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Sammendrag 
Denne masteroppgaven kartlegger rådende diskurser i debatten omkring krisepakken til 

oljenæringen som ble vedtatt av et bredt forlik i Stortinget, våren 2020. Oppgaven undersøker 

handlingsrommet for grønn omstilling i møte med koronakrisen og oljeprisfallet, og hvorvidt 

diskurser kan ha begrenset eller muliggjort visse handlingsvalg. Gjennom Norman Faircloughs 

rammeverk for kritisk diskursanalyse, er analysens formål å avdekke meningsdannelse og 

meningsbrytning i debatten om krisepakken, slik den foregikk på Stortinget og i mediene. 

Oppgaven identifiserer to motstridende diskurser, den hegemoniske diskursen om å bygge landet, 

og mot-diskursen om økonomisk klimarisiko. Den hegemoniske bygg landet-diskursen dominerer 

ordskiftet og muliggjør en videreføring av etablert politisk praksis, sentrert omkring 

forutsigbarhet for oljenæringen og rettferdighet overfor oljearbeiderne, alt for fellesskapets og 

klimaets beste. Den politiske praksisen bekrefter diskursen og virker tilbake på 

meningsdannelsen. Oppgaven viser hvordan dominerende virkelighetsoppfatninger bidrar til å 

forklare petroleumsnæringens plass i det norske samfunnet. Diskursanalysen belyser hvordan 

denne næringens fortsatte fortrinn er rettferdiggjort og konstituert gjennom språket. Oljen lever i 

sameksistens med ambisiøse klimamål og grønn omstilling, men trumfer disse i en situasjon der 

umiddelbar redning av arbeidsplasser og økonomi settes opp mot langsiktig risiko for klimaet og 

samfunnet. En vesentlig forklaring ligger i bygg landet-diskursens hevd over samfunnsbygging 

og velferd. Dette hegemoniet skygger samtidig for muligheten i – og nødvendigheten av – en 

reell grønn omstilling som både kan sikre Norges klimaansvar og velferd bortenfor oljealderen. 
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1. Innledning 
 
1.1 Innledning og bakgrunn 

 

Petroleumsnæringen i Norge utgjør kjernen i et paradoks når Norge omsider skal gjennom en 

grønn omstilling av samfunnet. Som et foregangsland på klima og miljø har Norge bidratt til 

store utslippskutt ute i verden, samtidig som det vedtas stadig mer ambisiøse mål og forpliktelser 

til utslippskutt her hjemme. Samtidig er Norge en storeksportør av olje og gass, en næring som 

etter planen skal ekspandere og utvinne ressurser i uoverskuelig fremtid. 2020-årene er utpekt til 

det tiåret hvor verden stopper klimaendringene. Målene i Parisavtalen skal skjerpes og utslippene 

skal kuttes drastisk. Forskning viser at norsk petroleumspolitikk er i utakt med klimapolitikken 

og Parismålet om 55% utslippskutt innen 2030 (Oil Change International, 2016), og for å nå 

nullutslippssamfunnet i 2050 fastslår det internasjonale energibyrået, IEA, at det krever en 

drastisk omstilling av energimarkedet der det ikke letes etter eller åpnes noen nye olje- og 

gassfelt (IEA, 2021). Allikevel rettferdiggjøres fortsatt leting og utvinning av olje og gass på 

norsk sokkel, til tross for at det foreligger en oppriktig politisk vilje bak Parisavtalen. For å 

begrense global oppvarming til 1,5 eller 2 grader krever dette umiddelbar handling og det FNs 

klimapanel kaller ”omfattende utslippsreduksjoner og raske, dyptgripende og enestående 

endringer i alle aspekter i samfunnet" (IPCC, 2018). Økt kunnskap om klimaendringer har skapt 

en agenda for helhetlig klimaomstilling som handler om mer enn å kutte utslipp og begrense 

global oppvarming. Det handler om å stå bedre rustet i møte med framtiden, ved å finne nye 

teknologiske og økonomiske løsninger for en grønn samfunnsutvikling.  

 

Grønn omstilling dreier seg om en helhetlig strategi for framtiden. Både økonomiske, sosiale og 

kulturelle faktorer, samt internasjonale, nasjonale og lokale kontekster, spiller inn på hvordan 

omstilling utspiller seg. I Norge sitt tilfelle blir spørsmålet om grønn omstilling aktualisert ved 

petroleumsnæringens plass i det norske samfunn. Norge skal gjennom et energi- og 

næringspolitisk skifte, og dette innebærer prioriteringer og avveininger preget av både usikkerhet, 

kompleksitet og konsekvenser. I et slikt tilfelle kan store veivalg forsvinne i små handlingsvalg, 
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og hensynet til særinteresser kan overskygge det store bildet. Oljenæringen i Norge slipper ut 

store mengder CO2, samtidig som næringen besitter verdifull teknologisk kompetanse, ressurser 

og kapital som kan spille en viktig rolle i den teknologiske omstillingen mot 

nullutslippssamfunnet.  

 

Ved inngangen til 2020 sto klimakrisen øverst på agendaen. Verden la bak seg det som har blitt 

omtalt som klimaåret 2019, året da millioner av mennesker, unge og voksne verden over, 

demonstrerte for klimahandling. En annen uforutsett og dyptgripende krise tok imidlertid 

oppmerksomheten vekk fra klimakrisen, og skulle vise seg å dominere agendaen i 2020. Den 

globale koronapandemien gjorde at verdensøkonomien opplevde den største økonomiske 

nedgangen siden finanskrisen i 2008. Med strenge smittevernstiltak og nedstengte samfunn 

rammet dette også Norge, og resulterte i at en rekke krisepakker ble delt ut av staten for å sørge 

for at norsk økonomi og arbeidsplasser skulle overleve gjennom krisen. Krisen rammet også en 

allerede presset oljenæring, som slet med lav oljepris forårsaket av en oljepriskris mellom 

Russland og Saudi Arabia. Koronakrisen førte til en etterspørselskrise som forsterket 

oljeprisfallet, og skapte en unik og ekstraordinær krisesituasjon for norsk oljenæring. En samlet 

oljenæring etterlyste krisehjelp fra staten for å komme seg gjennom den krevende tiden, og et 

bredt forlik i Stortinget vedtok en krisepakke i form av midlertidige endringer i 

Petroleumsskatteloven, som ga oljenæringen skatteutsettelser og skatteletter på minst åtte 

milliarder kroner. Krisepakken ble fremstilt som et klimatiltak og et bidrag til grønn omstilling.  

 

Det finnes øyeblikk med stort potensiale for å få gjennomført større, heller enn inkrementelle, 

samfunnsforandringer. Kriser er eksempler på et slikt øyeblikk og et mulighetsvindu som kan 

utnyttes til politisk innovasjon og nytenkning. Koronakrisen og oljekrisen som traff Norge på 

starten av det viktigste tiåret for å stoppe klimaendringene, kunne resultert i en omstilling vekk 

fra oljeavhengighet og en storstilt satsning på grønn omstilling. Hvor blir det av de dyptgripende 

og enestående endringene som FNs klimapanel etterlyser? De siste årene har både oljeprisen og 

investeringene på norsk sokkel falt som følge av en vellykket global klimapolitikk, der verdens 

energimarkeder omstilles vekk fra fossil energi. Det foreligger bred politisk enighet om at 

oljealderen kan ha nådd sin topp, og at Norge må ut av oljeavhengigheten. Koronakrisen og 
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oljekrisen kunne vært en mulighet for en grønn transformasjon, så hvorfor resulterte den i en 

historisk krisepakke til en utgående næring? 

 

1.2 Problemstilling 

 
Grunnlaget for denne masteroppgaven er diskurser, forstått som kollektive 

virkelighetsoppfatninger som kommer til uttrykk i og formes gjennom språk. Formålet er å 

avdekke meningsdannelse og meningsbrytning i debatten omkring krisepakken til oljenæringen, 

og undersøke hvordan diskurser påvirket handlingsrommet for en grønn omstilling av 

petroleumsnæringen. Problemstillingen for masteroppgaven er: 

 

Hvilke diskurser rådet i debatten om krisepakken til oljenæringen, og hva slags føringer la disse 

for handlingsrommet for grønn omstilling i møte med krisen? 
 

Problemstillingen tar utgangspunkt i det norske paradokset, der Norge har posisjonert seg som et 

foregangsland på klima, samtidig som norske myndigheter rettferdiggjør fortsatt oljeutvinning. 

Krisepakken til oljenæringen aktualiserte dette paradokset. Selv om farlige klimaendringer utgjør 

den mest alvorlige konsekvensen av en fortsatt satsning på fossilt, er det også konsekvensene for 

det norske samfunn, økonomi og arbeidsplasser, som til sammen utgjør oppgavens tilnærming. I 

tillegg er det ikke bredden av norske klimatiltak, men en grønn omstilling av petroleumsnæringen 

som ligger til grunn for analysen. Norge skal gjennom et gigantisk energi- og næringspolitisk 

skifte, med grønn omstilling vekk fra oljen og over i nye, grønne næringer. Men, 

petroleumsnæringens etablerte posisjon i det norske samfunn kan antas å ha konsekvenser for 

politikken som føres på feltet. I denne sammenheng er det relevant å foreta en diskursiv 

tilnærming, da petroleumspolitikken kan antas å være preget av etablerte og muligens utdaterte  

virkelighetsoppfatninger. 
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1.3 Oppgavens metodevalg: Kritisk diskursanalyse 

 
1.3.1 Et empirisk puzzle 

Gjennom særlig metodisk og teoretisk bevissthet, søker denne oppgaven å ta tak i et viktig 

substansielt ”puzzle” for å fylle et gap i forståelsen av norsk olje og klima. Parisavtalen og 

ambisiøse klimamål skaper en forventning om radikal klimaomstilling og en utfasing av fossile 

brensler, men i norsk sammenheng lar dette seg vente på. Det norske paradokset, den parallelle 

konstruksjonen av klimanasjonen og oljenasjonen Norge, kaller på en forklaring. Krisepakken til 

oljenæringen, vedtatt av et bredt forlik på Stortinget, er en historisk industribeslutning og et 

tydelig signal på at oljealderen er langt i fra over. Den er også en bekreftelse på oljenæringens 

betydning for norsk økonomi og arbeidsplasser. Hvorfor svare på oljekrisen med en krisepakke 

som styrker norsk oljeavhengighet? Og hvordan kan vedtaket rettferdiggjøres som et tiltak for 

grønn omstilling? Ved å gå inn i debatten om krisepakken, slik den ble ført på Stortinget og i 

mediene, kan man bli klokere på bakgrunnen for denne historiske beslutningen.  

 

1.3.2 Kritisk diskursanalyse  

Kritisk samfunnsforskning har til hensikt å stille spørsmål ved det eksisterende og etablerte i 

samfunnet, og hvilken innvirkning dette har på menneskene som lever der. Dette gir 

samfunnsvitenskapen en normativ dimensjon, hvor motivet er å påpeke kritikkverdige forhold, 

avdekke hva slags mekanismer som ligger bak, og bidra til frigjøring. Et gjennomtenkt kritisk 

perspektiv kan også berike fortolkende arbeid med tekst. Fortolkende analyse har som mandat å 

avdekke meningsinnhold, der forskeren spiller en aktiv rolle i å tolke ulike fenomener. Den 

kritiske innfallsvinkelen har som premiss at mening, skapt gjennom språket, ligger til grunn for 

handling, og at mening er forbundet med makt. Ved å forene den kritiske 

samfunnsforskningstradisjonen med diskursanalysen, utgjør dette et anerkjent metodisk 

rammeverk utviklet av lingvisten Norman Fairclough; kritisk diskursanalyse. 

 

Kritisk diskursanalyse åpner for å studere et årsaksforhold mellom kollektive 

virkelighetsoppfatninger, formet og opprettholdt gjennom språk, som åpner for bestemte 

handlinger (Bratberg, 2017, s. 49). Som analytisk rammeverk innebærer det et fokus på forholdet 

mellom tekst, hvordan den fortolkes, og hva slags maktforhold eller samfunnsstrukturer den 



 5 

støtter opp om eller utfordrer (Bratberg, 2017, s. 53). Fairclough sin tredimensjonale modell er 

sentral i å avdekke diskurser. Den skiller mellom den beskrivende analysen av tekst, og den 

fortolkende analysen av diskursiv og sosial praksis. Målet er å trekke sammenhenger mellom de 

ulike nivåene i modellen, og si noe om hvordan tekst, diskursiv og sosial praksis gjensidig 

påvirker og opprettholder hverandre. Et fenomen kan være knyttet til en eller flere diskurser som 

konkurrerer om relevans og hegemoni på det aktuelle området. En kritisk diskursanalyse 

innebærer et fokus på hvilke diskurser som dominerer, og hvilke som er marginale eller i 

opposisjon (Fairclough, 2008, s. 97). Ved å trekke en sammenheng mellom dominerende 

diskurser og samfunnets strukturer, kan en kritisk diskursanalyse bidra til å avdekke maktforhold 

og identifisere hvordan virkelighetsoppfatninger, nedfelt i språk, legitimerer bestemte måter å 

organisere samfunnet på.  

 

1.3.3 Avgrensning og empirisk materiale 

Kritisk diskursanalyse fordrer en empirisk analyse av tekst. I denne oppgaven har et tekstarkiv 

blitt strategisk og målrettet valgt ut for å avdekke diskurs og belyse problemstillingen. 

Tekstarkivet inneholder tekster fra den offentlige debatten omkring krisepakken til oljenæringen, 

hentet fra Stortinget og mediene. Aktiviteten på Stortinget omfatter den åpne høringen og 

stortingsdebatten om krisepakken. Ved bruk av den digitale mediedatabasen Atekst har 25 

nettavisartikler fra de største nasjonale nettavisene VG, Dagbladet, Aftenposten, Nettavisen, 

Dagens Næringsliv og E24, blitt valgt ut. I tillegg er fire debatter, hentet fra Norges største TV-

kanal NRK1, inkludert. Alle tekstene er hentet ut fra tidsrommet 01.01.20 til 31.12.20, året da 

koronakrisen og oljekrisen traff Norge, og krisepakken ble vedtatt. Målet er å favne den brede 

debatten slik den foregikk i forkant og i etterkant av vedtaket om midlertidige endringer i 

Petroleumsskatteloven. Masteroppgaven legger naturlige begrensninger på tekstarkivets omfang, 

men det utvalgte tekstarkivet er allikevel omfattende og gir god innsikt i debattens aktører, 

meningsinnhold, meningsbrytning og diskurs.  

 

1.4 Disposisjon 

 
Denne oppgaven består av seks kapitler. Etter innledningen tar kapittel 2 for seg fremveksten og 

utviklingen av norsk petroleumspolitikk, klimaspørsmålets inntog og grønn omstilling, samt 
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tidligere diskursiv forskning på det norske paradokset. Kapittel 3 tar for seg kritisk 

diskursanalyse som teori og metode, med fokus på Fairclough sin tredimensjonale modell og 

kritisk diskursanalyse i praksis. Selve analysen er delt på to kapitler, der kapittel 4 tar for seg 

analysen av de to innerste dimensjonene i Fairclough sin tretrinnsmodell, tekst og diskursiv 

praksis, og kapittel 5 tar for seg analysen av den ytterste dimensjonen, sosial praksis. Til slutt 

oppsummeres funnene, med et kritisk perspektiv, i et konkluderende kapittel 6. 
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2. Bakgrunn  
 

2.1 Innledning    

 

Før metoden presenteres og analysen gjennomføres er det hensiktsmessig å redegjøre for 

bakgrunnen for problemstillingen. Hensikten med dette kapittelet er å skissere fremveksten og 

utviklingen av norsk petroleumspolitikk, klimaspørsmålets inntog og veien til grønn omstilling, 

med fokus på styrende prinsipper, hensyn og argumenter. Videre blir tidligere diskursiv forskning 

på tema trukket frem og oppsummert.  

 
 
2.2 Petroleumsnæringens plass i det norske samfunn 

 
For å forstå hvilken posisjon oljen har i Norge i dag, er det nødvendig å kjenne til 

petroleumspolitikkens fremvekst og utvikling. Det norske oljeeventyret sin spede begynnelse ble 

markert ved funnet av Ekofiskfeltet i 1969, som senere skulle vise seg å være et av de største 

oljefeltene noen gang funnet til havs. Ekofiskfeltet markerte starten på et nytt kapittel i norsk 

industrihistorie, og i årene som fulgte ble det gjort en rekke store funn på norsk sokkel. I 1971 ble 

første forslag til en helhetlig norsk oljepolitikk, bygget på ti prinsipper, de såkalte ”ti oljebud” 

presentert og vedtatt med konsensus i Stortinget. Det første og viktigste budet lød ”at nasjonal 

styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkelen” (Stortinget, 

1970-71). Utgangspunktet var det prinsipielle synet om at det skulle utvikles en oljepolitikk som 

sørget for at naturressursene på den norske kontinentalsokkelen skulle utnyttes slik at de kom 

hele det norske samfunn til gode. Dermed ble oljepolitikken grunnlagt på et kollektivt 

verdiprinsipp om at oljen var et nasjonalt felleseie, som med nasjonal styring og kontroll skulle 

utnyttes til fellesskapets beste (Andersen, 2017, s. 98). Andre hensyn som natur- og miljøvern og 

markedsprinsipper ble i denne omgang underordnet kollektive og nasjonale hensyn. 

 

Stortingsmeldingen ”Petroleumsnæringens plass i det norske samfunnet” fra 1974 gjenstår som 

den mest gjennomgripende og betydningsfulle behandlingen av norsk petroleumspolitikk. 

Formålet med meldingen var å gi grunnlag for viktige avgjørelser som skulle treffes under 
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utviklingen av petroleumsnæringen, belyse hovedspørsmålene og problemstillingene man kunne 

møte på, og legge grunnlag for en bred og opplyst debatt om petroleumspolitikken 

(Finansdepartementet, 1973-74). Stortingsmeldingen kan sammenfattes av seks sentrale 

bærebjelker; 1) en størst mulig andel av inntektene fra oljen skulle tilfalle det norske samfunnet, 

2) etablere et statlig oljeselskap, 3) etablere en sterk nasjonal leverandørindustri, 4) etablere 

statlige reguleringsinstitusjoner som sikrer forsvarlig ressursforvaltning, 5) etablere et sterkt 

trepartssamarbeid mellom arbeidsgivere, fagorganiserte og staten, 6) et mål om et ”moderat” 

utvinningstempo slik at ressursene vil vare lenge. Bærebjelkene utgjorde en retning for norsk 

petroleumspolitikk, der oljevirksomheten ble betraktet som et middel til norsk industrialisering 

og teknologiutvikling, og målet var å bygge opp et norsk oljemiljø, der norsk industri behersket 

alle ledd i oljens produksjonskjede (Store norske leksikon, 2020). Dette har ført til at 

oljenæringen er godt forankret i det norske samfunnet, som følge av en forsvarlig, rettferdig og 

sosial forvaltning basert på bred konsensus på Stortinget. 

 

Langsiktig tenkning og et mål om å spare naturressursene for framtidige generasjoner lå til grunn 

for enigheten om å holde det årlige utvinningstempoet innenfor en ”moderat” grense (Nilsen, 

2001, s. 66). Nesten alle de politiske partiene foreslo en tallfestet øvre grense for utvinning, men i 

praksis fikk ikke takene betydning fordi selv det laveste tallet lå langt over det som var mulig å 

utvinne i løpet av 70-tallet (Nilsen, 2001, s. 67). Målet om et moderat utvinningstempo ble 

derimot fraveket ettersom det viste seg at petroleumsressursene på norsk sokkel kunne være 

betydelige. I løpet av 80-tallet nøt næringen godt av en ekspansjon i både leteaktivitet, 

produksjon, investeringer og inntekter fra petroleumsnæringen (Andersen, 2017, s. 213), og i 

debatten om utvinningstempo skjedde det en gradvis endring i måten å argumentere på. I stedet 

for å betrakte oljen som en begrenset ressurs, ble oljen i økende grad forstått som en del av 

nasjonalformuen med vekt på nasjonaløkonomiske hensyn (Andersen, 2017, s. 224). Norge 

endret politikken på utvinningstempo tidlig på 1990-tallet med etableringen av oljefondet. 

Resonnementet bak var at investeringer av avkastningen skulle tjene samme funksjon som et 

moderat utvinningstempo (Store norske leksikon, 2020). Den økonomiske risikoen knyttet til 

blant annet synkende etterspørsel, prisfall og økt fokus på klima tilsa også at konverteringen fra 

olje til penger burde foregå så fort som mulig (Nilsen, 2001, s. 242). På 90-tallet skjedde det altså 

et skifte fra ideen om et moderat utvinningstempo til et svært raskt utvinningstempo, også 
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begrunnet i langsiktig tenkning og sparing til framtidige generasjoner. Olje og gass ble sett på 

som en økonomisk ressurs som det var bedre å lagre i form av finansielle investeringer, enn på 

havbunnen. 

 

Etter over 50 år med oljevirksomhet har petroleumspolitikken resultert i at Norge har blitt en 

ledende industrigigant, som behersker alle ledd i oljens produksjonskjede, og som går i front på 

teknologiutvikling i petroleumssektoren. For å opprettholde nasjonal styring og kontroll har det 

vært viktig med etableringen av statlige reguleringsinstitusjoner som har ansvar for 

samfunnsmessig forsvarlig ressursforvaltning, og oljenæringens sterke tilknytning til det 

tradisjonelle, organiserte arbeidslivet. Det er Olje- og energidepartementet som tilrettelegger for 

regjeringens petroleumspolitiske målsettinger, og de kan stille detaljerte krav og lede 

virksomheten i den retning de ønsker. Konkraft-samarbeidet, en sammenslutning av 

bransjeorganisasjonene Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO, NHO, 

Fellesforbundet og Industri Energi, fungerer som en premissleverandør for de politiske 

strategiene for petroleumssektoren, og har stor innflytelse på politikken som føres.  

Den politiske styringen av petroleumssektoren handler i hovedsak om hvor og når det skal bores, 

og de økonomiske vilkårene for å bore på norsk sokkel. Petroleumsloven gir den norske stat 

eksklusiv rett til ressursforvaltning av petroleumsforekomster, og all petroleumsvirksomhet i 

Norge baserer seg blant annet på et konsesjonssystem, der konsesjoner for leting og planer for 

utbygging må legges fram for Stortinget til godkjenning. Petroleumsskatteloven gjelder 

skattelegging av petroleumsforekomstene, og i Norge betaler petroleumsvirksomheter en høy 

skatt på 78 prosent til staten, fordi de henter ut og selger det norske fellesskapets ressurser. 

