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Nærings- og arbeidsliv
Norge er fortsatt ett av landene i Europa, for ikke å si det landet i verden med høyest
arbeidsdeltakelse, og dermed lavest arbeidsledighet.
Sysselsettingen er noenlunde jevnt fordelt i landet, og faktisk lavest arbeidsledighet i
Nordland fylke (3,7 prosent) og høyest i Oslo (6,6 prosent). Forholdene er spesielle
nå ifm. koronapandemien, men når pandemien er under kontroll og verden og Norge
er tilbake til normaltilstander, vil arbeidsledigheten i Norge ligge på rundt 3,0 prosent.
Imidlertid er det mørke skyer i horisonten. Verdens reduksjon i bruk av fossile
produkter vil medføre at Norge må gjennom kraftige omstillinger i løpet av 20 – 30 år,
og foreløpig er det ingen bransjer som peker seg ut som verdige arvtakere til
petroleumsnæringen. Denne sysselsetter i dag rundt 160 000 mennesker, eller om
lag 6 prosent av samlet sysselsetting i Norge.
Redd Naturen mener at Norge må tilbake til basisnæringer som jord- og skogbruk,
fiskerier og råvareproduksjon, samt videreforedling av disse råvarene.
Videre mener Redd Naturen at det ikke er noe god ide å rasere norsk natur, til fordel
for vindkraft, batterifabrikker eller annen industri som krever store arealer – i
hovedsak på fjell, skog og i urbane strøk.
Norge må altså satse på det som var og er våre komparative fortrinn, som er
videreforedling av råvarer, og her kommer distrikts- og næringspolitikk inn som svært
viktige innsatsfaktorer.
I 2018 så næringsstrukturen slik ut;
Landet

Innlandet

Primærnæringer –

2,5 prosent

3,7 prosent

Industri, olje/gass –

10,2 prosent

8,4 prosent

Infrastrukturnæringer -

25,4 prosent

26,6 prosent

Privat dominert tjenesteyting

34,1 prosent

26,3 prosent

Offentlig dominert tjenesteyting

27,8 prosent

35,1 prosent

Redd Naturen representerer Hedmark fylke, som inngår i Innlandet, og det er grunn
til å anta at tallene for Hedmark fylke tilsvarer hele Innlandet.
Tallene viser at primærnæringen, naturlig nok, har en høyere andel av
bruttoproduktet enn resten av landet, mens industri (herunder
primærforedlingsindustri) og privat dominert tjenesteyting (herunder
kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting) har en mye lavere andel enn
landet ellers.
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Primær foredlingsindustri i Innlandet har en høyere andel av bruttoproduktet enn
landet ellers, hvilket tilsier at en del av råvarene blir videreforedlet lokalt, og det er
bra.
Redd Naturen mener imidlertid at videreforedling av råvarer som; tømmer, korn,
husdyrprodukter osv. bør være et eksplisitt satsningsområde for Hedmark fylke, som
preges av fraflytting.
Folketallet i Hedmark fylke har nær sagt stått stille siden 2000-tallet – da hadde
Hedmark fylke 185 000 av 4 479 000 i Norge, dvs. 4,1. Norge hadde i 2019
5 328 000 innbygger, og Hedmark hadde 197 406, dvs. 3,7 prosent.
Hedmark fylke sakker altså akterut, hvilket verken er bra for sysselsettingen eller for
den generelle utviklingen av fylket.
Redd Naturen mener at det kan være fornuftig politikk å få et mer flerkulturelt innslag
i Innlandet – både av hensyn til sysselsetting og videre utvikling av distriktene.
Sagt med klare ord bør en del kommuner få flere asylsøkere til sin kommune, som
med rett opplegg vil være en ressurs for distriktene.
Det er etter Redd Naturens syn god nærings- og distriktspolitikk

