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Målsetninger 2025

• Ha 10 prosent av BNP fra industri. 

• Øke industriinvesteringene i Fastlands-Norge 
med 50 prosent opp mot 40 milliarder kroner 
årlig for 2021–2025.

• Ha et handelsunderskudd for Fastlands-Norge 
på under 200 milliarder kroner.  

• Foredle et tømmervolum tilsvarende årlig 
hogst, dvs. om lag 11 millioner m3. 





En industrialiserende stat - plan

• Store offentlige investeringer og valg av løsninger rettes 
mot sektorer der norsk industri har leveringsevne og slik 
skaper større nasjonal etterspørsel. 

• - Klima- og miljøkrav innrettes slik at det legges til rette og 
lages en strategi for produkter fra egen industri.  

• - Standarder og spesifikasjoner fremmer norsk teknologi og 
produksjon (eksempelvis NORSOK-standard i 
petroleumssektoren som har til hensikt å redusere 
utviklings- og gjennomføringskostnader). 

• - Klimapolitikken må legge til rette for nasjonale 
investeringer og sikre globale klimareduksjoner samtidig 
som øvrig miljøregelverk må være på linje med 
sammenlignbare vestlige land. 



En industrialiserende stat - verktøy 
• Større fleksibilitet og mer midler i Innovasjon Norge for å støtte fasen fra forskning til 

pilotproduksjon og demoanlegg, som ofte kalles «Dødens dal».  

• • Etablering av en industriell låneordning som kan gi konkurransedyktige lån til prosjekter 
med høy samfunnsmessig lønnsomhet. En slik låneordning kan sammen med egenkapital gi 
grunnlag for tilskudd eksempelvis fra Enova.  

• Senke avkastningskravet til 4–6 prosent for offentlige fond for å sikre investeringer. SPU har et 
avkastningskrav på 4 prosent, og Folketrygdfondet har levert rundt 7 prosent de siste 15 
årene.    

• Enovas industrifokus kan utvides til å komme inn tidligere i prosessen, og således utvide 
industrimandatet og prioritere tiltak som styrker norsk produksjon. F.eks biobaserte løsninger 
med høy substitusjonseffekt, samt byggeløsninger med lavt klimafotavtrykk.

• Utvide mandat og finansiering av Nysnø og Investinor slik at de også kan bidra til mer modne 
selskap og teknologi. 

– Oppheve begrensning på investeringer i samarbeid med heleide offentlige selskap. 

– Utvide mandat til å kunne gå inn med mer enn 49 prosent av satsingen.  

– Gi mulighet til å gå inn tidlig og uten andre private aktører i nystartede selskaper.  

• Et toppindustrisenter for automatisering i industrien bør etableres som kan fungere som 
teknologiutvikler for ulike industrier. 

• Sikre konkurransedyktig nettleie fra Statnett og øvrige nettselskaper samt lange 
kraftkontrakter som legger til rette for ny industri, slik det opprinnelig ble gjort. 



Fossum bru, Askim




