt og som et ledd i 
informasjonsarbeidet overfor norsk næringsliv ble 
det arrangert en stor internasjonal CSR-konfe-
ranse i Oslo i november 2012. Måneden før ble det 
avholdt en større nordisk næringslivskonferanse 
med CSR-tema i Trondheim. Regjeringen har 
også støttet utarbeidelsen av en veileder for 
næringslivet om ivaretakelse av samfunnsansvar i 
leverandørkjeden, og støtter ulike initiativ for å 
bedre forholdene knyttet til tekstilindustrien i 
enkelte asiatiske land.

Samfunnsansvar er et prioritert tema i dialo-
gen med myndigheter og næringsliv ved for 
eksempel politiske besøk, økonomiske kommisjo-
ner og i forbindelse med handelsavtaleforhandlin-
ger. Det stilles også krav om at bedrifter skal iva-
reta sitt samfunnsansvar ved tildeling av offentlig 
støtte til næringslivet gjennom blant annet Innova-
sjon Norge, Eksportkreditt Norge AS og Garanti-
instituttet for eksportkreditt (GIEK). Innovasjon 
Norge og GIEK har utviklet egne retningslinjer 
for sitt arbeid med samfunnsansvar, mens det 
nylig etablerte Eksportkreditt Norge AS har frist 
ut 2013 til å få slike retningslinjer på plass.

FNs veiledende retningslinjer for næringsliv 
og menneskerettigheter (UN Guiding Principles 
for Business and Human Rights) ble vedtatt i 2011 
og følges opp nasjonalt. Det er igangsatt et arbeid 
med utforming av en nasjonal handlingsplan for 
oppfølging av FN-retningslinjene.

Kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for 
flernasjonale selskaper ble styrket og fristilt fra 
regjeringen i mars 2011. Kontaktpunktet vil bli 
evaluert i 2014.

Næringslivets samfunnsansvar er også viktig 
ut fra den betydning de varer og tjenester som til-
bys kan ha for folkehelsen, noe det er vist til i 
Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen.

Regjeringen er overbevist om at det å ivareta 
sitt samfunnsansvar gir norske bedrifter et godt 
omdømme, en lojal arbeidsstokk, samt styrker 
konkurransekraften og attraktiviteten hos kun-
dene og derved lønnsomheten.

5.14 Forenkling 

Regjeringen ønsker at bedriftene skal bruke mest 
mulig av tiden sin på produksjon og tjenesteyting. 
Regjeringen har satt et ambisiøst mål for foren-
klingsarbeidet rettet mot næringslivet. Regjerin-
gens mål er at innen utgangen av 2015 skal belast-
ningene på det norske næringslivet være redusert 
med 10 mrd. kroner. Nærings- og handelsdeparte-
mentet har som ambisjon at om lag halvparten 
skal være oppnådd i nåværende stortingsperiode. 
Dette er et ambisiøst mål som vil kreve et godt og 
tett samarbeid mellom forvaltningen og næringsli-
vet for at vi skal klare å nå det. Målet er et av flere 
politiske tiltak for å oppnå merkbare resultater av 
arbeidet med forenkling.

Moderne samfunn forutsetter omfattende 
offentlige reguleringer og gjensidig utveksling av 
informasjon mellom næringslivet og offentlig sek-
tor. Rask utvikling i blant annet teknologi, kompe-
tanse og internasjonal påvirkning gjør det nødven-
dig med en kontinuerlig overvåking og utvikling 
av offentlige reguleringer. Idealet er ikke fravær 
av reguleringer, men reguleringer som er enkle, 
oversiktlige og forutsigbare, og som ikke påfører 
næringslivet større kostnader enn nødvendig. 

God dialog med næringslivet og næringsorga-
nisasjonene er en grunnleggende forutsetning for 
å lykkes med forenklingsarbeidet. Regjeringen 
legger derfor stor vekt på kontinuerlig kontakt 
med næringslivet gjennom næringsorganisasjo-
ner og enkeltbedrifter. 

Per 12. april 2013 er det gjennomført og 
besluttet å gjennomføre 42 tiltak som, når alle er 
gjennomført i 2015, vil gir en årlig besparelse for 
næringslivet på nærmere 5 mrd. kroner. 

Norske reguleringer og rammevilkår for 
næringslivet er generelt gode. Vi hevder oss godt 
sammenlignet med både handelspartnere og kon-
kurrenter. Verdensbanken sammenligner land 
langs en rekke indikatorer som viser hvor 
næringsvennlige et lands reguleringer er. Norge 
gjør det godt på de fleste områder og det er bare 
fem land i verden som er mer næringsvennlige. 
Det pekes likevel på tre områder hvor vi kan bli 
betydelig bedre. Plan- og byggesaksprosesser, 
etablering av lånefinansieringsordning, samt kost-
nader for oppstart av selskaper.29

5.14.1 Elektroniske tjenester og Altinn

Regjeringens ambisjon er at Norge skal være 
ledende i verden på å tilby elektroniske tjenester 

29 Verdensbanken (2012). Doing Business.
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fra offentlig sektor. Utviklingen av elektroniske 
tjenester, og i første rekke Altinn, har vært det vik-
tigste og mest suksessfulle verktøyet i foren-
klingsarbeidet. 

Altinn er den sentrale portalen for innsending 
av elektroniske skjemaer til det offentlige. I dag er 
40 etater med i samarbeidet. Ca. 750 elektroniske 
skjemaer er nå tilgjengelige døgnet rundt, og om 
lag 120 millioner digitale skjemaer og meldinger 
er sendt via Altinn siden oppstarten i 2003. Det tas 
sikte på en utvikling der elektroniske tjenester 
over tid fullt ut erstatter papir i kommunikasjonen 
mellom næringslivet og offentlig sektor.

 Regjeringen gjennomfører et omfattende 
arbeid med å videreutvikle Altinn (Altinn II). Gjen-
nom Altinn II-prosjektet vil det bli større mulighet 
for etatene til å samordne opplysningene som 
næringslivet sender inn og bedre mulighet for å 
kommunisere med brukerne elektronisk.

Regjeringen vedtok høsten 2012 hovedpunkter 
for den videre utviklingen av Altinn. Punktene er 
basert på rapporten Ny strategi for Altinn30 som 
ble utarbeidet av en tverrdepartemental arbeids-
gruppe. Hovedpunktene har både en kortsiktig og 
en langsiktig tidshorisont. Altinn skal fortsette å 
være et sentralt element i regjeringens digitalise-
ringsprogram, som ble introdusert våren 2012. På 
kort sikt skal imidlertid Altinn prioritere å få en 
stabil og robust løsning som har den nødvendige 
kapasiteten. 

Altinn er en hovedkilde for offentlig informa-
sjon til næringslivet. Informasjon om regler og 
støtteordninger ble lagt inn i Altinn i 2011. Dette 
er en samordning av informasjon fra Bedriftshjelp, 
Bedin og eksisterende innhold i Altinn/Hjelp til 
regelverk og som har blitt vesentlig videreutvi-
klet. Ambisjonen er at Altinn-portalen på en over-
siktlig og lettfattelig måte skal gi tilgang til all 
informasjon næringslivet trenger fra det offent-
lige. 

I forbindelse med innføringen av tjenestedi-
rektivet i Norge har Altinn blitt kontaktpunkt for 
utenlandske tjenesteytere. Dette innebærer at 
utenlandske tjenesteytere skal finne all nødvendig 
informasjon og kunne søke om nødvendige tilla-
telser dersom de ønsker å tilby sine tjenester i 
Norge. Det arbeides fortløpende med å tilrette-
legge informasjon og utvikle Altinn-løsningen i 
henhold til kravene i tjenestedirektivet.

Altinn har vært en suksess som skal utvikles 
videre. Altinn innehar en unik integrasjon med 
mer enn 70 ulike fagsystemer og benytter univer-

sell utforming for forenklet overføring av informa-
sjon til det offentlige direkte fra datamaskin til 
datamaskin. Altinn har lansert den første sam-
handlingstjenesten «Digital konkursbehandling». 
Dette er den første av flere planlagte samhand-
lingstjenester i Altinn som skal sette sammen 
ulike skjema, meldinger og innsyn for at sluttbru-
keren på best mulig måte skal få tilpasset sine 
behov. «Digital konkursbehandling» er godt mot-
tatt, og siden lanseringen i januar har om lag 95 
pst. av bobestyrerne benyttet den til å hente ut 
informasjon. I Altinns årlige brukerundersøkelse 
svarte 84 pst. av næringslivslederne at deres 
bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaar-
beid ved bruk av Altinn. Forenklingene har ført til 
betydelige innsparinger for både næringslivet og 
det offentlige gjennom blant annet mer effektivt 
tidsbruk, lavere portokostnader og gjenbruk av 
tilgjengelige data. I arbeidet med å gjøre Altinn 
enda bedre vil vi legge særlig vekt på at Altinn 
skal fremstå som en brukervennlig og trygg løs-
ning.

5.14.2 Unntak fra revisjonsplikt for små 
selskaper

Fra regnskapsåret 2011 kunne små aksjeselskap 
velge bort revisjon av årsregnskapet. Dette er et 
av de viktigste forenklingstiltakene i de senere 
årene og innebærer en vesentlig lettelse i adminis-
trative kostnader for de mindre selskapene. Ved 
utgangen av 2012 hadde 75 000 aksjeselskaper 
meldt til Brønnøysundregistrene at de ville 
benytte seg av denne muligheten, og 2 av 3 nye 
selskaper etableres nå uten revisor. 

Den nye loven gjelder selskaper som oppfyller 
følgende tre vilkår: under 5 mill. kroner i driftsinn-
tekter, under 20 mill. kroner i balansesum og gjen-
nomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer 
enn 10 årsverk. Med dette vil selskapene selv få 
muligheten til å vurdere om kostnadene knyttet til 
revisjon overstiger den nytten selskapene har av 
reviderte regnskaper. 

Loven innebærer også at norske aksjeselska-
per og NUFer (Norskregistrert utenlandsk fore-
tak) med begrenset ansvar likestilles når det gjel-
der krav til revisjon. Dette har vært sentralt for 
regjeringen i arbeidet med å få gjennomført forsla-
get. For øvrig er det ønskelig å legge til rette for at 
selskaper som utelukkende driver virksomhet i 
Norge, i størst mulig grad er stiftet etter og under-
lagt norsk aksjelovgivning. 

I Prop. 51 L (2010–2011) Endringer i revisor-
loven og enkelte andre lover (unntak for revisjons-
plikt for små aksjeselskaper) ble det varslet at ord-

30 http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/
Rapporter_2013/altinnstrategi.pdf
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ningen med unntak for revisjonsplikt for små 
aksjeselskaper skulle evalueres etter noe tid. Eva-
lueringen skal kartlegge positive og negative kon-
sekvenser både for selskapene som fravelger revi-
sor, for andre økonomiske aktører, for skattemyn-
dighetene og for samfunnet. I desember 2012 ble 
det utlyst en åpen anbudskonkurranse. Handels-
høyskolen BI ble tildelt kontrakten i april 2013. 
Prosjektet er nå startet opp, og offentlig tilgjenge-
lig sluttrapport skal foreligge innen utgangen av 
desember 2014. Opplegget og resultater skal drøf-
tes med berørte aktører underveis i prosjektet. 
Resultatene av evalueringen vil være et viktig inn-
spill for å vurdere endringer i revisjonsregelver-
ket eller andre tiltak som kan avbøte eventuelle 
negative konsekvenser av unntaket. 

5.14.3 Forenkling av aksjeloven

Mer enn 40 pst. av bedriftene i Norge er aksjesel-
skaper, og størsteparten av omsetningen i norsk 
næringsliv finner sted i aksjeselskaper. Forenklin-
ger i aksjeloven vil derfor merkes for svært mange 
aktører i næringslivet. I tråd med regjeringens poli-
tiske plattform har det blitt gjennomført en utred-
ning for å se på om det kan gjøres endringer i aksje-
loven, med spesielt henblikk på endringer for de 
minste aksjeselskapene. Utredningen Forenkling 
og modernisering av aksjeloven av advokat Gud-
mund Knudsen var ferdig i januar 2011. 

Med bakgrunn i denne utredningen la regjerin-
gen frem et lovforslag om endringer i aksjeloven 
2. september 2011. Lovforslaget er nærmere omtalt 
i Prop. 148 L (2010–2011). Lovendringene trådte i 
kraft 1. januar 2012. Kravet til minste aksjekapital 
er redusert fra 100 000 kroner til 30 000 kroner for 
aksjeselskaper. Aksjekapitalen som skytes inn i 
aksjeselskapet skal kunne brukes til å dekke utgif-
tene ved å stifte aksjeselskapet, som for eksempel 
utgifter til bistand fra advokat og revisor ved stiftel-
sen. Heretter skal også finansinstitusjoner, ikke 
bare revisorer, kunne bekrefte aksjeinnskuddene 
til selskapet dersom aksjeinnskuddene uteluk-
kende skal gjøres opp med penger. 

Regjeringen ønsker å stimulere til at flere nye 
selskaper etableres som aksjeselskap. Å redusere 
kostnadene ved å stifte et aksjeselskap innebærer 
at aksjeselskapet vil bli lettere tilgjengelig for flere 
næringsdrivende. Reduserte krav til aksjekapital 
er et viktig tiltak for å legge til rette for oppstart av 
næringsvirksomhet i Norge og gjør aksjeselskaps-
formen mer konkurransedyktig sammenlignet 
med utenlandske selskapsformer. Denne strate-
gien har virket. Gjennom 2012 var det en markant 
økning i antall stiftede aksjeselskaper og en like 
markant nedgang i antall NUF-selskaper. Dette 
kan også ha sammenheng med at små aksjesel-
skaper fra regnskapsåret 2011 fikk mulighet til å 
velge bort revisjon av årsregnskapet, jf. avsnitt 
5.14.2. 

Figur 5.6 Antall nyetableringer fordelt på eierform1. 2001–2012
1 Nyetableringer unntatt offentlig forvaltning og primærnæringen.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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5. april fremmet regjeringen en lovproposisjon 
om de øvrige forslagene i utredningen Forenkling 
og modernisering av aksjeloven. 

Sentrale endringer i loven er:
– Forslag om forenklinger i stiftelsesprosedyrene, 

slik at det blir enklere og billigere å stifte selska-
per. Blant annet legges det bedre til rette for 
elektroniske løsninger ved stiftelse av et aksje-
selskap. Så lenge aksjeinnskuddet er i penger vil 
det ikke lenger kreves en åpningsbalanse.

– Forslag til regler som gjør det enklere å dele ut 
utbytte fra et selskap og å erverve egne aksjer. 
Man kan dele ut utbytte på basis av en mellom-
balanse i stedet for å vente til avlagt årsregn-
skap. 

– Videre foreslås det mer fleksible regler for å 
kunne tilpasse organiseringen av selskapet til 
selskapets individuelle behov. Selskapet vil etter 
forslaget i større grad enn i dag kunne velge 
hvordan det vil organisere seg. Blant annet fore-
slås det at generalforsamling og styremøter kan 
gjennomføres enklere og med mindre formelle 
krav enn etter gjeldende regler. Antall styremed-
lemmer vil i større grad være opp til selskapet 
og det kreves ikke lenger vara.

På generell basis fortsetter arbeider med forenk-
linger for næringslivet. Det vil være fokus på for-
enklinger i alle sentrale lover rundt bokføring og 
regnskap, fortsettelse av digitaliseringsprosessen 
spesielt ved hjelp av Altinn; samt en ny gjennom-
gang av det grunnleggende regelverket for skatt 
og avgift inklusive selve ligningsbehandlingen. 
Gjennom forenklingsprosjektet har forvaltningen 
fått ny fokus på å utvikle en bedre servicehold-
ning overfor næringslivet gjennom å legge 
næringslivets behov som grunnlag for utforming 
av lover og regler. Forenklingsprosjektet arbeider 
med et stort antall mulige forenklinger innen 
mange departement og etater, og holder et kon-
stant trykk på forvaltningen for å få de forskjellige 
tiltak besluttet og gjennomført.

5.15 Eierskap

Regjeringen er opptatt av et aktivt mangfoldig 
godt eierskap, både privat og offentlig. Et slikt 
eierskap er viktig for vår evne til ønsket omstil-
ling, innovasjon og verdiskaping.

Verdiskapingen avhenger av at det etableres, 
videreutvikles og drives lønnsomme bedrifter, og 
at ulønnsomme bedrifter omstilles eller avvikles. 
God ledelse og aktivt og godt eierskap er viktig 
for å få til det. Dyktige ledere og eiere samarbei-

der gjerne godt med de ansatte og bidrar med 
kunnskap, kompetanse, nettverk og kapital. Gode 
eiere realiserer samordningsgevinster, de forbere-
der seg på forandringer ved å styrke evnen til 
omstilling og innovasjon og de håndterer risiko 
godt. Slik bidrar de til at virksomheter tilpasser 
seg en verden i stadig endring. 

Et mangfoldig eierskap

Et mangfold blant eiere er viktig fordi ulike nærin-
ger og forskjellige faser i en virksomhets livssy-
klus gjerne stiller ulike krav til eierne og deres 
kunnskap, kompetanse, nettverk og kapital samt 
risikoevne og -vilje. Et mangfoldig eierskap bidrar 
til god utnyttelse av eierskapskompetansen. 
Eksempler på regjeringens politikk for å legge til 
rette for et mangfoldig eierskap er:
– Såkornfondene bidrar med kapital og stiller 

bl.a. krav om privat deltagelse. Dette bidrar til 
innovasjon og vekst blant private bedrifter.

– Det legges til rette for nye ideer ved å satse på 
forskning og innovasjon. 

– Det legges til rette for entreprenører gjennom 
virkemiddelapparatet ved å tilby kunnskap, kom-
petanse, nettverk og kapital. Det satses på entre-
prenørskap i utdanningen og på at flere kvinner 
skal ha muligheten for å bli entreprenører. 

– Arbeidsledige som ønsker å starte virksomhet 
selv gis anledning til det gjennom NAV.

– Regjeringen legger til rette for eierskifter. 
Gode eierskifter bidrar gjerne til at virksomhe-
ter eies og drives av dem som er motivert og 
godt skikket og bidrar til at mangfold, kunn-
skap og kompetanse videreføres. 

– Regjeringen er opptatt av at mangfoldet er 
representert i styrerommene. 

– Regjeringen vil bidra til økt eierskap basert på 
samvirke og bedrifter eiet av de ansatte.

Vi har et mangfoldig eierskap. Ved inngangen 
til 2012 var det drøyt 487 000 bedrifter i Norge; av 
disse var 38 pst. aksjeselskap og 47 pst. enkeltper-
sonforetak.31 Det personlige eierskapet er omfat-
tende. Riktignok eies mange bedrifter av andre 
bedrifter, men over 80 pst. av alle bedrifter i Norge 
har en norsk person som største eier, jf. figur 5.5. 
Nærmere 200 000 personer er hovedeier i en 
bedrift. Årlig etableres om lag 50 000 nye bedrifter 
der personlige eiere i all hovedsak står bak, se 
figur 5.6 som viser utviklingen i perioden 2001–
2012. Personlige eiere bidrar slik til et næringsliv 

31 Statistisk sentralbyrå.
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med omstilling og innovasjon. Personlige eiere er 
særlig representert i maritim næring, bygg og 
anlegg, reiseliv og handel. De er lite representert i 
olje- og gassnæringen. 

I tillegg til at privateide foretak utgjør en stor 
andel av alle foretak, står de private bedriftene for 
en stor del av sysselsettingen og verdiskapingen 
og de er viktige for dynamikken i næringslivet – 
for omstillingen og innovasjonen. Privateide nor-
ske foretak har over tid hatt bedre avkastning på 
kapitalen enn de utenlandskeide foretakene som 
opererer i Norge.32 

Statlig eierskap

Det offentlige er blant de største eiergrupperin-
gene i norsk næringsliv, og staten forvalter store 
verdier i norske selskaper på vegne av samfunnet. 
Statens eierskap er særlig synlig i de børsnoterte 
selskapene hvor statens eierandeler (inkludert 
mindre andeler eiet av kommuner og statsforetak) 
utgjorde 35,3 pst. av egenkapitalinstrumentene på 
Oslo Børs ved utgangen av 2010. Størrelsen på 
den offentlige formuen gjør at staten mest sann-
synlig også vil være en stor eier i fremtiden. 
Regjeringens eierskapspolitikk er redegjort for i 
eierskapsmeldingen som ble lagt frem våren 
201133.

Det statlige eierskapet skal forvaltes på en 
aktiv og profesjonell måte. Langsiktighet, forutsig-
barhet og samfunnsansvar er kjennetegn i en stra-
tegi for økt verdiskaping, industriell utvikling og 
trygge arbeidsplasser i Norge og internasjonalt. 
Innenfor rammene av rolledelingen mellom eier 
og styret/selskapsledelsen slik den fremgår av 
selskapslovgivningen og av allment aksepterte 
prinsipper for god eierstyring, vil regjeringen ha 
en aktiv og moderne eierskapspolitikk. Eierskaps-
politikken tar inn over seg de sentrale utviklings-
trekkene i norsk og internasjonalt næringsliv og 
stiller tydelige forventninger til selskapene. 

Regjeringen mener at staten, som en langsik-
tig og kapitalsterk eier, gir et viktig bidrag til å 
styrke langsiktig eierskap i det norske kapitalmar-
kedet og i sentrale norske selskaper. Staten kan, 
sammen med andre langsiktige investorer, bidra 
til stabilitet i eierskapet og stimulere til industriell 
utvikling av norske selskaper og oppbygging av 
norsk kompetanse over tid.

Det store statlige eierskapet medfører at 
måten staten som eier handler på har stor betyd-
ning for offentlighetens og investorers tillit til nor-
ske bedrifter og til det norske kapitalmarkedet. 
Staten må utøve eierskapet profesjonelt, både av 
hensyn til å skape stor tillit til staten som eier hos 
investorer og aktører i næringslivet, men også av 
hensyn til tilliten hos innbyggerne. Som den stør-
ste enkelteier i norsk næringsliv er eierskapsutø-
velsen viktig både med hensyn til de konsekven-
ser den har for de selskapene staten er eier i og på 
grunn av den standard den setter for eierskapsut-
øvelsen i Norge. 

Endringer i eierstruktur og finansiering er en 
naturlig del av et selskaps utvikling. Regjeringen 
har derfor valgt å støtte opp om og delta i en 
rekke transaksjoner på forretningsmessig grunn-
lag de seneste årene. Dette illustrerer hvordan 
regjeringen aktivt har bidratt til selskapenes 
industrielle utvikling. Eksempelvis tilførte staten 
Statkraft SF 14 mrd. kroner høsten 2010 for å 
bidra til at selskapet i perioden 2010–2015 kan 
gjøre investeringer i fornybar energi på i overkant 
av 80 mrd. kroner. Et annet eksempel er Norsk 
Hydro ASA, hvor staten, sammen med andre 
aksjonærer, i 2010 bidro med finansiering slik at 
Hydro kunne kjøpe aluminiumsvirksomheten til 
Vale S.A. 

Økende globalisering og raskere endringer i 
næringslivet gjør det vanskeligere for selskaper å 
opprettholde strategiske posisjoner over tid. Sel-
skapene må ha en høy endringstakt, god evne til 
omstilling og må ta raske beslutninger når forret-
ningsmuligheter oppstår. Både selskapenes 

32 For mer detaljer, se rapporten som denne fremstillingen 
bygger på: NHO (2012) Privat eierskapsberetning. NHO 
Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012.

33 Meld. St. 13 (2010–2011) Aktivt eierskap – norsk statlig 
eierskap i en global økonomi.

Figur 5.7 Andel av alle foretak i norsk næringsliv 
fordelt etter største eier. 2010

Kilde: NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 
(Menon)
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Boks 5.16 Statlig eierskap

Overordnede begrunnelser for statlig eierskap

Regjeringen mener det er riktig og viktig at sta-
ten bidrar til næringsutvikling i Norge gjennom 
en betydelig og aktiv eierposisjon i norsk 
næringsliv. Et statlig eierskap innebærer forut-
sigbarhet og mulighet for satsing på langsiktig 
industriell utvikling og verdiskaping. Statlig eier-
skap betyr også mye for et sterkt norsk eier-
skap. Ofte vil de eneste eiermiljøene som er 
store nok til å overta statens eierandel være 
utenlandske. En privatisering av det statlige eier-
skapet vil derfor i mange tilfeller også bety at 
eierskapet flagges ut av Norge.

Regjeringen legger vekt på at det skal være 
klarhet om hvorfor staten er eier i ulike selska-
per. Dette tydeliggjør statens ambisjoner med 
eierskapet og gjør det lettere for selskapene å 
forholde seg til statens interesser som aksjonær. 
Samtidig gjør klarhet om statens mål det enklere 
å kommunisere statens forventninger til selska-
pene og å følge opp disse i eierskapsforvaltnin-
gen.

Regjeringen vil peke på noen overordnede 
hovedbegrunnelser for at staten skal være en 
betydelig direkte eier i selskaper, i tillegg til den 
langsiktige verdiskapingen.

Nasjonal forankring av viktige selskaper og 
nøkkelkompetanse

Regjeringen vil føre en næringspolitikk som leg-
ger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert 
og bærekraftig næringsliv i hele landet. Statlig 
eierskap skal spille en viktig rolle og være et 
positivt bidrag i utviklingen av det samlede nor-
ske næringslivet. Regjeringen vil derfor gjen-
nom det statlige eierskapet bidra til at norske 
bedrifter, teknologi, og virksomheter beholdes 
og videreutvikles i Norge. For å kunne lykkes 
med dette er det nødvendig at selskaper som 
representerer bransjer og nøkkelkompetanse 
som er av nasjonal betydning, opprettholder sin 
forankring i Norge og sitt tyngdepunkt i Norge.

Med en eierandel på minst en tredel kan sta-
ten som eier sikre at et selskap beholder sitt 

hovedkontor, og dermed viktige hovedkontor-
funksjoner, i Norge. Regjeringen mener at stat-
lig eierskap på denne måten bidrar til et større 
innslag av langsiktighet og nasjonal forankring 
av eierskapet i noen av de store norske industri-
konsernene.

Beslutninger med konsekvenser for selska-
pets forretningsmessige utvikling fattes som 
regel ved hovedkontoret og i selskapets styre og 
bedriftsforsamling. Nasjonal forankring av 
hovedkontorfunksjoner er derfor et viktig spørs-
mål både i Norge og i mange andre land. Norsk 
hovedkontor i selskaper av strategisk betydning 
kan bidra til å sikre og utvikle spesialisert indus-
triell, teknologisk og finansiell kompetanse. 
Hovedkontoret er også en arena for å utvikle og 
trene ledere som senere går ut i øvrige deler av 
norsk næringsliv. Regjeringen mener at samspil-
let mellom hovedkontormiljø og ulike nasjonale 
institusjoner har betydning for næringslivsutvik-
lingen innenfor enkelte sektorer i Norge og 
bidrar til å styrke regionale næringsmiljøer.

Kontroll med og avkastningen av felles 
naturressurser

På enkelte områder er andre offentlige virke-
midler ikke tilstrekkelig for å sikre råderetten 
over og inntektene fra landets store naturressur-
ser, spesielt innenfor energi. Regjeringen mener 
det i disse tilfellene er nødvendig med statlig 
eierskap. Statoil ASA, Petoro AS, Statkraft SF og 
Statskog SF er eksempler på at statlig eierskap 
benyttes som virkemidler ved utnyttelsen av 
naturressursene til fellesskapets beste.

Målet om at inntektene fra naturressursene 
skal komme hele befolkningen til gode ivaretas 
bl.a. gjennom skattesystemet. Statens eierskap i 
energiselskapene er likevel viktig i regjeringens 
politikk for at inntektene fra naturressursene 
skal komme fellesskapet til gode i størst mulig 
grad. I tillegg gir statlig eierskap i denne typen 
selskaper god mulighet for kontroll av rammene 
for selskapenes virksomhet gjennom fastsettelse 
av formålsparagraf og andre vedtekter.



140 Meld. St. 39 2012–2013
Mangfold av vinnere
ledelse, styre og eierne må forvente å ta stilling til 
større strategiskift og investeringer oftere og ras-
kere enn før. 

Dette er bakgrunnen for at regjeringen i for-
bindelse med Eierskapsmeldingen våren 2011 
fikk fullmakt til å kunne delta i eventuelle, 
begrensede egenkapitalutvidelser i Yara Interna-
tional ASA og Kongsberg Gruppen ASA. Med 
slike fullmakter vil regjeringen effektivt kunne 
opprettholde statens eierandeler dersom det opp-
står et behov for raskt å gjennomføre en begren-
set egenkapitalutvidelse. Dette vil kunne bidra til 

at selskapene innenfor gitte rammer raskere og 
mer effektivt kan ta stilling til konkrete investe-
ringsmuligheter og lykkes i strategiske grep.

Ovennevnte utviklingstrekk krever en ytterli-
gere profesjonalisering av måten staten utøver sitt 
eierskap på. Dette har resultert i at regjeringen 
har besluttet å styrke den statlige eierskapsutøvel-
sen for å oppnå en videreutvikling og ytterligere 
profesjonalisering. Nærings- og handelsdeparte-
mentets rolle som et kompetanse- og ressursmiljø 
for den statlige eierskapsutøvelsen er også styr-
ket, og det er lagt til rette for et økt interdeparte-

Boks 5.16 (forts.)

Sektorpolitiske hensyn

Regjeringen mener at enkelte oppgaver er så 
grunnleggende viktige å ivareta at disse bør 
utføres av offentlige organer eller selskaper som 
ikke styres av kommersielle interesser. Dette 
omfatter blant annet sektorpolitiske oppgaver 
knyttet til helsesektoren, samferdselssektoren 
og annen samfunnskritisk infrastruktur. Eksem-
pelvis har AS Vinmonopolet en viktig rolle i gjen-
nomføringen av en ansvarlig alkoholpolitikk.

Det påhviler staten som politikkutformer og 
myndighetsutøver et særskilt ansvar for å iva-
reta god nasjonal infrastruktur, herunder hoved-
veier, jernbane, flyplasser, strømnett og nett for 
leveranse av elektroniske kommunikasjonstje-
nester (ekom-tjenester) mv. For ekom-tjenester 
er dette eksplisitt uttrykt i ekomloven, hvis for-
mål er å sikre brukerne i hele landet gode, rime-
lige og fremtidsrettede elektroniske kommuni-
kasjonstjenester gjennom effektiv bruk av sam-
funnets ressurser ved å legge til rette for bære-
kraftig konkurranse samt stimulere til nærings-
utvikling og innovasjon.

Selv om statlige selskaper med sektorpoli-
tiske mål ikke skal styres av kommersielle inter-
esser er det viktig at virksomhetene drives 
effektivt.

Produksjon ved markedssvikt og forvaltning av 
monopoler

For et samfunn er det enkelte varer og tjenester 
som best produseres på en annen måte enn i et 
marked med fri konkurranse. Dette kan for 
eksempel være tilfellet ved produksjon av felles-

goder eller produksjon på områder hvor det er 
naturlige monopoler. Denne begrunnelsen for 
statlig eierskap må sees i sammenheng med 
ønsket om å ivareta sektorpolitiske hensyn, jf. 
omtale over, og i hvert enkelt tilfelle bør det vur-
deres hvorvidt statlig eierskap gjennom en sel-
skapsform er det mest hensiktsmessige virke-
middelet, målt mot andre virkemidler og endrin-
ger i markedsforholdene.

Staten har således skilt ut statlige virksom-
heter for å etablere markedsplasser for virksom-
het som tidligere er drevet som statlig monopol, 
der markedet ikke fungerer eller der markedet 
preges av ufullkommen konkurranse. Slike sel-
skaper vil normalt drives på forretningsmessige 
vilkår og ha et sterkt fokus på å oppnå god kon-
kurranseevne. Omgjøringen av den statlige eta-
ten Televerket til Telenor i 1994 er et eksempel 
på det å etablere både et selskap og en markeds-
plass, i dette tilfelle for teletjenester.

Langsiktig eierskap i det norske kapitalmarkedet

Regjeringen mener at staten, som en langsiktig 
og kapitalsterk eier, gir et viktig bidrag til å 
styrke langsiktig eierskap i det norske kapital-
markedet. Staten kan sammen med andre lang-
siktige investorer, bidra til stabilitet i eierskapet 
og stimulere til industriell utvikling av norske 
selskaper og oppbygging av norsk kompetanse 
over tid. Staten er opptatt av den økonomiske 
utviklingen i selskapene og krav til denne på 
kort sikt, men staten har som eier et langsiktig 
perspektiv på sitt eierskap som vektlegger en 
god utvikling av selskapene over tid.
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mentalt samarbeid i eierskapsspørsmål gjennom å 
bygge ut Eierskapsavdelingens koordinerende 
rolle. 

