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Norske industriarbeidsplasser trenger mer forutsigbarhet 

Industri Energi er det største eksportforbundet i LO med over 56.000 medlemmer i olje-, gass- og 

øvrig landindustri, bransjer som utgjør 80 % av norsk eksport. Våre medlemmer tar i bruk kraft og 

naturressurser til å produsere olje, gass, aluminium, sink, nikkel, silikon, silisium, ferrosilisium, 

silisiumkarbid, titanoksid, polyvinylklorid, ammoniakk, mineralgjødsel, fiskefôr, møbler og legemidler, 

med mer.  

Norske industriarbeidsplasser er helt avhengig av forutsigbarhet og langsiktighet. De siste årene har 

vi gang på gang opplevd en politisk kortsiktighet som ikke tjener Norge. Stadige omkamper og 

uforutsigbare endringer kan være med å torpedere viktige investeringer i norske 

industriarbeidsplasser.  

Europa er i krig. Russlands ulovlige krig krever at Norge står sammen med Ukraina og våre allierte. 

Samtidig går det mot en iskald vinter i Europa. Inflasjon, økte renter og rasjonering av energi kommer 

til å gå hardt ut over folk og bedrifter i våre naboland. Energiknapphet, krigen i Ukraina og den 

globale usikkerheten vil alle bidra til å svekke aktivitetsnivået i europeisk industri, som igjen vil kunne 

ha dramatiske konsekvenser for Norge. 

En stram budsjettdisiplin bidrar til å holde kontroll på prisveksten. Kronekurs, inflasjon og renter er 

alle ekstremt viktige for norsk industri og våre medlemmers privatøkonomi. 

Omstilling og verdiskaping 

Industri Energi er positive til at regjeringen viderefører viktige satsinger som Langskip, Northern 

Lights, samt CCS på Klemetsrud og Norcem. Den grønne nærings- og eksportomstillingspakken er 

også et positivt bidrag til å styrke norske industriarbeidsplasser.   

I Grønt industriløft viser regjeringen til et behov for statlig risikoavlastning i størrelsesorden 60 

milliarder kr frem mot 2025. Vi etterlyser fremdrift på flere av punktene i Grønt industriløft: 

▪ Stille opp med målrettet risikoavlastning til gode, bedriftsøkonomisk lønnsomme prosjekter 

innenfor de syv satsingsområdene i grønt industriløft. 

▪ Styrke Eksfins rolle ved å sikre økte rammer, muligheten til å ta økt risiko og se på målrettede 

ordninger for å bidra til å realisere flere, store grønne industriprosjekter. 

▪ Dimensjonere virkemiddelapparatet for å kunne møte det økende behovet for garantier og 

lån til grønne industriprosjekter. 

▪ Gå i dialog om klimapartnerskap med de næringene/sektorene som står for de største 

utslippene og der potensialet for raske utslippskutt er størst. 

Industri Energi etterlyser også fremdrift på flere verbaler i fjorårets budsjettforlik mellom 

regjeringspartiene og SV: 

▪ Stortinget ber regjeringen vurdere ulike virkemidler som kan bidra til raske utslippskutt for 

store industrielle punktutslipp, herunder system for differansekontrakter. 

▪ Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan erstatte fossile brensler i industrien og 

komme tilbake til Stortinget, i løpet av 2022. 

  



Norge skal kutte utslippene med 55 % og øke fastlandseksporten med 50 % innen 2030. Det er mulig 

gjennom økt tempo, mer finansiering og sterkere virkemidler. Industri Energi etterlyser tiltak og 

virkemidler for utslippsreduksjoner i kvotepliktig sektor. Der Enova har i mandat å redusere 

utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, finnes ikke tilstrekkelige eller tilsvarende virkemidler for 

kvotepliktig sektor.  

Vi viser til Miljødirektoratets rapport om grønn omstilling som viste at industriens klimautslipp kan 

reduseres med 67 % frem mot 2030, hvorav mesteparten av utslippsreduksjonene er prosjekter 

industrien allerede har til vurdering.  

Utslippsreduksjoner i industrien vil også styrke konkurransekraften. En renere industri betaler mindre 

i kvotepris og CO2-avgift, er mindre avhengig av globale priser på fossil energi og er bedre stilt for å 

møte økte krav til utslipp og bærekraft i markedene vi eksporterer til.   

Vi viser også til at mangel på kraft og nett. I store deler av landet er kapasiteten i nettet sprengt, og 

industrien får ikke tilgang på kraft. Det betyr at industribedrifter rammes av økt CO2-pris, uten at de 

har tilgang på elektrifisering. 

Beredskapsnæringer  

Legemiddelproduksjon er en vekstnæring som også er helt avgjørende for Norges beredskap og 

forsyningssikkerhet i en krisesituasjon.  

Det er derfor et enstemmig Storting i 2021 ba regjeringen inngå beredskapsavtaler for norsk 

produksjon av viktige legemidler. Dette vedtaket er ikke fulgt opp med handling. 

Derfor stiller vi oss også undrende til at regjeringen i statsbudsjettet i 2023 skrinlegger planen om 

norsk antibiotikaproduksjon, samtidig som regjeringen ikke kommer med tiltak for norsk 

legemiddelproduksjon.  

Industri Energi ber Stortinget utnytte potensialet for økt verdiskaping, eksport og sysselsetting ved å 

tilrettelegge for produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge, som vaksiner, antibiotika og råstoff 

til legemidler. Videre viser vi til Hurdalsplattformens mål om å etablere et nasjonalt senter for 

utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler. 


