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Innspill til regjeringens handlingsplan for bærekraftsmålene 

30. november 2020 

The Life Science Cluster viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forespørsel 
om innspill til handlingsplanen om bærekraftsarbeidet i Norge. 

The Life Science Cluster er en næringsklynge for aktører innen livsvitenskap med nesten 90 
medlemmer. The Life Science Cluster skal styrke samhandlingen og kunnskapsdelingen 
mellom industri, akademia, myndigheter, privat og offentlig sektor. Livsvitenskap utnytter 
det økologiske samspillet mellom menneske og natur til å skape en bedre og mer bærekraftig 
verden. Dette danner også grunnlaget for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.  

De globale utfordringene gir Norge muligheter 
Livsvitenskap utvikler løsninger verden trenger, og som bidrar til at vi kan nå FNs 
bærekraftsmål. Medlemmene i The Life Science Cluster bidrar til bærekraftig mat, nye 
legemidler og bedre helse, samt grønne løsninger som reduserer CO2-utslipp og utnytter 
ressursene på en bedre måte. Norge har unike forutsetninger for å utnytte synergiene mellom 
de fire sektorene helse, marin, landbruk og industriell bioteknologi som til sammen utgjør 
livsvitenskapsnæringene. Våre teknologimiljøer, innovative start-up-miljø, fremtidsrettede 
akademiske institusjoner og konkurransedyktige selskaper kan sammen utvikle bærekraftige 
produkter og løsninger som gir nye arbeidsplasser og inntekter til landet.  
 
Innspill til handlingsplanen 
Handlingsplanen må rette seg mot både det offentlige og private, og spesielt se på hvordan 
samarbeid bidrar til å nå målene.  
 
Handlingsplanen bør sette overordnede langsiktige mål som følges opp gjennom sektoravtaler 
mellom sektorer og myndigheter med forpliktelser hos begge parter. Sektoravtalene bør 
utarbeides med mål for 2030 og 2050 slik som for klimamålene, og med konkrete planer. Det 
er viktig at disse avtalene fremmer samarbeid og synergier på tvers for å forhindre sektorvis 
tilnærming.  
 
For å nå bærekraftsmålene, og sikre fortsatt verdiskapning, bør regjeringen velge ut noen 
satsingsområder der Norge har spesielle fortinn og kan bidra til løsninger verden trenger for å 
nå utvalgte bærekraftsmål. Livsvitenskap bør være et av disse områdene. Norge må erstatte 
både arbeidsplasser og eksportinntekter fra olje, og da bør næringer med høy verdiskapning 
per hode, som helse og livsvitenskap prioriteres. 
  
Det må blir mer attraktivt å investere i bærekraftige løsninger. Et styrket samarbeid mellom 
virkemiddelapparatet, offentlige investeringsfond og privat kapital vil sikre at ideer blir 
kommersialisert og overlever i umodne markeder. I denne sammenhengen er det også viktig å 
identifisere regelverk og praksis som hindrer innovasjon og kommersialisering av innovasjon.  
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Det er fortsatt en stor utfordring at hver sektor søker løsninger innenfor sitt område. 
Sektorplaner med mål på tvers kan bidra til å løse opp i dette.  
Et vedvarende syn på økonomi og produksjon som lineær, må erstattes i hele samfunnet med 
et fokus på ressursutnyttelse slik at avfall ikke oppstår. Her er livsvitenskap med løsninger for 
utnyttelse og verdiskapning av såkalte restråstoffer et avgjørende bidrag.   
 
 
Oppsummering 
 
• Samarbeid på tvers av sektorer og mellom offentlige og private er nødvendig for å nå 

målene. 
• Det må satses på områder der Norge har kompetanse til å bidra til bærekraftsmålene. 

Livsvitenskap er et slik område med høy verdiskapning per hode.  
• Det må bli mer attraktivt å investere i bærekraftige løsninger, og regelverk og praksis som 

hindrer innovasjon og kommersialisering av innovasjon må identifiseres. 
• Det må bli mer attraktivt å bidra til høyere verdiskaping fra restråstoffer. 
 