Regjeringen mener det er riktig at staten fort-
satt skal eie i de fleste selskapene staten eier i dag. 
Regjeringen mener også at det totale omfanget av 
statens eierskap skal være på om lag samme nivå 
som i dag. Staten vil også opprettholde eierskapet 
i særlig viktige selskaper som blant annet Telenor, 
Norsk Hydro, DNB og Statoil. Selskaper som Stat-

kraft, Statnett og Statskog skal fortsatt være 
heleide av staten.

Det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig at 
staten skal ha uendrede eierandeler i hvert enkelt 
selskap i all fremtid. Det må med jevne mellom-
rom gjøres vurderinger av om begrunnelsen for 
statlig eierskap fortsatt er til stede. Samtidig må 
det vurderes om økt statlig eierskap eller tilførsel 
av statlig kapital kan være hensiktsmessig i noen 
tilfeller. 
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6  Satsinger og strategier

En aktiv og fremtidsrettet næringspolitikk skal 
legge til rette for lønnsom næringsutvikling i hele 
bredden av næringsaktiviteter. Samtidig mener 
regjeringen at Norge lykkes enda bedre dersom 
vi også legger spesielt vekt på å utvikle noen 
næringsgrener hvor vi har spesielt fortrinn, eta-
blerte miljøer, sterke tradisjoner og spesielt store 
fremtidsmuligheter. Politiske valg innenfor områ-
der som eksempelvis forskning, infrastruktur, 
utdanning, miljøreguleringer og internasjonal 
politikk, påvirker rammebetingelsene for bedrifter 
og bransjer på ulik måte, og er dermed også med 
på å påvirke hvem som lykkes best.

Et lite land som Norge kan aldri bli best på alt. 
Derimot kan vi utvikle noen sterke ledende mil-
jøer som kan være både konkurransedyktige og 
lønnsomme i Norge og i internasjonale markeder. 
De sterke og konkurransedyktige næringsgre-
nene er ofte bygget på historiske næringstradisjo-
ner i Norge, ofte knyttet til områder hvor Norge 
har hatt natturressurser og naturlige fortrinn, 
men samtidig utviklet gjennom sterk utvikling av 
teknologi og kompetanse kombinert med god 
offentlig innsats og tilrettelegging.

Både i Innovasjonsmeldingen fra 2007 og i 
Soria Moria-erklæringen har regjeringen pekt ut 
områdene energi, miljøteknologi, reiseliv, marin 
og maritim sektor som satsinger i den aktive 
næringspolitikken. Dette har ført til utviklingen av 
strategier, handlingsplaner og særskilt politisk 
oppmerksomhet på disse områdene. Denne mel-
dingen følger opp Soria Moria-erklæringens vekt-
legging av disse næringsområdene. Samtidig ryd-
des det noe opp i hva som er et næringsområde og 
hva som er en tverrgående strategisk satsing. 
Etter regjeringens syn er miljøteknologi noe som 
bør være en viktig prioritet i mange næringsom-
råder, ikke minst innenfor satsingsnæringene 
energi, maritim, marin sektor og reiseliv. Derfor 
er dette området plassert i kapittel 5 som en del av 
den overordnede og brede næringspolitikken. 

Denne meldingen løfter også frem to viktige 
fremtidsnæringer: IKT og helse- og velferdstekno-
logi. 

IKT-næringen er en avgjørende innsatsfaktor i 
nesten alle andre næringer. I tillegg har den i seg 

selv et betydelig omfang og tyngde i norsk 
næringsliv. Norsk teknologisk kompetanse er 
internasjonalt konkurransedyktig. Samtidig er 
Norge et land som har kommet langt på å ta i bruk 
IKT-løsninger på mange områder, befolkningen er 
interessert i teknologi og rask til å ta ny teknologi 
i bruk, både i husholdningene og på arbeidsplas-
sene. IKT-næringen er en næring som øker i 
omfang i Norge. I tillegg er det en viktig støttenæ-
ring for teknologisk utvikling og innovasjon i 
andre næringer og en forutsetning for effektivi-
tets- og produktivitetsvekst

God utnyttelse av helse- og velferdsteknologi 
vil være av stor betydning for vår evne til å møte en 
sterk vekst i etterspørselen etter helse- og 
omsorgstjenester fremover. Innovative løsninger 
og en sterk teknologiutvikling vil gi oss langt 
bedre forutsetninger for å møte dette. Dette er ofte 
arbeidsintensive oppgaver, og Norge er et land 
hvor arbeidskraft er dyrt. Derfor er det ekstra vik-
tig for oss å finne nye smarte løsninger som effek-
tiviserer bruken av arbeidskraft samtidig som kva-
liteten på tjenestene opprettholdes og styrkes. 
Norge har en velorganisert velferdsproduksjon og 
dermed gode muligheter til å skape gode samar-
beidsarenaer for utvikling av nye løsninger. Norge 
har en befolkning som er dyktige til å ta i bruk nye 
teknologiske løsninger. Det gjør Norge til en inter-
essant utviklingsarena for løsninger, produkter og 
tjenester som kan utvikle og lykkes i internasjo-
nale markeder.

I meldingen varsles det en enda tydeligere og 
ambisiøs næringspolitikk for tre øvrige næringer: 
Varehandel, bygg og anlegg og transport. Dette er 
ikke næringer som er spesielle for Norge, eller 
hvor vi i utgangspunktet har spesielle fortrinn. 
Dette er næringer som finnes i alle økonomier, og 
i de fleste lokalsamfunn. Derfor er det nødvendig 
å ha gode næringspolitiske strategier for disse 
næringene. Det er næringer som i kraft av sin 
størrelse betyr mye for norsk økonomi, derfor vil 
en vellykket utvikling av disse næringsgrenene 
være viktig for å nå målene om størst mulig sam-
let verdiskaping og arbeid til alle.

Varehandel, bygg og anlegg og transport er 
store sysselsettere. Det er av stor betydning at 
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disse næringene over tid har god produktivitets-
vekst. Med en økende andel eldre fremover vet vi 
at vi trenger flere hender i helse- og omsorgssek-
toren. De store sysselsetterne må øke arbeids-
kraftsproduktiviteten for å gi plass til at en større 
andel av arbeidskraften kanaliseres til helse- og 
omsorgssektoren. Selv med økt tilbud av arbeids-
kraft til denne sektoren vil det være en utfordring 
å opprettholde velferdstilbudet vi har i dag. Regje-
ringen mener at en aktiv næringspolitikk og et 
godt samarbeid mellom offentlige myndigheter 
og bedrifter, organisasjoner og andre aktører 
innenfor varehandel, bygg- og anlegg og transport 
kan bidra til å utløse verdiskapingspotensialet i 
disse næringene på en god måte.

En mangfoldig industri og aktiv 
industripolitikk
Som en del av en god næringspolitikk vil regjerin-
gen føre en aktiv politikk for en mangfoldig indus-
tri i Norge. Regjeringens mål er at industrien fort-
satt skal utgjøre en viktig del av norsk økonomi. 
Lønnsomme, effektive og omstillingsdyktige 
industribedrifter uansett bransje er viktige 
bidragsytere til å opprettholde norsk verdiskaping 
og velstand. Industrien bidrar også til betydelige 
indirekte sysselsettingseffekter og gir grunnlag 
for annen næringsvirksomhet. Det er derfor av 
stor betydning at bredden av de solide industrielle 
miljøene i Norge som er bygd opp over lang tid, 
får muligheter til å utvikle seg.

Norge kjennetegnes ved noen svært sterke 
industrielle miljøer med høy lønnsomhet, særlig-
knyttet til petroleumsvirksomheten. Dette bidrar 
til Norges solide økonomiske utvikling, men gjør 
oss også sårbare. I det siste er det uttrykt bekym-
ring for den såkalte todelingen, hvor mye av den 
olje- og gassrelatert virksomheten går godt, mens 
en del av industrien som ikke er knyttet til dette 
området rammes hardere av den internasjonale 
krisen og av et høyt norsk kostnadsnivå. Dette er 
en bekymring regjeringen tar på alvor. Derfor er 
regjeringens mål både å videreutvikle en sterk og 
konkurransedyktig industri knyttet til petroleums-
virksomheten og å sikre at vi har et mangfold av 
konkurransedyktig industri på andre områder. 
Det styrker omstillingsevnen vår og gjør oss mer 
robust til å møte ulike konkunturer og internasjo-
nale endringer. 

Regjeringen vil føre en industripolitikk som 
stimulerer til et næringsliv med stor omstillings- 
og verdiskapingsevne. Det er for industrien som 
for resten av næringslivet, summen av rammebe-
tingelser som er avgjørende for å utløse omstil-

ling, vekst og verdiskaping. Regjeringens industri-
politikk er forankret i prinsippet om et felles 
ansvar for gode rammebetingelser. Utformingen 
av den makroøkonomiske politikken, utdannings- 
og arbeidslivspolitikken, miljø- og energipolitik-
ken, samferdselspolitikken, handelspolitikken og 
forsknings- og innovasjonspolitikken er avgjør-
ende for å stimulere til vekst i industrien.

Den samlede effekten av virkemidlene skal 
bidra til produktive og lønnsomme industribedrif-
ter med god omstillings- og nyskapingsevne. Det 
er derimot bedriftenes eget ansvar innenfor de 
gitte rammebetingelser å utnytte mulighetene i 
markedene.

Som omtalt nærmere i kapittel 2 Norsk 
næringsliv i dag endres næringslivet kontinuerlig. 
Det medfører også endringer i næringsstruktu-
ren. Noen næringer vokser slik som petroleums-
rettet industri, mens andre næringer får redusert 
betydning over tid. Endringene skyldes ulike for-
hold, som blant annet teknologiske fremskritt, 
endrede produksjonsprosesser og endringer i 
etterspørsel og priser. Et høyt norsk kostnadsnivå 
spiller også inn. 

En utfordring for tradisjonell norsk ekspor-
trettet industri nå er svak utenlandsk etterspør-
sel og fallende internasjonale priser. Dette skyl-
des blant annet gjeldskrisen i Europa. Finanspoli-
tiske innstramminger, høy og stadig økende 
arbeidsledighet, stramme utlånsbetingelser i 
store deler av bankvesenet, en relativt sterk euro 
og svake etterspørselsforhold internasjonalt er 
faktorer som har bidratt til den svake utviklingen 
i Europa. Det er grunn til å tro at deler av indus-
trien, ikke minst den tradisjonelle eksportrettede 
industrien, fortsatt vil merke den svake utviklin-
gen i Europa. Det kan ta tid før aktiviteten i 
Europa tar seg opp igjen.

Det som ofte kalles todelingen i norsk øko-
nomi har vært et gjennomgående tema i de senere 
års debatt om og analyse av næringsstrukturen. 
Todelingen betegner det fenomen at bedrifter 
innen petroleumsklyngen har god vekst og lønn-
somhet, mens annen industri i større grad opp-
lever svakere vekst og resultater. Med den høye 
oljeprisen vi har opplevd de senere år, og nye funn 
på sokkelen som medfører store investeringer, er 
det naturlig at petroleumssektoren trekker til seg 
ressurser fra det øvrige næringsliv. Dette er nød-
vendig for å kunne høste de store verdiene som 
petroleumsressursene representerer.

Det er ikke et problem at det er stor aktivitet 
og god lønnsomhet i oljeklyngen, at den petrole-
umsrettede industrien gjør det bra og at den har 
fått stadig større innpass i de internasjonale mar-
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kedene. Grunnleggende i næringspolitikken er 
nettopp å stimulere til bedrifter som lykkes i den 
globale konkurransen og som har god lønnsevne. 
Samtidig vil en økende andel av industrien basert 
på petroleumsnæringen, gjøre oss mer sårbare for 
endringer i denne sektoren, for eksempel ved et 
kraftig fall i oljeprisen. Derfor er regjeringen opp-
tatt av å bevare et mangfold av industri. 

I mai 2013 foreslo derfor regjeringen å gjen-
nomføre skattetiltak fra 2014 som skal stimulere 
veksten for næringslivet i Fastlands-Norge. Skat-
tepakken for vekst består av flere elementer. Det 
foreslås å redusere skattesats på alminnelig inn-
tekt for bedrifter og selvstendig næringsdrivende 
fra 28 pst. til 27 pst. Videre foreslås det en høyere 
startavskrivning for maskiner og andre driftsmid-
ler; i det året driftsmidlet aktiveres blir avskrivnin-
gen 10 pst. høyere enn for de resterende årene. 
Dette vil stimulere til nyinvesteringer i fastlands-
industrien. For å stimulere til økt forskning fore-
slås det å styrke Skattefunn-ordningen med om 
lag 100 mill. kroner. Ligningsverdi for sekundær-
bolig og næringseiendom foreslås dessuten økt. 
Det kan bidra til å kanalisere mer kapital til 
næringsvirksomhet.

Skatteendringene for fastlandsøkonomien 
understøttes av endringer i petroleumsskattesys-
temet der det skjer en viss innstramming i form av 
redusert friinntekt. Dessuten legges det ikke opp 
til endringer i marginal petroleumsskatt siden den 
generelle reduksjon i selskapsskatten på 1 pro-
sentpoeng motsvares av en økning på 1 prosent-
poeng i særskatten for petroleumsvirksomhet. 
Lettelsene for Fastlands-Norge finansieres også 
av at fradraget for rentekostnader i konsernfor-
hold reduseres. Internasjonale selskaper vil med 
dette få redusert den skattefordel de har overfor 
nasjonal industri som ikke er organisert på denne 
måten. Samlet sett vil skattepakken som gir lavere 
satser og bredere skattegrunnlag for Fastlands-
Norge, stimulere til vekst.

Målet om å opprettholde en mangfoldig indus-
tri betyr at vi skal ha industriell virksomhet som 
ikke er avhengig av petroleumssektoren og av 
utviklingen i oljeprisen. Men dette må ikke forstås 
slik at det er et mål å bevare all tradisjonell indus-
tri. Målet er å legge til rette for bedrifter som har 
vekstkraft og god verdiskapingsevne, uansett 
bransje. Dette gjøres ved å ha gode generelle ram-
mevilkår for industrien og satsinger for omstilling 
og innovasjon. Men det er en kjensgjerning at det 
er lettere å bygge ned virksomheter enn å bygge 
opp nye. Særskilte omstendigheter kan tilsi at det 
tas særskilte grep for å fremme vekst på lengre 
sikt for enkelte viktige bransjer. 

Offensiv bruk av teknologi

Norsk industri har gjennom mange år tatt aktivt i 
bruk ny tekologi og har vist stor teknologisk 
omstillingsevne. Dette omfatter blant annet å ta i 
bruk automasjon. En offensiv tilnærming til bruk 
av ny teknologi innebærer et fortrinn for norsk 
industri. Dette gjelder i prinsippet for alle indus-
trier og både for store og små bedrifter. Norske 
smelteverk og papirfabrikker har lenge brukt en 
høy grad av prosessautomatisering. Møbelprodu-
senten Ekornes, som produserer møbler i stort 
antall og har en betydelig eksportandel, bruker et 
stort antall roboter i sin produksjon. Økt bruk av 
roboter kan gjøre det mulig med masseproduk-
sjon også i høykostland. Bruk av slik teknologi 
kombinert med satsing på kompetanse og pro-
duktutvikling gir muligheter for industrien. Det er 
grunn til å tro at det fortsatt er et betydelig poten-
sial for ytterligere automatisering og bruk av 
roboter i norsk industri. En slik utvikling er da 
ikke en trussel mot arbeidsplasser i Norge, men 
bidrar til å styrke mulighetene for fremtidig indus-
triell virksomhet i Norge. 

Aktiv bruk av teknologi og roboter kan også 
bidra til økt sikkerhet for ansatte i produksjonen. I 
petroleumsindustrien bidrar for eksempel auto-
matisering til å muliggjøre produksjon i stadig 
mer krevende områder på norsk sokkel. 

Automasjon øker muligheten for å flytte hjem 
produksjon fra lavkostland. Verftsbedriften Kle-
ven bruker blant annet sveiseroboter og har flyttet 
avansert skrogproduksjon hjem til Norge. Dette 
har muliggjort utvidelse av produksjonskapasi-
teten. 

Innenfor flere industrisektorer i vestlige land 
er det registrert en tendens til å flytte noe av tid-
ligere utflyttet produksjon hjem, såkalt «homesho-
ring». Bruk av automasjon er et av utgangspunk-
tene for dette. Med en offensiv tilnærming til bruk 
av ny teknologi kan en samlet vurdering som 
omfatter blant annet fraktkostnader, kontroll i for-
syningskjeden og en etablert kompetansebase 
hjemme, gjøre at bedriftene finner det lønnsomt å 
flytte produksjonen hjem. Forventninger om økte 
lønnskostnader i lavkostland kan også bidra til en 
slik utvikling.

Mangfoldig industri 

Den kraftintensive industrien har lange tradisjo-
ner i Norge og er en sentral del av det industrielle 
miljøet. Disse bedriftene opererer innenfor kre-
vende globale markeder. Konkurransen er hard 
og særlig fra land med lavere kraftpriser, lave 
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lønnskostnader og lav eller ingen klimaregule-
ring. Lønnsomheten i sektoren har tradisjonelt 
vært tett knyttet til kraftprisene. Produkter fra den 
kraftintensive industrien har mange anvendelser 
og det gir muligheter for bedriftene.

For ikke mange år siden uttrykte flere aktører 
innenfor den kraftintensive industrien bekymring 
for rammebetingelsene for slik virksomhet i 
Norge. I de senere årene har flere kraftintensive 
bedrifter gitt signaler om at man ser muligheter 
for å satse i Norge. Blant annet har Norsk Hydro 
signalisert at det har blitt mer aktuelt å investere i 
Norge. Både Elkem Salten og Finnfjord investerer 
henholdsvis i overkant av 1 mrd. kroner og 800 
mill. kroner i energigjenvinning på sine smelte-
verk. Treforedlingsbedriften Borregaard har 
investert 130 mill. kroner i et pilotanlegg for 
annengenerasjons bioetanol. RHI Normags 
åpning av en ny magnesiumsbedrift på Herøya, og 
Norsk Hydro sine planer om å investere om lag 3 
mrd. kroner på Karmøy er andre eksempler på at 
det er industrielle muligheter i Norge.

Regjeringen har en aktiv politikk ovenfor den 
kraftintensive industrien og har hatt en løpende 
dialog med næringen om rammebetingelser. 
Siden 2005 har industrien inngått mange nye lang-
siktige kraftavtaler på forretningsmessige vilkår. 
Det er et signal om at bedriftene tenker langsiktig 
og ser muligheter for vekst og utvikling i Norge. 
Ved å satse i dag er disse bedriftene godt posisjo-
nert til å ta del i oppgangen når aktiviteten i 
Europa tar seg opp igjen.

Regjeringen har tatt flere grep for å sikre 
konkurransekraften i den kraftintensive indus-
trien. I 2009 ble det etablert en ordning som gir 
støtte til langsiktige kraftkjøp for konsortier. I 
2011 ble det opprettet en ny garantiordning for å 
understøtte inngåelsen av langsiktige kraftavta-
ler i industrien på markedsvilkår. Ordningen har 
en ramme på 20 mrd. kroner. Regjeringen har 
etablert en norsk CO2-kompensasjonsordning. 
Industrisektorer som er utsatt for karbonlekka-
sje vil også motta frie tildelinger av klimakvoter i 
tidsperioden 2013–2020 på samme betingelser 
som tilsvarende industrisektorer i EU.

Regjeringen har opprettet en ny ordning for 
klimateknologi i industrien under Enova. Ordnin-
gen får en ramme på 50 mrd. kroner innen 2020. 
Minst 10 pst. av den årlige avkastningen skal utbe-
tales i støtte som skal bidra til å fremme utvikling 
og implementering av ny energieffektiv og klima-
vennlig teknologi i industrien. Fondet skal også 
støtte energieffektivisering, energigjenvinning og 
energiomlegging.

Boks 6.1 Kompensasjonsordningen 
for kraftintensiv industri

I tråd med det reviderte kvotehandelsdirek-
tivet la Europakommisjonen i mai 2012 frem 
nye retningslinjer for statsstøtte som åpner for 
å kompensere industrien for CO2-påslaget i 
kraftprisen. Etableringen av kvotesystemet i 
EU i 2005 har gitt økte kraftpriser i Norge. Det 
har skjedd som følge av at kraftprodusentene 
velter deler av sine kvotekostnader over i 
kraftprisen. Dermed har også norsk vannkraft 
et CO2-påslag til tross for at kraften er 
utslippsfri. Dette har bidratt til å svekke indus-
triens konkurranseevne sammenlignet med 
virksomheter i land uten slik klimaregulering. 

Med dette utgangspunktet vil regjeringen 
etablere en norsk CO2-kompensasjonsordning 
i 2013. Den norske CO2-kompensasjonsord-
ningen skal gjelde frem til 31.12.2020. Ordnin-
gen er regelstyrt og knyttes tett opp mot meto-
den for beregning av maksimalt tillatt støtte 
som er angitt i EUs retningslinjer. Ordningen 
vil ikke gjelde for langsiktige kraftavtaler inn-
gått før 2005. Videre skal industriens egen 
kraftproduksjon komme til fratrekk i utbetalin-
gene av støtte. Ordningen skal omfatte alle 15 
sektorene som i henhold til EUs retningslinjer 
er vurdert som særlig karbonlekkasjeutsatt og 
dermed støtteberettigede. Dette inkluderer 
blant annet produsenter av aluminium, ferrole-
geringer, kjemiske produkter og treforedling. 
Ordningen skal notifiseres til EFTAs overvåk-
ningsorgan ESA før den gjøres operativ.

Omfanget av ordningen vil kunne variere 
fra år til år avhengig av utviklingen i kvotepri-
sen. Basert på kvoteprisnivået i dag vil ordnin-
gen grovt anslått kunne få en årlig kostnad på 
om lag 500 mill. kroner. 

Formålet med CO2-kompensasjonsordnin-
gen er å motvirke karbonlekkasje fra indus-
trien i Norge, grunnet økning i elektrisitetspri-
ser som følge av EUs klimakvotesystem. Kar-
bonlekkasje betyr at utslipp av klimagasser 
flyttes til andre land i stedet for å kuttes. CO2-
kompensasjonsordningen skal motvirke en 
slik utvikling. Ordningen skal bidra til at norsk 
industri skal utvikle seg i en miljøvennlig ret-
ning uten at strenge miljøkrav medfører flyt-
ting av utslipp og karbonlekkasje. Ordningen 
er ment å gjelde i en overgangsfase frem mot 
en ambisiøs global klimaavtale foreligger.
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Kraft er en stor innsatsfaktor for industrien og 
god tilgang på kraft er derfor avgjørende for 
industrien. Regjeringen bidrar til kraftutbygging 
gjennom å støtte investeringer i ny fornybar kraft-
produksjon gjennom det felles norsk-svenske 
elsertifikatordningen. Ordningen har som mål å 
bygge ut ny fornybar kraftproduksjon på 26,4 
TWh i Norge og Sverige innen 2020. Kraftintensiv 
industri er fritatt fra å finansiere elsertifikatord-
ningen, i tillegg har kraftintensiv industri lavere 
nettariffer og er i stor grad fritatt fra å betale mer-
verdiavgift på elektrisitet.

Leverandørindustrien til olje- og gass er blant 
motorene for vekst i norsk økonomi og er et 
grunnfjell i det norske industrielle miljøet. Ved 
en målrettet satsing på teknologi, kompetanse og 
produktutvikling over tid har leverandørindus-
trien utviklet en unik posisjon og har lykkes i å 
oppnå en god global konkurransekraft. En rekke 
bedrifter innenfor denne delen av industrien er 
verdensledende innenfor sine nisjer. Utvinning 
på norsk sokkel har i mange tilfeller krevd inno-
vasjon, og det er nettopp bedriftenes evne til 
nyskaping over tid som har lagt grunnlaget for 
en høykompetent og internasjonalt konkurranse-
dyktig leverandørindustri. Nye funn har bidratt 
til økt optimisme i næringen, og aktiviteten på 
sokkelen vil skape et stort marked for leveran-
dørindustrien i mange år fremover. Dette er et 
godt utgangspunkt for å opprettholde et sterkt 
industrimiljø i Norge. En sterk petroleumsrettet 
leverandørindustri bidrar også til positive syner-
gieffekter for andre deler av industrien. Den 
petroleumsrettede leverandørindustri er et 
forinn for norsk industri.

Skognæringen er en av de få komplette verdi-
kjedene i Norge og er samtidig en del av en global 
industri. De særskilte utfordringene for norsk tre-
foredlingsindustri har medvirket til at situasjonen 
er vanskelig for store deler av verdikjeden skog. 
Det er imidlertid store verdier i norske skoger. 
Norsk skogindustri, treforedling og tre- og treva-
reindustrien, har også mange gode bedrifter og 
bedrifter som har muligheter for vekst ved målret-
tet satsing på teknologi, kompetanse, forskning og 
utvikling av nye lønnsomme produkter. Regjerin-
gen har fulgt situasjonen nært og anser at det er 
gode muligheter for å utvikle en fremtidig livskraf-
tig skogindustri i Norge. I en nær dialog med 
næringen har regjeringen opprettet en særskilt til-
takspakke for treforedlingsindustrien i 2012 og 
har forselått ny tiltak for hele verdikjeden skog i 

revidert nasjonalbudsjett for 2013. Tiltakene er 
eksempler på regjeringens nære dialog med 
næringslivet og regjeringens ønske om å bevare 
en bred industriell basis og et mangfold av indus-
tri i Norge.

I den maritime klyngen er industrien et sen-
tralt element. Skipsbygging og utstyrsleverandør-
industrien har gitt grunnlag for betydelig verdi-
skaping og eksport. Den maritime industrien har 
klare koblinger til andre betydningsfulle næringer 
slik som petroleumssektoren og fiskeriene. Dette 
skaper positive synergieffekter og grunnlag for en 
fremtidig sterk maritim industri. Norske skips-
verft inngikk ordre for 24,3 mrd. kroner i 2012 og 
hadde ved inngangen til 2013 en ordrereserve på 
37,7 mrd. kroner. Norsk Industri anslår at en 
ordreinngang på om lag 20 mrd. kroner per år er 
nødvendig for å opprettholde normal kapasitetsut-
nyttelse. Ved en målrettet satsing på omstilling, 
kompetanse, teknologi og produktutvikling er det 
over tid utviklet et unikt maritimt industrielt miljø 
i Norge og som gir norsk industri flere ben å stå 
på. Nærings- og handelsdepartementet vil gjen-
nom en målrettet satsing på maritime forskning, 
innovasjon og kompetanse bidra til utviking av 
denne delen av industrien. 

Næringsmiddelindustrien står for om lag 20 
pst. av sysselsetningen i industrien. Med unntak 
for fiskeindustrien, selger norsk næringsmiddel-
industri i all hovedsak sine produkter i det norske 
hjemmemarkedet, men møter gradvis økt interna-
sjonal konkurranse. Næringsmiddelindustrien har 
hatt en relativt stabil utvikling i sysselsetting og 
produksjon over tid. Økonomisk vekst, økt befolk-
ning og økt kjøpekraft hos konsumentene bidrar til 
dette. Noen av de største lokomotivene i det nor-
ske industrielle miljøet slik som Tine, Nortura og 
Orkla produserer mat basert på norske råvarer. 
Verdens største fiskeoppdrettsselskap Marin Har-
vest har betydelig bearbeiding av oppdrettsfisk i 
Norge. Som næringslivet for øvrig er næringsmid-
delindustrien avhengig av gode og stabile ramme-
betingelser og må hele tiden effektivisere produk-
sjonen og utvikle nye produkter. Næringen er 
avhengig av en bred og aktiv næringspolitikk som 
beskrevet nærmere i kapittel 5. Samtidig er nærin-
gen avhengig av råvarer fra fiskeriene, havbruk og 
landbruket. Regjeringens landbruks- og matpoli-
tikk og regjeringens visjon om at Norge skal være 
verdens fremste sjømatnasjon er sentrale elemen-
ter i tilretteleggingen for vekst og økt verdiskaping 
i næringsmiddelindustrien.  
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Norges satsingsnæringer

6.1 Energi

Energisektoren er et viktig næringsområde i 
Norge. Norge har store naturgitte ressurser av olje 
og gass og vann og store vannkraftressurser, og 
har i dag en betydelig produksjon av olje og gass og 
en stor elektrisitetsproduksjon fra vannkraft. Norge 
har en robust leverandørindustri som leverer det 
mest vesentlige av teknologi, kompetanse og tje-
nester til petroleumsvirksomheten og som også i 
økende grad leverer til fornybarsektoren.

6.1.1 Olje- og gassnæringen

Norge satte tidlig en politisk målsetting om å bygge 
en sterk norskbasert olje- og gassnæring. Til å 

betjene oljeselskapene på kontinentalsokkelen 
ønsket man å utvikle en norskbasert leverandørin-
dustri. I over 40 år har denne industrien bygget sin 
konkurransekraft gjennom å løse stadig mer kre-
vende oppgaver på sokkelen. Utviklingen har blant 
annet gjort at norsk sokkel i dag har vesentlig høy-
ere utvinningsgrad og betydelig lavere utslipp enn 
gjennomsnittet for petroleumsutvinning globalt. 
Teknologiutvikling har vært nødvendig for å gjøre 
utvinning av petroleumsressurser lønnsom og 
mulig. Teknologiske gjennombrudd har skjedd i et 
samspill mellom oljeselskap, myndigheter, forsk-
ningsinstitusjoner og leverandørindustri. 

Det forventes et høyt aktivitetsnivå på norsk 
kontinentalsokkel i de nærmeste årene. Hoved-
målet i petroleumssektoren er å legge til rette for 
lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig 
perspektiv. Regjeringens satsing på tre områder, 
er omtalt i Meld. St. 28 (2010–2011) En næring for 

Boks 6.2 Landbruk og næringsmiddelindustri

Norsk matproduksjon representerer en kom-
plett verdikjede. Landbruk og næringsmiddelin-
dustri er av de største landbaserte næringene vi 
har, og sysselsetter rundt 90 000 mennesker for-
delt på primærproduksjonen og industrien. 
Disse arbeidsplassene er spredt over hele landet 
på gårder og i industribedrifter, og næringen 
utgjør ryggraden i mange områder med lite 
annet næringsliv. 

Regjeringen la i desember 2011 frem Meld. 
St. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken – 
Velkommen til bords der de overordnede målene 
for landbruks- og matpolitikken er matsikker-
het, landbruk over hele landet, økt verdiskaping 
og bærekraftig landbruk. Regjeringen vil føre en 
aktiv landbruks- og matpolitikk for å sikre en 
konkurransedyktig og bærekraftig verdikjede 
for mat i fremtiden. 

Næringsmiddelindustrien er en sammensatt 
industri som består av i underkant av 2000 svært 
ulike bedrifter, alt fra store børsnoterte selska-
per og samvirkeselskaper med flere tusen 
ansatte, til enkeltpersonforetak med produksjon 
hjemme på gården. Det er en gjensidig avhen-
gighet mellom primærprodusentene og 
næringsmiddelindustrien. Norsk næringsmid-
delindustri er avhengig av stabil norsk råvare-
produksjon som leverer i store nok volum, av 
god kvalitet og til konkurransedyktige priser. 
Jordbruket på sin side er avhengig av industri 

som forutsigbar avtager av sine råvarer. Meldin-
gen om landbruks- og matpolitikken vektlegger 
støtte til forskning og utvikling for å fremme 
sektorens konkurranseevne. 

Å produsere nok, trygg og variert mat av 
god kvalitet er den viktigste oppgaven landbru-
ket løser for samfunnet. I tillegg produserer 
landbruket viktige fellesgoder som bosetting og 
næringsliv over hele landet, miljøgoder i form av 
bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap 
og karbonbinding i skog og jord. Landbruket er 
også viktig for å videreføre tradisjonell kunn-
skap og kultur. Flere av disse godene er unike 
for landbruket, og produksjonen skjer samtidig 
med, og på grunn av, landbruksdriften. Produk-
sjon av fellesgoder er en viktig målsetting for 
landbrukspolitikken. 

