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Næringspolitikk 
og verdiskaping 
– hva nå?
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At næringspolitikken og miljø-/klimapolitikken henger sammen, 
 ja, nesten smelter sammen, er tydelig. Nesten alle lederne vi 
intervjuer i dette Spektermagasinet nevner disse to politikk- 
områdene i samme setning, og som høyt oppe på deres dags- 
orden. 

Professor i historie Einar Lie oppsummerer næringspolitikken 
etter krigen med at staten har hatt en relativt fremskutt rolle, 
likevel preget av det han betegner som «et gjennomgående 
pragmatisk syn på hvilke oppgaver staten bør ta på seg». En 
konsensusorientert tilnærming har stort sett preget de nærings-
politiske diskusjonene, sier han. Det er jo slik vi stort sett kjenner 
politikken på andre politikkområder også, heldigvis. Et naturlig 
spørsmål å stille i 2022, er om næringspolitikken står foran et 
taktskifte for å utvikle Norges nye næringer og for å skape nok 
verdiskapende arbeidsplasser.

«Det er slutt på den tiden da en klimaminister må fortelle  
næringslivet om viktigheten av det grønne skiftet. Nå er nærings- 
livet i forkant. Og vi som er politikere må gjøre det mulig å  
realisere de grønne prosjektene», sier klima- og miljøminister 
Espen Barth Eide i intervjuet Spekter gjorde med ham. Han leg-
ger til at de folkevalgte må ha «tydelige og ambisiøse nærings-
politiske mål». 

Høyres nestleder Tina Bru, stortingsrepresentant og tidligere 
olje- og energiminister, poengterer at næringspolitikken må 
være aktiv, men ikke aktivistisk, som hun sier. Hun mener stat-
ens viktigste rolle i næringspolitikken er å legge til rette for at 
veksten kan skje i privat næringsliv, og understreker det statlige 
virkemiddelapparatets ansvar for å bidra til dette.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Spektermedlem In-
novasjon Norge, tror at det vil investeres i grønt fordi kapital-
markedene går den veien, og fordi investorene ser at grønt er 
lønnsomt. Han trekker frem at det offentliges rolle vil være å 
ta risiko der markedet ikke gjør det – fordi teknologien eller 
markedet ikke er modent.
 

Rektor ved Norges Handelshøyskole Øystein Thøgersen, adva-
rer mot at næringspolitikken prøver å overstyre markedskref-
tene, og bruker som eksempel at statens rolle ikke må være å 
plukke vinnere. Styreleder Kjell Roland i Spektermedlem SIVA 
mener på sin side vi kommer til å se en stat som vil være mer 
fremoverlent og aktiv i næringspolitikken. 

Spekter vil slå et slag for at Norge også i de viktige neste årene, 
vil finne den gode balansen mellom pragmatisme og ideo- 
logi i næringspolitikken, og at våre folkevalgte i tråd med tradi- 
sjonene vil ha en konsensusbasert tilnærming når både de store 
og mindre store spørsmålene skal diskuteres og avklares. Inter-
nasjonalt samarbeid og Norges tilknytning til EU vil vise seg å 
bli avgjørende.

Norge har gode erfaringer med en sterk privat sektor som 
sørger for økonomisk vekst og verdiskaping kombinert med en  
effektiv og omstillingsorientert offentlig sektor. Det har bidratt 
til en velstandsvekst uten sidestykke – en reallønnsvekst på 40 
prosent på de siste 20 årene sier sitt. Dette har ikke kommet av 
seg selv. Spekter vil advare mot en utvikling som ikke under-
støtter at næringslivet lykkes, eller en politisk diskusjon preget 
av mistenksomhet mot de som skaper økonomiske verdier – til 
beste for oss alle. 

I dette Spektermagasinet spør vi om vi har kompetanse nok, 
folk nok, strøm nok, innovasjonskraft, forskning og ikke minst 
politisk mot nok til å gjennomføre de endringene som må til 
for å skape nye næringer og nye arbeidsplasser. Jeg takker alle 
de lederne i politikken, næringslivet, fagbevegelsen, virkemid-
delapparatet, akademia, kunst og kultur som har stilt opp i dette 
Spektermagasinet for å svare på noen av disse spørsmålene. 
På tross av noen ulikheter i synspunktene på hvor aktiv statens 
rolle bør være fremover, er det entydige bildet fra intervjuene at 
Norge vil kunne klare omstillingene, også slik at klimamålene 
kan nås. Noe annet hadde faktisk ikke vært til å bære. 

Næringspolitikk og
verdiskaping – pragmatisme 

eller ideologi? 
Tekst: Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Foto: Thomas Kleiven
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Norsk næringspolitikk etter krigen: 
Prinsipper og pragmatisme

Etterkrigstidens næringspolitikk har i flere omganger skiftet spor. Men et par 
trekk er gjenkjennelige: I Norge har staten hatt en relativt fremskutt rolle, preget 

av et gjennomgående pragmatisk syn på hvilke oppgaver staten bør ta på seg. 
Og selv om feltet har vært preget av tradisjonelle høyre-venstre brytninger om 

en rekke konkrete spørsmål, har konsensusen om hovedtrekkene i politikken 
vært forbausende stor.

Tekst: Einar Lie, professor i historie, Universitetet i Oslo   Foto: Thomas Kleiven

«Bygge landet»-perioden
Preget av konsensus var nok minst i den første etterkrigsperi-
oden, da et omfattende system for økonomisk planlegging og 
reguleringer ble bygget opp av Arbeiderpartiet, som på den 
tiden hadde rent politisk flertall i Stortinget.

Hovedretningen var å bygge tung industri, særlig kraftkrevende, 
samt å utvide kraftproduksjonen kraftig. En rekke kraftfulle 
virkemidler ble brukt: Kredittmarkedene var gjennomregulerte, 
med rimelige lån til prioriterte områder, og færre og dyrere lån 
til de som falt utenfor. Her gikk Norge lengre enn de fleste land 
i Europa. Billig kraft, særlig til tung industri, ble brukt bevisst for 
å ekspandere denne sektoren. Skattepolitikken ble også brukt 
aktivt for å begunstige spesielle områder, både geografisk og 
næringsmessig.

Den borgerlige siden var gjennomgående skeptisk til regulerin-
gene. Men da vi fikk en bred borgerlig regjering med statsmin-
ister Per Borten (Sp) fra 1965 til 1971, videreførte og til dels for-
sterket den både industripolitikken og reguleringene. 
Møte med oljeindustrien ga et tilsvarende trekk. Det var relativt 
stor enighet om grunnprinsippene for oljepolitikken da disse 
ble etablert tidlig på 1970-tallet. Høyre var riktignok skeptisk til 
den store innflytelsen Statoil fikk i sine raskeste vekstår. Gjen-
nom den såkalte «vingeklippingen» midt på 1980-tallet ble det 
imidlertid etablert en nokså sterk konsensus også her – som i 
grove trekk har holdt seg siden.

Staten som eier
Staten ble også eier for en rekke storbedrifter etter krigen. Her 
var det lenge debatt, men innenfor nokså avgrensede del- 
temaer. 

Arbeiderpartiet kalte seg fortsatt «sosialister», men internt var 
det klart at partiet ikke ønsket et for stort statlig eierskap. Eier-
skap var dyrt, og det krevde mye oppmerksomhet fra politisk 
ledelse. Om industriens eiere hadde trådt til side og sagt «vær- 
sågod» til staten, så ville vi ha sagt nei takk, forklarte parti- 
leder og statsminister Einar Gerhardsen på partiets landsmøte 
i 1947.

Staten fikk Jernverket, Årdal og Sunndal verk (ÅSV) og et stort 
eierskap i Norsk Hydro, de to siste som overtakelse av tyske 
verdier i krigsoppgjøret, samt en rekke mindre engasjement-
er. Men Norge ble i den klassiske etterkrigstiden aldri av de 
landene i Europa som hadde et spesielt stort statlig eierskap. 

På den politiske høyresiden så man med en viss skepsis på det 
nye eierskapet. Samtidig hadde høyresiden ønske om et nas-
jonalt eierskap. Norge hadde et relativt svakt privat kapital- 
miljø, og skulle man få et norsk jernverk, eller skulle man sikre et 
nasjonalt eierskap til for eksempel Norsk Hydro, så trengt man 
nok staten. 

Dette nasjonale motivet favnet bredt, og har siden vært førende 
både for å etablere og beholde et stort deleierskap i en rekke 
store bedrifter.
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Å velge vinnere
Sekstitallet ga en mer finsiktet politikk med sikte på å velge vinner-
bransjer og –bedrifter gjennom statlige fond. Her ble interessante 
bransjer valgt ut, slik som elektronikkindustrien. Systemet var sinnrikt 
og toppstyrt, men kom i problemer sammen med flere av de gamle 
statsbedriftene på 1970-tallet. 

Erfaringen fra 1970-tallet var at det var lettere å etablere satsinger og 
eierskap enn faktisk å håndtere dem i skiftende tider, særlig når be-
hovene for kostnadskutt og nedstengninger meldte seg. Politikkens 
arenaer var ikke spesielt godt egnet til å fatte upopulære avgjørelser av 
denne typen, og kanskje særlig ikke på 1970-tallet, med svake mindre- 
tallsregjeringer, pågående interessegrupper og et relativt aktivistisk 
Storting.

Gjennom 1980-tallet ble næringspolitikken kraftig lagt om. Kreditt-
markedene og kraftmarkedene ble liberaliserte. Skattepolitikkens mak-
sime var at den skulle virke næringsmessig «nøytralt». Og alle de rene 
statsbedriftene – bortsett fra det oljerike Statoil – ble enten nedlagt, 
solgt eller kraftig omstrukturert. Prosessen startet under regjeringen 
Willoch, men skjøt virkelig fart under Brundtlands regjeringer etter 
1986, og den gikk i samme spor under regjeringen Syse (1989-90).

Det nye eierskapet
Det statlige eierskapet gikk i volum og omfang i motsatt retning. Men 
det var en eiermodell av den typen som var etablert for Norsk Hydro 
som ble den foretrukne inn på 1990-tallet. Her lå det operative og langt 
på vei det strategiske ansvaret i selskapets organer, med profesjonelle 
styremedlemmer. Et underliggende premiss var at selskapene skulle 
forbli norske – etter hvert konkretisert til at hovedkontoret skulle være 
i Norge. 

Denne modellen ble brukt for Kongsberg-gruppen etter reorganiser-
ing sent på 1980-tallet, for eierskapet i landets største bank, DNB, og 
for Telenor og Statoil etter delprivatisering og børsnotering omkring 
år 2000.

Konsensusen omkring dette eierskapet har vært forbausende stor. Et 
underliggende kompromiss ligger antakelig i det at eierskapet er blitt 
større enn noen på venstresiden kunne drømme om på 1980-tallet, og 
det er blitt mer tilbakeholdent og regelstyrt enn noen fra høyresiden 
ville trodd.
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Rikdom og grønne skifter
Dagens trender går i retning av en mer aktiv næringspolitikk. Det viktig-
ste motivet ligger i behov for et grønt skifte. I økonomenes lærebøker 
bør dette helst gjøres ved hjelp av avgifter på utslipp, men verken poli-
tikere eller velgere ser ut til å akseptere de kostnadene og fordelings-
virkningene det gir. Ser vi mot Europa, finner vi også rikholdige og vari-
erende virkemidler, der ulike former for støtte og innsats mot bestemte 
næringer inngår.

Andre motiver for en mer aktiv næringspolitikk ligger i å skape ny vekst 
utfra nye næringer. Dette er i tråd med tidligere målsetninger og satsing-
er. Den norske statens store finansielle handlefrihet er her et tveegget 
sverd. Den gir på den ene siden muligheter, men det er ingen tvil om at 
sterke pressgrupper posisjonerer seg godt med løfter om gull og grønne 
skifter i håp om å få tilskudd og ordninger som kan bringe gode inntek-
ter til deres eiere. Dessuten er neppe dagens politikere særlig mer mot-
standsdyktig for interessegruppers press enn på 1970-tallet.

Det beste man kan trekke med seg av erfaringer fra fortiden, er trolig 
evnen til over tid å bygge konsensus omkring politikkens hovedtrekk, 
og den jevnt over pragmatiske holdningen til å finne virkemidler som 
fungerer godt, og å forkaste de som fungerer dårlig. For det siste har vi  
avgjort noen gode, men også en del relativt dårlige erfaringer å trekke 
på.

– Det beste man kan trekke med 
seg av erfaringer fra fortiden, er 
trolig evnen til over tid å bygge 
konsensus omkring politikkens 

hovedtrekk.
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Frykter 
en for 
aktiv stat
Vi ser konturene av en næringspolitikk 
som ikke virker med markedskreftene, 
men prøver å overstyre dem. Det fører 
ikke godt av sted, mener rektor ved 
Norges Handelshøyskole (NHH), 
Øystein Thøgersen. 

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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– Om vi burde ha en mer pragmatisk næringspolitikk?

Øystein Thøgersen (57) tygger på spørsmålet. Han sitter på  
rektorkontoret sitt på NHH, ut av vinduet ser vi de stupbratte  
og snødekte bergensfjellene. 

– Det avhenger av hva vi legger i «pragmatisk». Hvis det betyr 
en løsningsorientert næringspolitikk, så er jeg tilhenger av det. 
Men hvis det betyr en mer skjønnsmessig, tilfeldig nærings- 
politikk, med et lappeteppe av næringspolitiske tiltak og sats-
ingsområder, så er jeg meget skeptisk. 

Han er rektor på NHH på femte året, og har permisjon fra  
professorstillingen i økonomi som han fikk i 2004. Han er  
utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo, og tok 
deretter doktorgrad på NHH. 

– En næringspolitikk bør ha noen prinsipper i bunn, som  
stabilitet og forutsigbarhet. Staten bør gripe inn når det er gode 
grunner til det, men ellers holde fingrene av fatet i et marked 
som fungerer. 

– Burde ikke staten gripe inn og hjelpe næringer gjennom det 
grønne skiftet?

– Det er mange bedrifter som med iver, glød og varmt hjerte 
vil være med i det grønne skiftet, og det er flott. Men noen kan 
se muligheten til å få gode vilkår og gratis kake. Det kan bli en 
opportun måte å tiltrekke seg næringsstøtte på. 

Han har en bunke notater foran seg, men ser knapt på dem.

– Både i Norge og i Europa er det en tendens nå til at staten er 
aktiv i næringspolitikken, og noe skyldes selvsagt pandemien. 
Men jeg frykter at vi får en overaktiv stat, og ikke en stat som 
fører en skatte- og næringspolitikk der de lønnsomme prosjek-
tene vinner fram. Jeg ser konturene av en næringspolitikk som 
ikke virker med markedskreftene, men som prøver å overstyre 
dem. Det vil føre galt av sted.  

Det er her morgendagens næringslivsaktører skapes. NHH 
har til enhver tid 3500 studenter, nærmere 800 er inter- 
nasjonale studenter på ulike nivå. De som uteksamineres 
fra Handelshøyskolen havner ofte opp i ledende stillinger i  
næringslivet, politikken eller det offentlige, og tidligere elever 
inkluderer navn som Helge Lund (tidligere konsernsjef i  
Statoil), Kristin Clemet (leder av Civita og tidligere Høyre-poli-
tiker) og Knut Arild Hareide (tidligere KrF-leder, nå direktør i  
Sjødirektoratet). 

– Dagens studenter vil absolutt levere varene og bidra positivt. 
De har bedre teknologisk innsikt og bredere bærekraftforståelse 

– En næringspolitikk bør ha noen 
prinsipper i bunn, som stabilitet og 

forutsigbarhet.
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enn studentene før dem. Hvis det er noe jeg er bekymret for, så 
er det heller at de jobber for hardt enn at de ikke står på, sier 
Thøgersen.  

I en hylle bak ham er det en innrammet hyllest fra studentene 
som kåret han til «årets foreleser». Et annet sted står en gul 
vernehjelm med røde «NHH»-bokstaver, en gave han fikk fra 
daværende statsminister Erna Solberg. 

– Framover vil vi trenge alle studentene som sendes ut herfra. 
Det vil bli sterkt behov for kompetanse innenfor både tekni-
ske fag, økonomi og det å forstå lønnsomme forretningsmod-
eller. Ofte glemmer vi at lønnsomhet også må være en del av 
bærekraftstrategien.

– Er Norge godt rustet i møtet med det grønne skiftet og digi-
taliseringen?

– Vi må bruke ressursene på god teknologi og gode forretnings- 
ideer. Og ikke bruke ressursene på kommunikasjonsselskaper 
som skal hjelpe bedrifter i å mase om penger. Oljeskattepakken 
som ble vedtatt av Stortinget i 2020 var et eksempel på at en av 
de rikeste mest omstillingsdyktige sektorene i landet fikk skatte- 
fordeler som ikke bidro til markedsbasert, langsiktig fornuftig 
tilpasning. Det hadde vært bedre å bruke ressursene på gode 
prosjekter som skal bidra til grønn omstilling. 

– Regjeringen har satt seg mål om økt eksport, er vi godt posis-
jonert for det?

– Vi må begynne i andre enden. Med høy produktivitet og god 
konkurranseevne, vil varene og tjenestene dine bli etterspurt. 
Du kommer ikke utenom de grunnleggende markedsmekanis-
mene, derfor må du begynne med å skape produktive bedrifter. 
Og det betyr å ha gode incentiver i skattesystemet og et virke-
middelapparat som bidrar til samfunns- og bedriftsøkonomisk 
lønnsomhet. 

I 2015 ledet Thøgersen et utvalg som analyserte bruken av olje- 
penger og praktiseringen av handlingsregelen. Utvalget advarte 
blant annet mot en oljedopet norsk økonomi. Siden har olje- 
pengebruken økt ytterligere, ikke minst under pandemien. 

– Bruken av oljepengene er i dag høy, og den var særlig høy 
under pandemien. Det er forståelig, for det har vært behov for 
økonomiske ordninger i en krevende tid, men nå kommer syre-
testen: Evner vi å skru ned den store oljepengebruken når krisen 
er over? 

Han svarer raskt på eget spørsmål. 

– Vi må nå gå tilbake til handlingsregelens rettesnor og defin-
itivt ikke bruke mer enn 3 prosent av oljepengene over stats-
budsjettet. Men, jeg er bekymret for at mye av pengebruken 
har bitt seg fast. Hvis vi fortsetter å kompensere og konservere 
næringsvirksomhet, får vi ikke til omstilling. Da får vi ikke et 
grønt skifte. Da blir det ikke innovasjon og produktivitet, og da 
løser vi heller ikke fremtidens utfordringer. Alt henger sammen 
med alt. 

– Staten bør gripe inn når det 
er gode grunner til det, men 

ellers holde fingrene av fatet i 
et marked som fungerer.
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– Hva skal til skal til for å utløse privat kapital og investeringer i 
det grønne skiftet?

– Noe vil gå av seg selv, for det er stor investeringsvilje  
i grønne prosjekter. Store selskaper har lettere tilgang til  
finansmarkedene enn små «startups» og gründere, men gode, 
grønne og potensielt lønnsomme prosjekter vil bli finansiert. 
Finansbransjen er, interessant nok, en av de grønneste bran-
sjene om dagen, og blir en ekstremt viktig del av løsningen på 
klimakrisen.  

– Det undervurderes kanskje i debatten om klimakrise og 
løsninger?

– Ja, for finansbransjen går foran. Og ingenting er bedre enn 
det. 

– Hva med det omfattende statlige eierskapet, vil det bidra til å 
få oss gjennom omstillingen?

– Det offentlige eierskapet er høyt og offentlige utgifter nærm-
er seg 60 prosent av fastlands-BNP. Offentlig sektor er stor i 
Norge sammenliknet med andre vestlige land. Når eierskapet 
er så omfattende, er det desto mer viktig at det er kompetent. 
Og det er det, eierskapsutøvelsen får definitivt ståkarakter. Men, 
kanskje kunne virkemiddelapparatet vært enda mer oversiktlig. 

Kanskje er det noen kryssende effekter og noen oppgaver som 
kan gjøres mer effektivt.  

– Hva ser du som de største hindringene for å lykkes i nærings- 
politikken?

– Aktivisme som fører galt av sted. Det kan være medlemmer 
av Stortingets næringskomite som får lyst til å plukke vinnere 
og løfte fram noen aktører i en spesifikk bransje. Det har vi sett 
tegn til.

– Ja?

– Kanskje har næringskomiteen vært på bedriftsbesøk i distrik-
tet og får lyst til å gjøre noen aktive grep. Plutselig har du et 
skattesystem der det ikke lenger er like betingelser på tvers av 
næringer. Det er uheldig. 

– Kan en for stor offentlig sektor være et problem for de 
næringslivspolitiske mulighetene?

– Den norske modellen er som den er, og jeg skal ikke frata 
politikerne oppgaven med å bestemme. Men med stort statlig  
eierskap og høy skattesats, settes kravene til god politikk desto 
høyere. Vi må utnytte skattegrunnlaget best mulig, og i hvert 
fall passe på at dårlige prosjekter ikke når fram foran de gode.  

– Hvis vi fortsetter å kompensere og 
konservere næringsvirksomhet, får 

vi ikke til omstilling. Da får vi ikke et 
grønt skifte. 
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– Ideelt sett ønsker du deg en mindre offentlig sektor?

– Man kan lure på om det er mer effektivt, ja. Men når offentlig 
sektor er som den er, er det viktig at den finansieres på en god 
måte. Da må det ikke være unødvendige høye skattesatser eller 
særordninger. 

Han får en innskytelse: – I min tid som voksen økonom, er dette 
de to viktigste grepene: Handlingsregelen, som definitivt frem-
står som en velsignelse når kriser oppstår og det trengs ekstra 
ytelser,  og skattereformen i 1991. Den siste kan fremstå kjedelig 
og lite visjonær om en har spenstige enkelttiltak og - satsinger 
i tankene. Men den var prinsipielt basert og etter mitt skjønn 
uhyre viktig for hele økonomien. Den ga et bredt skattegrunn- 
lag, med færre særordninger og lavere skattesatser. Nå går 
trenden den andre veien, mot høyere satser og flere særord-
ninger. 

Han sukker. 

– Når offentlig sektor vokser, er det desto mer viktig å ha et skat-
tesystem som er prinsipielt basert, forutsigbart og som trekker 
på bredest mulige skattegrunnlag. 

Vi må ha et skattesystem som utnytter 
skattegrunnlagene og gir stabilitet – og 
ikke ha fiffige påfunn og enkeltsektor- 
politikk som ikke gir gode resultater. 

1.

2.

3.

Øystein Thøgersens
3 forslag til en ny 
næringspolitikk:

Politikerne må ikke falle for fristelsen til 
å plukke næringsvinnere, det er dyr og 

dårlig symbolpolitikk. Da vil «rent-seek-
ere» (tilkarringsvirksomheter) vinne fram – 
og ikke de med gode ideer til lønnsomme 

forretningsmodeller. 