Samtidig har politikerne gitt oljebransjen svært gode ordninger for fradrag og avskrivninger, der 

selskapene kan trekke fra minst 78 prosent av utgiftene sine før de betaler skatt, slik at det skal 

være attraktivt å investere på sokkelen (Sæther, 2019, s. 329). Oljeskattsystemet er svært godt 

etablert og det er bred enighet om at systemet må gi petroleumsnæringen forutsigbare og stabile 

rammevilkår, slik at oljeselskapene vet hva de har å forholde seg til når de vurderer investeringer 

i prosjekter som skal vare over flere tiår (Norsk Petroleum, 2020). På tross av sammensetningen i 

Stortinget eller hvem som sitter med regjeringsmakt har rammene for norsk petroleumspolitikk 

vært stabile av hensyn til denne forutsigbarheten. 
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I dag er petroleumsnæringen Norges største og viktigste næring, både når det gjelder inntekter til 

statskassen, investeringer i landet og andel av total verdiskapning (Regjeringen, 2019). I følge 

Norsk Petroleum har Norge produsert olje og gass fra over 110 felt, og ved inngangen til 2020 

var det om lag 95 nye funn som vurderes for utbygging (Norsk Petroleum, 2020). Per 2017 var 

225.000 mennesker direkte eller indirekte sysselsatt i petroleumssektoren (Norsk Petroleum, 

2020). Det nå delvis statseide oljeselskapet Equinor har også ekspandert sin oljevirksomhet til 30 

land over hele verden (Equinor, 2019). Oljefondet når stadig nye høyder, og utgjør med sine 

11.000 milliarder kroner verdens største fond, investert i aksjer med fremtidig verdiøkning som 

premiss. Med dette som utgangspunkt hevder Oljedirektoratet at både norsk velstand og 

økonomisk utvikling i stor grad er avhengig av oljenæringen, og at en eventuell stans i 

oljevirksomheten vil få store konsekvenser for alle deler av samfunnet (Oljedirektoratet, 2020). 

Denne posisjonen bekrefter at Norge har blitt en oljeavhengig nasjon, noe som blir særlig synlig 

når næringen kommer under press som følge av svingninger på det globale oljemarkedet. 

Oljekrisen i 2014 synliggjorde norsk oljenærings sårbarhet, da mer enn 40.000 mennesker mistet 

jobben i oljenæringen og leverandørindustrien (NRK, 2017). De synkende inntektene til staten 

synliggjorde også den norske stats oljeavhengige økonomi (Haarstad & Rusten, 2018, s. 28). I 

2020 falt oljeprisen igjen som følge av en priskrig mellom Russland og Saudi Arabia, forsterket 

av en etterspørselskrise som følge av den globale koronapandemien. Konsekvensene av krisen ser 

ut til å bli betydelige for det norsk økonomi og arbeidsplasser, men som følge av en krisepakke, i 

form av skatteutsettelser og skatteletter, har norsk oljenæring kunnet fortsette tilnærmet som 

normalt.  

 

Norsk styring og kontroll har ligget til grunn for hovedretningen i petroleumspolitikken siden 

starten av oljeeventyret. Oljenæringen har som følge av dette bidratt til en konkurransedyktig og 

teknologisk industriutvikling, som er godt forankret i Norge. Fellesskapets interesser og et 

kollektivt verdigrunnlag har vært styrende prinsipper, og langsiktig tenkning og sparing av 

ressursene til framtidige generasjoner har ligget til grunn for et moderat og etterhvert raskt 

utvinningstempo. Til tross for politiske uenigheter om blant annet statens rolle som eier, forholdet 

mellom offentlig og privat sektor, og organiseringen av virksomheten, har det vært bred 

partipolitisk konsensus omkring et stabilt og forutsigbart leteregime og skatteregime for 

petroleumsnæringen. Ettersom olje og gass er en ikke-fornybar naturressurs har 
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petroleumspolitikken siden starten også vært knyttet til miljø- og klimaspørsmål. Videre følger en 

redegjørelse for klimaspørsmålets inntog i petroleumspolitikken. 

 

2.3 Klima inn i petroleumspolitikken 

 

Miljøhensyn har vært viktig i norsk oljepolitikk siden starten og det fjerde oljebudet fra 1971 lød 

at ”utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendige hensyn til eksisterende 

næringsvirksomhet og til natur- og miljøvern” (Stortinget, 1970-71). Allikevel var miljø i liten 

grad et tema på denne tiden og hovedbudskapet var at mulige miljøproblemer kunne kontrolleres 

(Andersen, 2017, s. 95). Natur- og miljøprinsipper var underordnet kollektive og nasjonale 

hensyn. Stortingsmeldingen om petroleumsnæringens plass i det norske samfunn behandlet også 

miljøspørsmål, og fastslo at man måtte gå forsiktig frem, ta vare på og ikke ødelegge balansen i 

naturen (Finansdepartementet, 1973-74). Selv om det i hovedsak var miljø, natur og fiskeri, ikke 

klima, som lå til grunn for miljøengasjementet, ble dette også viktig for ideen om et moderat 

utvinningstempo (Sæther, 2019, s. 22). Det var først ut på 1980-tallet, med 

Brundtlandkommisjonens rapport ”Vår Felles Framtid” om miljø og utvikling fra 1987, at den 

klimapolitiske oppvåkningen kom. Rapporten viste blant annet til problemene med fossile 

brensler som olje og gass, og de gradvise klimaendringene man kunne vente seg. Kommisjonen 

slo fast at forbruket av fossil energi måtte ned (Brundtlandkommisjonen, 1987, s. 52). Allerede 

på dette tidspunktet betraktet et stort parlamentarisk flertall klimaendringer som reelle og 

alvorlige, og det var bred politisk konsensus om at Norge måtte være en pådriver internasjonalt 

for å løse dette problemet (Andersen, 2017, s. 371). 

 

Norge fulgte opp Brundtlandkommisjonen sin rapport med en utredning av muligheten for å 

kombinere utslippskutt med vekst i industrien, og dette resulterte blant annet i en 

stabiliseringsmålsetting (Nilsen, 2001, s. 102). Norge ble blant de første landene i verden som 

satte seg et mål for utslippskutt, kjent som ”Stabiliseringsmålet” fra 1989, der målet var å 

redusere veksten i utslipp av CO2 og stabilisere de på 1989-nivå, senest innen år 2000 

(Stortinget, 1988-89). Dette var et svært offensivt mål, og på den tiden var det ikke klart hva 

målet ville koste eller hvilke oljeinntekter man måtte si nei til (Sæther, 2019, s. 29). Det var få på 

Stortinget som snakket om hvordan klimapolitikken kunne få betydning for petroleumspolitikken, 
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og samtidig som det ble vedtatt ambisiøse utslippskutt, lå det føringer for en videre ekspansjon av 

norsk petroleumsproduksjon (Haarstad & Rusten, 2018, s. 29). Andersen (2017) sin analyse av 

stortingsforhandlinger finner at debatter om ekspansjonen av petroleumsnæringen skjedde uten 

diskusjon omkring de fremtidige klimagassutslippene, samtidig som klimapolitiske debatter i 

svært liten grad diskuterte utslipp fra petroleumssektoren. Petroleum og klima ble behandlet hver 

for seg, og en mangel på legitime handlingsalternativer gjorde at partiene fastholdt på sine 

posisjoner om fortsatt ekspansjon i petroleumssektoren, samt radikale posisjoner i 

klimapolitikken, der resultatet ble en inkonsistent politikk (Andersen, 2017, s. 385). Å kombinere 

klimabekymringer med industrielle og økonomiske behov utgjorde et forsøk på å bevare 

retningen og status quo i petroleumspolitikken, med noen få klimajusteringer. Stortinget var 

enige om stabiliseringsmålet, men det forelå ingen plan på hvordan det skulle oppnås. Samtidig 

skulle målet vurderes løpende i lys av utredninger, teknologisk utvikling og internasjonale 

forhandlinger (Andersen, 2017, s. 379). Stabiliseringsmålet fikk ingen praktisk betydning da det 

ble klart at utslippene snarere ville øke på grunn av økt oljeutvinning, og kostnadseffektiv 

klimapolitikk ble et godt argument imot.   

 

”Norge har ikke sin egen CO2-himmel” sa Hydro-direktør Torvild Aakvaag og bidro dermed til 

et vendepunkt i norsk klimapolitikk, ved å åpne et nytt legitimt argumentasjonsrom som skulle 

prege debatten om olje og klima (Sæther, 2019, s. 31). Kostnadseffektiv klimapolitikk kom på 

agendaen, samtidig som oljepengene kom rennende inn. I en utredning fra 1989 ”Mot en mer 

kostnadseffektiv miljøpolitikk i 1990-årene: prinsipper og forslag til bedre prising av miljøet” ble 

premisset om at klimaproblemet er globalt og at utslipp kan kuttes hvor som helst, lagt (Statens 

forvaltningstjeneste, 1989). Utgangspunktet var at norske utslipp i global sammenheng var små, 

og at svært drastiske tiltak i Norge ikke ville løse klimaproblemet (Andersen, 2017, s. 392). 

Norge ble dermed en pådriver for internasjonal klimapolitikk, og var blant annet bidragsyter til 

etableringen av internasjonal klimakvotehandel (Sæther, 2019, s. 35). I praksis gjorde 

kvotehandelen at Norge kunne øke sine utslipp, dersom de betalte for kutt i utslipp andre steder i 

verden. Da norsk oljevirksomhet ble en del av kvotepliktig sektor, kunne Norge videreutvikle og 

utvide norsk oljevirksomhet, og betale seg ut av høye utslipp fra produksjonen. I 1991 innførte 

Norge, som første land i verden, også en avgift på CO2. Dette medførte en avgiftsbelastning på 

petroleumsaktiviteten og bidro til at oljeselskapene satte i gang en rekke tiltak for å redusere 
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utslipp fra produksjonen. CO2-avgiften har en stor del av æren for at oljebransjen i Norge slipper 

ut relativt lite CO2 under produksjon, sammenliknet med andre land (Sæther, 2019, s. 330). 

Norge har også posisjonert seg på den internasjonale klimapolitiske arena ved å bidra til viktige 

klimatiltak ute i verden. Gjennom utenriks- og bistandspolitikken har Norge samarbeidet med en 

rekke utviklingsland om å stanse ødeleggelsen av verdens regnskoger. Med milliardbeløp har 

Norge bidratt til effektive og betydelige utslippskutt og tiltak mot naturødeleggelse globalt. Dette 

har styrket Norges posisjon som pådriver for internasjonal klimahandling. 

Kostnadseffektivitetsprinsippet la til rette for en legitim klimapolitikk i sameksistens med en 

videreføring av ekspanderende oljepolitikk. Dermed ble det klimapolitiske konfliktnivået dempet, 

og det forelå en olje- og klimapolitisk konsensus mellom myndighetene og oljenæringen (Nilsen, 

2001, s. 221). Kursomleggingen fra stabiliseringsmålet til kostnadseffektivitet viste hvor viktig 

økonomiske hensyn hadde blitt i petroleumspolitikken. 

 

Den siste petroleumsmeldingen fra 2011, ”En næring for framtiden”, hadde som mål å stake ut 

kursen for norsk petroleumsvirksomhet de neste førti årene. En klimavennlig energipolitikk lå til 

grunn for meldingen, og norsk petroleumspolitikk ble i denne sammenheng presentert som en 

form for klimapolitikk (Hornmoen, 2014, s. 243). Det ble fremsatt et mål om at ”rollen som 

petroleumsprodusent skal forenes med en ambisjon om å være ledende i miljø- og 

klimapolitikken” (Olje- og energidepartementet, 2011, s. 6). På denne måten ble ikke 

petroleumspolitikk og klimapolitikk lengre adskilt. Petroleumsvirksomheten ble 

rekontekstualisert og tilpasset en klimapolitisk agenda, en kobling som har hatt bred tilslutning 

også i samfunnet. Med mål om langsiktig forvaltning og verdiskapning, begrunnet i et 

generasjonsperspektiv, fastslo petroleumsmeldingen at aktivitetsnivået på norsk sokkel skulle 

opprettholdes, med økt utvinning og aktiv leting, slik at petroleumsvirksomheten skulle forbli en 

nøkkelnæring i Norge i tiårene framover (Olje- og energidepartementet, 2011, s. 9). Norske 

myndigheter og oljenæringen er enige om at næringen skal fornye seg og være en del av en 

framtid der Parisavtalen oppnås (Konkraft, 2020, s. 9). Derfor har Konkraft, på bestilling fra 

myndighetene, utformet et veikart for hvordan næringen skal kutte sine utslipp. Målet er at olje- 

og gassindustrien skal redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, og være nær 

nullutslipp i 2050. For å nå disse målene vil næringen satse på lavutslippsteknologi knyttet til 

blant annet elektrifisering, energieffektivisering, CO2-fangst og –lagring og havvind. Så langt har 
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norsk oljenæring vist stor evne til omstilling og fornyelse i møte med klimapolitikken, ved store 

utslippskutt fra produksjonen, mer klimavennlig teknologi og elektrifisering av sokkelen. 

Ambisiøse klimamål og teknologiutvikling, bygget på en enighet mellom oljenæringen og 

flertallet på Stortinget, legger til rette for forståelsen av videre oljeutvinning som klimavennlig 

energipolitikk. Men, som følge av norsk sårbarhet i møte med oljekriser og det faktum at verdens 

energimarkeder er i omstilling, kommer presset på en grønn omstilling vekk fra 

petroleumsvirksomhet stadig høyere på agendaen.  

 

2.4 Et teoretisk perspektiv på grønn omstilling  
 
Grønn omstilling eller grønt skifte, betyr i hovedsak en forandring i en mer klima- og 

miljøvennlig retning. Begrepet kan brukes overordnet om en helhetlig omstilling av samfunnet, 

eller mer avgrenset om omstilling på bestemte samfunnsområder (Store norske leksikon, 2021). 

Grønn omstilling har dermed ingen presis definisjon, men begrepet har i stor grad fått fotfeste i 

språket og den politiske debatten, i Norge og i resten av verden. Begrepet har både en analytisk 

og retorisk slagside, og kan dermed tillegges en diskursiv dimensjon, der grønn omstilling henter 

bred oppslutning og legitimitet, uten at det foreligger en enighet om hva det faktisk innebærer. 

Derfor er det viktig hvordan den grunnleggende virkelighetsoppfatningen eller narrativet om 

begrepet formidles (Bjartnes, 2015, s. 117). Harstad og Rusten (2018) vektlegger dermed at 

grønn omstilling handler om veivalg; prioriteringer og avveininger med effekter som kan være 

usikre.  

 

En bærebjelke i forskningslitteraturen om omstilling er at teknologisk innovasjon og utvikling 

utløser de omstillingsprosessene samfunnet går igjennom. Dette gjelder også for den grønne 

omstillingen, der teknologien ofte har blitt fremstilt som ”redningen” i møte med klima- og 

miljøkrisen. Men, graden av innovasjoners innflytelse og gjennomslag i et samfunn, avhenger av 

hvordan innovasjonen passer inn i den øvrige samfunnsstrukturen av institusjoner, regelverk og 

økonomiske vilkår, samtidig som utviklingen har geografiske, sosiale og kulturelle aspekter som 

spiller inn på hvorvidt folk støtter opp om endringer (Haarstad & Rusten, 2018, s. 16). Dermed 

kan man plassere grønn omstilling på et kontinuum, med en spenning mellom eksisterende og 

etablerte institusjoner og næringer på den ene siden, og behovet for en rask og radikal omstilling 
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på den andre siden. Den etablerte posisjonen sitt hovedargument vektlegger det som er realistisk 

og pragmatisk, og forfekter å påvirke samfunnsutviklingen gjennom eksisterende institusjoner og 

markeder. Den mer radikale posisjonen ser derimot på det etablerte som det som skaper og 

opprettholder dagens utfordringer, og søker en mer grunnleggende endring i samfunnsstrukturene 

(Haarstad & Rusten, 2018, s. 14).  

 

I Norge aktualiseres spørsmålet om grønn omstilling i debatten om hvilken rolle oljenæringen 

skal spille i det grønne skiftet. Oljenæringen i Norge slipper ut store mengder CO2. Samtidig har 

næringen verdifull teknologisk kompetanse, ressurser og kapital som kan spille en viktig rolle i 

den teknologiske omstillingen mot nullutslippssamfunnet. Debatten om oljenæringens rolle i det 

grønne skiftet kan plasseres på et kontinuum av stiavhengighet og institusjonelle barrierer på den 

ene siden, og en gjennomgripende politisk betinget transformasjon på den andre siden. Norge er 

geografisk knyttet til oljen ved at naturgitte årsaker har gitt tilgang på store petroleumsressurser. 

Samtidig er oljenæringen viktig for den geografisk spredte bosettingen i landet, med 

arbeidsplasser langs hele norskekysten. Oljen har et økonomisk aspekt i form av store inntekter til 

statskassen, og et sosialt aspekt ved at inntektene gir viktige bidrag til velferdsstaten og norsk 

fordelingspolitikk. Til sammen er oljen befestet i det norske samfunn, norsk kultur og identitet. I 

et slikt tilfelle kan store veivalg forsvinne i små handlingsvalg, der hensynet til særinteressene i 

oljenæringen kan overskygge det store bildet.  

 

2.4.1 Grønn omstilling av petroleumsnæringen 

Verden skal fase ut forbruket av fossil energi, og derfor foreligger det bred enighet blant norske 

politikere om at oljen ikke vil være vekstmotoren i norsk økonomi i framtiden. De senere årene 

har det kommet flere rapporter som tyder på at petroleumsalderen kan ha nådd sitt høydepunkt, 

og at den økonomiske lønnsomheten for petroleumssektoren i framtiden er høyst usikker. I 2018 

leverte Klimarisikoutvalget sin rapport om klimarisiko og norsk økonomi. Utvalget mente at 

verdien av de gjenværende olje- og gassressursene på norsk sokkel kunne falle som konsekvens 

av en strammere internasjonal klimapolitikk, fordi etterspørselen ville synke. Siden 

petroleumsvirksomheten kjennetegnes av langsiktig arbeid med kartlegging av ressurser, 

investeringer, utbygginger og drift, konkluderte utvalget med at det ville være lønnsomt å 

fortsette å produsere fra allerede utbygde felt, og at risikoen for mindre lønnsomhet eller tap i 
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hovedsak var knyttet til nye prosjekter (Klimarisikoutvalget, 2018, s. 189). Industrimeldingen fra 

2017 så på hvilke muligheter og utfordringer Norge sto overfor som følge av klimautfordringen 

og ny teknologi. Meldingen stadfestet at Norge, også i framtiden, skal være en ledende industri- 

og teknologinasjon (Nærings- og fiskeridepartementet, 2017), men at klimaforpliktelser og målet 

om et lavutslippssamfunn vil kreve vesentlige samfunnsforandringer og en omstilling av 

petroleumsindustrien. Meldingen vektla omstilling som teknologi- og kompetanseoverføring fra 

den høyteknologiske petroleumsnæringen til nye industrier, samt omstilling av den delen av 

industrien som leverer varer og tjenester til sokkelen. Siden usikkerheten er stor knyttet til 

fremtidig etterspørsel av olje og gass anbefalte et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft at 

regjeringen burde gjøre endringer i dagens gunstige petroleumsskatteregime for å sikre at det 

norske fellesskapet ikke tar en økende risiko (Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, 2016, s. 

8). 

 

”Norge har gått fra særstilling til omstilling” sa regjeringen i etterkant av oljeprisfallet i 2014. 

Krisen synliggjorde behovet for å vri aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien 

inn mot nye, grønne næringer. Parisavtalen ble underskrevet året etter, og siden da har grønn 

omstilling, og at Norge trenger flere bein å stå på, stått høyt på agendaen. I tillegg til å kutte 

utslipp i petroleumsnæringen, pekes det på nye teknologier som CO2-fangst og –lagring, 

havvind, hydrogen, grønn skipsfart og batteriteknologi. I følge industrimeldingen blir 

kompetansen i olje- og gassnæringen avgjørende for å realisere dette, i form av 

kompetanseoverføring fra sterke fagmiljøer og leverandørvirksomheter, fra petroleumsrelatert 

industri, til nye, grønne industri og teknologimuligheter (Nærings- og fiskeridepartementet, 

2017). I 2020 kom imidlertid Menon Economics med en rapport, på bestilling fra blant annet 

Norsk Olje og Gass, om omstilling av petroleumsnæringen. Rapporten konkluderte med at 

omstillingen var i gang, men at den ikke har kommet så langt som mange hadde håpet. 

Hovedsakelig pekte rapporten på at investeringene i olje og gass fortsatt er høye, og at Norge har 

en komplett olje- og gassklynge, som gjør at Norge leverer konkurransedyktige tilbud på nær sagt 

alle deler av utbygging og produksjon av petroleumsressurser (Menon Economics, 2020). Norsk 

økonomi og sysselsetting er med andre ord fortsatt sterkt knyttet til og avhengig av 

petroleumssektoren. Oljeprisfallet i 2020, forsterket av koronakrisen, viste at Norge fortsatt er en 

oljeavhengig nasjon. Krisepakken til oljenæringen, i form av midlertidige endringer i 
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Petroleumsskatteloven, var derimot svært omdiskutert når det gjaldt hvorvidt den bidro til, eller 

begrenset, grønn omstilling. Den sørget i alle fall for at oljenæringen kunne fortsette som før. 

 
2.4.2 Et pusterom og mulighetsvindu for omstilling 

Oljekrisen og koronakrisen kom på et tidspunkt som anses som både historisk og avgjørende for 

klima. 2020-årene er utpekt til det tiåret hvor verden stopper klimaendringene. Målene i 

Parisavtalen skal skjerpes og utslippene skal kuttes drastisk. Derfor er det grunn til å tro at presset 

på å fremskynde grønn omstilling var sterkt. Det finnes øyeblikk med stort potensiale for å få 

gjennomført større, heller enn inkrementelle, samfunnsforandringer. Kriser er et slikt øyeblikk og 

et mulighetsvindu for reform. Dermed kan man se på kriser som en test på lederskap og en 

mulighet for politisk fornyelse (t'Hart, 2019, s. 128). I møte med en krise har politiske ledere to 

mulige veier ut av krisen; man kan forsøke å bringe samfunnet tilbake til slik det var før krisen, 

eller man kan endre retningen for framtiden (Alink, Boin, & t'Hart, 2001, s. 300). Da 

koronakrisen rammet Norge og verden gikk de globale utslippene ned og flere internasjonale 

aktører tok til orde for at krisen kunne være et pusterom og en mulighet for å sette fart på den 

grønne omstillingen. Under finanskrisen i 2008 gikk også utslippene ned, men de skjøt raskt til 

værs da økonomien skulle bygges opp igjen. Leder i det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih 

Birol, har bedt verden om å unngå å gjøre samme feil igjen, og at ren energi bør ligge til grunn 

som strategi for å bygge opp økonomien igjen etter koronakrisen (Reuters, 2020). FNs 

generalsekretær, António Guterres, har også bedt verdens ledere om å gjenoppbygge økonomien 

gjennom effektiv klimahandling og tar til orde for en grønn og bærekraftig gjenoppretting 

(United Nations, 2020). Verdens ledere ber om at krisepakkene skal være grønne framtidsrettet, 

ikke fossile subsidier. EU har tatt dette til følge, og lagt fram enorme krisepakker og langsiktige 

budsjetter som skal legge grunnlag for en mer bærekraftig framtid (European Commision, 2021). 