Produksjon av mat med lokal identitet opp-
lever en positiv utvikling med stor vekst i sal-
get. Videre tilbyr mange bønder i dag en rekke 
tjenester med basis i gårdens ressurser, blant 
annet innenfor helse og omsorg, utdanning og 
kursvirksomhet, opplevelse, kultur og reiseliv. 
I landbruket er det også stadig flere som satser 
på energiproduksjon basert på biologisk mate-
riale fra jord- og skogbruk, vannkraft og vind-
kraft. 

Kilde:  Landbruks- og matdepartementet
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framtida – om petroleumsvirksomheten: (i) Økt 
utvinning i eksisterende felt og utbygging av driv-
verdige funn; (ii) fortsette aktiv utforsking av 
åpnede områder; – samt (iii) gjennomføre 
åpningsprosesser for nye områder som Jan 
Mayen og norsk del av tidligere omstridt område i 
Barentshavet. 

Forskning og teknologiutvikling har vært og 
er viktige virkemidler for å videreutvikle indus-
trien. OG21 (Olje og gass i det 21. århundret) er 
en nasjonal FoU-strategi innenfor petroleums-
sektoren og er et samarbeid mellom oljeselska-
pene, leverandørindustrien og akademia. Strate-
gien retter oppmerksomheten mot hovedutfor-
dringene knyttet til langsiktig og bærekraftig 
verdiskaping i næringen og det å avdekke kunn-
skapsgap. OG21 er med på å sikre en effektiv og 
målrettet forskningsinnsats i petroleumssekto-
ren, både når det gjelder offentlig og privat finan-
siert forskning. 

Myndighetenes satsing på petroleumsforsk-
ning følges opp av Norges forskningsråd gjen-
nom programmene PETROMAKS 2, DEMO 
2000, PROOFNY og PETROSAM. Helse, miljø 
og sikkerhet er en integrert del av forskningen. 
Flere av Forskningsrådets sentre for fremra-
gende forskning (SFF) og sentre for forsknings-
drevet innovasjon (SFI) har relevans for petro-
leum. Olje- og energidepartementet vil i løpet 
av 2013 etablere et forsknings- og kompetanse-
senter for utfordringer i arktiske strøk samt et 
forskningssenter for økt utvinning. 

Oljeselskapene og leverandørbedriftene står 
for det meste av forskningsinnsatsen i petrole-
umssektoren i Norge. De offentlige FoU-bevilg-
ningene skal bidra til å finansiere forsknings- og 
utviklingsaktiviteter som ellers ikke ville vært 
igangsatt av næringen selv. Den offentlige FoU-
satsingen skal utløse og forsterke næringslivets 
egen satsing på FoU og bidra til å skape økt sam-
arbeid, kompetanse og langsiktighet i petroleums-
forskningen og muliggjøre høyrisikoprosjekter.

Petroleumsvirksomheten står for om lag en 
fjerdedel av Norges klimagassutslipp. Utslip-
pene knytter seg i stor grad til bruken av gass-
turbiner som kraftforsyning på plattformene og 
fra utslipp på landanleggene. Offshorevirksom-
heten er i dag underlagt både kvoteplikt og CO2-
avgift. For å redusere utslippene ytterligere har 
regjeringen som mål å øke bruken av kraft fra 
land. Siden 1997 har det vært krav om å vurdere 
kraft fra land for alle nye utbyggere og større 
ombygginger på norsk sokkel. Regjeringen vil ta 
stilling til spørsmålet om bruk av kraft fra land 
ved behandlinger av de enkelte utbyggingene, 

og vil i den forbindelse bl.a. vurdere konsekven-
ser av elektrifiseringen for fastlandsindustrien 
og for kraftnettet. 

6.1.2 Fornybar energi

Norge har mer enn 100 års erfaring med produk-
sjon av vannkraft. Kraftbransjen har derfor bety-
delig kompetanse innenfor planlegging, bygging 
og drift av vannkraftanlegg. Etter etableringen av 
et kraftmarked i 1991 er Norge også verdens-
ledende når det gjelder produksjon og drift i et 
markedsbasert system. Kompetansen er også 
etterspurt internasjonalt. Norge har også kompe-
tansemiljøer innenfor solenergi og vindkraft til 
lands og til havs som kan gi grunnlag for fremti-
dig næringsutvikling.

Innføringen av et felles norsk-svensk el-sertifi-
katmarked fra 2012 forventes å stimulere til ytter-
ligere investeringer innenfor fornybar energi i 
Norge. Ordningen vil kunne styrke vår fornybar-
andel og samtidig bidra til at norske fornybarres-
surser gjennom kraftutveksling til utlandet kan 
bidra til at land i EU reduserer sine klimagassut-
slipp.

Myndigheter og energinæringen har gått 
sammen og opprettet foreningen INTPOW som 
skal arbeide for økt internasjonalisering av den 
norskbaserte fornybarnæringen. Siden oppstar-
ten i 2009 er nær 40 selskaper blitt partnere 
sammen med Olje- og energidepartementet, 
Nærings- og handelsdepartementet og Uten-
riksdepartementet. Olje- og Energidepartemen-
tet støtter INTPOW med 4 mill. kroner over 
statsbudsjettet for 2012, i likhet med foregå-
ende år.

Forskning

Klimautfordringene er blant de største utfordrin-
gene verden står overfor. For å bidra til å finne en 
løsning på klimautfordringene kreves det et høyt 
ambisjonsnivå for energiforskningen. Klimaforli-
ket førte til en opptrapping av bevilgningene til 
forskning og utvikling innenfor fornybar energi. 
Siden 2007 har de offentlige forskningsbevilgnin-
gene mer enn tredoblet seg. En stor del av disse 
midlene gikk til programmene RENERGI og CLI-
MIT i Norges forskningsråd. 

På tilsvarende måte som for petroleumssekto-
ren, har Olje- og energidepartementet opprettet 
Energi21 – en nasjonal FoU-strategi for energi-
sektoren. Strategien er et resultat av et nært sam-
arbeid mellom myndigheter, forskningsinstitusjo-
ner og industrien. Gjennom Energi21 er det satt 
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opp mål og ambisjoner om økt verdiskaping i 
energisektoren gjennom satsing på FoU og ny 
teknologi. Strategien bidrar til en helhetlig, effek-
tiv og målrettet forsknings- og teknologiinnsats. 
ENERGIX-programmet, CLIMIT-programmet og 
FME-ordningen står sentralt i oppfølgingen av 
strategien.1 En revidert Energi21-strategi ble lagt 
frem i juni 2011.

Åtte teknologisk rettede forskningssentre for 
miljøvennlig energi (FME) ble etablert i 
februar 2009. I februar 2011 ble ytterligere tre 
FME rettet mot samfunnsvitenskapelig energi- og 
klimaforskning etablert. Formålet med FME-ord-
ningen er å etablere tidsbegrensede forsknings-
sentre kjennetegnet ved en konsentrert og lang-
siktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt 
nivå for å løse sentrale utfordringer på energiom-
rådet. Et FME skal heve kvaliteten av norsk forsk-
ning og fremskaffe anvendbar kunnskap og løs-
ninger innenfor sitt temaområde. Forskningssen-
trene bidrar til et bredt og forpliktende samarbeid 
mellom ledende forskningsinstitusjoner og bedrif-
ter i Norge samt med internasjonale aktører.

6.1.3 Leverandørindustrien

Norsk leverandørindustri har utviklet seg i takt 
med aktiviteten på norsk sokkel og har over tid 
lyktes med å øke markedsandeler internasjonalt. I 
tillegg leverer nå leverandørindustrien til både 
petroleumsindustrien og til fornybarsektoren. 
Leverandørindustrien består i dag av en rekke 
små og store virksomheter med et bredt kompe-
tansespekter, hvorav flere av virksomhetene er 
ledende innenfor sine nisjer. Kompetansen til leve-
randørindustrien speiler i stor grad forholdene 
ved petroleumsutvinningen på norsk sokkel, her-
under utvinning til havs på til dels store havdyp, 
røffe værforhold, høye HMS-krav og fokus på høy 
utvinningsgrad. 

Historisk sett har både olje- og gassprisen 
vært høy de siste årene, og dette gjør det lønn-
somt å utvinne petroleum fra mindre tilgjengelige 
ressurser enn tidligere. Mer enn halvparten av 
verdens oppdagede olje- og gassreserver ligger til 
havs og på større havdyp enn tidligere utvinnede 
ressurser.2 Dette gir norsk leverandørindustri en 
særlig god posisjon, bl.a. har vi flere virksomheter 
og utviklingsmiljøer som ligger i fremste rekke i 
teknologiutviklingen på disse områdene. Norsk 

kompetanse på disse områdene er anerkjent inter-
nasjonalt. 

Mange norske virksomheter er allerede godt 
etablert internasjonalt og har en betydelig uten-
landsomsetning. Nær halvparten av leverandøre-
nes omsetning kommer i dag fra det internasjo-
nale markedet. I tillegg er norske virksomheter 
underleverandører til utenlandske virksomheter 
som bl.a. leverer varer og tjenester til aktiviteten 
på norsk sokkel. Denne tilstedeværelsen gir nye 
markedsmuligheter og åpner for bl.a. videre tek-
nologiutvikling og økt anvendelse av nisjepro-
dukter. Erfaringer fra aktiviteten internasjonalt 
gjør virksomhetene godt rustet til å vinne ytterli-
gere oppdrag og gjør dessuten virksomhetene 
mer robust for svingninger i aktivitetsnivået på 
norsk sokkel. 

Asia, Storbritannia, Brasil, Mexicogolfen og 
Vest-Afrika er viktige markeder for norsk leveran-
dørindustri. Norsk Industris Konjunkturrapport 
for 2013 viste at over en tredel av de norske leve-
randørindustribedriftene regner med å kunne 
doble sin internasjonale omsetning de neste fem 
årene, samtidig som de fortsatt er aktive på norsk 
sokkel. 

Gjennom arbeidet med frihandelsavtaler arbei-
der regjeringen for å sikre norsk leverandørindus-
tri markedsadgang i viktige markeder utenfor EU. 
Forutsigbarhet om rammevilkårene er særlig vik-
tig for leverandørindustrien, hvor investeringene, 
og dermed risikoen, er stor. Regjeringen legger 
stor vekt på leverandørindustriens behov ved prio-
riteringen av hvilke land man skal inngå frihan-
delsavtaler med. Det er et sentralt mål for regje-
ringen å sikre leverandørindustriens behov i alle 
pågående forhandlingsprosesser, blant annet i for-
handlinger med India, Malaysia, Vietnam og Indo-
nesia, og i forhandlingene med tollunionlandene 
Russland, Hviterussland og Kasakhstan. 

Den anerkjente kompetansen til norsk leveran-
dørindustri har gjort at en rekke internasjonale 
selskaper har etablert omfattende utviklings- og 
produksjonsvirksomhet i Norge for leveranser 
både til norsk sokkel og internasjonalt. FMC 
Technologies på Kongsberg (subsea) og National 
Oilwell Varco i Kristiansand (boreutstyr på dypt 
vann) er to slike eksempler.   

Investeringsnivået på norsk sokkel er større 
enn noen gang tidligere som følge av høye petro-
leumspriser, oppmerksomhet om økt utvinning fra 
modne felt og fordi petroleumsressursene hentes 
ut fra stadig mer krevende områder. Operatørene 
på norsk sokkel etterspør leveranser både fra nor-
ske og internasjonale aktører, men omfanget av 
norske leveranser til sokkelen er betydelig større 

1 ENERGIX etterfølger RENERGI som nytt stort forsknings-
program i Norges forskningsråd fra 2013.

2 Norsk Industri (2013). Konjunkturrapport 2013.
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i dag enn for 10–20 år siden. Over tid har en stadig 
større andel av de totale investeringene på sokke-
len gått til felt som allerede er i drift. Samtidig har 
andelen av investeringene som går til utbygging 
av nye felt, gått ned. 

De norske offshoreverftene har en sentral 
plass i norsk leverandørindustri. Verftenes kom-
petanse, opparbeidet gjennom flere tiår, knyttet til 

nybygg for offshorebasert petroleumsaktivitet er 
et viktig fundament for norsk leverandørindustri. 
Et karaktertrekk ved den norske petroleumsin-
dustrien har vært nært samarbeid mellom opera-
tører, verft og øvrig leverandørindustri om utvik-
ling av tekniske løsninger av høy kvalitet. Norsk 
sokkel har videre fungert og fungerer fortsatt 
som en arena for kvalifisering av ny teknologi, noe 
selskapene har hatt stor nytte av når de har kjem-
pet om oppdrag internasjonalt. 

Fastlandsøkonomien trekkes opp av sterk 
vekst i etterspørselen fra oljevirksomheten. Høy 
lønnsvekst og en gradvis styrking av kronen har 
imidlertid løftet kostnadsnivået i Norge. Det gjør 
mange eksportbedrifter sårbare i en situasjon 
med svak etterspørsel ute. Denne utviklingen 
har bidratt til en todeling av norsk økonomi, der 
næringer som leverer til oljevirksomheten, har 
vokst sterkere enn tradisjonelle eksportrettede 
virksomheter. Verdiskapingen i petroleums-
industrien er og har over flere år vært høyere 
enn i mange andre sektorer i Norge, og aktivite-
ten gir store inntekter til staten. Videre etterspør 
petroleumsindustrien høyteknologiske og kapi-
talkrevende løsninger som i stor grad har tålt et 
forholdsvis høyt norsk kostnadsnivå. 

Beregninger utført av Statistisk sentralbyrå 
indikerer at om lag 8 pst. av sysselsettingen i 
Norge kan knyttes direkte eller indirekte til etter-
spørselen fra petroleumsvirksomheten. Et høyt 
aktivitetsnivå, både på sokkelen og internasjonalt 
kombinert med etterspørsel etter nye og kre-
vende teknologiske løsninger, kan utfordre kost-
nadsposisjonen til leverandørindustrien.

For å få opp petroleumsressursene fra stadig 
mer krevende områder er det behov for både ny 
teknologi og for kostnadsreduksjoner. Mens en 
rekke norske leverandører er markedsledende i 
sine nisjer, og derfor kan ta en høy pris, er andre 
aktører i større grad utsatt for internasjonal kon-
kurranse og står følgelig i fare for å miste opp-
drag dersom kostnadsnivået i Norge avviker 
vesentlig fra konkurrentenes kostnadsnivå. Den 
senere tid har vi sett at flere nybyggingsoppdrag 
på norsk sokkel har gått til utenlandske verft, og 
det har i den forbindelse vært stilt spørsmål ved 
om kostnadsnivået til norske verft er for høyt. 
Samtidig er belegget til norske verft for tiden 
høyt. 

Regjeringen vil oppfordre til at oljeselskap og 
leverandørindustrien sammen ser på hvordan 
industrien kan tilpasse seg for å opprettholde kon-
kurransekraften. Regjeringen vil fortsette å støtte 
opp under petroleumsforskning gjennom eta-
blerte forskningsprogrammer. Regjeringen vil 

Boks 6.3 Stryvo: Spesialist som har 
gått gradene

I 2000 startet den vel 50 år gamle bygdesmia i 
Stryn en omstillingsprosess som har skapt en 
vekst fra to til 50 årsverk i 2013. De budsjette-
rer i år med 80 mill. kroner i omsetning. 
Stryvo har klart å vokse raskt, men kontrollert 
ved å «gå gradene» fra stålentreprenørbran-
sjen til maritim leverandørindustri og de siste 
årene også til olje og gass. 

Stort fokus på system, sertifisering og 
kompetanse har gjort Stryvo til en etterspurt 
leverandør. I dag leverer de høykvalitetspro-
dukter der avansert maskinering, sveising og 
testkjøring er blant spesialitetene. Nye inves-
teringer er gjort i 2013 ved etablering av 
Stryvo Bismo i Skjåk. Dette er et ledd i Stry-
vos strategi om ytterligere verdiskaping mot 
oljenæringen både nasjonalt og internasjo-
nalt. Stryvo Bismo har høy kompetanse i 
design, engineering og produksjon av ulike 
prosessanlegg. 

Stryvo Bismo er også produsent av det vel-
utprøvde Stryvofilteret for rensing av sjøvann. 
Man er nå inne i en spennende innovativ pro-
sess med nye bruksområder for filteret. 

Figur 6.1 Avansert maskinpark og dyktige 
operatører kjennetegner Stryvo og norsk 
industri for øvrig 

Foto: Stryvo
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også understøtte leverandørindustriens interna-
sjonale aktivitet gjennom eksportfinansiering og 
støtte til INTSOK og INTPOW.

INTSOK ble etablert i 1997 av den norske 
olje- og gassindustrien og den norske regjerin-
gen. Organisasjonens mål er å styrke det langsik-
tige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting 
i norsk petroleumsindustri gjennom fokusert 
internasjonal virksomhet. Den har i dag litt over 
200 medlemsbedrifter. INTSOKs arbeid gjøres 
blant annet gjennom et internasjonalt nettverk 
bestående av regionale direktører og lokale olje- 
og gassrådgivere. Organisasjonen dekker 20 vik-
tige land verden over. INTSOK hjelper medlems-
bedriftene med å evaluere internasjonale mar-
kedsmuligheter, er med på å bedre deres kon-
kurranseevne internasjonalt og knytter kontak-
ter mellom norsk leverandørindustri og kunder i 
andre land. I tillegg markedsfører organisasjo-
nen norsk olje- og gassindustri i utvalgte marke-
der.

INTPOW er en tilsvarende organisasjon innen-
for fornybar energi, men har ikke egne represen-
tanter i utlandet. Både INTSOK og INTPOW sam-
arbeider med Innovasjon Norge om å fremme 
norsk leverandørindustri internasjonalt.

6.2 Maritim virksomhet

Den maritime klyngen er kanskje Norges mest 
komplette klynge med virksomheter og kompe-
tanse innenfor så å si alle maritime områder. Disse 
bedriftene styrker hverandre, blant annet ved å 
utveksle informasjon, samarbeide om viktige utvi-
klingsprosjekter og utveksle arbeidskraft for blant 
annet utdannings- og forskningsaktiviteter.

Med maritime næringer mener vi skipsfart og 
skipsbygging samt tilknyttede virksomheter som 
utstyrsleverandører og skipsdesignere, finansier-
ing, forsikring, klassifisering, megling, sjørett og 
andre tilknyttede tjenester. Maritime næringer 
har klare koblinger mot andre viktige norske 
næringer som petroleum, fiskeri og reiseliv. 

Vi finner maritime bedrifter over hele Norge, 
og næringen sysselsetter i overkant av 100 000 
personer. Basert på definisjonen av maritim 
næring i «Et kunnskapsbasert Norge» hadde den 
norske maritime næringen i 2011 en verdiska-
ping tilsvarende 145 mrd. kroner og er landets 
største eksportnæring etter olje- og gassnærin-
gen.3 4 Rederier for skip og rigger sto for den 
største andelen av verdiskapingen i næringen.

Den sterkeste veksten finner vi i de offshore-
rettede delene av næringen. Tidligere var norsk 

maritim offshorevirksomhet sterkt bundet opp 
mot aktiviteten i Nordsjøen. I dag er norske verft 
og utstyrsleverandører verdensledende, og norsk-
kontrollerte offshorefartøyer opererer over store 
deler av verden, som Brasil, Vest-Afrika, Mexico-
golfen og Australia. 

Markedsforholdene for de maritime nærin-
gene henger tett sammen med utviklingen i ver-
denshandelen. Norske skipsverft hadde svært lav 
ordreinngang i 2009 sammenlignet med tidligere 
år. Regjeringen tok derfor initiativ til en tiltaks-
pakke for verft og utstyrsleverandører som ble 
vedtatt i juni 2010. Tiltakspakken skulle realisere 
lønnsomme prosjekter, legge til rette for omstil-
ling, og sikre og videreutvikle kritisk kompetanse 
til markedene igjen snur. GIEK, Eksportfinans, 
Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd 
er viktige deler i tiltakspakken. Deler av pakken 
ble videreført i senere statsbudsjett. 

Regjeringens visjon for de maritime nærin-
gene, som ble lagt frem i strategien Stø kurs fra 
2007, er at Norge skal være en verdensledende 
maritim nasjon. 

Gode, forutsigbare og stabile rammevilkår er 
viktig for å hindre at norske maritime virksomhet 
flyttes ut av landet og avgjørende dersom Norge 
skal trekke til seg nye virksomheter. 

For å tiltrekke seg rederivirksomhet har det 
oppstått en omfattende skattekonkurranse inter-
nasjonalt. Dette er en hovedbegrunnelse for at EU 
har gitt unntak fra forbudet mot statsstøtte for 
konkurranseutsatt skipsfart. De fleste EU-land 
med skipsfart av betydning har innført gunstig 
rederibeskatning. Dette var også begrunnelsen 
for endringene i den norske rederiskatteordnin-
gen som ble vedtatt i 2007. Endringene innebar 
skattefritak for skipsfartsinntekter. En rekke rede-
rier har blitt med videre i rederiskatteordningen 
etter endringene. Den frivillige oppgjørsordnin-
gen for latent skatt fra den forrige rederiskatte-
ordningen ble endelig fastsatt i 2010 og bidrar 
ytterligere til å sikre rederinæringen forutsigbare 
rammevilkår.

Skipsfartsnasjoner i EU har ordninger som gir 
hel eller delvis refusjon eller skattefrihet for inn-
tektsskatt og sosiale avgifter til sjøfolk. Den nor-

3 Reve, T. og Sasson A., 2012,  «Et kunnskapsbasert Norge». 
I disse tallene inngår bedrifter som har mer enn 50 pst. av 
sin omsetning i den maritime næringen. Mange av disse 
bedriftene har leveranser også til andre bransjer og særlig 
offshorenæringen.

4 Menon Business Economics: Maritim verdiskapingsbok 
2012. Definisjonen av maritim næring i «Et kunnskapsba-
sert Norge» er bred og inkluderer store deler av de kunn-
skapsbaserte tjenstenæringene og maritim næring får en 
overlapp med offshorenæringen.
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ske tilskuddsordningen for sysselsetting av sjø-
folk, inkludert en nettolønnsordning, gir hel eller 
delvis refusjon for norsk inntektsskatt, arbeidsgi-
veravgift og trygdeavgift for EØS-borgere på nor-
skregistrerte skip. Ordningen skal sikre norsk 
maritim kompetanse og rekruttering av norske 
sjøfolk, samt at norske rederier skal oppnå like vil-
kår sammenlignet med andre land. I 2012 var 
11 400 sjøfolk fra EØS-området omfattet av til-
skuddsordningen. De totale utbetalingene 
utgjorde 1 576 mill. kroner.

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse forval-
ter et kompetansefond. Midlene innbetales av 
rederier som omfattes av nettolønnsordningen. 
Kompetansefondet bidrar med betydelige over-
føringer til kompetansehevings- og rekrutterings-
tiltak i næringen. Mesteparten av midlene tildeles 
rederier med opplæringsstillinger om bord for 
norske lærlinger, kadetter og junioroffiserer, samt 
til rekrutteringskampanjer og tiltak som fremmer 
helse, miljø og sikkerhet ombord.

Europakommisjonen gjennomgår i 2012–2013 
statsstøtteretningslinjene for maritim transport. 
Regjeringen følger dette arbeidet.

Norge skal være en attraktiv flaggstat for høy-
kvalitets skipsfart. Sjøfartsdirektoratet og Skips-
registrene ble slått sammen 1. januar 2012. Sam-
menslåingen av de to etatene har ført til at norsk 
sjøfartsadministrasjon fremstår mer helhetlig, 
brukervennlig og konkurransedyktig. 

Maritime næringer har en høy eksportandel. 
Regjeringen skal arbeide for å utvikle og påvirke 
globale rammevilkår. Sentralt står likeverdig mar-
kedsadgang. Norge legger stor vekt på forhand-
linger i WTO i maritim sektor, men internasjonal 
skipsfart er hittil ikke omfattet av tjenesteavtalen i 
WTO på en fullverdig måte. Markedsadgang for 
skipsfart og gode vilkår for eksport av maritimt 
utstyr er derfor også en sentral del av frihandels-
avtalene, for eksempel i de pågående forhandlin-
gene mellom EFTA-landene og Vietnam, Indone-
sia, India og RuBeKa (Russland, Hviterussland og 
Kasakhstan). I tillegg forhandles bilaterale skips-
fartsavtaler ut fra konkrete norske interesser og 
for å oppnå likeverdighet i markedsadgang med 
avtaler som EU forhandler.

Nærings- og handelsdepartementet vil 
fremme norsk maritim eksportnæring gjennom 
ulike bilaterale initiativer, som for eksempel bilate-
rale maritime arbeidsgrupper. Det skal særlig leg-
ges vekt på samarbeid med land hvor den mari-
time kompetansen er komplementær til den nor-
ske og land med stort markedspotensial for nor-
ske selskaper. I løpet av 2009–2012 har Nærings- 
og handelsdepartementet opprettet bilaterale 

maritime arbeidsgrupper med blant annet Russ-
land, India, Korea og Japan. Gjennom arbeids-
gruppene arbeider departementet for å synlig-
gjøre kompetansen, teknologien og erfaringen 
som norske maritime selskaper kan bidra med, og 
dermed støtte opp om samarbeid på industrinivå. 

Skipsfart er en global næring som krever glo-
bal regulering for miljø, sjøsikkerhet og arbeids-
forhold, for å sikre likeverdige konkurransevilkår 
og for avverge at uforsvarlige lave miljø-, sjøsik-
kerhets- og arbeidsforhold blir kilde til kostnads-
messige konkurransefortrinn. Norge skal fortsatt 
ha en pådriverrolle i utviklingen av regelverk i 
internasjonale organisasjoner som International 
Maritime Organization (IMO) og International 
Labour Organization (ILO).

Nordområdene er et viktig maritimt satsings-
område. Nærings- og handelsdepartementet vil 
gjennom satsing på maritim forskning, innovasjon 
og kompetanse bidra til at de norske maritime 
næringene står bedre rustet til å utnytte mulighe-
ter og møte utfordringer knyttet til arktisk olje- og 
gassutvinning, utnytting av marine ressurser og 
åpning av nye transportårer i nordområdene. 
Skipsfart i arktiske områder med spesielle vær- og 
isforhold er krevende både i forhold til sikkerhet 
og miljø. Norge er derfor en aktiv bidragsyter til 
det internasjonale arbeidet med å utvikle sikker-
hets- og miljøregelverk for skip i polare strøk 
(Polarkoden). 

Norge har et generelt høyt kostnadsnivå sam-
menlignet med andre store maritime nasjoner. Vi 
er derfor avhengig av å levere nyskapende, effek-
tive og miljøvennlige løsninger for å være konkur-
ransedyktige. Dette klarer vi ikke uten å være i 
verdenstoppen når det gjelder maritim kompe-
tanse, forskning og innovasjon.

Etter initiativ fra Nærings- og handelsdeparte-
mentet og Strategisk råd for maritim utvikling 
utarbeidet de maritime næringer i 2010 et forslag 
til en helhetlig strategi for maritim innovasjon og 
forskning frem mot 2020, kalt Maritim 21. Strate-
gien har en ambisjon om at Norge skal bli den 
mest attraktive lokalisering for globalt, kunn-
skapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv, 
og gir prioriteringer for maritim forskning. Tilgan-
gen til avanserte laboratorier og vitenskapelig 
utstyr i verdensklasse er en viktig forutsetning 
dersom vi skal styrke det maritime forsknings- og 
innovasjonsarbeidet. Dagens maritime forsk-
ningsinfrastruktur er nå gammel. Nærings- og 
handelsdepartementet har derfor bidratt til finan-
siering av et forprosjekt med sikte på et nytt 
marinteknisk senter for fremtiden, «Ocean Space 
Center» i Trondheim. Høsten 2012 ble det foretatt 
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ekstern kvalitetssikring (KS-1) av prosjektet. 
Dette følges nå videre opp.

Sjøtransport er en energieffektiv transport-
form med lavt energiforbruk og lave klimagassut-
slipp per tonnkm. 

Sjøtransport er en miljøvennlig transportform 
også over korte avstander, selv om miljøfordelen 
er mindre enn ved lange avstander. Miljøfordelen 
kan økes ved at miljøvennlige tekniske løsninger 
og tiltak relatert til operasjon og drift av skip set-
tes i verk. Økt bruk av LNG (Liquefied Natural 
Gas) som drivstoff for skip er et eksempel på 
dette. I tillegg til reduserte miljøutslipp, vil en 
overgang til økt bruk av LNG representere bety-
delige forretningsmuligheter for norsk maritim 
industri og et nytt marked for norsk gass. Miljøut-
fordringene for internasjonal skipsfart er også et 

Boks 6.4 Maritim kompetanse

Regjeringen skal legge til rette for god og 
fremtidsrettet maritim utdanning, blant annet 
gjennom samarbeid med næringen selv og 
utdanningssektoren. Det skal fokuseres på 
kvalitet og kompetanse i rene maritime fag, 
samt tekniske og administrative fag som har 
betydning for maritimt næringsliv. Det er også 
viktig å forvalte og videreutvikle andre ordnin-
ger rettet inn mot maritim kompetanse, her-
under stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse 
og refusjonsordningene, for å sikre en maritim 
kompetansebase som gir et tilstrekkelig antall 
sjøfolk med praktisk sjøkompetanse. 

Global Maritime Knowledge Hub ble opp-
rettet i 2008 etter initiativ fra blant annet Nor-
ges Rederiforbund og Oslo Maritime Nett-
verk. Programmets formål er, gjennom gave-
professorater, å bidra til økt maritim forsk-
ning, utvikling og undervisning som skal sikre 
Norges posisjon som et kunnskapssenter i den 
globale maritime næringen. Over 20 gavepro-
fessorater er finansiert så langt. I 2009 ga 
Nærings- og handelsdepartementet et gave-
professorat gjennom Maritime Knowledge 
Hub-ordningen. Professoratet er opprettet ved 
NTNU, Institutt for Marin teknikk og vil ha 
maritim transport i nord som forskningsom-
råde. Dette omfatter utvikling av verktøy og 
metoder for design og analyse av maritime 
logistikkjeder og fartøyløsninger, hvor hen-
synet til miljø, sikkerhet og kostnadseffektivi-
tet er avgjørende.

Boks 6.5 Wärtsilä Moss: Bidrar til 
økt sikkerhet og lavere utslipp

Wärtsilä Moss tilbyr høyteknologiske syste-
mer og sikkerhetsløsninger til maritim og 
olje/gass-relatert industri verden over. Bedrif-
tens inertgassystemer er installert på mer enn 
2200 skip; disse forhindrer brann og eksplo-
sjonsfare i skipets lasterom og er en kritisk del 
av et skips sikkerhetssystemer. 

En økende miljøbevissthet har ført til at 
det innføres strengere regelverk i definerte 
geografiske områder der det settes en 
utslippsgrense på svovelinnhold i eksosgassen 
fra maritim industri. Wärtsilä Moss er en fore-
gangsbedrift innen produktutvikling og salg 
av systemer for rensing av eksosgass ombord 
i fartøyer. Bedriftens produkter sørger for at 
kundene møter både eksisterende og frem-
tidige utslippskrav av svovel i eksosgassen. 
Bedriften bruker store ressurser på utviklings-
prosjekter som gjennomføres sammen med 
eksterne fagmiljøer i Norge og i utlandet, ofte 
med støtte fra myndigheter og andre offent-
lige institusjoner.

Figur 6.2 Wärtsilä Moss er ledende på rense-
teknologi for eksosgass

Foto: Cathleen Abers-Kimball
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mulig konkurransefortrinn for norsk skipsfart, 
med utgangspunkt i vår kompetanse og innova-
sjonsevne. Den norske maritime næringen har et 
godt grunnlag for å levere løsninger på skipsfar-
tens viktigste miljøutfordringer, basert på en 
visjon om at skipsfarten ikke skal ha miljøskade-
lige utslipp til sjø og luft. Dette forutsetter fortsatt 
sterk satsing på innovasjon og forskning og vilje 
til å gå foran i implementering av nye løsninger. 
Det krever også at vi fortsetter arbeidet med å eta-
blere og implementere globale miljøkrav for skips-
farten gjennom IMO.

For transport over korte avstander, som innen-
lands kystfrakt og transport mellom Norge og 
Europa, har sjøtransport et potensial som kan 
utnyttes bedre. Regjeringens mål er at sjøtran-
sport skal ta en større del av veksten i transport-
markedene. 