Bedriften må ha et reelt incentiv til å  
omstille seg i det grønne skiftet. Det får de 

ikke med vedvarende kompensasjons- 
ordninger. 
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Lederskap i konflikt,
innovasjon og digitalisering

Ledere må bli mindre konfliktsky, og de må ettersøke teknologi og kunnskap 
utenfor egen virksomhet, mener professor i strategisk ledelse og innovasjon 

ved ETH Zürich, Georg von Krogh. 

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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– Jeg fikk et godt råd av en leder en gang: «En topp- 
leder skal være så teknologisk orientert at han eller 
hun ikke blir overrasket når ny teknologi blir intro-
dusert i bransjen». 

Georg von Krogh (58), professor i strategisk ledelse, 
smiler bredt. 

– Det er et kjempegodt råd. Du må se hva som  
skjer utenfor egen virksomhet. Hvis du ser at kunstig 
intelligens vil forandre bransjen du jobber i, må du 
ikke lukke øynene. Er du leder i et transportselskap, 
må du se det som en fantastisk mulighet til å få en 
mer effektiv logistikk.

– Er norske ledere i dag forberedt på møtet med ny 
teknologi? 

– Noen er veldig godt forberedt, andre ikke. Jeg 
holder en del seminarer og kurs for norske bedrifts- 
ledere, og det varierer hvor seriøst de tar alt som sk-
jer innen digitalisering. Toppledere i helsesektoren 
har for eksempel utrolig mye å vinne på effektivitet 
og lønnsomhet med bruk av analytiske verktøy. Men 
der går ofte litt tregt fordi de nok fortsatt kjemper 
mot tunge strukturer. 

Vi møter ham på en videoskjerm. Han sitter på kon-
toret i Zurich, der han er professor ved Swiss Federal 
Institute of Technology (ETH Zurich). Han har på-
pekt at Norge, som resten av verden, må tenke nytt 
i møtet med morgendagens teknologiske, miljø- 
messige og økonomiske utfordringer. 

– For det første må vi investere i grunnforskningen. 
Vi kan kanskje innovere oss til løsninger på klima- 
problemer og verdens matforsyning, men da må vi 
satse på forsking innen biologi, fysikk, kjemi – hele 

det grunnlaget som gir oss kunnskap om effektive 
løsninger. For det andre, og dette er viktig for meg: 
Vi må få til tverrfaglig samarbeid. Det handler om 
å dele data, informasjon, og kunnskap mellom de 
ulike kunnskapsmiljøene. Den type kunnskapsdeling 
blir ekstremt viktig framover. 

Han er opprinnelig sivilingeniør og har en doktor-
grad i ledelse fra NTNU, men har i mange år forsket 
på ledelse og økonomi, i bransjer som finans, media 
og teknologi. Det vil kreves mer av lederne framover, 
mener han. 

– Ledere må se sin virksomhet i framtidens lys, det 
vi kaller «foresight» – framtidsscenario. Norske 
politikere og næringslivsledere må evne å se 10-
20 år fram og tenke igjennom hvordan verden og 
markedene kan se ut da. Hvis det blir krav om net-
to null i CO2-utslipp, får det store konsekvenser for 
hvordan en virksomhet drives. En rekke bransjer, alt 
fra busselskaper til havbruk og skogsdrift, må finne 
nye løsninger og planlegge disse nå. 

Han sier at pandemien har lært oss mye. 

– Vi så hvor mye den påvirket samfunnet, raskt og 
uforberedt. Derfor er det viktig å forberede oss på 
hva som kan komme. Vi vet at digitalisering vil foran-
dre samfunnet fundamentalt, og da må lederne gå 
foran og se hva slags framtid som venter. De må 
spørre seg: Hva er ønskelig? Hva er ikke ønskelig? 
Og hva er sannsynlig? 

I bakgrunnen ser vi en stabel med bøker og permer 
i hyllene. 

– Hvilket Norge har vi om 20 år? Hvordan kan et 
Norge se ut uten oljen? Hvis havet stiger med 3-5 

– Norske politikere og næringslivsledere må 
evne å se 10-20 år fram og tenke igjennom 

hvordan verden og markedene kan se ut da. 
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– Ja, konsekvensene kan bli store hvis konfliktene 
ikke løses. Det kan tappe en bedrift for energi som 
burde brukes til produktivt arbeid. En leder må være 
en konfliktløser og involvere andre i problemløsnin-
gen – og iallfall ikke la det skure og gå. Norske ledere 
er veldig gode på åpenhet og de viser stor respekt 
for medmennesker, men er mindre gode på å ta tak 
i konflikter. 

Også mellom institusjoner og fagfelt bør Norge  
tenke nytt, og se mer utover sin egen silo, mener han. 

– I Norge er det mange utrolig sterke fagområder, 
på både høyskoler og universiteter, i bedrifter og 
det offentlige. Men de jobber ofte i hver sine silo-
er. Skal vi ta tak i framtidens utfordringer, må vi 
bryte opp siloene på en bedre måte. Her på ETH 
i Zurich har vi tverrfaglige forskningsprogram-
mer som er utformet for å forske på de store ut 
fordringene verden står overfor. For eksempel har vi 
her et stort senter for kunstig intelligens, med rundt 
100 professorer fra ulike fagområder som jobber 
sammen for å utvikle, anvende og undersøke ulike 
algoritmer innenfor forskjellige virkeområder, som 
medisin eller finans. 

meter, hvordan skal vi bo og leve? Da vil infrastruk-
turen måtte legges om og mange steder bli ubebo-
elige. Alt dette må vi tenke igjennom i dag og utvikle 
strategier for. 

Han har gitt ut flere bøker om ledelse, kunnskap og 
framtidsvisjoner, den siste «Strategi – en innføring» 
(2021), som han skrev sammen med Göran og Johan 
Roos. Der beskriver de hvordan en virksomhets vis-
jon, forretningsidé og mål må gjennom en helhetlig 
analyse før ledelsen kan velge en strategi. 

– Du har sagt at norske ledere kan bli bedre til å 
håndtere konflikter?

– Ja, vi må bli bedre til å løse konflikter, for det kan 
torpedere mye av kulturen og produktiviteten i en 
bedrift. Det finnes flere eksempler på bedrifter der 
store personlige konflikter ikke blir godt håndtert av 
toppledelsen, og det har ført til dysfunksjonalitet. 
Det gir lavere innovasjonstakt, dårligere løsninger og 
mindre kreativitet.

– Manglende håndtering av konflikter kan rive en 
bedrift i stykker? 
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I den sammenheng blir «åpen innovasjon» en viktig del 
av omstillingsfasen, sier han. 

– Mange norske bedrifter er veldig gode på det, og det 
handler om å søke etter teknologi og kunnskap uten-
for egen virksomhet. Noen ledere er skeptiske til åpen 
innovasjon og frykter at de kan miste sin intellekt- 
uelle kapital, men det handler om å innhente kunnskap 
hos hverandre og være raske i omstillingen. Det blir eks-
tremt viktig fremover. Stikkordet er mangfold i bakgrunn, 
kunnskap, ekspertise og perspektiver! 

– Hva trengs fra utdanningssystemet for å møte utfor-
dringene vi står foran?

– Flere universiteter i Norge tilhører den absolutte elit-
en i Norden og Europa, men utdannelsen må gjøres mer  
attraktiv for utenlandske studenter. Kampen om de beste 
talentene blir hardere, og i dag velger de mest talentfulle  
ingeniørene eller medisinerne kanskje andre studiested-
er enn Norge. Men vi trenger talentene mer enn noen 
gang. Og vi må deretter sørge for få talentene integrert i 
det norske arbeidslivet. 

– Trenger vi også å sende flere norske studenter til topp- 
universiteter i utlandet?

– Ja, det er like viktig. Mange norske studenter reiser ut, 
men vi bør sørge for at ikke alle drar til USA, Canada eller 
Australia. Norges har veldig viktige partnere som sitter 
i Europa, i Sveits, Italia, England, Nederland, Frankrike, 
og Tyskland, og vi bør bygge bedre kontakter mot våre 
nærmeste samarbeidsland. 

Han kommer med en advarsel. De bedriftene som 
skal henge med i konkurransen i det grønne skiftet, 
må skalere opp virksomheten betydelig de neste 20-30 

årene. Det krever store investeringer, risikovilje og tålm-
odighet. 

– I strategifaget kaller det ofte «Valley Of Death».  
Når du har en virksomhet som må skaleres opp, men  
investorene mener det er for tidlig å bli med, kan det gi et  
finansieringshull som kan gjøre at de gode løsningene 
dør. Ta solcelleindustrien, for eksempel. Der var det flere 
som slet med finansieringen i den første fasen fordi in-
vestorene satt på gjerdet.  

– Dette er kanskje et like stort problem med flere av de 
nye grønne industriene?

– Ja, og det trengs flere virkemidler for å få teknologien 
gjennom den krevende førstefasen. For å løse «Valley Of 
Death» kan det være fornuftig å bruke offentlige midler. 
Da kan kapital kanaliseres gjennom kompetente organ-
er, som for eksempel Forskningsrådet. Det har vært vel-
lykket tidligere.  

– I den grønne omstillingen trengs en mer aktiv nærings- 
politikk enn vanlig?

– Ja, jeg har vanligvis mer tro på at entreprenørskap neden- 
fra er det som utvikler industrien, men i en omstillings-
fase som nå trengs det nok en sterkere politikk på offen-
tlige innkjøp. Da kan det være essensielt at det offentlige 
hjelper grønne bedrifter gjennom et umodent marked. 

– Norske ledere er veldig 
gode på åpenhet og de viser stor 
respekt for medmennesker, men 

de er mindre gode på å ta tak i 
konflikter. 

– I en omstillingsfase som nå, 
trengs det nok en sterkere politikk 

på offentlige innkjøp. 
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Han er tydelig på hva som er den største hindringen for å  
lykkes i næringspolitikken. 

– Det blir ekstremt viktig å opprettholde investeringene i 
grunn- og anvendt forskningen og innovasjon. Hvorfor? Jo, 
fordi forskning er akkumulert kunnskap over tid, og hvis man 
i perioder reduserer tilskuddene til forskning og innovasjon, 
kan den kunnskapen forsvinne. Og da er det ikke bare å øke 
tilskuddene igjen, for da har vi allerede mistet mye på veien.  

Han får et alvorlig blikk. 

– Dette er ett av mine hovedpoeng: Vi må ha en nasjonal 
forståelse for betydningen av forskning, på samme måte som 
vi har hatt en nasjonal forståelse for betydningen av olje- og 
gassvirksomheten og fiskeribransjen. Politikerne må ha en  
dialog med samfunnet så velgerne forstår betydningen av 
forskningen for Norge. 

– Forstår vi ikke det i dag?

– Jeg tror den har forandret seg med pandemien. Før ten-
kte vi kanskje at forskere satt i sine elfenbenstårn og jobbet 
med små og litt virkelighetsfjerne problemstillinger, men 
de siste to årene har både innbyggere og næringslivsledere 
sett betydningen av forskningen i utviklingen av vaksiner og 
hvordan vi ellers håndterer en krise som pandemien. Vi har 
fått flere «forskningsambassadører». Nå gjelder det å ri den 
bølgen videre.   

– Er du optimist med tanke på å løse overgangen til det 
grønne samfunnet?

Han smiler. 

– Ja, jeg er alltid optimist. Jeg ser flere muligheter enn  
hindringer. Ikke minst i Norge, som er et land med mange 
smarte folk og en smart stat med finansielle midler til å  
investere riktig. 

Regjeringen må understøtte  
tverrfaglig samarbeid mellom de 

akademiske institusjonene og 
fagområdene i Norge. 

1.

2.

3.

Georg von Kroghs 
3 forslag til en ny 
næringspolitikk:

Styrk investeringene i forskning og 
innovasjon gjennom direkte midler til 

universitetene og Forskningsrådet. 

Bygg og forsterk kompetansen på 
foresight (framtidsscenario) både på 

politisk og institusjonelt nivå.

– Vi må ha en nasjonal forståelse for 
betydningen av forskning, på samme 

måte som vi har hatt en nasjonal 
forståelse for betydningen av olje- og 
gassvirksomheten og fiskeribransjen. 
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Se til Østen
Politikerne halser etter næringsutviklingen og mange ser frem-

deles problemer med omstillingen – ikke muligheter, mener Erik 
Solheim (67), som nå arbeider som rådgiver for World Resources 

Institute. Han sier vi kan lære mye av Kina og India.

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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– Næringslivet ligger flere 
hakk foran politikken i både 

forståelse og handling. 

– Verdens miljøpolitikk drives nå fram fra mest av alt to 
steder: Brüssel og Beijing, sier Erik Solheim. 

Den tidligere SV-partilederen og stortingsrepresentanten 
sitter i en myk stol hjemme i leiligheten på St. Hanshau-
gen. Hadde verden vært normal ville han trolig vært på 
reise til India eller Kina, der han har flere roller som råd-
giver. 

– EU er enormt ambisiøse med sin taksonomi (klassi-
fiseringen av bærekraftige aktiviteter) og green deal 
(vekststrategien), som er bra for Norge. Og Kina har fått 
enorm fart på omstillingene, fordi de ser hvilke muligheter 
det grønne skiftet gir. 

Han rekker en rask slurk av kaffen. 

– 80 prosent av alle verdens solcellepaneler lages nå  
i Kina, 99 prosent av alle elektriske busser kjører på  
kinesiske veier. 70 prosent av alle høyhastighetstog går på  
kinesiske spor. Kina har produsert mer vindenergi det siste 
året enn hele resten av verden på fem år. Sammen med 
Brüssel er det Beijing som er lokomotivet i verdens om-
stilling. I Washington DC prøver president Biden så godt 
han kan, men i USA er det dessverre mange motkrefter. 

– Er det undervurdert hvilken pådriver Kina er i den  
globale omstillingen?

– Absolutt. Første gang jeg var i Kina på 1980-tallet, fantes 
det ikke ett høyhastighetstog. Maten var utrolig kjedelig, 
nudler i nord og ris i sør, folk hadde ikke råd til kjøtt. Nå 
er kineserne løftet ut av fattigdom. Etterhvert vektlegger  
de kvalitetsvekst der miljøhensynene er helt sentrale. 
Folk i byene var rasende fordi de aldri så solen, men nå er 
forurensingen redusert dramatisk. Dette har ikke mange 
i Vesten fått med seg. Kina setter mål om en økologisk  
sivilisasjon.

– Fordi vi er opptatt av Kinas demokratiske problemer?

– Ja, vi må ha dialog med Kina der vi er uenige. Men i 2050 
blir Kina den suverent største økonomien i verden. Med 
India og USA på delt andreplass, og Indonesia deretter. 
De viktigste endringene vil derfor skje i Asia . 

Hvis det er noen i Norge som har internasjonal tyngde, 
så er det denne mannen. Erik Solheim har vært miljø- og 
utviklingsminister, spesialrådgiver i Utenriksdepartemen-
tet, fredsmekler i Sri Lanka og leder for FNs miljøprogram. 
Han har møtt presidenter og statsministre, generaler og 
fredsprisvinnere. 

Selv er han utnevnt til «Champions of the Earth» av FN 
og «Heroes of the Environment» av Time Magazine. Da 
vi er på besøk ser vi et ferskt, personlig brev til «Mr. Erik 
Solheim» fra Indias statsminister, Narendra Modi, lederen 
av en nasjon med 1,4 milliarder mennesker. I dag er  
Solheim rådgiver for flere næringslivsprosjekter i India og 
Kina, som Kinas «Ett belte – en vei»-prosjekt for å bygge 
ny infrastruktur. 
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– Vi må være med i det 
europeiske samarbeidet. 

– For å møte klimautfordringene, er det viktigste i det globale 
samarbeidet å ha en positiv visjon. Enorme muligheter  
ligger foran oss, muligheter som kan gi oss bedre liv,  
renere energi, mindre forurensing og mange nye arbeid-
splasser. Denne visjonen deler de to mektigste personene 
i verden, USAs president Joe Biden og Kinas Xi Jinping. 
Fokuset er på muligheter – ikke vanskeligheter.
 
Han har lenge vært en brobygger mellom Norge og Kina og 
Norge og India.  Han har besøkt begge land mange  ganger.

– President Xi Jinping er ekstremt opptatt av alle mulighet-
ene i den grønne økonomien. Bare se alt som har skjedd 
siden sommer-OL i Beijing i 2008, som byggingen av 40.000 
kilometer med høyhastighetsspor. I samme periode har USA 
bygget ut null kilometer. 

I «gamle dager» var det diplomatiet som drev fram den 
globale klimakampen, men i dag er næringslivet motoren, 
mener han. 

– Diplomatiet har ikke den samme betydningen som IKEA, 
Alibaba eller Microsoft. Næringslivet ligger flere hakk foran 
politikken i både forståelse og handling. I Norge er Aker 
langt foran med å tenke fornybart, samtidig ser vi nærings- 
livssatsinger som Nel i hydrogen og batterifabrikker i Mo i 
Rana og Morrow i Arendal. Politikerne henger ikke med på 
tempoet. Ingen av beslutningene under klimatoppmøtet i 
Glasgow i 2021 har nær samme betydning som utviklingen 
i næringslivet. 

– Er det positivt?

– Ja! For å ta et eksempel: Klimatoppmøtet i København i 
2009, da jeg var miljø- og utviklingsminister, ble en fiasko. 
Ingen land lovet å kutte utslipp nok og alle trodde grønn  
omstilling var for dyr. Men prisen på sol falt 90 prosent de 
neste ti årene, drevet fram av et innovativt næringsliv. Det 
førte til at flere land byttet ut kull og olje med sol. Prisen på 
solenergi er mye viktigere enn diplomati.

– Politikerne halser etter et nyskapende næringsliv?

– Ja, mange politikere henger fast i gamle tankemønstre 
om at miljøvern er for dyrt. Men det er ikke lenger sant at 
det er for dyrt. Nå sparer vi penger på å velge miljømessige 
løsninger. I USA er det fem ganger så mange jobber i sol- 
industrien som det er i kullindustrien. Jobbene skapes nå i de 
grønne sektorene. Vi må slutte å se på omstilling som vans- 
kelig og dyrt, og skjønne at det gir bedre liv og flere jobber. 

– Er politikere i Norge like i tankegangen?

– Ja, og jeg var det selv også. På slutten av 1980-tallet  
kjempet jeg knallhardt i Stortinget for å beholde jernverket 
i Mo i Rana, men det ble nedlagt. Og hva skjedde? I dag  
jobber det flere i industriparken som har oppstått siden. 
Snart blir det kanskje en enorm batterifabrikk på Mo.

– I aksen mellom Brüssel, Beijing og Washington DC, hva bør 
Norges rolle være?

– Vi må være med i det europeiske samarbeidet. Før 
folkeavstemningen om norsk medlemskap i EU i 1994 sa vi på 
nei-siden at Norge måtte beholde handlefriheten til tøffere 
miljløpolitikk utenfor EU. Ja-siden ville inn for å påvirke.  
Ingen spådde at 25 år etter var det EU som drev Norge i 
grønn retning, ikke omvendt. EU er nå den grønne motoren 
i Europa.

– Kan vi egentlig innovere oss bort fra klimautfordringene? 

– Det er ingen annen måte. Vi må satse på nye og bedre  
teknologiske løsninger, men dette oppstår ikke i et vakuum. 
Staten må regulere markedene og arbeide tett med nærings- 
livet. Suksessen i Norge med elbiler og elektriske ferger kom 
på grunn av statlig regulering. I dag går denne utviklingen 
av seg selv, for alle bensinstasjonseiere vet de må sette opp 
ladestasjoner om de vil ha kunder i framtida.  Skal vi få fart 
på havvind, trengs det konsesjoner i Nordsjøen. Skal vi satse 
på grønn hydrogen, kreves det et distribusjonsapparat med 
offentlig støtte innledningsvis.

– Er ambisjonene om 50 prosent kutt i utslipp til 2030 og null 
utslipp i 2050 for ambisiøse?
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– Nei, ikke hvis du kombinerer innovasjonen i nærings- 
livet med politisk vilje. De som sliter mest i en revolu- 
sjon, er de som sitter fast i det gamle. Se på bilindustrien:  
Tesla, som ikke fantes for noen år siden, er i dag mer verdt 
enn de neste ni bilprodusentene til sammen. De ti største 
selskapene i verden i dag har med unntak av Microsoft en 
ting til felles - de fantes ikke i 1995. Google, Amazon, Ali- 
baba og det kinesiske internettselskapet Tencent, ble 
skapt i IT-revolusjonen. Den fjerde industrielle revolu- 
sjon vil bringe nye giganter i verden. Norges ulempe i 
dette er at vi er for avhengige av en gammel industri – 
olje. Vi må passe oss for ikke å bli sinker i omstillingen.

I det bildet må innsatsen fra det offentlige styrkes, me-
ner Solheim. 

– En tett dialog mellom næringsliv og politikere er  
vesentlig. I Norge er det tradisjon for at du enten gjør 
karriere i det private eller det offentlige, mens forbau-
sende få har erfaring fra begge. I det offentlige er det 
mange kloke, dyktige folk, men holdningen er at de skal 
fortelle næringslivet hva som skal skje, mer enn å samar-
beide og utvikle systemer fra dag én.
 

Det umiskjennelige Solheim-gliset sniker seg fram. 

– Vet du hva som er den mest fantastiske historien om 
omstilling? Det er Netflix. 

– Det amerikanske strømmeselskapet innen underhold-
ning?

– Ja. Netflix’ opprinnelige modell var utleie av video- 
kassetter. Du kunne bestille video og pizza, og de hadde 
et effektivt system der kassettene ble returnert raskt. Så 
begynte noen i Netflix å tenke nytt. Og se nå: Netflix er 
verdens største underholdningsentreprenør som leverer 
kvalitetsprodukter til fornøyde kunder. 

Nytt smil følger.

– Og det er den samme mannen som har ledet selskapet 
i alle år. Reed Hastings. Der har du en som kan tenke nytt. 
La oss lære av folk som han!
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Legg en avgift på næringer som 
trenger omstilling, men la pengene 

komme tilbake til næringen i neste fase. 
Som for eksempel i oppdrettsnæringen, 
der selskapene kan motiveres til å for- 
bedre teknologien i grønnere retning. 

1.

2.

3.

Erik Solheims 
3 forslag til en ny 
næringspolitikk:

Konstant, tett dialog mellom
regjeringen og bedriftene: 

Hvordan kan vi lykkes bedre?  
Hvordan kan næringslivet tjene penger? 

Hva kan staten gjøre?

Norge må aktivt påvirke EU om alle 
regler som gjelder oss. EU er motoren i 

miljøpolitikken og vi må delta. 

– Staten må regulere 
markedene og arbeide 
tett med næringslivet.
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–Det grønne skiftet 
er en mulighet. 
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Alle land har 
ambisjoner om 

grønn omstilling
Norge kan lykkes med klimamålene – ikke minst fordi 

andre land er like ambisiøse, sier klima- og miljøminister 
Espen Barth Eide. Men han frykter også ett skrekkscenario. 

