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Timelønnskostnader norsk industri relativt til EU
Handelspartnerne i EU = 100, felles valuta
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Gjennomsnitt 2000 – 2020 = 136



Timelønnskostnader norsk industri relativt til EU
Handelspartnerne i EU = 100, felles valuta
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Innretning av CO2-avgiften

Sørge for at avgiftssystemet bidrar til en 
klimaomstilling som er effektiv, og både sosialt og 
geografisk rettferdig. CO2-avgiften skal gradvis økes til 
om lag 2000 kroner frem mot 2030. Det skal 
utarbeides partnerskap med næringslivet, 
kompensasjonsordninger eller avgiftsreduksjoner for 
særskilt berørte grupper og næringer og tas hensyn til 
næringenes konkurransekraft.

29.11.2021 Illustrasjon: AdobeStock 8
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Skattepolitikk

 Føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet og holde 
selskapsskatten på 22 prosent gjennom hele stortingsperioden.

 Gjøre skattesystemet mer sosialt og geografisk omfordelende. Regjeringen 
vil redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750 000 kroner og 
øke skatten for andre. 

 Gjøre formuesskatten mer rettferdig, ved at personer med høye formuer 
betaler mer i skatt samtidig som bunnfradraget økes. Aksjer og 
næringseiendom m.m. skal verdsettes til 80 prosent i tråd med skatteforliket i 
2016.

 Utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden 
og hvilke tiltak som må til for å unngå slike utilsiktede tilpasninger.

 Sikre lokalsamfunn innflytelse over egne naturressurser som stilles til 
rådighet for verdiskaping, og at lokalsamfunn og fellesskapet får en 
rettferdig del av verdiene som skapes.

29.11.2021 Illustrasjon: AdobeStock 9
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En aktiv næringspolitikk (1)

 Gi Innovasjon Norge et tydeligere mandat knyttet til 
næringsutvikling i distriktene.
 Føre en næringspolitikk som bidrar til å styrke handelsbalansen 

utenom olje og gass med utlandet.
 Utforme en ny eierskapsmelding med mål om at statlig kapital og 

eierskap bidrar til økt eksport, utvikling av nye, grønne verdikjeder 
og flere arbeidsplasser.
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En aktiv næringspolitikk (2)

 Utøve det statlige eierskapet mer aktivt for å fremme fellesskapets 
interesser knyttet til klima og bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, lokale 
ringvirkninger, læreplasser, kamp mot sosial dumping og moderasjon i 
lederlønninger.
 Stille økte krav til bedrifter i tråd med samfunnskontrakten mellom 

staten, kommunene og næringslivet når det gjelder bærekraft, lønns-
og arbeidsvilkår, innovasjon, lokale ringvirkninger og et inkluderende 
arbeidsliv.
 Åpne for at staten etablerer eller kjøper seg inn i selskaper på 

områder der det er av strategisk interesse for Norge. Det skal utredes 
et statlig eierskapsinstrument for å styrke det nasjonale eierskapet.

29.11.2021 11
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Handel og eksportfremme

 Fastsette et mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass 
med minst 50 prosent innen 2030, og sette ned et 
partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og 
virkemidler for å nå dette målet. Utvalgets arbeid skal 
etterfølges av en offensiv eksportstrategi, bransjeavtaler og 
styrking av ordninger som skal fremme norsk eksport.

 Gjøre arbeidet med å fremme norsk eksport til en 
kjerneoppgave i relevante deler av forvaltningen.

 Gi Eksportfinansiering Norge et bredere mandat og 
finansieringsløsninger som er på nivå med våre 
handelspartnere, inkludert mulighet til å låne ut til innenlandske 
klimaprosjekter i industrien med stort eksportpotensial.

 Utnytte det internasjonale handlingsrommet for 
eksportgarantier.

29.11.2021 Illustrasjon: AdobeStock 12
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Et krafttak for industrien (1)

Det er et mål å legge til rette for at fremtidsrettet industri 
etablerer seg i Norge. For å få til dette må vi sikre bedre 
rammebetingelser og at norske naturressurser, herunder 
rimelig fornybar kraft, forblir et konkurransefortrinn for 
norsk industri. Staten skal i større grad bidra til at 
bedrifter kan utvikle og skalere industriell teknologi i 
Norge. Industrien skal møtes med strenge krav til 
utslippskutt, men samtidig kunne få hjelp til å 
gjennomføre kuttene der dette trengs.