Tiltakene i «Stø kurs» fra 2007 er gjennomført 
og nye prosjekter er kommet til.  Samtidig er det 
behov for en justering av kursen med sikte på å 
sikre fortsatt konkurransekraft og utnyttelse av 
nye muligheter for maritim næring.  På denne 
bakgrunn vil regjeringen legge frem en oppdatert 
og fornyet maritim strategi.

6.3 Marine næringer

De marine næringene har hatt en sterk vekst, og 
har fortsatt et enorme muligheter for vekst. Ver-
dens befolkning øker, og levestandarden øker i 
mange land. Dette medfører en sterk etterspørsel 
etter mer mat, også etter sjømat. Samtidig har de 
biologiske ressursene i havet en rekke andre 
svært interessante anvendelser i ulike nærings-
områder. Få områder har et slikt fremtidspoten-
sial som dette næringsområdet. 

Norge forvalter enorme havområder med 
noen av verdens rikeste fiskeressurser. Norge er 
verdens nest største eksportør av fisk og fiskepro-
dukter etter Kina. Sjømatnæringen har vært en av 
de store vekstnæringene i norsk økonomi i de 
senere årene. Både fiskeri og havbruk har hatt en 
betydelig vekst i produktiviteten og verdiskapin-
gen per sysselsatt. I 2012 produserte Norge ca. 
tre mill. tonn sjømat og eksporterte til en verdi av 
51,6 mrd. kroner til forbrukere i om lag 130 land. 
En økende interesse for naturlige og helsebrin-
gende produkter forventes å styrke markedsmu-
lighetene for norsk sjømat og marine ingredienser 
fremover. Økt kunnskap om og dokumentasjon av 
helseeffektene av å spise sjømat er viktig både ut 
fra et folkehelse-, markeds- og næringsperspektiv.

Boks 6.6 Kleven Verft: 
Mot strømmen

Kleven er landets største norskeide skipsbyg-
gingskonsern med ca. 550 ansatte. Konsernet 
bygger og utruster store og teknologisk avan-
serte offshorefartøyer og andre fartøystyper 
for norske og internasjonale kunder.

Kleven har de siste årene flyttet en større 
del av byggeprosessen hjem til Norge ved å 
innføre større grad av robotisering og automa-
tisering av byggeprosessene, og har med 
dette gått mot strømmen i norsk skipsbyg-
ging. Konsernet investerer i ny kunnskap, nye 
anlegg og ny teknologi for å sikre at stolte 
skipsbyggingstradisjoner skal fortsette.

Konsernet er pionerer innen bygging av 
LNG-drevne skip, og har som mål å levere 
lønnsomme og effektive løsninger til krev-
ende offshoreredere. Konsernet har to verft: 
Kleven Verft AS i Ulsteinvik og Myklebust 
Verft AS i Gursken i Sande kommune.

Figur 6.3 Viking Princess på beddingen ved 
Kleven Verft

Foto: Kleven
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Flere rapporter om fremtidsmulighetene for 
de marine næringer gir god støtte for en økt 
marin satsing og at norsk sjømatnæring har gode 
muligheter for å realisere vekst og økt verdiska-
ping. I rapporten «Verdiskaping basert på pro-
duktive hav i 2050» beskrives hvordan økt etter-
spørsel etter mat generelt og sjømat spesielt, vil 
bidra til vekst og økt verdiskaping i marin sektor 
i Norge. I rapporten fremgår det at omsetningen 
i marin sektor kan mangedobles fra dagens nivå. 
Dette hviler på flere forutsetninger, blant annet 
at etterspørselen etter sjømat og andre marine 
produkter vil øke, at Norge vil kunne møte dette 
behovet og at man lykkes med å utvikle viktige 
innovasjoner. Det forutsetter fortsatt satsing på 
sjømatnæringens kjerneområder slik som fis-
keri, havbruk og sjømatindustrien samt utvikling 
av nye industrier.

Regjeringen har som visjon at Norge skal 
være verdens fremste sjømatnasjon. I mars 2013 
la regjeringen frem for Stortinget Meld. St. 22 
(2012–2013) Verdens fremste sjømatnasjon. I mel-
dingen redegjør regjeringen nærmere for hvor-
dan Norge skal utvikle sin posisjon som sjømat-
nasjon ved å realisere potensialet for økt verdi-
skaping og lønnsomme bedrifter i alle deler av 
verdikjeden sjømat. 

6.3.1 Havbruksnæringen

Den norske havbruksnæringen har vokst konti-
nuerlig over en periode på flere tiår. Næringen 
har sterk vekstkraft og står nå for mer enn halv-
parten av den samlede eksporten av fisk. Hav-
bruksnæringen har hatt en betydelig vekst i pro-
duktiviteten per sysselsatt målt i verdiskaping 
(bruttoprodukt). Havbruk har gått fra 350 000 
kroner på begynnelsen av 1980-tallet til over en 
mill. kroner per sysselsatt i dag, målt i faste kro-
ner. Det er i all hovedsak produksjonen av laks 
som har stått for veksten. Hittil har man i begren-
set grad lyktes med å kommersialisere andre 
arter i samme grad. En målrettet innsats på dette 
området kan gi grunnlag for ytterligere vekst i 
næringen.

På sikt er det mange faktorer som taler for at 
produksjonen i havbruksnæringen vil fortsette å 
øke, blant annet en voksende befolkning, økende 
etterspørsel etter mat og et tilbud av villfanget fisk 
som flater ut. De siste ti årene har verdens kon-
sum av sjømat steget med 60 pst. Denne økningen 
har i all hovedsak blitt dekket av oppdrettsproduk-
ter. I 1970 hadde akvakultur en andel på rundt 4 
pst. av verdens sjømatproduksjon. I 2010 var 
denne andelen steget til 40 pst.

Regjeringen ønsker å legge til rette for videre 
vekst i havbruksnæringen innenfor miljømessig 
bærekraftige rammer. Regjeringens Strategi for en 
miljømessig bærekraftig havbruksnæring (2009) 
legger viktige føringer for utviklingen av hav-
bruksnæringen innenfor de fem hovedområdene 
der havbruksnæringen påvirker miljøet: genetisk 
påvirkning hos villfisk, forurensning og utslipp, 
sykdom, arealbruk og fôrressurser. For å nå de 
overordnede målene i strategien, er det foreslått 
32 tiltak. Nær alle disse er nå enten igangsatt eller 
fullført.

Havbruksnæringen bidrar til viktig aktivitet og 
sysselsetting i kommuner langs kysten. SINTEF 
beregnet i 2010 at havbruksnæringen inkludert 
foredlings- og handelsleddet sysselsetter i over-
kant av 8 500 personer.

Havbruksnæringen gir positive ringvirknin-
ger og grunnlag for annen industriell virksomhet. 
Økt produksjon av oppdrettsfisk gir bedre grunn-
lag for utvikling av en fremtidsrettet fiskeindustri 
og industriell bearbeiding av fisk. Andre eksem-
pler er utvikling av en stor og effektiv fôrindustri, 
produksjon av vaksiner og medisiner. Havbruks-
næringen og sammen med fiskeriene gir dessuten 
grunnlag for utvikling av utstyrsproduksjon og 
bygging av fiskefartøy og spesialiserte fartøy 
knyttet til havbruksnæringen.

Regjeringens ambisjoner for havbruksnærin-
gen er at Norge skal:
– ha videre vekst i produksjonskapasitet og ver-

diskaping i havbruksnæringen innenfor ram-
men av miljømessig bærekraft

– være en ledende internasjonal produsent og 
leverandør av akvakulturprodukter og teknologi

– være internasjonalt ledende på forskning, inno-
vasjon og forvaltning innenfor havbruksom-
rådet

– ha en havbruksnæring som står for bærekraf-
tig og effektiv matproduksjon

– ha en havbruksnæring med en effektiv og 
robust arealstruktur som optimaliserer pro-
duksjon og ivaretar miljø- og sykdomshensyn

6.3.2 Sjømatindustrien 

Den norske sjømatindustrien har et godt utgangs-
punkt med nærhet til god råstofftilgang fra fiskeri 
og havbruk. Samtidig opererer sjømatindustrien i 
markeder som preges av sterk konkurranse både 
i råvare- og ferdigvaremarkedet. Effektive sjø-
transporter og lave transportkostnader har bidratt 
til at fiskeråstoff har blitt en global handelsvare. 
Dette har medvirket til at norsk sjømatindustri har 
fått økt konkurranse fra land med et lavere lønns- 
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og kostnadsnivå. Produksjonen fra norsk sjømat-
industri ender i betydelig grad opp i hyllene til 
store og ofte multinasjonale dagligvarekjeder som 
stiller strenge krav til sine leverandører. Sjømatin-
dustri i et høykostnadsland innebærer derfor 
betydelige krav til effektiv produksjon, kontinuer-
lig innovasjon, teknologiutvikling, god markeds-
orientering og utnyttelse av naturlige fortrinn, slik 
som nærhet til fiskeressursene. 

Både sjømatindustrien og sjømatnæringen 
for øvrig er avhengig av lønnsomme bedrifter for 
å kunne sikre vekst og økt verdiskaping. Regje-
ringen er derfor opptatt av at norske fiskeressur-
ser skal anvendes på en måte som er tilpasset 
næringens konkurransesituasjon og som bidrar 
til høyest mulig verdiskaping gjennom hele ver-
dikjeden. 

Regjeringen har en aktiv næringspolitikk over-
for sjømatindustrien. Deler av sjømatindustrien 
har over tid slitt med lav lønnsomhet, og det er 
behov for en omfattende gjennomgang av sjømat-
industriens rammebetingelser, muligheter, utfor-
dringer, regelverk og virkemidler. Regjeringen 
har derfor oppnevnt et offentlig utvalg som skal 
gjennomgå sjømatindustriens rammevilkår og 
komme med forslag til tiltak for økt lønnsomhet 
og verdiskaping. Arbeidet skal ferdigstilles innen 
utgangen av 2014. Regjeringen vil også videreutvi-
kle marint verdiskapingsprogram i regi av Innova-
sjon Norge. Programmet skal spisses mot bedrif-
tens markedsorientering og inneholde en ny tek-
nologisatsing i hvitfisknæringen. Regjeringen vil 
legge til rette for bedre råstoffhåndtering og 
råstoffkvalitet slik at industrien kan produsere 
varer som gir høyest mulig verdiskaping. Regje-
ringen vil også målrette forskningsmidler mot 
markeds-, teknologi- og produktutvikling og mer 
lønnsom utnyttelse av restråstoff. 

6.3.3 Marint kunnskapsløft 

Bedrifter som konkurrerer internasjonalt og som 
er lokalisert i Norge, må produsere produkter og 
tjenester som kan bære det norske kostnadsni-
vået. Norges langstrakte kyst og tilgang til unike 
råvarer er et betydningsfullt konkurransefor-
trinn. Vår evne til å bygge kunnskap rundt våre 
sjømatressurser vil likevel være avgjørende for å 
realisere lønnsomme fremtidige arbeidsplasser i 
marine næringer. Kunnskap og bruk av nye tek-
nologi er avgjørende for å utvikle sjømatnærin-
ger og nye marine industrier. Det er også avgjø-
rende at norsk sjømatnæring arbeider systema-
tisk med å bygge kompetanse i hele verdikjeden. 
For å realisere visjonen om Norge som verdens 

fremste sjømatnasjon, må Norge være kunn-
skapsledende på områder av strategisk betyd-
ning for sjømatnæringene. 

Hav21s FoU-strategi for en havnasjon av for-
mat, er en helhetlig FoU-strategi for hele det 
marine fagfeltet. Hav21 er utarbeidet av en strate-
gigruppe bestående av representanter fra næring, 
forvaltning og forskning og ble lagt frem i 2012. 
Strategien belyser hvilken kunnskap det vil bli 
bruk for i fremtiden og hvordan den bør utvikles. 
Strategigruppen anbefaler sju prioriterte hoved-
områder: samfunnsforhold, høsting og kultivering 
av nye marine råvarer, fiske-helse og bærekraftig, 
sunn og trygg sjømat, mat og marked og tekno-
logi.

Regjeringen varsler i Meld. St. 22 (2012–2013) 
et marint kunnskaps- og kompetanseløft. Regjerin-
gen vil styrke den offentlige finansieringen av 
marin forskning og vil styrke næringens forsk-
ningsfinansiering gjennom økt forskningsavgift 
og åpne for at denne også kan benyttes til kompe-
tansehevende tiltak og rekruttering til utdanning. 
Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for 
marin forskning og kompetanse, blant annet på 
bakgrunn av arbeidet med Hav21. 

I Norge har det vokst frem en marin ingredi-
ensindustri som omfatter utnyttelse av marine 
råvarer som fisk, skalldyr, tang og tare, mikroal-
ger og andre mikroorganismer til fôr, helsekost, 
ingredienser og kosmetikk. Den marine ingredi-
ensindustrien har hatt betydelig vekst i de senere 
år og Norge har forutsetninger for fortsatt vekst i 
denne industrien basert blant annet på våre 
marine ressurser og marin kunnskap. Regjerin-
gen vil legge til rette for utvikling av en marin 
ingrediensindustri, blant annet gjennom program-
satsingen Norge i bioøkonomien, Marint verdi-
skapingsprogram og Biotek2021. 

Tjeneste- og leverandørnæringen, slik som 
skipsbygging, utstyrsleverandører, fôrnæringen, 
avl og vaksine, har hatt stor betydning i utviklin-
gen av en produktiv norsk sjømatnæring. I rappor-
ten «Verdiskaping basert på produktive hav i 
2050» er leverandørindustrien til sjømatnæringen 
i Norge og globalt vurdert å ha et stort vekstpo-
tensial. De havbaserte næringene marin, maritim 
og olje og gass utgjør Norges tre mest produktive 
og raskest voksende næringer. Norge har på disse 
områdene leverandørbedrifter og kunnskapsmil-
jøer som har gode muligheter til å delta i den glo-
bale konkurransen. Teknologiutviklingen rettet 
mot de tre næringene har bygget på en del felles 
kunnskap, men ved å utvikle en mer koordinert 
teknologinnsats rettet mot leverandørindustrien 
vil en på sikt kunne bidra til å realisere en betyde-
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lig nasjonal verdiskaping. Regjeringen vil derfor 
be Norges forskningsråd og Innovasjon Norge om 
å fremlegge et forslag til en koordinert FoU, inn-
sats mot marin-, maritim- og offshorenæringen, 
hvor man blant annet ser på hvordan samspillet 
mellom dagens ordninger kan bli bedre. 

6.3.4 Satsing på marin bioteknologi og 
bioprospektering

Bioteknologi er ventet å bli en av de store dri-
verne for den økonomiske utviklingen og i utvik-
ling av nye produkter og tjenester. Innenfor 
enkelte marine områder er norske kompetanse-
miljøer i front internasjonalt slik som innenfor 
marin bioteknologi. Det gir muligheter for etable-
ring av nye fremtidsrettede arbeidsplasser. I for 
eksempel Tromsøregionen er det etablert om lag 
25 bedrifter basert på bioteknologi som sysselset-
ter rundt 500 ansatte. Regjeringen fremmet i 2011 
en strategi for bioteknologi der marin biotekno-
logi er et av satsingsområdene. Målet med satsin-
gen er å utløse økt næringsvirksomhet med 
utgangspunkt i marine, biologiske og genetiske 
ressurser og bidra til økt lønnsomhet innenfor 
eksisterende næringer. Strategien er fulgt opp av 
økt offentlig innsats. Oppdrettsnæringen er for 
eksempel avhengig av moderne bioteknologi i 

arbeidet med fiskehelse, avl og bekjempelse av 
parasitter. Bioteknologi ligger også til grunn for 
utvikling av nye metoder for prosessering av sjø-
mat og sporbarhet, samt kvalitetssikring og mat-
sikkerhet.

Norge forvalter store havområder hvor det 
trolig finnes mer enn 10 000 arter som er lite 
undersøkt. Noen av disse lever i ekstreme miljøer, 
i både lave og høye temperaturer, under høyt 
trykk og skiftende lysforhold. Å få mer kunnskap 
om disse organismene kan skape nye næringsmu-
ligheter. 

I kombinasjon med den nasjonale kompetan-
sen som allerede er bygget opp innenfor marin 
sektor og bioteknologi, gir dette Norge et godt 
utgangspunkt for en satsing på marin bioprospek-
tering. Regjeringen ser på marin bioprospektering 
som et strategisk område hvor Norge har gode 
muligheter for å hevde seg i en internasjonal kon-
kurranse, og regjeringen lanserte i 2009 en sær-
skilt nasjonal strategi for marin bioprospektering. 
Strategien har et 10–15 års perspektiv. Regjerin-
gens mål er at marin bioprospektering skal bidra 
til ny og bærekraftig verdiskaping. Ambisjonen er 

Boks 6.7 Marin bioprospektering

Forenklet kan marin bioprospektering forstås 
som formålsrettede aktiviteter, systematisk 
leting, innsamling av marint biologisk materi-
ale og identifisering av interessante og bioak-
tive forbindelser eller gener i marine organis-
mer, med potensial for kommersiell utnytting. 
Det kan være alle typer organismer som 
mikroorganismer, både bakterier, sopp og 
virus og større organismer som sjøplanter, 
skalldyr og fisk. Det biologiske mangfoldet til 
havs er lite utforsket til tross for at havet dek-
ker mer enn 70 pst. av jordas overflate. Gjen-
nom bruk av moderne bioteknologiske meto-
der kan man finne bestanddeler, forbindelser 
eller gener som kan inngå som komponenter i 
produkter eller prosesser for kommersiell og 
samfunnsmessig nyttig anvendelse som til 
medisin, mat, fôr, biobrensel og industrielle 
prosesser. Satsing på marin bioprospektering 
kan således utløse økt verdiskaping og nye 
arbeidsplasser.

Boks 6.8 Arcticzymes – en bedrift 
basert på marin bioprospektering

Bedriften ArcticZymes i Tromsø, er et aktuelt 
eksempel på nytt norsk næringsliv som bru-
ker marin bioprospektering som strategisk 
utgangspunkt for sin forretningsutvikling. 
Bedriften, utvikler unike enzymer til produk-
ter basert på utnyttelse av egenskaper fra Ark-
tiske marine ressurser for salg til internasjo-
nale selskaper innenfor Life Sciences (livs-
vitenskap).

Enzymer fra det kalde arktiske marine 
miljø kjennetegnes ved at de ofte innehar 
egenskaper som høy aktivitet, er varmelabile 
og har gode bindingsegenskaper overfor 
DNA. Disse egenskapene gjør at ArcticZymes 
har kunnet utvikle produkter som gir økt sen-
sitivitet, sikkerhet og tidsbesparende metoder. 

ArcticZymes samarbeider tett med akade-
miske institusjoner og marine bioprospekte-
ringsmiljø, slik som MabCent ved Universite-
tet i Tromsø. Prosjektstøtte fra Forsknings-
rådet er et viktig bidrag til bedriftens forsk-
nings- og utviklingsaktivitet. Flere nye enzy-
mer og løsninger til det internasjonale 
markedet er under utvikling. 
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å utløse bredden i verdiskapingspotensialet som 
marin bioprospektering åpner for.

Nordområdene står sentralt grunnet god til-
gang på unike arktiske marine organismer, 
marine næringer samt kompetanse og infrastruk-
tur på forskningssiden. Marin bioprospektering er 
derfor et viktig satsingsområde i regjeringens 
nordområdestrategi. Regjeringen vil prioritere 
innsamling av marine organismer fra nordlige 
havområder og videreutvikle Marbank, den nasjo-
nale marine biobanken som er lokalisert i 
Tromsø. 

For å kommersialisere resultatene av forskin-
gen på området er det av stor betydning med et 

nært samarbeid mellom FoU-miljøer og indus-
trien. Det er også viktig at Norge fremstår som et 
attraktivt samarbeids- og lokaliseringsland for 
internasjonale bedrifter. Innovasjon Norge, 
Forskningsrådet og SIVA har gått sammen og 
utarbeidet en felles og helhetlig handlingsplan 
for gjennomføring av regjeringens strategi for 
marin bioprospektering. I 2013 avsatte regjerin-
gen 55 mill. kroner til marin bioprospektering, 
finansiert med 30 mill. kroner over Fiskeri- og 
kystdepartementets budsjett og 25 mill. kroner 
over Nærings- og handelsdepartementets bud-
sjett. Regjeringen vil fortsette sin satsing på 
marin bioprospektering.

Boks 6.9 Bioøkonomien

OECD mener at bioteknologi vil få langt større 
betydning enn i dag innenfor områder som 
marin- og landbasert matproduksjon samt indus-
trielle prosesser. Bioteknologi er en grunnleg-
gende teknologi også i den betydning at resulta-
tene kan anvendes på tvers av sektorer. Dette 
skaper grunnlag for å trekke ut betydelig gevin-
ster. OECD bruker i den sammenheng betegnel-
sen bioøkonomi («The Bioeconomy to 2030: 
Designing a policy agenda», OECD, 2009) der 
bruk av bioteknologi og biologiske ressurser vil 
kunne stå for en betydelig del av den samlede 
verdiskaping. OECD peker i denne forbindelse 
ellers på at det spesielt må satses mer innen FoU 
for å utløse det antatt meget store verdiskapings-
potensialet knyttet til bioteknologibaserte indus-
trielle prosesser. 

Bioraffinering og industriell bioteknologi vil 
være viktige når mye av dagens petroleumsba-
serte industrielle produksjon i løpet av de neste 
tiårene gradvis vil måtte endres til i økende grad 
å baseres på råvarer hentet fra fornybar bio-
masse. I dag er eksempelvis nesten all produk-
sjon av plast basert på petroleum. Nye, avan-
serte bioraffinerier vil blant annet kunne produ-
sere miljøvennlig bioplast og OECD forventer 
stor vekst på dette området frem mot 2050.

Norge har store og rike kyst- og havområder 
samt betydelige skog- og utmarksressurser. En 
overgang til industriprosesser basert på biotek-
nologiske prinsipper kan også være et miljø-
vennlig alternativ som gir færre biprodukter og 
mindre forbruk av energi og vann. Videre blir 

stadig flere medisiner og diagnostiske verktøy 
utviklet og produsert ved hjelp av biotekno-
logiske metoder. Kommersialisering av biotek-
nologibaserte produkter er generelt preget av 
langsiktighet, tverrfaglighet, høy kapitalintensi-
vitet og høy risiko, men det er ulikheter og sær-
trekk. For å kunne utløse verdipotensialet knyt-
tet til forskningsinnsatsen, må det også legges 
til rette for kommersialisering og næringsutvik-
ling innenfor de ulike sektorene samtidig som 
det er viktig å forstå de ulike særtrekkene og 
behovene. 

Innovasjon Norge arbeider nå med å løfte 
Bioøkonomi som et satsingsområde blant annet 
gjennom Bioraffineringsprogrammet, som ble 
lansert i 2013. Satsingen inkluderer mange sek-
torer, særlig viktig er prosessindustri-, fiskeri/
havbruks- og landbrukssektoren. Økt etterspør-
sel og ny bruk av råstoff kan bidra til mer stabil 
inntjening og mer lønnsomhet for råvareprodu-
sentene. Programmet har mottatt støtte fra 
Kommunal- og regionaldepartementet, i tillegg 
vil Fiskeri- og kystdepartementet bevilge midler 
til dette programmet. Dette er en tilskuddsord-
ning som skal mobilisere bedrifter og kunnskap-
sinstitusjoner til samarbeid om produkter mar-
kedet etterspør. Tilskuddene skal gå til utvikling 
av ny teknologi, nye produkter, nettverk, ny 
markedskunnskap, samt tilby noe risikoavlast-
ning. Programmet skal lette kommersialiserin-
gen og gi større økonomisk utbytte av de store 
investeringene som er gjort i forskning i senere 
år. 
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6.4 Reiseliv

De aller fleste land har en reiselivsnæring av 
beydning. Verdens turistaktiviteter øker, langtids-
trenden er at vi får mer fritid og økt kjøpekraft. Vi 
etterspør unike opplevelser og gode feriedestina-
sjoner. Business-segmentet innenfor reiseliv er 
også i langsiktig vekst. Økt internasjonalisering, 
forretningssamarbeid som krysser geografiske 
grenser og stadig større behov for erfarings- og 
kompetanseutvikling bidrar til denne trenden. 
Norge kan ha mulighet til å ta del i denne veksten. 
Reiselivsbedriftene har også en spesiell betydning 
i målet om å ta hele landet i bruk. Regjeringen har 
derfor valgt fortsatt å ha reiseliv som en av de sen-
trale satsingsnæringene. En slik posisjon er 
avhengig av at bransjen i årene fremover klarer 
den produktutviklingen, produktivitetsveksten og 
lønnsomheten som kreves for å lykkes. Regjerin-
gen ønsker å legge til rette for en slik utvikling. 

Reiselivsnæringen produserer varer og tjenes-
ter for rundt 180 mrd. kroner årlig. Turistene bru-
ker over 100 mrd. kroner i Norge hvert år. Ver-
dien av produksjonen er høyere enn turistkonsu-
met fordi reiselivsnæringen også produserer 
varer og tjenester som anvendes av andre enn 
turister. Reiselivsnæringen står for om lag 3,3 pst. 
av BNP, tilsvarende 4,3 pst. av BNP for Fastlands-
Norge. Næringen sysselsetter rundt 140 000 nor-
malårsverk, noe som utgjør om lag 6,5 pst. av 
Fastlands-Norges sysselsetting. Det største mar-
kedet for reiselivs-Norge er hjemmemarkedet, 
som utgjør om lag 70 pst. av både antall kommer-
sielle overnattinger og turistkonsumet. 

Reiseliv er en stor og voksende næring over 
hele verden, og i 2012 var det for første gang over 
1 mrd. turistankomster i verden. Norges andel av 
den internasjonale turismen har vært ganske sta-
bil de siste årene og viser en oppadgående trend. 
Veksten i norsk reiseliv er ujevnt fordelt i landet. 
Mens by- og sentrumsnære områder klarer seg 
godt i den internasjonale konkurransen, har de 
siste årene vært tyngre for enkelte distriktsom-
råder.

Norge har gode muligheter for å ta sin del av 
den internasjonale veksten. Flere kåringer har 
brakt norsk natur til topps i internasjonale rangerin-
ger av verdens beste reisemål. Dette er imidlertid 
ikke det samme som at de norske reiselivsproduk-
tene er velkjente internasjonalt. Det er heller ikke 
det samme som at de er mer attraktive enn andre 
lands reiselivsprodukter, eller at de selger seg selv. 

Regjeringen la derfor i april 2012 frem reise-
livsstrategien Destinasjon Norge. Regjeringens 
satsing på reiseliv er gjort med bakgrunn i nærin-

gens potensial for videre verdiskaping, de natur-
gitte fordelene Norge har og næringens betyd-
ning for distriktene. I strategien vektlegger regje-
ringen at reiselivsnæringen må dreies fra enkelt-
stående tradisjonelle reiselivsprodukter til et sam-
arbeid om helhetlige opplevelsesprodukter som 
inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktivite-
ter, i tillegg til transport og overnatting. Strategien 
har tre overordnede mål:
– Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivs-

næringen. 
– Flere helårs arbeidsplasser og mer solide 

bedrifter, særlig i distrikts-Norge. 
– Flere unike og gode opplevelser som tiltrekker 

seg flere gjester med høy betalingsvillighet. 

En bærekraftig reiselivsnæring

I reiselivsstrategien er bærekraft gjort til en over-
ordnet premiss for utviklingen av reiselivet. Reise-
livsnæringen må ta medansvar for å ivareta vår 
natur og vårt kulturlandskap for kommende gene-
rasjoner og tilstrebe lave utslipp av klimagasser 
og avfall fra sin aktivitet. I tillegg forutsetter et 
bærekraftig reiseliv at bedriftene tar sosialt ansvar 
og er lønnsomme. 

Bærekraftig reiseliv som satsingsområde brer 
om seg over hele verden. Stadig flere etterspør og 
velger reisemål som viser ansvar og møter bære-
kraftsutfordringene offensivt. De første reisemå-
lene som kan dokumentere og levere bærekraf-
tige tiltak og opplevelser, vil ha et konkurransefor-
trinn i kampen om å vinne bevisste turister. 
20. mars 2013 etablerte Norge, som det første 
land i verden, en nasjonal merkeordning for bære-
kraftige reisemål. Ordningen er utviklet av Inno-
vasjon Norge og basert på internasjonale kriterier 
som har blitt videreutviklet og testet gjennom de 
fire bærekraftpilotene Røros, Lærdal, Vega og 
Trysil. Det er disse pilotene som i dag leder an i 
det internasjonale arbeidet med utvikling av et 
bærekraftig reiseliv. Og veien er nå lagt klar for 
flere bærekraftige norske reisemål.

Grønt reiseliv er en viktig del av regjeringens 
reiselivspolitikk. Grønt reiseliv tilbyr natur og 
kulturopplevelser med basis i landbrukets res-
surser. Innovasjon vil i stor grad skje i skjærings-
punktet mellom ulike sektorer og næringer. 
Destinasjon Røros, Den Gyldne Omvei på Inder-
øya, landskaps- og kulturparkene i Hordaland, 
Valdres natur- og kulturpark er gode eksempler 
på vellykkede reiselivsdestinasjoner der land-
bruk, kultur, kulturminner, reiselivs- og matopp-
levelser og samspillet mellom dem er viktige ele-
menter.
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En høyproduktiv og kunnskapsintensiv reiselivsnæring

I tillegg til satsingen på et bærekraftig reiseliv er 
det i regjeringens reiselivspolitikk valgt ut tre 
hovedinnsatsområder fremover. Disse er knyttet 
til bedre koordinering av regjeringens samlede 
reiselivspolitikk og en mer effektiv organisering 
av ulike aktører i og i tilknytning til reiselivsnærin-
gen, suksesskriterier for å lykkes med nødvendig 
produkt- og reisemålsutvikling samt metoder for 
salg og markedsføring av norske reiselivsproduk-
ter. 

Som mange andre næringer er reiselivsnærin-
gen avhengig av de generelle rammebetingelsene 
for næringsvirksomhet. Men mer enn mange 
andre næringer har også flere sektorpolitiske 
områder stor innvirkning på reiselivsnæringens 
utvikling. Reiseliv omfattes av en rekke ulike 
departementers ansvarsområder og andre offent-
lige aktører på flere forvaltningsnivåer. Bedre 
samordning av myndighetenes arbeid overfor rei-
selivsnæringen er en forutsetning for å utvikle en 
høyproduktiv og kunnskapsintensiv reiselivsnæ-
ring. Derfor har regjeringen styrket Nærings- og 
handelsdepartementets koordinerende rolle i rei-
selivspolitikken. Det er også et signal om at det er 
en positiv utvikling av reiselivsnæringens verdi-
skaping og lønnsomhet som er reiselivspolitik-
kens primære hensikt fremover.

Reiselivsnæringen er sammensatt og preget av 
mange små og mellomstore bedrifter. De færreste 
reiselivsbedrifter tilbyr en helhetlig opplevelse. 
Den enkelte leverandør av reiselivsopplevelser vil 
derfor være avhengig av andre lokale bedrifter som 
kompletterer vedkommendes tilbud. Det er bak-
grunnen for at en bedre og mer effektiv organise-
ring av reisemålsselskapene i Norge står høyt på 
regjeringens reiselivsagenda. Å reorganisere reise-
målsselskapene i Norge er en omfattende prosess 
som berører alle fylkeskommuner og så godt som 
alle kommuner i Norge, i tillegg til reiselivsnærin-
gens egne aktører over det ganske land. Alle 
berørte interessenter er inkludert gjennom det 
nedsatte Strukturutvalget og seks regionale pro-
sjektgrupper. Arbeidet med å lage forretningspla-
ner for de påtenkte seks regionale reisemålsselska-
pene ble startet høsten 2012, og når de er ferdige, 
settes det i gang en omfattende lokal- og regional-
politisk prosess for å etablere den nye strukturen 
og få iverksatt de respektive forretningsplanene. 
Prosessen vil ta ulik tid ulike steder i landet, men i 
2017 forventer regjeringen at alle seks regionale 
kompetansenav for reiselivsnæringen er på plass.