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven

– Det er krevende. Men ikke umulig. 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sitter på 
statsrådskontoret i Oslo sentrum. På en hylle står et 
diplom fra Miljøagentene. Han snakker om hvordan 
Norge skal oppfylle klimamålene om 50 prosents 
utslippsreduksjon innen 2030 og nullutslipp innen 
2050. 

– Vi må klare å omstille alle deler av økonomien sam-
tidig. Det betyr å elektrifisere sokkelen, få ned utslip-
pene i olje og gass, gjøre prosessindustrien renere, 
og bygg- og anleggsbransjen utslippsfrie. Alle de-
partementene jobber nå for å få med alle sektorene 
på dette. 

Han lener seg fram i stolen. 

– Så må det sies: Det grønne skiftet er en mulighet. 
Med årene ser du at det er et fast mønster om hvor-
dan næringene møter dette. Fase én er at de sier at 
det er dyrt og vanskelig, og at større nasjoner må 
gjøre arbeidet. Fase to er: «Ja, dette er vondt og van-

skelig, men vi må bidra». Så er det fase tre: «Dette vil 
vi gjøre, og det gir mange muligheter. Det gir oss et 
bedre liv». Derfor er investorer noen av de grønneste 
aktørene nå, fordi de investerer i fremtiden. Og de 
investerer i den nye teknologien.  

Et forsiktig smil tvinger seg fram hos Barth Eide.

– Det er slutt på den tiden da en klimaminister må 
fortelle næringslivet om viktigheten av det grønne 
skiftet. Nå er næringslivet i forkant. Og vi som er 
politikere må gjøre det mulig å realisere de grønne 
prosjektene. 

Han sitter på en statsrådspost som kanskje aldri har 
vært viktigere. Bildene av hans forgjengere er godt 
synlige bak glass og ramme på veggen, og inkluderer 
navn som Gro Harlem Brundtland, Erik Solheim og 
Thorbjørn Berntsen. Nå er det Espen Barth Eide som 
sitter i stolen, Arbeiderpartiets mann. Han blir sentral 
i å få Norge gjennom den fjerde industrielle revolus-
jonen: Skiftet til en grønnere industri. 
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I Hurdalsplattformen, regjeringens tiltredelseserklæring fra ok-
tober 2021, mangler det ikke på ambisjoner: «Det må etableres 
en ny, grønn industri som kan bidra til en karbonnøytral verden 
innen 2050». Det vil innebære inngripende endringer for alt fra 
bedrifter til innbyggere. 

– Vi har allerede merket overgangen fra fossilbiler til elbiler, og 
nesten alle nye biler som selges er nå elektriske. Det er blitt mer 
attraktivt å investere i smart strømstyring i egne hjem, som for 
eksempel med solceller. Og industrien jobber annerledes enn 
før. Men vi må være ærlige: Vi vil merke omstillingen på ulike 
måter. Noen vil tape på veien, og da er det viktig å tenke på 
omfordeling av goder og kostnader. Hvis nullutslippstransport 
er best og billigst, må også de i Østerdalen få tilgang til det, og 
ikke la det bli et privilegium for de som bor i tettbygde strøk. 

– Omfordelingen er kanskje krevende i praksis?

– Jo, men la meg ta et annet eksempel: Nord-Norge og Vest-
landet er avhengig av fly, og i de delene av landet bør flyene 
først bli utslippsfrie. De neste flyene etter Widerøes Dash-8-fly, 
vil være elektriske. Og det skjer før 2030. Da blir det billigere å 
fly, vi slipper å vente på tankbiler, rullebaner har vi og vi trenger 
ikke å lage spor i lufta. Infrastrukturen er på plass, vi bytter bare 
ut fossilt brennstoff med strøm. Det gjør det lettere for folk i 
distriktene å ta del i det grønne skiftet. 

– Hva er det viktigste i det globale samarbeidet for å løse utfor-
dringene?

– Å løse klimakrisen er det alle internasjonale ledere snakker 
om. Alle land vil det samme nå, og vi binder hverandre til mas-
ten med strengere krav og nye løsninger. Vi er enige om målene 
i Paris-avtalen som skal ende i netto null i utslipp innen 2050. 
Så hva gjør vi? Jo, vi knytter grønn teknologi sammen og løfter 
fram næringsvirksomheter til å bli lønnsomme. Vi skal etablere 
batterifabrikker, havvindprosjekter, karbonfangst og -lagring 
og produsere hydrogen. Og knytte dette mot andre land. Vi er 
avhengige av at andre land har den samme klimapolitikken for 
å skape et marked for de nye løsningene. Skrekkscenariet er at 
vi ikke griper disse mulighetene. 

– Du frykter det?

– Jeg tror vi må være på ballen. Men se på et land som Skott-
land. De bygger ut havvind i enorm skala, på nivå med all norsk 
vannkraftproduksjon. Det er bra, men kan bli et problem hvis de 
stikker av med all teknologi og kompetanse. 

– Du har uttrykt bekymring for at Norge ikke henger med på 
EUs høye ambisjoner?

– I alle år har vi sagt at Norge er i front i klimakampen. Det er 
kanskje ikke sant lenger. Vi er mindre ambisiøse enn EU, men 
like ambisiøse som landene i Norden. Nå er det stor kraft i om-
stillingen i norsk næringsliv, og vi har et forsprang på grunn 
av god økonomi, godt med areal og tilgang på ren kraft, men 
forspranget krymper. Da er det positivt at EU er lokomotivet i 
klimakampen. Men vi må ikke stå igjen på perrongen.  
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– Virksomheter innenfor samferdselssektoren, virkemiddel- 
apparatet og kraftforsyningen er spent på hvilket handlingsrom 
de får i omstillingsarbeidet. Hva kan du si om det?

– Vi skal ha en aktiv næringslivspolitikk. Det betyr å ta raske 
beslutninger når vi avklarer arealkonflikter og tilbyr konsesjoner. 
Det betyr å skru på skatter og avgifter, bidra til infrastruktur og 
tydeliggjøre mål sammen med næringslivet. Til slutt på listen 
over aktive tiltak kommer statens penger, som støtte og subsi-
dier. Men før vi åpner lommeboken er det mange måter en stat 
kan være aktiv på. Skal du for eksempel produsere havvind, er 
arealavklaring og kabelføringer viktigere enn penger.   

– Hva skal til for å utløse privat kapital og investeringer i det 
grønne skiftet?

– Der skjer det mye i andre land som vi kan lære av. Jeg tror 
på en fornuftig bruk av staten for å redusere risiko og hjelpe 
fram umodne markeder. Nye markeder kan vokse raskere hvis 
staten tar risiko på vegne av virksomheter. En slik aktiv bruk av 
virkemiddelapparatet er viktig for å stake ut en retning, og det 
er godt dokumentert i økonomisk historie at det er effektiv poli-
tikk. Der tenker Norge likt som de landene vi sammenlikner oss 
med. Mer kan overlates til markedet selv. 

En rådgiver påpeker at intervjutiden er over, men statsråden 
har mer på hjertet. 

– Det som er gjennomgående for alt, er at det vil lønne seg å 
løse klimakrisen. 

– Ja?

– I min ungdom som miljøverner, ville vi stenge fabrikkene, 
stoppe utslippene og dusje i kaldt vann for å spare på varmen. 
Vi kjempet mot alle de som bare ville ha økonomisk vekst. I dag 
verner du ved å vokse. Det er en samlet tro på at fornybarsats-
ing er moderne.  

– Dette med vekst eller vern er en utdatert problemstilling?

– I stor grad. Vekst eller vern er fremdeles en problemstilling 
når det gjelder utbygging av vassdrag og arealbruk i naturen, 
men nå er det attraktivt med gjenbruk, enten det er klær eller å 
smelte aluminium på nytt. Sirkulærøkonomien blir virkeliggjort 
– fordi alle land er enige om det. 

– Jeg tror på en fornuftig 
bruk av staten for å redusere 

risiko og hjelpe fram umodne 
markeder. 

– I dag verner du ved å vokse. 
Det er en samlet tro på at forny-

barsatsing er moderne.  
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Vi må ta inn over oss de fordelings-
virkemidlene som den store omstill-
ingen vil kreve. Byrder og goder må 

fordeles rettferdig.

1.

2.

3.

Espen Barth Eides
3 forslag til en ny
næringspolitikk: 

Vi som styrer staten må ha tydelige og 
ambisiøse næringspolitiske mål som 
skaper den infrastrukturen som gjør 

det grønne skiftet mulig. 

Vi må bruke mulighetene i det grønne 
skiftet mer aktivt. Markedsutviklingen 

etterspør nå fornybare produkter – det 
er fantastisk. 
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Veksten må skje i det 
private næringslivet

Norge kan fortsatt skape vekst – og samtidig bli 
en ledende nasjon i det grønne skiftet. Men da 

må næringspolitikken være aktiv – ikke aktivistisk, 
mener Høyres nestleder Tina Bru.

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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Det er ikke lite Norge må utrette de neste årene. 25.000 
nye arbeidsplasser må skapes – hvert år, klimautslippene 
må kuttes betydelig og i arbeidslivet må det gjennom-
føres en omstilling uten sidestykke i historien. Det sies at 
vi står foran den fjerde industrielle revolusjonen.  

Hva betyr dette for næringslivet? Er bedriftene rustet til å  
bestige dette fjellet? 

Regjeringen har varslet et taktskifte innen nærings- og eier-
skapspolitikken, og antydet at mer penger fra det offentlige skal 
gi økt vekst. 
 
Men på stortingskontor nummer 310 sitter ei som advarer mot 
den løsningen. 

– Noe av det viktigste vi gjør for å skape nye arbeidsplasser, er å 
sørge for gode rammevilkår for vekst. Det gjør vi ikke ved å øke 
de offentlige utgiftene, sier Tina Bru (35). 

Hun er nestleder i Høyre og første nestleder i finanskomiteen 
på Stortinget. I nesten to år var hun olje- og energiminister i 
regjeringen Solberg. 

– Ingen partier kan med sikkerhet si hvor de 25.000 arbeids- 
plassene vil komme, men vi må forme politikken så gründere, 
bedrifter og større selskaper vil investere i flere arbeidsplasser. 
Det korte svaret på spørsmålet om hvordan vi skal lykkes, er at 
veksten må skje i det private næringslivet, sier hun. 

Hun fortsetter: 

– Samtidig skal vi lykkes med det grønne skiftet. Der har Norge 
et godt utgangspunkt for å skape mange industriarbeidsplass-
er. Mye av kompetansen i olje- og gassektoren er som hånd i 
hanske for kompetansen som trengs i fornybarbransjer, som for 
eksempel innen batteriproduksjon. I tillegg har vi tilgang på ren 
kraft i produksjonen. Det gir oss en kjempefordel. 

Nøkkelen for verdiskapningen de neste årene, ifølge Bru, er 
å skape en industri som er konkurransedyktig og bærekraftig. 
Men er norsk næringsliv klar til å møte den internasjonale 
konkurransen i grønn industri og digitalisering? 

– Ja, vi er godt rustet. Men det er utfordringer som må løses, 
og en av de største er å få den kompetansen som trengs. Vi 
vil trenge enda flere høyt kompetente folk, men også flere 
fagarbeidere. Og bedriftene må være med å skape fremtidens  
arbeidstakere gjennom mer inhouse-opplæring, med tett dialog 
mellom utdanningsmyndigheter, fylkeskommuner og nærings- 
livet. Samtidig må vi få bedre kvalitet i utdanningen og få flere 
ut av videregående. Vi må ha som mål å utdanne de fleste selv, 
men også regne med å rekruttere arbeidstakere utenfra.  

EØS-samarbeidet er helt vesentlig for at norske bedrifter skal 
ha et marked å nå ut til, påpeker hun, og frykter at enkelte par-
tier vil melde Norge ut av EØS. 

– Se konsekvensene i Storbritannia etter «Brexit». Plutselig fikk 
landet toll på tusenvis av varer. Uten EØS-avtalen ville også 
Norge stått i en vanskelig situasjon konkurransemessig. I 2020 
sto norsk industri for ca. 7 prosent av total verdiskaping, og sys-
selsatte over 216.000 personer, viser tall fra Norsk Industri, den 

– Bedriftene må være med å skape 
fremtidens arbeidstakere gjennom mer 

inhouse-opplæring, med tett dialog mellom 
utdanningsmyndigheter, fylkeskommuner 

og næringslivet. 
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– Næringspolitikken må være 
aktiv - ikke aktivistisk.

største landsforeningen i NHO. Disse tallene må øke i 
årene framover, sier Bru. 

– Vi har enorme muligheter i en globalisert økonomi, 
sier hun ivrig. 

– Vi kan skape et nytt industrieventyr med havvind, for 
eksempel. Det er et ufattelig stort behov i verden for en-
ergi, og skal verden kvitte seg med forurensende kraft 
må vi ta i bruk havvind. I Norge har vi en unik kompetanse 
til å satse på flytende havvind, og det er den energi- 
formen med størst internasjonalt potensial. 

– Noen påstår at overgangen til fornybar kraft går for 
tregt?

– Egentlig gjør den ikke det. I 2015 var det mange bed-
rifter som leverte til olje- og gassnæringen som hadde 
all inntekt fra den bransjen. I 2022 har mange av de 
samme bedriftene opptil halvparten av inntektene fra 
leveranser til havvindnæringen. Mye skjer allerede. Vi 
skal fortsette dette arbeidet, selv om ikke alle bedrifter 
vil bli levedyktige.
 
I arbeidet med å støtte bedriftene i det grønne skiftet, 
skiller Bru mellom en aktiv og en aktivistisk nærings- 
politikk.  

–  Det er den største forskjellen på høyre- og venstre- 
siden i næringslivspolitikken. Vi vil ha en aktiv nærings- 
politikk, med et virkemiddelapparat som støtter opp om 
morgendagens næringsliv. Der blir Enova, Innovasjon 
Norge, Norwegian Energy Partners og andre viktige for 
å skape et lønnsomt næringsliv. Men de skal ikke blande 
seg inn i driften. Staten skal ikke drive bedriftene og 
styre hva de bruker pengene på. Det vil være å drive en 
aktivistisk – ikke en aktiv – næringslivspolitikk.  

Et svakt lys fra Karl Johans gate i Oslo skinner inn fra 
de meterhøye stortingsvinduene. Bru sitter i en grønn 
kjole, foran henne på bordet har hun en bunke med 
sakspapirer. Dette rommet var Siv Jensens kontor før 
Fremskrittspartiet gikk i regjering i 2013, og i rommet ved 
siden av satt Erna Solberg. 
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– Egentlig er ikke høyre- og venstresiden så uenige 
om det offentlige eierskapet, men vi er uenige om 
dette: Vi i Høyre vil ikke opprette enda flere statlige 
selskaper for å satse spesifikt mot grønne løsninger. 
Vi vil heller støtte opp om den jobben som allerede 
gjøres.

– Kan ikke staten be for eksempel Statkraft om å satse 
enda mer på batteriteknologi? Eller hydrogen?

– Hvorfor det? Staten eier 70 prosent av Equinor, og 
de driver med hydrogen. Vi eier hele Statkraft, og de 
driver med hydrogen. Kan vi kreve mer? Vi kan ikke 
ha tunge, statlige aktører som kveler det private ini-
tiativet. 

–  Hva mener du er den største hindringen for å lykkes 
i næringspolitikken?

– Det største ville vært om vi meldte oss ut av EØS. 
Og det andre er skattenivået. Å øke skattene med 8,6 
milliarder kroner, som regjeringen gjorde ved blant 
annet å øke formuesskatten høsten 2021, er ikke et 
godt svar på de utfordringene vi står overfor. Spesi-
elt ikke i en pandemi. Skattesatsen er ikke det eneste 
som betyr noe for privat vekst, men det er kanskje det 
viktigste. 

– Hvordan ser du for deg at virkemiddelapparatet kan 
bidra til å løfte norsk næringsliv framover?
 
– Det viktigste er å forstå næringslivets behov. Vi 
brukte over 2 milliarder kroner for å støtte en av de 

– Det vil bli nødvendig med knall-
harde prioriteringer på statsbudsjettet 

i årene framover. 

største, flytende havvindparkene i Europa (Equinors 
havvindpark i Nordsjøen), vi brukte over 1 milliard på å 
støtte verdens reneste aluminiumsprosjekt (Hydro på 
Karmøy). De siste årene har vi gitt over 1,5 milliarder 
til ulike hydrogenprosjekter. Pengene går via virke-
middelapparatet, for de vet best hvordan pengene 
kan investeres. 

– Kan balansen mellom offentlig og privat sektor  
utfordre de næringslivspolitiske mulighetene i årene 
som kommer?  

– Ja, hvis offentlig sektor fortsetter å vokse og  
legge beslag på flere folk. Veksten i offentlig ansatte 
må bli lavere hvis vi skal skape flere jobber i privat  
sektor. Husk at det ikke er offentlig sektor som finans- 
ierer velferden vår. Det vil bli nødvendig med knall-
harde prioriteringer på statsbudsjettet i årene fram-
over. 

– Bør ikke staten ha en større og mer aktiv rolle i 
næringspolitikken og energipolitikken for å nå klima- 
målene?

– Jo, og det har vi bidratt til. Det viktigste for å nå  
klimamålet om null utslipp i 2050, er å lykkes med 
elektrifisering. Men å få til det er ikke enkelt. Vi må ha 
nok kraft tilgjengelig, og den må være rimelig nok.  
Investeringene i nett og fornybar energi vil bli kjempe- 
store de neste årene. Da er det viktig at myndig- 
hetene ikke vingler fram og tilbake, men holder fast 
ved dette fram mot 2050. 
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– Det viktigste for å nå klima-
målet om null utslipp i 2050, er 

å lykkes med elektrifisering.

Skattepolitikken: Fjerne formuesskatten 
på arbeidende kapital. Øke CO2-avgiften, 
men redusere andre avgifter. Summen av 

de grønne avgiftsøkningene skal gis tilbake 
til næringslivet i form av lavere skatt og 

avgifter. 

1.

2.

3.

Tina Brus 
3 forslag til en ny
næringspolitikk:

En egen gründerpakke: Vi vil blant annet 
legge opp til bedre opsjonsbeskatning og 
en egen ordning med gründerpermisjon. 

 Etablere et hurtigspor for større industri-
utvidelser- og etableringer: Da vil Norge 

hevde seg bedre i konkurransen med 
andre land. 

– Har staten vinglet for mye fram til i dag?

– Ja, se på vindkraft på land. Der er det stopp på alt 
fordi motstanden er stor. Men vi trenger mer kraft 
de neste årene, og da er det opplagt at kraftproduk- 
sjon må øke. Det er bedre enn å importere den ekstra 
kraften vi trenger, slik vi gjør i dag. Vi har ikke tid til å 
ombestemme oss underveis og si: «Nei, vi vil ikke ha 
større nettkapasitet likevel». 

Hun får et alvorlig blikk. 

– Gjør vi det, når vi ikke klimamålene.   
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– Vi påvirker markedet til å bidra 
til grønn omstilling gjennom vårt 

aktive eierskap. 
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Oslo skal 
være motoren 
i utviklingen 

av Norge

Oslo Science City, Hovinbyen, Operaen, Deichman, 
Munchmuseet – og snart Filipstad-utbyggingen. Hoved-

staden har aldri vært så nyskapende som nå, mener Oslos 
byrådsleder Raymond Johansen. 

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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– Oslo er den byen i Norge der det skapes flest nye arbeids- 
plasser. De aller fleste kommer i privat sektor, så det er ikke noe 
vi her på rådhuset har fått til alene. Men vi er en viktig del det. 

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, går som alltid offensivt 
til verks. Han leder en hovedstad som i 2019 ble kåret til «Norges 
mest næringsvennlige kommune», og enda mer har skjedd i de 
tre årene siden. 

– Vår rolle er å tilrettelegge for god næringsutvikling i byen. 
Vi tilrettelegger for samarbeid mellom universitetene og syke- 
husene om helseteknologi, vi utvikler klustere som Forsknings- 
parken og innovasjonsmiljøet i Oslo Science City. Og vi påvirker  
markedet til å bidra til grønn omstilling gjennom vårt aktive  
eierskap. 

Han legger albuene på låret. 

– Hvert år kjøper Oslo kommune inn varer og tjenester for 25-27 
milliarder kroner. Da bruker vi innkjøpsmakten til å stille krav i 
anbudsinvitasjonene. For å ta et eksempel: Vi stiller nå krav om 
fossilfrie byggeplasser. I 2016 fantes det én elektrisk gravemaskin 
på byens byggeplasser, nå er det 250. Vi bruker vår eiermakt til 
å skape arbeidsplasser og få oss gjennom det grønne skiftet. 

Her i rådhusets østre fløy, med utsikt mot Rådhusplassen og  
Oslofjorden, driver han Oslo by. Her har han originale 
Munch-malerier på veggene, prangende skap og et enormt 
skrivebord i oljet eik. Selv er Johansen like jovial som alltid, og 
møter oss med en kameratslig tone. «Er dette et sånt trøkke 
-til-intervju?», sier han spøkefullt. 

Han leder en hovedstad som har vokst med et helt Trondheim 
siden år 2000, nesten 200.000 flere innbyggere har kommet til 
Oslo de siste 20 årene.  Det skaper ikke bare et større behov for 
flere boliger og arbeidsplasser, påpeker Johansen.  

– Da er det like viktig med nok barnehageplasser, gode skoler 
og et bredt kollektivtilbud. Det er også næringsutvikling. Vi 
har 80.000 studenter i Oslo, og mange finner seg kanskje en 
kjæreste i løpet av studietiden og etablerer seg i byen. Vi må ha 
flere tanker i hodet samtidig, sier han. 

En av disse må bli å koble offentlig sektor sammen med privat 

næringsliv og kunnskapsmiljøene, sier han. 

– Vi skal bryte ned barrierene. Vi skal sørge for flere møteplasser 
mellom kommunen, privat sektor og ulike innovasjonsmiljøer. 
Vi kjøpte Myntgata 2 ved Kontraskjæret i 2017, en eiendom på 
13 mål med fem bygninger og et stort gårdsrom. Der er ambi- 
sjonen å skape et miljø der vi kan koble oppstartsbedrifter mot 
elever på videregående. Et tett samarbeid med næringslivs- 
aktører kan motivere elever – og sørge for god rekruttering for 
bedriften. Kanskje hjelper det en stakkars karriererådgiver på  
videregående også …

– Hva trengs fra utdanningssystemet for å møte utfordringene i 
Oslo de neste årene?

– Jeg har tett kontakt med universitetene og høyskolene,  
og vi trenger studenter til de ulike profesjonsutdanningene, 
men det er også et stort behov for barnehagelærere, før-
skolelærere og sykepleiere. Spørsmålet er om studentene velger  
de utdanningsretningene vi oppmuntrer til. Den akademiske 
friheten må kunne stå sterkt. Men jeg vil oppfordre flere til å ta 
en fagutdanning. Med fagbrev vil du alltid være en etterspurt 
arbeidskraft – og i dag er vi altfor avhengige av utenlandske  
arbeidere på nesten alle fagområder.  

