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Folk - flyt - forutsigbarhet
NHO Trøndelag sitt innspill til stortingsvalget 2021

Forberedt på
fremtiden
Tiden for festtaler er ikke nå. Nå er tiden for å
holde oss nedpå og for å snakke om hvordan
trøndere og trønderske bedrifter kan og skal
skape flere jobber og utvikle regionen gjennom og etter pandemi og krise.
Heldigvis er trøndere et staut folkeslag som
får ting gjort.
Nå trenger trønderske bedrifter mer enn
noen sinne at politikerne lytter og sørger for
gode folk, god flyt og grunnleggende forutsigbarhet.
Resten klarer vi selv. NHO Trøndelag skal
jobbe for å gjøre Trøndelag forberedt på
fremtiden.
Dette er vårt innspill til stortingsvalget 2021.
Les også gjerne NHOs veikart for fremtiden
www.nho.no/nestetrekk

Tord Lien, Regiondirektør NHO Trøndelag

Vi har bondevett og båtliv. Kystfolk som tjorer
seg fast gjennom en storm, og jordnære
bønder som lager Michelinråvarer uten å
glorifisere innsatsen. Vi finner nye måter å
gjøre ting på, fordi det er sånn vi gjør ting her.
Det vi gjør, gjør vi skikkelig. Løser praktiske
problemer, gjennomfører, og spiller på lag
med de helt fantastiske naturressursene vi har
fått utdelt her i Trøndelag. Det omfatter også
folket, både hoder og hender.
Den korte avstanden mellom naturressursbaserte næringer og kunnskapsmiljøene i
NTNU og SINTEF er grunnen til at vi har de
mest avanserte havmerdene, høyteknologisk skogbruk og jordbruk, prøver ut de nye
smarte energiløsningene, og finner opp nye
ting og løsninger hver dag – til det beste for
trøndere og resten av verden.
Men verden har blitt en del av de nære ting,
og behovet for beredskap og rask tilpasning
til kriser har blitt en del av hverdagen. Vi blir
mer digitale og mer internasjonale, samtidig som vi blir eldre. Vi skal tenke på både
økonomi, klima og ivareta sosiale behov.
Det å drive bedrift i Norge er en rask og kontinuerlig endringsprosess, en balansegang, et
orienteringsløp i ukjent terreng. Da må noe
være trygt, tilrettelagt og stabilt. Rammer som
gjør det gjennomførbart å bygge bedrifter, og
drive dem. Det er det vi trenger god industrikultur og god næringspolitikk til.

Samtidig må utdanning og arbeidsmarkedstiltak videreutvikles i takt med behovet i næringslivet. Vi må forhindre frafall og utenforskap
pga helseutfordringer eller kompetansemangel.
Bedriftene må ha tillit til at de kan satse i
Trøndelag. De må kunne sette seg mål, sette
retning og sette fart. Skape jobber, skape verdier og bidra til en bærekraftig økonomi. Det
skal vi hjelpe til med.

Tord Lien
Regiondirektør NHO Trøndelag

Folk
Bedriftene er ingenting uten gode folk, med
rett kompetanse og ferdigheter. Og hva som
er rett er i stadig forandring og utvikling. I
Trøndelag trenger vi tilgang på forskjellige
fagarbeidere og kandidater i alle delene av
fylket .
Vi kan gi bedriftene tilgang på gode folk gjennom å:
1. Sørge for at det utdannes nok og riktige fagarbeidere, på de stedene der
det trengs, og at de får lærlingeplasser i
solide seriøse bedrifter. Og sørge for at
det utdannes nok og riktige kandidater på
høyere utdanning.
2. Sørge for at folk i arbeid får påfyll gjennom etter- og videreutdanning som er tilgjengelig der de er, når folk har mulighet til
å gjennomføre. Gjerne digitale skreddersydde kurs, tilpasset bedriftenes behov.
3. Sørge for at folk som står utenfor arbeidslivet kan komme inn i arbeidslivet, gjennom godt samarbeid mellom bedrifter,
NAV, kunnskapsinstitusjoner og andre
enheter som kan hjelpe, - gjennom å
bygge en bro av muligheter for tilpasning,
kunnskapspåfyll, ferdighetstrening og
tilrettelegging.

To lærlinger fra restauranten «To rom og kjøkken» i Trondheim.
Tonje skal bli kokk, mens Simon skal bli servitør.