Vi kan imidlertid ikke vente på restrukture-
ringsprosessen med å utvikle og produsere de 

gode og verdifulle opplevelsene som utgjør kjer-
nen i reiselivsproduktet Norge. De daglige gjøre-
målene må gå videre, med bidrag både fra reise-
livsnæringen selv og de myndighetene som alle-
rede er aktivt engasjert i næringen. Regjeringen 
vil legge til rette for at reiselivsbedriftene kan 
foreta den nødvendige produktutviklingen samti-
dig som strukturen rundt dem endres. Det betyr 
at samarbeid i reiselivsnæringen, mellom reise-
livsnæringen og tilstøtende næringer og mellom 
reiselivsnæringen og aktørene i reiselivspolitik-
ken fortsatt skal stimuleres. Det betyr videre at 
arbeidet med kompetanseheving, kvalitetsheving, 
tilgjengeliggjøring av reisemål og tilgang til risiko-
kapital fortsetter. Og det betyr at myndighetenes 
bidrag til profilmarkedsføring av Norge som reise-
mål og utvikling av nødvendig infrastruktur som 
gjør det enklere for turistene å kjøpe norske reise-
livsprodukter, heller skal gå opp enn ned de kom-
mende årene.

6.5 IKT

IKT-næringen spiller en viktig rolle, både som 
egen næring i seg selv, og betydningen IKT har 
for så å si alle andre næringer. Dette er en næring 
hvor den viktigste innsatsfaktoren i bedriftene 
ofte er den kunnskapen og kompetansen de 
ansatte har, og i mindre grad kapitalintensivt pro-
duksjonsutstyr og lignende. Det har betydning for 
utformingen av en god næringspolitikk som skal 
gi bedriftene gode muligheter for å lykkes. 

De generelle næringspolitiske virkemidlene 
kan ha stor betydning for IKT- næringen. Ikke 
minst betyr forsknings- og utdanningspolitikken 
mye i en så kunnskapsintensiv næring. Men også 
den offentlige digitaliseringspolitikken er avgjø-
rende. Det er nødvendig med et regelverk som 
legger til rette for digitale løsninger både i offent-
lig og privat sektor. Samtidig er det viktig med en 
offentlig sektor som fornyer seg og bruker IKT-
løsninger for å skape best mulig effektivitet og 
kvalitet. Offentlige innkjøp som bidrar til innova-
sjon og nye løsninger er svært viktig for å nå dette 
målet, og kan gi store muligheter for næringspoli-
tikken.

Samtidig er det viktig å ha en tett dialog med 
IKT-bedriftene og organisasjonene på feltet om en 
politikk som legger til rette for en styrking av IKT-
næringen. Dette kan dreie seg om alt fra tilgjenge-
lighet av offentlige data som kan brukes i en 
næringssammenheng, spørsmål om åpne standar-
der, utbygging av bredbåndsdekning og infra-
struktur, god utnyttelse av frekvensressurser og 
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internasjonalt samarbeid. Forvaltningen av IKT-
politikken ligger i Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Nærings- og handelsdeparte-
mentet vil jobbe tett med FAD for at de nærings-
politiske virkemidlene og IKT-politikken er godt 
samordnet. 

I 2010 sto IKT-næringen for 5 pst. av verdiska-
pingen i Fastlands-Norge. I tillegg bidrar IKT-
næringen til verdiskaping i andre sektorer gjen-
nom å effektiviser produksjonsprosesser, erstatte 
gamle produkter med nye og åpne opp for det glo-
bale markedet. IKT endrer også hvordan marke-
dene fungerer. Gjennom Internett kan kjøper og 
selger finne hverandre lettere og behovet for et 
mellomledd som butikkutsalg eller megler min-
ker. Forbrukerne vil også ha tilgang på mer infor-
masjon om produkter, priser og kvalitet som skjer-
per konkurransen mellom leverandørene og gir 
dem insentiv til å effektivisere produksjon. Annen 
informasjon og kunnskap er også lettere tilgjenge-
lig og nye ideer og innovasjoner spres raskt. Bru-
ken av IKT har bidratt til en markant produktivi-
tetsvekst innenfor andre sektorer.

I OECDs 2012-utgave av oversiktspublikasjo-
nen Science, Technology and Industry Outlook trek-
ker OECD infrastrukturen for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT) frem som særlig 
sterk i Norge. Norsk IKT-næring fremviser i dag 
høy produktivitetsvekst.5 Sammenlignet med alle 
andre næringer har IKT-næringen hatt en høyere 
produktivitetsvekst de senere årene.6

IKT-næringen er fundamental i utviklingen av 
nye produkter og for omstillingsevnen til nær-
ingslivet. 45 pst. av hele næringslivets driftsutgif-
ter til forskning og utvikling knyttet til IKT. Til 
sammenligning er 72 pst. av tjenestenæringenes 
samlede driftsutgifter til forskning og utvikling er 
knyttet til IKT. Dette tyder på at innovasjon i 
næringslivet generelt og spesielt tjenesteinnova-
sjon i stor grad er IKT-basert. 

Næringen omfatter et bredt spekter av høytek-
nologiselskaper som skaper nye produkter i tele-
kommunikasjon, maskinvare og programvare for 
IKT, industrielektronikk og konsulenttjenester. 
Telekommunikasjonssektoren har skapt et stadig 
større antall bedrifter som kan konkurrere inter-
nasjonalt, i tillegg til et betydelig forskningsmiljø. 
Blant tilgjengelige produkter er systemer for 
satellittkommunikasjon, global posisjonering, 

mobiltelefoni, nettadministrasjon og overføring 
samt fiberoptikkteknologi.7

Norske maskinvareprodusenter har utviklet 
en lang rekke spesialiserte produkter, f.eks. sen-
sorteknologi, videokonferansesystemer, multime-
dieutstyr, digitale radiosendere, båndbaserte data-
lagringsløsninger, kredittkortterminaler og 
strømforsyningsenheter. Norges programvarere-
volusjon ble drevet frem av utviklingen i tradisjo-
nelle industrier som olje, skipsfart og fiskeri. 
Disse sektorenes behov og evne til å skape og 
betale for teknisk avanserte, kostnadsbesparende 
løsninger har ansporet utviklingen av ny program-
vare og integrerte systemer. I IKT-bransjen finnes 
nå mange selskaper som leverer programvare- og 
modulløsninger til praktisk talt alle sektorer både 
i det private og offentlige, herunder data- og kun-
derelasjonssystemer og administrasjons- og øko-
nomistyringssystemer. Det er dessuten betydelig 
avansert IKT-aktivitet også i andre næringer enn 
IKT-næringen. Disse andre næringene står for 45 
pst. av næringslivets IKT-forskning.8

5 http://regjeringen.no/pages/38058705/
Innovasjon_pa_norsk.pdf

6 Statistisk sentralbyrå. 2009–2012. Følgende områder er inn-
kludert: Produksjon av datamaskiner og elektroniske pro-
dukter, telekommunikasjon og tjenester tilknyttet informa-
sjonsteknologi og informasjonstjenester.

7 Innovasjon Norge.
8 Side 29 i Norges forskningsråd (2013). Veien videre for 

IKT-satsing i Forskningsrådet. Rapport fra Divisjon for inn-
ovasjon.

Boks 6.10 IKT-Norge: 
Informasjonsteknologi hjelper alle 

næringer

IKT-Norge er IT-næringens interesseorganisa-
sjon, og representerer Norges tredje største 
næring, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. 
IT er en av Norges ledende kunnskapsnærin-
ger og bidrar til stor vekst og nye arbeidsplas-
ser. IT-næringen er dermed viktig ikke bare i 
kraft av egen størrelse, men også fordi den gir 
konkurransekraft til næringslivet og effektivise-
rer offentlig sektor.

IT er en grunnstein i kunnskapssamfun-
net. Svært mye av fremtidig verdiskaping 
kommer til å være basert på IT-løsninger. 
Næringen er nøkkel til omstilling og ny syssel-
setting. IT-næringens viktigste stimuli for 
videre vekst er tilgang på kompetanse, satsing 
på FoU og gode vilkår for nyetableringer. 
Norge har den største programvaresektoren i 
Norden, og vi utmerker oss internasjonalt 
med løsninger som menneskeliggjør tekno-
logi.
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Ifølge IKT-Norge utmerker IKT-næringen i 
Norge seg spesielt med løsninger som kobler 
mennesker og samfunn sammen, herunder it-løs-
ninger innenfor helse, skole og velferd. I tillegg 
har næringen sterk vekst i løsninger for finans og 
mobile betalingssystemer og spesialiserte løsnin-
ger for olje- og offshoreindustrien.

Målrettet bruk av IKT vil ha betydning for 
fremtidig sysselsetting og økonomisk vekst. 
Regjeringen vil derfor bidra til at det norske sam-
funnet utnytter og tar i bruk alle de mulighetene 
IKT gir. Regjeringen la derfor våren 2013 frem 
Meld. St. 23 (2012–2013) Digital agenda for Norge 
– IKT for vekst og verdiskaping. 

For IKT-sektoren, som for øvrige deler av 
næringslivet, er det viktig å ha gode, generelle 
rammebetingelser. Dette omfatter effektiv skatt-
legging, infrastruktur, kompetanse (både grunn-
leggende, anvendt kompetanse og avansert kom-
petanse), kapitaltilgang og andre mekanismer 
som fremmer innovasjon og konkurranseevne. I 
tillegg har tiltak som offentlige innkjøp og anskaf-
felser, standardisering og IKT-arkitektur og utvik-
lingen av nye, digitale fellesløsninger fra offentlig 
sektor betydning for IKT-bransjen.

Regjeringen vil at Norge skal være et av de 
fremste markedene for digitale tjenester. Både 
private og offentlig tjenestetilbydere skal vite at 
de når hele befolkningen med sine digitale til-
bud. Ved å sikre tilgang til bredbånd og grunn-
leggende digital kompetanse i befolkningen leg-
ger regjeringen til rette for økt etterspørsel etter 
digitale tjenester. Dette er noen av regjeringens 
ambisjoner:

Alle skal ha tilgang på bredbånd og mestre digitale 
tjenester

Meldingen slår fast at bred digital deltakelse er et 
konkurransefortrinn for Norge. Det gir et marked 
for digitale varer og tjenester, både offentlige og 
kommersielle. I dag er 270 000 nordmenn ikke på 
nett. Regjeringen vil halvere dette tallet. Alle skal 
også ha et bredbåndstilbud av grunnleggende god 
kvalitet. For å sikre utbygging av bredbånd i områ-
der som ikke er kommersielt lønnsomme, setter 
regjeringen av minst 150 mill. kroner per år.

Fremme digitale forretningsprosesser i næringslivet

Regjeringens mål er at vi skal ha et mest mulig 
digitalt næringsliv. Regjeringen vil legge til 
rette for digitale løsninger for effektivisering av 
forretningsprosesser og grenseoverskridende 
handel. Staten vil selv gå foran gjennom å utvi-

kle offentlige digitale løsninger rettet mot inn-
byggere, organisasjoner og næringsliv. Forbru-
kerne skal ha effektive, elektroniske betalings-
løsninger som et alternativ til kontanter.

Satse på spesialistkompetanse og 
profesjonsutdanningene

Utdanningene innenfor IKT må reflektere fremti-
dens behov fremfor dagens situasjon. Norge tren-
ger spesielt kjernekompetanse innen informatikk 
og tverrfaglige utdanninger der informatikk inn-
går. Regjeringen vil blant annet kartlegge hindrin-
ger knyttet til rekrutteringen til IKT-utdannin-
gene, kartlegge kompetansebehovet i fremtiden 
og legge til rette for enkel og effektiv rekruttering 
av nødvendig arbeidskraft fra utlandet. IKT er 
også viktig i grunnutdanning og videreutdanning 
for alle yrkesgrupper. Regjeringen ønsker å 
styrke IKT-kunnskapen i viktige profesjonsutdan-
ninger, for eksempel innen omsorg. Regjeringen 
vil prøve ut en ordning med ph.d. øremerket IKT i 
offentlig sektor. Ordningen vil etableres etter 
mønster av nærings-ph.d.-ordningen.

Utarbeide en FoU-strategi for IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
omfatter blant annet teknologier som programvare, 
sensorer, robotikk, multimedia, elektronikk og 
nettverk, og er et generisk teknologiområde som i 
stor grad samvirker med samfunnet og påvirker 
arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. 

IKT-systemer finnes overalt i samfunnet, og vi 
er i dag totalt avhengige av et stort antall velfunge-
rende IKT-system, inkludert den infrastrukturen 
som binder systemene sammen. I tjenesteproduk-
sjon både i offentlig og privat sektor er IKT avgjø-
rende for å skape effektive, moderne tjenester. 
IKT-FoU er viktig for å utvikle et smartere sam-
funn med bedre velferdstjenester og et mer inno-
vativt næringsliv. 

Hovedtall om næringslivets IKT-FoU viser at 
av næringslivets samlede driftskostnader til FoU 
ble 44 pst. anvendt til IKT-FoU i 2010. IKT-nærin-
gen står for litt mer enn halvparten av norsk 
næringslivs IKT-FoU. Resten kommer fra bedrif-
ter tilhørende andre sterke norske næringer, 
som bl.a. petroleum, maritim, marin, fornybar 
energi, prosessindustri, transport m.m. Felles for 
alle er at fortsatt konkurransedyktighet og økt 
verdiskaping i stor grad avhenger av nye innova-
sjoner i IKT. Etter planen skal regjeringen legge 
frem en strategi for IKT-FoU i løpet av 2013. Stra-
tegien vil legge de overordnede langsiktige førin-
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gene for offentlig finansiert forskning og utvik-
ling innen IKT.

Frigi offentlige data

Regjeringen vil at offentlige data og digitalt inn-
hold som er offentlig finansiert, i økt grad skal 
være tilgjengelig for alle. Regjeringen varsler at 
reglene i offentlighetsloven om prising av data for 
viderebruk vil bli gjennomgått. Med flere åpne, 
offentlige datasett vil regjeringen fremme utvik-
ling av nye tjenester, bidra til nye måter for demo-
kratisk kontroll og effektivisere offentlig sektor.

IKT og klima

Gjennom målrettet bruk av IKT vil regjeringen 
redusere energiforbruk, materialbruk og utslipp 
for eksempel innen transport-, varehandel- og tra-
disjonelle industrisektorer.

6.6 Helse- og velferdsteknologi

Helse- og velferdsteknologi kan få økende betyd-
ning i årene som kommer. Vi vil alltid etterspørre 
tjenester som hjelper oss til god helse og til trygg 
omsorg. Parallelt med en økt levestandard og pri-
vat forbruk øker kravene til kvaliteten på tjenes-
tene på dette området. Samtidig skaper den tekno-
logiske utviklingen stadig nye muligheter for 
behandling av lidelser og et utvidet tjenestetilbud. 

Regjeringen ønsker å legge til rette for at 
norsk næringsliv kan ta del i det store verdiska-
pingspotensialet som ligger på dette området. 
Regjeringen vil beholde et sterkt offentlig helse- 
og omsorgstilbud. Samtidig er det store mulig-
heter for bedrifter som ønsker å levere varer og 
tjenester til disse offentlig organiserte sektorene. 
Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 
nær 400 mrd. kroner, mye av det på helse- og 
omsorgsområdet. Her har norske bedrifter store 
muligheter. Det er også et stort potensial for ver-
diskaping i randsoneaktiviteter, som ikke dekkes 
av de offentlige tjenestene. 

Helse- og velferdsteknologi er i sterk vekst 
internasjonalt. Nye løsninger og produkter utvi-
klet av norske bedrifter og miljøer vil kunne ha et 
stort eksportpotensial. Norge med vår sterke vel-
ferdsproduksjon, velorganiserte samfunn og 
befolkning med høy vilje til å ta i bruk nye løsnin-
ger, kan være en god arena for utvikling av nye 
velferdsløsninger. Det kan gi bedriftene våre en 
konkurransefordel og muligheter til å ligge foran i 
utviklingen. 

6.6.1 Helse- og omsorgssektoren som 
etterspørrer

Helse- og omsorgssektoren representerer et stort 
og voksende marked nasjonalt og internasjonalt. 
Statistisk sentralbyrå har beregnet samlede helse-
utgifter i Norge i 2011 er beregnet til om lag 250 
mrd. kroner, hvor det offentlige sto for om lag 85 
pst. Dette utgjør i underkant av 9 pst. av BNP.9

Offentlige innkjøp innen helse- og omsorgstjenes-
ter var på om lag 104 mrd. kroner i 2008.10 Det 
norske helsemarkedet utgjør 0,4 pst. av helsemar-
kedet internasjonalt. Vekstraten i det internasjo-
nale helsemarkedet er på om lag 7 pst. 

Fremtidens helse- og omsorgssektor vil i 
større grad være tilrettelagt den enkelte bru-
ker/pasient, og gis der brukerne bor og i sam-
arbeid med pasientene. Dette stiller blant annet 
økte krav til informasjonssystemer og mobile 
tjenester. Ny helse- og omsorgsteknologi, som 
nettbaserte tjenester, mobile helsetjenester, 
sensorer, smarthusløsninger og medisinsk-tek-
niske hjelpemidler vil kunne inngå som en inte-
grert del av helse- og omsorgstilbudet. 

Næringslivet har innvirkning både på produk-
sjon, salg og markedsføring av produkter og tje-
nester som kan påvirke folks helse. God helse i 
befolkningen, og dermed blant arbeidstakerne, er 
også et gode for næringslivet. For å forebygge 
sykdom og fremme god folkehelse er det derfor 
behov for at næringslivet bidrar til utvikling av 
gode tjenester og helsefremmende produkter.

Offentlig sektor kan bidra til bedre og tryg-
gere tjenester, større effektivitet og næringsutvik-
ling ved å foreta gode og innovasjonsfremmende 
innkjøp. For at dette skal skje må offentlig sektor 
blant annet ha en effektiv markedsdialog i forkant 
av anskaffelsene, som regjeringens Strategi for økt 
innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser også 
peker på. Dette skaper samtidig betydelige mulig-
heter for næringsutvikling.

Den store gruppen av eldre representerer en 
ressurs. Det er flere med høyere utdannelse, høy-
ere levealder, bedre boforhold og mer ressurser å 
møte alderdommen med. Fremtidens seniorer vil 
sannsynligvis også utgjøre kjøpekraftig gruppe. 
Det antas at fremtidens eldre gjennom sine res-
surser og sin etterspørsel vil generere et marked 
av varer og. Det er sannsynlig at individmarkedet 
vil vokse sterkt i årene som kommer. Dette kan 
medføre endringer i organiseringen av tilbudet av 
varer og tjenester endres. 

9 Helse- og omsorgsdepartementet, St.prp. nr. 1 (2008–2009).
10 Statistisk sentralbyrå.



164 Meld. St. 39 2012–2013
Mangfold av vinnere
6.6.2 Morgendagens omsorg

Våren 2013 la regjeringen frem en stortingsmel-
ding som følger opp NOU 2011:11 Innovasjon i 
omsorg. Meldingen, Meld. St. 29 (2012–2013) 
Morgendagens omsorg skal legge til rette for forny-
ing av omsorgstjenestene gjennom bedre utnyt-
telse av omsorgsressursene, mer faglig omstilling, 
økt bruk av velferdsteknologi og nye boligløsnin-
ger og systematisering av innovasjonsarbeidet i 
sektoren.

Nye løsninger for fremtidens omsorg må utvi-
kles sammen med brukere, pårørende, kommu-
ner, ideelle organisasjoner, forskning, næringsliv 
og det næringsrettede virkemiddelapparat. Regje-
ringen vil understøtte og stimulere kommunenes 
innovasjonsarbeid. Regjeringen vil legge til rette 
for en politikk som utvikler nye tilbud i grense-
flaten mellom omsorgstjenesten og næringslivet, 
som styrker omsorgssektorens rolle som kompe-
tent og krevende bestiller, som utvikler 
omsorgstjenesten som eksportartikkel, og som 
bidrar til utvikling av seniormarkedet. Regjerin-
gen vil også sette i gang et nasjonalt program for 
utvikling og implementering av velferdstekno-
logi i de kommunale helse- og omsorgstjenes-
tene, der målet er å bidra til at velferdsteknologi 
blir en integrert del av omsorgstjenestetilbudet 
innen 2020.

6.6.3 Styrket samarbeid mellom helse- og 
omsorgssektoren og næringslivet 

Nettverk- og klyngeinitiativet er betydningsfullt 
også innenfor helse- og omsorgssektoren for å 
spisse innsatsen og spre kompetansen. Derfor 
mottar Oslo Cancer Cluster støtte gjennom NCE-
programmet og Oslo Medtech gjennom Arena-
programmet. Helse- og omsorgsdepartementet 
og Nærings- og handelsdepartementet videre-
førte i 2012 satsingen på behovsdrevet innovasjon 
og næringsutvikling i helsesektoren etter at eva-
lueringen konkluderte med at satsingen har satt 
innovasjon i spesialisthelsetjenesten på dags-
orden. 

Evalueringen viste videre at de strukturelle, 
styrings- og atferdsmessige endringene som sat-
singen hadde ført til, kun i noen grad hadde hatt 
betydning for den faktiske innovasjonsaktiviteten, 
blant annet grunnet den relativt korte varigheten 
av satsingen. Videre pekte evalueringen på beho-
vet for sterkere og mer synlige styringsinsentiver 
og mer utstrakt bruk av finansielle og innova-
sjonspolitiske virkemidler på tvers av virkemid-

delaktørene. Evalueringsrapporten ble sendt på 
høring, og det ble mottatt over 40 høringssvar fra 
blant annet helseforetak, kommuner, virkemid-
delaktører, næringslivet og universitets- og høy-
skolesektoren. Oppsummeringen av høringsrun-
den viste bred oppslutning om rapportens hoved-
konklusjoner og understreket behovet for en vide-
reføring av satsingen. 

Innovasjonssatsingens andre fase ble inn-
ledet i 2013 og er blitt utvidet til å inkludere hele 
helse- og omsorgssektoren og flere innovasjons-
typer. Valget av innovasjonstype må avgjøres av 
hva som er mest effektivt i de aktuelle prosjekter. 
Satsingen vil altså utvides til å omfatte forsknings-
basert innovasjon, som allerede formidlet i opp-
dragsdokumentet for 2011 og i Meld. St. 16 
(2010–2011): Nasjonal helse- og omsorgsplan
(2011–2015). Innsatsområder vil, i tillegg til IKT 
og medisinsk utstyr, omfatte store samfunnsutfor-
dringer som kroniske sykdommer, en økende 
aldrende befolkning og behov for endringer i 
organisering, bedre samhandling mellom tjenes-

Boks 6.11 Visma: Teknologi for 
velferd og omsorg

IKT-Norge Visma er en av Nordens ledende 
leverandører av programvare og tjenester for 
økonomi og administrasjon. Bedriftens mål er 
å forenkle og automatisere virksomhetspro-
sesser innenfor privat og offentlig sektor.

Visma tilbyr løsninger for offentlig sektor, 
herunder skole- og omsorgssektoren. Flere av 
bedriftens løsninger er flyttet til nettskyen for 
enklere og mer effektiv samhandling mellom 
skole og hjem. Mobile løsninger sikrer fore-
satte, lærere og administrasjon enkel tilgang 
til relevant informasjon. 

I omsorgssektoren kobler Visma velferds-
teknologi sammen med elektroniske pasient-
journaler. Pasienthistorikken er alltid oppda-
tert og tilgjengelig i nettskyen. Dette bidrar til 
at eldre får riktig hjelp når de trenger det, og 
til at de trygt kan bo lenger hjemme. Vismas 
løsninger skal bidra til å sikre en trygg 
omsorgstjeneste, ved at omsorgspersonell kan 
bruke mindre tid på administrasjon og mer tid 
på omsorgsoppgaver. 

Visma har over 5000 ansatte og hovedkon-
tor i Norge. Om lag 340 000 nordeuropeiske 
kunder benytter bedriftens produkter og tje-
nester.
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tenivåene og personellbruk. Innovasjon ved inn-
kjøp vil inngå i satsingen. Utdanningsinstitusjo-
nene skal trekkes inn i arbeidet på en hensikts-
messig måte. Som oppfølging har de regionale 
helseforetakene, Innovasjon Norge, InnoMed og 
Norges forskningsråd i 2013 revidert og forlenget 
sin samarbeidsavtale.

I april 2013 inviterte regjeringen toppledere til 
etableringen av et bredt sammensatt dialogforum 
for forskning og innovasjon i sektoren, kalt Topp-
lederforum for HelseOmsorg21. Målet er at et 
godt samspill mellom de ulike aktørene skal bidra 
til økt samarbeid, best mulig utnyttelse av ressur-
sene til forskning og innovasjon i helse og omsorg 
og nye muligheter for gründere og nye bedrifter. 
Forumet vil være en viktig arena for å:
– Etablere dialog og nettverk mellom aktørene
– Bidra til nødvendig samordning og samarbeid 

mellom de som finansierer, utfører og anven-
der forskning, utvikling og innovasjon

– Synliggjøre utfordringer og forsknings- og 
kunnskapsbehov i sektoren

– Bidra til kunnskapsspredning og implemente-
ring av forskningsresultater og innovasjoner i 
tjenestene

– Økt brukermedvirkning i forskning og innova-
sjon

– Sikre best mulig ressursutnyttelse og infra-
struktur

Parallelt med etableringen av forumet blir det 
utarbeidet en strategi for helse- og omsorgs-
forskning og innovasjon for det 21. århundret, 

kalt HelseOmsorg21. En viktig oppgave for foru-
met vil være å bidra med innspill til strategien. 
HelseOmsorg21-strategien skal være en bred og 
samlet strategi for forskning og innovasjon 
innenfor helse- og omsorgsfeltet. Strategien skal 
peke på nye behov for kunnskaps- og teknologi-
utvikling i sektoren og næringene. Strategien 
skal se forskning, utdanning og innovasjon (FUI) 
i sammenheng (jf. kunnskapstriangelet) og legge 
tilrette for et nytt og bedre samspill mellom 
forskning og verdiskaping i helse og omsorg. 
Næringslivet og næringsutviklingsaspektet vil få 
en sentral plass. Strategien skal ferdigstilles juni 
2014

Innovasjon i kommunene

I april ble regjeringens innovasjonsstrategi for 
kommunesektoren presentert. Innovasjonsstrate-
gien skal gjøre det enklere for kommunene å 
tenke nytt og løse oppgavene sine smartere. For å 
utvikle bedre tjenester i fremtiden må kommu-
nene i større grad se løsninger på tvers av sekto-
rene. Ett av tiltakene er en ny nettløsning på regje-
ringen.no/fremskrivninger, som viser hvordan 
demografien og arbeidskraftbehovet til den 
enkelte kommune er forventet å utvikle seg frem-
over. Nettløsningen vil være et godt hjelpemiddel 
for kommunene når de skal finne ut hvilke hoved-
utfordringer de står overfor. 

Innovasjon er en ny måte å arbeide på for 
mange kommuner. Regjeringen vil derfor etablere 
et kompetansesenter for innovasjon innen 1. januar 
2015. Senteret skal gjøre forskning og mulige til-
skuddsordninger kjent for kommunene og spre 
gode eksempler. Det blir også opprettet et innova-
sjonsstudium, der ansatte i kommunesektoren kan 
lære om innovasjonsprosesser og hvordan de kan 
planlegge og gjennomføre innovasjonsprosjekt. 
Målet er å starte opp studiet i løpet av neste år. 

Regjeringen vil gi økonomisk støtte til innova-
sjonsprosjekt i kommunene, slik at de kan skape 
bedre tjenester og gjøre hverdagen enklere for de 
som bor der. Fylkesmannen gir i dag om lag 100 
mill. kroner til fornyings- og utviklingstiltak i kom-
munen. Innenfor denne rammen skal fylkesman-
nen nå prioritere innovasjonsprosjekt.

6.6.4 Brytningstid for legemiddelindustrien 

Legemiddelutvikling kjennetegnes av global kon-
kurranse, lang tidshorisont (10–15 år), stor risiko 
og høye kostnader. Det skjer store forsknings-
messige fremskritt i gen- og bioteknologi, ofte 
kombinert med informasjonsteknologi. Det knyt-

Boks 6.12 Smarthus og 
omsorgslaboratorier

Mange steder i landet – bl.a. i Lyngdal – gjen-
nomføres det nå innkjøp av omsorgsboliger 
ved hjelp av leverandørutvikling. Dette er boli-
ger som bl.a. er utstyrt med teknologi som 
gjør det lettere for eldre å bo hjemme lenger 
og med høyere livskvalitet. Prosjektet i Lyng-
dal er et av flere pilotprosjekter i regi av Nasjo-
nalt program for leverandørutvikling, et initia-
tiv i regi av NHO og KS som Nærings- og han-
delsdepartementet og andre departementer 
støtter. I tillegg har FoU-miljøene begynt å eta-
blere miljøer for å teste ut løsninger for frem-
tidens boliger. Høyskolen i Bergen har for 
eksempel laget en «omsorgslab».
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ter seg forventninger til såkalt persontilpasset 
medisin, en ny måte å klassifisere, forstå, fore-
bygge og behandle sykdom på der ulike faktorer 
identifiseres og anvendes for å beregne den enkel-
tes risiko for sykdom. Beregningen danner grunn-
laget for persontilpasset forebygging og behand-
ling i et livsløpsperspektiv. En sentral driver for til-
nærmingen er utviklingen i dypsekvensierings-
teknologi, økende tilgang til genetiske tester og 
kunnskap om sammenhengen mellom gener og 
sykdomsutvikling eller potensial for forebygging 
av sykdom. Tilnærmingen vil kunne bidra til en 
mer treffsikker behandling og begrense bivirknin-
ger. Helse- og omsorgsministeren ga våren 2013 
de regionale helseforetakene, under ledelse av 
Helse Sør-Øst, et oppdrag om å gjennomføre en 
nasjonal utredning av persontilpasset medisin i 
helsetjenesten, med frist 1. juni 2014. For legemid-
del- og bioteknologiindustrien er det usikkert om 
mer målrettede medisiner vil være kostnadssva-
rende når behandlingen vil gi høyere suksessrate 
og bedre effektivitet, men der hver medisin pas-
ser færre pasienter. For pasientene vil det også 
være et gode å ikke motta behandling med medi-
siner som ikke virker og i tillegg kanskje gir store 
bivirkninger.

Også på andre måter befinner legemiddelin-
dustrien seg i en brytningstid. Mange av de aller 
største farmasiselskapene står overfor nye og 
store utfordringer de nærmeste 4–5 årene etter-
som patentperioden er i ferd med å løpe ut for en 
rekke legemidler. Salget av disse står for ca. 35 
pst. av selskapenes inntekter. 

Utvikling av diagnostiske tester er betydelig 
mindre kostnadskrevende enn å utvikle legemid-
ler, men beløper seg ofte likevel ofte opp til 100 
mill. kroner eller mer. Norske bioteknologiforetak 
har gjerne startet innenfor diagnostikk, og noen 
prøver også å etablere seg som legemiddelprodu-
senter. 

6.6.5 Norge satser på helseforskning og 
innovasjon

Norge satser på utviklingen av ny diagnostikk, 
nye behandlingsformer, medisinsk teknologi og 
nye legemidler. For å kunne utnytte verdiska-
pingspotensialet i gode forskningsresultater har 
regjeringen også tatt viktige grep for å utnytte 
disse kommersielt.

Norge har mange medisinske forsknings- og 
behandlingsmiljøer av svært høy kvalitet. Helse 
var det nest største tematiske forskningsområdet 
i 2009, og mer enn 26 pst. av de offentlige bevilg-
ningene gikk til denne sektoren. På bioteknologi-

området utgjorde human medisin og biofarmasi 
hele 50 pst. av den samlede innsatsen på i alt 2,9 
mrd. kroner (som på sin side utgjorde 6,9 pst. av 
de totale FoU-utgiftene). 

Ordningen Senter for fremragende forskning 
(SFF) er av stor betydning for helseindustrien, 
hvor forskning og produkt er nært knyttet 
sammen. Av i alt 21 SFF-er 5 innen det medisinske 
området.11 Gjennom Senter for forskningsdrevet 
innovasjon (SFI) – en annen ordning administrert 
av Norges forskningsråd – støttes langsiktig sam-
arbeid mellom forskningsintensive bedrifter og 
fremstående forskningsmiljøer. I dag er det i alt 21 
SFI-er hvorav fem er medisinsk rettet. Og ikke 
minst har vi Norwegian Centers of Expertise 
(NCE) som er etablert for å styrke innovasjonsak-
tiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt 
orienterte næringsklyngene i Norge. Oslo Cancer 
Cluster (OCC) oppfattes som en forsknings- og 
industriklynge av verdensklasse innenfor kreft-
forskning og -behandling. Det er også nå etablert 
et tilsvarende nettverk, Oslo Medtech, knyttet til 
medisinsk teknisk utstyr. 

