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Hvor står vi?

• Et økonomisk sjokk uten sidestykke – tre år før vi 

er tilbake på førkrisenivå

• Kriser kaster lange skygger – for samfunnet, 

bedriftene og arbeidstakerne

• Krisen forsterker behovet for innovasjon, omstilling 

og jobbskaping



NHOs medlemsundersøkelse om koronasituasjonen
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Hvor skal vi?

• Valgene vi tar nå, og pengene vi bruker, må bygge 

en bro til fremtiden

• Skape et samfunn som er godt å leve i, en jobb og 

gå til og utvikle seg i, og der vi tar vare på 

planeten vi bor på

• I all enkelhet: sikre sosial, økonomisk og 

miljømessig bærekraft



2. Høyere yrkesdeltakelse

3. Større privat sektor

4. Utenriksøkonomi i balanse

5. Reduserte klimagassutslipp

6. Øke innovasjons- og omstillingsevnen

7. Tette kompetansegapet

8. Konkurransedyktig skattetrykk

9. Høy tillit

10. Høyere organisasjonsgrad

Ti ambisjoner for fremtidens Norge

1. Høyere verdiskaping



1. Høyere verdiskaping

BNP per innbygger øker fra 575 000 til 650 000

kroner per innbygger



2. Høyere yrkesdeltakelse

Sysselsettingsandelen for de mellom 

20 og 70 år øker fra 73,1 til 77,5 prosent



7. Tette kompetansegapet

Andelen NHO-bedrifter med et udekket

kompetansebehov halveres
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NHOs forslag

• Arbeidslivsrelevans må gjennomsyre hele 

utdanningsløpet. Vi må ha oppdatert 

skoleverksteder, styrket samarbeidet mellom 

arbeidsliv og utdanningssystemet på alle nivåer og 

trepartssamarbeidet må brukes aktivt. 

• Arbeidslivets innflytelse på dimensjoneringen av 

utdanningstilbudene må styrkes slik at arbeidslivet 

kan motta den kompetansen som trengs.

• Gjennomføringen på videregående og høyere 

utdanning må øke, gjennom tidlig innsats og 

mulighet til å fullføre og bestå med en 

kompetanse som er verdsatt i arbeidslivet.

• Livslang læring forutsetter et fleksibelt og digitalt 

EVU-system, profesjonell karriereveiledning av høy 

kvalitet og relevante kompetansehevingstiltak, eks. 

bransjeprogrammene.

• Livslang læring må inngå i grunnoppdraget til 

fagskolene, høyskolene og universitetene.



En mer tjenestebasert 

økonomi

En mer internasjonal 

økonomi

En grønnere 

økonomi
En mer digital 

økonomi



Et mer digitalt arbeidsliv

• Digitalisering og automatisering innebærer 

omstilling – men maskinene «tar ikke jobbene»

• Kun 6 pst av jobbene i Norge har høy risiko for å 

bli automatisert bort (OECD)

• Mer sikkert at mange jobber vil få endret 

jobbinnhold og kompetansekrav



Menon: Norsk dataøkonomi 
kan dobles mot 2030

• Data utgjør en stadig større del av verdiskapingen i 

ulike næringer

• Frem mot 2030 kan verdiskapingen i norsk 

dataøkonomi dobles fra 150 til 300 mrd.

• Tre fortrinn må videreutvikles for å lykkes:

• datakvalitet og tilgjengelighet

• digital infrastruktur

• industriell kompetanse i verdensklasse

Kilde: Menon Economics (2019) Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

Sysselsetting i 2020

100 000 arbeidsplasser

Verdiskaping i 2020

150 milliarder kroner



Automatisering gir nye 
vekstmuligheter

• Ny teknologi gjør det mulig for bedriftene å hente 

hjem produksjon og å investere i ny kapasitet i 

Norge

• Digitale løsninger kan skaleres for et globalt 

marked

• Norge kan ta posisjonen som «verdens 

kontrollrom» eksempelvis ved bruk av digital-

tvilling teknologi



Stort potensiale for flere eksportnæringer

Havvind: Voksende marked mot 2050. Norge 

kan ta posisjoner i hele verdikjeden

Sjømat/Havbruk: 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

Overvåkings- 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




