
VEILEDER 
 

Temabolk 2 : Gruppediskusjon 
 

«Økt eksport, grønne skifte, bærekraftig ansvarlig næringsliv – Hvordan skal Norge styrke 
eksportarbeidet innen ansvarlige rammer?» 

 
Onsdag 18. august kl. 14:15 

 
Utenriksråd Tore Hattrem tar ordet før pausen og introduserer påfølgende gruppediskusjoner. Det vil 
være mulig å se presentasjonen fra DNV og Kjetil Elsebutangen i pausen for de som ikke allerede har 
gjort det.  
 
Etter pausen vil dere automatisk bli delt inn i tilfeldige grupper på ca. 10 deltakere. Hver gruppe bes 
utpeke en moderator og en rapporteur (ikke bruk for mye tid på dette).  
 
Det er ønskelig at sistnevnt noterer ned noen punkter fra diskusjonen. Disse sendes Enhet for 
næringsfremme v/underdirektør Hege Magnus (hege.thomassen.magnus@mfa.no). Punktene vil bli 
brukt som innspill til det videre arbeidet med næringsfremme i enheten.   
  
Overordnet problemstilling:  
  
Eksporthandlingsplanen viser til behovet for økt eksport og internasjonalisering for å øke norsk 
verdiskapning og trekker frem nye utfordringer og nye muligheter for norsk næringsliv.  
Fokuset på miljø og klima kan åpne nye dører for norske løsninger både i Norge og internasjonalt. 
Bærekraft og digitalisering vil være førende i den grønne omstillingen som må til.  
Regjeringen peker på behovet for større strategiske satsninger der myndighetene, næringslivet og 
virkemiddelapparatet må jobbe målrettet sammen om felles satsningsområder. Hvilken rolle skal 
utenrikstjenesten ha i arbeidet med det grønne skifte og fremme av norske grønne løsninger? 
 
Ta utgangspunkt i paneldebatten og innleggene fra Nybø, DNV og Elsebutangen og diskuter følgende: 
   

• Hvordan kan vi fremme norske løsninger i et internasjonalt marked og bistå i å koble de 
riktige norske bedrifter til relevante markedene? 

• hva gjør vi, hvem bruker vi/trekker vi på, hvilke virkemidler har vi? 

• Hva bør vi endre/gjøre annerledes?  

• Hvilken kompetanse trenger vi ev mer av for å gjøre jobben? 

• Hvordan vil internasjonalt regelverk (jf. EU) påvirke norsk produksjon og omstillingsevne? 

 

NB. Spørsmålene er laget for å kunne brukes til å veilede diskusjonen. Det er knapt med tid og vi 
forventer ikke at dere vil klare å dekke alle spørsmålene.  

 


