Innspill til regjeringsplattform – organisasjonen Lederne
Oljeprisfallet i 2014, som var det største på 30 år, synliggjorde todelingen i norsk økonomi og at vi
fremover blir avhengig av flere ben å stå på. En forutsetning for å lykkes med dette er god ledelse.
Derfor mener organisasjonen Lederne det er et viktig signal at betydningen av ledelse inkluderes i
regjeringsplattformen.
Norsk økonomi er under omstilling som følge av bl.a. økende tempo i teknologisk utvikling. En aldrende
befolkning legger også press på å inkludere flere i arbeidslivet og at produktiviteten forblir høy. Disse
utviklingstrekkene vil medføre endringer i arbeidslivet for kommende generasjoner, og gjøre oss stadig
mer avhengig av høy kompetanse.
Organisasjonen Lederne vil med bakgrunn i dette foreslå følgende formuleringer vi mener vil styrke den
kommende regjeringsplattformen:
Norsk økonomi er under økende omstilling. En aldrende befolkning, demografiske endringer og
teknologisk nyvinning vil med overveiende sannsynlighet prege framtidsutsiktene til norsk økonomi. Dette
medfører en situasjon hvor det må skapes flere arbeidsplasser i en tid hvor automatisering og
robotisering legges press på arbeidsmarkedet. For å lykkes med dette vil regjeringen fortsette å sikre
gode rammevilkår for norsk næringsliv.
Når kvaliteten på ledelse øker, øker også produktiviteten i samfunnet. Gode ledere skaper verdier for
Norge og trivsel på både store og små arbeidsplasser. Dette tilrettelegger for et trygt og produktivt
arbeidsliv. Dersom vi skal klare å skape flere arbeidsplasser for fremtiden vil derfor god ledelse bli et
viktig virkemiddel for å sikre videre produktivitetsvekst.
Norge har fremdeles et forbedringspotensial relatert til entreprenørskap og gründerskap, spesielt
sammenlignet med de andre nordiske landene. For å tilrettelegge for økende omstilling og skape nye
arbeidsplasser vil det være avgjørende å snu denne utviklingen. God ledelse blir en forutsetning for å
lykkes med dette.
Regjeringen ønsker derfor å bidra til at næringslivet utvikler gode ledere.
Regjeringen vil:
- Vektlegge ledelse som fokusområde for å lykkes med omstilling.
- Tilrettelegge for god ledelse for å lykkes med omstilling, digitalisering og høyere sysselsetting.
- Tilrettelegge for at morgendagens ledere lykkes med å skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser.
- Fokusere på arbeidslivsrelasjoner og tilrettelegge for styrket samarbeid mellom myndighetene,
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.
- Prioritere ledelsesutvikling som et satsingsområde, både innenfor skjermet og konkurranseutsatt
sektor.
- Sørge for å utvikle flere ledere og gründere som kan legge til rette for høyere innovasjonsgrad.
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