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Næringspolitisk plattform: 
Næringsreform på folkets premisser 

Norge må gjennom en omfattende grønn næringsreform. I løpet av to tiår må vi erstatte vår 

avhengighet av olje og utslipp med en forurensningsfri økonomi som bygger på fornybare ressurser. 

Forandringen må være rettferdig, og føre til forbedring for både folk, lokalsamfunn og miljø. 

 

Forandring krever politisk handlekraft. Vi har klart store omstillinger før. Tidlig på 1900-tallet var det 

politisk handlekraft som sikret oss konsesjonslovene og dermed muligheten til å bygge opp en 

industri basert på vannkraft eid av folket i fellesskap. I etterkrigstiden bidro en aktiv, ambisiøs og 

handlekraftig stat til industrireising og la grunnlaget for velferdsordninger som folketrygden, 

utdanning og helse for alle. Da den første olja ble funnet var det handlekraftige og målrettede 

politikere som sikret en offshoreindustri hvor fellesskapet eier og får mesteparten av inntektene fra 

oljeressursene. 

 

En slik dristig politisk handlekraft mangler i dag, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig som de 

rikeste har blitt rikere har det knapt vært noen ny nærings- og industrietablering, men mer sosial 

dumping og fattigdom. Gjennom skatter og reguleringer har regjeringen sørget for at de som skaper 

verdier taper, mens de som profitterer på verdiskaping vinner. Skatt- og ressurspolitikken er blitt 

innrettet slik at passive kapitaleiere får stadig mer makt og en større andel av inntektene, mens de 

som faktisk skaper verdiene får mindre. Det har vært det motsatte av en grønn næringsutvikling på 

folkets premisser.  

 

Vi må ta i bruk alle våre muligheter. Som ved tidligere epokeskifter er vi i dagens situasjon helt 

avhengig av at fellesskapet staker ut kursen og bruker staten aktivt for å få til forandring. Statens 

rolle med velferd, utdanning, forskning, og som tilrettelegger og risikoavlaster har alltid vært sentral 

for verdiskapingen. Slik er industri blitt bygget og nye næringer blitt til.  

 

Vi må la oss inspirere til handling av bygge-ånden fra etterkrigstiden. Med nøkternhet ble landet 

bygget på folkets premisser. Men i motsetning til i etterkrigstiden må den nye reformen være 

gjennomført grønn. Vi må innrette skattepolitikken og virkemidlene for de som skaper de nye 

fremtidsrettede verdiene, ikke for de som passivt profitterer på andres innsats. Vi kan ikke svekke 

naturmangfoldet og vi må redusere utslipp og forurensing kraftig. Vi må allerede nå aktivt bruke 

institusjonene innen utdanning, forskning og innovasjon til innkjøp og regulering for å nå målet om 

ny næring, industri og grønn forvandling. Vi må senke skattene på arbeid og øke skattene på arv, 

eiendom og alt som ikke er fornybart. Vi må vri investeringer bort fra spekulasjon til produksjon. Det 

må bli mer gunstig å satse på teknologi, industri og fornybare naturressurser og mindre gunstig å 

satse på finans og petroleum. Det må bli lettere for kreative entreprenører og gründere å utfordre 

det etablerte og løfte ideene ut i verden. Slik vil vi vri oppmerksomheten hos både det offentlige og 

private mot det grønne skiftet.  
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Vi må ta havet tilbake, og jorden, skogen og krafta i bruk. Våre felles naturressurser er grunnlaget 

for vår fremtid. Fellesskapets kontroll med naturressursene må sikres for å sørge for at inntektene 

ikke havner hos noen få. Havet skal være på fellesskapets hender og skape ny næring og bosetting 

langs kysten. Våre spredte jord- og skogressurser må tas i bruk. Vi må bli vesentlig mindre avhengig 

av import, både for nasjonal sikkerhet, men også i solidaritet med folk i andre land. Vi må gå fra å 

være råvareleverandør til å bygge egen industri med utgangspunkt i våre naturressurser. Derfor må 

verdiskaping, sysselsetting og næringsutvikling prioriteres over kommersiell eksport av kraft. 

Miljøengasjert ungdom må være veivisere på vegen til et mer miljø- og klimavennlig samfunn. Derfor 

bør det etableres et grønt etableringsfond for rekruttering av ungdom under 35 år til 

primærnæringene jordbruk, skogbruk, fiske og reindrift. Det bør kreves en plan for hvordan 

prosjektet kan bidra til økologisk bærekraft og lokale arbeidsplasser. Ei slik satsing vil bidra til økt 

bosetting, sysselsetting og optimisme i mange bygder i distrikts-Norge. 

