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Oppgavetekst: Den norske stats eierskap i næringslivet 1945-2001 

 

Oppgaven består i å gjøre rede for statens eierskap i industri og annen 

næringsvirksomhet og forklare hvorfor og hvordan dette har utviklet seg fra 1945 

til 2001. Dette er et sentralt tema i Einar Lies bok Norsk økonomisk politikk etter 

1945, og den senere utvikling er også omtalt i Hallvard Notakers bok om Høyres 

historie 1975-2005. 

I de første etterkrigsårene, skjedde det en sterk økning av statens eierskap i 

industrien. Norsk Jernverk og Årdal verk ble opprettet som statsbedrifter, og 

staten skaffet seg minoritetsandeler i en rekke virksomheter inkludert 45 prosent 

i Norsk Hydro. Den siste andelen hadde vært i tysk eie og kom på statens hånd 

som krigsbytte. I andre tilfeller skyldtes det statlige engasjementet et mål om ny 

industrialisering særlig knyttet til Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsens tro på 

industrialisering som veien til et bedre samfunn. Her vil det være fint om 

studentene kan trekke inn Sejersteds oppfatning om statens kompensatoriske 

rolle som følge av et manglende småborgerskap. 

Det er et poeng at det norske eierskapet ikke ble veldig stort i europeisk 

sammenheng. Det var heller aldri snakk om å nasjonalisere bedrifter som i 

utgangspunktet var i privat eie. 

Et interessant nytt statsengasjement fulgte i 1973 da det ble opprettet et statlig 

oljeselskap, Statoil, noe som ikke var vanlig internasjonalt på den tiden. Det kan 

settes i sammenheng med et sterk ønske om nasjonal kontroll og offentlig 

kontroll over naturressursene i kjølvannet av EU-avstemningen året før. 

I 1980-årene kom en ny fase med hel- og delprivatisering av statlige bedrifter som 

kan trekkes fremover, til delprivatiseringen av Statoil i 2001. Bakgrunnen var for 

en del av mange av de statlige bedriftene var tung kapitalintensiv industri, slik 

som Norsk Jernverk, som hadde vært hardt rammet av lavkonjunkturer på 1970-

tallet og forsøkt reddet ved omfattende subsidier og støtte. I den senere fasen 

med omdanning av Televerket til et vanlig aksjeselskap og delprivatiseringen av 



 

 

Statoil var det derimot hensynet til å få et hensiktsmessig eierform som la til rette 

for internasjonal ekspansjon, som lå bak. I begge fasene kan man også øyne 

liberalistisk tankegang med skepsis til statlig eierskap. Det bakenforliggende 

motivet til at staten fortsatt eier, er å sørge for et nasjonalt eierskap til store 

bedrifter. 

Utviklingen har altså gått fra en økning av det statlige eierskapet i næringslivet i 

årene etter krigen, fulgt opp med etableringen av Statoil i 1973 til en nedtrapping 

av det tradisjonelle statlige eierskapet fra 1980-årene. Med overtakelsen av DNB 

etter bankkrisen, der staten har beholdt 34 prosent, og den sterke ekspansjonen 

til Statoil, Hydro, Yara, Telenor m.fl., er imidlertid det samlede omfanget av det 

statlige eierskapet til næringsvirksomhet i dag svært stort i europeisk og vestlig 

sammenheng, men innenfor en helt annen styringsmodell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