På åpningen av Oslo Science City i november 2021, et øko- 
system for forskning og ideer fra Gaustad til Radiumhospitalet, 
med 300 oppstartsbedrifter, 7500 forskere og 30.000 studenter, 
sa Johansen: «Dette vil gjøre Oslo til en levende og attraktiv 
kunnskapsby». 

– Oslo Science City binder sammen det vi vil oppnå av samar-
beid mellom offentlig sektor, privat næringsliv og kunnskaps-
miljøer, sier han og tar nesten sats i fortsettelsen: 

– Oslo skal være dynamoen og motoren i utviklingen av Norge. 
Det er en forpliktelse vi har som hovedstad. Det er en motor 
i kraft av størrelse, og av utdanningsinstitusjoner og private 
bedrifter som satser sammen. Jeg er utrolig imponert over mil-
jøet på Oslo Science City. Det er så mange Petter Smart’er der. 
For mange er det en drøm om å bli kjøpt opp og flytte ut, men 
jeg håper miljøet kan få en egenverdi og det kan være med å  
etablere arbeidsplasser i Norge.  

– Vi skal sørge for flere møteplasser 
mellom kommunen, privat sektor 

og ulike innovasjonsmiljøer. 
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Han forteller videre om satsingsområdet i Hovinbyen, 
der det skal skapes nye, grønne arbeidsplasser og nettverk  
innen sirkulærøkonomi og bærekraftig byutvikling. Det er 
et grep for å se kunnskaps- og næringsutvikling i tettere  
sammenheng, sier han. 

– Utslippene fra byggebransjen har i flere år vært et pro- 
blem i Oslo, men her jobbes det med å finne løsninger som 
gjør at vi kan bli klimanøytrale fram mot 2030. Hovinbyens  
ambisjon er å bli et sentrum for sirkulærøkonomi og 
sirkulære løsninger innen bygg, anlegg og produksjons- 
næring. Den type grønn innovasjon er fremtiden.  

– Hvordan vil du beskrive kulturinstitusjonenes betydning 
for Oslo – og potensialet for mer kulturturisme til hoved-
staden? 

– Det er ikke mange år siden Oslo var mest kjent for  
Vigelandsparken og Holmenkollbakken. Nå er vi blitt en 
kulturhovedstad i Europa. Vi har bygget Operaen, vi har fått 
Deichman, Munch-museet, Nasjonalmuseet og fantastisk 
mange kulturscener som tilbyr alt fra heavy metal til vise-
sang og teater. Du kan spasere de 7,5 kilometerne fra Bygdøy 
til Sørenga og ha utsikt mot sjøen hele veien. Oslo har aldri 
vært mer attraktiv for folk som er ute etter en langhelg med 
kunst- og kulturopplevelser.  

– Noen av kunst- og kulturinstitusjonene etterlyser likevel 
mer samspill med det offentlige?

– Det viktigste Oslo kommune har gjort for kunst og kultur 
de siste årene, er å investere 5 milliarder kroner i byggingen 
av et nytt Munchmuseum. Og det koster årlig 350 millioner 
kroner å drifte museet. Utover det oppfatter jeg at kunst- og 
kulturinstitusjonene vil ha armlengdes avstand til det offent- 
lige, uten mer innblanding enn nødvendig.  

– Noen museumsdirektører har hevdet at de vil delta i 
næringsaktiviteter selv. Ikke bare for egen del, men for å 
løfte hele kunst- og kultursektoren. Hva er din kommentar 
til det?

– Noen vil nok ha mer frihet til å hente inn penger, kommer- 
sialisere kunsten og få innpass i styrerom der beslut- 
ningene tas. Museumsdirektørene gjør en fantastisk 
jobb, men der er vi ikke helt enige. Ta Munch-museet, for  
eksempel. Vi må ikke glemme at Edvard Munchs kunst var 
en gave til kommunen for å ivareta den på best mulig måte. 
Vi kunne kommersialisert Munch enda mer og gjort ham 
synlig på alle busser og biler, men vil vi det? Som jeg ser 
det, har kunstinstitusjonene frie nok tøyler. 

– Oslo har aldri vært mer attraktiv for 
folk som er ute etter en langhelg med 

kunst- og kulturopplevelser. 
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Raymond
Johansen

– Hva med det flerkulturelle Oslo? Tar vi i bruk den mangfold-
kompetansen vi har i den multietniske byen som hovedstaden 
er?

– Nei, vi er ikke gode nok til å ta i bruk den kompetansen. Å 
kunne flere språk og jobbe mot land som India, Pakistan eller 
Kina, er en berikelse. Men selv om deler av næringslivet etter-
spør den kompetansen, er andre for dårlige til å se den verd-
ien. 

– Kunne Oslo kommune ha stilt krav om større mangfold i  
anbudsprosesser?

– Det er en god tanke, for med kvinnekvotering har vi lykkes 
med å rette opp skjevheter i enkelte yrker. Vi er blitt bedre i 
Oslo, og nå ser vi hvor mange andre- og tredjegenerasjons 
innvandrere som gjør sin inntreden i en rekke posisjoner. Men 
kanskje tar det en generasjon til før vi lykkes med å integrere 
etniske minoriteter bedre i arbeidslivet. 

Han reiser seg, drar de tunge røde gardinene til side og ser 
mot Oslofjorden. Solen sender skarpe stråler gjennom hele 
byrådslederkontoret. Han myser mot Aker Brygge og Tjuvhol-
men. 

– Jeg husker da det var motorvei rett her nede. Vannet i  
Oslofjorden var så forurenset at det var umulig å bade der. 
Akers Mek. og tungindustrien fylte opp hele området der Aker 
Brygge er nå. Når jeg forteller utenlandske gjester om hvordan 
det så ut, tror de meg ikke. 

Han smiler. 

Vi må bruke eierskapspolitikken 
og være tydelige i våre krav om 
grønn omstilling for å påvirke 

markedet.

1.

2.

3.

Raymond Johansens 
3 forslag til en ny 
næringspolitikk:

Vi må våge å bruke risikokapital 
for å utvikle nye produkter i det 

grønne skiftet, som for eksempel 
karbonfangst og -lagring. 

Vi må få en enda tettere kobling 
mellom offentlig sektor og privat 

næringsliv for å bidra til bedre 
byutvikling. 

– Oslo har vært gjennom en enorm forvandling de siste 20-30 årene. 
Og endringene fortsetter, nesten alt til det bedre. Men du skal kunne 
kjenne igjen byen din gjennom den forvandlingen. 

Han ser drømmende ut gjennom vinduet. 

– Det neste er å bygge ut Filipstad-området på samme måte som vi har 
gjort med Bjørvika. Vi skal åpne hele den indrefileten av byen for Oslos 
innbyggere, med boliger, bademuligheter, skoler og næringsaktivitet. 
Det kommer til å bli bra det også.



41

I framtida må vi
leve av arbeid og 

kompetanse

– Vi må satse på det vi er best på: Kompetent arbeidskraft, 
effektiv produksjon og skyhøy selvtillit på vegne av norske 

bedrifter, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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– Selvsagt kan vi skape 25.000 nye arbeidsplasser hvert år. 

Are Tomasgard mangler ikke tro på hva det norske samfunnet 
kan oppnå de neste årene. LO-sekretæren, som i tre år var ord-
fører for Arbeiderpartiet i Sørum kommune i Akershus, mener 
at nøkkelen til suksess er samspillet mellom næringspolitikk, 
markedet og offentlig sektor.  

– Det er ikke mangel på oppgaver som skal løses – hverken i 
Norge eller i verden. Og vi har en kompetent arbeidsstokk som 
ønsker å jobbe. Resten er organisering, i regi av både marked 
og politikk, slik vi har lykkes med i generasjoner her i landet.  

Tomasgard er utdannet som fagoperatør innen elektrokjemisk 
prosessindustri – og som bedriftsøkonom fra Handelshøy- 
skolen BI. I tillegg har han tatt fag som sosialøkonomi, sosiologi 
og organisasjons- og arbeidslivspsykologi.

– Det avgjørende er at vi legger til rette for jobbskaping. Vi kan 
ikke vedta nye arbeidsplasser, men næringslivet må få ramme-
betingelser og forutsetninger for å skape nye jobber. Det betyr 
at vi må være attraktive for ny industri. I tillegg trenger vi langt 
flere hender i helsesektoren og annen offentlig tjenesteyting. 
Lykkes vi på alle fronter, er det realistisk å skape mange tusen 
nye jobber. 

– I hvilke deler av økonomien mener du at de fleste arbeids- 
plassene kan komme?

– I de deler av økonomien som bygger opp under overgangen 
til bærekraftig økonomi – og der vi har gode forutsetninger for 
å lykkes. LO har store ambisjoner om å skape nye verdikjeder 
innen flere områder med sterk vekst. Knoppskyting skjer fra  
allerede etablerte planter. Nye arbeidsplasser, nye teknologier 
og nye muligheter utvikles oftest best og raskest fra det vi alt 
har.

Tomasgard har selv vært gründer og selvstendig nærings-
drivende. I 2006 forfattet han en bok om forhandlinger, og i 
fagbevegelsen har han vært både spesialrådgiver, forhand- 
lingsrådgiver og næringspolitisk utreder. Han har stor tro på 
Norges muligheter i den grønne, globale økonomien. 

– Vi skal skape nye arbeidsplasser nettopp ved å redusere klima- 
utslippene. Verden skriker etter klimanøytrale varer og tjenester. 
Energi, mineraler, avanserte tjenester og bærekraftige natur- 

opplevelser … ingen produserer dette mer bærekraftig enn oss. 
Det kommer ikke til å bli lavere etterspørsel etter det vi i Norge 
eksporterer – tvert imot, sier han. 

– Hva med lønnsomheten? Alle oljeinntektene vi har basert vår 
velferd på?

– Lønnsomheten vil ikke bli den samme på lang sikt, det er sik-
kert. Selv om vi i krisetider vil kunne få svært høye inntekter fra 
olje og gass, må ikke det bli en sovepute, men heller en ressurs 
i utviklingen av nye næringer og arbeidsplasser. I framtida må 
vi leve av arbeid og kompetanse, det er ikke noe å sutre over. 
Det er rimelig sikkert at vi ikke får så lønnsomme arbeidsplasser 
fra noen annen sektor, som innebærer at vi må lykkes på flere 
fronter for å kompensere for nedgangen i olje- og gassektoren. 
Et hovedgrep for å redusere klimagassutslippene fra eksister-
ende industri, er elektrifisering. Det betyr at vi også har store 
muligheter knyttet til energiomstillingen, hvor Norge har store 
fortrinn med nesten 100 prosent fornybar energiproduksjon. 

Han mener at Norge ligger foran andre land i omstillingen. 

– Vi har for lengst organisert vekk lite produktive jobber  
som fortsatt har stor dominans i andre lands næringsliv. Vår 
modell med et sosialt sikkerhetsnett gjør det mye lettere å om-
stille næringslivet – og det gjør vi fortløpende. Vi har finansielle 
muskler gjennom inntekter fra petroleumssektoren og en vel-
fungerende økonomi, hvor omstilling, trepartssamarbeid og lav 
grad av ulikhet gir oss gode forutsetninger for å lykkes. 

– Hvordan skal Norge lykkes med å få økt eksport, som regjer- 
ingen har som ambisjon?

– Eksportmarkedet er nådeløst. Varer og tjenester møter 
kjøpere i et marked der pris og kvalitet er konge. Det faktum at 
Norge i 2022 fortsatt har en stor eksportnæring samtidig som vi 
har verdens høyeste lønninger for vanlige folk, forteller oss at 
dette er mulig å få til. Vi har en moderne økonomi og et nær-
ingsliv der konkurransekraften er bygget på kunnskap, erfaring 
og samarbeid – ikke et «race to the bottom» - med kun kamp 
om lavest mulig pris. Vi skal øke eksporten ved å gjøre mer av 
det som virker, og satse på våre komparative fortrinn: Kompe-
tent arbeidskraft, effektiv produksjon gjennom distribuert tillit 
og beslutninger som fattes der produksjonen skjer, raskt og in-
formert. Og ved å møte kundene der ute med skyhøy selvtillit 
på at norske bedrifter kan levere høy og jevn kvalitet, i tide og 
til rett pris. 

– Vi kan ikke vedta 
nye arbeidsplasser.
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– Vår modell med et
sosialt sikkerhetsnett gjør 
det mye lettere å omstille 

næringslivet – og det gjør vi 
fortløpende.
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– LO har medlemmer fra både offentlig og privat sektor. I hvilken 
grad er du bekymret for at disse sektorene vil settes opp mot 
hverandre? 

– Den balansen er god i dag og vi tror ikke det er et mot- 
setningsforhold. En god og fungerende offentlig sektor er en 
forutsetning for verdensledende virksomheter i privat sektor. 
Samfunnet må styre rammene rundt markedet og sikre at 
næringslivet har forutsigbarhet og lik konkurranse. Det skapes 
enorme eksportinntekter i privat sektor, men verdiskapingen 
foregår i både offentlige og private virksomheter. At vi har  
organisert produksjon av velferdstjenester utenfor et marked, 
er ikke et problem. Det er en styrke for landet vårt så lenge vi  
har demokratisk kontroll.  

– Hva trengs fra utdanningssystemet for å møte utfordringene 
vi står foran? 

– Vi trenger flere med kompetanse som bidrar til å bringe  
samfunn og næring sammen mot framtidas krav. Særlig vil vi 
trenge fagarbeiderkompetanse og ingeniørkunnskap i om- 
stilling av industriell produksjon. Vi må forstå at det kanskje 
viktigste konkurransefortrinnet vi har, er fellesskolen. At vi fra 
seksårsalderen og inn i tjueårene trenes på å snakke med 
hverandre på like vilkår uavhengig av status, titler og andre for-
hold, gjør at fagoperatøren snakker sammen med ingeniøren. 
Ingeniøren snakker sammen med forskeren, mens forskeren 
snakker sammen med operatøren. Alle snakker sammen og 

samhandler i prosessene. Samhandlingsmodellen er en vinner. 
Norge er samhandlingsmodellen, men da må vi skjønne net-
topp det som gjør dette mulig: Fellesskolen og små forskjeller.  

– Hvordan mener du at eksisterende bedrifter kan bidra til inno-
vasjon og nye arbeidsplasser?

– Ved å utvikle nye produkter og tjenester i eksisterende  
bedrifter. Vi bygger ny industri på skuldrene av den industrien 
vi har, og videreutvikler eksisterende industri og næringsliv. Den 
store sysselsettingsveksten får vi hovedsakelig gjennom å bygge 
verdikjeder og en leverandørindustri inn mot de nye industrielle 
mulighetene. Alternativet er store volumendringer i eksister- 
ende industri.

– Hvor aktiv mener LO at statens næringspolitikk bør være? 

– I lang tid har pendelen svingt mot passiv næringspolitikk og 
bruk av «nøytrale» rammevilkår som verktøykasse. Vi ser at flere 
og viktige aktører snur og ser hvordan politisk verktøy kan bidra 
til en effektiv næringspolitikk. Den aktive næringspolitikken har 
særlig fått fart for å finne løsninger på klimakrisen. Vi mener at 
en aktiv næringspolitikk, der man tør å definere områder å satse 
på, er riktig. 

– I den norske modellen har frontfaget 

en helt eksistensiell plass. 

– Vi trenger virkemiddel-
apparatet for å lykkes med den 

store omstillingen som store deler 
av det norske samfunnet og 
næringslivet skal gjennom.
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– Hvilken rolle har frontfaget for å sikre sysselsettingen, og  
beholde virksomhetenes konkurransekraft?

– I den norske modellen har frontfaget en helt eksistensiell 
plass. Hvis kostnadene til eksportnæringen overstiger inntekt- 
ene, forsvinner næringen. Da forsvinner over tid vår evne til å 
importere varer og tjenester som vi ikke kan eller vil produsere 
selv – som mobiltelefoner, biler og strømmetjenester. Ingen  
ønsker seg en slik framtid. 

Tomasgard tror at lønnsomhet og forutsigbarhet er det som vil 
frigjøre kapital til grønne investeringer. 

– Statlig kapital fortrenger ikke privat kapital, men har ofte en 
utløsende faktor for privat kapital. Vi har gode forutsetninger 
for å lykkes i kapitalintensive næringer med vår rikdom, men det 
må samtidig være attraktivt for utenlandsk kapital å investere i 
Norge. 

– Hva mener du er de viktigste virkemidlene i nærings- 
politikken?

– At vi har en stat som vet hvordan den skal legge til rette  
for gode ideer, og vet hvor viktig det er å la dem møte sine 
markeder. Modne forretningsideer må klare seg uten virke- 
midler. Da må vi ha tydelige politiske prioriteringer som støtter 
opp under disse. 

– Kan statens eierskapspolitikk være et verktøy for nærings- 
utvikling?

– Ja, brukt rett og med nok styrke kan eierskap være et verk-
tøy for næringsutvikling. Statlig involvering for å fremme for  
eksempel hydrogenproduksjon vil kunne fremskynde prosesser 
og redusere usikkerhet for private investorer. Staten har finans- 
ielle muskler som i mindre grad finnes i det private investor-
markedet for store innovasjoner. 

– Hvordan ser du for deg at virkemiddelapparatet kan bidra der 
framover?

– Virkemiddelapparatet har i lang tid bidratt til å redusere risiko 
ved utvikling av produksjon og produkter. Dette skal de fortsette 
med. Vi trenger virkemiddelapparatet for å lykkes med den store 
omstillingen som store deler av det norske samfunnet og nær-
ingslivet skal gjennom. Hva som skal prioriteres, må defineres 
gjennom samarbeid med næringsliv, politiske aktører og for-
ventninger til fremtidige markeder. 

Aktiv næringspolitikk med vilje og evne til 
å ta i bruk alle verktøyene, samt vilje til å 
ta risiko i sannsynlige fremtidsnæringer 
i en sirkulær verdensøkonomi drevet av 

fornybar energi.

1.

2.

3.

Are Tomasgards 
3 forslag til en ny 
næringspolitikk:

Forsterke den norske samhandlings- 
modellen. Fellesskolen og små forskjeller 

er selve juvelene i smykket.

Videreutvikle en sterk offentlig sektor 
for å understøtte trygge arbeidsplasser 
i verdensledende private virksomheter, 

med høy bærekraft og skatteevne.
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– Kraftbalansen vil være ned mot null allerede i 2026-27, 
og når vi ser den veksten som industrien planlegger, må 
vi ha på plass ny kraftproduksjon i 2026. Vi kan utvide 
vannkraften vår, men mange vassdrag er vernet. Vi kan 
gå for vind på land, men naturinngrepene er omstridt … 

Hilde Tonne sitter fremoverlent bak en stor, hvit pult i 
Statnetts lokaler. Det er ett år siden hun inntok sjefssto-
len, midt i en pandemi, rett inn i en europeisk energikrise. 
Men med et offensivt og reorganisert Statnett. 

– … Men det logiske svaret er havvind og utbygging i 
Nordsjøen. Her har Europa store målsetninger med 100 
gigawatts produksjon i 2030, det er i vår verden i dag. Og 
mål om 400 gigawatt i 2050, det er i morgen. Spørsmålet 
er: «Kan Norge ta en posisjon her?»  

Hun venter et øyeblikk før hun svarer. 

– Ja, det kan vi. Skal vi sikre nok kraft – og produsere den 
grønt – må vi være med på løsningen. Samtidig som vi 
investerer opp mot 100 milliarder kroner i nett på land. 
Det er det vi må gjøre for å ta det grønne skiftet videre og 
posisjonere Norge i næringsutviklingen. 

Bak dørene i et høyhus i Nydalen jobber menneskene 
som skal sikre landets kraftforsyning. Strømmen skal 
fram, til hus og industrier, syv dager i uken, 24 timer i 
døgnet, 60 minutter hver time. Samfunnet er avhengige 
av strøm for å fungere, og i Statnett er det aldri pause fra 
jobben med å sikre det norske kraftsystemet. 

Statnett driver motorveiene i kraftnettet som overfører 
kraft mellom de ulike delene av landet. Store, sammen-
hengende systemer av kraftverk, ledninger og transfor-

matorsystemer som skal sikre at forbrukerne alltid har 
nok strøm. Statnett driver også mellomlandsforbindelser 
og kraftkabler fra Norge til Sverige, Danmark, Nederland, 
Tyskland og Storbritannia. Vi forsyner eget land med kraft 
– og eksporterer til andre land. 

Men de neste årene er Norges kraftforbruk ventet å øke 
mer enn produksjonen, som kan gi kraftunderskudd og 
høye priser. Derfor må kraftnettet styrkes, ikke minst for 
å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til. Det er en 
enorm oppgave for Norge som nasjon, med Statnett 
som en av de viktigste aktørene. 

– Vi er i gang med en elektrisk omstilling, det vi i Statnett 
kaller «det grønne taktskiftet», sier Tonne. 

Det er ett år siden hun tok over som konsernsjef etter 
Auke Lont. 

– I løpet av det neste tiåret skal vi skape et helelektrisk 
Norge og få oss inn i nullutslippsverden mot 2050. Det 
vil gjøre Norge til en stor aktør på verdens kraftmarked. 
For Norge er det viktig å tiltrekke seg interessenter fra 
hele verden som vil investere i norsk satsing på batterier, 
hydrogenutvikling og datasentre, og den type industrier 
trenger kraft – og grønn kraft. 

– Er det regulatoriske hindringer i arbeidet med den 
grønne omstillingen?

– Vi må kraftsamle oss i Norge gjennom dette grønne 
skiftet, og da må vi se på hastigheten i konsesjonspros-
essene. Samtidig må vi i Statnett se på egne prosesser, 
om prosjektene er gode nok og planlegges nok helhetlig. 

Europa er i energikrise, Norges kraftoverskudd minker og ny kraft-
produksjon må på plass for å møte fremtidens behov. Statnetts 

løsning: Et grønt taktskifte og fullelektrifisering av nettet, forteller 
konsernsjef Hilde Tonne. 

Tekst: Lasse Lønnebotn
Foto: Thomas Kleiven

Strømmetjenesten
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– I løpet av det neste tiåret skal 
vi skape et helelektrisk Norge og 

få oss inn i nullutslippsverden 
mot 2050. 
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Vi skal investere for 10 milliarder kroner i året for å levere det 
industrien trenger, da må det skje i riktig tempo. 

– Fører de demokratiske prosessene til en sendrektighet i det 
videre arbeidet?

– Jeg vil ikke si det sånn, for de demokratiske prosessene er vik-
tigere enn noen gang. Vi må aldri glemme den gode dialogen 
med menneskene som bor der utbyggingen skjer. Skal vi lykkes 
med det grønne skiftet, må alle være med.  

– Hva trengs fra utdanningssystemet for å møte utfordringene vi 
står foran i det grønne skiftet?

