
Den politiske situasjonen 
i en urolig tid
RIFs vårwebinar, 4. mai 2022 



Store usikkerhetsfaktorer
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Verden preges av kriser og 
krig

Alt blir dyrere, renten stiger 
og presset i økonomien 
vokser

Ap og Sp sliter på 
målingene 

Det ulmer i grasrota 
med krav om å levere på 
Hurdalsplattformen 

Men «alle kan ikke få» 
SV er ingen 
rundingsbøye for 
regjeringen



• Pengebruken skal ned – selv om krigen i 
Ukraina gir økte olje- og gassinntekter 

• Større fare enn på lenge for prisspiral oppover 
og raskere rentehopp

• Haikjeften vokser – gapet mellom statens 
inntekter og utgifter blir større

• Trangere offentlige budsjetter betyr redusert 
handlingsrom og krevende prioriteringer 

Ingen vei utenom 
måtehold

Press 
i økonomien



– Norge får ikke bedre råd selv om milliarder 
av kroner renner inn som følge av krigen i 
Ukraina.

– Det verste som skjer er om vi går inn i 
inflasjonsspiral. At vi på grunn av økte priser, 
får lønnsoppgjør som forsterker 
prisøkningen. Så ender vi opp med dårligere 
konkurransekraft for det næringslivet vi skal 
leve av i fremtiden.

Erna Solberg, Dagens Næringsliv, 11. mars 
2022



– Det kommer til å bli tøffere tak, og vi må ta 
det innover oss.

– Vi har noen store prosjekter knyttet til 
samferdsel og transportplan, store bygg og 
anlegg, som krever store investeringer. Det 
skal vi fortsatt ha, men dette er tiden for å gå 
ærlig og åpent gjennom det.

Jonas Gahr Støre, Adressa, 28. mars 2022



Hvor vil kuttene komme?



– Vi må se på skaleringen i prosjektene våre. 
Og rett og slett tørre å stille spørsmål om 
fartsgrenser, dobbeltspor versus enkeltspor 
eller krysningsspor.

– Jeg ønsker å løfte frem debatten om 
pengebruk.

Erling Sande (Sp), Politisk kvarter, 10. 
februar 2022



– Løsningene tidligere har vært å hive 
penger på byggene til de er ferdige. Og det 
blir de jo. Men det kan vi ikke holde på med 
lenger. Den tiden er over.

Ola Borten Moe (Sp), DN, 27 mars 2022

– Mitt bidrag nå er å stoppe 
kostnadsgaloppen vi har sett spesielt i de 
større og mer komplekse byggeprosjektene i 
min sektor, samt vurdere de grunnleggende 
behovene tøffere. Alle kan ikke få alt 
samtidig.

Ola Borten Moe (Sp), Facebook, 27. mars 
2022



«Sentraliseringen må stoppes»
«Ulikhetene vokser»

«Klimakrisen må løses» 



• Dårlige målinger forsterker presset på å levere på 
politiske løfter

• Regjeringspartiene er nå ned 8,9 prosentpoeng 
siden valget. Det betyr 16 mandater i minus

• Aller verst er det for Sp som i april har et snitt på 7,3 
prosent. 

• Sp ville mistet hele 15 stortingsrepresentanter hvis 
det var valg i dag

Super-Jonas 
trenger superkrefter

Dårlige 
målinger



Vedum mot Vedum





Kommunevalget kan bli 
Vedums store styrkeprøve



• Kutt, satsinger og omprioriteringer må hensynta fremtidige 
forhandlinger med SV

• Det kan bli vei mot bane, nybygging mot vedlikehold, by mot 
bygd

• Og det må prioriteres. Noen må få mindre over statsbudsjettet 
eller så må skattene økes

• Det er krevende for en finansminister som har lovet mye til 
mange – og for en statsministeren som har lovet at nå er det 
vanlige folks tur

Lite handlingsrom for regjeringen 

Mindretall 
i Stortinget



• Store utfordringer må løses

• Samfunnsnytten viktigere enn på lenge 

• Spørsmålet er hvilke «kriterier» regjeringen veier 
som tyngst når det skal prioriteres? 

• Definer utfordringene 

• Hva er problemet? Hva er løsningen?

Hva blir viktig for 
BAE-næringen?

Mindretall 
i Stortinget

Dårlige 
målinger

Press 
i økonomien




	Den politiske situasjonen �i en urolig tid
	Store usikkerhetsfaktorer
	Ingen vei utenom måtehold 
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Super-Jonas �trenger superkrefter
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lite handlingsrom for regjeringen 
	Hva blir viktig for �BAE-næringen?
	Lysbildenummer 16