Også Norge har brukt koronakrisen til å sette fart på grønn omstilling, ved å vedta krisepakke for 

grønn omstilling på 3,6 milliarder kroner som skal brukes til blant annet forskning og 

teknologiutvikling (Regjeringen, 2020). Men, oljenæringen fikk en krisepakke på omlag 8 

milliarder kroner i skatteutsettelser og skatteletter, for å opprettholde aktivitet og sikre 

investeringer, slik at leting og utvinning kan fortsette som normalt. Dermed kan man argumentere 

for at Norge ikke har oppfattet eller grepet den muligheten som koronakrisens pusterom utgjorde, 
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og heller videreført etablert politikk med status quo i oljepolitikken, uten noen transformativ 

oljepolitisk fornyelse. 

 

2.5 Tidligere forskning  

 

Debatten om framtiden for norsk olje blir stadig mer aktuell i takt med at verden skal kutte 

klimagassutslipp, omstille energimarkedene, og stoppe klimaendringene. Norge bidrar til store 

utslippskutt globalt, men viderefører en ekspansiv oljepolitikk. Motsetningen mellom klima og 

oljeboring i norsk politikk og debatt har lenge vært gjenstand for kritisk forskning. Denne 

oppgaven skriver seg inn i den kritiske tradisjonen med å undersøke paradokset mellom olje og 

klima, ved å se på hvordan dette paradokset ble aktualisert med krisepakken til oljenæringen i 

2020. Her oppsummeres tidligere funn og bidrag til denne tradisjonen. 

 

2.5.1 Det norske paradokset 

Det norske paradokset har blitt en betegnelse på det at Norge har posisjonert seg som et 

foregangsland på klima og som en storeksportør av olje og gass, samtidig. Som foregangsland på 

klima var Norge et av de første landene i verden som satte seg mål for utslippskutt, innførte en 

avgift på karbon, og initierte et internasjonalt kvotemarked for utslipp. Norge har også bidratt 

med milliarder av kroner til globale utslippskutt, blant annet gjennom regnskogsatsningen. 

Samtidig er Norge en storprodusent og eksportør av olje og gass, selve kjernen i klimakrisen. 

Dermed bidrar Norge i stor grad til klimagassutslipp både ved produksjonen hjemme, men også 

ved at oljen forbrennes i andre land. Spørsmålet er hvordan Norge opprettholder status som 

klimanasjon og oljenasjon samtidig, samt hvordan Norge rettferdiggjør oljeleting, samtidig som 

Parisavtalen er underskrevet. Det finnes mange mulige forklaringer på dette. Tema har vært 

gjenstand for en rekke diskursive analyser som peker på ulike dynamikker som bidrar til å 

opprettholde, dempe og legitimere paradokset.  

 

I tråd med overgangen til en kostnadseffektiv klimapolitikk på 1990-tallet viser en overordnet 

diskursiv analyse av Eivind Hovden og Gards Lindseth (2004) at debatten om olje og klima har 

vært preget av to hoved-diskurser. ”Nasjonal tenkning”-diskursen er basert på en forpliktelse til å 

kutte utslipp hjemme og har sin opprinnelse i Brundtland-rapporten og vitenskapelig forskning 
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om global oppvarming (Hovden & Lindseth, 2004, s. 66). Nasjonal tenkning-diskursen lå dermed 

til grunn for blant annet stabiliseringsmålet fra 1989. Men, på 90-tallet identifiserer Hovden og 

Lindseth en diskursiv overgang til en ”tenk globalt”-diskurs. Denne diskursen legger vekt på å 

sikre internasjonale og kostnadseffektive utslippskutt og bygger på det faktum at 

klimautfordringene er globale. Diskursen forsvarer dermed at utslippskutt bør tas der de monner 

mest og koster minst (Hovden & Lindseth, 2004, s. 66). Tenk-globalt diskursen lå til grunn for at 

Norge blant annet bidro til å utforme et internasjonalt kvotesystem for utslipp. Å tenke globalt 

henger også sammen med norsk utenriks- og bistandspolitikk som sentral klimapolitisk arena. 

Norge har bidratt med milliardbeløp til utslippskutt i utviklingsland, og fremstår dermed både 

som en generøs givernasjon og global klimaforkjemper, samtidig som det flytter det 

klimapolitiske fokuset bort fra spørsmålet om nasjonale kutt. Denne fremstillingen bidrar i liten 

grad til endringer i norsk praksis eller mentalitet (Eide, Elgesem, Gloppen, & Rakner, 2014, s. 

20). 

 

Klimabistanden kan ses på som en effektiv strategi for å maskere de ubehagelige spenningene 

som ligger i det norske paradokset (Gloppen & Rakner, 2015, s. 251). I denne sammenheng har 

også en godhets-diskurs blitt identifisert som sentral i norsk olje- og klimadebatt. Godhets-

diskursen legger til grunn at det er et økende energibehov i verden og at energi er en 

nødvendighet for å skape moderne samfunn. Dette gjør at produksjonen av olje fremstilles som 

om den kun tilfredsstiller en etterspørsel (Ihlen, 2007, s. 110). Godhets-diskursen legger også til 

grunn at verden trenger mer fossil energi for å løfte millioner av mennesker ut av fattigdom, og 

dette skaper en etisk dimensjon som gjør Norge til et sosialt ansvarlig oljeland (Eide, Elgesem, 

Gloppen, & Rakner, 2014, s. 127). Godhetsdiskursen er også forbundet med renhets-argumentet. 

Som følge av blant annet CO2-avgiften og strenge klimakrav har norsk produksjon lavere utslipp 

enn produksjon i andre land (Sæther, 2019, s. 330). Derfor blir norsk olje og gass betraktet som et 

bedre og renere energialternativ enn for eksempel kull. På denne måten blir norsk olje og gass 

fremstilt som en del av løsningen på klimautfordringene (Jensen, Jensen, & Skedsmo, 2018, s. 9). 

At Norge har den reneste produksjonen av olje og gass kan ses på som et opportunistisk argument 

som bidrar til å opprettholde et høyt investerings- og utvinningstempo på norsk sokkel (Ryggvik, 

2013, s. 31).  
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En annen sentral diskurs som retter blikket hjemover mot Norge er bygg landet-diskursen. Denne 

diskursen legger til grunn at oljenæringen har vært og er den viktigste næringen for Norge. 

Oljenæringen skaper arbeidsplasser over hele landet og sikrer inntekter til statskassen, som har 

vært viktig for oppbygningen av den norske velferdsstaten. Med dette til grunn blir oljen fremstilt 

som et premiss for økonomien og velferdsstaten, og dermed blir enhver kritikk av oljen sett på 

som en kritikk av vekst og velferd (Naper, 2014, s. 226). Dette har skapt en forventning om 

forutsigbarhet for norsk oljenæring. Norsk klimapolitikk er basert på to klimaforlik inngått i 

Stortinget i 2008 og 2012. Målet med forlikene var bred støtte og forutsigbarhet omkring 

klimapolitikken, men klimaforlikene kan ha bidratt til en diskurs der alle er ”for” klima, noe som 

igjen har ført til manglende engasjement og mindre fokus på politiske tiltak og prioriteringer 

(Gloppen, Rakner, & Vibe, 2014, s. 40). Klimaforlikene kan ha hatt en avpolitiserende effekt og 

skapt en tverrpolitisk plattform der alle er for klima og for fortsatt oljeutvinning (Gloppen & 

Rakner, 2015, s. 251). En klimatrussel-diskurs har allikevel blitt identifisert i norsk 

samfunnsdebatt. Denne diskursen tegner et dystert bilde av fremtiden og roper etter handling for 

å hindre klimaendringer. Klimatrussel-diskursen kan ses på som en slags mot-diskurs til godhets-

diskursen, der den kritiserer Norges dobbeltrolle som både klimanasjon og oljenasjon (Eide & 

Naper, 2014, s. 220). 

 

De ulike diskursene og dynamikkene som er beskrevet overfor har blitt pekt på som årsaker til 

”oljens makt” i det norske samfunn. Det norske paradokset viser at kunnskap om klimaendringer 

i seg selv ikke er tilstrekkelig for omstilling bort fra oljen. Vitenskapelig kunnskap om 

klimaendringer får sitt meningsinnhold gjennom en sosial fortolkningsprosess, og derfor knytter 

legitim politikk seg ofte til en rekke andre faktorer, som språk, kultur og verdier (Andersen, 2017, 

s. 15). Oljens makt er både økonomisk, politisk og kulturell (Haarstad & Rusten, 2018, s. 32). 

Oljens ”naturlighet” er innvevd i det norske samfunnet og preger handlingsrommet for grønn 

omstilling og hvordan tiden etter oljen vil kunne se ut. Oljen representerer et slags norsk 

fellesskap, og det kan virke som at andre hensyn, som klimaendringer, er underordnet dette 

nasjonale fellesskapet (Andersen, 2017, s. 99).  

 

Hensikten med dette kapittelet har vært å tegne opp et bilde av fremveksten og utviklingen av 

norsk petroleumspolitikk, klimaspørsmålets inntog og veien til grønn omstilling, samt å redegjøre 
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for tidligere forskning på det norske paradokset. I neste kapittelet blir oppgavens teoretiske og 

metodiske grunnlag gjort rede for. 
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3. Kritisk diskursanalyse som teori og metode 
 

3.1 Kritisk samfunnsforskning 

 

Samfunnsvitenskap, herunder statsvitenskap, har som formål å sammenfatte, forklare og forutsi 

samfunnsfenomener. Det foreligger en ambisjon om å styrke vår forståelse av politikken med 

tilhørende beslutningsvirksomhet, oftest uten å stille spørsmål ved de normative premissene for 

forskningen man er en del av. Men er dette den eneste ambisjonen samfunnsforskning bør ha? 

Diskursbegrepet – og særlig retningen som har merkelappen kritisk diskursanalyse – bygger på 

en tradisjon av kritisk samfunnsforskning. Her gis samfunnsvitenskapen et normativt utspring, 

hvor hensikten er å påpeke kritikkverdige forhold, avdekke hva slags mekanismer som ligger bak, 

og bidra til frigjøring. Kritisk forskning stiller seg kritisk til det eksisterende og det etablerte i 

samfunnet, og hvilken innvirkning dette har på menneskene som lever der. Man stiller gjerne 

spørsmål ved etablerte strukturer og hvorvidt disse gir muligheter eller begrensninger for gode 

eller tilfredsstillende liv. Dersom det foreligger ulikhet, elendighet eller usikkerhet, vil man sikte 

på å avdekke dette og se på muligheter for å redusere disse problemene. Dette innebærer også å 

rette blikket mot hvem som bidrar til og tjener på å opprettholde disse strukturene.  

 

Olje- og gassnæringen i Norge er av vesentlig økonomisk, politisk og kulturell betydning. Man 

kan hevde at nordmenn lever i en ”oljekultur”, der økende oljeutvinning anses som nødvendig for 

økonomisk vekst, politisk makt og et godt liv (Haarstad & Rusten, 2018, s. 32). 

Klimautfordringene som følge av produksjon og forbruk av fossil energi har utsatt norsk olje- og 

gassnæring for økende kritikk, og næringens dominans er mindre opplagt i dag. Likefullt blir den 

i stor grad beskyttet av den norske stat, som ved for eksempel krisestøtte. Det er ingen tvil om at 

olje- og gassnæringen har en sentral plass i det norske samfunn, og dermed kan styringen og 

håndteringen av den gjøres til gjenstand for en kritisk diskursanalyse. Det kan stilles spørsmål 

ved hvorvidt studiet av språk og diskurs er best egnet for å avdekke underliggende maktforhold 

eller urettferdigheter, men språket er en del av, og er dialektisk tilknyttet alle andre elementer i 

det sosiale liv (Fairclough, 2003, s. 203). I det moderne kunnskapssamfunnet får også språket en 
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økende betydning ettersom kunnskap produseres, distribueres og konsumeres gjennom språket 

(Fairclough, 2003, s. 204).  

 

I dette kapittelet legges kritisk diskursanalyse fram som oppgavens teori- og metodevalg. 

Diskursanalysen forener teori og metode fordi den bygger på teoretiske antakelser om språkets 

betydning, samtidig som den gir konkrete teknikker for kvalitativ analyse av tekst (Bratberg, 

2017, s. 39). Kapittelet bygger særlig på Norman Fairclough sin tilnærming til diskurs og kritisk 

diskursanalyse. Hensikten er å redegjøre for metoden ved å teoretisk problematisere relasjonene 

mellom tekst, diskursiv praksis og sosial praksis, og legge grunnlaget for en empirisk 

undersøkelse av problemstillingen.   

 

3.2 En sosial teori om diskurs 

 

3.2.1 Vitenskapsteoretisk utgangspunkt 

Etter den språklige vendingen i samfunnsvitenskapen på 1980- og 1990-tallet, ble 

oppmerksomheten rettet i stadig større grad mot kvalitativ forskning og den fortolkende 

vitenskapstradisjonen. Vendingen trakk samfunnsforskning bort fra det kvantitative fokuset på å 

finne årsakssammenhenger i tall og statistikk, i retning tolkning av holdninger, verdier og 

overbevisninger, utfylt med en antakelse om at vår forståelse av verden, også som forskere, er 

konstituert gjennom språk (Bratberg, 2017, ss. 17-18). Analyse av tekst, herunder diskursanalyse, 

føyer seg inn i den fortolkende tradisjonen, som særlig hviler på humanistiske fags hermeneutikk. 

Overført til samfunnsvitenskapelig substans innebærer et fortolkende ståsted at mening nedfelt i 

språket legitimerer og begrunner sosiale praksiser. Ved å tolke disse kan forskeren nærme seg en 

helhetlig forståelse av hvorfor små eller store samfunnsforhold er innrettet på en bestemt måte. 

Kritisk diskursanalyse følger denne innfallsvinkelen som en form for tekstanalyse forankret i et 

sosialkonstruktivistisk verdenssyn. Dette fordrer analyser av hvordan virkelighetsoppfatninger 

skapes, reproduseres og endres gjennom språket. Ettersom kunnskap om verden er basert på og 

formidles gjennom språk, er det hit analysen bør rette søkelyset. Språket fungerer som en linse, 

som får oss til å se ting på bestemte måter (Boréus & Bergström, 2017, s. 9). Tekst utgjør en 

sentral del av det moderne samfunn, og folk blir stadig utsatt for store mengder tekst, i form av 

både skriftlig, muntlig og ikke-lingvistisk handling. Å studere tekst handler ikke om å redusere 
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samfunnslivet til språk, men det utgjør en analytisk strategi som antar at mening formidlet og 

formet gjennom språket er en vesentlig drivkraft i å forme virkelighetsoppfatninger og definere 

mulighetsrommet for handling (Fairclough, 2003, s. 2).  

 

3.2.2 Teoretiske antakelser 

Det finnes mange definisjoner og derav mange måter å studere og anvende diskurs på. Før teorien 

og metoden legges fram er det nyttig å avgrense hvilken definisjon som ligger til grunn i denne 

oppgaven. Diskurs kan knyttes til regler, normer og konvensjoner for hvordan folk kommuniserer 

og handler i samfunnet på. Bergström og Boréus (2017) definerer diskurs som en samling utsagn 

i en bestemt sosial kontekst, samt de skrevne og uskrevne regler for hva som kan og ikke kan sies 

i konteksten (Boréus & Bergström, 2017, s. 17). Dermed viser diskurs både til det konkrete som 

blir sagt, men også til hvilke rammer som ligger til grunn for hva som blir sagt. Diskurs blir 

dermed et slags fellesskap som kommer til uttrykk i, og formes av, språklig praksis (Bratberg, 

2017, s. 35). Språklig formede forestillinger gir verden betydning, konstituerer den og gir den 

mening. Dunn og Neumann (2016) definerer diskurs som et system for meningsproduksjon som 

legger føringer for hvordan aktører skaper mening av, og handler innenfor, verden rundt seg 

(Dunn & Neumann, 2016, s. 2). Dette gjelder både den materielle verden av prosesser og 

strukturer; den mentale verden av tanker, følelser og tro; og den sosiale verden som eksisterer 

mellom folk (Fairclough, 2003, s. 124). Diskurs er ingen observerbar størrelse, men tolkes 

gjennom analyse av språk og sosial interaksjon. Endelig viser diskursbegrepet til 

meningsproduksjon som noe foranderlig og dynamisk; til reproduksjon så vel som til brytning og 

forandring av bærende oppfatninger av virkeligheten.   

 

En sentral bidragsyter til litteraturen om diskurs er den franske teoretikeren Michel Foucault, som 

hevdet at diskurser fungerer som struktur for atferd. Han la grunnlaget for en diskursanalyse som 

løftet blikket videre ut fra en sparsommelig lingvistisk analyse, til en analyse av diskursens 

atferdsmessige implikasjoner. Fairclough (2003) mente som nevnt at diskurs representerer både 

den materielle, mentale og sosiale verden gjennom språket. Fra et lingvistisk ståsted er 

Fairclough opptatt av hvordan informasjon fremheves, nedtones, tas for gitt eller presenteres som 

ny i tekst (Fairclough, 2008, s. 18). Dette henger også sammen med en særlig vekt på 

intertekstualitet; hvordan meningsbærende innhold i teksten kjedes sammen med forutgående 
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eller etterfølgende tekster og med den sosiale situasjonen utenfor den (Fairclough, 2008, s. 18). 

En tekst oppstår ikke i et vakuum, men i forhold til andre tekster. Dens innhold må også ses i 

sammenheng med de diskursive og sosiale strukturer den knytter seg til. For å identifisere disse 

kan man stille spørsmål ved hvilke tekster eller stemmer som er inkludert, og hvilke som er 

ekskludert (Fairclough, 2003, s. 47).  

 

Ettersom diskurs berører folks oppfatning av virkeligheten kan man tillegge diskurs makt. 

Diskurs setter grenser for hvordan ideer, interesser eller praksiser vurderes innenfor et felleskap, 

og dermed avgrenser den hva som er normen, normalt eller til og med naturlig (Dunn & 

Neumann, 2016, s. 54). Denne naturaliserende makten kan gå upåaktet hen, og kan avdekkes ved 

å identifisere diskurs. Siden diskurs ikke kan observeres eller måles, er antakelsen om diskursen 

makt ikke uten videre testbar, men må tolkes ved å studere sammenhengen mellom diskurs og 

sosial praksis. I denne sammenheng er det er viktig å skille mellom diskursiv sammenheng og 

logisk sammenheng. En diskurs og dens elementer er ikke nødvendigvis logisk sammensatt, og 

det kan foreligge friksjon og i noen tilfeller direkte motsetninger innenfor en diskurs (Bratberg, 

2017, ss. 36-37).  Diskurser er nemlig ikke bare en representasjon av verden som den er, den er 

også tilskrivende og representerer mulige verdener og kan knyttes til et ønske om å forandre 

verden i bestemte retninger (Fairclough, 2003, s. 124). Dermed har diskurs et politisk og 

ideologisk aspekt. Diskurs kan fungere som en form for politisk praksis som etablerer, fastholder 

og forandrer maktrelasjoner og de kollektive størrelser som maktrelasjonene utslipper seg i 

mellom. Dermed blir diskurs en ideologisk praksis som konstituerer, naturaliserer, fastholder og 

forandrer betydningstilskrivelser av verden ut i fra de ulike posisjonene innenfor maktrelasjoner 

(Fairclough, 2008, s. 21). Forholdet mellom diskurs og sosial praksis er dialektisk, og dette er 

viktig å legge til grunn for å unngå å overdrive på den ene siden diskursens konvensjonelle rolle, 

og på den andre siden diskursens konstituerende rolle (Fairclough, 2008, s. 19). Det kan 

henholdsvis føre til en direkte avspeiling av den sosiale virkeligheten eller en idealistisk 

fremstilling av diskurs som eneste kilde til den sosiale virkeligheten, når sannheten sannsynligvis 

ligger et sted i mellom.  
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3.2.3 Mediene som formidler av diskurs 

Fairclough (1995) understreker massemedienes makt til å påvirke folks kunnskap, 

overbevisninger, verdier, sosiale relasjoner og identiteter, ved bruk av språket. Derfor kan man 

stille noen grunnleggende spørsmål til medietekster; hvordan blir verden representert; hvilke 

identiteter blir involvert; og hvilket forhold blir satt opp mellom de involverte? (Fairclough, 

1995, s. 5). Kritisk diskursanalyse representerer et nyere rammeverk for tilnærmingen til nyheter 

i pressen. Den kan gi innblikk både i kognitive prosesser for produksjon og mottakelse av 

nyheter, samt den sosiokulturelle dimensjonen for språkbruk og kommunikasjon (van Dijk, 1988, 

s. 2). I det moderne samfunn blir sosiale hendelser på mange måter uløselig knyttet til tekst av 

mediene, som en mellomliggende formidler. Hvis man tar utgangspunkt i en enkelt medietekst, 

vil den føye seg inn i en kjede av andre artikler som omhandler noe av det samme. Dermed 

inngår det enkelte mediebidrag i et komplekst nettverk av sosial praksis (Fairclough, 2003, s. 30). 

Når man studerer medier i lys av diskurs, innebærer dette både en lingvistisk og en diskursiv 

analyse, der målet er å finne en gjensidig relasjon mellom tekst, diskursiv praksis og sosial 

praksis. Diskursanalyse handler om mer enn å beskrive tekstuelle strukturer, fordi en tekst er ikke 

bare en tekst, men en kommunikativ hendelse og en form for interaksjon (van Dijk, 1988, s. 29). 