– Vi trenger mer av all den kompetansen vi allerede bruker innen 
teknologi og samfunnsøkonomisk analyse. Samtidig trenger vi 
ny kompetanse, og jeg ser for meg mer bruk av humaniora som 
kan gi en bredere forståelse av utviklingen av hele fornybarsam-
funnet. 

– Det har i vinter vært en het debatt om de høye kraftprisene, og 
om vi skal strupe eller stenge ned overføringskablene til utland-
et for å redusere prisene hjemme. Hva mener du?

– I all hovedsak er svaret å investere i nok kraft, for det å møte 
fremtidens industribehov er en hovedoppgave for Norge. Sam-

tidig har dette med kraft og strøm ikke blitt diskutert nok her til 
lands før prisene økte i vinter. Jeg bodde mange år i utlandet, 
og der er det vanlig å skru av lyset når du forlater et rom. Folk er 
opplært til å spare energi. Det gjør vi ikke i Norge. 

– Nei?

– Så merker vi plutselig og brutalt at strøm er en utgiftspost. 
Kanskje har kraftbransjen vært litt «alene hjemme». Vi har brukt 
stammespråk og glemt hvordan vi skal kommunisere med van-
lige folk om kraft. Og plutselig vil alle snakke med oss og vi får 
mye kritikk. Vi trenger åpenhet, fakta og god dialog framover. 

–  Det har vært mer vanlig i andre land med strømsparing og 
høyere priser?

– Ja, mange ler av nordmenn som ikke skrur av lyset og bruker 
masse strøm til å varme opp inngangen til huset sitt, for ek-
sempel. Men nordmenn har i vinter lært å spare mer strøm. 
Energieffektivitet er bra, men det er ikke løsningen på alt. Vi er 
inne i en europeisk energikrise, en perfekt storm, der den høye 
gassprisen også bidrar til å dra opp strømprisen. Dette skjer 
samtidig som det er lav fylling i vannmagasinene i Norge, og da 
blir prisene høyere enn noen gang. Men prisene vil normalisere 
seg til et lavere nivå, men trolig bli høyere enn hva vi er vant 
med. 

– I all hovedsak er svaret å 
investere i nok kraft, for det å 

møte framtidens industribehov 
er en hovedoppgave for Norge.
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– Hvordan ser du for deg at Statnett kan samvirke med norsk 
næringsliv framover?

– Vi vil jobbe mer systematisk med kundene, og sørge for mer 
forutsigbarhet og åpenhet om hvor de kan knytte seg til nettet. 
Vi har plikt til å gi tilknytning på nettet, men alt er blitt større og 
mer komplisert de siste årene. I 2018 hadde vi fire søkere, i 2021 
var det 150, og inkluderer store oljeselskap, teknologigiganter 
og industrielle næringsparker langs kysten. Det er det ene. Det 
andre er at vi må jobbe tettere med de regionale selskapene i 
Norge som har ansvaret for kraftnettet under vårt. Da får vi bed-
re samarbeid over hele landet. 

- Det er mye som skal skje mot 2030. Er det spennende å være 
med på disse historiske endringene?

– Ja, det er en stor glede å være med på dette samfunns- 
oppdraget. For det er en stor utfordring å posisjonere Norge for 
fremtiden og sørge for en bærekraftig verdiskapning. Vi er midt 
i en klimakrise, og den skal vi være med å avhjelpe. Vi skal lykkes 
med det grønne skiftet. 

Hun blir hakket mer alvorlig. 

– Men vi må ikke glemme dette: Hovedoppgaven til Statnett er 
å sørge for forsyningssikkerhet. Vi skal sikre lys i lampa, 24 timer 
i døgnet. Og det gjør vi.  

– Vi må kraftsamle oss i Norge 
gjennom dette grønne skiftet, 
og da må vi se på hastigheten i 

konsesjonsprosessene. 
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– Vi er midt i en klimakrise, og den 
skal vi være med å avhjelpe. Vi skal 

lykkes med det grønne skiftet. 

Vi må fokusere enda mer  
på kraftproduksjon og utvikle for 

eksempel havvind. Der kan Norge ta en 
ledende posisjon med det fantastiske 

teknologimiljøet vi har i olje- og 
gassektoren i dag. 

1.

2.

3.

Hilde Tonnes
3 forslag til en ny 
næringspolitikk:

Vi må tenke mer helhetlig når vi inves-
terer i infrastruktur og hvordan kraften 

skal nå fram til sluttbrukerne. 

Vi må utvikle kraftsystemet, for det 
er helt nødvendig for å lykkes med 

bærekraftig verdiskapning.
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Det grønne 
skiftet skjer nå
Innovasjon Norge (IN) har aldri sett et mer grønnsatsende 

næringsliv. Nå gjelder det å utløse potensialet og få flere 

norske bedrifter inn på de store markedene, sier admini- 

strerende direktør Håkon Haugli. 

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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Hilde Tonne

– Jeg var i tvil om jeg skulle si det i Innovasjonstalen i fjor, men 
når vi sammenlikner norske oppstartsselskaper med uten-
landske, så er det én tydelig forskjell: I Norge investeres det for 
sent i kommersiell kompetanse, sier administrerende direktør i 
Innovasjon Norge, Håkon Haugli. 

Han sitter på sjefskontoret i Akersgata i Oslo i blå dress og strip-
ete slips. Rundt halsen dingler et nøkkelkort.

– Der har vi en utfordring. Kanskje skyldes det kulturelle for- 
skjeller eller at de sterke teknologimiljøene gjør at vi ikke er  
fremme nok i skoa kommersielt. Jeg tror ikke mange foreldre  
sitter rundt kjøkkenbordet og sier til ungen sin: «Selger er et bra 
yrke, det bør du satse på». Men det burde de kanskje si! Kunde-
forståelse og salg er en forutsetning for verdiskaping. Vi trenger 
mer av den kompetansen som tar løsningene ut i markedet. 

Et raskt smil følger.

– Og siden jeg er så godt i gang: I Kunnnskapsforlagets  fremmed- 
ordbok fra 1986, ble gründer bl.a. definert som «person som 
starter svindelforetak». Det sier kanskje også noe om hvilket 
syn vi hadde på kommersiell virksomhet. Vi har hatt neseklypa 
på når det kommer til kommersiell kompetanse. Den tanke- 
gangen henger litt igjen. Det kan blant annet være derfor vi ikke 
har lykkes med å kommersialisere forskningen, slik OECD har på-
pekt, fordi ordet «kunde» ikke klinger like godt i alle akademiske  
miljøer. 

– Du våget å si dette i Innovasjonstalen i fjor?

– Ja, det ble sagt. Men hvor godt mottatt det ble, vet jeg ikke. 

Det er ofte her bedriftene banker på når de trenger penger og 
rådgivning. Innovasjon Norge skal bidra til å øke innovasjon 
og skape fremtidens arbeidsplasser, og har 11 kontorer i Norge 
og 27 i utlandet. Hvert år deler det statlige selskapet ut rundt 7 
milliarder kroner i form av tilskudd, garantier og lån, og i koro-
na-tiden har budsjettet vært enda større. 

«Vi bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv 
gjennom kapital og kompetanse», er overskriften på selska-
pets nettsider. Mange har pekt ut Innovasjon Norge som en 
nøkkelaktør for at Norge skal lykkes med å skape 25.000 nye  

arbeidsplasser i året, øke eksporten og få et konkurransedyktig 
og bærekraftig næringsliv. 

– De nye arbeidsplassene må komme i eksisterende næringer, 
men også i næringer som vi ikke helt ser potensialet i ennå. De 
neste årene må vi gjøre investeringer i kunnskap og teknologi, 
og det innebærer å gripe muligheter som ikke er helt åpenbare i 
dag, sier Haugli, og trekker en linje 60-70 år tilbake: 

– Det var ingen som da så for seg at fiskeoppdrett og olje og gass 
skulle bli våre største eksportnæringer. Den uvissheten gjelder 
for fremtiden også. Men vi vet hvilke naturressurser vi har tilgang 
på og noe om hvilken kompetanse som blir viktig. Derfor vet vi 
ikke helt hva som er den nye oljen. Trolig er det flere nye «oljer». 
Haugli ser et norsk næringsliv som driver fram innovasjonen be-
dre enn noen gang før. 

– Vi ser en klar vridning mot en grønn satsing. For bare få år 
siden var andelen grønne prosjekter vi ga lån eller tilskudd til  
under 30 prosent. Nå er den over 60 prosent. Det skjer ikke  
hovedsakelig fordi vi stiller krav om grønn næringsutvikling, men 
fordi innovasjonen i næringslivet nå er grønn. Det grønne skiftet 
skjer der ute nå. 

Noe skjøt også fart da pandemien rammet, sier han. En sjokk-
digitaliserings-bølge flommet inn i løpet av 2020, og har siden 
fortsatt. 

– Grønt og digitalt henger sammen. Lenger ut i pandemien har 
vi fått flere digitaliseringsprosjekter med en klimabevissthet som 
spenner fra gjenbruk til matdistribusjon. Vi må tilbake til 2007 for 
å se flere børsnoteringer enn i 2020. Det er en god omstilling i det 
etablerte næringslivet og det skapes flere nye, grønne industri-
er, både innen batterier, hydrogen, havvind og sirkulærøkonomi. 
Denne bølgen tror jeg vil fortsette de neste 10-15 årene innen en 
rekke industrier. 

– Hvordan vil du beskrive Norges muligheter i den globaliserte 
økonomien framover?

– Vi har et godt utgangspunkt, men et godt utgangspunkt er ikke 
nok. Det er to grunnleggende systemskift vi må henge med på: 
Det ene er innen energi, som må produseres og brukes på nye 
måter. Og det andre er innen mat, som må produseres og dis-

– En velfungerende offentlig sektor er en forutsetning 
for et verdiskapende næringsliv – og motsatt: 

Et verdiskapende næringsliv finansierer en god,  
offentlig sektor. 
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- I Norge investeres det 
for sent i kommersiell 

kompetanse. 
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tribueres på nye måter. På begge områdene har Norge særskilte 
fortrinn. Vi har sterk kompetanse innen hele viften av energi- 
kilder, fra vannkraft, olje og gass, sol, og vind. Tilsvarende med 
mat: Vi har et velproduserende jordbruk og en stor oppdretts- 
industri til havs. Nå gjelder det å stokke beina, så dette gode 
utgangspunktet kan omsettes til økt  verdiskapning og eksport 
– og samtidig bidra til at norsk næringsliv kan bidra til å løse 
noen av verdens største utfordringer. 

– I innovasjonstalen sa du at norske bedrifter har brukt krisen 
godt, men at «det kommer et etterpå» der det skal skapes lang-
siktige verdier?

– Ja, og der er vi i virkemiddelapparatet viktige. Tradisjonelt har 
vi forholdt oss til enkeltbedrifter, men fremover må vi bidra til 
større løft av hele verdikjeder og økosystemer. Den tankegan-
gen har for eksempel erstattet forurensende ferger landet rundt 
med el-ferger. I EU ser vi mye av det samme løftet med «Mis-
sions», der tilpasning til klimaendringene identifiseres som ett 
av fem samfunnsoppdrag fram mot 2030. Klimatrusselen krever 
at mange løsninger må oppskaleres raskere enn før. 

– Hva skal til for å utløse privat kapital og investeringer i det 
grønne skiftet?

– Jeg tror det vil komme av seg selv. Det vil investeres i grønt 
fordi kapitalmarkedene naturlig går den veien. Investorer ser at 
det er der lønnsomheten vil være. Det offentliges rolle vil være 
å ta den risikoen markedet ikke ennå tar, fordi noen teknologier 
eller markeder er umodne. 

Han peker på et punkt han mener er undervurdert:  

– Vi har et godt utgangspunkt, 
men et godt utgangspunkt er 

ikke nok. 

Vi må være til stede ute i verden, 
forstå markedene, og omsette 

etterspørselen til konkrete avtaler 
for norske bedrifter. 

1.

2.

3.

Håkon Hauglis
3 forslag til en ny 
næringspolitikk:

Vi må øke investeringene i 
fastlandsindustrien.

Vi må bygge gode partnerskap 
om samfunnsutfordringene i 
Norge, på tvers av sektorer. 
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– Glem heller ikke påvirkningskraften fra kunder og ansatte. 
Fondskunder spør bankene om de investerer i bærekraftige 
fond og ansatte i virksomheter stiller krav til arbeidsgiveren om 
å være med på klimadugnaden. Det gjør meg optimistisk, for 
det tyder på at en sterk bevegelse er i gang, med mange kreft-
er som trekker i samme retning. Jeg er mer urolig for hvor stor 
plass norske virksomheter vil få i konkurranse med andre, sterke 
aktører. Norge er ikke alene om å ha løsninger av betydning i 
det grønne skriftet. 

– Hva kan bedriftene selv gjøre for å være best rustet i denne 
konkurransen? 

– Bedriftene står selv for de store endringene, og det går ofte 
raskere i næringslivet enn i deler av offentlig sektor. En velfun-
gerende offentlig sektor er en forutsetning for et verdiskapende 
næringsliv – og motsatt: Et verdiskapende næringsliv finansier-
er en god, offentlig sektor. De trenger hverandre. Nå trenger vi 
å slippe løs innovasjonen i det offentlige. Vi trenger offentlige 
ansatte og ledere som har frihet til, kan bygge kultur og skape 
rom for nytenkning, både innen helse, transport og utdanning. 
Å løse noen av de store utfordringene fremover, kan kun skje i 
samspillet mellom offentlige virksomheter og bedrifter. 

– I det bildet, hvor aktiv mener du næringspolitikken bør være?

– Jeg er spesielt opptatt av at vi ikke raserer det som fungerer 
bra. Vi har rigget oss godt for en næringsutvikling som er i takt 
med klimamålene, men innsatsen kan alltid kalibreres og koor-
dineres enda bedre. 

Det er tre år siden Haugli tok over som sjef i Innovasjon Norge. 
Han sier det har gått like fort som tre uker – og at endringene 
har vært store og i blant oppleves som 30 år. 

– Hvordan ser du for deg at virkemiddelapparatet kan bidra til å 
løfte norsk næringsliv framover?

– Det er jo selve kjerneoppgaven vår, og vi samarbeider godt 
med de andre virkemiddelaktørene. Hovedsakelig handler opp-
gaven om de tre K’ene: Bidra til kapitaltilgang, kompetanse- 
tilførsel og kundesiden. Vi er til stede i internasjonale markeder 
og kan identifisere muligheter for bedriftene. Og vi kan bidra 
med et kunnskapsgrunnlag for politikken: Hvordan går det med 
batterimarkedet? Med framgangen innen havvind? Vi spiller en 
viktig rolle overfor bedriftene og beslutningstakerne. 

– Du er optimistisk på vegne av et næringsliv som henger med 
i omstillingene?

– Ja, bedriftene gjør de rette grepene nå. Og vi i Innovasjon 
Norge går inn i dette med stor utålmodighet og jeg vet alle 
mine kolleger deler det sterke eierskapet til samfunnsoppdrag-
et vårt. Store deler av næringslivet er i gang med omstillingen, 
men jobben er langt ifra over. Å skape 25.000 arbeidsplasser 
hvert år er en formidabel oppgave. Særlig når vi samtidig skal 
møte klimakravene. Og står foran en demografibølge med en 
eldre befolkning som vil stille større krav til velferdsstaten. 

Han smiler tappert. 

– Det mangler ikke på oppgaver. Men jeg gleder meg over at 
tempoet i innovasjonen er godt, og det er det vi måles på. Så 
skal vi også måles på hva som kommer ut av lønnsomme og 
produktive næringer i den andre enden. Det er vårt viktigste 
parameter. 

– Å skape 25.000 arbeids-
plasser hvert år er en
formidabel oppgave.
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Forspranget ligger
i forskningen
Norge har et fortrinn som må voktes som gull, og 
gjør vi det er vi rustet for de store omstillingene, 
sier Forskningsrådets administrerende direktør 
Mari Sundli Tveit.

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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– Hvis det er noe pandemien har gitt oss, så er det forståelsen 
av hvor viktig forskning og innovasjon er for samfunnet vårt. 

Forskningsrådets direktør, Mari Sundli Tveit, lener seg over bor-
det. 

– Vi hadde ikke fått vaksiner i løpet av åtte måneder uten 
kunnskapen vi allerede har bygget oss opp gjennom flere tiår 
med forskning, ofte med tynn finansiering. Plutselig kom det 
arbeidet til anvendelse. Det er den samme type beredskap vi 
trenger for å løse de neste krisene. 

Rundt henne strekker Forskningsrådets etasjer seg i høyden, 
der rundt 450 ansatte jobber for at forskning skal skapes, brukes 
og deles. 

– Tenk om vi kunne fått den type «sense of urgency» om klima-  
og naturkrisen, velferdskrisen, kreftgåten eller Alzheimer. Vi 
glemmer ofte at mange år med forskning plutselig kan aksel-
erere, som det gjorde med vaksinene. Det er dette store, brede 
kunnskapsgrunnlaget som er helt avgjørende å ha med seg de 
neste årene. 

Hun smiler.

– Derfor skal vi aldri kaste bort en god krise. Vi må ta med  
lærdommen fra pandemien og skyte fart mot de andre krisene. 

Utenfor glassvinduene på Lysaker suser bilene, bussene og 
trailerne forbi i sedvanlig morgenrushtempo. Her på innsiden 
av Forskningsrådets lokaler går alt mer langsomt. Men kanskje 
bare tilsynelatende.  

For det statlige forvaltningsorganet, som hvert år investerer 
rundt 11 milliarder kroner i forskning- og innovasjonsprosjekter, 
har også dårlig tid. Bak hver kontorpult og foran hver pc sørges 
det for at vi kan legge best mulig til rette for at forsknings- 
miljøene kan bidra til at det skapes 25.000 nye jobber hvert år, 
over hele landet, blir et nullutslippsland innen 2050 og sikrer 
fremtidens velferdsstat. Uten forskningen vil vi ikke løse vår tids 
største utfordringer, mener Sundli Tveit. 

– For å løse alle oppgavene framover, må vi være kunnskaps-
baserte. Norsk næringsliv kan ikke lenger lene seg på veksten 
i olje- og gassektoren, derfor må vi satse på de konkurranse-
fortrinnene vi har. Den kompetansen vi har om hav, maritim 
næring, offshore, subsea, logistikk og tjenester knyttet til dette 
kan brukes til å knive på nye markeder, enten det er havvind, 
batterier, hydrogen eller elektrifisering. I tillegg er det også 
viktig å understreke at vi vil ha store muligheter på flere andre 
områder, som for eksempel helse og helserelatert forskning og 
innovasjon og IKT, for å nevne noen eksempler. 

Hun har vært leder i Forskningsrådet i ett år, en jobb hun stort 
sett har gjort fra sin egen stue på grunn av pandemien.

– Aktiv forskningspolitikk handler om å satse på det vi er best 
på, og bygge videre på det, oppover og oppover. Den jobben 
tar aldri slutt. Derfor er det beste rådet til næringslivet å satse på 
forskning og innovasjon. 

– Du har sagt at forskning er grunnmuren i samfunnsutviklin-
gen? 

– Ja, i den forstand at all samfunnsutvikling må være kunnskaps-
basert. Det er forskningen som gjør at vi kan akselerere mot nye 
løsninger, så vi får den utviklingen vi ønsker oss. Regjeringen 
har sagt hvilke mål som gjelder, og det er 25.000 nye jobber i 
året, 50 prosents økning i fastlandseksporten og halvering av 
klimautslippene innen 2030. Da må vi bidra til at bedriftene får 
den drahjelpen de trenger så vi lykkes med dette. 

Den fulle kaffekoppen foran henne forblir full.
 
– Vi hadde et næringsliv som var på knærne den første tiden i 
pandemien, men samtidig var det all time high i næringslivet på 
innovasjon. Da måtte vi snu oss rundt og utnytte det momentet, 
så bedriftene får fart ut av krisen. Vi tildelte raskt mer penger 
til Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), et bedriftsledet 
prosjekt med ulike aktiviteter, og det gjorde at bedriftene holdt  
innovasjonstakten oppe.  

– Ingen lykkes alene. Derfor samarbeider Forskningsrådet med 
andre deler av virkemiddelapparatet for å bidra til den grønne 
omstillingen. Et av de største grepene da, er Grønn plattform, 
sier Sundli Tveit.

– Det er et samarbeid med flere i virkemiddelapparatet, Enova, 
Siva og Innovasjon Norge, om å skape nye, grønne jobber. Der 
har vi delt ut over 1 milliard kroner, og det er et virkemiddel som 
skal gi oss gode løsninger på vei ut av pandemien. 

– Norge trenger et bredt, kunnskapsbasert omstillingsforlik, har 
du uttalt?

– Ja, alle aktørene vet hva de kan bidra med for å nå målene, 
og da må vi samhandle effektivt så omstillingen står seg godt. 
Sånn tror jeg alle i virkemiddelapparatet tenker. 

Hun lyser opp i øynene.

– Så må vi aldri glemme ett spesielt fortrinn som Norge 
har, og som vi må vokte som gull: Tilliten. Den er en for- 
utsetning for at alle blir med i omstillingen og stoler på beslut-
ningene som må tas raskt. 

– Vi må ta med lærdommen fra 
pandemien og skyte fart mot de 

andre krisene. 
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– Norsk næringsliv kan ikke lenger lene 
seg på veksten i olje- og gassektoren, 

derfor må vi satse på de konkurranse-
fortrinnene vi har. 
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– Vi bruker vanvittige 
600 milliarder kroner i året på 

offentlige innkjøp – det i seg selv 
er en godt trimmet innovasjons-

motor. 

No brainer: Vi må satse på 
forskning og innovasjon. 

1.

2.

3.

Mari Sundli Tveits 
3 forslag til en ny 
næringspolitikk:

Vi må ha godt samspill mellom 
offentlig og privat sektor, og mellom 

aktørene i virkemiddelapparatet. 

Vi må ha konkrete, ambisiøse 
mål – og forstå fortrinnene vi har 

i Norge. 

– Mener du tilliten mellom partene i arbeidslivet?

– Ja det er en viktig del av det, og jeg mener både den og 
tilliten generelt, den som det norske samfunnet har hatt i 
alle år. For at kunnskapsgrunnlaget skal utvikles og at alle 
henger med i store endringene, er tilliten helt avgjørende. 

– Har tilliten stått sin prøve i pandemien?

– Ja, i løpet av pandemien ser vi at tilliten til forskningen 
har økt. Vi har aldri hatt så gode tall. Folk flest setter sin lit 
til at forskning bidrar til positive samfunnsendringer.  
 
– Det diskuteres stadig hvor passiv eller aktiv nærings- 
politikken bør være, hvor aktiv synes du den bør være?

– Vi har en kjempemulighet til å være mer aktiv når det 
gjelder offentlige innkjøp av varer og tjenester. Vi bruker 
vanvittige 600 milliarder kroner i året på offentlige inn-
kjøp – det i seg selv er en godt trimmet innovasjons- 
motor. Vi har kommet langt for å elektrifisere ferger rundt 
om i Norge, men vi kan bruke de pengene til å utrette mer, 
til å få mer fart på innovasjonstakten. Hvis vi kan få flere 
markeder til å satse på fornybare løsninger ved å være mer 
aktiv i innkjøpene, er det vinn-vinn. Bedriftene utvikler seg 
og vi som land når målene våre. 