Flyt
Bedriftene er avhengige av god vareflyt og
effektive transportårer for det de produserer.
Samfunnet er tjent med at de gode transportårene er trygge, effektive, og miljø- og
klimavennlige. Bedriftene trenger også
solid tilgang til internett-infrastruktur og
mobildekning. Komplett 5G og bredbåndsdekning i Trøndelag gir bedriftene og folket
muligheter og konkurransefortrinn i en stadig
mer digitalisert verden.
Vi må utvikle effektiv og sømløs logistikk med
gjennomtenkt fordeling og utvikling av transportårer for godsøkningen fremover. Dette
betyr økende grad av godstransport til sjøs,
persontransport til bane og vei og å legge til
rette for infrastruktur som støtter opp under
næringene våre. Vi kan gi bedriftene tilgang
på god flyt gjennom å:
1. Sørge for full bredbåndsdekning og utbygging av 5G i hele Trøndelag.
2. Sørge for å gjøre ferdig E6 gjennom Trøndelag, og de andre hovedvegene, samt
redusere vedlikeholdsetterslep og ruste
opp viktige veger på fylkesvegnettet for
bedriftene. Åpne opp for lengre og tyngre
kjøretøy.
3. Sørge for at en større andel av gods kan
fraktes til sjøs.

Den første containeren med laks på båt til
Europa fra Kråkøya Kysthavn i Nærøysund.

Kjellbrua på FV30 til Røros - en flaskehals for både
bedrifter og folk. Bedre flyt er bra for alle.

Forutsigbarhet
Bedriftene kan klare seg gjennom det meste,
så lenge de vet sånn noenlunde hva de har å
forholde seg til. Ingenting er så ødeleggende
som manglende forutsigbarhet, og endeløse
stadig nye kompliserte rapporteringskrav.

1. Sørge for at Trønderske arealer til lands og
til vanns reguleres slik at de både kan gi
tilstrekkelig boligbygging, nye logistikkløsninger, produksjonsmuligheter og
industriutvikling.

Når du kjenner jordsmonnet vet du hva som
kan trives og vokse der. For bedrifter er det
skatte- og avgiftssystemet, lover og regler,
konsesjoner og tillatelser som er jordsmonnet. Bedriftene kan vokse og utvikle seg hvis
rammene er gode. Og ved å la trøndere som
eier bedriftene få slippe å barbere ned verdiene gjennom skattlegging av grunnlaget for
at bedriften skal produsere.

2. Sørge for en effektiv offentlig sektor og at
offentlige anbud utformes slik at de bidrar
til nyskaping, grønn vekst, og favoriserer
seriøse bedrifter.

Det må etableres en forventning om at
bedrifter skal utfordres på bedre eller nye løsninger når det offentlige investerer og etterspør varer og tjenester i anskaffelser, for økt
konkurransekraft og et bedre samarbeid med
det offentlige for å løse samfunnsutfordringer.
Bedriftene kan være en viktig del av den
grønne veksten hvis rammebetingelsene
legger til rette for bærekraftig bruk av naturressursene, gjennom sambruk av arealer der
både klima, miljø og næringsbruk ivaretas. Vi
kan gi bedriftene gode vilkår og forutsigbarhet gjennom å:

3. Sørge for et konkurransedyktig og forutsigbart skatte- og avgiftsnivå. Fjerneskatt
på arbeidende kapital. Avgiftsnivå som
bidrar til å styrke norske arbeidsplasser
opp mot internasjonal konkurranse,
samt virkemidler som muliggjør satsing
i regioner i Trøndelag med lavere forutsetninger.

Vi jobber for bedriftene i Trøndelag

NHO Trøndelag bistår over 2600
medlemsbedrifter innenfor en lang
rekke områder.
I vår region arbeider vi kontinuerlig med å
fremme de lokale bedriftenes interesser og
synspunkter i samfunnsdebatten, og vi engasjerer oss i ulike prosjekter for å bidra til
utvikling av næringslivet i regionen.
Vi er her for medlemmene, og ønsker å være
tett på bedriftene i Trøndelag-regionen. Derfor kommer vi gjerne på besøk for å fortelle

om prosjektene vi jobber med, og for å oppdatere dere på medlemsfordelene. Har dere
spesielle utfordringer NHO kan bistå med,
stiller vi alltid opp.
Vi kan gi råd og støtte innen arbeidsgiverservice, arbeidsrettslige forhold og tariffspørsmål, i tillegg til hjelp og veiledning når
det gjelder næringspolitikk og regional utvikling. Vi har også en arbeidsgiverportal for
våre medlemmer: arbinn.nho.no
Send oss en e-post, så tar vi raskt kontakt.

Tord Lien
Regiondirektør
 tord.lien@nho.no
 902 53 096
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