29.11.2021 Foto: Hydro 13
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Et krafttak for industrien (2)

 Sikre størst mulig grad av videreforedling av våre 
naturressurser i Norge, slik at disse gir merverdier til 
samfunnet gjennom lengre verdikjeder, flere 
sysselsatte og større eksportinntekter.
 Inngå gjensidig forpliktende klimapartnerskap, der 

fellesskapet bidrar med støtte til omlegging og 
teknologiskifte til lav- og nullutslippsløsninger.
 Bidra til industriell satsing basert på utnyttelse og 

foredling av grønne, norske råvarer og fornybart 
karbon, for eksempel gjennom et grønt statlig 
investeringsselskap.

29.11.2021 Foto: Norsk Industri 14
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Et krafttak for industrien (3)

 Starte fullskalaprosjektet for karbonfangst og -
lagring i sementproduksjonen i Brevik, og 
fortsette arbeidet med å få finansiert prosjektet 
på avfallsforbrenningen på Klemetsrud.
 Sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til ny 

og eksisterende industri på fastlandet, og at 
kraftoverskudd bidrar til økt verdiskaping og 
sysselsetting i norsk industri. Fornybar kraft skal 
være et konkurransefortrinn for norsk industri.

29.11.2021 Foto: Norcem 15

Hurdalsplattformen



Et krafttak for industrien (4)

 Sikre at tariffmodellene for overføring av kraft ivaretar norsk 
industri på en bedre måte enn i dag, og at rimelig og ren norsk 
kraft gjør det attraktivt å etablere ny kraftforedlende industri i 
hele Norge.

 Sørge for at staten tar et ansvar for å få på plass infrastruktur 
der den trengs, og når den trengs, herunder at kapasiteten i 
strømnettet forsterkes i hele landet, og at 
konsesjonsbehandlingstiden kortes ned.

 Legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne 
industriområder og industriparker med internasjonale 
konkurransefortrinn. Strategien skal sikre tilgang til areal, 
energiforsyning, infrastruktur og kompetanse til fremtidige 
industrietableringer.

 Styrke SIVA, for eksempel ved å vurdere å gi selskapet ansvar 
for forskuttering av industritomter.

29.11.2021 Foto: Mo Industripark 16
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Et krafttak for industrien (5)

 Styrke arbeidet med robotisering og automatisering på tvers av ulike industrier, 
med mål om å få industriaktører som er flyttet ut, tilbake til Norge.

 Stille langsiktig kapital til rådighet der dette kan spille en avgjørende rolle for å 
få til nye industrielle satsinger i Norge, eksempelvis innen helseindustrien, 
hydrogen- og mineralnæringene.

 Utnytte potensialet for økt verdiskaping, eksport og sysselsetting ved å 
tilrettelegge for produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge, som vaksiner, 
antibiotika og råstoff til legemidler. Vi vil etablere et nasjonalt senter for 
utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler.

 Etablere et program for industri 4.0 i samarbeid med relevante industrimiljø, for 
å se digitalisering, automatisering og kompetanse i industrien i sammenheng.

29.11.2021 17
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Et krafttak for industrien (6)

29.11.2021 Illustrasjon: AdobeStock 18

 Videreføre og styrke CO2-kompensasjonsordningen, 
eller tilsvarende ordninger så lenge det er behov, for 
å sikre industriens konkurranseevne og hindre 
karbonlekkasje.

 Legge til rette for en komplett norsk industriell 
verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for 
småsatellitter.

 Satse på romindustrien, blant annet gjennom aksen 
Andøy–Narvik–Tromsø–Svalbard. Vi vil arbeide for et 
nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et 
nasjonalt 14 innovasjonssenter for rombasert 
virksomhet på Andøya, og utnytte næringspotensialet 
i at Andøya Spaceport nå realiseres.
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Et krafttak for industrien (7)

29.11.2021 Illustrasjon: Freyr 19

 Bruke Statkraft som en spydspiss i utviklingen av 
fornybar energi gjennom et forutsigbart og aktivt 
eierskap. Vi vil også bidra til at Statkraft blir en 
industriell utvikler innen grønn hydrogen- og 
batterivirksomhet og trekker med seg norsk 
leverandørindustri til utlandet.