Hun ser på klokken. Snart skal hun av gårde til et intervju 
med samfunnsmagasinet «Ekko» på NRK Radio.  

– Det er ett viktig tema vi ikke har snakket om, og det er 
«Horisont Europa», EUs rammeprogram for innovasjon og 
forskning. Vi vil ikke lykkes med å skape 25.000 nye arbeids- 
plasser i året eller øke fastlandseksporten, om vi ikke er 
med på den europeiske arenaen. Det er inspirerende 
hvordan EU har tenkt mot fremtiden, med «Green Deal», 
strategien for grønn vekst, og «Recovery Plan», som skal 
hjelpe landene ut av koronakrisen. 

– Ja?

– Vi lykkes bare sammen med våre europeiske partnere,  
og da må vi delta i «Horisont Europa». Bare da kan vi 
være helt framme på forskning og innovasjon, ikke en 
gang eller et år, men hele tiden. Vi må sørge for at bedrif-
tene beholder sin posisjon, så de får innpass på de store 
markedene. 
 
Det handler om å lykkes i den globaliserte økonomien og 
nå bærekraftmålene, sier hun. 

– I denne tiårsperioden skal Forskningsrådet investere 100 
milliarder kroner – minst. Og når vi kommer til 2030, vil jeg 
at vi skal si: «Vi gjorde det rette i 2022. Vi visste hva løsnin-
gen var, og gikk for den i god tid». 

– Du er optimist?

– Alltid. Og når jeg ser engasjementet hos de ansatte i 
Forskningsrådet og ambisjonene i næringslivet, blir jeg 
enda større optimist. 
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Vi må være
pragmatiske 
- ikke ideogiske

Samfunnsøkonom og SIVA-styreleder 
Kjell Roland tror Norge vil lykkes med 
det grønne skiftet, men kommer med 
en advarende pekefinger: Vi må være 
pragmatiske og løsningsorienterte i 
omstillingen – ikke ideologiske. 

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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– Det er ingen land i verden som har et så kompetent statlig 
eierskap som Norge. Ingen! 

Kjell Roland (69), sosialøkonom og en av grunnleggerne av  
analyseselskapet ECON, snakker med rolig, men tydelig 
stemme. 

– Det betyr at staten eier mer av næringslivet enn tilfellet er i 
andre vestlige land, og kanskje eier den norske staten like mye 
av næringslivet som Kina gjør med sitt. Men vi driver det mer 
profesjonelt og har en eierskapsavdeling i næringsdeparte-
mentet som er best i verden. 

Han får et skarpt blikk. 

– Det betyr at vi kan bruke det statlige eierskapet i omstillingen 
de neste 15-20 årene. Da kan vi bygge verdikjeder for hydrogen, 
da kan vi løfte fram nye industrier og samtidig bevare mye av  
inntektslikheten. Noen liker ikke det statlige eierskapet av  
ideologiske grunner, men i min pragmatiske verden utvider det 
verktøykassen i næringspolitikken. Det gjør at vi står bedre rust-
et i det grønne skiftet. 

Roland møter oss bare få minutter etter at han fulgte regjering- 
ens pressekonferanse med argusøyne. Der la statsminister  
Jonas Gahr Støre fram de konkrete planene for å løse fram-
tidens energibehov. «Grønt lys for havvind» og «Støres hav-
vindsatsing» er toppsakene på de største mediene, og Støre 
siteres på at utbyggingen til havs vil gi strøm til rundt 450.000 
husholdninger. 

– Den norske vannkraften er det beste kraftsystemet i Europa, 
og med vindressurser på land og til havs, vil vi få tilgang på 
nesten ubegrenset fornybar energi, sier Roland, som i dag er 
styreleder i SIVA, Selskapet for industrivekst. SIVA, som er en 
del av virkemiddelapparatet, utvikler og finansierer infrastruktur 
for næringsutvikling. Det inkluderer inkubatorer, næringshager, 
innovasjonssentre og industribygg. 

– Skal vi nå klimamålene og lykkes med å skape nye arbeids- 
plasser, er en absolutt forutsetning at vi bygger ut mer energi – 
og det har vi ressurser til. Da kan det norske kraftsystemet være 
det beste og billigste også om 50 år. 

– Er norsk næringsliv rustet til å møte konkurransen i møtet 
med de drivende trendene internasjonalt, det grønne skiftet og  
digitaliseringen?

–  Vi er godt posisjonert. En gledelig nyhet de siste to år, er  
all kapitalen som er hentet inn til grønn teknologi på aksje- 
handelsmarkedet Oslo Euronext Growth. Der har risikovillige 
investorer satset store beløp på å utvikle grønn teknologi fordi 
de tror selskapene vil bli lønnsomme på sikt. Og vi har et over-
raskende godt entreprenørskap i Norge. Til og med venture-
markedet er vesentlig styrket de senere år.

– Men de skal inn på internasjonale markeder med tøff konkur-
ranse?

– Absolutt, og det Norge må gjøre er å utvikle et virkemiddel- 
apparat som er mer i tråd med EU. Vi kan ikke ligge langt etter 
EUs rammevilkår, vi må konkurrere på like vilkår – og da trenger 
vi et virkemiddelapparat som er tilpasset den nye virkeligheten 
med radikal politisk styrt omstilling mot en grønn økonomi. 

– Det har vi ikke i dag?

– Virkemiddelapparatet er styrt av jus, likebehandling og formal- 
regler, mer enn substans og resultater. Det samvirker for lite, 
noe som skaper ineffektivitet. For eksempel kan en søknad til 
Statnett om å bygge en ny transformator, eller en søknad til 
NVE om å bygge batterifabrikk, settes på vent fordi et hyttefelt 
må behandles først. Det blir for dumt. Vi må prioritere det som 
er viktigst ut fra en samfunnsmessig vurdering. 

Han sier at veksten i norsk industri de neste 20-30 årene må 
komme i fornybar energi, og peker på at Norge har de «beste 
vindforholdene» og «nesten ubegrenset med areal». 

– Skal vi nå klimamålene og lykkes 
med å skape nye arbeidsplasser, er 

en absolutt forutsetning at vi bygger 
ut mer energi.
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– Men vi trenger en pragmatisk, målrettet og kunnskapsbasert 
næringspolitikk, sier han. 

– Hva legger du i det?

– Vi må ikke styres av ideologi. Det store bildet etter andre 
verdenskrig, fram til 1970-tallet, er at statens rolle var framskutt 
og aktiv. Mot 1980-tallet fulgte så en mer liberal periode etter 
USA-president Reagan og Storbritannias statsminister Thatcher. 
Da privatiserte UK statsbedriftene, mens Norge skapte verdens 
beste statlige eierskap. Og den norske oljehistorien viste en 
pragmatisk stat innrettet på å ivareta det norske folkets inter-
esser, vi kopierte ikke andre land men skapte norske løsninger 
gjennom statsoljeselskap, Statens direkte økonomiske engasje- 
ment i petroleumsvirksomheten (SDØE) og Oljefondet. Og 
en imponerende og høyteknologisk leverandørindustri som 
konkurrerer på verdensmarkedet. 

Han får et alvorlig blikk.

– Nå er vi igjen i en fase der staten skal spille en dominerende 
rolle i omstillingen av samfunnet. Da er det viktig at pendelen 
ikke svinger for langt og at staten detaljstyrer eller overkjører 
markedet. Vi må ha en næringspolitikk som er forutsigbar og 
ikke følger ideologiske retninger. Vi må ha et tett samspill mel-
lom stat og næringsliv. Det var en slik pragmatisk og resultat- 
orientert politikk som gjorde at vi ikke fulgte England på 
1980-tallet og privatiserte statsbedriftene, men skapte bedre 
eierskap. Nå har forresten England startet å reversere disse  
reformene.

– Frykter du at ideologiske spenninger i politikken kan bringe 
næringspolitikken ut av balanse? 

– Egentlig ikke, for historien viser at vi har vært mer pragmatiske 
enn ideologiske. Stat og marked har spilt godt sammen og vi 
har klart å bruke naturressursene godt.  Jeg ser ingen grunn til 
at det ikke skal bli sånn framover også. Men vi ser et taktskifte 
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– Historien viser at vi har vært mer 
pragmatiske enn ideologiske. Stat 

og marked har spilt godt sammen og 
vi har klart å bruke naturressursene 

godt. 

nå: Fra en passiv holdning til EU og klimapolitikken, og en frykt 
for å gripe inn i markedet, til en stat som skal være mer fram- 
overlent og aktiv i næringspolitikken.

Likevel er det mer å gå på når det gjelder effektivitet, sier  
Roland. 

– I SIVA har vi spilt inn forslag om å tilrettelegge bedre for nye 
industrier ved å klargjøre industriarealer der infrastrukturen 
gjør det mulig. Særlig det å regulere areal tar for lang tid, og i  
realiteten taper vi mot Sverige og Finland, der det raskere leg-
ges til rette for at nye industrier kan etablere seg. Det er et stort 
problem at de regulatoriske prosessene om areal er for om- 
stendelige og tar for lang tid i Norge. Jeg er styreleder i  
Nordic Mining som skal bygge en i internasjonal sammenheng 
bærekraftig gruve i Førdefjorden. Det har så langt tatt 12 år fra 
vi startet planlegging, vi har enda ikke fått svar på siste anke 
om driftstillatelse. Lærdommen er at ikke prøv å bygge gruve i 
Norge tross de store mineralressursene som finnes og som er 
nødvendige for det grønne skiftet.

For fornybar energi som for gruver er konsesjonsprosessene 
for lange. Det er ikke ønskelig å senke krav til miljø og sam-
funnsforhold, men prosessene må gå mye raskere og bli mer 
forutsigbare. 

Han puster tungt. 

– Vi vet også at det tar rundt 10 år å bygge nye overføringskabler 
for kraft til sentralnettet. Det er for tregt hvis vi skal henge med i 
det grønne skiftet. Vi må produsere mer fornybar energi – og vi 
må få den fram. Da må konsesjonsprosessene strammes opp og 
kortes ned. 

– Hva skjer om Norge ikke klarer å produsere nok energi? 

– Da har vi ikke sjans til å nå klimamålene. Da klarer vi ikke å 
bygge nok ny industri og vi får ikke til den gradvise omstillingen 
fra olje- og gassnæringen over til fornybarnæringen. Vi har en 
leverandørindustri med store teknologimiljøer som bare venter 
på å ta en ny rolle, særlig med flytende havvind.  

– Men du tror vi vil lykkes med omstillingen?

– Historisk har vi lykkes med dette. Staten har spilt godt sammen 
med næringslivet, og pressekonferansen om satsingen på hav-
vind er et skritt i riktig retning.  

– Det må vel utløses mer privat kapital for å få fart på investering- 
ene?

– Ja, jeg er rådgiver for Sparebanken 1 Markets på fornybar  
energi og ser stor investeringsvilje mot grønne teknologimiljøer. 
Utfordringen er å skalere dette opp. Skal man bygge en batteri-
industri, kreves det at staten tar en aktiv rolle med å legge til rette 
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– Det grønne skiftet er altfor viktig til å 

leke partipolitikk og prøve ut idelogier. 

Vi har sett at samspillet mellom stat og 

næringsliv har fungert, uavhengig av 

regjeringer.

Vi må ha store endringer i energi-
politikken. Vi må sikre mer vannkraft 
og vindkraft på land i første fase og 

storskala til havs etter 2030.

1.

2.

3.

Kjell Rolands 3
forslag til en ny

næringspolitikk:

Tettere samarbeid med EU. Vi må i 
større grad være på innsiden i det 

europeiske samarbeidet. 

Et mer framoverlent næringsdepar-
tement, der et erfarent embetsverk 
er pragmatisk og resultatorientert i 

samspill med private aktører. 

og skape et kompetansemiljø. Langskip-prosjektet for 
fangst og lagring av CO2 var en kostnad på 25 milliarder 
kroner der staten tok mesteparten av regningen – og det 
må den gjøre for å utvikle ny teknologien til produkter i 
markeder som ikke eksisterer. 

– Men?

– … men det er viktig å ikke gå skoene av seg. Vi må ikke 
lage ordninger der det blir sugerør inn i statskassen. Det 
offentlige må ikke bli nyttige idioter, men sammen med 
næringslivet bygge nye verdikjeder. 

– Andre vil heller liberalisere mer og la markedskreftene 
styre mer av næringsutviklingen? 

– Da får vi ikke til det grønne skiftet. Her må vi følge EU. 
Det grønne skiftet er altfor viktig til å leke partipolitikk og 
prøve ut idelogier. Vi har sett at samspillet mellom stat 
og næringsliv har fungert, uavhengig av regjeringer. Det 
synes jeg vi skal fortsette med.  
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Tiden for at kunst, kultur og næringsliv
skal finne sammen er nå, mener Munch-
museets direktør Stein Olav Henrichsen, 
Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo 
og Oslo-Filharmoniens direktør Ingrid 
Røynesdal.  

Kunstsektoren
som næring og
brobygger
Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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Interessen for kunst og kultur har kanskje aldri 
vært større i Norge enn nå. Det begynte med 
den nye Operaen, fortsatte med åpningen av 
Deichman i 2020, ett år senere åpnet det nye 
Munchmuseet og i juni 2022 følger Nasjonal- 
museet etter. Store medier som The Independent,  
Time Out og The Guardian har allerede pekt ut 
Oslo som stedet du MÅ besøke i 2022. Vårt lille 
land er blitt et sentrum for kunst- og kultur- 
opplevelser. 

Griper vi muligheten? Utnytter vi potensialet? 
Finner kunsten, kulturen, nærings- og reiselivet 
sammen så alle deler kan styrkes? Ifølge direk-
tørene for det hele, Munchmuseets Stein Olav 
Henrichsen, Nasjonalmuseets Karin Hindsbo og 
Filharmoniens Ingrid Røynesdal, er det mer å gå 
på. 

– Vi på Munchmuseet har kompetanse, arenaer, 
nettverk og gode samarbeidspartnere som også 
kan åpner dører for andre norske nærings- 
aktører, sier Henrichsen, som er inne i sitt 12. år  
som museumsdirektør.
 
– Men det trengs mer helhetlig kompetanse om 
hvordan dette skal samordnes. Politikere må se  
på kunstsektoren som næring, og gi tilgang på 
virkemiddelapparatet til sektoren. Vi som museum 
er også en kommersiell aktør, men vi er ute  
av alle stimuleringssystemer. Vi er ikke med i 
Forskningsrådets satsinger, vi kan ikke gå til Inno-
vasjon Norge, vi kan ikke investere eller ta utbytte. 
Det er flere næringsincitamenter vi er frakoblet, 
og det er kontraproduktivt. 

Han puster tungt. 

– Vi skaper verdier, arbeidsplasser og driver butikk 
her vi også. 

Han tar oss gjennom etasjene på det nye 
Munchmuseet til 2,7 milliarder kroner som ble 
åpnet av kongeparet 22. oktober 2021. Her er det 11 
utstillingssaler over syv etasjer, 4365 kvadratmeter 
over 60 meters høyde. Alt dedikert til én kunstner, 

den verdensberømte Edvard Munch. Det er godt 
med besøkende denne dagen, selv om det er  
midt i uken. Men det er ikke bare kunsten som 
trekker besøkende. Her møtes foreldre i permisjon 
til «Babyskrik», her er pensjonister i kafeen og 
turister i restauranten. Et moderne museum  
handler om mer enn kunst, sier Henrichsen.

Han mener at norske næringslivsinteresser svek-
kes fordi museene ikke betraktes som nærings- 
aktører. 

– På en Munch-utstilling i Tokyo kom det 670.000 
besøkende. Der ble det også solgt alt fra kakkel- 
ovner til linjeakevitt, men Innovasjon Norge grep 
ikke muligheten til å være med og skape en 
større interesse for norske produkter. Her kunne 
vi sammen ha utnyttet et potensiale for å få flere 
besøkende til Norge. 

– Hvordan mener du det potensialet bør utnyttes 
bedre?

– Vi må snakke med japanerne vi samarbeider 
med om hvordan vi kan omsette interessen 
for Munch til interessen for Norge. Vi i kultur- 
sektoren burde få muligheten til å selv promotere 
Norge i utlandet, uten at det skal gå gjennom  
andre instanser, men gjerne i samarbeid med  
reiseliv, Innovasjon Norge og utenrikstjenesten. Vi i  
kultursektoren vet best hvorfor det er interesse 
for norsk kunst og kultur i Japan eller Frankrike. 
Vi går glipp av gode næringslivsmuligheter fordi  
vi ikke innretter oss godt nok.

Å selge interessen for Edvard Munch til utlandet 
er ikke vanskelig, sier han, og med den inter-
essen kunne det bygges en bro til andre norske 
næringer. 

– Det er ikke vår jobb å selge fisk i utlandet, men 
vi kunne styrket norske næringslivsprodukter 
hvis vi fikk bidra med å gjøre dørene til utlandets 
markeder bredere og videre. Her må Norge bygge 
en bedre kompetanse. 
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– Den merkevaren vi sitter 
på, må brukes til å promotere 
Norge og norske kultur-
opplevelser. 

Etabler en ordning der næringslivet 
kan ansette kunstnere, arkitekter eller 
designere til å utvikle bedriften, a la 
den danske ordningen med «hus- 

kunstnere». Det kan løfte bedriften.

1.

2.

3.

Karin Hindsbos
3 forslag til en ny
næringspolitikk:

Større satsing på gründere. Vi må 
støtte kunstnerne med gode ord-
ninger mens de prøver å etablere 

seg. 

Skattefradrag for kunstkjøp. Det 
kunne fått flere bedrifter til å kjøpe 

inn kunst – og kommet kunstnerne til 
gode. Det må skapes incentiver for at 
næringslivet kan kjøpe inn mer kunst.
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– Det er ikke mange steder 
i verden som kan matche 

Norge akkurat nå. 

Hvis det er én tid for å fremheve den norske 
kunst- og kulturscenen, så er det nå, mener  
Karin Hindsbo på Nasjonalmuseet. I juni åpner 
Nasjonalmuseet dørene, et bygg på 54.600 
kvadratmeter som har kostet rundt 6,1 milliarder 
kroner. 

– Vi må bruke Nasjonalmuseet som et lokke- 
middel, sammen med Munch, Operaen, Oslo- 
Filharmonien og all den andre kulturen vi har å by 
på, for å få flere besøkende til Oslo. Med et kultur- 
og reiseliv i kne de siste to årene, er det viktigere 
enn noen gang, sier Hindsbo, som fikk jobben 
som museumsdirektør i 2017. 

– Interessen er enorm selv om vi ennå ikke har 
åpnet. Men man kan følge museets utvikling digi-
talt og vi ser at det er stor interesse fra hele verden. 
Den merkevaren vi sitter på, må brukes til å promo- 
tere Norge og norske kulturopplevelser. Får vi 
folk til museet, vil det også generere interesse for 
nærmiljøet, samt ringvirkninger for detaljhandel, 
servicenæring, hoteller og andre deler av nærings- 
livet. 

Nå står hun i museets andre etasje. Sollyset strøm-
mer gjennom de store vinduene, og i utstillings-
salene ferdigstilles monteringen av kunstverkene 
dag for dag. Den siste finpussen legges på kultur- 
Norges siste stolthet. 

– Samarbeidet mellom næringslivet og kulturen 
kan styrkes. Vi har fått inn flere gode samarbeids- 
partnere, for eksempel Sparebankstiftelsen DNB 
som bidrar med viktige verk i utstillingene våre, 
og til et stort digitaliseringsprosjekt. Og vi har et 
samarbeid med Kathrine og Cecilie Fredriksen 
om å få inn kunst fra de største internasjonale  
samtidskunstnerne, som kan koste et tresifret  
millionbeløp. Det er penger museet ikke har. I 
tillegg bidrar de med finansiering av unike ut- 
stillinger i Lyshallen, og til et doktorgradsprogram.

– Mange mener at det er et uforløst potensial i 
kulturturisme. Hvordan kan vi utnytte det bedre?

– Det handler om å profilere kulturen i markeds-
føringen av Oslo og landet forøvrig, og at politik- 
ere snakker om kultur i internasjonale fora. Kultur- 
tilbudet i Oslo nå er enormt, med Operaen, Astrup 

Fearnley-museet, Deichman, Munchmuseet, Ekebergparken 
og snart Nasjonalmuseet. Det er en hel akse du kan vandre 
rundt i for å få store opplevelser, med tilhørende spise- 
steder og solnedgang over Oslo-fjorden. Hvis vi ikke utnytter  
dette nå, er det en bortkastet mulighet. 

– Se den betydningen de prisbelønte norske kokkene har 
fått for norsk mat. Vi burde skape den samme gløden for 
norsk kunst. Vi må promotere kunsten og kunstnerne bedre, 
sier Karin Hindsbo. 

Nå vandrer hun fra utstillingssal til utstillingssal. 

– Det er ikke mange steder i verden som kan matche Norge 
akkurat nå. Men alt handler ikke om nye museer og utstill-
inger, vi må gjøre mer for norske kunstnere. Der savner jeg 
en tettere oppfølging fra virkemiddelapparatet. 
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– Politikerne må se på 
kultursektoren som næring.

På Munchmuseet tar Henrichsen argumentet videre: 

– Problemet er at virkemiddelapparatet ser ikke på oss som 
en interessant aktør, de ser på oss som et verktøy for andre 
interesser eller pynten på kaken. Det må lages arenaer der 
reiseliv, kulturliv og næringsliv kan jobbe sammen om inter-
nasjonale strategier. Vi har mye å lære av hverandre. Vi kan 
ha felles seminarer, vi kan nominere kulturledere og kunst-
nere til styrer og ha næringsmøter. Vi må tas med! 

Han viser til et eksempel. 

– Når det er statsbesøk til Norge, legges det nesten alltid 
et besøk til Munchmuseet. Flere statsledere og ministre har 
vært her siden vi åpnet i oktober 2021. Hvorfor benytter vi ikke 
anledningen til å promotere norsk kunst og kultur bedre? 
Hvorfor er det ikke en næringsrettet, systematisk tankegang 
om dette? I Norge har vi vært  for ensidig opptatt med å 
selge fjord og fjell, og glemmer at de urbane opplevelsene 
har et voldsomt marked der ute. Her kan vi lære mye av byer 
som Glasgow, Tallin og København, som bevisst selger inn 
byene med kunst- og kulturopplevelser.

– Virkemiddelapparatet selger norsk natur mer enn norsk 
kultur?

– Ja, vi profilerer oss som et land med naturopplevelser, og 
glemmer attraktiviteten i byene. Hvem vil komme til Oslo 
hvis ingen vet at det er kunstutstillinger, et rikt kulturtilbud 
og en enorm satsing på dette feltet? 

Han får et intenst blikk. 

