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Suksessfaktorer for bedriftene i regionen 

• Tilgang på tilstrekkelig og riktig 
kompetanse

• God infrastruktur og mobilitet
• Bostedskvaliteter og 

tjenestetilbud
• Tilgang på arealer
• Tilgang på kapital
• Like konkurransevilkår
• Fornuftige skatter og avgifter
• Seriøst arbeidsliv
• Forenkling av byråkratiet
• Gode relasjoner og verktøy
• Samspill privat og offentlig 

sektor

Attraksjonskraft!



Koronatiden



Bedriftene rapporterer igjen om økte likviditetsproblemer og 
omsetning etter en tid med bedring
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NHOs medlemsundersøkelse
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Lavere etterspørsel

Lavere omsetning

Likviditetsproblemer

Konkursrisiko



1 av 5 bedrifter sier fortsatt at de har planer for oppsigelser og 
andelen som har gjennomført oppsigelser har steget etter 
sommeren
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NHOs medlemsundersøkelse
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Planer for oppsigelser

Gjennomført oppsigelser



NHO; mål for koronapolitikken

SMITTEVERN: Forholdsmessige/ikke-vilkårlige tiltak som 
gir flest mulig bedrifter normal forretningsdrift

KOMPENSASJON: Treffsikre og midlertidige ordninger 
for ulemper som følger av myndighetspålegg og 

smitteverntiltak.

NESTE TREKK: Vi må kombinere gjenoppbygging, 
omstilling og verdiskaping ved å satse på våre fortrinn
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Våre neste trekk

• Rapporten viser NHOs vei ut av krisen 
og inn i en digital, global og grønnere 
fremtid

• Arbeidet er basert på 
Perspektivmeldingen, analyser, 
medlemsundersøkelser og 
medlemsmøter i hele landet 

• Viser mulighetene for jobb- og 
verdiskaping i fremtidens næringsliv –
slik bedriftene selv ser det



Veien ut av krisen må bygge bro til en bærekraftig fremtid

Miljømessig bærekraft

Følge opp internasjonale forpliktelser som 
FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen

Legge til rette for at bedriftene kan skape 
løsningene vi trenger

Ha et tett samarbeid med EU

Økonomisk bærekraft

Sikre verdiskaping, arbeidsplasser og 
tjenestetilbud

Sørge for flere bein å stå på

Sørge for tilgang til internasjonale 
markeder

Sosial bærekraft

Sikre et anstendig arbeidsliv, et sterkt 
trepartssamarbeid og at flere kommer i 

jobb
Satse på kompetanse, forskning og 

innovasjon

…og bedriftene har en nøkkelrolle i å realisere dette



Dette er grunnleggende for 
det neste tiåret:

1. Vi må kombinere gjenoppbygging, omstilling 
og verdiskaping

2. Vi må bevare og skape nye private, 
lønnsomme arbeidsplasser, og styrke det 
private eierskapet i hele landet

3. CO2-utslippene skal reduseres med 50 
prosent fra 1990-nivå, i samarbeid med EU

4. Hensynet til jobbskaping må gjennomsyre all 
politikk

5. Vi må samarbeide mer med landene rundt 
oss. Bedriftene deltar i et verdensmesterskap, 
ikke i et norgesmesterskap



Våre fortrinn

Våre naturressurser Tillit og styresett Andre samfunnsforhold
• Rikt ressursgrunnlag

• Lang kystlinje og stort havareal

• Geografi og topografi egnet for vann- og 
vindkraft

• Storslått natur og attraktiv reiselivsdestinasjon

• Verdensledende kompetanseklynger basert på 
naturgitte fortrinn

• Tillitsbasert kultur

• Stabilt og velfungerende demokrati

• Trygge og gode sosiale forhold

• Velferdsstat

• EØS-avtalen sikrer bedrifter tilgang 
til et marked vesentlig større enn 
vårt eget

• Høyt utdannet og teknologimoden 
befolkning

• Godt utbygd infrastruktur

• Unike offentlige databaser

• Sterk finansiell posisjon, et stor 
oljefond og lav statsgjeld



En mer tjenestebasert 
økonomi

En mer internasjonal 
økonomi

En grønnere 
økonomi

En mer digital 
økonomi



Havvind: Voksende marked mot 2050. 
Norge kan ta posisjoner i hele verdikjeden

Havbruk/sjømat: Norge har komplette 
verdikjeder, er lendende på FoU og nye 
konsepter/løsninger

Karbonfangst og lagring: Norge har 
kunnskapen og erfaringen for å lede 
utviklingen 

Batterier: Norge har muligheter innen 
storskala og nisjeproduksjon 

Maritim: Norge har en sterk posisjon 
og leder an det grønne skiftet

Hydrogen: Norge har svært gode 
forutsetninger for storskala produksjon

Energisystemer: Norge er godt posisjonert 
innen nettoptimalisering, utvikling av 
løsninger for markedsplasser og som 
markedstilrettelegger

Overvåkning- og kontrollsystemer: Norge 
kan ta posisjonen som «verdens kontrollrom»

Helse: Norge har sterke nisjeposisjoner innen 
diagnostikk og kreftbehandling

Opplevelsesbasert reiseliv: Norge har 
naturgitte forutsetninger for å vokse i 
dette markedet

EKSEMPLER PÅ 
VERDIKJEDER MED 

EKSPORTPOTENSIAL
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Sintefs rapport nr. 2018:00450

• CCS styrker konkurransekraften til mer 
enn 30 000 eksisterende jobber i Norge

• En satsing i Norge på hydrogen fra 
naturgass med CCS kan gi en omsetning 
på 220 milliarder NOK i 2050, og mellom 
25.000 og 35.000 sysselsatte i Norge

• I 2050 kan Norge ha over 10.000 
sysselsatte direkte knyttet til CO2-lagring i 
Nordsjøen, mens ringvirkningene av 
industrien vil kunne sysselsette 5.000 til 
10.000 flere i Norge.



1. Iverksette klimatiltak som virker 
raskt og øker konkurransekraften

2. Realisere det digitale Norge

3. Øke internasjonal markedsadgang, 
styrke EØS og bygge flere sterke 
eksportnæringer

4. Styrke det private eierskapet

5. Akselerere innovasjons- og 
omstillingstakten 

6. Tette kompetansegapet

7. Sikre bærekraftige statsfinanser

8. Effektivisere offentlig sektor og 
bruke innkjøp til å utvikle marked 
og styrke bedriftene 

9. Styrke arbeidslinja og sikre 
konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår 

10. Bygge fremtidsrettet 
infrastruktur som stimulerer til 
næringsutvikling i hele landet



Takk for 
oppmerksomheten