 Legge til rette for storskala battericelleproduksjon i 
Norge, gjennom å sikre næringen rammebetingelser 
som i større grad er konkurransedyktige 
internasjonalt.

 Satse på industriell aktivitet i en komplett 
batteriverdikjede, inkludert råmaterialer, komponenter, 
utnyttelse, innsamling og resirkulering.
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Innovasjon, forenkling og grunderskap

29.11.2021 Foto: AdobeStock 20

 Redusere næringslivets kostnader 
knyttet til pålagte regler og utfylling av 
offentlige skjemaer med 11 milliarder 
kroner innen 2025. Ved nye 
reguleringer skal det som hovedregel 
vurderes om små selskaper kan få 
spesielle tilpasninger eller unntak.

 Samordne offentlige tilsyn og 
rapportering.

 Opprette et eget program for å forenkle 
og gjøre tilgjengelig 
virkemiddelapparatet for små og 
mellomstore bedrifter som søker støtte.

 Se på opsjonsbeskatningen med mål 
om at flere ansatte kan ta del i 
verdiskapingen i oppstarts- og 
vekstbedrifter.
 Avklare nødvendige reguleringer for 

nye næringer på et tidlig tidspunkt.
 Redusere behandlingstiden for 

offentlige tillatelser til næringslivet.
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Maritim (1)

 Legge frem en grønn omstillingspakke for 
klimavennlig omstilling av skip.
 Styrke aktivitetsskapende tiltak for maritim 

industri, som omstillingstiltak for offshoreflåten.
 Lage en strategi for å sikre at offentlige 

byggeoppdrag innenfor maritim sektor i størst 
mulig grad havner hos norske verft.
 Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med 

sikte på at en større del av verdiskapingen fra 
offentlige kontrakter skal komme den norske 
maritime næringen til gode.

29.11.2021 Verdens første hybride brønnbåt, Ro Vision. Foto: Larsnes Mek. Verksted 21
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Maritim (2)

 Stille krav til lavere utslipp fra offshoreflåten og fra fartøy som benyttes innenfor 
havbruk, inkludert underleverandører. Kravet må utformes slik at det sikrer trinnvis 
innfasing av beste tilgjengelige teknologi og legger til rette for teknologiutvikling i 
norske kompetansemiljøer.
 Kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved å velge lav- og 

nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.
 Satse på Ocean Space Center.

29.11.2021 22
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Mineraler (1)

 Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av 
verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og 
nasjonalt.
 Korte ned konsesjonsbehandlingstiden.
 Legge til rette for bedre tilgang på langsiktig kapital 

der dette kan utløse lønnsomme prosjekter.
 Øke kartleggingen av mineralressurser både på land 

og på sokkelen, med særlig vekt på mineralområder 
som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, for 
eksempel sjeldne jordarter.

29.11.2021 Foto: Per Berntsen / Sydvaranger Gruve 23

Hurdalsplattformen



Mineraler (2)

29.11.2021 24

Vurdere en lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser.

Legge til rette for elektrifisering av gruvedrift og gjenvinning av mineraler, 
blant annet gjennom igangsetting av nye forskningsprosjekter.

Redusere avfallet fra gruver gjennom strengere krav til ressursutnyttelse 
og tilbakefylling.

Sørge for at det gjennomføres konsekvensutredning av alternative 
deponiområder før sjødeponi vurderes eller tas i bruk.
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Havbruk

29.11.2021 25

Utvikle et eget konsesjonsregime for oppdrett til havs med strenge 
krav til bærekraft og sameksistens mellom ulike havnæringer.

Legge til rette for økt forskning på og mer næringsaktivitet knyttet til 
tang og tare og nye marine ressurser.

Gjennomgå relevant regelverk for havbruksnæringen, hvor man 
blant annet ser på konsesjonssystemet, tilpassede konsesjonskrav 
til lukkede anlegg og utviklingskonsesjoner og miljøkrav.
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Olje og energi (1)

Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå 
på norsk sokkel.

