
Vedlegg 1: Forslag til nytt kapittel om næringspolitikk, Bedriftskanalen 

Næringspolitiske JA-kommuner 

Skattene som bedrifter og ansatte betaler er grunnlaget for det offentlige velferdstilbudet. 

Arbeidsplasser som gir inntekter til felleskapet kan ikke vedtas, de må skapes og det må skapes flere. 

Disse arbeidsplassene må komme samtidig som vi gjennomfører det grønne skiftet. For å sikre dette 

vil Høyre gi næringslivet forutsigbarhet og en større rolle i å løse det offentliges behov.  

De største hindrene for vekst og verdiskaping er høye skatter, unødvendige reguleringer, 

uforutsigbare rammevilkår og mangel på riktig kompetanse. Skal vi legge til rette for at det skapes 

flere jobber må vi gjøre noe med det bedriftene opplever som hindringer. Høyres politikere vil derfor 

fortsette å oppsøke bedrifter, lytte til deres behov, og gjøre endringer som bidrar til at bedriftene 

lykkes bedre enn i dag. Høyre vil skape næringspolitiske JA-kommuner der det er attraktivt å 

investere i både eksisterende og ny næringsvirksomhet.  

Behovet for digitalisering og grønn omstilling treffer mange bedrifter og lokalsamfunn. Kommunene 

må være åpne og anerkjenne at digitalisering og teknologiske fremskritt skal finne sted både i egne 

organisasjoner, og som en god medspiller til det private næringsliv.  

Kontinuerlig utvikling og tilgjengeliggjøring av kompetanse er viktigere enn noensinne. Mangel på 

kvalifisert arbeidskraft bremser vekst og verdiskaping i næringslivet. Høyre vil legge til rette for økt 

samarbeid mellom lokalt næringsliv og videregående skoler, særlig innen yrkesfag.  

Høyre vil også stimulere små og enkle bedriftsideer. Kommunene må benytte seg av gründere og 

oppstartsbedrifter til å løse kommunale tjenester og drift der det passer.  

Høyre vil: 

1. Forenkle, digitalisere og avbyråkratisere søknadsprosesser og kommunikasjonen med 

kommunale etater og sørge for mer forutsigbare rammer for næringslivet  

2. prioritere å få ned saksbehandlingstid i kommunene 

3. benytte kommunal innkjøpsmakt mer strategisk til å fremme innovasjon, klimavennlig 

teknologi, sirkulære løsninger og konkurranseevne i bedriftene. Der det er mulig, skal 

avtaleverdien være lav nok til at små og mellomstore bedrifter kan bli leverandører til 

kommunene 

4. prioritere økt digitaliseringskompetanse i kommunale virksomheter, slik at økt bruk av 

innovative anskaffelser kan bli et viktig virkemiddel for næringsvekst 

5. fremme ungt entreprenørskap gjennom økt samarbeid mellom skoler og bedrifter. Dette 

inkluderer bl.a. elevbedrifter og etablererveiledning 

6. jobbe for flere tilrettelagte arbeidsplasser både i private og kommunale virksomheter 

7. at kommunene samarbeider med næringslivet for å skape fadderordninger for å inkludere 

arbeidsinnvandrere i lokalsamfunnet. Dette kan også organiseres gjennom frivillige 

organisasjoner  

8. jobbe for nasjonale rammevilkår og tett dialog om grønn omstilling som utslippskutt, 

elektrifisering, energisparing og utbygging av fornybarenergi  

9. styrke det lokale selvstyret slik at kommune og næringsliv i felleskap kan legge til rette for 

nye arbeidsplasser 

10. satse på økt kompetanseutvikling og jobbe for riktig tilgang på kvalifisert arbeidskraft som 

næringslivet etterspør 

11. legge til rette for økt deling av data mellom kommunal og privat sektor 


