■ SILLONGEN-KONFERANSEN

Roste regionen
SILLONGEN

Eks-statsråd Jonas
Gahr Støre mener
fagforeningene er en
styrke for Norge fordi
de tar ansvar.
Terje Nilsen

Ap-politikeren besøkte Innlandets industrikonferanse på
Sillongen i Vestre Toten i går, og
ga de rundt 130 deltakerne en
rask innføring i norsk næringspolitikk – sett fra sitt ståsted.
Han omfavnet blant annet
fagbevegelsen, og påpekte at
det på ingen måte er slik at land
med svake fagforeninger gjør det
bedre enn Norge økonomisk.
«Vær stolt»
Den tidligere utenriksministeren og helseministeren er nå
stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets finanspolitiske
talsperson.
Derfor presenterte møteleder
Tore Hagebakken sin stortingskollega som «Den lave kronekursens høye beskytter».
Støre besøkte Vestre Toten
også for en måneds tid siden,
og ba de frammøtte om å være
stolt av regionen sin.
– Jeg besøkte Gimle sykehjem
og jeg så omstillingen og fornyelsen. Det var en flott opplevelse,
sa han.
Da besøkte han også bildelprodusenten Benteler, og for-
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talte at han ble imponert over
hvordan hele laget har tilpasset
seg en krevende situasjon.
Støre fortalte videre at han er
opptatt av det spennende samarbeidet i NCE Raufoss, Norwegian
Centre of Expertise, og han lovet

å bidra til å legge til rette for at
klyngen skal få status som Global
Centre of Expertise, GCL.
– Resultatene er så spennende og gode. Dette er god
lærdommer fra denne regionen
til andre, sa Støre.
Han var også innom Innlandsutvalget, som ledes av
NCE-sjef Sverre Narvesen, og
uttrykte glede over at «regjeringen hadde klokskap nok til å få
det i gang igjen».
Orden i økonomien
Jonas Gahr Støre mener at det
norske næringslivet har klart
seg bra tross det høye kostnadsnivået. Han mener det er feil å si
at det norske lønnsnivået er for
høyt siden det er et produkt av
forhandlinger mellom ledelse
og ansatte.
– Men vi må forsvare det gjennom effektivitet og produktivitet,
understreket stortingsrepresentanten.

Han manet også til orden i
den norske økonomien:
– Det er vårt viktigste forsvarsverk mot økonomisk uro.
Tilliten kan raskt brytes ned. Vi
må ha solide banker med trygge
reserver.
Støre minnet samtidig om at
todelingen i norsk industri er en
utfordring, også for næringslivet
i Gjøvikregionen.
Kritisk
Ap-politikeren understreket at
kronekursen er svært viktig for
næringslivet. Den påvirkes av
bruken av oljepenger, og han er
svært kritisk til å bruke enda mer
av Oljefondet.
– Vi må ligge betydelig under
fire prosent av avkastningen.
Dette blir et av de store debattemnene framover. Ett sted må
vi sette en grense. Nå henter vi
barnas pensjonspenger, mente
Jonas Gahr Støre.