– Vet du hva? I løpet av en måned er nærmere 100 millioner 
mennesker innom våre digitale kunstprosjekter. 100 millioner! 
Tenk de enorme mulighetene som kan kapitaliseres der. Hvis 
det er én ting jeg vil lykkes med før jeg går av som direktør, 
så er det å få større inntekter fra det digitale enn fra billett- 
luken. 

– Det har skjedd mye siden du tiltrådte som direktør i 2010?

– Ja, vi har gått fra 50 til over 400 arbeidsplasser på museet. I 
tillegg jobber vi annerledes enn før, ikke minst kommersielt. 
Jeg var to ganger på Dagsrevyen da det ble ramaskrik fordi 
jeg ansatte en markedsdirektør. Det var uhørt å kommer-
sialisere Edvard Munch, ble det sagt. Men det handlet om 
det samme jeg ofte etterlyser i dag: Å gjøre kunsten relevant 
for folk flest. 
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– Vi skaper verdier, 
arbeidsplasser og driver 
butikk her vi også.

Legg til rette for incitamenter som kan 
gi bedre samarbeid mellom kultur- og 

næringssektoren. Det vil skape flere 
økonomiske muligheter – og bidra til 

mangfold.

1.

2.

3.

Stein Olav Henrichsens
3 forslag til en ny
næringspolitikk:

Bruk kompetansen i kultursektoren i 
næringslivet, også i statlige selskap, 

for å skape en bedre og bredere 
næringsutvikling.

Se på kultursektoren som næring på 
lik linje med aktørene i det tradisjonelle

i næringslivet. 
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– Vi må bygge broer mellom 
alle samfunnets sektorer, 
og sørge for verdi for alle.

Vi må bygge bro mellom det private 
og det offentlige. Vi må stå skulder 

ved skulder.

1.

2.

3.

Ingrid Røynesdals
3 forslag til en ny
næringspolitikk:

Vi må få en framtidsrettet
utdanningspolitikk som sikrer oss 

riktig kompetanse for å løse
fremtidens utfordringer.

Vi trenger en klok og helhetlig 
finans- og skattepolitikk.
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Noen kilometer unna, midt i Oslo sentrum, sitter direktøren for Oslo- 
Filharmonien, Ingrid Røynesdal. Hun er sjef for et av Europas ledende  
symfoniorkestre, med 108 musikere og 25 øvrige ansatte. Orkesteret 
spiller musikk innen et bredt repertoar, med internasjonalt ledende 
solister og dirigenter. Når det ikke er koronapandemi er de årlig flere 
uker på større turneer både i Europa og Asia.

Men jobben med å gjøre filharmonien attraktiv har de gjort selv. I 
samarbeid med private aktører – ikke det offentlige, forteller Røynesdal. 

– Vi må lære av land der de lykkes bedre med dette. Vi må se forbi vår 
egen sektor. Vi må bygge broer mellom alle samfunnets sektorer og 
sørge for verdi for alle, sier hun, og viser til Oslo-Filharmoniens samar-
beid med Hydro som eksempel.

– Det samarbeidet har eksistert siden 1980-tallet og har gitt et stort inter- 
nasjonalt løft for begge parter. Hydro har hjulpet oss til å posisjonere oss  
internasjonalt, og vi har bidratt til å åpne dører i en rekke land for Hydro 
og deres merkevare. Den type samarbeid har et stort, uforløst potensial 
her hjemme. 

Bak henne henger et kunstmaleri av Victor Sparre som skal vise den 
verdensberømte cellisten Rostropovitsj i samspill med et orkester.

– Vi går glipp av en stor mulighet hvis vi ikke bygger broene mellom 
ulike segmenter i samfunnet, som mellom kultur- og næringsliv. En 
del steder nær-mest forventes det av en næringslivsbedrift at den  
engasjerer seg også i kulturlivet, men også motsatt. Det gir synlighet 
og viktighet. Jo mer også vi lykkes med å stå skulder ved skulder, jo mer 
bygger vi tillit og synergier på tvers.

– Må en kulturinstitusjon som dere se seg selv også som et produkt?

– Min jobb er å være en superkommersiell aktør på den ene siden, og  
oppfylle samfunnsoppdraget på den andre siden. En moderne kultur- 
virksomhet i dag jobber veldig parallelt med hvordan mange nærings- 
livsaktører driver sin virksomhet – det må vi ikke glemme. I løpet av 
to år med pandemi og en rekke avlyste konserter i inn- og utland, 
har Oslo-Filharmonien måttet tenke annerledes, og gjennomgått en  
digital omveltning. Vi har hatt en rekkevidde på over 60 millioner  
unike brukere på innholdet vårt. Vi har vunnet digitale priser, laget 
podkaster, gjort filminnspillinger, skoleprosjekter, og drevet til tider 
mer som et slags mediehus enn som en konsertprodusent. Vi har gjort 
undersøkelser der vi har målt en betydelig positiv omdømmeutvikling, 
i perioder der vi ikke har kunnet spille en eneste konsert.
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– Når en kulturinstitusjon samarbeider med næringslivet i Norge, 
oppstår lett mistenksomhet. Dette slutter aldri å forundre meg. Vi 
kaller oss et tillitssamfunn, men det  er pussig å se hvor lite tillit nettopp  
næringslivsaktører har i mange sammenhenger. Se på Ekebergparken.

– Ja?

– Det var enorm skepsis til at private penger skulle ødelegge for offent- 
lige interesser, men hva skjedde? Det ble en fantastisk park for hele 
Oslo. Vi trenger de samarbeidsprosjektene. Det skaper større begei- 
string og muligheter for Oslo som by.

– Har dere i filharmonien også et ansvar for å åpne dører for andre 
kulturaktører?

– Absolutt, og noe av det viktigste som har skjedd for filharmonien 
de siste årene, er åpningen av Munchmuseet og Nasjonalmuseet. Det 
setter Oslo på det europeiske kulturkartet, og Norge blir et sted for 
store opplevelser. Det gir også en attraktivitet som er bra ikke bare for 
hele kulturfeltet, men også for byen og næringsinteressene her.

– Er det mer å gå på fra virkemiddelapparatet for å for å utvikle  
kultursektorens næringspotensial?

– Ja, vi må bruke den infrastrukturen vi har for å selge Norge bedre 
for reiseliv, turisme og kulturopplevelser. Det er en kjempemulighet 
for dette nå, og det er vesentlig mer å gå på for å utnytte potensialet.

For noen år siden var Oslo-Filharmonien på en prestisjefylt turné for 
fulle hus i hele Japan, uten at virkemiddelapparatet eller norsk nær-
ingsliv var involvert. Det var filharmoniens internasjonale renomme 
som fikk japansk næringsliv til å sponse turneen. Da tenkte Røynesdal: 
«Hvorfor får ikke vi til et liknende samarbeid med norsk næringsliv?»

– Vi må bruke hverandre bedre, for vi har en felles interesse for at 
maskineriet i samfunnet blir velsmurt. Da må vi unngå polarisering og 
tenke brobygging.

Hun smiler. Et skarpt sollys trenger gjennom vinduene.

– Mange spør meg: «Hvordan går det med kulturtilbudet?» Men jeg er 
mer opptatt av hvordan kulturen kan spille samfunnet godt, og hvor-
dan samfunnet kan spille godt med kulturen. Vi må rive ned siloene og 
bygge broer, det kan ikke gjentas for ofte.
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– Vi må bruke den infrastrukturen vi
har for å selge Norge bedre for reiseliv,
turisme og kulturopplevelser. 
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Kraften i 
ledelse
Gode resultater avhenger av at ledere har 
nok handlingsrom,  sier Tom Colbjørnsen, 
professor i ledelse og organisasjon ved 
Handelshøyskolen BI. Han frykter det kan 
oppstå tvil om prinsippene for statens 
eierskapsstyring.  

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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– Hvis jeg kort skal beskrive dagens stemning rundt statlig eier- 
styring, så preges den av «avventende usikkerhet», sier Tom 
Colbjørnsen. 

Den pensjonerte, men stadig aktive BI-professoren i organisas-
jonsledelse, blir hakket mer alvorlig i blikket. Vi har snakket om 
ledernes handlingsrom, om hva som avgjør lederes myndighet 
og autoritet, og hvordan dette utspiller seg i statlige selskaper. 
Så kom vi til spørsmålet om ledernes handlingsrom i statseide 
virksomheter er under press i dag. 

– Det har oppstått uklarhet om bedriftsledelsens myndighet og 
autoritet i et nytt styringsregime. Den nye regjeringens kommu-
nikasjon er tvetydig. Både regjeringspartiene og SV uttrykker at 
de støtter gjeldende prinsipper for statens eierstyring. Imidler-
tid følges støtteerklæringen gjerne opp med at dagens styring 
skjer for mye på «armlengdes avstand». Det varsles et mer aktivt 
og retningsgivende eierskap. Samtidig skal makt og innflytelse 
overføres fra ledelse til ansatte gjennom en tillitsreform, uten at 
det konkretiseres hva disse endringene innebærer. 

– Men næringsminister Jan Christian Vestre har siden presisert 
at dagens prinsipper for eierstyring skal fortsette?

– Vel og bra, men samtidig varsler han endringer, uten å nevne 
hva det betyr i praksis. På den måten forhindres en offentlig 
debatt om regjeringens planer. 

– Det skapes ny usikkerhet for de som skal lede selskapene. 
Kanskje vil medarbeidere forholde seg mer avventende til nød-
vendige endringer. Ledelsen kan komme i en «lame duck»-po-
sisjon, der de får svekket sin autoritet og sitt handlingsrom til å 
skape endringer. 

– Frykter du at ledernes handlingsrom er i ferd med å inn- 
skrenkes?

– Det kan fort bli resultatet dersom usikkerheten som har 
oppstått rundt regjeringens varslede endringer får vedvare. 

Det er få som kan dette fagfeltet bedre. Tom Colbjørnsen er 
professor i ledelse og organisasjon og har i bortimot 30 år 
skrevet en rekke artikler og bøker, som «Ledere og lederskap» 
og «Fleksibilitet og forutsigbarhet». I 2015 kom han med rap-
porten «Daglige lederes handlingsrom i statlige selskaper og 
helseforetak», der han avdekket at fire av ti ledere i statssel-
skapene opplevde at de hadde for lite handlingsrom. 

– Et adekvat handlingsrom krever at selskapenes ledelse har 
myndighet og autoritet til å treffe og gjennomføre nødvendige 
beslutninger. Manglende handlingsrom gir seg gjerne utslag 
i et ledelsesvakuum, situasjoner der alle ser at noe må gjøres, 
men der lederen mangler de nødvendige virkemidlene. Hand- 
lingsrom handler om beslutningskraft, sier han. 

I disse dager gjør han ferdig en bok om statlig styring, og på opp- 
drag for Spekter undersøkte han i 2017 daglige lederes hand- 
lingsrom i kunst- og kulturinstitusjoner i rapporten «Kunsten, 
kulturen og sjefen». Han sier at hovedinntrykket av kultur- 
sektoren er det samme som av de øvrige statlige virksom- 
hetene: Seks av ti oppgir at de har adekvat handlingsrom, mens 
fire av ti sier at de ikke har det. 

Han opererer med tre indikatorer på hva som gir lederne et 
godt handlingsrom: 

1. At virksomhetens inntekter er tilstrekkelig forutsigbare til at 
aktiviteter kan planlegges minst tre år fram i tid. 

2. At ledere unngår konformitetspress, og slipper å vente til alle 
er enige før en beslutning kan tas.  

3. At ledere unngår å møte interne motkrefter når de vil endre 
på ting. 

– Hva er det som bestemmer lederes myndighet og autoritet?

– Myndigheten handler om det formelle mandatet som følger 
med stillingen, gitt av virksomhetens styre eller eier. Mandatet 
kan også være bestemt av lover og regler, slik tolldirektørens 
oppgaver følger av tolloven. Autoritet er mer komplisert, for 
det handler om å bli respektert som leder. En kjent artikkel i 
ledelsesfaget har tittelen «Why Should Anyone Be Led By You?» 
Autoriteten følger ikke automatisk med myndigheten. 

– Handlingsrom handler
om beslutningskraft

– Jeg er trygg på at statlig 
eierskap har en plass i en 

aktiv næringspolitikk. 
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I dagens samfunn handler autoritet mest om kompetanse. Du 
må vise at du behersker stillingen, sier han. 

– Hva annet enn kompetanse er viktig for å oppnå autoritet? 

– Du må kunne skape resultater. Og du må vise at du har be- 
driftens beste for øyet – ikke primært fremme din egen karriere. 
Ledere skal ha ambisjoner og karrieredriv, men de må ikke la det 
dominere måten de framstår på. 

– Det har du sett eksempler på?

– Mange ganger. Toppledere som gir inntrykk av å være mer 
opptatt av egen karriere enn bedriftens beste, kommer før eller 
siden i vanskeligheter. 

– Hvorfor er det viktig at lederne har et tilstrekkelig handlings-
rom?

– En toppleder sitter med totalansvaret i virksomheten, og for å 
kunne lede godt nok må du ha muligheter til å påvirke. Det må 
være samsvar mellom ansvar og myndighet. Har du mer myn-
dighet enn ansvar, blir du ikke konfrontert med konsekvensene 
av beslutningene du tar. Da trenger du ikke stå til rette og kan 
bare holde på. Men det er ikke bra med mer ansvar enn myn-
dighet heller, for da blir du maktesløs, og begynner kanskje å 
jobbe i uformelle kanaler og lete etter allianser for å tilegne deg 
makt. Bedriften blir preget av maktkamper. 

– Hva gjør du som leder når ansvar og myndighet kommer i 
ubalanse?

– Du kan gå til styret og diskutere behovet for endringer i ditt 
mandat. Du kan også påvirke handlingsrommet ditt selv, i kraft 

av din kompetanse og måte å utøve ledelse på. Da Gudmund 
Hernes i sin tid tiltrådte som helseminister sa han åpent at han 
ikke visste mye om helsevesenet, og ba om 100 dager til å skaffe 
seg nødvendig kompetanse og nettverk til å lære rollen. 

Regjeringen har tydelig sagt at den skal følge en aktiv eier-
skapspolitikk, men noen har undret: Hvordan kan statlig eier-
styring bidra til å styrke næringspolitikken?

Han lener seg fram. 

– Jeg er trygg på at statlig eierskap har en plass i en aktiv 
næringspolitikk. Samtidig mener jeg at statlig eierskap trenger 
en særlig begrunnelse. Hovedregelen i Norge er privat eierskap, 
det er slått fast både i Solberg-regjeringens eierskapsmelding 
og i Hurdalsplattformen, der det heter at privat eierskap skal 
være utgangspunktet for næringsvirksomhet i Norge. En viktig 
begrunnelse for statlig eierskap handler om å sørge for at det 
finnes sterke kompetansemiljøer med positive ringvirkninger 
til resten av samfunnet. Samtidig finnes det en rekke tjenester 
som ikke egner seg for kommersielle markeder, blant annet 
helse og samfunnskritisk infrastruktur.

– Er dagens eierskapspolitikk også riktig i omstillingen mot 2030 
og deretter 2050? 

– Det er bred enighet om at Norge etter hvert har utviklet en 
god modell for statlig eierstyring. Alt godt kan riktignok gjøres 
bedre, men jeg ser ikke behov for de store endringene.  Jeg vil 
særlig trekke fram to suksessfaktorer som fortsatt må holdes i 
hevd: Rolle- og ansvarsdelingen mellom eier, styre og daglig 
leder må praktiseres ryddig, og staten må holde orden på sine 
roller som eier, regulator, tilsyn, oppdragsgiver og tjenesteyter. 

– Rolle og ansvarsdelingen 
mellom eier, styre og daglig leder 
må praktiseres ryddig, og staten 

må holde orden på sine roller som 
eier, regulator, tilsyn, oppdrags-

giver og  tjenesteyter.
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– Staten har lenge praktisert mål- og 
resultatstyring, som i prinsippet er 

tillitsbasert styring satt i system. 
Sånn sett er det ikke behov for en 

tillitsreform. 

Vær kritisk til politiske stemnings-
bølger om hvilke prosjekter som skal 

satses på. Når flere land tar mål av seg 
til å bli verdensledende innen samme 
satsingsområde, slik tilfellet nå er for 
batteriproduksjon, kan resultatet bli 
overproduksjon. Ikke alle kan ha en 
verdensledende posisjon samtidig. 

1.

2.

3.

Tom Colbjørnsens
3 forslag til en ny
næringspolitikk:

Vær kritisk til lobbyvirksomhet fra 
næringslivet. Lobbyisters argument-

er om at kapitalstøtte, skattelette 
og risikoavlastning må til for «det 

grønne skiftet» og nye arbeidsplasser 
kan være vanskelige å etterprøve. 

La markedet avgjøre satsingsom-
råder. Markedet er bedre enn poli-
tikerne til å snuse opp lønnsomme 

prosjekter.

– Regjeringen har også lansert en tillitsreform. Er det noe som 
tilsier at det er behov for en slik reform?

– Både ja og nei. Staten har lenge praktisert mål- og resultat-
styring, som i prinsippet er tillitsbasert styring satt i system. Sånn 
sett er det ikke behov for en tillitsreform. Mål- og resultatstyring 
er et system for delegering, som kombinerer overordnet styring 
på resultater med tillitsbasert delegering av valg av virkemidler til 
lokale fagmiljøer. Utfordringen er å få systemet til å fungere i tråd 
med hensikten, og i så måte trengs mer tillit, kall det gjerne en 
tillitsreform. Mye handler om færre mål og rapporteringskrav, og 
mer læringsorientert kommunikasjon mellom sentrale og lokale 
instanser. Hvis ikke blir det lett mye unødvendig byråkrati og lite 
innovasjon. 

– Det er eksempler på det?

– Ja visst. Det starter gjerne med at det observeres avvik fra et 
eller flere resultatkrav, som så korrigeres med mer detaljerte 
mål og strengere rapporteringsrutiner. Dermed oppstår det 
gjerne nye avvik, som må korrigeres med mer detaljerte mål- og 
kontrollrutiner, og så er mølla i gang. Det oppstår en selvfor- 
sterkende prosess som ender i et langt mer komplisert system 
enn noen i utgangspunktet ønsket seg. Jeg skjønner godt at 
mange opplever slike situasjoner som manglende tillit fra ledel-
sens side, men årsaken ligger i måten styring utøves på, og ikke 
mål- og resultatstyring som sådan. Brukt riktig finnes det etter 
min mening ikke noe bedre system for tillitsbasert styring og 
ledelse. Vi må ikke slå barnet ut med badevannet. 

– Hva er veien ut av denne byråkratiknuten?

– Stikkordet er ledelse. Tydelig prioritering av resultatmål, tydelig 
kommunikasjon av resultatkrav og overordnete føringer til lokale 
fagmiljøer, og resultatoppfølging med mer bruk av direkte kom-
munikasjon og gjensidig læring, og mindre bruk av standard- 
iserte og selvforsterkende rapporteringsrutiner. 
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Vi må styre i 
stort - ikke i 
smått

Når politiske mål skal omsettes i praksis, kan 
man hente råd hos direktør Hilde Singsaas i 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 
(DFØ). Hun mener det er et stort potensial for 
mer effektiv ressursbruk.   

Tekst: Lasse Lønnebotn   
Foto: Thomas Kleiven
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«Jeg ønsker meg en T-skjorte som det står «Utredningsinstruksen» på», 
skrev Aftenpostens daværende politiske redaktør Trine Eilertsen i april 2018. 
Hun påpekte at flere politiske prosjekter hadde sølt bort milliarder av kro-
ner fordi konsekvensene ikke var utredet godt nok. 

Det fikk Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomi-
styring (DFØ), til å ta henne på ordet. Direktoratet, som skal bidra til god 
økonomistyring og effektiv ressursbruk i staten, trykket opp T-skjorter der 
det sto «Jeg elsker Utredningsinstruksen». 

På baksiden var det listet opp instruksens seks grunnleggende 
spørsmål:

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

2. Hvilke tiltak er relevante?

3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?

4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, 
og hvem blir berørt? 

5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?

6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

– De politiske partiene går ofte til valg med løfter om konkrete tiltak, og da 
er det fristende å hoppe rett til spørsmål 5. Men selv om det er lett å forstå 
utålmodigheten etter å komme i gang, har forvaltningen ansvar for å lage 
gode beslutningsgrunnlag der vi klargjør hvilke problem som egentlig skal 
løses – og om det finnes ulike måter å løse dem på, sier Singsaas. Hun har 
ledet DFØ siden 2017, og tidligere jobbet i både ECON, Spekter, Norges 
Bank, Finansdepartementet og ved Statsministerens kontor. 

– Da er Utredningsinstruksen et godt verktøy. Men det er ikke alltid så lett å 
lage gode utredninger i praksis, og vi ser mange eksempler på mangelfulle 
beslutningsgrunnlag. 

– Det kan medføre at kostnadene blir høyere enn nødvendig?

– Ja. En av de vanligste manglene er at man ikke har vurdert alternative 
tiltak. Da vet man strengt talt ikke om man har valgt den beste løsningen.  

– Og derfor laget dere T-skjortene?

– Vi skal ikke drive butikk, men dette er det nærmeste vi har kommet 
markedsføring av noe vi mener det er viktig å jobbe for: Gode beslutnings-
grunnlag. 

DFØ er statens fagorgan for forvaltning og økonomistyring, et direktorat 
underlagt Finansdepartementet. De skal blant annet bidra til at vi får mest 
mulig ut av statens ressurser. 

– Har ledere i staten det handlingsrommet de trenger for å sikre effektiv 
ressursbruk? 

– Virksomhetene har klart større handlingsrom i dag enn de hadde før de 
store reformene i statsforvaltningen for noen tiår siden, men det er stor 
variasjon. Det er ikke så overraskende, for statsforvaltningen er mangslun-
gen og omfatter alt fra Riksmekleren med noen få ansatte til NAV med 
nesten 20.000 ansatte. Da gir det seg selv at styringen ikke kan være lik, 
sier Singsaas.

– Virksomhetene har 
klart større handlings-
rom i dag enn de hadde 
før de store reformene 
i statsforvaltningen for 
noen tiår siden, men det 
er stor variasjon. 
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Vi treffer henne på hjemmekontor, der hun sitter med pc’en og 
ser utover regntunge Oslo. Et nybakt brød ligger på kjøkken-
benken, i stua smyger en svart katt seg rundt et hjørne. 

– En gjennomgående føring for styringen i staten, er at den skal 
tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet. 
Noen ganger er det riktig å styre mer detaljert ovenfra, men 
når vi gir råd til forvaltningen minner vi om at man bør unngå  
detaljstyring der det ikke er nødvendig. 

– Noen vil kanskje mene at det sløses for mye med offentlige 
penger?

– Pengerikelighet har preget statsbudsjettene i en god del år, 
og det gjør selvsagt noe med befolkningens forventninger 
til offentlig sektor og med hva det er mulig å få til. De fleste 
kutte- og effektiviseringsforslag blir nå møtt med store pro-
tester. Pengerikeligheten har gjort det mulig å la være å gjøre 
tøffe prioriteringer. Skattekutt har latt seg gjennomføre uten å 
redusere utgiftene, og man har kunnet øke satsingen kraftig på 
mange områder uten å måtte finansiere det med tilsvarende 
kutt andre steder. 