Kommunikative hendelser kan både reproduseres, rekontekstualiseres eller transformeres, og 

dette gjøres avhengig av mål, verdier og prioriteringer (Fairclough, 1995, s. 41). Dette gjør at 

man kan stille spørsmål ved medienes sannhet, partiskhet og ideologisk manipulasjon. I følge 

Fairclough (1995) bør kritisk lesning av medier inkludere følgende fire grunnleggende spørsmål: 

hvordan er teksten designet, hvorfor og hvordan kunne den blitt designet annerledes; hvordan ble 

teksten produsert og hvordan kan den bli tolket og brukt; tilhører teksten en diskursiv praksis 

eller blander den diskursive praksiser; og hvilken bredere sosiokulturell prosess er teksten en del 

av? (Fairclough, 1995, s. 202). 

 

3.3 Kritisk diskursanalyse som metode 

 

3.3.1 Fairclough sin tretrinnsmodell  

I denne oppgaven blir Fairclough sin opprinnelige tredimensjonale diskursmodell anvendt som 

rammeverk for analysen. I senere tid har Fairclough videreutviklet diskursmodellen med nye 

begreper og inndelinger, men de fleste presentasjoner av kritisk diskursanalyse er basert på 
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Fairclough sine tidlige arbeider (Skrede, 2017, ss. 32-33). Fairclough (1992) foretar en tredeling 

av begrepet diskurs, med et forsøk på å forene tre ulike analytiske tradisjoner som til sammen 

utgjør diskursanalysen. 

 
Figur 1: En tredimensjonal diskursmodell (Fairclough, 2008, s. 29) 

 
Den tredimensjonale diskursmodellen deler diskurs inn i tekst, diskursiv praksis og sosial praksis. 

Den fordrer en lingvistisk analyse av tekst; en fortolkende analyse av diskursiv praksis slik den 

manifesterer seg i språklig form; og en fortolkende analyse av sosial praksis i relasjon til 

maktstrukturer (Fairclough, 1992, ss. 72-73). Tekstanalysen utgjør den beskrivende delen av 

analysen, mens analysen av diskursiv og sosial praksis utgjør den fortolkende delen av analysen. 

Diskursanalyse er en flerfaglig aktivitet, og Fairclough tilbyr en analysemodell som identifiserer 

ulike analytiske fokuspunkter som synes fruktbare i en diskursanalyse (Fairclough, 2008, s. 29). 

Nedenfor blir de tre ulike dimensjonene i diskursmodellen gjort rede for. 

 

3.3.2 Tekst 

Diskursanalyse fordrer en analyse av tekst. Tekst er en sentral del av det sosiale liv, som en måte 

å handle og interagere på, både i form av å skrive og snakke, men også ved annen ikke-lingvistisk 

handling. Tekst er dermed bundet til sosiale agenter som strukturerer tekster og frembringer ulike 

elementer i tekst. Sosiale agenter styrer på mange måter meningsskapingen i tekst (Fairclough, 

2003, s. 23). Tekster som elementer i sosiale fenomener har kausale effekter og kan frembringe 

forandring i menneskers kunnskap, overbevisninger, holdninger og verdier. De kan også ha 
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langsiktige kausale effekter ved at de former menneskers identitet (Fairclough, 2003, s. 8). Det er 

viktig å være oppmerksom på hva slags type kausalitet det dreier seg om, da det ikke er snakk om 

en mekanisk eller regulær kausalitet der en tekst automatisk frembringer bestemte endringer i 

menneskers tanker eller handling (Fairclough, 2003, s. 8).  En tekst har ikke nødvendigvis et 

årsak-effekt mønster, men en tekst sin representasjon av verden kan ha en effekt utover den 

enkelte teksten. Kritisk diskursanalyse fokuserer særlig på teksters ideologiske effekter, og 

hvordan tekster kan bidra til å etablere, opprettholde eller forandre sosiale relasjoner av makt, 

dominans og utnyttelse mellom grupper i samfunnet.  

 

Analyse av tekst kan i henhold til Fairclough organiseres ved å rette blikket mot ulike tekstuelle 

egenskaper som vokabular, sammenheng og struktur. En teksts vokabular kan svare til 

forskjellige samfunnsgrupper, institusjoner, praksiser, perspektiver eller verdier (Fairclough, 

2008, s. 33). Ordvalg representerer en prosess hvor avsender gir verden betydning, og dette kan 

skje på forskjellige måter ut i fra når, hvor eller hvem. Alternative ordvalg kan ha ulike politiske 

og ideologiske betydninger, og dermed kan en teksts vokabular inngå i en sosial eller politisk 

kamp (Fairclough, 2008, s. 34). En teksts sammenheng dreier seg om hvordan ord og uttrykk er 

vevd sammen. Ulike sammensetninger har ulike funksjoner, og enhver setning representerer en 

kombinasjon av beskrivelser, identiteter, relasjoner eller handlinger. Hvordan en tekst er 

sammensatt, dens narrativ eller argumentative struktur, kan variere ut i fra diskurs. Derfor kan 

man spore variasjoner i rasjonalitet eller resonnement ut i fra hvilken diskurs en tekst hengir seg 

til (Fairclough, 2008, s. 34). Videre kan den overordnede tekststrukturen, tekstens makrotrekk, 

knytte seg til ulike sosiale formål eller mål (Fairclough, 2003, s. 68). Til sammen kan en tekstnær 

analyse gi innsikt i hvilke kunnskapssystemer, relasjoner eller sosiale identiteter tekster 

mobiliserer og reproduserer. 

 

3.3.3 Diskursiv praksis 

Når man studerer tekst er man ikke bare opptatt av teksten i seg selv, men også den interaktive 

prosessen av meningsskaping som inkluderer de ulike prosessene fra produksjon til mottakelse 

(Fairclough, 2003, s. 10). Diskursiv praksis dekker produksjon, distribusjon og konsumpsjon av 

tekst (Fairclough, 2008, s. 35). Dette innebærer at man ikke bare ser på det eksplisitte i teksten, 

men også det implisitte og hvilke antakelser som ligger til grunn for fortolkningen av den. 
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Fortolkning er en intern prosess som foregår i folks hoder og derfor er den vanskelig å gjengi 

presist, samtidig som de ulike individuelle prosessene kan bidra til ulike tolkninger (Fairclough, 

2003, s. 11). Fortolkningen av en tekst handler om både forståelse, bedømming og evaluering 

(Fairclough, 2003, s. 11). Produksjon, distribusjon og konsumpsjon av en tekst er derfor betinget 

av individers sosio-kognitive ressurser (Fairclough, 2008, s. 37). 

 

Produksjon av en tekst skjer på ulike måter i ulike kontekster, og å studere tekstprodusenten kan 

være mer komplisert enn det virker som. For eksempel, er en avisartikkel ofte et resultat av 

kollektive rutiner og flere produsenter som er involvert på ulike stadier i produksjonen. En 

produsent kan være knyttet til flere posisjoner som innehas av en og samme person eller av 

forskjellige personer (Fairclough, 2008, s. 35). Tekster konsumeres også ulikt i ulike kontekster 

ut i fra hvilken type lesning man bruker. Ulike tekster åpner for ulike lesninger og fortolkninger, 

og konsumpsjonen av tekst kan også være både individuell og kollektiv. Kontekst påvirker 

fortolkningen av tekster, og denne varierer mellom diskurser og innebærer gjerne implisitte 

antakelser med en ideologisk forankring (Fairclough, 2008, s. 39). 

 

Analyse av diskursiv praksis kan i henhold til Fairclough sin analysemodell foretas ved et særlig 

fokus på tekstens utsagnskraft, fortolkningspotensiale og intertekstualitet (Fairclough, 2008, s. 

32). Disse representerer de sosiale og kognitive aspektene ved produksjon og tolkning av en 

tekst. Utsagnskraften i en tekst viser gjerne til dens handlingskomponent og det som gir teksten 

en interpersonlig og sosial betydning (Fairclough, 2008, s. 39). Utsagnskraften vil således variere 

ut i fra tekstuell og situasjonell kontekst, og ut i fra diskurs (Fairclough, 2008, s. 40). En teksts 

fortolkningspotensiale dreier seg om hvorvidt en tekst oppfattes som helhetlig og meningsfull, og 

dette utgjør en viktig del av teksters og dermed diskursers ideologiske posisjon. Hvordan en tekst 

oppfattes avhenger av hvilke fortolkende prinsipper leseren trekker på, og bestemte diskurstyper 

assosieres med bestemte fortolkende prinsipper. Fortolkningspotensialet til en tekst åpner for en 

kamp mellom ulike typer lesning (Fairclough, 2008, s. 43). Intertekstualitet er en grunnleggende 

egenskap ved tekster, som viser til at en tekst er full av fragmenter fra andre tekster som er 

eksplisitte eller fusjonert inn i teksten (Fairclough, 2008, s. 43). Dette viser til; tekstens 

produksjon, hvordan den inngår i et eksisterende nettverk av tidligere tekster; tekstens 

distribusjon, hvordan teksten beveger seg i et relativt stabilt nettverk av tekster; og tekstens 
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konsumpsjon, ved at teksten ikke bare handler om den enkelte teksten, men også alle andre 

tekster (Fairclough, 2008, s. 43). Intertekstualitet ser dermed historisk på tekster, ved at de 

omformer fortiden, eksisterende og tidligere tekster, til nåtid. Slik kan teksters intertekstualitet 

bidra til å naturalisere diskurser, ved å trekke på felles konvensjoner (Fairclough, 2008, s. 44). 

Både utsagnskraft, fortolkningspotensiale og intertekstualitet kan ses i sammenheng med 

diskursiv, sosial og politisk forandring. 

 

3.3.4 Sosial praksis 

Sosial praksis viser til bestemte måter å handle på, over tid, innenfor en bestemt del av det sosiale 

liv. Sosial praksis befinner seg et sted imellom sosiale hendelser på den ene siden, og sosiale 

strukturer på den andre siden (Fairclough, 2003, s. 23). Sosiale strukturer er mer abstrakte og 

overordnede som for eksempel, økonomiske strukturer eller klassestrukturer, mens sosiale 

hendelser viser til konkrete hendelser, begivenheter eller fenomener. Sosiale hendelser er ikke en 

direkte effekt av sosiale strukturer eller omvendt, og det finnes mellomliggende organisatoriske 

enheter mellom en sosial hendelse og sosiale strukturer, nemlig sosial praksis (Fairclough, 2003, 

s. 23). Språk er et element på alle nivåer, fra det abstrakte språket, til den konkrete enkelte 

teksten. Når man beveger seg fra abstrakte strukturer til konkrete hendelser blir det vanskeligere å 

separere tekst ifra andre typer sosiale elementer som  handlinger, interaksjoner, diskurs eller den 

materielle verden. Sosial praksis kan dermed ses på som en artikulasjon av ikke bare tekst, men 

alle ulike sosiale elementer som assosieres med en bestemt del av det sosiale liv (Fairclough, 

2003, s. 25). Forholdet mellom de ulike elementene i sosial praksis er dialektisk, som vil si at 

elementene begrenser og muliggjør hverandre (Fairclough, 2003, s. 25). Poenget er at sosial 

praksis, som består av både ikke-diskursive og diskursive elementer, artikulerer diskurser som 

definerer bestemte måter å handle på (Fairclough, 2003, s. 25). Ved å analysere den sosiale 

praksisen en diskurs hører hjemme i, kan man avdekke hvorvidt diskurs reproduserer, 

omstrukturerer eller utfordrer eksisterende hegemonier og maktstrukturer. 

 

3.4 Kritisk diskursanalyse i praksis 

 

Kritisk diskursanalyse som metode føyer seg inn i tradisjonen med kritisk samfunnsforskning og 

fungerer som en form for språklig kritikk ved at den avdekker det dialektiske forholdet mellom 
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diskurs og andre elementer i sosial praksis (Fairclough, 2003, s. 205). Fairclough sin overordnede 

ramme for kritisk diskursanalyse innebærer fem steg for å tilnærme seg et samfunnsproblem 

(Fairclough, 2003, ss. 209-210): 

1. Fokusere på et sosialt problem med et språklig aspekt, som er i tråd med det kritiske 

formålet i kritisk diskursanalyse om å produsere kunnskap som kan lede til endring eller 

frigjøring 

2. Identifisere de hindringer som står i veien for å håndtere det sosiale problemet 

a. Analyse av nettverket av praksiser problemet er lokalisert i 

b. Analyse av forholdet mellom språk og andre elementer innenfor den bestemte 

praksisen 

c. Analyse av diskurs og diskursiv praksis 

3. Vurdere hvorvidt noen tjener på måten det sosiale liv nå er organisert, og som har interesse 

av at problemet foreligger 

4. Identifisere mulige måter å forbigå hindringene som står i veien for forandring 

5. Reflektere kritisk over analysen – egen bakgrunn, rolle og sosiale posisjon 

Fairclough sin overordnede ramme vektlegger det kritiske aspektet og målet om frigjøring, og 

dette ligger til grunn for kritisk diskursanalyse som metode. Ettersom det overordnede 

rammeverket er på plass, følger analysen en konkret framgangsmåte for tilnærming til den 

enkelte tekst. Denne tilnærmingen er også basert på Fairclough (2003), med innslag av Hoff 

(2016) og egne justeringer. Målet er å systematisk identifisere og karakterisere diskurs, ved hjelp 

av seks steg (Fairclough, 2003, ss. 129-133), (Hoff, 2016, ss. 33-34): 

 

1. Identifisere hovedtema i teksten.  

- Hva er hovedtema i teksten, den delen av verden som representeres? 

2. Identifisere vinkling eller perspektiv. 

- Hvilket perspektiv presenteres hovedtema fra? 

3. Lingvistiske egenskaper. 

- Hvilket vokabular og ordvalg ligger til grunn?  

4. Plassere teksten i en kontekst. 

- Hvilken sammenheng befinner teksten seg i? 

5. Studere intertekstualitet.  
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- Hvilke andre tekster eller stemmer inkluderes eksplisitt eller implisitt? 

6. Studere tekstens utsagnskraft. 

- Hvilke talehandlinger foreligger i teksten?  

 

I tillegg til de seks stegene, fremstiller Fairclough fire mer spesifikke spørsmål som omhandler 

tekstenes tilknytning til ideologi (Fairclough, 2003, ss. 191-194), (Hoff, 2016, ss. 34-35): 

  

7. Orientering til ulikhet. 

- Forsøker teksten å overkomme ulikhet, urettferdighet, konflikt eller maktstrukturer?  

8. Antakelser. 

- Hva er implisitt eller tas for gitt i teksten?  

9. Menings- og kunnskapssystem. 

- Får man innsikt i hvilke kunnskapssystem teksten bygger på?  

10. Evaluering av verditilknytning. 

- Hvilke verdier knytter teksten seg til? 

 
 
3.5 Metodiske utfordringer  

 

Kvalitativ forskning blir ofte kritisert for å være subjektiv, lite transparent, utfordrende å 

reprodusere og lite egnet til generalisering, sammenliknet med kvantitativ forskning. Kritisk 

diskursanalyse tar utgangspunkt i et fortolkende vitenskapssyn, og dette innebærer at forskeren 

spiller en sentral rolle som fortolker. Når man studerer sosiale fenomener vil forskeren 

uunngåelig være tilknyttet fenomenet som studeres, og derfor kan forskeren aldri være fullstendig 

objektiv. I en kritisk diskursanalyse hevdes det ikke at det foreligger et objektivt og nøytralt 

utgangspunkt. Målet i en kritisk diskursanalyse er å avdekke ideologisk gjennomsyrede og ofte 

tilslørte maktstrukturer, og dermed forplikter en slik analyse seg til frigjøring og allierer seg med 

de som lider av politisk og sosial urettferdighet (Wodak, de Cillia, Reisigl, & Liebhart, 2009, s. 

8). Prinsippet om objektivitet eller nøytralitet kan derimot ha en bredere betydning enn at 

forskeren forholder seg nøytral, saklig og upartisk til fenomenet. Det kan også bety at forskeren 

forplikter seg til vitenskapelige normer (Leseth & Tellmann, 2014, s. 161). Kritisk diskursanalyse 

utgjør et metodisk rammeverk og er stadfestet som en vitenskapelig metode, slik den er redegjort 
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for ovenfor. Målet er at leseren skal få innsyn i prosessen og de valgene som er tatt underveis, 

slik at resultatene kan ettergås. Kvalitativ forskning vil allikevel aldri være direkte repliserbar, 

fordi forskerens egne vurderinger har et stort spillerom. Som forsker innehar man alltid en eller 

annen posisjon til det man undersøker. Denne posisjonen er delaktig i å bestemme hvilke 

sammenhenger og resultater man ser, og dette fordrer en åpen refleksjon omkring metodevalg, 

bruken av teori, utvalg av kilder, og egen objektivitet. Slik fungerer forskeren som både 

forsvarer, anklager og dommer av forskningens gyldighet (Leseth & Tellmann, 2014, s. 162). 

Med et sosialkonstruktivistisk premiss vil denne oppgaven kun gi en av mange mulige 

representasjoner av verden, og det vil være mulig å undersøke det samme fenomenet med andre 

perspektiver og prioriteringer, som igjen vil gi andre konklusjoner. Her blir kun et utsnitt og en 

enkelt representasjon av verden bli formidlet. Oppgaven bygger allikevel på en grundig analyse, 

gjennomført ved etterfølgelse av anerkjente metodiske steg, som gir en god forutsetning for å 

trekke konklusjoner om diskursens makt. 
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4. Empirisk analyse 
 

4.1 Innledning 

 

I dette kapittelet gjennomføres den empiriske analysen på utvalgt tekstmateriale med 

utgangspunkt i metoden og fremgangsmåten beskrevet i forrige kapittel. Kapittelet fokuserer på 

de to innerste dimensjonene i Fairclough sin tretrinnsmodell: tekst og diskursiv praksis. Dette 

kapittelet blir dermed en tekstnær diskursiv analyse i sin rene form, med fokus på tekstenes 

egenskaper og variasjoner ut i fra deres diskursive tilhørighet, samt en fortolkende analyse av den 

interaktive prosessen av meningsskaping fra produksjon til mottakelse av teksten. Målet er å 

avdekke diskurser og diskursiv praksis på feltet, for å i neste kapittelet rette fokuset mot dets 

forhold til den ytterste dimensjonen i Fairclough sin modell: sosial praksis. 

 

4.2 Tekstarkiv 

 

I en diskursanalyse gir man visse tekster status som kilder eller data for selve undersøkelsen, med 

et mål om å kaste lys over problemstillingen (Repstad, 2007, s. 103). Oppgavens empiriske 

analyse bygger på et strategisk og manuelt utvalg av tekster, hentet fra debatten omkring 

krisepakken til oljenæringen. Tekstarkivet utgjør datamaterialet som skal studeres systematisk for 

å avdekke diskurs, i henhold til metoden som ble presentert i kapittel 3. Til å begynne med er det 

viktig å identifisere relevante tekster, aktører eller begivenheter og skaffe seg en oversikt over 

universet av tekster. Deretter foretas en strategisk og manuell utvelging av tekster som bidrar til 

den diskursive praksisen på feltet.  

 

4.2.1 Avgrensning av empirisk materiale 

For å gjennomføre en kritisk diskursanalyse må universet av mulige tekster avgrenses og et 

passende tekstarkiv må velges ut. Det er ikke formen eller materialet som avgjør om noe kan 

leses som tekst, men snarere hvorvidt det kan ses på som en meningsfull kommunikasjon av 

mening i en eller annen materiell form som er mulig å studere i ettertid. Til å begynne med var 

tanken å analysere offisielle prosesser, debatter og høringer på Stortinget, men ettersom 
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oppgaven søker å tegne opp et mer fullstendig bilde av ordskiftet, vil en analyse avgrenset til 

aktiviteten på Stortinget bli for snever. Stortinget er lovgiver og ansvarlig for de beslutninger som 

fattes, men politikere står også i en løpende debatt med andre samfunnsaktører som foregår i en 

rekke andre fora. Målet er å fange opp det brede offentlige ordskiftet, slik det foregår på alle 

nivåer i samfunnet. Analysen baseres derfor på både de politiske prosessene og den bredere 

offentlige samtalen slik den foregikk i mediene. Ved å gjennomføre en slik både/og-løsning vil 

det være mulig å avdekke hvilke diskurser som setter rammer for en nasjonal offentlig debatt, slik 

den produseres, reproduseres, transformeres og oppløses diskursivt (Wodak, de Cillia, Reisigl, & 

Liebhart, 2009, s. 4). For å avdekke rådende diskurser i debatten omkring krisepakken til 

oljenæringen er det hensiktsmessig å studere ulike arenaer for meningsbrytning. Analysen av 

aktiviteten på Stortinget og av medietekster vil derfor være likestilt i søken etter diskursiv 

praksis. 

 

Det offentlige ordskiftet er ikke lenger begrenset til papiraviser, men preges i stor grad av digital 

tilstedeværelse og et mangfold av debattfora. Lesning av papiraviser har hatt en nedgående trend 

over mange år, samtidig som den digitale mediebruken har økt. I følge Kantar har koronakrisen 

akselerert den digitale transformasjonen og flere nettaviser har hatt rekordhøye trafikktall i 2020 

(Kantar, 2020). Av den grunn er analysen fokusert inn på debatten slik den foregikk i norske 

nettaviser. I tillegg er direktesendte debatter, sendt på både TV, radio og podcast, inkludert i 

analysen. Slik blir et mangfold av plattformer av ulike format inkludert, og den brede debatten 

fanget opp. Sosiale medier er ikke inkludert, både på grunn av oppgavens omfang, og fordi 

sosiale medier kan kritiseres for ikke å bidra til en felles offentlig samtale, men heller 

fragmenterte grupperinger som ikke egner seg for å tilegne seg politisk informasjon (Enjolras, 

Karlsen, Steen-Johnsen, & Wollebæk, 2013, s. 30). Det kunne allikevel vært interessant å studere 

aktiviteten på sosiale medier ved en senere anledning. 

 

Størrelsen på tekstarkivet må begrenses og tilpasses oppgavens omfang. Arkivet bør ikke være 

for stort, slik at det blir vanskelig å gjennomføre en dyp og grundig analyse, samtidig som det 

ikke bør være for lite slik at det ikke blir tilstrekkelig for å kunne støtte overbevisende 

konklusjoner. Målet er å oppnå en tilfredsstillende datametning for å avdekke diskursiv praksis 

på feltet. På hvilket tidspunkt man oppnår datametning er et tolkningsspørsmål. Metning som 
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konsept er i seg selv problematisk fordi det antyder at det finnes et endelig punkt for fullstendig 

innsikt (Saunders, 2017, s. 1901). Slik er det nødvendigvis ikke. Metning dreier seg heller om 

grader av innsikt, og er noe man muligens aldri kan oppnå. I dette tilfellet tolkes datametning på 

det vis at videre datainnsamling virker kontraproduktivt og ikke bidrar med ny innsikt. Så finnes 

det andre kriterier som er vel så viktige i innsamlingen av data, som presisjon, klarhet og 

transparens, som ikke bør komme i skyggen av fokuset på metning.  

