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Byen, menneskene, tradisjonene

Stillasdagene 2018 – Finn Langeland



• Dokumenterer det 

urbane i vårt merkelige 

land

Gullsmedlauget - 450 år



• Nå er også hoteller 

blitt medlemmer

Norsk Industri vokser



• "Dere er best på 

næringspolitikk"

• Mange av de samme 

utfordringene som 

industrien

Hvorfor?



• Forurensende cruise-

trafikk

• Kronikker i VG og 

Bergens Tidende

I sommer....



• Klare med alternative 
transportløsninger inn 
til Geiranger, Flåm 
og andre destinasjoner

• Teknologiutvikling helt
grunnleggende for å 
løse f. eks. Klima- og 
miljøutfordringer

Norske verft...

Kleven verft. Foto: Harald M. Valderhaug



• "Industri og politikk"

• EØS

• Fulle hus, gode møter

• Aldri sett Pollen så full 

av båter

Arendal 2018



• Sandberg - viser klare 

menneskelige trekk

• Var en god 

fiskeriminister

• Uavklart hva fremtiden 

bringer

Men Sirkus Sandberg toppet alt



• God utvikling i viktige 
bransjer:

• Kronekursen spiller på lag

• Det samme gjør det nøkterne 
lønnsoppgjøret

• Viktigst: Norsk industri 
produserer produkter som 
etterspørres i det globale 
markedet

• Fører til økt sysselsetting

Industrien akkurat nå:



• LoVeSe: Mer uklart enn 
noensinne

• Det letes mye, særlig i 
Barentshavet

• Ny teknologi gjør at mer 
kan hentes ut av 
eksisterende funn

• Men: Usikker fremtid for 
olje og gass

Olje og gass



• Handelskrig?

• Presidentens skjebne hvis 
demokratisk valgseier?

• Svært sterk økonomisk vekst

• Lavere arbeidsløshet enn i 
Norge

• Markant økt popularitet blant 
African Americans

• 17 prosent støtte i fjor, 37 
prosent i år

Donald Trump



• Vi snakker med alle

• Vi samarbeider med alle

• Vi merker oss tendenser 

til handlingslammelse

• KrF sliter

• Ap sliter

• Erna – sitter hun trygt?

Det politiske Norge

Stortinget etter valget i 2017. Illustrasjon: Stortinget



• Skatten på arbeidende 
kapital

• Selskapsskatten

• Fikk bort den kommunale 
industriskatten

• Fortsatt CCS

• Fortsatt CO2-
kompensasjon

• Kraftprisen, nettleien, 
tomme magasiner

Viktige saker



• Norge trenger flere 
kapitalister

• Vi må ikke sløse bort 
komparative fortrinn

• Mer industri – bedre 
velferd

• Mer industri - et bedre 
Norge

Viktig for industrien



• Nyt denne byen

• Prøv fiskekakene eller 
suppen til søstrene 
Hagelin

• Gå rundt Lille 
Lungegaardsvann

• Sjekk ut Bryggen, 
Nordnes, Torvalmenningen

• I all beskjedenhet: Bergen 
er unik

Helt til slutt....


