FROKOSTMØTESERIE

STORTINGSMELDING 35 – «SAMMEN OM JOBBEN»
Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet
Mobilisering av privat kapital til utviklingsland har stått sentralt i alle de store globale
prosessene: Fra «Financing for Development» i Addis Ababa i fjor sommer og
lanseringen av FNs nye bærekraftsmål, til COP21 i Paris og den nye
stortingsmeldingen
om
næringsutvikling
innenfor
utviklingssamarbeidet
(Stortingsmelding 35 – Sammen om jobben). Alle er enige om at tilgang til jobber er
den sterkeste drivkraften til fattigdomsreduksjon - og privat sektor står for flesteparten
av jobbene i utviklingsland.
I denne frokostmøteserien tar vi opp ulike tema knyttet til privat sektors rolle i
bærekraftig utvikling og bistand. Hvordan skal politikk og næringsliv trekke sammen
for det grønne skiftet? Hvordan kan norsk bistand best klare å skape nye jobber i
utviklingsland? Kan vi trekke paralleller til vår egen industrihistorie? Hvilke virkemidler
og finansieringsmekanismer bør vi bruke?

Tid:

08.00 – 09.45

Sted:

Klubben, Håndverkeren*

Påmelding og mer info: polyteknisk.no
*møtet 19. februar avholdes hos Multiconsult

10. februar – Industrialisering i utviklingsland – er det noe å lære fra vår egen historie?

Tema

Innledere

Vi tar et historisk perspektiv på byggingen av Norge og trekker paralleller til
fattige land i dag. Hva er viktig i fattige land i dag - og hvordan kan Norge og
norsk næringsliv spille en rolle?




Ola Grytten, professor, NHH
Torger Reve, professor, Handelshøyskolen BI
Kjell Roland, adm. dir., Norfund

Ordstyrer: Øyvind Eggen, Norad
Sted

Klubben, Håndverkeren

17. februar – 1 million nye jobber i Afrika

Tema

Innledere

I 2040 vil én av fire mennesker i arbeidsproduktiv alder befinne seg på det
afrikanske kontinent. Det demografiske skiftet skaper et formidabelt behov
for nye jobber i årene som kommer. Ni av ti arbeidsplasser skapes av privat
sektor. La oss si at Norge skal bidra med å skape en million nye jobber i
afrikanske land – og gitt at vesentlige større deler av bistandsbudsjettet kan
brukes til jobbskaping: hvordan ville du gjort det?




Trond Riiber Knudsen, grunnlegger og CEO, TRK Group
Kjetil Abildsnes, Kirkens Nødhjelp
Johan H. Andresen Jr., eier Ferd og styremedlem i Norwegian
Microfinance Initiative

Kommentar fra Anne Lene Dale, avdelingsdirektør, Næringspolitisk seksjon,
Utenriksdepartementet
Sted

Klubben, Håndverkeren

19. februar - Politikk og næringsliv: Hvordan trekke sammen for det grønne skiftet?

Tema




Hva er regjeringens internasjonale ambisjoner og strategi knyttet til
fornybar energi?
Hvilken rolle skal norsk næringsliv ha i denne innsatsen?
Hva vil regjeringen gjøre for å styrke næringslivets forutsigbarhet og
rammevilkår?

Innledere







Ryan Anderson, Multiconsult
Terje Osmundsen, Scatec Solar
Olav Hypher, Statkraft
Per Sanderud, NVE
Jon Lomøy, Norad

Sted

Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo

24. februar – The New Aid Architecture: The role of Development Finance Institutions
(IN ENGLISH)
Development Finance Institutions (DFIs) represent one of the fastest
growing sources of development finance dollars in the world.
Tema

We will take a closer look at the role of the DFIs in the new aid architecture.
Where and how do DFIs fit within the “aid” architecture? Do they have an
impact on the macroeconomic level?

Innledere




Søren Andreasen, Commons consultants
Dirk Willem te Velde, Overseas Development Institute

Ordstyrer: Sigrun Aasland, Tankesmien Agenda
Sted

Klubben, Håndverkeren

2. mars - Paneldebatt om Stortingsmelding 35: Sammen om jobben
Tema

Stortingsmelding 35: Sammen om jobben – Næringsutvikling innenfor
utviklingssamarbeidet


Tone Skogen, statssekretær Utenriksdepartementet

Paneldeltakere:
Innledere





Kjell Ingolf Ropstad, KrF
Marit Nybakk, saksordfører for Stortingsmeldingen, A
Heikki Holmås, SV - TBC

Ordstyrer: Sigrun Aasland, Tankesmien Agenda
Sted

Klubben, Håndverkeren