 

Tekstarkivet i denne oppgaven blitt strategisk valgt ut, ut i fra følgende kriterier: 

 

1) Teksten er relevant for debatten 

2) Teksten bidrar substansielt til debatten 

 

En tekst er relevant for debatten dersom den omhandler krisepakken til oljenæringen og er 

produsert av aktører som er sentrale i debatten. Sentrale aktører i denne sammenheng vil være 

beslutningstakere og opinionsledere i samfunnet, folk som berøres av politikken som føres, eller 

aktører som besitter kunnskap om tema. En tekst bidrar substansielt til debatten dersom den 

inkluderer nye aktører, interesser eller argumenter, og gir ny innsikt.  

 

4.2.2 Medietekster for analyse 

Ved bruk av søkemotoren Retriever Norge, bedre kjent som Atekst, kan man gjøre målrettede og 

avgrensede søk. Atekst er det største digitale nyhetsarkivet i Norge og gir tilgang til over 15 

millioner søkbare artikler fra i overkant av hundre norske aviser og blader. I Atekst kan man 

avgrense søket til de aktuelle avisene man ønsker å inkludere. Analysen bygger på utvalgte 

artikler fra de største nasjonale nettavisene. I følge Medienorge, en informasjonssentral for fakta 

om norske medier, omfatter det, i rangert rekkefølge fra flest til færrest lesere, nettavisene VG, 

Dagbladet, Aftenposten, Nettavisen, Dagens Næringsliv og E24. I 2017 hadde disse nettavisene 

et samlet lesertall på i overkant av fem millioner (Medienorge, 2020). Lokale og regionale aviser 

er utelatt fra analysen, fordi hensikten er å fange opp den bredere nasjonale debatten. I Atekst kan 

man også sette en tidsavgrensning på søket. Med tanke på oppgavens omfang er 

tidsavgrensningen satt til å gjelde fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020, året da koronakrisen 

og oljekrisen treffer Norge, og krisepakken til oljenæringen debatteres og vedtas. For å fange opp 
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alle relevante avisartikler er det viktig å velge gode søkeord, ut i fra de gitte kriteriene for 

strategisk utvalg som er nevnt tidligere. I dette tilfellet har det vært vanskelig å finne bare ett eller 

to passende søkeord, fordi debatten omkring krisetiltakene for oljenæringen ble omtalt med 

mange ulike begreper. Etter flere forsøk endte det med et svært bredt søk. Søket som ble foretatt i 

Atekst var: ”olje*” AND ”grønn*” OR ”krisepakke*” OR ”tiltakspakke*” OR ”oljepakke*”. 

Søket innebærer at treffene skal inneholde både ordene ”olje” og ”grønn”, samt noen av ordene 

”krisepakke”, ”tiltakspakke” eller ”oljepakke”. Trunkeringene (*) sikrer at alle variasjoner av 

ordene inkluderes i søket. Dette søket ga 232 treff i de utvalgte nettavisene, innenfor 

tidsavgrensningen. Tabellen nedenfor viser antall treff i de ulike nettavisene og spredningen av 

dekningen fordelt på måneder. 

 

Tabell 1: Treff i søkemotoren Atekst 

 

Kilde 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 Total 

VG   1 2 6 5 2  1  1 1 19 

Dagbladet.no  1 4 2 11 7 1 3 4 1 1  35 

Aftenposten.no   3 9 18 17 3 2 5 1 3 2 63 

Nettavisen.no   3 7 10 7  5 2  1 1 36 

DN.no   1 2 5 3 1 1 1    14 

E24.no    8 16 15 3 1 6 3 7 6 65 

Total 0 0 12 30 66 54 10 12 19 5 13 10 232 

 

 

Tabellen viser at de fleste artiklene er skrevet fra april 2020 til juni 2020. Dette har en naturlig 

forklaring, da de større kommunikative begivenhetene, fra krisen blir et faktum til krisepakken 

blir vedtatt, befinner seg i dette tidsrommet. Tabellen viser også at de utvalgte nettavisene har 

dekket saken i ulik grad. E24 og Aftenposten hadde størst dekning, mens VG og Dagens 

Næringsliv hadde minst dekning av saken. Allikevel tar fordelingen av det endelige tekstarkivet 

på de fem nettavisene utgangspunkt i lesertall. Ut i fra dette er det foretatt en manuell utsiling og 

et strategisk utvalg fra de 232 treffene. Det endelige tekstarkivet består av 25 artikler, fordelt slik: 

VG (5), Dagbladet (5), Aftenposten (4), Nettavisen (5), Dagens Næringsliv (3) og E24 (3).  
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I tillegg til avisartikler er også fem TV/radio-debatter inkludert i tekstarkivet. Disse er hentet fra 

NRK1 som fortsatt er landets desidert største TV-kanal (Journalisten, 2021), og som sender en 

rekke debattprogrammer. Ved en manuell gjennomgang av NRK TV sitt arkiv har debattene blitt 

strategisk utvalgt etter kriteriene nevnt overfor. Debattene er presentert i form av lyd eller video, 

og har derfor blitt transkribert til dette formål. Å presentere hørbare eller visuelle data i tekstform 

vil innebære en reduksjon og en tolkning av materialet for å gjøre teksten meningsfull (Bailey, 

2008, s. 127). Transkriberingen er gjennomført så nøyaktig som mulig, med en anerkjennelse av 

at det er umulig å fullstendig gjengi menneskelig interaksjon ved transkribering.  

 

Det endelige tekstarkivet består av prosessene på Stortinget knyttet til saken om midlertidige 

endringer i petroleumsskatteloven; egen transkripsjon av høringen hos finanskomiteen og 

transkripsjon av debatten på Stortinget, samt 25 medietekster hentet fra de fem største norske 

nettavisene og egen transkripsjon av fem TV/radio-debatter hentet fra NRK1. Tekstarkivet er 

vedlagt oppgaven under vedlegg. Nedenfor blir tekstarkivet presentert i tre tabeller. 

 

Tabell 2: Prosesser på Stortinget 

Tittel, sjanger, dato Aktør Kort beskrivelse 

Åpen høring om midlertidige 
endringer i Petroleumsskatteloven 
(Prop. 113 L (2019-2020)). 
Høring. 
15.05.20 
 

Finanskomiteens medlemmer. 
Norsk Olje og Gass, Norges 
Rederiforbund, Norsk 
Industri, Industri Energi, 
NHO, LO, SAFE, 
Fellesforbundet, WWF, 
Naturvernforbundet, 
Framtiden i Våre Hender, 
Zero, Greenpeace Norge, 
Natur og Ungdom. 
 

Finanskomiteen har invitert til åpen 
høring om midlertidige endringer i 
Petroleumsskatteloven. 
Bransjeorganisasjoner og 
fagbevegelse, samt klima- og 
miljøorganisasjoner deltar og kommer 
med innspill til saken. 

Stortingsmøte om midlertidige 
endringer i Petroleumsskatteloven. 
(Lovvedtak 135 (2019–2020), jf. 
Innst. 351 L (2019–2020) og Prop. 
113 L (2019–2020)). 
Stortingsdebatt. 
12.06.20 

Representanter fra alle 
partiene på Stortinget. 

Representantene på Stortinget 
debatterer finanskomiteens innstilling 
til midlertidige endringer i 
petroleumsskatteloven. 
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Tabell 3: Medietekster hentet fra de fem største norske nettavisene 

Tittel, sjanger, dato Aktør Kort beskrivelse 

VG 

Arbeidsplassene må reddes 
nå.  
Debattinnlegg. 
20.04.20 

 

Hans Christian Gabrielsen, leder i LO. 
Ole Erik Almlid, administrerende 
direktør i NHO. 
Knut Thorvaldsen, administrerende 
direktør i Norsk olje og gass. 
Stein Lier-Hansen, administrerende 
direktør i Norsk Industri. 
Frode Alfheim, forbundsleder for 
Industri Energi. 
Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet. 
Harald Solberg, administrerende 
direktør i Norges Rederiforbund. 

En samlet bransje ber regjeringen 
om skattetiltak for å redde norsk olje 
og gassindustri. De mener Norge er i 
krise, og at handling kreves for å 
sikre arbeidsplasser, velferd og 
omstilling. 

Olje- og 
leverandørindustrien 
trenger krisehjelp.  
Debattinnlegg. 
29.04.20 

Hadia Tajik, Ap. 
Bjørnar Skjæran, Ap. 
 

Ap-politikerne fremstiller tre krav til 
krisetiltak; å sikre arbeidsplassene i 
olje-, gass- og leverandørindustrien, 
sikre statens inntekter, og bidra til 
klimavennlige investeringer. De 
utviser full støtte til oljebransjens 
krav.  

Listhaug ut mot grønne 
toner fra Ap: - Russisk 
rulett 
Nyhetsartikkel. 
21.05.20 

Johan Falnes, reporter i NTB. Sylvi Listhaug (FrP) kritiserer Ap 
sitt forslag om utredning av 
skattesystemet for grønne 
investeringer. Hun kaller det å spille 
russisk rulett med skattepengene, og 
mener det er en utopi at grønn 
industri skal erstatte olje og gass på 
kort sikt. Hadia Tajik (Ap) mener at 
veien til framtiden går gjennom 
arbeidsfolka i olje, gass og 
leverandørindustrien. 

Vær stolt av det norske 
oljeeventyret! 
Debattinnlegg. 
30.05.20 
 

Trygve Slagsvold Vedum, Sp. Vedum hyller det norske 
oljeeventyret som en nasjonal 
suksesshistorie. Han understreker 
dens betydning for velferdsstaten, 
også under kriser der mye oljepenger 
er brukt på krisetiltak. Han 
argumenterer for at norske 
industriarbeidere skal bidra til grønn 
omstilling.  

Vi skal skape jobber og 
kutte utslipp. 
Debattinnlegg. 

Jonas Gahr Støre, Ap. 
 

Støre forsvarer krisepakken som ble 
vedtatt. Han kaller den en utstrakt 
hånd til industriarbeiderne. Han 
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16.06.20 
 

mener det ikke gjør Norge mer 
oljeavhengig, men gir en kontrollert 
grønn omstilling. 

Dagbladet 

- Forsmak på MDG-
politikk. 
Nyhetsartikkel. 
29.04.20 

Jørgen Gilbrant, journalist i Dagbladet. Bjørnar Skjæran (Ap) og Frode 
Alfheim (Industri Energi) retter 
sammen en pekefinger mot 
regjeringen og forventer at de vil 
levere på Stortingets bestilling om 
en krisepakke for oljeindustrien. De 
argumenterer for at oljebransjen er i 
en ekstremt tøff situasjon, og at vi 
må stille opp for dem. De 
argumenterer for at oljepenger har 
gitt handlingsrom under 
koronakrisen, og at man trenger 
klimavennlig industri skal bygges på 
skuldrene til oljenæringen. 

- Fører det norske folk bak 
lyset. 
Nyhetsartikkel. 
01.05.20 

Jørgen Gilbrant, journalist i Dagbladet. Sylvi Listhaug (FrP) mener at de 
fleste politikere snakker som om de 
skammer seg over oljenæringen, og 
at verdien av olje og gass 
undergraves totalt. Hun mener dette 
fører det norskes folk bak lyset.  

Venstre-lederen med klar 
melding til Ap – hopp ut 
av lomma på oljelobbyen. 
Nyhetsartikkel. 
19.05.20 

Mats Rønning, journalist i Dagbladet.   Trine Skei Grande (V) ber Ap hoppe 
ut av lomma på oljelobbyen og 
mener at politikere må forsvare de 
som ikke har en lobby. Hadia Tajik 
(Ap) mener at Grande ikke forstår at 
man må være på lag med 
oljebransjen for å være på lag med 
framtiden.  

Skattepakke til 
oljenæringen – vi har 
kastet bort tre kriser. 
Debattinnlegg. 
05.06.20 

Marius Holm, daglig leder i Zero. Holm ser på krisen som en anledning 
til å skape framtidens arbeidsplasser. 
Han mener at skattepakken til oljen 
utgjør stor økonomisk risiko, og at 
grønne investeringer bør få plass. 
Han er enig i framtidens næringer 
står på skuldrene til de gamle, men 
han mener de må få slippe til og at 
grønn satsning ikke krever 
ordrebøker fulle av oljeprosjekter. 

Oljebransjen og norsk 
økonomi: - Fra melkeku til 
hellig ku. 
Kommentar. 

Geir Ramnefjell, politisk redaktør i 
Dagbladet. 

Ramnefjell mener at Norge står 
overfor et tidsskille for økonomisk 
omstilling. Han mener at oljepakken 
vil bli et brudd med linja for 
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07.06.20 stabilitet i rammevilkårene til 
oljebransjen. Han mener krisen viser 
at Norge ikke er klar for omstilling. 

Aftenposten 

Miljøpolitikk er ikke 
luksus. 
Si;D innlegg. 
30.04.20 

Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn 
Ungdom. 

Holtvedt etterlyser solidaritet på 
tvers av generasjoner, slik unge har 
vist under koronakrisen. Hun ser på 
krisen som en sjanse for å skape 
arbeidsplasser for miljøet og mener 
krisepakker til oljen på droppes til 
fordel for satsning på fornybar 
energi. 

Krisen viser Norges 
oljeavhengighet. 
Kommentar. 
08.06.20 

 

Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i 
Aftenposten. 

Alstadheim mener krisepakken først 
om fremst er en satsning på olje og 
gass, og at bekymringen for 
oljeavhengighet er blitt forskjøvet 
fram i tid. Han mener oljelobbyen 
har utnyttet den doble krisen, og at 
”oljealliansen” viser at norsk 
økonomi og politikk ikke er klar for 
klimaomstilling. 

Oljepakken koster 
skattebetalerne 8 
milliarder kroner. 
Nyhetsartikkel. 
08.06.20 

Kjetil Magne Sørensen, journalist i 
Aftenposten. 

Artikkelen handler om at partiene på 
Stortinget har kommet til enighet om 
oljeavtalen. Journalisten skriver om 
uenighetene mellom partiene i 
forliket når det gjelder konkrete 
skattetiltak og utbytteforbud. Kari 
Elisabeth Kaski (SV) hevder 
krisepakken er en kortsiktig 
beslutning som setter det grønne 
skiftet på pause. 

Det må bli slutt på at 
oljelobbyen er statens 
forlengede arm. 
Kommentar. 
06.12.20 

Ketil Raknes, skribent i Aftenposten. 
Doktorgradsstipendiat, Høyskolen i 
Kristiania. 

Raknes beskriver oljelobbyen, 
Konkraft som Norges sterkeste 
lobbyorganisasjon, og 
fornybarlobbyen som svak. Han 
mener maktbalansen er så skjev at 
oljealderen forlenges og 
investeringer i grønn energi utsettes.  

Nettavisen 
Oljebransjen skriker etter 
krisehjelp: - setter i praksis 
en sluttdato i 2020. 
Nyhetsartikkel. 
24.04.20 

Magnus Ekeli Mullis, journalist i 
Nettavisen. 

Journalisten skriver om 
leverandørindustrien som står 
overfor sin største krise noensinne. 
Aktører i oljenæringen er skuffet 
over at regjeringen ikke har kommet 
med tiltak enda, noe som kan redde 
tusenvis av jobber. Det argumenteres 
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med at leverandørindustrien skal 
levere det grønne skiftet. 
Statsminister Erna Solberg (H) 
mener forslaget fra industrien må 
utredes på en ansvarlig måte. 

Velkommen til MDG sin 
drømmeverden. 
Debattinnlegg. 
28.04.20 

Jan Petter Sissener, finansnestor. Sissner kritiserer MDG for å ha en 
kronisk allergi mot alt som har med 
oljeutvinning og gjøre, og at MDG 
forteller ansatte i petroleumssektoren 
at det de gjør er meningsløst. Han 
viser til at MDG vil stenge ned 
Norges viktigste inntektskilde, og 
mener det er urealistisk å tro at andre 
grønne næringer kan ta dens plass. 

Gambler 100 milliarder 
skattekroner – 
opposisjonen vil høyne 
veddemålet. 
Kommentar. 
12.05.20 

Gunnar Stavrum, sjefsredaktør i 
Nettavisen. 

Stavrum fremstiller forhandlingene 
om skattetiltak for oljen som et 
kappløp, og tror at opposisjonen vil 
høyne regjeringens forslag. Han 
kaller finansminister Jan Tore 
Sanner for en oljegambler. Han 
mener oljeindustrien truer 
politikerne med masseoppsigelser. 

-Stavrum mangler 
forståelse for viktigheten 
av oljenæringen. 
Debattinnlegg. 
05.06.20 

Sylvi Listhaug, FrP. Listhaug mener at politikerne må 
lytte til oljenæringen som har bidratt 
til vår felles velferd og at vi har 
penger på bok til å bruke på 
krisepakker. Hun avviser en politisk 
overbudskonkurranse og 
argumenterer med arbeidsplasser og 
lokalsamfunn. Hun mener at Norge 
er avhengig av petroleumsindustrien, 
også for å utvikle morgendagens 
teknologi. 

Siv Jensen: - MDG lever i 
en fantasiverden. 
Nyhetsartikkel. 
18.06.20 

Jan Revfem, journalist i Nettavisen. Siv Jensen (FrP) mener MDG er 
blottet for realisme og lever i en 
fantasiverden, når de vil stenge ned 
Norges viktigste inntektskilde. Arild 
Hermstad (MDG) mener FrP er 
utdatert og at krisepakken 
favoriserer oljenæringen. 

Dagens Næringsliv 
NHO med krav til 
regjeringen: Skatteregimet 
for oljebransjen må endres 
for å redde industrien. 
Nyhetsartikkel. 

Marie Melgård, Tore Gjerstad, Gard 
Oterholm, journalister i Dagens 
Næringsliv. 

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener at 
deres forslag til skatteendringer vil 
være avgjørende for om 
oljenæringen og 
leverandørindustrien klarer seg 
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31.03.20 gjennom krisen. LO-sjef Hans 
Christian Gabrielsen mener at disse 
næringene er grunnlaget for 
utvikling av framtidens næringsliv 
og energiløsninger, og at deres 
forslag er en vinn-vinn situasjon for 
klima og arbeidsplasser. 

Venter på oljepakke: - vår 
store drøm om stort hus, 
hage og unger står litt på 
spill framover. 
Nyhetsartikkel. 
28.05.20 

Jonas Christensen, Paul Amundsen, 
Leila Feratovic, journalister i Dagens 
Næringsliv. 

Journalistene møter arbeidere på 
Kværners verft på Stord. Arbeidere 
beskriver en fortvilet situasjon og en 
usikker framtid, og samtlige ber 
regjeringen godta oljebransjens 
forslag til skattetiltak. De 
argumenterer for at dette er spesielt 
viktig for leverandørindustrien og 
for det grønne skiftet. 

Låst til oljen. 
Debattinnlegg. 
12.06.20 

Bård Lahn, forsker ved Cicero. 
Håkon Normann, postdoktor ved Senter 
for teknologi, innovasjon og kultur, 
Universitetet i Oslo. 

Lahn og Normann mener at 
krisepakken til oljen viser at det er 
politikerne og ikke markedet som 
skal styre den grønne omstillingen. 
De mener at oljenæringen får 
spesialbehandling på grunn av 
næringens politiske og økonomiske 
makt, og at denne innlåsingen gjør 
omstilling vanskelig. 

E24 
NHO-sjefen: - Oljepakken 
er et klimatiltak. 
Nyhetsartikkel. 
18.06.20 

Anders Fjellberg, Ola Myrset, 
journalister i E24. 

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener at 
Norge ikke hadde hatt mulighet til å 
nå klimamålene uten krisepakken, 
og at krisepakken vil føre til en 
raskere omstilling og at norske 
bedrifter tar ledertrøyen i det grønne 
skiftet. Han forstår ikke hvordan 
dette låser norsk økonomi til olje. 
Jonas Gahr Støre (Ap) mener man 
må ha et industrielt perspektiv, og at 
krisepakken gir industriell kapasitet 
til å gradvis gå over til fornybar 
teknologi. 

-Det er jo helt bakvendt! 
18.06.20 

Anders Fjellberg, Ola Myrset, 
journalister i E24. 

Journalistene snakker med flere 
eksperter som er kritiske til at 
krisepakken til oljen vil fremskynde 
grønn omstilling. De kritiserer at en 
satsning på grønt må gå omveien via 
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oljen, og stiller spørsmål ved hvorfor 
man ikke direkte subsidierte 
leverandørindustrien. Anders 
Bjartnes i Energi og Klima kaller 
vektleggingen av grønt skifte for et 
salgsargument som industrien brukte 
for å få gjennomslag. 

Oljetopp med advarsel: - 
Vi har kjøpt oss to til fire 
år – nå må bedriftene 
omstille seg! 
Nyhetsartikkel. 
19.06.20 

Anders Fjellberg, Ola Myrset, 
journalister i E24. 

Journalistene snakker med aktører i 
leverandørbransjen. Samtlige mener 
at krisepakken var viktig for 
muligheten til å gjennomføre det 
grønne skiftet. De argumenterer for 
at teknologien og kompetansen hos 
leverandørindustrien er avgjørende 
for å få det til, og at det er viktig 
med kontinuerlig drift mens de 
jobber med grønn omstilling. 

 

 

Tabell 4: Medietekster hentet fra NRK TV  

Tittel, dato Aktør, medium Kort beskrivelse 

Dagsnytt 18: Koronakrise og lave 
oljepriser – nå er tiden inne for 
grønn omstilling, sier MDG, - lite 
sensitivt overfor oljearbeiderne, 
protesterer Høyre. 
23.03.20 

Sigrid Sollund, NRK. 
Arild Hermstad, MDG. 
Tina Bru, H. 
Anders Bjertnes, Energi og 
Klima.  
 

Debatten handler om hvorvidt 
oljekrisen og koronakrisen er en 
mulighet for omstilling. Diskusjonen 
går ut på om man bør akselerere 
omstillingen bort fra olje og gass, over 
til fornybar energi, eller sikre den 
industrien og arbeidsplassene Norge 
allerede har i oljenæringen.  

Politisk kvarter: Klarte ikke bli 
enige om krisepakke til 
oljenæringen.  
04.05.20. 
 

