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Stortinget 2017-2021 vs 2013-2017

• De siste fire årene har vi fått mye gjennomslag for saker som 

har kostet

• Blir mye trangere budsjettmessig de neste fire årene

• Kan bety omkamper/omdreiing for noen av våre saker

• De siste tre årene har vi hatt sympati pg oljenedturen

• Denne «nedtursympatien» må vi erstatte med entusiasme for 

industrien
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Stortingsvalget

• Valg 11. september

• Flertalls- eller mindretallsregjering (ikke hør på infobransjen – vi 

helgarderer!)

• Solberg: Ny regjeringsplattform før 12. oktober?

• Statsbudsjett 12. oktober

• Støre: Regjering med regjeringsplattform rett etterpå

• Justert statsbudsjett 2-3 uker etter Støre-regjering tiltrer?

• Stortinget: Vedtak av statsbudsjett (flertallsregjering gir lite handlingsrom)
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Industrimeldingen

• St.meld. om industri er en stor suksess for oss

• Regjeringen og opposisjonen konkurrerte om å imøtekomme 

oss

• Vi fikk satt agendaen om at «industrien er annerledes»

• Mange av de «industripolitiske» sakene er tverrpolitisk godt 

akseptert

• Skatt og arbeidsgiverrollen skiller ofte politisk – der er NHO 

tyngre inne
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Næringsmelding eller Industrimelding?

«Sammendrag

Regjeringens visjon for en aktiv industripolitikk er:

• Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon»



Oversikt

• 175 sider med beskrivelse og tiltak

• En del av beskrivelsen er god

• Flere av tiltakene er fremkommet i dialog med Norsk 

Industri



Industrimelding – ikke Næringsmelding

Ordet «næringsnøytralitet» forekommer ikke



Industrimelding – ikke Næringsmelding

Kap 7.2 Utformingen av næringspolitikken:

• «I praksis står bedrifter og næringer i ulike konkurranse-

situasjoner, noe som kan gjøre at det er riktig med offentlige 

tiltak.»

• «Det er nyttig med bransje- og sektorkunnskap for å kunne 

utforme effektive virkemidler. I utøvelsen av næringspolitikk 

vil næringer kunne behandles ulikt, fordi man i ulik grad kan 

korrigere for markedssvikt. I tillegg er bedrift og næringer 

ulike.»



Tiltak

• Kompensasjonsordning etter 2020

• Prosess21

• Ny investeringsgaranti for eksportindustrien

• Katapultene mer penger hvis suksess

• Eksportstrategi og satsing

• Eksportfinansiering, nye områder og evaluering







Veikart i Norsk Industri

• Åtte veikart så langt,

to på vei

• Mål: Vise industriens vei inn

i lavutslippssamfunnet

Med andre ord:

Et grønnere Norge



Kampanje: Valg 2017

• Reklamefilm

• Avisannonser (D2 og Klassekampen)

• Snutter på sosiale medier

• Geostyrt annonsering på Facebook

• Try hjalp oss med kampanjen

• Har til nå nådd en halv million unike brukere, 40 % 
av disse har engasjert