Det ordinære konsesjonssystemet skal ligge fast. Det skal 
fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye 
områder. Leting skal i denne stortingsperioden hovedsakelig 
skje gjennom forutsigbar tilgang på leteareal gjennom 
tildeling i allerede forhåndsdefinerte områder (TFO). 
Arealtilgangen skal styres slik at hensynet til fornybare 
næringer, klima og miljø veier tungt. Klima og miljø skal 
vurderes mer helhetlig i TFO-rundene.

29.11.2021 Foto: Equinor 26
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Olje og energi (2)

 Legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel av olje- og 
gassvirksomhet, med økt innslag av næringer knyttet til karbonfangst og 
-lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler.

 Stille krav om lavutslippsløsninger fra 2025 og nullutslipp fra 2030 til 
offshore supply-skip.

 Sørge for videre elektrifisering av olje- og gassfelt, samtidig som det 
sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny- og eksisterende industri på 
fastlandet. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje 
med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.

 Sørge for at petroleumsselskapene integrerer stresstesting av 
klimarisiko i sine beslutninger og rapporterer på dette til Oljedirektoratet.

29.11.2021 Illustrasjon: Aibel 27
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Fornybar kraft (1)

 Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og 
foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha 
overskuddsproduksjon av kraft.

 Øke norsk vannkraftproduksjon, blant annet gjennom å legge til rette 
for bedret vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende 
vannkraftanlegg.

 Legge til rette for en storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs 
nasjonal strategi for havvind som blant annet inkluderer satsing på 
norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av 
nettinfrastruktur på norsk sokkel.

 Tillate utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og 
lokal aksept. Vi skal ta behørig hensyn til å ivareta viktige naturverdier.

29.11.2021 Foto: Nils Thomas Lysbakken 28
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Fornybar kraft (2)

29.11.2021 29

Sørge for et helhetlig og harmonisert regelverk for omsetning, produksjon og distribusjon 
av kraft på land og til havs.

Sikre at tariffmodellene for kraft ivaretar norsk industri på en bedre måte, at kapasiteten i 
strømnettet forsterkes og at rimelig og ren norsk kraft gjør det attraktivt å etablere ny 
kraftforedlende industri i Norge.

Bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, 
distribusjon og bruk utvikles parallelt og sette et mål om årlig produksjon av blå og grønn 
hydrogen innen 2030, samt vurdere å etablere et statlig hydrogenselskap.

Fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier og prioritere industriens kraftbehov.
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Fornybar kraft (3)

 Ta aktivt del i diskusjonene med våre europeiske 
partnere om hvordan ETS skal videreutvikles på 
lengre sikt, for å ivareta interessene til norsk industri.
 Sette mål for hvor stor produksjonen av vindkraft til 

havs og solenergi skal være innen 2030.
 Utrede hvordan norsk krafteksport påvirker norsk 

forsyningssikkerhet og norske strømpriser, og hvilke 
konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk 
fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk 
industri.

29.11.2021 Foto: AdobeStock 30
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Klima og miljø (1)

29.11.2021 31

Innen 2030 skal 55 prosent av de norske klimagassutslippene kuttes, målt mot 
1990. Denne forpliktelsen gjelder hele økonomien, inklusive kvotepliktig sektor. 

Mange av løsningene på klimautfordringene ligger i industrien. Det er menneskene 
som jobber her, som skal utvikle og skape morgendagens arbeidsplasser.

CO2-avgiften skal gradvis økes til om lag 2000 kr frem mot 2030. Det skal 
utarbeides partnerskap med næringslivet, kompensasjonsordninger eller 
avgiftsreduksjoner for særskilt berørte grupper og næringer, og tas hensyn til 
næringers konkurransekraft.
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Klima og miljø (2)

 Innføre konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og -næring i 
Norge. Målene skal utvikles i samarbeid med berørte næringer. Det 
skal etableres et system for jevnlig og forpliktende oppfølging av tiltak 
og måloppnåelse.

 Raskt utarbeide en ny klimaplan for hele økonomien, som kutter 
utslipp i tråd med Norges klimamål, for både kvotepliktig og ikke-
kvotepliktig sektor.

 Gradvis øke CO2-avgiften på sokkelen.
 Videreføre og styrke CO2-kompensasjonsordningen, eller tilsvarende 

ordninger så lenge det er behov, for å sikre industriens 
konkurranseevne og hindre karbonlekkasje.

 Vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige 
anskaffelser og høyere der det er relevant.

29.11.2021 32
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Sirkulærøkonomi (1)

Regjeringen vil satse på industri og jobber i Norge knyttet til resirkulering 
av materialer og legge bedre til rette for at norsk eksportindustri kan 
fremstille resirkulerbare og resirkulerte produkter.

Veksten i avfall må stoppes og det må legges til rette for mer 
gjenvinningsindustri i Norge.

 Lage en ny og forbedret handlingsplan for sirkulærøkonomi med 
konkrete og målrettede tiltak for å redusere avfall - og for å sikre økt 
gjenvinningsindustri og handel basert på resirkulerte ressurser i Norge.

 Jobbe for at avfall håndteres og gjenvinnes lokalt eller regionalt heller 
enn å bli transportert over større avstander, og oppdatere 
forurensningsloven for å sørge for mer effektiv avfallshåndtering, slik at 
avfallet sorteres, videreforedles og brukes på nytt som råstoff.

29.11.2021 33
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Sirkulærøkonomi (2)

 Vurdere avgift på fossil plast, krav til sporing av plast og gjenvinning 
av halvparten av plastemballasjen i Norge.
 Utrede et mulig regime for avgifter på bruk av førstegangs bruk av 

ikke-fornybare naturressurser og innføre en ordning med økt 
produsentansvar for produktets levetid.
 Arbeide for at alle batterier som skal brukes i Norge, skal kunne 

resirkuleres.
 Legge til rette for CO2-fangst og -lagring på alle større 

forbrenningsanlegg på sikt, og utnytting av CO2 i industriell 
produksjon gjennom CCUS.

29.11.2021 34
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Transport

 Sette som mål at driften av landets flyplasser er fossilfri innen 
2030, og legge til rette for at all innenriks flytrafikk blir utslippsfri.

 Sikre betydelig økt utbygging av infrastruktur for klimavennlig 
tungtransport og skip innen 2025, med lade- og fylleinfrastruktur for 
fornybart drivstoff langs kysten. Vi vil stimulere til at klimavennlige 
energibærere som hydrogen, og ammoniakk og biodrivstoff utvikles 
for tungtransport og store skip.

 Bruke innkjøpsmakten i stat og kommune til å utvikle og ta i bruk 
ny teknologi for klimavennlig maritim transport og lufttransport.

 Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere 
vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med 
fylkeskommunene.

 Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere 
vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.

29.11.2021 Foto: AdobeStock 35
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Organisert arbeidsliv (1)

Regjeringen legger arbeidslinja til grunn i arbeids- og 
velferdspolitikken. Den har gitt norsk arbeidsliv høy produktivitet 
og et unikt konkurransefortrinn, og et samfunn med høy tillit, 
små forskjeller og stor omstillingsevne. Regjeringen ønsker et 
forsterket trepartssamarbeid som er tettere, mer forpliktende og 
mer strategisk for å møte de store utfordringene Norge står 
overfor i årene som kommer. Vi vil føre en politikk som 
stimulerer til økt organisasjonsgrad blant både arbeidstakerne 
og arbeidsgivere, og jobbe i nært samarbeid med partene for å 
sikre et seriøst og organisert arbeidsliv. Regjeringen vil 
gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet for å sikre faste, 
hele, stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår.

29.11.2021 Foto: AdobeStock 36

Hurdalsplattformen



Organisert arbeidsliv (2)

 Fornye og forsterke trepartssamarbeidet 
og gi samarbeidet betydelig større 
samfunnsoppgaver og -ansvar innenfor 
områder som kompetanseutvikling, 
bærekraft og økt eksport.
 Sørge for at partene i arbeidslivet er 

representert i alle relevante 
regjeringsutvalg.
 Øke organisasjonsgraden ved å gi 

virksomheter som er bundet av 
landsomfattende tariffavtale med 
fagforening med innstillingsrett, ytterligere 
unntak og rettigheter.