Astrid Randen, NRK. 
Sylvi Listhaug, FrP.  
Hadia Tajik, Ap.  
Trygve Slagsvold Vedum, Sp. 
Ola Elvestuen, V. 
 

Debatten handler om forhandlingene 
mellom partiene, og at de ikke klarer å 
bli enige om skattetiltak til 
oljebransjen. 

Dagsnytt 18: Kan skatteletten for 
oljenæringa redde tusenvis av 
arbeidsplasser, eller er det bare 
milliarder samfunnet aldri vil få 
igjen? 
08.06.20 

Gry Veiby, NRK. 
Jonas Gahr Støre, AP. 
Kari Elisabeth Kaski, SV. 
Siv Jensen, FrP. 
Trond Helleland, H. 

Debatten handler om overgangen fra 
olje til nye næringer, og hvorvidt 
krisepakken til oljenæringen bidrar til 
dette. De debatterer størrelsen på 
krisepakken og konsekvensene for 
arbeidsplasser. 

NRK-debatten fra Arendalsuka. 
TV-debatt. 

Fredrik Solvang, NRK. 
Erna Solberg, H. 

Partilederdebatten omhandler blant 
annet uenighetene mellom de som var 
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13.08.20 
 

Siv Jensen, FrP. 
Trine Skei Grande, V. 
Kjell Ingolf Ropstad, KrF. 
Jonas Gahr Støre, Ap. 
Trygve Slagsvold Vedum, Sp. 
Audun Lysbakken, SV. 
Une Bastholm, MDG. 
Bjørnar Moxnes, Rødt. 
 

i mot og de som var for krisepakken, 
samt uenighetene mellom de som var 
for. Det fokuseres mye på at 
krisepakken var nødvendig for å sikre 
grønn omstilling. 

Politisk Kvarter: Oljetoppen er nådd 
- hva nå? 
10.09.20 
  
 

Lilla Sølhusvik, NRK. 
Kari Elisabeth Kaski, SV. 
Sylvi Listhaug, FrP. 
Bjørnar Skjæran, Ap. 
 

Politikerne debatterer oljens 
lønnsomhet i framtiden og det grønne 
skiftet. 
 

 
 
4.3 Analyse 

 

Denne delen av oppgaven tar fatt på de innerste dimensjonene Fairclough sin diskursmodell; tekst 

og diskursiv praksis. Dette fordrer en tekstnær analyse av lingvistiske egenskaper for å få innsikt 

i de tema, perspektiver, sosiale relasjoner og sosiale identiteter som tekstene mobiliserer. I tillegg 

fordrer det å fortolke den interaktive prosessen av meningsskaping, som inkluderer de ulike 

prosessene fra produksjon til mottakelse. Analysen omfatter både de offisielle saksdokumentene 

og prosessene på Stortinget, samt utvalget av medietekster fra nettaviser og TV/radio. Formålet er 

å kartlegge rådende diskurser i debatten for videre å kunne trekke en sammenheng til den sosiale 

praksisen på feltet. 

 

4.3.1 Presentasjon av debatt 

Debatten omkring krisepakken til oljenæringen preges av et høyt konfliktnivå omkring temaer 

som norsk økonomi og arbeidsplasser, framtidig verdiskapning og grønn omstilling. Overordnet 

dreier debatten seg om hvorvidt oljen er en del av løsningen eller en del av problemet når det 

gjelder grønn omstilling. Krisepakken blir et tydelig uttrykk for denne uenigheten, ettersom 

aktørene strides om hvorvidt krisepakken framskynder eller sinker omstillingen. Alle parter er 

enige om at Norge skal omstilles bort fra oljen og over i nye, grønne næringer, og at dette vil ha 

konsekvenser for økonomi og sysselsetting i hele landet. Debatten handler derfor om store 

samfunnsstrukturelle endringer, som berører alle aspekter ved det norske samfunn. Samtidig blir 
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debatten trukket ned på et bakkenivå der arbeidere i kjeledresser er en nærliggende 

representasjon. Debatten preges av et stort alvor, og de politiske beslutningene blir sett på som 

historiske og avgjørende for Norge. 

 

Et mangfold av aktører er engasjerte i debatten. Partipolitikere fra samtlige partier på Stortinget 

deltar, men i ulik grad. Styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet, samt de mellomstore partiene 

Senterpartiet og Fremskrittspartiet er særlig fremtredende i å argumentere for, og i forsvar av 

krisepakken. Sammen med aktører tilknyttet oljenæringen, samt fagbevegelsen og næringslivets 

interesseorganisasjoner, utgjør disse det brede flertallet, som jobbet fram krisepakken til 

oljenæringen. I motsatt leir finner man klimapartiene Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk 

Venstreparti, som argumenterer imot og angriper krisepakken. Disse henter støtte hos en samlet 

norsk klimabevegelse som også advarer mot krisepakken. I tillegg er en rekke eksperter i form av 

økonomer og forskere delaktige, samt politiske kommentatorer og journalister. Denne gruppen er 

delt på de ulike alliansene.  

 

Debatten, slik den foregikk på Stortinget og i mediene, utspilte seg hovedsakelig fra oljeprisfallet 

og koronakrisen traff oljenæringen i mars/april 2020. Intensiteten i debatten var høyest fra dette 

tidspunktet og fram til krisepakken ble vedtatt i juni 2020. Debatten dreier særlig omkring 

begivenhetene og prosessene på Stortinget, fra oljenæringen ba om krisetiltak, til regjeringen 

presenterte sitt forslag, finanskomiteen inviterte til høring, debatten om finanskomiteens 

innstilling i Stortinget, og det endelige vedtaket. Debatten om krisepakken til oljenæringen utgjør 

et eksplisitt utsnitt av en større debatt omkring oljenæringen og grønn omstilling, som stadig er 

pågående. 

 

4.3.2 Presentasjon av diskurs 

Med utgangspunkt i problemstillingen, den empiriske forankringen, og det teoretiske og 

metodiske grunnlaget, er det her avdekket to diskurser i debatten omkring krisepakken til 

oljenæringen. Det kan tenkes at andre analytiske utspring vil kunne avdekke andre språklige 

fellesskap og virkelighetsoppfatninger, og diskursene som presenteres her utgjør kun to av mange 

mulige representasjoner. De to diskursene har fått navnene bygg landet-diskursen og økonomisk 

klimarisiko-diskursen, og utgjør to ulike systemer for meningsproduksjon som legger føringer for 
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hvordan debattens aktører skaper mening i den tekstuelle, situasjonelle og sosiale konteksten som 

omfatter debatten om krisepakken. Diskursene knytter seg til ulike regler, normer og 

konvensjoner for interaksjon og handling, og utgjør to motstridende og konkurrerende 

meningsfellesskap. Hver diskurs bygger på noen bærende elementer, som underbygges med en 

rekke argumenter og budskap. Tabell 5 er en oppsummering av hvordan diskursene kommer til 

syne i debatten. 

 

Tabell 5: Diskurser 

Diskurs Bærende elementer i 
diskursen 

Argumenter og budskap 

 
 
 
 
 
 
 

Diskursen om å 
bygge landet 

Oljekrisen er en 
trussel. 

 

Krisepakken fremstilles som en historisk industribeslutning. 
 
Oljekrisen fremstilles som en trussel mot oljenæringen, men også 
mot økonomien, arbeidsplasser, velferd, og det norske fellesskapet 
– Hele Norge er berørt. 
 
Oljekrisen fremstilles som en unik krise som må håndteres for å 
forhindre et dypt fall i aktivitet og investeringer i oljeindustrien. 

Krisepakken muliggjør 
en utstrakt hånd til 

oljearbeideren. 
 

Det argumenteres for at man bør være stolt og takknemlig overfor 
oljenæringen. Dette er særlig fordi det er fremstilles at oljepenger 
er det som har gitt Norge økonomisk handlingsrom til å dele ut 
krisepakker under koronakrisen.  
 
Oljearbeideren, deres familier og lokalsamfunn settes i fokus når 
det argumenteres for krisepakken. Det knyttes sterke følelser til de 
som lider konsekvensene av oljekrisen, og dette brukes som 
argument for krisepakken. 

Oljenæringen må 
holdes i live, for den 
vil være viktig også 

for en (gradvis) grønn 
omstilling. 

 
 

Det legges til grunn at Norge skal produsere olje i lang tid 
framover, og det argumenteres for at Norge er godt på vei inn i det 
grønne skiftet. Krisepakken fremstilles som et klimatiltak for å 
opprettholde den gode utviklingen. 
 
Oljenæringen fremstilles som avgjørende for å gjennomføre grønn 
omstilling, fordi framtidens næringer skal bygges på skuldrene til 
dagens kompetanse i oljenæringen og leverandørindustrien. 
Krisepakken fremstilles som en måte å sikre overgangen på. 
 
Leverandørindustrien blir satt i fokus. Krisepakken til 
oljenæringen fremstilles som avgjørende for en norsk, 
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konkurransedyktig leverandørindustri, som skal bygge framtidens 
næringer. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Diskursen om 
økonomisk 
klimarisiko 

 

 

Oljekrisen er en 
mulighet for 

transformasjon. 

Krisepakken fremstilles som en historisk klimabeslutning. 
 
Klimakrisen legges til grunn, og oljenæringen og dens posisjon i 
det norske samfunn ses på som en trussel for klima, men også for 
norsk økonomi, arbeidsplasser og fellesskap. 
 
Oljekrisen fremstilles som en varslet krise, og ses på som et 
mulighet for å fremskynde grønn omstilling.   

Krisepakken er en 
gave til oljeselskapene. 

 

Ideen om takknemlighet overfor oljenæringen tilbakevises.  
 
Oljeselskapene og oljelobbyen settes i fokus, og det fremstilles 
mistillit til deres evne til å trygge arbeidsplasser og sikre grønn 
omstilling. 

 

Oljenæringen hindrer 
grønn omstilling. 

Oljenæringen fremstilles ikke som avgjørende for det grønne 
skiftet, og det argumenteres for at det finnes alternativer til 
krisepakken. Krisepakken fremstilles som en ren subsidiepakke til 
oljenæringen som forsøkes å grønnmales. Fokuset på 
leverandørindustrien og krisepakken som et klimatiltak fremstilles 
som et salgsargument. 
 
Sterke følelser og ansvar overfor barn, unge og fremtidige 
generasjoner blir satt i fokus og brukes som argument mot et 
satsning på olje. 
 
Det henvises til globale trender, internasjonale ledere og 
fagkunnskap i argumentasjonen mot krisepakken til oljenæringen. 
En satsning på olje fremstilles som en satsning mot vellykket 
global klimapolitikk. 

 

4.4 Diskusjon 

 

De to diskursene som er avdekket i debatten trekker på ulike språklige ressurser. Denne delen av 

analysen er en tekstnær analyse av de enkelte tekster, etterfulgt av en fortolkende analyse av den 

diskursive praksisen på feltet. I henhold til Fairclough (2003) vil tilnærmingen til den enkelte 

tekst forholde seg til å identifisere hovedtema, vinklinger, perspektiver og lingvistiske 

egenskaper, samt tekstens kontekst, intertekstualitet og utsagnskraft. Det vil også stilles spørsmål 
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om tekstenes orientering til ulikhet, antakelser, kunnskapsgrunnlag og verditilknytning 

(Fairclough, 2003, ss. 129-133). Diskusjonen som følger struktureres etter de bærende 

elementene som er oppgitt i tabell 4, under overskriftene: 

 

1) Oljekrisen – trussel mot det bestående eller mulighet til det store spranget? 

2) Oljearbeideren eller oljeselskapene? 

3) Grønn omstilling - hvilken rolle skal oljenæringen spille?  

 

De bærende elementene utgjør brytningspunkter mellom diskursene, og i diskusjonen som følger 

blir friksjonen synliggjort ved konfronterende språkbruk i de utvalgte tekstene som analysen 

bygger på. Formålet er å redegjøre for en systematikk eller struktur i den diskursive praksisen 

som synliggjør forholdet mellom de to diskursene. Det foregår en diskursiv kamp mellom ulike 

virkelighetsoppfatninger av problemforståelse, politiske virkemidler og endelig mål. Analysen vil 

avdekke hvordan diskursene konstruerer sosiale identiteter, relasjoner og kunnskapssystemer 

(Fairclough, 2008, s. 18). Den diskursive kampen fremkommer i språket, og målet for analysen er 

å forsøke å forstå, bedømme og evaluere den diskursive praksisen, for å i neste kapittel vurdere 

hvorvidt den legger grunnlag for maktrelasjoner eller ideologi i sosial praksis. 

	

4.4.1 Oljekrisen – en trussel mot det bestående eller en mulighet til det store spranget? 

Situasjonen for petroleumsnæringen er svært alvorlig, og dette understrekes av alle parter og 

aktører i diskusjonen omkring midlertidige endringer i Petroleumsskatteloven. Det er enighet om 

at bransjen står i en krevende situasjon og at krisehjelp er nødvendig for å sikre arbeidsplasser og 

grønn omstilling. Det er grunnlaget for og innretningen på denne krisehjelpen det er uenighet om, 

og dette fremkommer i argumentasjonen og språkbruken, som føyer seg inn i de to motstridende 

diskursene. Brytningen går ut på hvorvidt oljekrise eller klimakrise er det primære, samt om 

krisen er en trussel mot det bestående og status quo, eller en mulighet for å ta et stort sprang i en 

ny og grønn retning. 

 

Da debatten om krisepakken til oljenæringen kom opp i Stortinget understreket flere debattanter 

at Norge står ved et veiskille og at det skulle treffes en historisk viktig beslutning. Dette 

fremkommer i åpningsinnlegget til Espen Barth Eide (Ap): 
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For å bistå norsk oljebransje ved en krevende korsvei går et stort flertall i denne sal i dag inn for 

en betydelig endring av skatteregimet for Norges viktigste næring. Den beslutningen vi tar i dag, 

vil skrive seg inn i norsk industrihistorie (Stortinget, 12.06.20). 

 

Arbeiderpartipolitikeren velger ord som korsvei og historie, og formidler disse ut ifra en 

industrikontekst. Han legger til grunn at det er krise i oljenæringen, og har dermed oljebransjens 

perspektiv som utgangspunkt. Han understreker også at det dreier seg om Norges viktigste 

næring og knytter dermed stor verdi til å bistå næringen ved endringer i skatteregimet. Dette står i 

stor kontrast til åpningsinnlegget til Per Espen Stoknes (MDG): 

 

I dag skal vi fatte en av de viktigste klimabeslutningene i vårt land noensinne. Flertallets forslag 

om store skattelettelser og subsidier til oljeindustrien vil være et dramatisk tilbakeslag i norsk 

klimapolitikk. Når flertallet vedtar dette senere i dag, gjør Norge et retningsvalg. Vi går baklengs 

ut av koronakrisen (Stortinget, 12.06.20). 

 

Også Stoknes fremstiller et veiskille eller det han kaller et retningsvalg og den viktigste 

klimabeslutningen noensinne. Ordvalgene knytter seg derimot ikke til industri eller oljenæringen, 

men til klimakrisen. Krisepakken fremstilles som en klimabeslutning, ikke en industribeslutning. 

Kontrasten mellom de to utsagnene synliggjør brytningen mellom bygg landet-diskursen og 

økonomisk klimarisiko-diskursen, der to ulike kriseforståelser ligger til grunn, oljekrise og 

klimakrise. Begge utsagnene henviser til veivalg, men Barth Eide (Ap) sitt utsagn knyttes til 

verdien av å bevare status quo i Norges viktigste industrinæring, mens Stoknes (MDG) sitt utsagn 

henviser til et klimapolitisk tilbakeslag.  

 

Da krisen i oljenæringen, som følge av lav oljepris og korona, var et faktum, ble den fremstilt 

som om hele Norges framtid sto på spill. Dette poengteres av Trygve Slagsvold Vedum i en 

kronikk i VG: ”Beslutningene kan få avgjørende betydning for velferden til norske borgere i lang 

tid framover” (VG, 30.05.20). Oljekrisen fremstilles her som en krise, ikke bare for oljenæringen, 

men for alle norske borgere og deres velferd. Dette poenget understrekes av styreleder i Norsk 

Olje og Gass, som starter høringen i finanskomiteen med å si ”vi oppfordrer sterkt 

finanskomiteen til å vedta forslagene fra en samlet næring. Dette er helt avgjørende for Norges 
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framtid” (Stortinget, 15.05.2020). NHO-sjef Ole Erik Almlid understreker dette ytterligere når 

han på samme høring starter sitt innlegg med:  Det vi ser nå er en krise som kan få alvorlige 

konsekvenser for veldig, veldig, veldig mange i Norge. Alle er vi berørt. (Stortinget, 15.05.2020). 

De tre utsagnene, og mange andre utsagn i tekstarkivet, henviser til krisen som en trussel for 

norske borgere og norsk framtid, ”alle er vi berørt”. Disse utsagnene er tilknyttet hverandre og 

trekker på felles konvensjoner som tilsier at oljenæringen er uløselig knyttet til det norske 

fellesskapet. Intertekstualiteten naturaliserer denne sammenhengen, som her fremkommer 

eksplisitt, men som også antas implisitt i bygg landet-diskursen. Oljekrisen er en trussel mot det 

bestående, både oljenæringen og Norge som helhet. 

 

På den andre siden blir den globale klimakrisen, ikke bare Norge, men for hele verden, lagt til 

grunn når Lars Haltbrekken (SV) taler til Stortinget:  

 

Verden står foran en dyp og alvorlig klimakrise. Svaret på den krisen er ikke økt satsing på fossil 

energi, og iallfall ikke økt satsing på den ulønnsomme oljen og gassen (...) Det legges i dag opp til 

en oljebonanza som savner sidestykke, og som kan koste det norske fellesskapet dyrt i årene 

framover: dyrt i form av tapte penger, og dyrt i form av store økninger i utslipp av klimagasser 

(Stortinget, 12.06.20). 

 

I dette utsagnet blir ikke oljenæringen og det norske fellesskapet satt i sammenheng, men heller 

tvert i mot, ved at en videre satsning på olje ses på som en økonomisk trussel mot det norske 

fellesskapet. Språket trekker på klimabasert kunnskap, der en alvorlig klimakrise, ulønnsom olje 

og økning i utslipp utgjør krisens natur. På høringen hos finanskomiteen anmoder samtlige 

aktører komiteen om å ta valg for framtiden, slik Else Hendel, miljøpolitisk leder i WWF sier: 

Skal vi lykkes i framtiden må vi ta valg i dag som ikke binder oss til det verden skal fase ut” 

(Stortinget, 15.05.20). En samlet klimabevegelse legger klimakrisen og klimakunnskap til grunn, 

og ser ingen verdi i videre oljeutvinning. Denne vinklingen føyer seg inn i økonomisk 

klimarisiko-diskursen. Med klimakrisen til grunn, blir ikke oljekrisen sett på som en trussel, men 

som en mulighet for å ta et sprang i en grønnere retning, slik Silje Ask Lundberg, leder i 

Naturvernforbundet sier på høringen hos finanskomiteen:  

 



 52 

Å bruke denne krisesituasjonen som vi nå er inne i for å sørge for statlig støtte til et felt som i 

utgangspunktet sliter med lønnsomheten, det er oppsiktsvekkende. Det nåværende oljeprisfallet 

gir oss en mulighet til å kunne omstille norsk økonomi, men det er en mulighet som vi da er nødt 

til å gripe (Stortinget, 15.05.20).  

 

Her taler Lundberg ut i fra et økonomisk perspektiv i en kontekst av framtidig verdiskapning. 

Dette utsagnet og andre utsagn fra aktører i klimabevegelsen, kan ses i lys av et forsøk på å 

overkomme en etablert urettferdighet, der oljekrisen åpner et handlingsrom mot denne 

urettferdigheten. Dermed brukes ord som ”oppsiktsvekkende” når denne muligheten synes å gå til 

spille. Å tale om oljekrisen som en mulighet går igjen hos aktører klimabevegelsen, og føyer seg 

inn i økonomisk klimarisiko-diskursen.  

 

Der klimabevegelsen argumenterer for en mulighet for omstilling, forfekter forsvarere av 

krisepakken en gradvis omstilling slik at fallet i oljenæringen ikke blir for bratt, slik Hadia Tajik 

(Ap) forklarer til Stortinget: 

 

Det dette handlar om, er kor brå omstillinga vert. Det den skattepakka me no behandlar, bidreg til, 

er at omstillinga kan skje kontrollert. (..) Og det er mitt neste poeng – at eit altfor bratt fall i 

aktiviteten i olje- og gassindustrien ville kappa beina under viktige industrimiljø som skal utvikla 

nye, berekraftige løysingar (Stortinget, 12.06.20). 

Samme argumentet fremstilles også av Jan Tore Sanner (H);  

Vi må unngå at fallet blir for bratt og for dypt, og vi må ta vare på kompetanse og arbeidsplasser, 

som vi også trenger for det grønne skiftet (Stortinget, 12.06.20).  

Både Høyre og Arbeiderpartiet forsvarer krisepakken ved å argumentere mot et bratt og dypt fall 

i aktiviteten i oljenæringen, fordi et slikt fall kan ha konsekvenser for framtidig bærekraft og 

grønn omstilling. Det knyttes en verdi til å holde aktiviteten oppe i oljenæringen, fordi dette vil 

lede til grønn omstilling. Høyre og Arbeiderpartiet legger samme kunnskapsgrunnlag til grunn, 

og hevder at grønn omstilling er avhengig av aktivitet i oljenæringen. Slik knyttes tekstene 



 53 

sammen av en felles årsak-virkning forståelse, og utsagnene bidrar til å bekrefte og opprettholde 

hverandre. Denne virkelighetsforståelsen føyer seg inn i bygg landet-diskursen.  

Et bratt og dypt fall er derimot ikke eneste måten å karakterisere oljekrisen på, slik Kari Elisabeth 

Kaski (SV) følger opp i stortingsdebatten: 

Denne våren har flere ting truffet oljebransjen på én gang – globalt flommer verden over av olje, 

tilbudet er for stort, det presser prisene ned. Samtidig er det brems i etterspørselen, ikke bare på 

grunn av koronapandemien, men også fordi verden legger om energimarkedet og har en omstilling 

på gang. (..) Så sier flere partier her at omstillingen blir for brå. Men dette har vært varslet lenge 

(Stortinget, 12.06.20). 

Her fremstilles ikke fallet i aktiviteten som en brå vending, men som en varslet krise. Utsagnet 

bygger på kunnskapen om omstilling på verdens energimarked, og det fremstilles en mistillit til 

ideen om at krisen kom som et sjokk. Denne tilnærmingen fester seg til økonomisk klimarisiko-

diskursen. 

