250 milliarder i pensjonskapital bør også brukes til å bygge
vei og jernbane
I disse urolige, økonomiske tider er det ekstra viktig å komme opp med konkrete forslag til
hvordan vi kan sikre vekst og omstilling. Finans Norge og NHO har sammen laget følgende
handlingsplan:

1) Pensjonskapital til infrastruktur

Pensjonskapital skal først og fremst skape trygg avkastning for fremtidens pensjonister. Men
den bør også kunne settes direkte i produktivt arbeid så lenge risikoen er sammenlignbar
med tradisjonelle investeringer som aksjer. Regelverket fører til at 250 milliarder kroner i
fripoliser holdes utenfor direkte satsinger i infrastruktur. Deler av pensjonskapitalen kan på
bestemte vilkår ta høyere risiko med muligheter for større avkastning. Norge har et stort
etterslep på infrastrukturinvesteringer. Bedre veier og jernbane gir raskere transport og
lavere kostnader for næringslivet. Gjøres det på riktig måte kan samfunnsøkonomisk
lønnsomme investeringer forseres i et tid hvor det er viktig å styrke konkurranseevnen til
landet.
NHO og Finans Norge foreslår:
 Endre reglene slik at fripolisekapital kan investeres i langsiktige verdiskapende
verdipapirer
 Innføre lempeligere regler som gjør at pensjonskapitalen på bestemte vilkår kan
komme infrastrukturinvesteringer og næringslivet til gode.
 Løft samfunnsøkonomisk lønnsomme infrastrukturprosjekter ut av bevilgningskøen,
og finansier dem via OPS-metoden (offentlig-privat-samarbeid)

2) Norge som vertsnasjon for flere globale selskaper
Norge er rikt på kapital og kompetanse. Men vi mangler en strategi for hvordan Norge kan
bli et mer attraktivt vertsland for internasjonal næringsvirksomhet. Et vellykket resultat her
vil gi økt verdiskaping, innovasjon og arbeidsplasser. Vi må sørge for at nye prosjekter som
blir utviklet i Norge velger å bli værende også etter at de har gått ut av pilot- og
gründerfasen.
NHO og Finans Norge foreslår:
 Selskapsskatten må reduseres fra 27 til 20 prosent for at det ikke skal være dyrere å
drive i Norge enn i resten av Europa. 
 Fritak for formuesskatt på arbeidende kapital må gjennomføres, slik det stort sett er
gjennomført ellers i Europa. Dersom det imidlertid viser seg at det ikke er flertall for



dette forslaget, bør det være en lik verdsettelse av alle formuesposter på 30 prosent
av markedsverdi.
Lage en vertsnasjonsstrategi for Norge med målsetting å foreslå tiltak for å gjøre
Norge attraktivt som vertsnasjon for norske og internasjonale vekstbedrifter

3) Fremragende forskning

Norge må bli flinkere på industrialisering av ideer og konsepter. Alt for ofte forsvinner norskutviklede prosjekter ut av landet når det er tid for stordrift og industrialisering av
konseptene. Her må det skapes en mye større helhet i forsknings-, gründer-, såkorn- ,
investerings- og industrialiseringsarbeidet.
NHO og Finans Norge foreslår:
 Styrke SkatteFUNN gjennom en heving av timesatsen.
 Det må etableres en søknadsbasert tilskuddsordning som fremmer bruken av
innovative anskaffelser hos offentlige virksomheter.
 Øk såkornmidlene
 Fremragende forskere må krediteres for å bidra til innovasjon og nyskapning

4) Effektivisering av offentlig sektor

Vi har i dag en offentlig sektor som i størrelse og omfang ikke er bærekraftig i et lengere
perspektiv. Det er avgjørende at vi starter arbeidet med tilpassing av offentlig sektor til et
nivå vi kan leve med i fremtiden. Effektiviserings- og produktivitetseffekter må tas ut i form
av reduserte budsjetter.
NHO og Finans Norge foreslår:
 Det bør stilles et effektiviseringskrav på 1 prosent til statlig forvaltning.
 Kommunestrukturen må endres til et betydelig antall færre kommuner. Det vil være
et viktig grep for å kunne øke tjenestekvaliteten, styrke tjenestetilbudet, tiltrekke seg
kompetent arbeidskraft og samtidig ta ut effektiviseringspotensialet.
 Igangsettes et systematisk arbeid for å identifisere hindre for omstillingsevnen i
offentlig sektor. Disse må fortløpende fjernes, til fordel for løsninger som sikrer
dynamikk og endringsvilje.

5) Fleksibelt arbeidsliv

Omstilling fordrer at arbeidslivet blir mer fleksibelt, og at kompetanse og arbeidskraft
raskere blir satt inn der hvor den trengs for å skape fremtidig vekst. Er arbeidsmarkedet for
tregt til å tilpasse seg, blir samfunnet også for tregt til å tilpasse seg.
NHO og Finans Norge foreslår:
 Rask oppfølging av arbeidstidsutvalgets innstilling
 Dagens regler om midlertidig ansettelse beholdes

6) Digitalisering av Norge

Arbeidet med å utnytte ny teknologi og digitalisering må forseres, særlig i offentlig sektor.
Offentlig sektor bør samarbeide tett med norske bruker- og teknologimiljøer for å sikre gode
løsninger og tilpassede implementeringer. Dette kan både styrke produktiviteten, og gi
Norge et fortrinn som digitalisert nasjon og med en sterkere teknologisk sektor.
NHO og Finans Norge foreslår:
 Det bør opprettes et samarbeidsråd mellom myndigheter, IKT og finansnæringen for
å utforske og lage et felles veikart for å utnytte ny teknologi.

7) Finansiering av næringslivet

Omstilling og vekst krever investeringer og penger. Det er helt avgjørende for omstilling og
ny vekst at det finnes institusjoner og personer som er villige til å finansiere dette, enten
gjennom å gi lån eller å gå inn som investorer. Norsk næringsliv er lånefinansiert fra banker.
Investormiljøet er svært lite. Det er derfor avgjørende å sørge for at bankene har
rammebetingelser som gjør at de er i stand til å lånefinansiere omstilling og vekst. Samtidig
må vi lage en politikk for norske eiermiljøer som gjør at det blir mer attraktivt og interessant
for privatpersoner å plassere pengene i næringsvirksomhet.
NHO og Finans Norge foreslår:
 Gjennomføre en kalibrering av kapitalkravene på bank, for å sikre at vi har en
finansnæring med tilstrekkelige muskler til å delta i finansieringen av omstillingen.
 Sørge for at beskatning av eierskap i Norge er på nivå med våre konkurrentland
 Innfør en skatterabatt for spareordninger i aksjer.