Det nasjonale programmet for funksjonell 
genomforskning, FUGE (2002–2011), hadde en 
samlet bevilgning på 1,6 mrd. kroner. Dette er 
blitt fulgt opp med betydelige investeringer av del-
tagende forskningsmiljøer. Helse har vært et 
fokusområde innenfor FUGE-satsingen. Slik er 
det skapt et solid fundament for videre utvikling 
av moderne bioteknologi. Nå videreføres FUGE 
gjennom et nytt strategisk bioteknologiprogram, 
BIOTEK2021 (2012–2021). 

Regjeringen la i desember 2011 frem Nasjonal 
strategi for bioteknologi hvor helse er ett av fire 
tematiske fokusområder. Her pekes det på at 
regjeringen vil satse på: 
– Grunnleggende bioteknologisk forskning og 

anvendelse av bioteknologi i translasjonsforsk-
ning, klinisk forskning, forebygging og innova-
sjon 

– Infrastruktur og ekspertise gjennom nasjonale 
og internasjonale nettverk for klinisk forsøks-
behandling

– Bioteknologisk forskning for å forstå bedre 
sammenhengen mellom mat og helse

– Forskning og innovasjon for diagnostikk, pasi-
entbehandling og innovasjon

– Infrastruktur for våre helseregistre og bioban-
ker for å understøtte bioteknologisk forskning 
og utvikling som gir oss forbedret helse og hel-
setjenester

11 I tillegg er det én SFF på det tilgrensende området kjemi.
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– Et regulatorisk system og tilhørende regelverk 
som fremmer bruk av helserelaterte biotekno-
logiske innovasjoner

Også i andre sammenhenger er helse og medisin-
ske anvendelser et sentralt anliggende. Biotekno-
logien, sammen med IKT og nanoteknologi, kan 
åpne opp for nye medisinske metoder og anvendel-
sesmåter som i dag ikke er mulig å forutse. Regje-
ringen la frem en FoU-strategi for nanoteknologi 
sommeren 2012 der helse og medisinske aspekter 
er omtalt. Tilsvarende strategi for forskning innen-
for informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
(IKT) skal etter planen fremlegges i 2013. 

Regjeringen lanserte i 2009 en strategi for 
marin bioprospektering der det nettopp pekes på 
de mange og spennende muligheter som havet 
kan romme av biologiske ressurser for nye og 
ulike anvendelser innenfor det medisinske områ-
det.

FORNY2020 er et program viet forsknings-
basert nyskaping. Dette programmet støtter kom-
mersialisering av resultater fra offentlig finansi-
erte forskningsinstitusjoner og bidrar til nye 
bedrifter, nye arbeidsplasser og økt produksjon. 
Gjennom dette nye programmet er det tatt grep 
med sikte på at prosjektene får den nødvendige 
kommersielle utprøving og forankring samt at de 
tilføres tilstrekkelige midler for å få nødvendig 
fokus og utvikling i de første fasene. 

Slik skapes grunnlag for fremvekst av innova-
tive foretak i medisinsk sektor hvorav flere har 
vært gjenstand for betydelig internasjonal opp-
merksomhet også gjennom direkte økonomisk 
engasjement. Eksempler er det tyske legemiddel-
konsernet Bayers investering i Algeta og GE 
Health Cares overtakelse av «imaging-delen» til 
tidligere Nycomed-Amersham.

Det er viktig å være klar over at utviklingen av 
medisinsk teknologi og produkter er ofte svært 
kostnadskrevende og tar lang tid – ikke minst gjel-
der dette legemiddelutvikling. Norge har imidler-
tid mange SMB med interessante prosjekter i sine 
porteføljer. 

For å lykkes trengs også gode investormiljøer 
med så vel teknologisk, markedsmessig og indus-
triell kompetanse. Regjeringen er i ferd med å 
opprette nye såkornfond, men har ikke til hensikt 
å øremerke disse for bestemte sektorer. Det vil 
være forvalternes og eiernes interesse og kompe-
tanse som vil være utslagsgivende for innretnin-
gen av disse fondene. 

Nettverk- og klyngeinitiativer er betydnings-
fullt også i helse- og omsorgssektoren for å spisse 

innsatsen og spre kompetansen. Derfor mottar 
Oslo Cancer Cluster støtte gjennom NCE-pro-
grammet og Oslo Medtech gjennom Arena-pro-
grammet. 

Innovasjon Norges forsknings- og utviklings-
kontrakter har helse- og omsorgssektoren som et 
særskilt satsingsområde. 

Innenfor helsesektoren investerer ARENA/
NCE programmet årlig ca. 10 mill. kroner i helse-
relaterte klynger og nettverk. Nærmere 90 pst. av 
helseprosjektene som er støttet av Innovasjon 
Norge, gjelder innovasjoner på internasjonalt 
nivå og bransjen har sterkt fokus på eksport. Selv 
om Europa og USA fortsatt er de dominerende 
markedene for norsk helseteknologi, er det 
økende interesse for Asia, spesielt Kina, Japan og 
Korea. En rekke norske bedrifter har hatt inter-

Boks 6.13 Helsebedrifter er 
viktige kunder hos Innovasjon 

Norge 

Targovax AS er et spennende eksempel 
som illustrerer samspillet mellom Innovasjon 
Norges virkemidler og det private kapitalmar-
kedet. Targovax utvikler kreftvaksiner og 
immunterapi med utspring i Oslo Cancer 
Cluster, et av de mest fremgangsrike NCE-
prosjekter knyttet til det biomedisinske mil-
jøet ved Oslo Universitetssykehus. Targovax 
fikk i november 2011 et OFU tilskudd på 
9 mill. kroner til kliniske studier av kreft i 
bukspyttkjertelen. Dette var ifølge selskapet 
utløsende for en emisjon på 13 mill. kroner fra 
norske venturefond. 

Imatis AS i Porsgrunn er en fremgangsrik 
bedrift som i de 3 siste år har hatt et OFU-
prosjekt i samarbeid med Ringerike Sykehus 
og Vestre Viken Helseforetak med en ramme 
på 5,5 mill. kroner. Prosjektet «Monitorering 
i Praksis» har som mål å utvikle og imple-
mentere en fulldigitalisert løsning for over-
våkning av prosesser og styring innenfor alle 
typer sykehus. Systemet monitorerer pasient-
forløp fra innskriving til utskriving i sann tid, 
både faglig og på administrasjonsnivå. Imatis 
har et parallelt prosjekt i Danmark som dan-
ske helsemyndigheter anser som svært vel-
lykket.

Kilde: Innovasjon Norge 
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nasjonal suksess med produkter i spesialisthelse-
tjenesten. 

Innovasjon Norges totale støtte til næringsut-
vikling i helsesektoren har de siste to årene ligget 
rundt 150 mill. kroner per år. 

6.6.6 Folkehelsearbeid

Næringslivet er en samfunnsaktør med stor innfly-
telse på flere områder som berører befolkningens 
helse og kan derfor spille en viktig rolle i folkehel-
sepolitikken. I Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehel-
semeldingen er næringslivets rolle i folkehelsear-
beidet omtalt. Meldingen beskriver at regjeringen 
vil fremme et helsevennlig næringsliv gjennom tre 
overordnede strategier: 
1. bidra til en bevisstgjøring og utvikling av hva 

som ligger i næringslivets samfunns-ansvar for 
folkehelseutfordringene 

2. vurdere tiltak for å styrke myndighetenes vir-
kemidler for å beskytte mot helseskader og 
fremme en mer helsefremmende produksjon 
av produkter og tjenester og 

3. ta initiativ til en mer formalisert dialog og gjen-
sidig forpliktende avtaler. 

Bedre folkehelse vil være positivt både for 
næringslivet og samfunnet forøvrig. Det er tradi-
sjon for et godt samarbeid mellom myndigheter 
og næringsliv på en rekke områder, som på kost-
holdsområdet. Helsemyndighetene og nærings-
livets organisasjoner bør sammen se på hvordan 
bedriftene påvirker samfunnsutviklingen, hvordan 
virksomheten påvirker folkehelsen, og hvordan 
ansvaret for befolkningens helse best kan forval-
tes.

De store sysselsetterne
Varehandel, bygg- og anlegg og transportnærin-
gen er næringer som er representert i nesten alle 
kommuner og lokalsamfunn. Det er virksomheter 
som finnes i alle økonomier. De sysselsetter svært 
mange mennesker i Norge og betyr mye for den 
totale verdiskapingen, produktiviteten og økono-
miske utviklingen i Norge.

Rammevilkårene for disse næringene hører til 
dels under andre departement enn Næringsdepar-
tementet. Landsbruks- og matdepartementet har 
en særlig viktig rolle innenfor dagligvarehandel 
og produksjon og omsetting av næringsmidler. 
Fiskeri- og kystdepartementet har tilsvarende 
rolle innfor sjømat. Kommunaldepartementet har 
forvaltningsansvaret blant annet på boligpolitik-
ken som spiller en stor rolle innenfor byggenærin-

gen. Samferdselsdepartementet spiller en hoved-
rolle i rammevilkårene for transportnæringen, 
mens Firskeri- og kystdepartementet legger vik-
tige rammer for sjøtransporten. Offentlige pro-
sjekter i mange departement har i tillegg stor 
betydning for utviklingen av bygge- og anleggs-
næringen.

Selv om mange departement legger rammer 
for de ulike næringene vil en samlet næringspoli-
tisk oppmerksomhet om disse næringene bidra til 
en lønnsom næringsutvikling, økt produktivitet, 
innovasjon og utvikling har gitt gode resultater. 

Det er derfor viktig med en helhetlig nærings-
politikk for varehandel, for bygge- og anleggsnæ-
ringen og for transportnæringen. Det er viktig at 
de ulike næringspolitiske virkemidlene er tilrette-
lagt for en effektiv og god anvendelse innenfor 
disse næringsgrenene. 

6.7 Varehandel

I et 20-årsperspektiv har norsk varehandel opp-
levd en eventyrlig utvikling og lønnsom vekst. 
Dette skyldes i stor grad vekst i produktivitet og 
utvikling av effektive verdikjeder. Det er satset 
betydelige ressurser på å utvikle nye effektive 
logistikksystemer, elektronisk betalingsformid-
ling og nye strukturer og driftsformer. Dette i 
kombinasjon med lengre åpningstider, økt tilgjen-
gelighet og større varehus har bidratt til økt verdi-
skaping og lønnsom handel. Økt internasjonal 
konkurranse og endrede handelsmønstre gjør at 
varehandelen i dag står overfor nye utfordringer. 
Det er behov for økt kompetanse, produktivitets-
vekst og innovasjon for å sikre videre lønnsomhet 
i varehandelen.

Regjeringen arbeider for å sikre innovasjons-
fremmende rammebetingelser, gode bedriftsret-
tede virkemidler for forskning og utvikling og å 
utnytte innovasjonspotensialet hos den enkelte 
medarbeider. En viktig brikke for å få til produkti-
vitetsvekst fremover vil være å satse på kompetan-
seutvikling blant de ansatte. Regjeringen ønsker å 
fremme medarbeiderdrevet innovasjon, jf. nær-
mere omtale i 5.7.5.

Fremtidens varehandel må kunne utvikle nye 
produksjonslinjer som tilfredsstiller forbrukernes 
ønsker. Ny informasjonsteknologi og kassaløsnin-
ger har bidratt til at varehandelen har god infor-
masjon om kundenes preferanser. Vi ser at nærin-
gen er i stadig utvikling og at endringer i kjøps-
adferd bidrar til sterkere konkurranse og større 
grad av produktutvikling og produktdifferensier-
ing. For å få ytterligere vekst i handelen er det vik-
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tig at varehandelen kontinuerlig er opptatt av 
omstilling slik at de kan tilpasse produktene til for-
brukernes preferanser.

Regjeringen har gjennomført en utredning om 
styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Matkjede-
utvalget avleverte sin utredning 13. april 2011. 
Utvalget la frem en rekke anbefalinger til tiltak. 
Som ledd i oppfølgingen nedsatte regjeringen i 
oktober 2012 et lovutvalg som fikk i oppgave å 
utrede prinsippet om god handelsskikk og hensy-
net til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivnin-
gen. Lovutvalget konkluderte (30. april 2013) med 
at det er behov for en lov om god handelsskikk i 
bransjen der hovedprinsippet er at det skal legges 
til rette for effektive forhandlinger og kontrakter 
mellom leverandører og dagligvarekjeder. 

For å bidra til innovasjon og omstilling vil 
regjeringen bidra til sterkere innovasjon blant tje-
nestenæringene og se nærmere på om innova-
sjonspolitikken i tilstrekkelig grad møter tjeneste-
bedriftenes behov. Nærings- og handelsdeparte-
mentets bevilgninger til innovasjon og nærings-
relevant FoU går via Norges forskningsråd og Inn-
ovasjon Norge. Flere av disse virkemidlene er 
relevante for varehandelen, som for eksempel 
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), Skattefunn 
og FoU-kontrakter. Regjeringens arbeid for inno-
vasjon i tjenester er nærmere omtalt i 5.7.2.

Nærings- og handelsdepartementet er opptatt 
av en god dialog med varehandelen. Rammevilkå-
rene som er sentrale for næringen, som arbeids-
miljøloven, skatter og avgifter, åpningstidsbestem-
melser, samferdselspolitikk osv. faller inn under 
mange forskjellige departementers ansvarsområ-
der. I desember 2012 hadde Nærings- og handels-
departementet et dialogmøte med representanter 
fra varehandelen og i 2013 et samråd med han-
delsnæringen der temaene blant annet var hvor-
dan produktiviteten og verdiskapingen kan øke i 
varehandelen fremover. Nærings- og handelsde-
partementet ser det som en styrke om partene 
innenfor varehandelen får til et godt samarbeid for 
å utvikle næringen fremover.

I dialogmøtet lanserte representanter fra vare-
handelen ideen om å lage en ny samarbeidsarena 
for næringen. Handel og Kontor, Virke og Coop 
har fulgt opp dette og dannet våren 2013 en sam-
arbeidsgruppe «Handelens samarbeidsutvalg». 
Gruppen skal arbeide for å få sterkere politisk 
gjennomslagskraft for å påvirke rammevilkårene 
for handelsnæringen og attraktive arbeidsplasser. 
Nærings- og handelsdepartementet ønsker et 
godt samarbeid med «Handelens samarbeidsut-
valg» om hvordan næringen kan få til en god pro-
duktivitetsutvikling fremover.

6.8 En effektiv bygge- og 
anleggsnæring

En verdiskapende, innovativ og effektiv byggenæ-
ring er av stor betydning for å dekke bedrifters og 
privatpersoners behov for velfungerende bygg. 
Samfunnets verdiskaping er avhengig av at bygge-
næringen kan levere velfungerende bygg og infra-
struktur til bedrifter, industri, offentlige virksom-
heter, privatpersoner og samfunnet for øvrig. En 
sentral utfordring har vært at næringens produkti-
vitetsutvikling har vært dårligere enn i andre 
næringer. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil 
det kunne ha negative effekter for næringslivet for 
øvrig, for offentlig ressursbruk og for privatperso-
ner, ikke minst for dem som skal etablere seg i 
boligmarkedet.

Nærings- og handelsdepartementet er opptatt 
av gode rammebetingelser for bygge- og anleggs-
næringen. Det har skjedd mye positivt i næringen 
i de senere år. Det er for eksempel gjort en bety-
delig innsats fra næringen selv for å bedre seriøsi-
teten i næringen gjennom å etablere og drifte seri-
øsitetsverktøyet Startbank, og det er etablert en 
ordning for ID-kort i bygge- og anleggsnæringen 
hvor næringen har vært en viktig partner. Nærin-
gen er videre opptatt av produktivitet og lønnsom-
het. Viktige utviklingstrekk de senere årene har 
vært økt bruk av IKT og vektlegging av god kom-
petanse og god rekruttering. 

Tallet på feil i byggenæringen er imidlertid 
høyt, og samfunnet bruker årlig store ressurser 
på å utbedre disse. Anslag antyder en kostnad på 
2–6 pst. av de årlige investeringskostnadene, med 
en årlig sum på 4–12 mrd. kroner.12 Innovasjonen 
i næringen er noe lavere enn i andre næringer, og 
timeproduktiviteten har de siste 10 årene vært fal-
lende. Et viktig mål fremover må være at arbeidet 
med å bedre seriøsiteten i næringen fortsetter. 
Samtidig er det av stor betydning å redusere byg-
gefeil og iverksette tiltak som kan bidra til økt pro-
duktivitet.

En effektiv og lønnsom byggenæring trenger 
kompetente arbeidstakere. Nærings- og handels-
departementet ønsker å bidra til å legge til rette 
for at næringen sammen med berørte myndighe-
ter kan identifisere gode tiltak for økt kompetanse 
og nyskapingsevne i næringen. Det er likevel 
næringen selv som må være motoren i dette arbei-
det. Departementet vil videreføre dialogen med 
næringen om trender, utvikling og rammebetin-
gelser.

12 Se side 28 i Meld. St. 28 (2011–2012) Gode bygg for eit 
betre samfunn. 
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De sentrale temaene i bolig- og byggepolitik-
ken er behandlet grundig i de to stortingsmeldin-
gene Meld. St. 28 (2011–2012) Gode bygg for eit 
betre samfunn og Meld. St. 17 (2012–2013) Byggje 
– bu – leve.

Bygg av god kvalitet er viktig for å oppnå sosi-
ale og helsepolitiske mål. Gode og tilpassede bygg 
er av stor betydning for å gi et trygt bomiljø, et 
godt inneklima, trivsel og et godt bomiljø, bruks-
vennlighet og tilgjengelighet. Forskjellen på gode 
og dårlige utformete bygg kan være store både for 
enkeltpersoners muligheter og trivsel, og det kan 
medføre besparelser for samfunnet. Klima- og 
energi er blant de tema som er vektlagt i regjerin-
gens arbeid. Energibruk i bygg, valg av energikil-
der, klimagassutslipp og klimatilpasning, håndte-
ring av miljøfarlige stoffer og avfallshåndtering fra 
bygg er viktige tema.

Effektiviseringsutfordringen – bedre planlegging gir 
billigere og bedre bygg

Bygge- og anleggsnæringen omsatte i 2009 for om 
lag 311 mrd. kroner.13 Næringens størrelse alene 
innebærer at selv små forbedringer i produktivitet 
og ressursutnyttelse vil ha stor betydning. Feil og 
mangler i oppføringen av bygg og infrastruktur 
påfører samfunnet, næringslivet, privatpersoner 
og bygge- og anleggsnæringen store kostnader. 
Det er samtidig et betydelig potensial for forbe-
dringer i effektiviteten i næringen. Undersøkelsen 
«Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter» fra 2007 
og intern statistikk fra de store selskapene har 
avdekket store forskjeller i lønnsomhet og pro-
duktivitet mellom de beste og dårligst utførte 
bygge- og anleggsprosjektene.14 

Det er de siste årene tatt flere initiativ som har 
bidratt til å redusere de administrative byrdene 
for byggenæringen. Meld. St. 28 (2011–2012) 
Gode bygg for eit betre samfunn varsler forenkling 
og effektivisering av byggesaksbehandlingen. 
Regjeringen har et ambisiøst mål om å tilrette-
legge for full elektronisk byggesaksbehandling i 
kommunene innen 2015. Dette og Nærings- og 
handelsdepartementets forenklingsarbeid med 
økt vektlegging av Altinn som næringslivets kon-
taktpunkt for elektronisk innrapportering til myn-
dighetene er eksempler på betydningsfulle 
arbeids- og kostnadsbesparende tiltak.

Som en oppfølging av forslag i Meld. St. 28 
(2011–2012) Gode bygg for eit betre samfunn om å 

etablere et samarbeid for å utvikle en kunnskaps-
intensiv byggenæring og øke kompetansen og 
gjennomføringsevnen i alle ledd i næringen, har 
Kommunal- og regionaldepartementet nå etablert 
Bygg21. Bygg21 har tre innsatsområder der de 
skal utarbeide strategier og tiltak; forskning og 
utvikling og innovasjon, utdanning og kompetan-
seutvikling og til sist, formidling av kunnskap og 
erfaringer. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) 
har sekretariatansvar.

Arbeidet med standardisering er også av stor 
betydning for bygge- og anleggsnæringen, da det 
bidrar til å sikre like produkter og mest mulig 

13 Statistisk sentralbyrå. 
14 Ingvaldsen T. & D. F. Edvardsen (2007). Effektivitetsana-

lyse av byggeprosjekter, Oslo: SINTEF Byggforsk.

Boks 6.14 ByggNett

Et byggeprosjekt må forholde seg til mange 
aktører, både private og offentlige. Verdikjeden 
for bygg kjennetegnes av stor grad av informa-
sjonsutveksling. Det produseres mye ulik do-
kumentasjon på ulikt format til ulike formål, 
både under planlegging og bygging og når byg-
get er i bruk. Aktørene som er involvert, bru-
ker i dag relativt store ressurser på dette arbei-
det. Stadig gjenskaping av samme informasjon 
gir også større risiko for feil. I stortingsmeldin-
gen om bygningspolitikk, Meld. St. 28 (2011–
2012) Gode bygg for eit betre samfunn, omtales 
ambisjoner om etablering av et fremtidig Bygg-
Nett. Hensikten med et ByggNett er å bidra til 
mer effektiv bruk, utveksling og foredling av 
informasjon i byggeprosessene i digital form, 
samt tilrettelegging for utvikling av tjenester. 
Aktuelle tjenester og funksjoner kan være:
– integrering av bygningsinformasjonsmo-

deller (BIM)
– tilrettelegging for et register for byggdoku-

mentasjon
– tilrettelegging for full elektronisk bygge-

saksbehandling i kommunene

En slik samhandlingsplattform skal gi betyde-
lige besparelser og økt produktivitet både for 
næringen og involverte myndighetene og vil 
styrke kommunikasjonen mellom disse. Eta-
blering av tjenester i form av regelsjekkere og 
kontaktpunkt mot aktuelle myndigheter vil 
også bidra til etterlevelse av krav og økt kvali-
tet på det som bygges.

Direktoratet for byggkvalitet vil utvikle en 
strategi for etablering av ByggNett i løpet av 
2013.
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standardiserte produksjonsprosesser, og til å 
sikre kvaliteten på produkter og prosesser. 
Nærings- og handelsdepartementet gir årlige til-
skudd til den private organisasjonen Standard 
Norge. I 2013 får organisasjonen 28 mill. kroner. 
Standarder for byggenæringen utgjør det største 
området i Standard Norges virksomhet. 

Standard Norge har blant annet hatt en betyd-
ningsfull rolle i utviklingen av Building Smart-
standarden. Building Smart er en internasjonal 
standard for bruk av IKT-verktøy i tredimensjonal 
prosjektering, planlegging og gjennomføring av 
alle ledd i byggeprosessen. IKT-verktøy basert på 
Building Smart gir bedre oversikt, informasjons-
flyt og muligheter til bedre, raskere og mer over-
siktlig planlegging og gjennomføring av bygge-
prosjekter. 

God gjennomføring av prosjekter er byggher-
rens ansvar, og byggherren er avhengig av god 
kompetanse om hvordan byggeprosesser kan 
gjennomføres på en god og effektiv måte. I gjen-
nomføringen av større byggeprosjekter er det 
demonstrert at det ved god planlegging og orga-
nisering er mulig å realisere miljø-, HMS- og kli-
mamål samtidig som man oppnår bedre byggkva-
litet, bedre løsninger og lavere kostnader. Build-
ing Smart er i denne sammenhengen et nytt 
verktøy som har vist seg meget godt egnet til å 
bistå i organiseringen og planleggingen av pro-
sjekter. 

Ved større bygge- og anleggsprosjekter er det 
av avgjørende betydning at det gis riktige insenti-
ver til alle involverte for å redusere tidsbruk og 
kostnader og for å oppnå kvalitativt gode og inno-
vative løsninger. I store byggeprosjekter med 
mange involverte aktører kan dette være meget 
krevende. Det er avgjørende å legge til rette for at 
næringen kan bli mer innovativ gjennom gode 
samarbeidsformer. 

Det er også av stor betydning å ta i bruk «best 
practice» i bygningsprosjekter. I den forbindelse 
er det også viktig å vurdere betydningen av 
anbudsregimer og organiseringen av statlige byg-
geprosjekter. Bedre organisering vil kunne føre til 
spart tid, bedre kvalitet, høyere innovasjonsgrad, 
bedre utnyttelse av kompetansen hos fagarbei-
derne og økonomiske besparelser for offentlige 
byggherrer. Synliggjøring av de positive effektene 
av god prosjektorganisering bør også kunne sti-

Boks 6.15 Samarbeidsprogram 
med byggenæringen, Bygg 21

Bygg 21 er et langsiktig og bredt anlagt samar-
beidsprogram mellom byggenæringen, stat-
lige myndigheter og andre sentrale aktører for 
å utvikle en kunnskapsintensiv byggenæring 
og øke kompetansen og gjennomføringsevnen 
i alle ledd i næringen. Bygg 21 skal være en 
pådriver for å skape forståelse og felles bran-
sjekultur for bærekraftige og kontinuerlige 
forbedringsprosesser i byggesektoren. Arbei-
det med Bygg 21 skal bidra til å nå hoved-
målene i bygningspolitikken:
– Godt utformede, sikre, energieffektive og 

sunne bygg
– Bedre og mer effektive byggeprosesser

Bygg 21 startet opp i 2013 og ledes av et styre. 
Direktoratet for byggkvalitet har ansvaret for 
den daglige ledelsen og sekretariatsfunksjo-
nene. Styret for Bygg21 skal i 2014 legge frem 
nasjonale strategier for:
– FoU og innovasjon
– Utdanning og kompetanseutvikling
– Formidling av kunnskap og erfaringer

Det har vært lignende 21-satsinger i andre 
næringer, og de har skapt et stort engasje-
ment. Næring og industri har sammen med 
forskningsinstitusjoner og myndigheter utvi-
klet viktige strategidokument. De mest rele-
vante er Maritim21, Energi21 og OG21.

Boks 6.16 St. Olavs Hospital – 
eksempel på god planlegging og 

prosjektgjennomføring

Andre byggefase for St. Olavs Hospital i Trond-
heim er et eksempel der bruk av Building 
Smart og god planlegging og prosjektgjennom-
føring førte til store innsparinger. Byggherren 
Helse Midt-Norge la opp til en organisering 
med utstrakt bruk av morgenmøter på alle 
nivåer, kontrakter som sikret fleksibilitet i pro-
sjektet og bruk av planleggingsverktøy basert 
på Building Smart i hele prosjektet. Prosjek-
tledelsen la vekt på å delegere ansvar, men uten 
å miste oversikt. Dette bidro til at det ble bedre 
kapasitet i prosjektledelsen for prosjektstyring. 
Sluttresultatet var bedre marginer for bedrif-
tene, inspirerte og motiverte medarbeidere og 
bedre kostnadskontroll i prosjektet.
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mulere offentlige byggherrer og andre aktører i 
næringen til endringer i organiseringen av bygge-
prosjekter.

Offentlige virksomheter kjøpte i 2011 varer og 
tjenester for om lag 400 mrd. kroner. En betydelig 
andel er kjøp av bygge- og anleggstjenester. 
Offentlige virksomheter har derfor store mulighe-
ter til å bruke innkjøperrollen for å stille krav til 
leverandører, gjennomføre prosesser på nye 
måter, og på andre måter å stimulere til økt inno-
vasjon i næringen. En aktiv offentlig holdning til 
innovasjon i anskaffelser har også vært sterkt 
etterspurt av bygge- og anleggsnæringen. Dette 
er bakgrunnen for at regjeringen i februar 2013 la 
frem en strategi for offentlige anskaffelser. Det er 
av stor betydning at alle offentlige virksomheter 
benytter de mulighetene som finnes for å få bedre 
og billigere offentlige bygg og infrastruktur og sti-
mulere til økt innovasjon og produktivitet i bygge- 
og anleggsnæringen.

Sommeren 2009 lanserte Direktoratet for for-
valtning og IKT (DIFI) nettstedet www.anskaffel-
ser.no. Nettstedet er en hjelp til offentlige innkjø-
pere og har egne sider for innkjøp av byggetjenes-
ter, med veiledning og informasjon. 

Kompetanseutfordringen

I bygge- og anleggsnæringen har formell kompe-
tanse og kunnskap fått økt betydning i takt med 
innføring av nye krav til bygg og byggeprosesser. 
Det er behov for en arbeidsstokk på alle nivåer 
som har god fagkunnskap og som raskt kan til-
egne seg nødvendig informasjon og kunnskap. 

Mange av de sysselsatte i bygge- og anleggs-
næringen har generelt rettede yrkesutdanninger 
fra videregående skole. Det er en utfordring at det 
i begrenset grad tilbys systematisk videreutdan-
ning og muligheter for videreutvikling av fagkom-
petansen gjennom spesialisert videreutdanning. 
Dette gjør at det også har oppstått et behov for 
etter- og videreutdanning av særlig fagarbeidere. 
Siden mer enn 97 pst. av bedriftene har mindre 
enn 20 ansatte, har de også begrensete mulighe-
ter til selv å gjennomføre systematisk kompetan-
sebygging og å tilegne seg den nyeste kunnska-
pen på relevante fagfelt. 

For å rekruttere gode fagarbeidere må bedrif-
tene kunne tilby gode muligheter for interessante 
oppgaver og faglig videreutvikling. Dyktige fagar-
beidere vil bidra til bedre lønnsomhet og effektivi-
tet for bedriftene. 

I kapittel 5.2 om Kunnskap og kompetanse er 
Mesterbrevordningen nærmere omtalt. Ordnin-
gen har stor betydning for kompetanse og faglig 

oppdatering i bygge- og anleggsnæringen. Det er 
om lag 17 500 aktive mestere og 77 pst. av mes-
terne tilknyttet fag innenfor bygge- og anleggs-
næringen. Tiltak for å utvikle mesterutdanningen 
kan være et verdifullt tiltak for bygge- og anleggs-
næringen.

Gode fagarbeidere er avgjørende for å utvikle 
bygge- og anleggsnæringen og for å realisere mål 
om både bedre og mer kostnadseffektive bygg. 
En byggenæring med motiverte og kompetente 
medarbeidere er avgjørende for å møte de fremti-
dige utfordringene innenfor næringen på en offen-
siv og lønnsom måte. Nærings- og handelsdepar-
tementet ønsker å være en medspiller for at 
næringen har gode muligheter for å samarbeide 
med utdanningsmyndighetene om å tilrettelegge 
for et fremtidsrettet utdanningstilbud som ivaretar 
næringens behov. 

Forsknings- og innovasjonsarbeidet

Bygge- og anleggsnæringen har tradisjonelt 
brukt lite midler på forskning og utvikling. Ande-
len av bygge- og anleggsnæringens omsetning 
som går til FoU er på mindre enn 0,2 promille. 
Næringen i både Norge og andre europeiske 
land overlater i stor grad til FoU-institusjonene 
og produsentene av byggematerialer og andre 
innsatsfaktorer å ivareta sine behov for utvikling 
av ny kunnskap. 

Det er imidlertid grunn til å tro at næringen 
kan ha mye å hente på å satse mer på FoU. Det 
kan blant annet dreie seg om å utforme nye ener-
gieffektive og miljøvennlige løsninger for bygg. Et 
planmessig FoU-arbeid kan også være et betyde-
lig bidrag til å utarbeide mer effektive byggepro-
sesser. 

Flere av regjeringens forsknings- og innova-
sjonsvirkemidler er velegnet for bygge- og 
anleggsnæringen. Dette gjelder blant annet Bru-
kerstyrt innovasjonsarena (BIA) som administre-
res av Forskningsrådet. Den viktigste kilden til 
FoU-finansiering for bygge- og anleggsnæringen 
er imidlertid Skattefunn med forventet skattefra-
drag på i overkant av 88 mill. kroner for næringen 
i 2012. Andre kilder til støtte er blant annet Senter 
for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forsk-
ningssentre for miljøvennlig energi (FME). 