Bygg landet-diskursen og økonomisk klimarisiko-diskursen trekker på ulike språklige ressurser 

og disse synliggjøres i konfrontasjonen mellom de som var for og de som var imot krisepakken. 

De to diskursene trekker på ulike kunnskapsgrunnlag og verdier. Bygg landet-diskursen preges av 

en intertekstualitet, der utsagn trekker på et felles vokabular knyttet til forståelsen av krisen som 

en oljekrise for det norske fellesskapet, samt felles årsakssammenhenger om et bratt og dypt fall 

som en trussel mot grønn omstilling. Det er allikevel ikke slik at klimakrisen er ikke-eksisterende 

i bygg landet-diskursen, men i motsetning til økonomisk klimarisiko-diskursen, blir ikke 

klimakrisen og oljekrisen sett på som motsetninger, men som noe som må ses i sammenheng. 

Økonomisk klimarisiko-diskursen ser ikke en oljekrise, men en klimakrise, ikke et bratt og dypt 

fall, men en varslet omstilling, og legger til grunn at krisen er en mulighet for en ny kurs.  

4.4.2 Oljearbeideren eller oljeselskapene? 

I debatten omkring krisepakken til oljenæringen ble krisepakkens betydning for økonomi, 

arbeidsplasser og verdiskapning trukket fram av alle parter. Allikevel tegnes det opp to ulike 
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bilder av oljenæringen, samt ulike perspektiver på krisepakkens betydning og rekkevidde for 

næringen. På den ene siden fremheves oljearbeiderne, deres familier og lokalsamfunn, og på den 

andre siden fremheves oljeselskapene og oljelobbyen.  

 

I bygg landet-diskursen er ideen om at man skal være stolt og takknemlig overfor oljenæringen 

svært sentral. Særlig i krisetid foreligger det en forventning om takknemlighet siden det i stor 

grad er oljepenger som brukes i de ulike økonomiske krisepakkene som deles ut. Trygve 

Slagsvold Vedum (Sp) skriver i VG at ”Det er oljepengene som har finansiert alle de tiltakene vi 

nå setter i verk for å sikre arbeidsplasser og utvikling i Norge” (VG, 30.05.20) og Bjørnar 

Skjæran (Ap) sier til VG at oljeindustrien ”har gitt oss det handlingsrommet som gjør det mulig 

med krisepakker for alle oss andre. Nå må vi stille opp for dem” (Dagbladet, 29.04.20). Også 

Anne Kristine Linnestad (H) understreker dette når hun taler til Stortinget: 

 

Vi kan takke olje- og gassnæringen for at vi i denne krisen har kunnet bidra til å holde hjulene i 

gang i et nesten helt nedstengt Norge. Det er oppsparte midler som gjør at vi i denne salen har 

kunnet vedta tiltakspakker i hundremilliardersklassen for å redde norsk næringsliv og titusenvis av 

familiers inntekt nå og framover (Stortinget, 12.06.20). 

 

Det foreligger dermed en bred enighet mellom politikerne som utgjør flertallet i saken, om at man 

bør være takknemlig overfor oljenæringen, samt at alle på et vis står i gjeld til næringen som har 

gitt Norge et betydelig økonomisk handlingsrom, også i krisetider. De tre utsagnene har en felles 

utsagnskraft, et slags imperativ, om å være takknemlig. Imperativet utgjør en orientering om at 

det ville vært urettferdig å ikke hjelpe en oljenæring i krise. Det knyttes stor verdi til å hjelpe en 

næring, som i stor grad har bidratt til det norske folk, ”oss andre” og ”titusenvis av familier”. 

Utsagnene støtter opp om hverandre og naturaliserer hverandre, og dette styrker bygg landet-

diskursens fortelling om oljenæringens betydning for Norge. 

 

Utsagnene står i sterk kontrast til Kari Elisabeth Kaski (SV) sin tolkning av Norges økonomiske 

muskler i møte med krisen: 

 

Rundt oss i mange land har man stilt opp med krisepakker for å møte den alvorlige økonomiske 

krisen i skyggen av koronapandemien. Det er fullt mulig selv om man ikke har et oljefond. Det 
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løses på ulike måter. Oljeindustrien har vært og er betydningsfull for Norge, men det er altså ikke 

det som har reddet oss ut av denne krisen (Stortinget, 12.06.20). 

 

I dette utsagnet blir oljenæringens betydning anerkjent, men også nedvurdert. Utsagnet setter 

krisepakken i en større kontekst og henviser til andre land i verden som også har delt ut 

krisestøtte. Det antas dermed ikke at oljenæringen er til å takke for det økonomiske 

handlingsrommet, og dette føyer seg inn i økonomisk klimarisiko-diskursen som her fungerer 

som en motdiskurs til bygg landet-diskursen. 

 

I tillegg til en takknemlighet, blir det i debatten også fremhevet en forventing om at man skal 

være stolt av norsk oljenæring, slik overskriften i kronikken til Trygve Slagsvold Vedum (Sp) 

lyder: ”Vær stolt av det norske oljeeventyret!” (VG, 30.05.20). Sylvi Listhaug (FrP) går enda 

lengre i å skape en motsetning mellom de som er stolte og de som skammer seg over norsk 

oljenæring:  

 

Verdien av olje- og gassnæringen undergraves totalt. De skammer seg, det er inntrykket mange av 

dem som jobber i næringen sitter igjen med. Det er ikke stuereint å si at vi er stolte av olje- og 

gassnæringen. De kan ikke si dette uten å legge på et «men» hele tida, tordner Listhaug  (VG, 

01.05.20). 

I tillegg til takknemlighet blir det her framsatt et imperativ om å være stolt. Å oppfordre til 

stolthet knytter seg til en ide om urettferdighet eller mangel på anerkjennelse av oljenæringen og 

oljearbeiderne. Å forsvare oljenæringens stolthet ligger i kjernen av bygg landet-diskursen.  

I debatten om krisepakken er det ikke nødvendigvis oljen i seg selv som står i fokus, men 

oljearbeideren som settes i front av argumentasjonen. Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre 

skriver i VG at ” Krisepakken vi vedtok på Stortinget sist mandag er en utstrakt hånd til 

industriarbeiderne våre” (VG, 16.06.20). Han fortsetter med å understreke at det var ”nødvendig 

at fellesskapet stilte opp for å bidra til at familier på Stord, på Verdal, i Egersund og mange andre 

steder i Norge, kan være trygge på at de kan betale regningene sine (VG, 16.06.20). På denne 

måten blir debatten tatt ned på et bakkenivå til oljearbeiderene og deres familier. Også 

høyrepolitiker Stefan Heggelund setter familiene i sentrum og sier dette om krisepakken: ”(..) det 

er viktig for folks arbeidsplasser – at vanlige folk, over hele landet, skal kunne fortsette å gå på 
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jobb, fortsette å forsørge seg og sin familie, fortsette å bidra til lokalsamfunnet” (Stortinget, 

12.06.20). I disse og andre utsagn fra politikere som utgjør flertallet i saken knyttes det sterke 

følelsesmessige bånd til oljearbeiderne, deres familier og lokalsamfunn sin situasjon. Også media 

bidrar til å styrke den følelsesmessige tilknytningen til oljearbeiderne, blant annet i et intervju i 

Dagens Næringsliv der en 21 år gammel platearbeider forteller:  

Sammen med samboeren hadde han planer om å bygge hus på nyåret. Nå står planene i fare. –Vår 

store drøm om stort hus, hage, og unger står litt på spill fremover, sier han (Dagens Næringsliv, 

12.06.20).  

Å gjøre folk ”trygge på at de kan betale regninger”, og at folk skal kunne ”forsørge seg og sin 

familie” er utsagn med lingvistiske grep for å omgjøre debatten til et spørsmål om helt vanlige 

folks utfordringer i hverdagen. Ved at mediene intervjuer platearbeidere blir fortellingen om 

rammede arbeidere, familier og lokalsamfunn styrket, og denne fortellingen er sentral i bygg 

landet-diskursen. 

 

I Stortingsmøtet den 12.juni går representant etter representant opp på talerstolen og forteller om 

sine besøk hos bedrifter og familier på Verdalen, Stord, Sandessjøen og i andre lokalsamfunn, 

slik Hadia Tajik (Ap) gjør her: ”På tysdag besøkte eg Rosenberg i Stavanger og Aker i Eigersund, 

der det me har til behandling i dag, har betyding for arbeidsplassane framover.” (Stortinget, 

12.06.20) og Sylvi Listhaug (FrP) gjør her ”For distriktene er næringen utrolig viktig. Jeg har 

selv i løpet av de siste ukene hatt gleden av å besøke både Stord og Verdal, og har sett på nært 

hold hvor viktig oljeindustrien er” (Stortinget, 12.06.20). Også NHO-direktør Ole Erik Almlid 

har vært ute i distriktene: 

 

For to uker siden kjørte jeg forbi Kverner Verdal for jeg har hytte oppi der. Man skal ikke kjøre 

mange ganger forbi der og stoppe opp før man skjønner hvor viktig dette er for lokalsamfunnene. 

Det er det vi snakker om (Stortinget, 15.05.20). 

 

Også mediene drar også på besøk og knipser bilder med arbeidsfolk i kjeledress på verft eller 

oljeplattformer, for å fange opp krisepakkens betydning for vanlige folk. Nettavisen skriver: 
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Han tusler rundt på verftsområdet. Vanligvis er det yrende aktivitet utover kvelden. Nå er klokken 

rundt tre og arbeiderne er i ferd med å avslutte arbeidsdagen. Usikkerheten preger de ansatte. 

Verftssjefen håper regjeringen tar bransjens forslag til seg (Dagens Næringsliv, 12.06.20). 

 

Beskrivelsene av besøkene ute i lokalsamfunn i Norge setter krisepakken i en kontekst av vanlige 

folk i kjeledress på verft, slik NHO-sjefen sier ”det er det vi snakker om”. Oljearbeiderens 

perspektiv legges til grunn og krisepakken plasseres i et lys av rettferdighet overfor disse. Jørn 

Eggum, leder i Fellesforbundet beskriver situasjonen i oljenæringen slik: ”Det gjør vondt helt inn 

i hjerteroten når jeg hører at våre beste folk kan stå uten arbeid i Verdalen og på Stord inn i de 

neste to årene, hvis det ikke kommer flere oppdrag” (Stortinget, 15.05.20). Tom-Christer Nilsen 

(H) viser også store følelser knyttet til usikkerheten: ”Den sitter i magen, den sitter i hjertet, og 

den påvirker oss alle. Hver oppsigelse og hver permittering er familie, en bror, en søster og en 

venn.” (Stortinget, 12.06.20). Personlige historier og følelser fra besøk og samtaler med 

oljearbeidere trekkes fram, og vanlige folks opplevelser settes i fokus. Enkelte aktører tar disse 

følelsene til et ytterpunkt ved å innta en slags forsvarsposisjon for oljearbeiderne. Jon Georg 

Dahle (FrP) sier til Stortinget: ”Det som ein prøver å gjere til ein motstand mot olje- og 

gassindustrien, i realiteten er ein motstand mot arbeidsfolk si moglegheit til å halde seg i arbeid 

dei nærmaste åra” (Stortinget, 12.06.20). Sylvi Listhaug (FrP) henvender seg direkte til 

motstandere av krisepakken når hun hevder at de ”daglig nesten trykker ned i søla og undergraver 

de det arbeidet de flotte arbeiderne gjør” ((NRK, 10.09.20). Disse utsagnene skaper en 

motsetning mellom de som forsvarer oljearbeiderne og de som ”trykker dem ned i søla”. Slike 

motsetninger forsterkes i mediene med ingresser som lyder slik Dagbladet skriver: ”Mens 

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik onsdag la nye klimakrav på bordet i forhandlingene på 

Stortinget om oljeskatt, brukte Listhaug dagen på bedriftsbesøk på Stord. Og i følge henne er det 

en annen virkelighet” (Dagbladet, 21.05.20). Slik skapes det en kontrast mellom politiske 

forhandlinger i byen og ”den virkelige verden” av arbeidere i distriktene. Jørn Eggum, leder i 

Fellesforbundet skaper også en slik motsetning når han sier: 

 

Jeg vil se folk i kjeledress, ikke i skreddersydd dress. (..) Får vi dette til så inviterer jeg dere alle til 

å få på dere kjeledressen, sammen med meg, dra ut for å møte verdens beste fagarbeidere på 

arbeidsplasser (Stortinget, 15.05.20). 
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Det er altså oljearbeiderne i kjeledress og ”den virkelige verden” som utgjør et bærende element i 

bygg landet-diskursen. Tekstene fremmer oljearbeidernes perspektiv i en kontekst av 

lokalsamfunn og familier, og krisepakken fremmes som en måte å overkomme denne 

urettferdigheten på. Følelser blir brukt som lingvistiske grep for å vekke en rettferdighetssans. 

Intertekstualiteten kommer til syne, der aktører fra samtlige store partier, fagbevegelsen og 

bransjeorganisasjonene bidrar til fortellingen om den urettferdig behandlede oljearbeideren.  

 

I kontrast, er det oljeselskapene som står sentralt i budskapene som hengir seg til økonomisk 

klimarisiko-diskursen. Audun Lysbakken (SV) sier i en partilederdebatt: ”Vi risikerer også at det 

er penger som er lite målrettet inn mot arbeidsplasser som ender opp som utbytte til aksjonærene 

i oljeselskapene. Vi burde ikke gi den type støtte til oljeselskapene” (NRK, 13.08.20). Partifelle 

Karin Andersen (SV) argumenterer for det samme når hun sier at flertallet har ” kastet seg ut i 

denne overbudspolitikken med milliarder i risikoavlastning for oljeselskapene i årevis (Stortinget, 

12.06.20). Også klimabevegelsen støtter opp under denne representasjonen, slik leder i 

Greenpeace, Frode Pleyum, fremstiller det her: ”Det er mange gode og effektive tiltak som 

komiteen kunne vurdert for å gi arbeid til leverandørindustrien, som ikke innebærer å sponse de 

store oljeselskapene” (Stortinget, 15.05.20). Diskursen om økonomisk klimarisiko trekker på et 

helt annet vokabular enn i bygg landet-diskursen. Det tales om ”aksjonærer”, ”utbytte”, ”støtte”, 

”risikoavlastning” og ”sponsing” og det tales konsekvent om at dette går til oljeselskapene og 

ikke oljearbeiderne. Her foreligger en ganske annen orientering til urettferdighet, der det 

fremstilles som urettferdig å gi en slik krisepakke til oljeselskapene. Det fremmes også en 

mistillit til oljenæringens intensjoner, der det ikke nødvendigvis handler om arbeidsplasser og 

lokalsamfunn, men om å maksimere egen vinning. Dette kommer tydelig fram når Lars 

Haltbrekken (SV) refererer til ”champagnedrikking” og ”bløtkakespising” blant oljeinteressene i 

oljebransjen og blant politikere (Stortinget, 12.06.20). I hovedsak fremstår dette som retoriske 

grep fra en smal opposisjon, og språklig trekkes det på et felles vokabular og felles antakelser om 

flertallets tilsynelatende fordekte intensjoner.  

 

Videre blir også oljelobbyen gjort til gjenstand for kritikk. Politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil 

Alstadheim, skriver på lederplass at: ”Oljelobbyen utnyttet situasjonen maksimalt” (Aftenposten, 

08.06.20), og skribent i Aftenposten, Ketil Raknes hevder at ”oljelobbyen er statens forlengede 
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arm” (Aftenposten, 06.12.20). Også tidligere Venstre-leder, Trine Skei Grande, går ut mot 

oljelobbyen i Dagbladet: ”Oljelobbyen har penger og er villige til å bruke de for å få enda flere 

goder”, og hun ber Arbeiderpartiet og Senterpartiet hoppe ”ut av lomma på oljelobbyen” 

(Dagbladet, 19.05.20). Her beskrives oljelobbyen som kynisk og villige til strekke seg langt for å 

utnytte oljekrisen for egne økonomiske interesser, og dette føyer seg inn i økonomisk 

klimarisiko-diskursen. Det foreligger en mistillit til oljeselskapene og oljelobbyen, og dette 

knytter seg også til de politiske partiene som tilsynelatende blir påvirket.  

I kontrast med dette finner man at oljelobbyen, eller oljenæringen, høster høy tillit av 

stortingsflertallet, slik finansminister Jan Tore Sanner (H) viser her: 

Vi er enig i at når staten stiller opp med ekstraordinært gode rammebetingelser, som vi nå gjør for 

petroleumsnæringen, har vi en veldig klar og tydelig forventning om at det vises moderasjon. 

Flere selskaper har nå i praksis vist at de gjør det, ikke fordi de er blitt pålagt å gjøre det, men 

fordi selskapet har en interesse av å beholde likviditet, slik at man har en robusthet for fremtidige 

investeringer, og slik at man sikrer og trygger arbeidsplasser i Norge (Stortinget, 12.06.20). 

 

Sanner tegner et bilde av oljenæringen som en ansvarlig samfunnsaktør med gode intensjoner, 

som en viktig garanti for norske arbeidsplasser. Denne positive representasjonen av oljenæringen 

som samfunnsbygger føyer seg inn i bygg landet-diskursen.  

 

De to konkurrerende diskursene fremstiller svært ulike representasjoner av oljenæringen. Det 

bærende elementet i bygg landet-diskursen er fokuset på oljearbeideren, deres lokalsamfunn og 

familier. Det etterlyses takknemlighet og stolthet over at oljenæringen har bygget landet og 

redder landet ut av krise, og det fremvises stor tillit til at næringen igjen vil vise seg tilliten 

verdig. I kontrast er det bærende elementet i økonomisk klimarisiko-diskursen fokuset på 

oljeselskapenes og oljelobbyens intensjoner, som høster svært lav tillit når det gjelder å redde 

arbeidsplasser eller sikre grønn omstilling. Brytningen mellom de to diskursene synliggjøres 

nettopp ved hvilken representasjon de hengir seg til når de tegner et bilde av oljenæringen og 

dens plass i samfunnet.  
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4.4.3 Grønn omstilling – hvilken rolle skal oljenæringen spille? 

Hvorvidt oljekrisen var en trussel mot det bestående eller en mulighet for det store spranget, eller 

hvorvidt krisepakken var en utstrakt hånd til oljearbeiderne eller en sponsing av oljeselskapene, 

utgjør brytningspunkter mellom bærende elementer i bygg landet-diskursen og økonomisk 

klimarisiko-diskursen. Allikevel er de aller fleste argumentene knyttet til det tyngste bærende 

elementet i begge diskursene; grønn omstilling. Det kan virke underlig at grønn omstilling er et 

bærende element i begge de motstridende diskursene, men det foreligger en grunnleggende 

enighet blant samtlige aktører om at Norge skal omstille seg vekk fra olje og gass, og over til 

grønn, fornybar industri og teknologi. Brytningen mellom de to diskursene går heller ut på tempo 

på omstillingen og hvilken rolle oljenæringen skal spille i den. Grønn omstilling som konsept blir 

anvendt og forstått på ulike måter, og derfor blir løsningen på utfordringen gjenstand for en 

konfliktfylt debatt.  

 

På høringen i finanskomiteen tegner en samlet oljebransje et bilde av oljen som nødvendig for 

framtiden, slik leder i Industri Energi, Frode Alfheim sier: ”Det blir ikke noe som i dag kan 

overta for olje og gass, og heller ikke på mange, mange år framover” (Stortinget, 15.05.20). Dette 

argumentet går igjen hos en rekke stortingsrepresentanter, der blant annet Aleksander Stokkebø 

(H) sier: ”Norsk olje og gass vil være viktig for Norge i mange år framover” og Sylvi Listhaug 

(FrP) sier: ”Det er jo sånn at verden kommer til å trenge olje framover. Mange felt som er i drift 

kommer til å gå tom, og vi trenger å fortsette med å bygge ut” (Stortinget, 12.06.20). I disse 

utsagnene legges det til grunn at Norge skal fortsette å produsere olje i lang tid framover, og at 

dette er viktig både for Norge, i form av økonomi og arbeidsplasser, men også for etterspørselen 

ute i verden. Det er derimot sjelden at slite utsagn står alene, uten at de kombineres med noe som 

omhandler grønn omstilling. Utgangspunktet er at Norge allerede er godt på vei inn i det grønne 

skiftet, og denne virkelighetsforståelsen er sentral i bygg landet-diskursen, slik tidligere LO-sjef-

Hans Christian Gabrielsen sier: ”(..) næringen er jo allerede i gang. De jobber med ulike 

prosjekter, ulike elementer innen omstillingen, innenfor grønn og fornybar teknologi (Stortinget, 

15.05.20). I flere intervjuer i Dagens Næringsliv bekrefter sjefer på verft rundt omkring at de er 

på god vei inn i det grønne skiftet. Sjefen på Rosenberg Verft i Stavanger, Jan T. Narvestad, sier: 
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Det er ekstremt viktig at vi har kontinuerlig drift mens vi jobber med grønn omstilling. Det vil ta 

tid å omstille arbeidsplassene i olje og gass, og for å opprettholde kompetansen må det skje 

gradvis. (..) Sånn sett gjør oljepakken at vi kan fortsette å jobbe med de grønne initiativene vi er i 

gang med (Dagens Næringsliv, 12.06.20). 

 

I dette utsagnet blir krisepakken satt opp som et premiss for det grønne skiftet, og presenteres 

som et tiltak for å opprettholde den allerede gode utviklingen. Denne typen argumentasjon, om at 

krisepakken var nødvendig for å opprettholde omstillingskraften, går igjen hos samtlige politikere 

i de store partiene. Oljenæringen fremstilles som selve ”nøkkelen” til grønn omstilling, slik Hadia 

Tajik (A) sier det til Stortinget: ” dei sit på nøkkelen til å ta Noreg gjennom det grøne skiftet, og 

at dei har vilje til å få det til” (Stortinget, 12.06.20). Trond Helleland (H) fortsetter i samme 

sporet når han: ”(..) fordi kompetansen som ligger i disse bedriftene, er selve grunnsteinen av den 

norske utviklingen av ny teknologi – innen havvind, karbonfangst også videre” (Stortinget, 

12.06.20), og videre kaller Aleksander Stokkebø (H) næringen for en ”brobygger til et mer 

fornybart samfunn” (Stortinget, 12.06.20). Vokabular som ”nøkkelen”, ”grunnsteinen” og 

”brobygger” over til det fornybare samfunnet går igjen, og oljenæringen blir fremstilt som en 

slags portvokter for at den grønne omstillingen skal lykkes. Jonas Gahr Støre (Ap) henvender seg 

til Trine Skei Grande (V) når han hevder at ”drømmen” om det grønne skiftet går over ende hvis 

de ikke hjelper industrien: 

 

Poenget er at de drømmene vi har om å få til det grønne skiftet og være en ledende industrinasjon, 

hvis den industrien brekker ryggen, de arbeidsfolkene blir ledige og lokalsamfunnene går over 

ende (...) Da kan vi drømme om det Trine, vi kan snakke om det, vi får det ikke til (NRK, 

13.08.20). 

