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Hvilke næringsgrener og arbeids
plasser skal bidra til at vi når våre 
overordnede mål om arbeid til alle og 
en høy levestandard i Norge?

i tidligere tider var det enkelt å gi et 
svar på dette spørsmålet. generas
jon etter generasjon videreførte stort 
sett den samme økonomiske aktiv
iteten. i blant kom det litt mer mod
erne utstyr og produksjonsmetoder, 
men i hovedsak var virsomheten den 
samme, og kunnskapen gikk i arv fra 
foreldre til barn.

i dag er dette helt annerledes. den 
industrielle revolusjon forandret 
økonomien fundamentalt. men mer 
enn det: med industrisamfunnet 
ble endring normaltilstanden. Verdi
skapingen endres kontinuerlig, og 
den endres raskere og raskere. økon
omien har forandret seg mer i de 20 
årene siden 1990 enn i årene mellom 
1970 og 1990. og den kommer etter 
alt å dømme til å bli enda mer foran
dret i løpet av de neste 20 årene. 

Norge har i mange år gjort det svært 
godt. i produksjon per innbygger er 
vi helt i verdenstoppen. et sterkt, 
produktivt og effektivt næringsliv har 
gjort oss til et av verdens rikeste land. 
den norske modellen har vist seg ro
bust både i oppgangstider og kriser, 
og den er bærebjelken for arbeid til 
alle og et omstillingsdyktig norsk 
næringsliv. selv i kjølvannet av finan
skrisen, med alvorlige problemer både 
i europa og usa, har vi lenge klart oss 
godt. trygg økonomisk politikk og 
konkurransedyktige, fremtidsrettede 
bedrifter har bidratt til at Norge har 
den laveste ledigheten i europa. 

Forord

Hva.skal.vi.leve.av.i.fremtiden?.Det.spørsmålet.møter.
jeg.som.næringsminister.svært.ofte.i.diskusjoner.med.
næringslivsledere.og.arbeidstakere,.analytikere.og.
medier.

Et.sterkt,.produktivt.og.effektivt.
næringsliv.har.gjort.oss.til.et.av.
verdens.rikeste.land.



debatten om fremtidens verdiskaping 
handler om kommende generasjon
ers muligheter til å leve gode liv. målet 
er at våre barn skal arve et samfunn 
som er enda bedre enn det vi fikk i arv. 
denne publikasjonen gir et innblikk i 
de temaene vi har diskutert. ambis
jonen er ikke å gi alle svarene, men å 
gi et bidrag til debatten om hva vi skal 
leve av i fremtiden. jeg håper det vil 
gi inspirasjon til at enda flere deltar i 
fremtidsdebatten. 

disse resultatene kommer ikke av 
seg selv. et sterkt og konkurransedyk
tig norsk næringsliv må gjenskapes 
hele tiden. Vi kan ikke leve av å være 
“verdens rikeste land”. selv om raske 
endringer gjør det vanskelig å svare 
på spørsmålet om hva vi skal leve av i 
fremtiden, er det helt nødvendig å få 
flest mulig med i debatten om svaret. 

ønsket om en bred debatt om frem
tidens næringsliv var bakgrunnen for 
mitt initiativ til prosjektet “Norge 
2020”. jeg inviterte 20 næringslivs
ledere og 20 tillitsvalgte fra ulike for
bund til å diskutere utviklingstrekk 
som påvirker norsk næringsliv. de 
som ble invitert, var hovedsakelig i 
30 og 40årene og vil derfor være 
med å prege utviklingen i de neste 
tiårene. prosjekt har vært en del av 
regjeringens prosjekt “samarbeid
forarbeid”.

medlemmene har selv styrt arbeidet 
i gruppene. sammen har vi prøvd å 
løfte blikket og drøfte de lange lin
jene i økonomi og næringsliv. målet 
har vært å utveksle kunnskap og er
faringer og å sette de overordnede 
spørsmålene på dagsorden: Hvor 
kommer fremtidens etterspørsels
vekst? Hvilke teknologier og løsninger 
må utvikles? på hvilke områder har 
Norge særskilte forutsetninger for å 
lykkes? Hvilke viktige utviklingstren
der vil påvirke oss?
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Et.sterkt.og.konkurransedyktig.
norsk.næringsliv.må.gjenskapes.
hele.tiden..Vi.kan.ikke.leve.av.å.
være.“verdens.rikeste.land”.

Målet.er.at.våre.
barn.skal.arve.et.
samfunn.som.er.
enda.bedre.enn.
det.vi.fikk.i.arv.

Jeg.inviterte.20.næringslivsledere.
og.20.tillitsvalgte.fra.ulike.forbund.
til.å.diskutere.utviklingstrekk.som.
påvirker.norsk.næringsliv.
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gruppeN aV yNgre ledere:

Trond Giske – Nærings og handelsminister

Per Benjaminsen – proBio asa

Christian Berg – Hafslund asa

Line Ellingsen – ellingsen seafood as

Leila Hafzi – Nepal productions as

Øyvind Hamre – ragasco as

Kjersti Kleven – kleven maritime as

Rebecca Mahboubi – the american Bagel Company as

Steinar J. Olsen – stormberg as 

Ole Robert Reitan – reitangruppen as

Tine N. Rørvik – Norner as

Zahid Saddiq – star autoco as

Olav H. Selvaag – selvaag gruppen as

Øystein R. Skiri – Boost Communications as

Gry Cecilie Sydhagen – metizoft as

Yvonne Torgersen – magnus m. thunestvedt as

Anne R. Varden – Quality spa & resort Norefjell

Stein Marius Varner – Varnergruppen as

Jon S. von Tetzchner – opera software asa

Thomas Wilhelmsen – Wilh. Wilhelmsen asa

gruppeN aV tillitsValgte:

Frode Alfheim – industri energi

Rune Alne – Fellesforbundet

Inger Elise Ekornås – Nito

Anette Eriksen – el & it Forbundet

Bjørn Fornes – el & it Forbundet

Hans Christian Gabrielsen – Fellesforbundet

Hilde Herland – tekna

Elisabeth Jørgensen – Fellesforbundet

Anders Langerød – industri energi

Lise Myrvold – Norsk arbeidsmandsforbund

Monica Paulsen – Negotia, ys

Rune Rafdal – Fellesforbundet

Mirja Sandelin – Handel og kontor

Trond Smaavik – Nito

Mette T. Solnørdal – akademikerne

Kristian Tangen – lo

Per Filip Tjeransen – tekna

Roger Vangen – Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Erik Warberg – Norges juristforbund

Roar Aas – Fellesforbundet