Innovasjon Norges virksomhet er også av 
betydning for å stimulere til kompetanse, samar-
beid og innovasjon i bygge- og anleggsnæringen. 
Potensialet for verdiskaping og lønnsomme 
arbeidsplasser skal legges til grunn for Innova-
sjon Norges engasjementet overfor bygge- og 
anleggsnæringen. 
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Innovasjon Norges samlede støtte, lån og til-
skudd til bygge- og anleggsnæringen utgjorde i 
2012  i overkant av 86 mill. kroner, hvilket 
utgjorde rundt 1 pst. av Innovasjon Norges totale 
rammer. Ulike næringer kan ha ulike utfordrin-
ger og hvilke rammebetingelser som betyr mest, 
kan være forskjellig. Det kan derfor ikke være et 
mål i seg selv at støtten fra Innovasjon Norge 
skal spres mest mulig på ulike næringer. 
Nærings- og handelsdepartementet mener like-
vel at det er behov for at Innovasjon Norge tar et 
initiativ overfor næringen med sikte på å identifi-
sere mulige særskilte utfordringer og flaskehal-
ser knyttet til bygge- og anleggsnæringens til-
gang til Innovasjon Norges ulike virkemidler og 
programmer.

Bygge- og anleggsnæringen omsetter for store 
verdier, og en effektiv og produktiv bygge- og 
anleggsnæring er av stor betydning for norsk øko-
nomi og for næringslivet for øvrig. Selv små forbe-
dringer i produktivitet og ressursutnyttelse vil ha 
stor betydning. Nærings- og handelsdepartemen-
tet har over lengre tid gjennomført kontaktmøter 
med bygge- og anleggsnæringen om utfordringer 
og rammebetingelser. Nærings- og handelsdepar-
tementet vil videreføre og forsterke dialogen med 
næringen. 

6.9 Transportnæringen

Transportnæringen frakter gods og personer på 
veg, bane, vann og i luft og er representert over 
hele landet. Transportnæringen består av ulike 
virksomheter som jernbane-, rutebil- og drosje-
transport, godstransport på veg og sjø, innenland-
ske kystruter og innenriks lufttransport.15 Nærin-
gen er representert over hele landet og omfatter 
også flere tjenestevirksomheter tilknyttet trans-
port som lasting og lossing, distribusjons- og 
logistikktjenester, reisebyråer og guiding. 
Vel 100 000 personer er sysselsatte i næringen.

Tradisjonelt har sjøen vært vår viktigste 
transportvei, både av personer og gods, langs 
kysten eller til andre land. For godstransport 
over lengre strekninger har sjøtransport fortsatt 
en stor betydning, men både veg og jernbane har 
også betydelige markedsandeler. Når det gjelder 
korte og mellomlange avstander er vegtranspor-
ten dominerende. Vegtransportens andel av 
transportarbeidet er mer dominerende for per-
sontransport. De øvrige transportformene har 

også viktige roller i persontransportmarkedet. 
Det har vært en betydelig økning i personreiser 
med fly. Vegtransporten er i dag den viktigste 
transportformen for innenlands godstransport.

Det skal fortsatt legges til rette for forsknings-
aktivitet for å fremme utviklingen i transport-
næringene. Norges forskningsråd finansierer 
forskning på transportområdet.  SMARTRANS 
avsluttes i 2014, og det er satt i gang et arbeid for å 
vurdere hvordan dette skal følges opp. Forsk-
ningsrådet er i gang med en prosess for å inn-
hente kunnskapsgrunnlag for helhetlig transport-
forskning. Analysene fra dette arbeidet bil bl.a. 
inngå som en del av grunnlaget for revisjon av 
Samferdselsdepartementets strategi for tele- og 
transportforskning. 

Effektive transportnæringer er av stor betyd-
ning for næringslivet. Disse bidrar til reduserte 
kostnader for næringslivets transporter og der-
med også næringslivets kostnadsmessige kon-
kurransekraft. Ut fra en generell næringspolitisk 
tilnærming er det viktig at transportnæringene 
har en god produktivitetsutvikling og kan tilby 
kostnadseffektive transporter for fremtiden. Dette 
er Nærings- og handelsdepartementets tilnær-
ming til  fremtidig utvikling av transportnærin-
gene

Regjeringen vil styrke næringslivets konkur-
ransekraft gjennom en langsiktig politikk for 
bedre fremkommelighet, reduserte avstands-
kostnader og konkurranse mellom transportfor-
mene. I Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal trans-
portplan 2014–2023 legger regjeringen til grunn 
en økning i de økonomiske rammene til veg, 
bane og sjø på 150 mrd. kroner sammenlignet 
med saldert budsjett 2013. For hele planperioden 
2014–2023 er den statlige planrammen til veg, 
jernbane og sjøtransport på til sammen 508 mrd. 
kroner. Det legges opp til å bruke vel 311 mrd. 
kroner på veg og 168 mrd. kroner på jernbane. 
Den økonomiske rammen til sjøtransport og 
maritim infrastruktur er 19,4 mrd. kroner. Dette 
vil bidra til et kraftig løft i infrastrukturen som 
transportnæringene bruker når de skal frakte 
gods og personer på veg, bane, vann og i luften 
fremover. Dette vil bidra til mer kostnadseffek-
tive transporter.

I Nasjonal transportplan 2014–2023 har regje-
ringen lagt opp til en godstransportstrategi for å 
møte utfordringene og redusere transportkostna-
dene for næringslivet. Regjeringen foreslår føl-
gende tiltak i Nasjonal transportplan 2014–2023:
– Styrke fremkommeligheten på vegene ved å 

forbedre standarden på eksisterende vegnett 
og bygge ut vegkapasiteten

15 Utenriks sjøfart inngår ikke i SSBs definisjon av transport-
næringen.
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– Legge til rette for økt godstransport på jern-
bane i planperioden ved å:
– øke driftsstabilitet, bedre punktlighet og 

regularitet
– utvikle Alnabruterminalen og øke kapasite-

ten på eksisterende terminaler
– bygge nye kryssingsspor og forlenge eksis-

terende for å øke kapasiteten på bane

Regjeringen har satt av 3 mrd. kroner i Nasjonal 
transportplan 2014–2023 til en tiltakspakke for å 
styrke nærskipsfarten. Innenfor rammen av en 
slik nærskipsfartsstrategi vil det: 
– Utforme tiltak som stimulerer til økt bruk av 

nærskipsfart. 
– Utforme en tilskuddsordning for statlig støtte 

til investeringer i utpekte havner. 
– Utforme en tilskuddsordning for havnesamar-

beid og godskonsentrasjon. 
– Styrke forskning og utredning om godstran-

sport på sjø og kombinerte transportløsninger.
– Redusere den administrative byrden som 

påhviler sjøtransporten

I den neste 10-årsperioden legger regjeringen opp 
til å videreføre en todelt godsstrategi:
– Sikre god effektivitet i de ulike sektorene, veg, 

bane, sjø og luft, gjennom målrettet utvikling av 
infrastrukturen og ved å legge til rette for 
bedre avvikling av transporten

– Legge til rette for en overgang fra godstran-
sport på veg til sjø og bane. Det skal legges til 
rette for knutepunkt som letter overgangen fra 
veg til bane og sjø

Sjø- og banetransport har et kostnadsmessig for-
trinn for gods som skal fraktes over lengre strek-
ninger, gods med store godsvolumer, og der tids-
faktoren spiller en mindre rolle. I tillegg er trafikk-
sikkerheten i mange tilfeller høyere og miljøulem-
pene mindre enn ved vegtransport. Både sjø- og 
banetransport vil i de fleste tilfellene likevel trenge 
vegtransport i begge ender av transportkjeden. For 
små forsendelser og relativt korte avstander det 
ikke noe reelt alternativ til vegtransport.

Med tiltakene i transportplanen vil den sam-
lede godskapasiteten på jernbanen øke med 20 til 
50 pst.

For å styrke næringslivets konkurransekraft 
har Samferdselsdepartementet fra og med juni 
2011 utvidet prøveordningen for modulvogntog 
med 21 nye strekninger. Modulvogntog kan redu-
sere transportkostnadene betraktelig siden vogn-
togene på viktige strekninger nå kan ha lengder 
opp mot 25,25 meter og inntil 60 tonn totalvekt. 

Ved bruk modulvogntog vil lastekapasiteten 
kunne økes over 30 pst. sammenliknet med et 
vogntog på 19,5 m. Den nye prøveordningen varer 
frem til 2017. I april 2013 ble tillatt lengde med 
tømmervogntog på inntil 24 meters totallengde og 
inntil 56 tonns totalvekt, herunder opp til 32 tonn 
på hengeren. Det er videre besluttet å sende på 
høring forslag om økning til 60 tonns totalvekt på 
veier som tåler dette.

Nærskipsfartsstrategi

Nærskipsflåten utgjør om lag en tredjedel av den 
norskkontrollerte flåten. Godstransport mellom 
havner i Norge og mellom Norge og havner i 
Europa utgjør hoveddelen av nærskipsfarten, selv 
om passasjertransporten også er betydelig. Meld. 
St. 26 (2012–2013) Nasjonal Transportplan 2014–
2023 ble lagt frem i april 2013. Regjeringen har 
besluttet å legge frem en endelig nærskipsfarts-
strategi i etterkant av Nasjonal transportplan 
2014–2023 og en revidert maritim strategi som 
sammenfatter regjeringens vedtatte politikk for å 
styrke sjøtransporten. Strategien vil ta utgangs-
punkt i tiltak for å bygge opp sjøtransporten som 
et naturlig ledd i transportkjeden. En forutsetning 
for å få til dette er at havner, rederier og andre 
aktører i transportmarkedet samarbeider nært 
med vareeiere for å utvikle gode sjøtransporttil-
bud. Det vil være avgjørende at transport- og 
logistikkaktørene innenfor alle transportformer 
bidrar aktivt for at strategien skal gi resultater.

6.10 Strategier for spesifikke områder

6.10.1 Mineralnæringen

Mineralnæringen bidrar med en rekke mineraler 
som er nødvendig for samfunnet. Den globale 
økonomiske veksten har ført til knapphet og høye 
priser på mange naturressurser. Vekst og stabili-
tet i verdensøkonomien forutsetter god tilgang på 
mineraler. Norske fjell inneholder store verdier i 
form av mineralressurser. Norges geologiske 
undersøkelse har beregnet at norske kjente og 
undersøkte metallressurser med dagens priser 
har en verdi på rundt 1 400 mrd. kroner. I tillegg 
kommer industrimineraler, pukk, grus, kull og 
naturstein, som er beregnet til anslagsvis 1 100 
mrd. kroner, og alle mineralforekomster som ikke 
er undersøkt. Priser som kan realiseres i marke-
det, og produksjonskostnader knyttet til utvinning 
vil være avgjørende for om slike ressurser kan gi 
grunnlag for bedriftsøkonomiske lønnsom mine-
ralvirksomhet. Økt internasjonal etterspørsel 
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etter mineraler og metaller har gitt høyere priser 
og ført til mer interesse for norske mineralressur-
ser. Det gir muligheter for økt mineralvirksomhet 
i Norge og nye arbeidsplasser i mineralnæringen. 
I 2010 la regjeringen frem en ny minerallov som 
erstattet fem andre lover. Mineralloven var et vik-
tig skritt for å forenkle regelverket på mineralfel-
tet og for å skape oversiktlige og forutsigbare 
rammebetingelser for mineralnæringen.

Regjeringen ønsker at Norge skal være et 
attraktivt land å drive mineralvirksomhet i. Norsk 
mineralnæring har gode muligheter for vekst. 
Lønnsomme mineralbedrifter kan skape nye ver-
dier, bidra til flere arbeidsplasser og gi lokale, 
positive ringvirkninger. Regjeringen la i mars 2013 
frem en strategi for mineralnæringen som legger 
retningen for regjeringens innsats overfor mine-
ralnæringen i årene fremover. Strategien er star-
ten på et langsiktig arbeid for å skape verdier, 
næringsutvikling og nye distriktsarbeidsplasser i 
mineralnæringen. Den er et resultat av en bred 
prosess med nær dialog med mineralnæringen, 
mineralforvaltningen, miljøorganisasjoner og 
andre berørte. Regjeringen stadfester i strategien 
fire overordnede målsetninger for mineralnærin-
gen:
– En verdiskapende og lønnsom mineralnæring 

med god vekstkraft.
– Norsk mineralnæring skal være blant verdens 

mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsret-
tede løsninger.

– Forutsigbar og effektiv saksbehandling skal 
være en rettesnor for alle statlige, regionale og 
kommunale myndigheters praktisering av 
regelverk overfor næringen.

– Vekstkraften i næringen skal styrkes gjennom 
fortsatt satsing på mineralkartlegging, tilgang 
på informasjon om norske mineralressurser, 
bedre ressursplanlegging, fortsatt utvikling av 
mineralforvaltningen og satsing på kunnskap 
og tilgang på kompetent arbeidskraft.

Samfunnsansvar og miljø, betydningen av et forut-
sigbart rammeverk, kartlegging av mineralressur-
ser og viktigheten av en effektiv og kompetent 
mineralforvaltning er strategiske innsatsområder 
for regjeringens arbeid med mineralnæringen 
fremover. Det samme gjelder investeringer og 
kapitaltilgang, utdanning og FoU. Det skal legges 
til rette for sameksistens mellom mineralvirksom-
het, andre næringer og samiske interesser. For å 
realisere målene presenterer strategien en rekke 
tiltak på disse innsatsområdene som vil bedre 
rammebetingelsene og gjøre det mer attraktivt å 
drive mineralvirksomhet i Norge.

Mineralnæringen trenger oppdatert geologisk 
kunnskap for å kunne drive leting, undersøkelser 
og utvinning. Myndighetene må ha denne infor-
masjonen for å utøve sine samfunnsoppgaver. Det 
er Norge geologiske undersøkelse (NGU) som er 
statens sentrale fagorgan for geologisk kunnskap. 
Etaten har et hovedansvar for å gjennomføre geo-
logisk oversiktskartlegging og for å produsere og 
distribuere kunnskap om Norges berggrunn og 
mineralressurser. Aldri har det vært brukt så mye 
ressurser på kartlegging av mineraler som i 2013. 

Regjeringen vil videreføre den forsterkede sat-
singen på kartlegging av mineralressurser i 
Norge. NGU startet i 2011 et fireårig kartleg-
gingsprogram for geofysisk kartlegging av Nord-
Norge. Når dette kartleggingsprogrammet er 
sluttført i 2014, vil om lag tre fjerdedeler av Nord-
Norge være geofysisk kartlagt. I 2013 startet en 
tilsvarende ekstraordinær kartlegging for Sør-
Norge. Opprettholder vi det rekordhøye nivået for 
kartlegging i årene fremover, vil målet om 75 pst. 
kartlegging kunne nås i 2018.

Regjeringen er opptatt av en målrettet formid-
ling av geologisk kunnskap til brukerne av geolo-
gisk informasjon. Informasjonsvirksomhet og 
gode nettsider skal derfor være et prioritert områ-
der for NGU i årene fremover. Etaten skal innen 
2014 utarbeide en informasjonsstrategi om mine-
ralforekomster i Norge rettet mot norske og uten-
landske lete- og utvinningsbedrifter.

Tilgang på kapital kan være en utfordring, spe-
sielt for små og mellomstore bedrifter innenfor 
mineralnæringen. For å supplere markedet tilbyr 
staten en rekke kapitalvirkemidler gjennom Inno-
vasjon Norge, Investinor og Argentum. Regjerin-
gen forventer at Innovasjon Norge har tilstrekke-
lig kompetanse om mineralnæringen til å kunne 
bistå bedrifter innenfor næringen på en god måte. 
Internasjonale gruveselskaper viser økt interesse 
for Norge som mineralland og utenlandsk kapital 
kan bidra til å utvikle en sterk fremtidig mineral-
næring i Norge. 

Regjeringen vil legge til rette for at det oppret-
tes en «Invest in Norway»-funksjon under Innova-
sjon Norway. Formålet er å sikre en god hånd-
tering av henvendelser fra utenlandske selskaper 
som vurderer lokalisering i Norge.

Mineralnæringen blir stadig mer kunnskaps-
intensiv. Mineralbedrifter er avhengig av kompe-
tent arbeidskraft, ikke minst innenfor teknolo-
giske fag. Kompetent arbeidskraft er avgjørende 
for at mineralbedrifter kan ha høy produktivitet og 
være konkurransedyktige. Regjeringen ønsker en 
tettere kopling mellom utdanningsinstitusjoner og 
næringslivet. Regjeringen støtter allerede et pro-
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fessorat i malmgeologi ved Universitetet i Tromsø 
og vil støtte opprettelsen av et femårig professorat 
i mineralteknikk ved NTNU. Regjeringen vil vur-
dere flere studieplasser innenfor realfag og tekno-
logi og utvikling av fag i grunnopplæringen som 
er relevante for mineralnæringen.

Forskning og kunnskapsutvikling en forutset-
ning for utvikling av en effektiv, lønnsom og miljø-
vennlig næring i Norge. Derfor ønsker regjeringen 
at mineralnæringen skal benytte seg av tilgjenge-
lige FoU-ordninger i større grad enn i dag. Regje-
ringen legger til grunn at Norges forskningsråd 
innenfor rådets gjeldende ordninger mobiliserer 
næringen til økt bruk av rådets virkemidler.

Regjeringen har som mål at norsk mineralnæ-
ring skal være blant verdens mest miljøvennlige. 
Samtidig må vi finne en god balanse mellom 
næringsmessige hensyn og miljøhensyn. Ved eta-
blering av ny mineralvirksomhet må de positive 
virkningene, som verdiskaping, næringsutvikling 
og lokale og regionale ringvirkninger, avveies mot 
de negative belastningene på naturmiljøet, kultur-
minner og påvirkningene på andre næringer. En 
tett dialog mellom myndigheter, mineralnæringen 
og andre berørte aktører kan bidra til bedre ram-
mebetingelser for mineralvirksomhet. For å utvi-
kle dialogen vil Nærings- og handelsdepartemen-
tet i samarbeid med Miljøverndepartementet og 
Fiskeri- og kystdepartementet etablere en møte-
plass mellom myndighetene, mineralnæringen, 
sjømatnæringen og miljøorganisasjonene for dia-
log om miljøutfordringer og sjømattrygghet og for 
å finne frem til gode løsninger. Sjødeponi er tillatt i 
Norge. Samtidig er det behov for økt kunnskap 
om sjødeponi. Regjeringen vil derfor gjennomføre 
et toårig forskningsprosjekt for å styrke kunnska-
pen om ulike sider ved sjødeponi.

Mineralnæringen må arbeide målrettet med 
omdømme, samfunnsansvar og samspill med 
lokalsamfunnet og andre berørte interesser. Sam-
tidig må bedriftene kunne forvente å bli møtt med 
ansvarlighet og ryddighet fra andre samfunnsak-
tører. Å ta samfunnsansvar innebærer ikke bare 
plikter for mineralnæringen. Det gir grunnlag for 
økt aksept for mineralvirksomhet og et godt for-
hold til lokalsamfunnet. Regjeringen vil bidra i 
dette arbeidet. Nærings- og handelsdepartemen-
tet vil ta initiativ til at det blir utarbeidet en sjekk-
liste med «best practice» for leting, undersøkelser 
og utvidelse av ulike typer mineraluttak.

Mineralvirksomhet krever planlegging med 
omfattende kartlegging og utredninger som kan 
strekke seg over mange år. Forutsigbare rammer 
og et tydelig lovverk er grunnleggende for at 
mineralbedriftene skal satse i Norge, for å til-

trekke utenlandsk kapital og kompetanse, og for å 
realisere regjeringens mål om en verdiskapende 
og vekstkraftig mineralnæring.

I 2010 la regjeringen frem en ny minerallov 
som erstattet fem gamle lover. Mineralloven var et 
viktig skritt for å forenkle regelverket på mineral-
området, og for å skape oversiktlige og forutsig-
bare rammebetingelser for mineralnæringen. Et 
målrettet arbeid med sikte på et regelverk som gir 
god forutsigbarhet og mer tids- og kostnadseffek-
tive planprosesser vil være avgjørende for mine-
ralnæringen i årene fremover.

Regjeringen vil arbeide aktivt for at rammever-
ket for mineralvirksomhet skal bli tydeligere, gi 
bedre forutsigbarhet og gi grunnlag for tids- og 
kostnadseffektive prosesser. Dette vil redusere 
næringslivets administrative kostnader og gi mer 
effektiv bruk av offentlige ressurser. Det skal ned-
settes en arbeidsgruppe med berørte departe-
menter som skal identifisere tiltak for å effektivi-
sere planleggingen. Arbeidsgruppen skal vurdere 
bruk av virkemidler i plan- og bygningsloven og 
eventuelle behov for forbedringer i loven. Videre 
skal det utarbeides veiledningsmateriell og sjekk-
lister for å tydeliggjøre temaene som skal konse-
kvensutredes ved planlegging av mineraluttak og 
deponeringsløsninger. Det skal også legges til 
rette for et tettere samarbeid mellom kommunene 
og Direktoratet for mineralforvaltning ved konse-
kvensutredninger av større mineraluttak.

Det er et økende arealpress i Norge. Ofte er 
det motstridende interesser knyttet til arealdispo-
neringen i kommunene. Behovet for å sikre verdi-
fulle mineralforekomster for fremtidig utnyttelse 
og verdiskaping må vurderes i slike prosesser. 
Hensynet til mineralressurser må derfor ivaretas i 
arealplanleggingen, og regjeringen forventer at 
ivaretakelse av mineralressurser inngår i rele-
vante planveiledere og planstrategier. Regjeringen 
vil ta grep på dette området. Det vil bli vurdert 
nærmere hvordan verdifulle mineralressurser 
best kan ivaretas i arealplanleggingen veid opp 
mot andre samfunnsinteresser og arealhensyn. 
En arbeidsgruppe med berørte departementer vil 
vurdere bruk av virkemidler i plan- og bygnings-
loven og eventuelle behov for forbedringer i 
loven. For å bidra til verdifulle mineralressurser 
kan sikres for fremtiden, skal Norges geologiske 
undersøkelser innen 2014 utvikle et klassifika-
sjonssystem for mineralressurser basert på verdi-
skapingspotensial og regionalt ressursbehov der 
det fremgår om ressurser er av regional eller 
nasjonal betydning. Dette skal være et verktøy til 
bruk i kommunal, regional og statlig arealplanleg-
ging.
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En effektiv, kompetent og fremtidsrettet mine-
ralforvaltning er et konkurransefortrinn for norsk 
mineralnæring, og bidrar til mer forutsigbare 
rammebetingelser for mineralvirksomhet og en 
bedre ressursforvaltning. Direktoratet for mine-
ralforvaltning er statens sentrale fagetat for for-
valtning og utnyttelse av mineralressursene i 
Norge. Direktoratet skal styrkes for bedre å 
kunne bistå næringen og ivareta si rolle i forvalt-

ningen av norske mineralressurser. Styrkingen vil 
skje gradvis.

Strategi for mineralnæringen legger viktige 
rammer for en målrettet innsats for å utvikle en 
vekstkraftig og miljømessig forsvarlig mineral-
næring i årene som kommer. Strategien legger et 
godt grunnlag for dette arbeidet. Strategien er 
ikke hugget i sten. Nærings- og handelsdeparte-
mentet vil ha et nært samarbeid med berørte 

Boks 6.17 Viktige tiltak i strategi for mineralnæringen

– Det skal etableres en møteplass mellom myn-
dighetene, mineralnæringen, sjømatnæringen 
og miljøorganisasjonene for dialog om miljøut-
fordringer og sjømattrygghet og for å finne 
frem til gode løsninger. Det skal gjennomføres 
et toårig forskningsprosjekt for å styrke kunn-
skapen om ulike sider ved sjødeponi. 

– For å sikre samfunnets behov for fremtidige 
mineralressurser, må hensynet til mineralres-
surser ivaretas i den kommunale og arealplan-
leggingen. Regjeringen vil vurdere nærmere 
hvordan verdifulle mineralressurser best kan 
ivaretas i arealplanleggingen veid opp mot 
andre samfunnsinteresser og arealhensyn. Det 
vil bli satt ned en arbeidsgruppe med berørte 
departementer som skal vurdere bruk av vir-
kemidler i plan- og bygningsloven og eventu-
elle behov for forbedringer i loven. Norges 
geologiske undersøkelser skal innen 2014 utvi-
kle et klassifikasjonssystem for mineralressur-
ser basert på verdiskapingspotensial og regio-
nalt ressursbehov, der det fremgår om ressur-
ser er av regional eller nasjonal betydning. 
Dette skal være et verktøy til bruk i kommunal, 
regional og statlig arealplanlegging, 

– Rammeverket for mineralvirksomhet skal 
bli tydeligere, gi bedre forutsigbarhet og gi 
grunnlag for tids- og kostnadseffektive pro-
sesser. Dette reduserer næringslivets admi-
nistrative kostnader og gir mer effektiv 
bruk av offentlige ressurser. Det vil bli satt 
ned en arbeidsgruppe med berørte departe-
menter som skal vurdere bruk av virkemid-
ler i plan- og bygningsloven og eventuelle 
behov for forbedringer i loven. Regjeringen 
vil få til et tettere samarbeid mellom kom-
munene og Direktoratet for mineralforvalt-
ning ved konsekvensutredninger av større 
mineraluttak. Temaene som skal konse-
kvensutredes ved planlegging av mineralut-

tak og deponeringsløsninger skal tydelig-
gjøres. 

– Den forsterkede satsingen på kartlegging av 
mineralressurser i Norge skal videreføres. 
Norges geologiske undersøkelse startet i 
2011 et fireårig kartleggingsprogram for geo-
fysisk kartlegging av Nord-Norge. Når kart-
leggingsprogrammet er sluttført, vil om lag 
tre fjerdedeler av Nord-Norge være geofy-
sisk kartlagt. I 2013 starter en tilsvarende 
kartlegging for Sør-Norge. 

– Direktoratet for mineralforvaltning skal styr-
kes for bedre å kunne bistå næringen og iva-
reta sin rolle i forvaltningen av norske mine-
ralressurser. 

– Virkemiddelapparatet har flere låne-, garanti- 
og tilskuddsordninger som er relevante for 
mineralnæringen. Det skal legges til rette for 
at eksisterende ordninger i det næringsrettede 
virkemiddelapparatet er tilgjengelige og aktu-
elle for aktører i mineralnæringen og at de 
bidrar til å utløse finansiering fra andre kilder. 

– Tilgang på kompetent arbeidskraft er avgjø-
rende for mineralnæringen. Regjeringen støt-
ter allerede et professorat i malmgeologi ved 
Universitetet i Tromsø og vil støtte opprettel-
sen av et femårig professorat i mineraltek-
nikk ved NTNU. Regjeringen vil vurdere 
flere studieplasser innenfor realfag og tekno-
logi og utvikling av fag i grunnopplæringen 
som er relevante for mineralnæringen. 

– Forskning og kunnskapsutvikling en forut-
setning for utvikling av en effektiv, lønnsom 
og miljøvennlig næring i Norge. Derfor 
ønsker Regjeringen at mineralnæringen skal 
benytte seg av tilgjengelige FoU-ordninger i 
større grad enn i dag. Regjeringen legger til 
grunn at Norges forskningsråd, innenfor 
rådets gjeldende ordninger, mobiliserer 
næringen til økt bruk av rådets virkemidler. 
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interesser for å realisere ambisjonene og målset-
ningene regjeringen har for fremtidig innsats 
overfor mineralnæringen.

6.10.2 Handlingsplan for kulturnæringer

Regjeringen la våren 2013 frem en handlingsplan 
for kulturnæringer. Handlingsplanen er et samar-
beid mellom Kulturdepartementet, Nærings- og 
handelsdepartementet og Kommunal- og regio-
naldepartementet.

Målet med planen er å bidra til økt verdiska-
ping og eksport i kulturnæringene, at flere aktø-
rer i kulturnæringene skal kunne leve av egen 
virksomhet og flere attraktive lokalsamfunn i hele 
landet.

Gjennom kulturløftet er det bevilget mer pen-
ger til alle deler av kulturfeltet. Kulturbudsjettet 
er økt med nesten 5 mrd. kroner i perioden 2005-
2013. I 2013 vil regjeringen bruke om lag 10 mrd. 
kroner på kultur. Regjeringen har med dette gjort 
en grunninvestering i kultur og ønsker at dette 
også skal gi grunnlag for mer lønnsom næringsut-
vikling i kulturnæringene.

Kulturnæringene er en samlebetegnelse for 
bransjene musikk, film, foto og spill, tv og radio, 
arkitektur, design, trykte medier, annonse og 
reklame, kulturarv og kunstnerisk virksomhet.

Kulturnæringene har blitt en større del av 
norsk økonomi. På ti år har antallet sysselsatte i 
kulturnæringene vokst med 50 pst. og verdiska-
pingen har steget med 77 pst. Kulturnæringene 
sysselsatte i 2009 fire pst. av de ansatte i norsk 
næringsliv, totalt 75 000 personer fordelt på 27 000 
bedrifter. Verdiskapingen økte med 77 pst. fra 24 
mrd. kroner til 42 mrd. kroner i perioden.16

I arbeidet med å utvikle kultur til næring 
møter kulturgründere ofte utfordringer. Det kan 
være krevende å utvikle egne ideer til produkter 
og tjenester for salg i et kommersielt marked. 
Aktørene kan for eksempel møte utfordringer 
knyttet til foretningskompetanse, finansiering, 
hvordan bygge nettverk og innpass på internasjo-
nale markeder.

Et sentralt tiltak i handlingsplanen for kultur-
næringer er en kulturnæringssatsing i Innovasjon 
Norge og Norsk kulturråd. Satsingen skal bidra til 
økt profesjonalisering, innovasjon og kommersia-
lisering innenfor kulturnæringene.

Den nye satsingen vil inneholde kompetanse-
utviklingsprogram, mentortjenester for kulturnæ-
ringsgründere, støtte til bedriftsnettverk og sam-
lokaliseringer av kulturnæringsaktører.
– Kompetanseutvikling: Et tilbud om kompetan-

seutvikling rettet mot kulturbedrifter som har 
langsiktige ambisjoner og som ønsker å profe-
sjonalisere sin kompetanse i kunst- og kultur-
basert forretningsutvikling.

– Mentortjeneste for kulturgründere: En tje-
neste som kan tilby en strategisk mentor for 
gründerbedrifter med vekstambisjoner innen-
for kultursektoren. Målet er at gründerbedrif-
ten skal få et bredere beslutningsgrunnlag for 
å ta strategiske valg.

– Kommersielle bedriftsnettverk: Et tilbud til 
bedrifter som ønsker å etablere forpliktende 
samarbeid. Mange bedrifter har behov for å få 
hjelp til å styrke samarbeidet med andre bedrif-
ter, skape tillit, identifisere felles utfordringer 
og samarbeidsmuligheter. Bedriftsnettverk 
kan gi små og mellomstore kulturbedrifter 
bevisstgjøring og synliggjøring av potensialet i 
hver bedrift, kompetanse knyttet til nettverks-
avtaler og andre juridiske avtaler, kjennskap til 
arbeidsprosesser, verktøy og konsulenter som 
kan brukes i nettverksutvikling.

– Tiltak for å styrke samlokaliseringer og nett-
verk av kulturnæringsaktører: Et tiltak som 
skal styrke grunnlaget for næringsutvikling og 
innovasjon hos kulturnæringsaktører gjennom 
å legge til rette for samlokalisering og samar-
beid i nettverk.

Stadig mer produksjon, distribusjon og forbruk 
av kultur flytter over på digitale plattformer. 
Dette skaper behov for relevant og oppdatert 
kunnskap om kulturnæringene. Regjeringen 
varsler derfor i planen at den vil etablere et kunn-
skapssenter for kulturnæringene, opprette et 
utvalg for digitale utfordringer i musikkbransjen 
og etablere et medieforskningssenter. Regjerin-
gen har også nylig lagt frem en egen stortings-
melding om immaterielle rettigheter med tiltak 
som er av betydning for kulturnæringene. I til-
legg vil regjeringen utarbeide oppdatert statis-
tikk om kulturnæringenes betydning for norsk 
økonomi. Regjeringen etablerer også et bransje-
råd for kulturnæringene.

Andre viktige tiltak i handlingsplanen er knyt-
tet til regjeringens entreprenørskapsarbeid. 
Regjeringen vil bidra til at flere kulturgründere 
klarer å løfte gode ideer til å bli bedrifter og 
næringsvirksomhet. På oppdrag fra Nærings- og 
handelsdepartementet skal Arts & Business Nor-

16 Espelien, A. & A.-B. Gran (2011). Kulturnæringenes betyd-
ning for norsk økonomi. Status og utvikling 2000–2009. 
MENON-publikasjon nr. 9/2011. Menon Business Econo-
mics og Perduco Kultur.
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way utvikle en programmodell for kulturelt entre-
prenørskap.

