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Høring - NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i 

hele landet 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 31.03.11 angående ovennevnte. 

 

LO merker seg at utredningens største potensielle betydning ligger i fremleggelsen av 

omfattende analyse og dokumentasjon på viktige samfunnsområder. Forslagsdelen er 

begrenset med bakgrunn i det mandatet som er gitt. Og som utvalget selv påpeker, er det få 

virkemidler som i dag er direkte rettet mot geografisk spredning av og rekrutteringen til 

”kompetansearbeidsplasser”. For å møte utfordringene knyttet til ulike typer arbeidsplasser 

trenger man en helhetlig innsats på mange politikkområder.  

 

LO er enig i dette og viktigheten av at distrikts- og regionalpolitikken, samferdselspolitikken, 

næringspolitikken, arbeidsmarkedspolitikken, utdannings- og forskningspolitikken, helse- og 

integreringspolitikken ses i sammenheng.  

 

Det meste av utredningen berører temaer for den løpende politikkutforming på en rekke 

viktige saksområder. LO avstår fra å kommentere alle elementene i utredningen. Betydningen 

av dennes analyse og forslag vil måtte avgjøres gjennom statsbudsjett og annen 

politikkforvaltning. Her må det være en sentral utfordring å oppnå god spredning av 

kompetanse og arbeidsplasser mellom ulike deler av landet.  

 

LO har særlig merket seg at utvalget ikke fremmer forslag om flytting av arbeidsplasser som 

distriktspolitisk virkemiddel, bl.a. på bakgrunn av dårlig erfaring med slik ”tvangsflytting”. 

LO er enig i at staten har et ansvar for spredning av gode arbeidsplasser og at dette i hovedsak 

må skje gjennom utvikling og nyskaping.  

 

LO vil også fremheve betydningen av en god balanse mellom næringsliv og et offentlig 

tjenestetilbud som virker fremmende på likestilling i arbeids- og samfunnsliv. 

 



  Side 2 av 2 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Ellen Stensrud 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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