– Men burde vi ikke lagt mer vekt på samfunnsøkonomisk lønn-
somhet selv om vi har pengene? 

– Det er i stor grad et politisk spørsmål som jeg skal være forsik-
tig med å uttale meg om. Men i et land med spredt befolkning 
og lange avstander, vil de færreste insistere på at vi bare skal 
gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Men 
jeg vil benytte anledningen til å slå et slag for samfunnsøkon-
omiske analyser. Noen ganger kan man få inntrykk av at det er 

en litt blårusstilnærming til prioritering av fellesskapets ressurs-
er. Men for de som skal ta beslutninger, er det viktig å vite hva 
som er nytten for samfunnet ved ulike tiltak, sett opp mot kost-
nadene – enten det er snakk om penger, ødeleggelse av natur 
eller andre ting.   

– Hvordan tror du at neste generasjon vil se tilbake på dagens 
pengebruk i det offentlige?

– De vil sikkert se på denne perioden som spesiell både  
historisk og sammenliknet med andre land. Men hva de vil 
mene om pengebruken, er det nok ulike syn på. Noen peker på 
at utbygging av infrastruktur, velferdstilbud og støtteordninger 
til næringslivet legger grunnlag for vekst og velstand som også 
kan komme framtidige generasjoner til gode. Andre vil mene 
at framtidige generasjoner hadde foretrukket å få et større  
handlingsrom for å gjøre egne prioriteringer.

Hun lener seg over bordet. 

– Men: Jeg merker meg at ungdomspolitikerne er mer opptatt 
av å holde igjen på pengebruken enn sine eldre kolleger. Og 
framover vil strammere budsjetter tvinge fram tøffere prioriter- 
inger. 

– Du ser et forbedringspotensial i hvordan vi bruker de de  
offentlige ressursene?

– Absolutt. Norge har i det store og hele en effektiv og veldrevet 
offentlig sektor, men det er alltid mulig å forbedre det man gjør. 
Som blant annet Produktivitetskommisjonen har vist i sine rapp- 
orter, er det rom for å gjøre ting bedre og mer effektivt. Vi har 
for eksempel mye å hente på å gjøre sammenlikninger på tvers 

– De fleste kutte- og 
effektiviseringsforslag 
blir nå møtt med store 

protester. 
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– Som blant annet 
Produktivitetskommisjonen

har vist i sine rapporter, er det 
rom for å gjøre ting bedre og mer 

effektivt. 

av virksomheter og å lære av de beste på ulike områder. 

– Hva skal til for å lykkes med å effektivisere offentlig sektor?

– Det er ikke ett enkelt fasitsvar på det. Vi må gjøre kritiske 
vurderinger av hva som er aller viktigst å prioritere av nye  
oppgaver. I tillegg bør vi ha et kritisk blikk på den store delen av 
statsbudsjettet som er bundet opp i løpende aktiviteter, tjenester 
og ytelser. Hvordan kan vi jobbe med bedre målretting av disse? 
Og hva kan vi slutte med? Det kan tenkes at samme oppgave 
løses flere steder, som kan føre til dobbeltarbeid og sløsing med 
ressurser. I andre tilfeller kan ordninger ha utspilt sin rolle. Et 
tredje prioriteringsspørsmål som fortjener større plass, er hvilken 
kvalitet vi trenger. Hva er godt nok? Å tilpasse kvalitet er både et 
politisk og et faglig ansvar. 

Da Singsaas jobbet i det private analyseselskapet ECON, ble 
hun fra første dag minnet om at hver arbeidstime kostet. Den 
bevisstheten har hun med seg i dag. 

– Det er viktig at vi tenker igjennom hva vi velger å bruke tid på. 
Timene er like verdifulle i offentlig sektor, selv om vi ikke skal 
tjene penger i et marked. 

– På Styringskonferansen til DFØ i år brukte du sitatet: «Det er 
bedre å gjøre et godt prosjekt dårlig, enn et dårlig prosjekt godt». 
Hva mente du med det?

– At vi med effektiv ressursbruk ofte tenker på kostnadseffekti-
vitet, det vil si å gjennomføre vedtatte tiltak på en mest mulig 
effektiv måte. Men minst like viktig for ressursbruken er hvilke 
prosjekter man setter i gang. Hvis et tiltak har svært liten  
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samfunnsnytte sett opp mot kostnadene, vil ikke en effektiv  
gjennomføring endre på det. Når det er sagt, er selve gjennom-
føringen selvsagt viktig også. Staten har lært mye av tidligere 
prosjekter med store kostnadsoverskridelser, for eksempel innen 
IKT. Det har blitt vanligere å stykke opp prosjektene og bruke 
smidig metodikk der man justerer kursen underveis. 

– Det er blitt gjennomført en del store reformer de siste årene. 
Hva skal til for å lykkes med reformer? 

– DFØs gjennomgang av statlige reformer de siste 20 årene vis-
er at forventningene til raske resultater ofte er i overkant høye, 
mens omstillingskostnadene blir undervurdert. Det taler for 
større realisme i planleggings- og utredningsfasen. Men selv når 
det er gjort omfattende utredninger, kan det som blir vedtatt se 
ganske annerledes ut enn det som opprinnelig ble utredet. I slike 
tilfeller er vårt råd å bevilge seg tid til å konkretisere hva ved-
tatte endringer betyr for gjennomføringen og hvordan eventu-
elle målkonflikter skal håndteres. For å redusere kompleksiteten 
i omfattende reformer, kan det også være fornuftig å stykke dem 
opp i mindre deler og rykke fram skritt for skritt. 

– På slutten av 1980-tallet ble mål- og resultatstyring introdusert 
som styringsprinsipp i staten. Har den forbedringspunkter i dag?

– Ja, det er alltid rom for forbedringer. Men ser vi på eksemplene 
på detaljstyring som trekkes fram, er problemet ofte at man i re-
aliteten ikke har forlatt den gamle aktivitetsstyringen som forvalt-
ningen ønsket seg bort ifra på 1990-tallet. 

– DFØs gjennomgang av 
statlige reformer de siste 20 årene 

viser at forventningene til raske 
resultater ofte er i overkant høye, 
mens omstillingskostnadene blir 

undervurdert. 

– Da må DFØ minne departementet om hvilke styringsprinsipp 
som gjelder?

– Ja, noe av jobben vår er å gi råd om hvordan styringen kan prak-
tiseres på en god måte. Det er all grunn til å holde fast på ambi- 
sjonen om å styre i stort og ikke i smått, for å bruke et uttrykk fra 
Spekter. Samtidig må vi ha forståelse for at det hverken er mulig 
eller ønskelig å unngå detaljstyring i alle situasjoner. Noen gang-
er vil en statsråd ha et legitimt behov for å være tett på. Det er på 
mange måter en iboende spenning mellom ambisjonen om å gi 
virksomhetene handlingsrom på den ene siden, og statsrådens 
ansvar for alt som skjer i egen sektor på den andre. I tillegg har 
oppbyggingen av Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon, Storting- 
ets kontroll- og konstitusjonskomité og økt oppmerksomhet fra 
mediene bidratt til at oppfølging og kontroll har fått større plass 
enn tidligere. En statsråd blir raskt møtt med forventninger om 
konkrete løsninger hvis det er problemer, og da kan behovet for 
å vise handlekraft gå på bekostning av ambisjonen om å unngå 
detaljstyring. 

Singsaas smiler kort. 

– Til slutt handler det om: Hva er god styring? 

– Og da er svaret? 

– Det enkleste svaret er: God styring er å følge opp politiske mål 
på best mulig måte.
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God eierstyring må 
prege nærings- og
eierskapspolitikken

Staten er blitt en mer profesjonell eier 
i næringspolitikken, mener Rune Bjerke, 
som har lang fartstid innen både politikk
 og næringsliv, bl.a. som konsernsjef i DNB. 
Men han advarer: En aktiv stat må ikke føre 
til mer styring fra politisk hold. 

Tekst: Lasse Lønnebotn   Foto: Thomas Kleiven
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– Å satse på en mer aktiv næringspolitikk, mener jeg er riktig 
strategi. Vi ser den samme tendensen over hele Europa, med 
Tyskland og EU som drivkraft. Omstillingen til fornybarsamfun-
net kommer ikke av seg selv uten at nasjonalstatene og inter-
nasjonale organer er mer aktive. Men Norge er kommet mer 
beskjedent i gang enn andre land. 

Rune Bjerke (61) vet godt hvordan en aktiv, statlig nærings- 
politikk kan fortone seg i praksis. I 13 år var han sjef for Norges 
største bank, DNB, der staten eier 34 prosent. Han har sett både 
god og dårlig eierskapsutøvelse av bankens største eier.  

– At staten på vegne av fellesskapet har et betydelig eierskap 
i store virksomheter, er i utgangspunktet bra. Men det essen- 
sielle er hvordan eierskapet utøves, sier han. 
 
Blikket blir mer alvorlig.  

– Både nærings- og eierskapspolitikken må innrettes etter 
målene for virksomheten, og ikke etter politisk ideologi. Og de 
siste 10-15 årene har vi heldigvis sett en positiv utvikling. Staten 
er en mer profesjonell eier, som skiller politikkutøvelse fra 
eierutøvelse. Det blir også avgjørende for å lykkes framover.   
 
Han var sjefen i DNB i 13 år, og knapt en arbeidsdag gikk uten 
at bankens virksomhet ble diskutert i politiske kretser, og av 
kunder og media. Det var et liv midt i stormens øye. Da han 
sluttet i DNB, var det for å jobbe mindre, ta et første steg mot 
pensjonistlivet. Men hjemme fikk han tydelig beskjed om «at 
han ikke kunne gå og slenge» 

Så han meldte seg til tjeneste og plutselig ble dagene fylt opp 
igjen. Han har styreverv i Schibsted, Norsk Hydro og Wallenius 
Wilhelmsen. Han holder foredrag og seminarer. Og han er til-
knyttet NHH i Bergen som Executive in Resicence.  

Men han er mindre stivkledd enn han var som banksjef. Han 
møter oss i myke joggesko og komfortabel genser. Rådgiverne 
ved hans side er borte, nå er det bare Bjerke selv. I sin tid i DNB 
så han en stadig mer profesjonell næringspolitikk.  

– At staten eier sammen med andre kan virke disiplinerende 
og stimulerende. Disiplinerende fordi én eier må balansere 
selskapets interesser mot alle eiernes interesser. Et mang-
foldig eierskap virker ofte mer stimulerende på selskapets styre 
og administrasjon. Mangfold i eierskapet gir en bredde i im-
pulsene utenifra. Men det finnes heldigvis flere eksempler på 
100 prosents statlig  eierskap som er vellykket. Han trekker fram 
Avinor, Vinmonopolet, Statkraft og Norsk Tipping. I tillegg til å 
søke høyest mulig avkastning over tid, balanseres dette mot 
andre hensyn. 

Men hvis selskapet lever i konkurranse med andre, særlig 
globalt, er det spesielt viktig at det gis like rammer for å hevde 
seg i konkurransen. Et mangfold i eierskapet kan gjøre dette 
lettere, der allmenngyldige styringsprinsipper ligger til grunn. 
Da kan styret og ledelsen konsentrere seg best om selskapets 
interesser. Ikke minst i krisesituasjoner, settes det statlige eier-
skapet på prøve. 

– Det var sånn du opplevde det i DNB? 



– Som sjef i DNB var det reelle kriser og mediale kriser, og begge 
krevde mye. Jeg var opptatt av selskapets interesser og å ivare-
ta alle eierne likt, og ikke særbehandle politiske interesser. Alle  
eiere har krav på den samme informasjonen, og ledelsen skal 
ivareta alles interesser på en lik måte.  

– Du har sagt at det er mer utfordrende å skape endring i stille 
farvann enn ved kriser. Hva er dine råd til norske ledere i møtet 
med det grønne skiftet og digitaliseringen?  

– Når du tjener penger, driften er stabil og markedsposisjonen 
solid, er det utfordrende å gjøre større endringer. Men det er 
kanskje nettopp da du bør gjøre endringene, hvis ikke kan du 
havne i bakleksa.  Hele tiden er det nye aktører som utfordrer 
den eksisterende verdikjeden. Stø kurs, kan fort bli feil kurs. Det 
er noe av kunsten med god ledelse: Og ikke la det skure og gå 
når alt går bra.   

Han nevner klassiske eksempler som Kodak, Blockbuster og 
Nokia, som nettopp ikke gjorde endringer i gode tider. Og plut-
selig var de utkonkurrert eller frakjørt.  

– I DNB var det den kommende digitaliseringen som gjorde at vi 
la ned 75 prosent av filialene og nedbemmanet med flere tusen 
medarbeidere. Vi gjorde det for å være i forkant av utviklingen. 
Og vi ansatte like mange nye med en annen kompetanse. Posten 
gjennomgikk en omfattende endring som følge av digitaliserin-
gen, og har kommet styrket ut av det. Endringene i gode tider 
skaper motstand og sterke reaksjoner, men er nødvendige.  

– Hvilke fortrinn har norsk økonomi i omstillingen vi står foran? 

– Norge er i en unik situasjon. Vi er kapitalsterke og har en buffer 
som gjør at vi står bedre rustet for omstillingen enn mange rundt 
oss. I tillegg har vi mye naturressurser, både de vi har utvunnet 
og de vi ennå ikke har utvunnet, som vindkraft. Norge kan få en 
unik posisjon i europeisk sammenheng hvis vi utnytter våre for-
trinn i det grønne skiftet.  

– Synes du politikere og andre debattanter har forstått hvilke for-
trinn vi har? 

– Vi er i en annen situasjon enn andre land i Europa, der mange 
er netto importør av energi. Vi har grønn energi og er netto  
eksportører. Jeg synes det er en bred forståelse nå for at Norge 
skal bruke de fortrinnene vi har for å støtte opp om nasjonale og 
internasjonale mål.  

Vi møter ham én dag etter lanseringen av FNs nye klimarapport 
som igjen tegner et dystert bilde av hva klimaendringene gjør for 
livet på jorden.  

– Det er bra at EU går så kraftfullt ut. Hvis ikke, hadde det vært 
enda vanskeligere å få til store endringer. Når mange land ser at 
EU setter ambisiøse mål mot et nullutslippssamfunn i 2050, gir 
det omstillingen en politisk legitimitet.   

– Hvordan ser du på de store skiftene som skjer i internasjonal 
økonomisk politikk når det gjelder forholdet mellom staten og 
markedet? 

– Det generelle problemet i Europa, er at tradisjonelle  
styringspartier, både på høyre- og venstresiden, mister fotfeste. 

- At staten på vegne av felles- 
skapet har et betydelig eierskap
i store virksomheter er i utgans-
punktet bra. Men det essensielle 

er hvordan eierskapet utøves.
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Mens mer ytterliggående partier på begge fløyer, uten  
styringserfaring, får mer oppslutning. Vi ser mer av både 
populistiske og nasjonalistiske krefter, og det er vi ikke vant 
med å se i europeiske demokratier.   

Han puster tungt.  

– Mitt håp er at det kan komme noe godt ut av den forferd- 
elige krigen i Ukraina. Nå ser vi at samhold og fellesskap  
mellom vestlige demokratier er eneste farbare vei over tid. 
Kanskje kan det vi ser i Ukraina slå tilbake nasjonalistiske 
krefter andre steder og gi mer forståelse for internasjonalt 
samarbeid. Og se på EU: De har fått til mer med sine sank- 
sjoner mot Russland på 48 timer enn de har fått til på mange 
år.  
 
Hvis Norge skal lykkes med å skape arbeidsplasser og få  
et innovativt næringsliv, må vi holde fast på noen viktige 
prinsipper, mener Bjerke.  

– En aktiv næringspolitikk må ikke bety at vi skal finne opp 
kruttet på nytt. Vi trenger ikke å etablere nye selskaper som 
skal løse havvind, eller nye selskaper som skal løse hydrogen 
eller batteriproduksjon. Vi må bruke den selskapsfloraen 
som allerede finnes eller som oppstår naturlig i et marked.  

– Hva skal staten gjøre? 

– Staten må øke innstasen i det grønne skiftet, og øke sub- 
sidiene i satsingen og avlaste risikoen rundt omstilling. Dette 
bør skje med utgangspunkt i markedsmessige prinsipper. 
Det offentlige må også sikre seg en nødvendig del av opp- 
siden. Gir du støtte i første fase, bør du ta del i den frem-
tidige verdiskapningen. Opsjoner, rettigheter, deleierskap. 
Nye virkemidler må utformes. 

– På samme måte som i starten av oljealderen? 

– Ja. Da fikk staten både direkte eierandeler i lisensene og 
eierskap via Statoil. Rettighetene til ressursene ble beholdt 
gjennom et direkte engasjement. Det samme skjedde i 
begynnelsen av vannkraftalderen. Hjemfallsretten sikret at 
verdiene ikke forsvant fra felleskapet.  Når staten tar større 
risiko eller gir fra seg retten til naturressurser, må den også 
få noe av gevinsten senere.  

Han tar en slurk av kaffen. 

– Men over tid er det viktig at det statlige eierskapet ikke blir 
for kontrollerende. Det må være litt avstand fra eierskaps- 
utøvelsen til statsrådens kontor. Noen ganger kan det tas for 
mye hensyn til hva som kan føre til politiske ubehageligheter 
for en statsråd. Man må ikke gemme hva som er målet for 
selskapet, som i de aller fleste tilfeller er å sikre høyest mulig 
avkastning over tid. Da må selskapets interesser stå i fokus, 
ikke det politiske.  

– Ja? 

– Prinsippene for eierskapsstyring må følges og etterleves, 
det er helt avgjørende når staten skal drive mer aktiv nærings- 
politikk. «Aktiv» må ikke bety mer styring fra politisk hold. 
Politikerne må sette målene, men overlate til styre og  
administrasjon å drive butikken. I det øyeblikket «aktiv 
næringspolitikk» fører til mer styring av butikken, er vi på et 
blindspor.  

– Det har du opplevd? 

– Jeg har opplevd at statsråder har vært engstelige i  krise-
situasjoner, og derfor agert mer direkte og inngripende enn 
det som er vanlig. Men i løpet av de 13 årene jeg var sjef i 
DNB, ble eierskapet gjennom næringsdepartementet mer 
og mer profesjonelt og eierskapsutøvelsen var i tråd med 
sunne prinsipper for godt eierskap.  

– Men du har opplevd eksempler på det motsatte?  

– Det er ingen hemmelighet at i Panama Papers-saken, så 
ble DNB utsatt for mye negativ publisitet. Banker over hele 

– Noen ganger kan det 
tas for mye hensyn til hva 
som kan føre til politiske 

ubehageligheter for en 
statsråd. 
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verden ble koblet inn i aktiviteter i skatteparadiser. Det var en 
krise der vi forsøkte å få oversikt over historiske forhold, finne 
ut hva som hadde skjedd bakover i tid, og om banken kunne 
lastes for ulovlige forhold. I den mest stressende situasjonen 
dumpet det ned et brev fra staten hvor vi ble bedt om å svare 
på 27 særs komplekse spørsmål – midt i en tid da vi prøvde å 
få oversikt og sørge for at tilliten til selskapet var best mulig.   

Han smiler. 

– Men vi klarte å svare på alle 27 spørsmålene, og hverken 
jeg som konsernsjef eller styreleder ble kastet. Historiske feil 
var rettet opp.  Og avisen som førte saken i Norge vant heller 
ingen Skup-pris, - uten at jeg skal bagatellisere sakens  
realiteter. Men: Saken viser hvor viktig det er at eierne viser 
klokskap utad i en krise. Hvis eieren er misfornøyd med situa- 
sjonen i selskapet, kan den kaste styret og ledelsen hvis man 
ønsker det, men oftest er det jo tiltak og forbedringer som 
virker best. Store eiere bør særlig strekke seg for å håndtere 
kriser med en viss finesse og ro, for ikke å skade selskapet.   

– Hva skal til for å utløse privat kapital og investeringer i det 
grønne skiftet? 

– De siste årene har vi sett at det er enormt mye privat kapital 
tilgjengelig til grønne prosjekter, også for å spille på lag med 
statlig kapital. Det viktige nå er at all kapital finner hverandre 
og satser på de fornuftige prosjektene. Da må du – igjen – ha 
god eierstyring. Men det blir nødvendig med kraftigere lut i 
Norge de neste årene for å nå målene som er satt. Og det 
betyr større ressurser både fra det offentlige Norge, fra EU og 
fra private kapitaleiere. Det blir avgjørende for å lykkes med 
omstillingen.  

Sørg for forutsigbarhet for alle som 
konkurrerer om den økte kapital- 

tilgangen som staten legger opp til.  

1.

2.

3.

Rune Bjerkes
3 forslag til en ny
næringspolitikk:

Bruk markedsmessige prinsipper der 
man kan, der virkemidlene er godt 

målrettet.

Vi må øke næringsinnsatsen og 
basere den på de nedfelte prinsip-

pene for eierskapsutøvelse. 

– En aktiv næringspolitikk 
må ikke bety at vi skal finne 

opp kruttet på nytt.
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historie
Våre

medlemmer
Våre

løsninger

Siden 1990-tallet er mange 
statlige monopoler oppløst, og nye 
markeder og virksomheter skapt. 

Denne utviklingen var bakgrunnen 
for etableringen av Spekter som en 
ny arbeidsgiverforening i 1993. Våre 
løsninger er formet i et omstillings-
rom, og gjør oss til en nytenkende 

arbeidsgiverforening som tilbyr 
alternative arbeidsgiverløsninger 
basert på det beste i tradisjonene 

fra så vel privat som offentlig sektor.

Vi skaper skreddersømsløsninger. Våre
tariffavtaler og arbeidsgiverposisjoner 

bygges opp rundt den enkelte virksom-
hets utfordringer og mulighetsrom. Vi 
er en ubyråkratisk og høyt kvalifisert 

organisasjon. De�e gjør oss kjappe på 
foten, slik at vi raskt kan agere og bistå 
våre medlemmer. Vi vet  at høy grad av 

tilgjengelighet verdse�es og styrker  
medlemstilhørigheten.

Vi er arbeidsgiverforeningen 
for private og offentlige eide 

virksomheter. Våre medlemmer er 
virksomheter som bærer et utpreget 

samfunnsoppdrag, eller som gjennom 
sin forretningsdri og sine leveranser 
bidrar til at  andre løser si� samfunns-

oppdrag. Vi er dominerende innen 
sektorene helse, samferdsel og kultur.

238.000

En nytenkende
arbeidsgiverforening
som tilbyr alternative

arbeidsgiverløsninger.

Virksomheter som 
bærer et utpreget 

samfunnsoppdrag.

Spekter skaper
skreddersøm-

løsninger.

Det er over

ansa�e i Spekters
medlemsvirksomheter.

Arbeidsgiverforeningen
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