 

Vi må bygge industri. Norge er helt avhengig av en sterk industrisektor for å opprettholde velstand 

over tid. Industri gir grunnleggende teknologiutvikling i samfunnet, det skaper store overskudd og 

mange arbeidsplasser, både direkte og indirekte. Mer industri er spesielt viktig for Norge for å ta 

igjen tapte arbeidsplasser og inntekter fra petroleumsnæringen fremover, som grunnlag for eksport 

som kan betale importen. Generelt for de største industrilandene i verden bidrar industrien med 70 

prosent av eksportinntektene og opp mot 90 prosent av et lands forsknings og utviklingskostnader. 

Uten petroleumsnæringen vil Norge gå med enorme underskudd. Samtidig står industrien for 23 

prosent av våre klimautslipp. Vi må derfor satse på grønn industrialisering dersom vi både skal 

bevare velferd og løse klimautfordringen. Målet i den grønne omstillingen må være at vi klarer å 

opprettholde sysselsettingen i industrien, og på denne måten sørge for å bevare norsk produksjon og 

velferd i framtida.  

 

Vi må bygge teknologi- og kunnskapsindustri. Norge har gjennom å gi alle tilgang til kunnskap og 

utdanning hatt en fordel i den moderne kunnskapsindustrien. Ordninger hvor vi har tiltrukket oss 

internasjonal ekspertise, samtidig som vi har sørget for å beholde nasjonal utvikling, forskning og 

kunnskapsdeling har vært viktig for å få sterke ingeniør- og fagmiljøer innen teknologi og IT. Norge 

har derfor vært helt i front i viktige teknologiske nisjer. Vår sterke offentlige sektor, sentrale 

lønnsforhandlinger og vilje til samarbeid for å løse samfunnsutfordringer, har gjort at vi har vært 

tidlig ute med digitalisering og bruk av IT på alle samfunnsområder. Den teknologiske industrien står 

overfor en ny revolusjon, med bruk av robotteknologi, maskinlæring og sammenstilling av store 

datamengder. SV vil at Norge fremdeles skal være i front på dette. Det er de som gjør, som er de som 

kan, og det offentlige må spille en lederrolle for å sikre viktig eierskap til data om innbyggerne og 

samfunnet. SV vil derfor sørge for at våre kunnskapsmiljøer fremdeles får utvikle løsninger og delta i 

forskning. Da må det være flere faktorer enn billigste anbud som gjelder når vi løser fellesoppgaver. 

 

Vi må ha rettferdige handelsavtaler. Handel er bra når det styrker folk og brukes til å skape en bedre 

verden, men ikke når den kun beriker noen få og øker forskjellene innad i og mellom land. Den 

nyliberale handelspolitikken har vært en katastrofe for demokrati, natur, fordeling og faglige 

rettigheter. Handelsavtaler må sikre demokratiets handlingsrom, ikke innskrenke det. EØS-avtalen 

svekker demokratiet, hindrer kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, truer 
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tariffavtaler og et anstendig arbeidsliv. Vi må derfor ha en offentlig utredning av alternativer til EØS 

med mål om å erstatte den med en avtale som bedre ivaretar våre verdier. 

 

Folk er en ressurs for forandring. Den norske erfaringen viser at en sterk norsk modell er en 

forutsetning for suksess, og når mange er mobilisert til handling får vi de beste resultatene. Likevel 

fremmedgjøres stadig flere fra beslutningene, enten ved at arbeideres innflytelse svekkes, at 

beslutninger tas stadig lengre unna, eller at eierskap over arbeidsplassene forsvinner inn i 

kompliserte internasjonale maktstrukturer. Vi må styrke fagbevegelsen og den norske modellen, øke 

jevnbyrdigheten i arbeidslivet og gi nye muligheter til å bestemme over egen arbeidsplass gjennom 

mer ansatteide bedrifter og en bedre samvirkeordning.  

 

Veien til grønn forvandling går gjennom fellesskapet. Miljøkrisen fører i seg selv til økte forskjeller 

innad i og mellom land. Løsningen er derfor ikke tiltak hvor vanlige folk og fattige land betaler prisen, 

mens de rikeste ikke bidrar. Skal vi lykkes nasjonalt og internasjonalt med en reell grønn forvandling, 

må tiltakene være rettferdige. Skatter og avgifter må derfor være progressive, og fordele goder og 

byrder rettferdig. Kampen om et grønt samfunn vinnes gjennom kollektivt samarbeid og 

investeringer.  