Regjeringen fortsetter også satsingen på entre-
prenørskap i utdanningen. For inneværende år 
har Stortinget bevilget 25,4 mill. kroner til Ungt 
entreprenørskap, hvorav 12,4 mill. kroner over 
Nærings- og handelsdepartementets budsjett, 13 
mill. kroner over Kommunal- og regionaldeparte-
mentets budsjett.

Kulturnæringene er også en viktig innholds-
leverandør overfor reiselivsnæringen. Handlings-
planen inneholder flere tiltak for økt samhandling 
mellom de to sektorene: 
– Blant annet vil regjeringen trekke kulturnærin-

gene tettere inn i utviklingen av reiselivspolitik-
ken. Det handler om at kulturnæringene må 
være representert utvalg og styrer for reiselivs-
næringen.

– Kulturdepartementet vil lyse ut midler til ulike 
samarbeidsprosjekter mellom kultur- og reise-
livsnæringene.

– Innovasjon Norge skal bidra til mer kobling av 
kultur- og reiselivsbedrifter gjennom deres vir-
kemidler.

– Regjeringen ønsker også å utnytte de norske 
pilegrimstradisjonene i reiselivssammenheng. 
Dette er et samarbeid mellom flere departe-
menter som skal bidra til fysisk aktivitet og fri-
luftsliv, til at næringsvirksomhet utvikles 
langs ledene og til bærekraftig reiseliv som 
kan gi økt verdiskaping og levedyktige distrik-
ter.

Et kunnskapsintensivt næringsliv basert på inno-
vasjon er bærebjelken i norsk økonomi. Å satse på 
design, kan være en viktig faktor for å lykkes med 
å utvikle nye og lønnsomme innovasjoner. 

Kulturnæringene har mange av de egenska-
pene som trengs for at norsk næringsliv skal lyk-
kes med å være innovativt og omstille seg. 
Næringslivet står overfor stadig tøffere internasjo-
nal konkurranse. I tiden fremover er det derfor en 
prioritert oppgave å få næringslivet til å bruke 
design som et innovasjonsverktøy. Regjeringen vil 
videreføre satsingen på design.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen 
at det opprettes en ny design- og arkitekturorgani-
sasjon. Stiftelsen Norsk Design- og Arkitektursen-
ter (DogA) skal være operativ fra 1.1.2014. Stiftel-
sene Norsk Designråd og Norsk Form vil avvikles.

6.10.3 Romvirksomhet

Romteknologi har i dag blitt en viktig innsatsfak-
tor for verdiskaping i store deler av økonomien. 

Satellittbaserte tjenester for navigasjon, kommu-
nikasjon og overvåkning er en tilrettelegger for 
effektiv, bærekraftig og sikker verdiskaping i 
blant annet maritim sektor, offshorenæringen, fis-
kerinæringen og i den landbaserte transportnæ-
ringen. Teknologiske løsninger som er utviklet for 
bruk innen romvirksomhet har ofte overførings-
verdi til andre teknologifelter, særlig på områder 
der det er behov for avansert teknologi som skal 
tåle bruk under ekstreme forhold. Det er derfor 
stor grad av teknologispillover mellom romtekno-
logi og blant annet maritim teknologi, forsvarstek-
nologi og offshoreteknologi. Det er et stort og 
voksende marked for tjenester og produkter som 
nyttiggjør data og signaler fra satellitter, slik som 
satellittkommunikasjon, GPS-mottakere, avan-
serte navigasjonstjenester for offshorenæringen 
og satellittbaserte overvåkings- og karttjenester. 
Norsk romrelatert næringsliv er nisjepreget, men 
konkurransedyktig. Norge har flere verdens-
ledende bedrifter som produserer for, eller gjør 
bruk av romvirksomhet. Ledende norske kompe-
tansemiljøer finnes blant annet innen satellittned-
lesning, dynamisk posisjonering, maritim satellitt-
kommunikasjon og produksjon av enkelte typer 
komponenter for satellitter og bæreraketter. 

Regjeringen har gjennom mange år satset på å 
bygge opp norsk romrelatert næringsliv. Interna-
sjonalt samarbeid, særlig gjennom den europeiske 
romorganisasjonen ESA og gjennom samarbeids-
avtaler med EU, har vært et viktig virkemiddel for 
å bygge opp konkurransedyktige bedrifter og fag-
miljøer som kan utvikle løsninger for norske bru-
kerbehov. Norge bevilget for 2013 i overkant av 
751 mill. kroner til romvirksomhet. Om lag 650 
mill. kroner av dette går til internasjonalt samar-
beid, primært gjennom deltakelse i den euro-
peiske romorganisjonen ESA og EUs rompro-
grammer Galileo (satellittnavigasjon) og Coperni-
cus (jordobservasjon). Satsingen fører med seg 
kontrakter, teknologiutvikling og kompetanseopp-
bygging i norske høyteknologiske bedrifter, og 
bidrar til å dekke nasjonale brukerbehov innen 
blant annet kommunikasjon, værvarsling, naviga-
sjon og havovervåking. Det bevilges også midler 
nasjonalt gjennom teknologistøtteordningen 
Nasjonale følgemidler. Målgruppen for disse pro-
grammene er først og fremst norske bedrifter og 
utviklingsmiljøer som har, eller kan få, leveranser 
til internasjonal romrelatert virksomhet. Forvalt-
ningsorganet Norsk Romsenter fordeler følgemid-
lene til prosjekter innen industri- og tjenesteutvik-
ling, infrastruktur, undervisning og bilateralt utvi-
klingssamarbeid. Et eksempel på prosjekt finansi-
ert gjennom de nasjonale følgemidlene er skips-
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overvåkingssatellitten AIS, som ble skutt opp 
sommeren 2010. Satellitten nyttiggjør teknologi 
utviklet ved Forsvarets Forskningsinstitutt og 
Kongsberg Seatex, og har blitt møtt med betyde-
lig internasjonal interesse. En oppfølgersatellitt vil 
skytes opp i 2013.

Stortingsmelding om romvirksomhet

Meld.st. 32 (2012–2013) Mellom himmel og jord: 
Norsk romvirksomhet for næring og nytte ble lagt 
frem for Stortinget fredag 26. april 2013. Formålet 
med meldingen er å informere om hva regjerin-
gen har fått til innen norsk romvirksomhet, 
avklare overordede mål og prioriteringer for 
norsk romvirksomhet i årene fremover, og vur-
dere hvordan innsatsen bør organiseres for å 
kunne bruke romvirksomhet på beste måte til å 
fremme norske interesser. I tillegg skal meldin-
gen skape en tverrsektoriell forståelse av romvirk-
somhetens samfunnsmessige betydning, og slik 
sett sikre en bredere forankring av fremtidens 
rompolitikk. I meldingen presenteres en rekke til-
tak som skal sikre at romvirksomheten bidrar til å 
oppnå de fire hovedmålsettingene:
– Lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting
– Dekning av viktige samfunns- og brukerbehov
– Bedre utnyttelse av internasjonalt samarbeid
– God nasjonal forvaltning

Lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting

Regjeringens næringspolitikk skal bidra til at 
bedrifter lykkes og har god evne til vekst. Myn-
dighetene skal bidra med mest mulig stabile og 
forutsigbare rammebetingelser, samtidig som det 
er bedriftene selv som må gripe mulighetene. 
Dette er et grunnleggende perspektiv også i 
norsk romvirksomhet.

Gjennom teknologiutvikling, markedsadgang 
og systeminnsikt har norsk satsing på romvirk-
somhet bidratt til å fremme vekst og utvikling i 
norsk næringsliv. Internasjonalt samarbeid, 
sammen med komplementære nasjonale ramme-
betingelser, har vært en avgjørende faktor for at 
disse tre mekanismene har bidratt til lønnsomhet, 
vekst og sysselsetting i norske bedrifter. 

Tiltakene i meldingen legger opp til at rom-
relatert næringsliv skal ha gode rammebetingel-
ser. Regjeringen vil legge til rette for at romvirk-
somhet skal bidra til verdiskaping på bredt plan i 
økonomien. Norske kompetansemiljøer skal 
kunne fortsette å være blant de ledende i verden i 
nisjer der Norge har spesielle forutsetninger, som 
satellittbaserte tjenester for offshore og maritim 

sektor. Deltakelse i internasjonalt samarbeid gjen-
nom ESA, EU og bilaterale avtaler gir markedsad-
gang og kompetanseutvikling i norsk næringsliv 
og fagmiljøer. Internasjonalt samarbeid vil 
sammen med supplerende nasjonale utviklings-
programmer fortsette å være det viktigste virke-
middelet for å sikre vekst og utvikling i norske 
bedrifter og teknologimiljøer. Vekstpotensialet er 
særlig stort innen virksomhet som baserer seg på 
å bruke data og signaler fra satellitter for å utvikle 
tjenester og produkter (nedstrømsindustrien). 
Det gjelder for eksempel satellittkommunika-
sjonsutstyr og høypresisjons navigasjonstjenester. 
Bedrifter og andre brukere av jordobservasjons-
data skal ha den nødvendige datatilgangen. Regje-
ringen ønsker også å se på det ytterligere kan leg-
ges til rette for at bedrifter med utviklingspoten-
sial og komparative fortrinn skal kunne vokse og 
utvikle seg.

Dekning av viktige samfunns- og brukerbehov

Rombaserte anvendelser griper i dag inn på 
mange områder av nordmenns hverdagsliv. Rom-
virksomhet har blitt en forutsetning for effektiv og 
sikker samfunnsdrift, og for å følge opp prioriterte 
politiske målsetninger i nordområdene og i klima- 
og miljøpolitikken.

Rombasert infrastruktur har i økende grad 
strategisk betydning, ettersom slik infrastruktur 
blir stadig viktigere for myndighetsutøvelse og 
samfunnskritiske tjenester. En viss grad av nasjo-
nal kontroll og egenevne er nødvendig for å sikre 
våre interesser, også i tilfeller der tjenester kan 
kjøpes kommersielt. Norge har spesielle behov i 
nordområdene, og det er ikke gitt at aktører uten-
for Norge vil ha evne eller interesse for å utvikle 
gode løsninger for disse. Innflytelse på utbyggin-
gen av viktig infrastruktur vil ha betydning for 
samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Vi tren-
ger derfor tilstrekkelig innsikt og kompetanse i 
forvaltningen og i norske forsknings- og teknolo-
gimiljøer til å kunne identifisere mulige løsninger, 
til å være en kompetent motpart ved anskaffelser 
og i internasjonalt samarbeid, og til å utvikle og 
implementere nasjonale løsninger der dette er 
mest hensiktsmessig. 

Tiltakene i meldingen legger opp til at rom-
virksomheten fortsatt skal dekke viktige sam-
funns- og brukerbehov på en kostnadseffektiv 
måte, ikke minst i nordområdene og klima- og 
miljøpolitikken. Satsing på kompetanse og forsk-
ning vil videreføres og regjeringen vil aktivt 
bruke nasjonale satsinger for å ivareta norske 
brukerbehov. God dekning for satellittnavigasjon 
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og -kommunikasjon i nordområdene prioriteres, i 
tillegg til utnyttelse av jordobservasjonsdata i 
klima- og miljøpolitikken. Meldingen omtaler 
utfordringene knyttet til kommunikasjon til skip i 
Arktis. Det finnes i dag ingen løsninger som gir 
god dekning nord for 75 grader. Nord for 80 gra-
der er dekningen nærmest fraværende. Utfor-
dringen kan løses ved at det etableres en kommu-
nikasjonsløsning basert på satellitter i polar bane. 
De reduserte ismengdene i Arktis har gjort at 
skipsfarten nord for 75 grader har økt kraftig i 
løpet av få år. Dette styrker behovet for å få på 
plass en kommunikasjonsløsning. Norsk Rom-
senter er i ferd med å utrede mulige løsninger for 
satellittkommunikasjon i nordområdene. Spørs-
målet har per i dag ikke vært behandlet i regjerin-
gen.

Bedre utnyttelse av internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid har alltid vært – og vil 
alltid være – ryggraden i norsk romsatsing. ESA-
medlemskapet har tjent Norge godt som et verk-
tøy for å utvikle en konkurransedyktig norsk rom-
relatert industri, for å bygge romteknologisk kom-
petanse i norsk forvaltning og næringsliv, og for å 
internasjonalisere og styrke norsk forskning. 

Vi må også være gode på å fremme våre inter-
esser i andre fora enn i ESA. I dag avgjøres i 
økende grad mange av de viktigste spørsmålene 
i EU. Romvirksomheten er dermed i ferd med å 
bli mer lik den øvrige europapolitikken. Norske 
interesser må i stadig større grad fremmes i fora 
vi står utenfor, eller der vi har begrenset rett til å 
delta. Galileo og Copernicus bidrar til å løse 
svært viktige utfordringer for Norge. En aktiv, 
norsk tilnærming til EUs rompolitikk er derfor 
viktig for å sikre norsk innflytelse over infra-
struktur av betydning for Norge, for å ivareta 
interessene til norsk næringsliv, forskere og bru-
kergrupper, og for å posisjonere Norge for en 
fremtid der EU i stadig større grad vil legge de 
overordnede politiske føringene for europeisk 
romvirksomhet. 

Regjeringen har forpliktet ca. 1 mrd. kroner til 
videre deltakelse i ESAs frivillige programmer. 
ESA-medlemskapet vil fortsatt være et essensielt 
virkemiddel for å fremme norske interesser knyt-
tet til romvirksomhet. Tiltakene i meldingen prio-
riterer å ivareta norske interesser i EUs program-
mer, og videreføre internasjonalt forskningssam-
arbeid. Norges internasjonale samarbeid om rom-
virksomhet gir også teknologiutvikling, markeds-
adgang og systeminnsikt for norske bedrifter. Det 
er viktig at vi benytter relevante internasjonale 

fora til å fremme norske interesser knyttet til rom-
virksomhet.

God nasjonal forvaltning av norsk romvirksomhet

For at romvirksomhet best mulig skal kunne tjene 
norske interesser, kreves kompetanse i norsk for-
valtning samt i norske teknologimiljøer og bruker-
grupper. Uavhengig av om tjenester og infrastruk-
tur skal utvikles nasjonalt, gjennom internasjonalt 
samarbeid eller i form av innkjøp fra kommersi-
elle tjenesteleverandører, må norske myndigheter 
kunne identifisere behov, kvalitetssikre mulige 
løsningsforslag, og sørge for effektiv gjennom-
føring. For å sikre at gode løsninger utvikles og 
gjennomføres på en hensiktsmessig måte, og for å 
ivareta Norges interesser i det internasjonale sam-
arbeidet, er det behov for å forene både adminis-
trativ, teknologisk og internasjonal kompetanse i 
forvaltningen.

Norges geografiske fortrinn på fastlandet og 
andre steder der norsk romrelatert bakkeinfra-
struktur driftes, har siden 1960-tallet blitt utnyttet 
for å bygge opp aktiviteter som i dag har interna-
sjonalt ledende posisjoner i enkelte nisjer av rom-
virksomheten. Dette gjelder blant annet ballong-
slipp og oppskyting av forskningsraketter fra And-
øya, samt nedlesningsstasjoner for satellitter i 
polare baner fra Svalbard, Jan Mayen og Antark-
tis. Det vil også i fremtiden være behov for å 
utnytte Norges geografiske fortrinn til romrela-
tert bakkeinfrastruktur. 

Staten har i dag forvaltningsansvar og eier-
skap i flere aktører i norsk romvirksomhet. And-
øya Rakettskytefelt AS, Norsk Romsenter Eien-
dom AS og Kongsberg Satellite Services AS har 
vært verdifulle verktøy for utviklingen av viktige 
sider ved norsk romsatsing. Gjennom denne sat-
singen er det skapt et kommersielt grunnlag for 
industriell vekst i selskapene, som i økende grad 
henter sine inntekter fra et internasjonalt marked. 
Kombinasjonen av offentlig eierskap, strategiske 
interesser og kommersielle hensyn krever en 
klargjøring av statens ulike roller. 

Tiltakene i meldingen legger opp til en styr-
king av kompetansen i forvaltningen. Regjerin-
gen vil styrke koordinering mellom departemen-
tene og styrke rådgivnings- og utredningskapasi-
teten ved Norsk Romsenter. Bruk av romrelatert 
bakkeinfrastruktur på Svalbard, Jan Mayen, i 
Antarktis og på fastlandet må tilrettelegges slik 
at Norge kan utnytte våre geografiske fortrinn. I 
tillegg vil regjeringen sørge for en optimal og 
ryddig organiseringen av romvirksomhet i norsk 
forvaltning.
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6.10.4 Tre- og skognæringen

Skognæringen er en av de få komplette verdikje-
dene i Norge og omfatter skogbruk og tjenester 
tilknyttet skogbruk, trelast og trevareindustri og 
treforedlingsindustri. Næringen betyr mye for 
verdiskapingen og sysselsettingen i distriktene. I 
Hedmark og Oppland er trelast- og trevareindus-
trien en bærebjelke i det industrielle miljøet og 
næringen har stor betydning for den regionale 
utviklingen. Innenfor flere produktområder har 
næringen kompetanse- og utviklingsmiljøer helt i 
verdensklasse. Borregaard i Sarpsborg er blant 
verdens mest avanserte bioraffinerier og bruker 
gran som råstoff. Et forskningssenter med 70 
ansatte bruker ca. 120 mill. kroner årlig til utvik-
ling av nye avanserte og miljøvennlige biokjemi-
kalier og bioetanol som kan erstatte oljebaserte 
produkter. Moelven er et ledende selskap innen-
for byggmoduler, limtre og bygginnredninger i 
Norden. Trevareindustrien utgjør en stor andel av 
kystfylkenes verdiskaping fra primærskogbruket, 
treindustri og treforedling. Verdiskapingen i trein-
dustrien i kystfylkene utgjør videre halvparten av 
all verdiskaping i norsk treindustri.17 

Norge har betydelige og økende skogressur-
ser og den årlige tilveksten av skog er vesentlig 
større enn den årlige avvirkningen. Det er poten-
sial for økt avvirkning av skog dersom sluttanven-
delsen har tilstrekkelig lønnsomhet. Ved en lønn-
som videreforedling av skogressursene vil tøm-
merets verdi kunne mangedobles.

Skognæringen er samtidig en del av en global 
industri og er påvirket av den teknologiske og 
internasjonale konjunkturutviklingen. For trelast- 
og trevareindustrien er konjunkturutviklingen 
innenfor bygge- og anleggsmarkedet av stor 
betydning for aktivitetsnivået. Et høyt norsk kost-
nadsnivå er en utfordring for hele skogindustrien. 
Skognæringen må derfor ha høy produktivitet, 
satse på kontinuerlig omstilling, innovasjon og 
utvikling av nye lønnsomme produkter. Det inne-
bærer også at næringen vil måtte bli stadig mer 
kunnskapsintensiv. For hele verdikjeden er effek-
tiv transport av tømmer og bearbeidede produkter 
av avgjørende betydning for næringens lønnsom-
het og konkurransekraft.

Treforedlingsindustrien har over lengre tid 
stått overfor store utfordringer. Mange trefored-
lingsbedrifter har betydelige markedsutfordringer 
ved sviktende etterspørsel og overkapasitet innen-

for deler av industrien. Papiretterspørselen i 
Europa er redusert i de senere årene som følge av 
finanskrisen og lav økonomisk vekst ved at konsu-
mentene i økende grad tar i bruk elektroniske 
medier. Flere bedrifter har måttet redusere pro-
duksjonskapasiteten eller legge ned sin produk-
sjon. Denne typen utfordringer er forhold som 
myndighetene vanskelig kan gjøre noe med.

Utfordringene i treforedlingsindustrien har 
medvirket til at situasjonen for skognæringen er 
vanskelig. Skogbruket i deler av landet kan bli 
svekket som følge av redusert etterspørsel etter 
skogsvirke i treforedlingsindustrien. Det er også 
et avhengighetsforhold mellom trelast- og trevare-
industrien og treforedlingsindustrien ved at tre-
foredlingsindustrien er avtaker av biprodukter 
som sagflis fra trelast- og trevareindustrien.

Regjeringen har fulgt situasjonen i trefored-
lingsindustrien nært og har hatt en løpende dialog 
med næringen om utfordringene. Allerede i revi-
dert statsbudsjett for 2012 la regjeringen frem en 
tilleggsbevilgning på 100 mill. kroner til trefored-
lingsindustrien, fordelt på 50 mill. kroner over 
Nærings- og handelsdepartementets budsjett og 
50 mill. kroner over Landbruks- og matdeparte-
mentets budsjett. Hensikten er å øke forsknings- 
og utviklingsaktiviteten i treforedlingsindustrien og 
bedre industriens råstofftilgang.

Regjeringen har også gjennomført flere tiltak 
på kraft- og klimaområdet som er viktige ramme-
vilkår for treforedlingsindustrien. Regjeringen har 
blant annet etablert en garantiordning som under-
støtter inngåelsen av langsiktige kraftavtaler og 
har under etablering en CO2-kompensasjonsord-
ning. Regjeringen har gjennomført betydelige til-
tak som styrker kraftforsyningen, blant annet 
utbygging av ny kraftproduksjon ved etableringen 
av el-sertifikatordningen og styrking av kraftnet-
tet. Regjeringen har gjennom Enova også opp-
nådd gode resultater ved satsing på energiomleg-
ging og energieffektivisering i industrien. Regje-
ringen har i 2013 fått på plass en ny ordning under 
Enova som skal fremme store investeringer i kli-
mateknologi i industrien. Regjeringen satser i til-
legg bredt på utvikling av miljøteknologi gjennom 
Innovasjon Norges miljøteknologiordning.

Skognæringen er en stor transportbruker og 
næringen er avhengig av effektive transporter av 
råvarer fra skogen til industrien og fra industrien 
til hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Store 
volumer og lav verdi per vektenhet av råvarene, 
medvirker til at effektive transporter er blant de 
største utfordringene for verdikjeden. Tiltak som 
bidrar til mer kostnadseffektiv transport, er der-
for viktig for næringens kostnadsmessige konkur-

17 DAMVAD (2013). Utredning om sosialt entreprenørskap. 
Utarbeidet av DAMVAD for Nærings- og handelsdeparte-
mentet.
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ransekraft. Fremleggelsen av Nasjonal Transport-
plan 2014–2023 med en sterkt vekst i de økono-
miske rammene vil ha stor betydning for avvikling 
av mer effektive transporter også for skognærin-
gen. For å styrke konkurransevilkårene for skog-
industrien, er det fra april 2013 åpnet for tillatelse 
av tømmervogntog på inntil 24 meter og inntil 56 
tonns totalvekt, herunder opp til 32 tonn på hen-
ger.

En livskraftig skogindustri krever at bedrif-
tene lykkes med å identifisere lønnsomme pro-
dukter med et tilstrekkelig markedspotensial og 
som tåler et norsk kostnadsnivå. Regjeringen 
vektlegger derfor dialog med hele skognæringen 
om utfordringer og utviklingen fremover. 

Som følge av den vanskelige situasjonen for 
norsk treforedlingsindustri har regjeringen i revi-
dert statsbudsjett for 2013 foreslått nye tiltak for å 
bidra til omstilling og mer lønnsom virksomhet i 
hele skogsektoren. Tiltakene har en samlet 
ramme på 250 mill. kroner fordelt på Nærings- og 
handelsdepartementets, Landbruks- og matdepar-
tementet og Samferdselsdepartementets bud-
sjett. For å få frem nye, lønnsomme bedrifter har 
regjeringen i tillegg foreslått å utvide Investinors 
kapitalbase med 500 mill. kroner til investeringer 
innenfor skog- og trenæringene. 

De foreslåtte tiltakene over Nærings- og han-
delsdepartementets budsjett har en ramme på 
75 mill. kroner og vil styrke bevilgningene til Inn-
ovasjon Norge og Norges forskingsråd for nye 

prosjekter innenfor skognæringen. I alt 
40 mill. kroner går til innovasjonstilskudd og taps-
avsetninger for innovasjonslån og 10 mill. kroner 
til nettverks- og innovasjonsaktiviteter i regi av 
Innovasjon Norge. Det foreslås å styrke rammene 
til Norges Forskingsråd med 25 mill. kroner til 
aktuelle FoU-programmer for skogsektoren. Tilta-
kene over Landbruks- og matdepartementets bud-
sjett har også en ramme på 75 mill. kroner, fordelt 
på infrastrukturtiltak for å bedre tilgjengeligheten 
til skogressursene og mer kostnadseffektive vir-
kesleveranser samt utviklingstiltak for økt tre-
bruk. Over Samferdselsdepartementet budsjett 
foreslås det å bevilge 100 mill. kroner til tiltak for 
å bedre fremkommeligheten for lange og tunge 
kjøretøy. Strekninger og områder der tiltakene vil 
ha størst nytte for tømmertransport og skogindus-
trien vil bli prioritert. For å bidra til mer kostnads-
effektiv transport foreslår regjeringen å øke total-
vekten på tømmertransport fra 56 til 60 tonn, og 
har sendt forslaget på høring. 

Regjeringen vil også opprette SKOG22. 
SKOG22 skal være bredt sammensatt av personer 
fra hele verdikjeden fra skogforvaltning til indus-
tri, i tillegg til forskning og akademia. Strategien 
skal danne grunnlag for en sterk forsknings- og 
utviklingsinnsats og demonstrasjonsaktivitet. 
Dette for å realisere et betydelig verdiskapings-
potensial i trevirket som ressurs i overgangen fra 
oljebasert til biobaserte produkter.
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7  Økonomiske og administrative konsekvenser

Regjeringen vil med denne meldingen forankre i
Stortinget de overordnede føringene for nærings-
politikken frem mot 2020. En næringspolitikk i
tråd med retningslinjene som angis i meldingen,
vil bidra til å sikre verdiskapingen fremover. 

Innholdet bygger på vedtatte satsinger, planer
og strategier og forplikter ikke økonomisk ut over
dette. Oppfølging av vedtatte strategier og satsin-
ger som krever bevilgningsøkninger, vil bli frem-

met for Stortinget i forbindelse med de ordinære
budsjettprosessene. 

Nærings- og handelsdepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Nærings- og handelsdeparte-
mentet 7. juni 2013 om Mangfold av vinnere
blir sendt Stortinget.



Offentlige institusjoner kan bestille flere 
eksemplarer fra:
Departementenes servicesenter
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 20 00

Opplysninger om abonnement, løssalg og 
pris får man hos:
Fagbokforlaget
Postboks 6050, Postterminalen
5892 Bergen
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Telefon: 55 38 66 00
Faks: 55 38 66 01
www.fagbokforlaget.no/offpub

Collage: 07 Media
Basert på følgende bilder: 
Øverst til høyre: Kleven
Øverst til venstre: SINTEF/Thor Nielsen
Øverst i midten: Colourbox
Til venstre i midten: Colourbox
I midten: ScanStockPhoto
Til høyre i midten: Colourbox
Nederst til venstre: Colourbox
Nederst i midten: Innovasjon Norge/CH
Nederst til høyre: Colourbox

Publikasjonen er også tilgjengelig på
www.regjeringen.no

Trykk: 07 Xpress 06/2013


	Mangfold av vinnere
	1 Mangfold av vinnere – innledning og sammendrag
	1.1 Innledning
	1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk
	1.3 Sammendrag og oppbygging av meldingen

	2 Norsk næringsliv i dag
	2.1 Norsk næringsstruktur
	2.1.1 Små og mellomstore bedrifter, grunnmuren i norsk næringsliv

	2.2 Enkeltnæringer
	2.2.1 Industri
	2.2.2 Energi
	2.2.3 Transport
	2.2.4 Tjenesteyting
	2.2.5 Varehandel
	2.2.6 Bygg og anlegg
	2.2.7 Primærnæringene

	2.3 Handelsbalanse
	2.4 Ressursbruk i dag
	2.4.1 De store sysselsetterne
	2.4.2 Naturressurser
	2.4.3 Teknologi og FoU


	3 Bærebjelkene for norsk velstand
	3.1 Historisk blikk på norsk verdiskaping
	3.2 Hele landet i bruk
	3.3 Produktivitet og lønnsomhet
	3.4 Naturgitte fortrinn
	3.5 Kunnskap og forskning
	3.6 Klynger
	3.7 Samfunnsmodell og omstillingssolidaritet
	3.8 Sosial tillit og sosial kapital
	3.9 Godt fungerende byråkrati og regelverk
	3.10 Innovasjon og entreprenørskap
	3.11 Finans- og pengepolitikken og handlingsregelen
	3.12 Effektive markeder

	4 De store utviklingstrendene og næringspolitikkens rolle
	4.1 Miljø- og klimautfordringene
	4.2 Fremvoksende økonomier
	4.3 Utvikling i energimarkedene
	4.4 Teknologisk utvikling
	4.5 Demografiske endringer

	5 En bred og aktiv næringspolitikk
	5.1 Arbeidskraften
	5.1.1 Likestilling

	5.2 Kunnskap og kompetanse
	5.3 Forskning og kommersialisering
	5.3.1 Strategi for bioteknologi
	5.3.2 FoU-strategi for nanoteknologi

	5.4 Næringsklynger
	5.4.1 Vurdering av et nytt helhetlig program for næringsklynger

	5.5 Gode rammevilkår for små og mellomstore bedrifter
	5.6 Miljøteknologi
	5.7 Innovasjon og produktivitetsvekst
	5.7.1 En innovasjonspolitikk for økt produktivitet og verdiskaping
	5.7.2 Satsing på innovasjon
	5.7.3 Verktøy for vekst – det næringsrettede virkemiddelapparatet
	5.7.4 Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser
	5.7.5 Medarbeiderdrevet innovasjon
	5.7.6 Immaterielle rettigheter
	5.7.7 Design som verktøy for verdiskaping
	5.7.8 Samarbeid mellom små og store bedrifter skaper vinn-vinn situasjoner

	5.8 Tilskuddsordninger og risikokapital
	5.8.1 Gjeldende virkemidler

	5.9 Nyetableringer og entreprenørskap
	5.9.1 Entreprenørskap i utdanningen
	5.9.2 Entreprenørskap blant kvinner

	5.10 Infrastruktur
	5.10.1 Samferdsel
	5.10.2 Digital infrastruktur

	5.11 Distrikts- og regionalpolitikk
	5.11.1 Svalbard

	5.12 Internasjonalisering
	5.12.1 Tilgang til markeder
	5.12.2 Landstrategier for utvalgte land/nye markeder
	5.12.3 Det indre marked – norske virksomheters hjemmemarked
	5.12.4 Fri bevegelse av varer og tjenester
	5.12.5 Frihandelsavtaler
	5.12.6 Næringslivsdelegasjoner og politisk besøksvirksomhet
	5.12.7 Eksportfinansiering
	5.12.8 Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid

	5.13 Næringslivets samfunnsansvar
	5.14 Forenkling
	5.14.1 Elektroniske tjenester og Altinn
	5.14.2 Unntak fra revisjonsplikt for små selskaper
	5.14.3 Forenkling av aksjeloven

	5.15 Eierskap

	6 Satsinger og strategier
	6.1 Energi
	6.1.1 Olje- og gassnæringen
	6.1.2 Fornybar energi
	6.1.3 Leverandørindustrien

	6.2 Maritim virksomhet
	6.3 Marine næringer
	6.3.1 Havbruksnæringen
	6.3.2 Sjømatindustrien
	6.3.3 Marint kunnskapsløft
	6.3.4 Satsing på marin bioteknologi og bioprospektering

	6.4 Reiseliv
	6.5 IKT
	6.6 Helse- og velferdsteknologi
	6.6.1 Helse- og omsorgssektoren som etterspørrer
	6.6.2 Morgendagens omsorg
	6.6.3 Styrket samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og næringslivet
	6.6.4 Brytningstid for legemiddelindustrien
	6.6.5 Norge satser på helseforskning og innovasjon
	6.6.6 Folkehelsearbeid

	6.7 Varehandel
	6.8 En effektiv bygge- og anleggsnæring
	6.9 Transportnæringen
	6.10 Strategier for spesifikke områder
	6.10.1 Mineralnæringen
	6.10.2 Handlingsplan for kulturnæringer
	6.10.3 Romvirksomhet
	6.10.4 Tre- og skognæringen


	7 Økonomiske og administrative konsekvenser


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