29.11.2021 Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) og Jørn Eggum (Fellesforbundet).
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Arbeidstakernes rettigheter (1)

For regjeringen er det viktig å styrke arbeidstakernes rettigheter i et arbeidsliv i 
endring. Hele og faste stillinger skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet. 
Innleie og midlertidige stillinger som fortrenger faste ansettelser, samt 
tilknytningsformer der hensikten er å omgå arbeidsgiveransvaret, skaper økte 
forskjeller i arbeidslivet og utrygghet for folk. Arbeidsmiljøloven er en bærebjelke i den 
norske modellen, og må forsterkes og fornyes for å møte utviklingen i arbeidslivet. 
Regjeringen vil derfor raskt følge opp forslagene fra Fougner-utvalget om fremtidens 
arbeidsliv.

29.11.2021 Foto: AdobeStock 38
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Arbeidstakernes rettigheter (2)

 Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser 
(arbeidsmiljøloven §14-9 F).

 Stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at 
den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har 
rettigheter og plikter som arbeidsgiver, blant annet ved å endre 
arbeidsmiljøloven.

 Sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og 
rolle. Arbeidet skal også klargjøre regelverket for utsendte arbeidstakere

 Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og 
arbeidslivskriminalitet.

 Sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting 
av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.

29.11.2021 Illustrasjon: iStockPhoto 39
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Pensjon
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Endre lov om obligatorisk tjenestepensjon slik at det gis 
pensjon fra første krone så snart som praktisk mulig.

Gå i forhandling med partene med sikte på en omlegging av 
ordningen med avtalefestet pensjon, og om statens bidrag.
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Utdanning/forskning

 Gjennomføre eit utstyrsløft for 
yrkesfagopplæringa slik at skuledelen av 
opplæringa blir meir relevant for arbeidslivet 
elevane skal ut i.
 Starte opp fleire bransjeprogram og etter- og 

vidareutdanningstilbod som tar i bruk 
kapasiteten og kompetansen i fagskulane.
 Vidareføre treprosentmålet i forskingspolitikken 

og leggje fram ein strategi for at forsking og 
utvikling i næringslivet skal utgjere to prosent av 
BNP innan 2030.

29.11.2021 Foto: AdobeStock 41
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Styring av sykehusene:
Avvikle ordningen med nøytral 
merverdiavgift i helseforetakene og 
sette en stopper for outsourcing av 
renholdstjenester og andre kritiske 
driftsfunksjoner.

29.11.2021 Foto: AdobeStock 42

Sykehus/legemidler

Utrede etableringen av et nasjonalt 
farmasiselskap som kan stimulere til 
norsk legemiddel- og 
vaksineproduksjon, enten i egenregi 
eller i samarbeid med øvrig industri.

Legemidler:
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Forsvar
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Slutte opp om NATOs toprosentmål og streve etter langsiktig balanse mellom 
Forsvarets oppgåver, struktur og økonomiske rammer.

Bruke statens innkjøp til å utvikle og styrkje gjenkjøp i norsk forsvarsindustri.

Sørgje for at Forsvaret ved utstyrsinnkjøp i større grad kjøper allereie utvikla 
og utprøvd utstyr. Norske myndigheiter skal streve etter å sikre forpliktande
gjenkjøpsavtaler som bidrar til nasjonal verdiskaping og teknologioverføring.
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EØS

EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. 
Regjeringen skal jobbe mer aktivt for å fremme norske interesser 
innenfor rammene av avtalen, og handlingsrommet i EØS-avtalen skal 
tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som 
norsk arbeidsliv, energi og jernbane.

 Gjennomføre en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-
samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse skal det blant annet 
utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative 
avtaler med EU.
 Så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge 

unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke.

29.11.2021 Europakommisjonen. Foto: Norsk Industri 44
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Lærdom fra pandemien (1)

Aldri la en krise gå fra deg!
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Lærdom fra pandemien (2)

Strategiarbeid og disruptivitet
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Lærdom fra pandemien (3)

Digitalisering

29.11.2021 Illustrasjon: AdobeStock 47
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Lærdom fra pandemien (4)

29.11.2021 Foto: AdobeStock 48
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Lærdom fra pandemien (5)

Sårbare 
verdikjeder

29.11.2021 Illustrasjon: AdobeStock 49
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Lærdom fra pandemien (6)

Sårbart med utenlandsk 
arbeidskraft

29.11.2021 Illustrasjon: AdobeStock 50
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Lærdom fra pandemien (7)
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Nye pandemier…

???
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