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Johnsen: – Arbeidskraften er viktigst
SILLONGEN : – Det er

arbeidskraften som
skaper verdiene i
Norge, fastslår
finansminister
Sigbjørn Johnsen.

Terje Nilsen

Statsråden fra Stavsjø var enda
en gang en av forgrunnsfigurene
da Sillongen-konferansen – som
også blir kalt Innlandets industrikonferanse – ble holdt i går. Han
røpet overfor den tallrike forsamlingen at han setter denne konferansen så høyt at han denne gangen til og med hadde bedt om å
få komme.
– Dette er en viktig møteplass,
mente Johnsen som slo an en
humoristisk tone i foredraget sitt.
Men innholdet var alvorlig nok.

Skyhøy ledighet

Ap-statsråden fordypet seg i de
økonomiske problemene i flere
av landene i Europa, og understreket alvoret med å vise til at
25 millioner mennesker er uten
jobb. Det er en gjennomsnittlig
arbeidsledighet på 10,5 prosent.
– Tenk om det hadde vært i
Vestre Toten. Da hadde dere hatt
noe å bite i, advarte han.
Johnsen skal besøke Spania
i neste uke. Der har ledigheten
nådd nesten 23 prosent:
– Arbeidskraften blir borte.
Når unge ikke får jobb eller utdanning, mister de troen på framtiden. Og landet mister framtidig
produksjonsevne, understreket
finansministeren.

Lavest i Norge

Norge har ikke slike problemer.
Landet har Europas laveste ledighet, og Johnsen slo fast at det er
verdt å ta vare på. Han påpekte at
oljen gir oss store inntekter, men
likevel utgjør den bare sju-åtte
prosent av nasjonalformuen.
– Resten er arbeidskraft. Det er
den som skaper verdiene i Norge.
Vi har hatt en sterk økning i sysselsettingen de siste årene, og to
av tre jobber nå i privat sektor. Vi
er avhengig av en sterk og produktiv industriell sektor slik at vi
kan holde offentlig sektor på et
høyt nivå, appellerte Johnsen.
Han slo fast at nordmenn er
privilegert, men han uttrykte bekymring for kostnadsnivået.
– Derfor må lønnsoppgjøret
innrettes slik at vi holder kostnadene i sjakk.
Sigbjørn Johnsen ønsker samtidig at flere over 60 står lenger

BLID: Det var en humørfylt finansminister som besøkte Sillongen-konferansen i går. Her sitter Sigbjørn Johnsen i samtale med verten, prosjektleder Sverre Narvesen i NCE Raufoss.FOTO: TERJE NILSEN

i jobb fordi denne gruppen har
mye å bidra med og fordi den
kan overføre kunnskap og erfaringer til yngre krefter.
– Vi klarer oss bra, men vi
legger oss ikke på sofaen av den
grunn. Vi må jobbe hver eneste
dag for å holde på vår posisjon,
erkjente han.

Lokal enighet

Hedmarkingen var også innom
lokale utfordringer, og han ba
forsamlingen på Sillongen Toten
Hotel innstendig om å bli enige
i sykehussaken og i striden om
Innlandsuniversitetet.
– Det er viktig for dette området å avslutte disse diskusjonene
for å få rekruttert ny arbeidskraft.
Vi må få på plass attraktiviteten,
sa han.
Flere av tilhørerne etterlyste
økt satsing på lokale samferdselsprosjekter, og han ga et klart
råd om å være tydelige overfor
sentrale politikere:
– Dere må konsentrere dere
om de prosjektene som er de aller, aller viktigste. Så skal vi jobbe
med prosjektene, lovet finansminister Sigbjørn Johnsen.

Fikk forpakte Billerud-jorda

KAPP: Bygg- og eiendomsavdelingen i Østre Toten kommune
har inngått avtale med Tormod Gihle om bortleie av landbruksjorda på eiendommen Billerud på Kapp. Gihle var en av sju søkere som deltok i konkurransen, der kommunen i fjor høst gikk
ut med tilbud om å forpakte bort jorda til høystbydende.
– Landbruksjorda på Billerud utgjør 220 dekar. I avtalen med
Gihle, som gjelder fra og med i år, er det avtalt en årlig leiepris
på 460 kroner per dekar, opplyser Karl Arne Witsøe i bygg- og
eiendomsavdelingen.

Etterlyste flere ingeniører
og mer forskning
SILLONGEN: Norge har en
akutt og enorm mangel på
ingeniører. Flere bedrifter
kunne ansatt hundrevis av
dem i morgen.
Det fastslo Stein Lier-Hansen,
administrerende direktør i Norsk
Industri, etter å ha entret talerstolen på Sillongen-konferansen
i går.
Norsk Industri organiserer
cirka 2200 bedrifter med rundt
125.000 ansatte og er den største landsforeningen i NHO.
– Vi støvsuger det offentlige
for ingeniører. Dermed blir det
verre for kommuner og fylkeskommuner fordi mangelen er så
prekær. Det er en utfordring å
få ungdom inn i en utdanning
som gir dem arbeid, understreket Lier-Hansen.
Han understreket at det må
til en kraftigere satsing på matematikk og naturfag i Norge, og
påpekte at landet er på et bunnnivå i forskning på teknologi og
realfag.
– Vi har prioritert vekk den
forskningen vi trenger mer av,
sa han.
Lier-Hansen poengterte samtidig at det må til bedre undervisnings- og forskningsmateriell i
skolene for å få topp utdannede
folk, og viste til at blant annet
automatikerfaget sliter.

NÆRINGSLIVSTOPP: Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri – her i samtale med Ap-politiker og konferansier Tore Hagebakken
– hadde ordet på Sillongen i går.FOTO: TERJE NILSEN

– Vi trenger også bedre kvalitet på universitetene våre.
Når vi skal ha verdens dyreste
industriarbeidere, må de ha så

høy kompetanse at verden er
villig til å betale det de koster,
framholdt han.