 

SVs rolle i det grønne skiftet er å løfte ambisjonene og bygge bro mellom næringsliv, miljø og folk. 

Kompetanse må ivaretas og videreutvikles gjennom en styrt omstilling i tett samarbeid med 

fagbevegelsen. Slik kan vi skape et grønt skifte på folkets premisser, for de mange, ikke for de få. På 

samme måte som 10 oljebud i 1971 sikret folkets eierskap til petroleumsressursene, ny norsk industri 

og næring, trenger vi nå 10 næringsbud for vår tids store utfordring. Vi må vise handlekraft igjen.  

 

1. Vi vil gjøre Norge forurensningsfri innen 2050. Utslipp av klimagasser reduseres med minst 

60 prosent innen 2030, og til null utslipp etter 2040. Og ingen forurensing generelt innen 

2050. 

2. Vi vil styrke den norske modellen, med samordnet lønnsdannelse, høy organisasjonsgrad, 

partssamarbeid, små sosiale forskjeller, en sterk velferdsstat og likestilling. Sterke 

fellesskapsløsninger er en forutsetning for næringssuksess. 

3. Vi vil at felleskapet tar et sterkt eierskap i nøkkelnæringer og naturressurser for å sikre 

sysselsetting, sikkerhet, ringvirkninger og inntekter. Både statlig og lokalt offentlig eierskap 

må økes for å sikre demokratisk styring og fordeling av verdiene til nytte for de mange. 

4. Vi vil ta havet tilbake og jorda, skogen og kraften i bruk. Våre felles naturressurser må sikres 

for en grønn framtid. Ungdom må få komme inn i næringene, råvarene må foredles til 

høyverdige produkter og verdiene skal komme fellesskapet til gode.  

5. Vi vil bruke handelspolitikken til å gjøre verden bedre for folk og miljø. Handelsavtaler skal 

være demokratiske, rettferdige og bærekraftige. Vi vil utrede alternativer til EØS, og innføre 

regler som hindrer Norge i å inngå handelsavtaler som undergraver demokrati, miljø og 

menneskerettigheter. 

6. Vi vil bruke skattesystemet for å skape en rettferdig, grønn verdiskaping. Vi vil senke skatt 

på arbeid, og øke skatt på formue, arv, eiendom, forurensning og ikke-fornybart. Det skal bli 
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mer lønnsomt å jobbe enn å spekulere i bolig og børs, mer lønnsomt å investere i ny industri 

enn i eiendom. 

7. Vi vil at offentlig næringssatsing skal brukes på det grønne skiftet de neste tiårene, fra 

næringsstøtte, Innovasjon Norge, næringsrettet forskning og offentlige innkjøp. Vi vil støtte 

industri som vil redusere sine utslipp og spesielt legge til rette for ny, grønn industri som kan 

erstatte petroleum gjennom bedre avskrivingsregler, og at staten tar større risiko og bidrar i 

investeringer.  

8. Vi vil fremover velge tre store nasjonale næringsprosjekter. Utvelgelsen må ta 

utgangspunkt i at Norge må omstille petroleumsnæringen til den nye tiden, at vi har 

fornybare ressurser i hav, jord og skog nok til en sterk bioøkonomi, og at det må bygges 

grønn infrastruktur til hele landet. Digitaliseringen må brukes i folkets tjeneste, for å utvikle 

velferd, næring og industri. Innenfor klimamålet om å kutte utslippene med 60 prosent innen 

2030 vil vi øke den grønne fastlandsindustriens andel av verdiskapningen til 10 % i 2025, og 

til 20 % i 2040. 

9. Vi vil løfte fagutdanningene til en større plass i videregående opplæring og til å være et mer 

naturlig alternativ til dagens høyskole og universitetsutdanning. Det trengs et stort 

teknologisk løft, en opplæring tettere på arbeidslivet, og at utstyret er minst på høyde med 

det som anvendes i industri og næringsliv. I tillegg må det settes i gang en kraftig 

opptrapping for å øke antall studieplasser på fagskolene og heve statusen til fagskolene.  
10. Vi vil øke demokratiet på arbeidsplassene ved å etablere lønnstakerfond, styrke 

samvirkeordningen og innføre ansattstyrte og -eide bedrifter. Nærhet til ledelse og eierskap 

er avgjørende for å hindre fremmedgjøring, og skape gode arbeidsplasser. 

 