 

Trygve Slagsvold Vedum sier i den samme debatten at omstillingen ville stoppet opp dersom 

krisepakken ikke gikk gjennom: 

 

Det vi gjorde var å sikre overgangen (...) hvis det hadde vært bråstopp nå, så ville vi ikke hatt de 

verftene i Stord, i Verdalen, Egersund og rundt omkring ved hele kysten våres, som i neste runde 

allerede har begynt å bygge havvind, hydrogen, den nye teknologien. Det er det som blir så naivt 

av dere som sa nei til den pakken. Da hadde vi stoppet omstillingen (NRK, 13.08.20) 
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Også bransjeorganisasjonene og lederne i industrien sier at det grønne skiftet ikke ville vært 

mulig uten skattepakken til næringen. Leder i Industri Energi, Frode Alfheim sier: ”Man lager 

ikke ny grønn industri uten fagarbeidere og ingeniører med industriell kompetanse, det går bare 

ikke” (Stortinget, 15.05.20), og forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum sier ”Morgendagens 

næringsliv skal stå på skuldrene av dagens energi. Derfor er det viktig at utviklingen til 

lavutslippssamfunnet går skritt for skritt og går riktig for seg. Gjør det ikke det, så risikerer vi at 

de aldri kommer der” (Stortinget, 15.05.20). Topp-sjef i Kværner, Karl-Petter Løken hevder det 

samme til E24: ”Skattepakken gir oss muligheten til å holde hjulene i gang. Uten den ville 

leverandørnæringen stoppet opp, og da ville vi ikke klart å ta spranget inn i grønn energi” (E24, 

12.06.20).  

 

Samtlige utsagn overfor knytter seg til en omstilling av oljenæringen, og aktørene gir uttrykk for 

at de er på lag med grønn omstilling. Motsetningen mellom olje og grønn omstilling blir 

tilbakevist, og sammenknytningen mellom de to forsvares. Det brukes lingvistiske grep som at en 

omstilling uten bidrag fra oljenæringen er en ”drøm” og at det er ”naivt” å være i mot 

krisepakken til oljenæringen fordi dette ville stoppet omstillingen. Språket antyder også at det er 

handler om et enten-eller, der krisepakken er eneste mulighet for å få til grønn omstilling. Denne 

antakelsen hviler på oljenæringens egen opplevelse av krisen, og det knyttes stor verdi til nettopp 

industriell kompetanse og en sterk industri i lokalsamfunn landet over. På denne måten blir 

oljenæringen satt opp som premiss for grønn omstilling, og krisepakken fremstilles som 

avgjørende for det grønne skiftet, som ellers ikke kunne blitt gjennomført, og dette er et bærende 

element i bygg landet-diskursen. I et intervju med E24 svarer NHO-sjef Ole Erik Almlid om 

krisepakken: ”Ja, den er et klimatiltak” (E24, 12.06.20). Han sier videre pakken ”kan sikre at 

norske bedrifter tar ledertrøyen i det grønne skiftet” (E24, 12.06.20). Her representeres 

krisepakken ikke bare som en måte å sikre grønn omstilling, men som et rent klimatiltak. 

Argumentasjonen og språkbruken i utsagnene overfor er tett knyttet sammen i et nettverk av 

tekster, som trekker på felles konvensjoner om oljenæringens betydning for omstilling og for 

klima. Intertekstualiteten bidrar til å naturalisere antakelsen om et enten-eller, og dette styrker 

bygg landet-diskursens posisjon, som er så sterk at krisepakken til oljenæringen godtas som et 

klimatiltak. 
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Det kan virke som et paradoks at oljenæringen skal sikre det grønne skiftet, men det er i 

hovedsak leverandørindustrien, de som bygger plattformer og annet utstyr til oljeselskapene som 

settes i sentrum av argumentasjonen,  slik Marit Arnstad (Sp) gjør her: 

 

Jeg er ikke så veldig opptatt av hva vi gir videre til oljeselskapene, men jeg er utrolig opptatt av 

hva vi gir videre til leverandørindustrien, for den er så viktig for så mange steder rundt omkring i 

landet. (...) Så det er ikke oljeindustrien dette egentlig handler om; det er leverandørindustrien. Det 

er de som nå må sikres i en svært vanskelig situasjon (Stortinget, 12.06.20). 

Det er altså leverandørindustrien denne krisepakken handler om, slik Jonas Gahr Støre (Ap) 

bekrefter overfor NRK: ”Det som treffer leverandørindustrien. Det er jo den viktige delen her. 

Oljeselskapene er en ting, men det er hele underskogen av bedrifter” (NRK, 08.06.20). 

Krisepakken til oljenæringen forsvares dermed ved at den vil på positive virkninger for 

leverandørindustrien. Leverandørindustrien dyttes i forgrunnen og fremstilles som selve årsaken 

til krisepakken, som skal hjelpe leverandørindustrien å overkomme en krevende og urettferdig 

situasjon. Dette er et sentralt argument i bygg landet-diskursen.  

I stor kontrast, hevder meningsmotstandere at fokuset på leverandørindustrien er et 

salgsargument for å få gjennomslag for krisepakken til oljeselskapene. Une Bastholm (MDG) 

mener det mangler er troverdighet: ”Det har ingen troverdighet at man fremholder at det er for å 

få til det grønne skiftet at man nå har satset så mye inn i oljen” (NRK, 13.08.20), og hun mener 

de skyver leverandørindustrien foran seg: ”det er ikke nødvendig å sette leverandørindustrien 

foran seg på den måten for å redde oljenæringen, fordi leverandørindustrien kan produsere grønt” 

(NRK, 13.08.20). Kari Elisabeth Kaski (SV) kaller krisepakken for en ren støttepakke:   

Flere av representantene før meg har snakket om det grønne skiftet, om CCS og om havvind. Men 

det er dessverre sånn at det som vedtas her, ikke er en pakke for grønn industri, samme hvor mye 

grønnfarge man ikler seg i innleggene fra denne talerstolen. Det er en støttepakke, en 

subsidiepakke for oljen (Stortinget, 12.06.20). 
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Dette utsagnet impliserer at meningsmotstanderne ikke snakker sant, men fordekker og 

grønnmaler sine egentlige intensjoner. Et opposisjonsperspektiv som trekker på argumenter om 

mistillit og mistenkeliggjøring går igjen i økonomisk klimarisiko-diskursen. Aktører i mediene 

bruker liknende språklige virkemidler, som redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes, som sier 

at ”vektleggingen av det grønne i kampanjen for oljepakken var et salgsargument industrien 

brukte for å få gjennomslag (E24, 12.06.20), og politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil 

Alstadheim skriver: ”Det var en krisepakke for oljeindustrien som ble presentert. Men den ble 

solgt inn som et tiltak for omstilling av norsk økonomi til en mer klimavennlig fremtid” 

(Aftenposten, 08.06.20). Disse utsagnene er intertekstuelt knyttet til opposisjonens utsagn, og til 

sammen fremstår det som en motdiskurs til bygg landet-diskursens grønne kontekstualisering. 

Det er tydelig at meningsmotstanderne er svært uenige om hva som er best for å sikre en grønn 

omstilling i oljenæringen, i det lange løp. Opposisjonen mot krisepakken hevder at 

argumentasjonen til flertallet er utdatert, slik Per Espen Stoknes (MGD) sier: 

Det er altfor sent å argumentere med at vi skal investere i fossil energi nå for å skape grønne 

jobber en gang i framtiden. Det argumentet var gyldig for 20 år siden. Nå er vi kommet til et punkt 

der vi må slutte med fossilinvesteringer (Stortinget, 12.06.20). 

Her blir spørsmålet oljenæringens rolle i omstillingen satt i en historisk og mer langsiktig 

kontekst. Oljenæringen verdsettes ikke som en løsning og en brobygger, men noe som må bort 

for å til det grønne skiftet. Marius Holm, leder i Zero går også til motangrep på ideen om at man 

trenger oljeprosjekter for å satse på grønn industri: 

Det sies at framtidens næringer står på skuldrene til de gamle. Det er riktig. Men de må slippe til. 

Det er skapt et inntrykk av at en satsing på grønnere industri er avhengig av ordrebøker fulle av 

oljeprosjekter. Det er feil. Det er nettopp de fulle ordrebøkene som hindret Norge i å satse 

helhjertet på havvind. Vi gir altså ikke plass til det grønne i gode tider - og nå står vi i fare for å la 

en ny krise passere uten å drevet fram omstilling (Dagbladet, 05.06.20). 

Implisitt sier Marius Holm at satsningen på grønn omstilling er halvhjertet, og han hevder at det 

er oljen som står i veien. Dette er et motargument mot enten-eller tenkningen i bygg landet-

diskursen, og økonomisk klimarisiko-diskursen fremstår stadig som en motdiskurs til bygg 
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landet-diskursen. 

For motstanderne av krisepakken er det ikke leverandørindustrien som settes i sentrum av 

argumentasjonen, men barn, unge og fremtidige generasjoner, slik leder i Framtiden i Våre 

Hender, Anja Bakken Riise sier på høringen i Finanskomiteen: ”Risikoen legges også på barna 

våre. På dem som kommer etter oss. På dem som vil bære de tyngste konsekvensene av 

galopperende klimaendringer” (Stortinget, 15.05.20). Slike følelsesladde innspill om barnas går 

også igjen blant politikerne på Stortinget, slik Per Espen Stoknes gjør når han henvender seg til 

direkte til finansminister Jan Tore Sanner (H): 

 

Likedan håper jeg det blir med statsråd Sanner, at han får god anledning til samtaler med 

barnebarn-generasjonen i framtiden. Og sett at han om ca. 25 år får spørsmålet: Hva gjorde du i 

klimakampen, bestefar, den gangen det fremdeles var mulig å snu det? Vil han da være helt ærlig 

og si at jo, jeg ga de aller største, historisk høye, oljesubsidiene for å låse inn enda større 

investeringer i langsiktige klimaødeleggelser? (Stortinget, 12.05.20). 

 

Disse utsagnene spiller på følelser og antyder en forpliktelse overfor fremtidige generasjoner. Det 

trekkes et likhetstegn mellom oljesubsidier og klimaødeleggelser, og det tales ut ifra et 

risikoperspektiv. Utsagnene knytter seg til verdier som ansvarlighet og ærlighet overfor 

framtidige generasjoner, og det fremsettes at disse blir urettferdig behandlet med denne 

krisepakken. Une Bastholm (MDG) går enda lengre i å kalle krisepakken for et generasjonssvik: 

”Den pakken vi fikk i vår mener jeg er det største sviket mot barn og unge siden jeg gikk inn i 

politikken” (NRK, 13.08.20). Dermed settes generasjoner opp i mot hverandre med bruk av 

sterke språklige virkemidler. 

 

I tillegg til ansvaret overfor barn, unge og framtidige generasjoner, henvises det stadig til 

internasjonale trender og fagkunnskap, slik Une Bastholm (MDG) gjør her: 

 

I den grad dette panelet her forholder seg til forskning og fagkunnskap, så er det hevet over en 

hver tvil på at denne pakken her ga høy risiko for ulønnsomme investeringer i oljevirksomhet som 

vi ellers ikke ville ha fått (NRK, 13.08.20). 
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Og Kari-Elisabeth Kaski gjør her: 

 

De andre landene rundt oss er i gang. Tyskland la nylig fram sin hydrogenstrategi. De bygger 

industrien nå – de nye arbeidsplassene, det de landene skal leve av framover – mens vi taper 

konkurransen (Stortinget, 12.06.20). 

 

Else Hendel, miljøpolitisk leder i WWF, viser til FN og IEA på høringen hos Finanskomiteen: 

 

Internasjonale ledere, som FNs generalsekretær Antonio Guterres og IEA-direktør Fatih Birol, har 

bedt land om å benytte koronakrisen og oljeprisfallet til å fase ut fossile subsidier og heller 

prioritere krisepakker til ren energi. Dersom Norge nå benytter krisen til å stimulere til økt 

utbygging av nye olje- og gassreserver, så utgjør det en betydelig klimarisiko for norsk økonomi 

(Stortinget, 15.05.20). 

 

I utsagnene overfor legges det til grunn et økonomisk risikoperspektiv. Utsagnene henter sin 

legitimitet fra forskning, fagkunnskap og internasjonale tendenser for å underbygge ideen om at 

økt satsning på olje er en stor risiko for økonomien, og dette utgjør kjernen i økonomisk 

klimarisiko-diskursen. Krisepakken representeres som noe som styrker norsk oljeavhengighet, 

slik Kari Elisabeth Kaski (SV) sier til Stortinget: 

 

Stortingsflertallet møter denne varslede omstillingen og investeringsfallet med en politikk som 

forsterker oljeavhengigheten, i stedet for en aktiv industripolitikk som gir nye oppdrag til 

leverandørindustrien for framtiden” (Stortinget, 12.06.20). 

 

Også Per Espen Stoknes (MDG) mener Norge fanges i oljeavhengigheten: 

 

Denne prosessen i finanskomiteen har vist at Norge befinner seg i en ond sirkel av 

oljeavhengighet. Vi er så avhengig av olje at vi er villig til å gjøre nesten hva som helst for å holde 

investeringsnivået i gamle løsninger oppe (Stortinget, 12.06.20). 

 

Det legges til grunn at Norge er oljeavhengig og at denne avhengigheten styrkes ytterligere med 

krisepakken. Igjen fremstilles meningsmotstandere som lite troverdige, men det fremmes også en 
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ide om at de store partiene og oljebransjen befinner seg i en ond sirkel, som de muligens ikke selv 

er seg bevisst. Økonomisk klimarisiko-diskursen legger uansett til grunn at Norge i stor og 

økende grad er oljeavhengig. Men denne påstanden motsies av aktører som var for krisepakken, 

som i denne sammenhengen kommer på defensiven, slik Jonas Gahr Støre skriver i en kronikk i 

VG: 

 

Så hører jeg stemmer, også i mitt eget parti, som er bekymret for at vi nå gjør Norge mer 

oljeavhengige. De er urolige for at vi utsetter overgangen til et lavutslippssamfunn. Jeg ser det helt 

annerledes (..) Skattepakken vi vedtok på mandag bidrar til at omstillingen skjer mer kontrollert 

enn den ellers ville gjort (VG, 16.06.20). 

 

Støre forfekter en kontrollert omstilling. I bygg landet-diskursen fremstilles det nemlig som svært 

økonomisk risikabelt å satse på nye grønne prosjekter. Dette brukes som argument for være mer 

tilbakeholden i satsningen på grønn omstilling. Sylvi Listhaug (FrP) sier til VG at å satse på 

grønne investeringer er ”å spille russisk rulett med skattepengene våre” (VG, 21.05.20), og 

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skriver VG: ”(...) skal vi i en økonomisk krisetid styre ut i fra den 

tro at fremtidens grønne arbeidsplasser dukker opp av seg selv” (VG, 30.05.20). Det fremstilles 

liten tiltro til at grønn omstilling kan erstatte oljen. Fremskrittspartiet går langt i å fremstille ideen 

om at grønne industrier skal ta over for oljen som en ren ”utopi”, slik Sylvi Listhaug sier ” Det er 

ren og skjær utopi å tro at du kan erstatte titusenvis av arbeidsplasser her gjennom en grønn 

omstilling på kort sikt. Det er ikke mulig” (VG, 12.05.20). Siv Jensen (FrP) sier til Nettavisen at 

”MDG lever i en fantasiverden” (Nettavisen, 18.06.20), og finansnestor Jan Peter Sissner mener 

MDG lever i en ”drømmeverden” (Nettavisen, 28.04.20). Igjen fremstilles fortsatt satsning på 

oljenæringen som eneste alternativ, og alt annet som en urealistisk eller en fjern fantasi, og dette 

føyer seg inn i bygg landet-diskursen. 

I kontrast er det nettopp det motsatte som fremstilles som urealistisk av Une Bastholm (MDG):  

 

Man satser på at Tesla og Audi og Toyota skal slutte å produsere elbiler, at de skal gå tilbake til å 

produsere fossilt, at land som nå er i full gang med klimapolitikken ikke skal gjøre det. Fordi hvis 

ikke, hvis vi faktisk lykkes så vil vi ikke tjene inn igjen de investeringene vi når gjør i oljen (NRK, 

13.08.20). 
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Her blir en satsning på olje fremstilt som urealistisk og som en satsning i mot den internasjonale 

klimapolitikken. Det fremstilles ulike perspektiver på hva som er realistisk og ansvarlig politikk 

overfor oljenæringen.  

 

Brytningen mellom bygg landet-diskursen og økonomisk klimarisiko-diskursen blir særlig 

synlige i den delen av debatten om krisepakken som er relatert til grønn omstilling. De to 

diskursene hengir seg til to svært forskjellige virkelighetsoppfatninger når det gjelder, 

oljenæringens rolle, takten i grønn omstilling og økonomisk lønnsomhet for framtiden. Det 

hentes legitimitet fra forskjellig grupper i samfunnet, og det legges også ulikt tidsperspektiv til 

grunn for hva som anses som langsiktig tenkning. De to diskursene formidler forskjellige 

historier og trekker ulike sammenhenger når det gjelder naturen til krisen man står overfor, og 

hvordan man realistisk sett og med minst mulig risiko, skal redde seg ut av den.  

 

4.5 Diskursiv praksis 
 

Debatten som foregår på Stortinget og i mediene om krisepakken til oljenæringen er preget av et 

høyt konfliktnivå. Det foreligger dyp uenighet om oljenæringens betydning for det norske 

samfunnet i dag og i framtiden. Forskjellige virkelighetsoppfatninger og perspektiver ligger til 

grunn for de to diskursene, og dette synliggjøres gjennom språklige kvaliteter, antakelser og 

menings- og verdifellesskap, samt den intertekstuelle sammenhengen mellom de enkelte tekstene. 

Gjennom en systematisk, diskursiv tilnærming til tekstarkivet har analysens formål har vært å 

synliggjøre brytningen mellom de to diskursene; bygg landet-diskursen og økonomisk 

klimarisiko-diskursen. Analysen viser en diskursiv kamp om realitetene som omfatter 

krisepakken, knyttet til hvorvidt oljekrisen utgjorde en trussel eller en mulighet, hvorvidt 

krisepenger var en redning for oljearbeiderne eller oljeselskapene, og enda viktigere; hvorvidt 

krisepakken vil fremskynde eller forsinke grønn omstilling. De bærende elementene i de to 

diskursene utgjør grensemarkører og synliggjør brytningene og spenningene mellom dem. Den 

diskursive kampen står mellom hvorvidt krisepakken til oljenæringen var nødvendig for å sikre 

norsk økonomi, arbeidsplasser, velferd og grønn omstilling, eller om den ved å redde en utgående 

næring blokkerer for nødvendig omstilling.  
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Den diskursive kampen finner ikke sted i et vakuum, men i en kontekst av eksisterende 

institusjonell og etablert praksis, som blir gått nærmere inn på i neste kapittel. Ettersom 

krisepakken til oljenæringen ble vedtatt av et bredt forlik, med grunnlag i alliansen av aktører 

som mobiliseres av bygg landet-diskursen, kan man trygt si at det er bygg landet-diskursen som 

råder i debatten. I produksjonen av de ulike tekstene fremkommer det at bygg landet-alliansen i 

stor grad har koordinerte utspill og taler fra en felles plattform. Tekstene er kollektive i form av at 

aktørene innordner seg en felles fortelling, og intertekstualiteten kommer til syne ved at ordvalg, 

struktur og imperativer sammenfaller. Dette styrker sammenhengen mellom den enkelte tekst og 

den diskursive praksisen, og dermed diskursens hegemoniske posisjon i debatten. Bygg landet-

diskursen bygger på et fellesskap der det hyppig refereres til et ”vi”. Dette vi-et refererer til ikke 

bare til oljearbeiderne eller oljebransjen, men til et felles norsk ”vi” som omfatter alle og enhver. 

Vi-et puttes inn i en felles norsk fortelling om oljenæringens avgjørende betydning i historien, i 

dag og i framtiden. Utsagnene er preget av implisitte antakelser om det norske folks felles 

oppslutning om oljenæringen, samt imperativer om takknemlighet, stolthet og beskyttelse overfor 

næringen. Tekstene som inngår i og opprettholder bygg landet-diskursen er vevd sammen og 

trekker på felles konvensjoner som til sammen naturaliserer en historie om oljenæringens 

betydning for det norske fellesskapet og for grønn omstilling. Derfor blir bygg landet-diskursen 

rådende og premissgivende for debatten om krisepakken.  

 

Det diskursive hierarkiet fører til at stemmene i økonomisk klimarisiko-diskursen blir hørt, men i 

praksis marginalisert. Økonomisk klimarisiko-diskursen er mindre helhetlig og fremstår som en 

mot-diskurs til bygg landet-diskursen. Tekster som trekker på bærende elementer fra økonomisk 

klimarisiko-diskursen står i opposisjon mot bygg landet-diskursens implisitte antakelser ved å 

trekke frem forskning eller internasjonale tendenser, eller ved å fremme en mistillit til 

oljenæringen, politikerne og det etablerte. Alliansen som underbygger og opprettholder 

økonomisk klimarisiko-diskursen har ikke den samme intertekstualiteten og kollektive 

produksjonen, og fremstår i større grad som en svak opposisjon og en motstemme til bygg landet-

diskursens allianse. Økonomisk klimarisiko-diskursens svake posisjon kan forklares ved at den 

ikke henter samme historiske troverdighet eller tyngde når det gjelder å trygge økonomien, skape 

arbeidsplasser eller bygge ut velferdsstaten.  
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Friksjonen mellom de to diskursenes representasjon av krisepakken, synliggjøres ved 

motstridende utsagn som det Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre  (Ap) sier til Aftenposten:  

 

Denne avtalen gir håp for tusenvis av arbeidsplasser i Norge (Aftenposten 08.06.20).  

 

I kontrast til det Kari Elisabeth Kaski (SV) sier i samme artikkel: 

 

Dette er et tap for fellesskapet og et tap for klimaet. Stortingsflertallet vil nå at vi skal betale 

oljeselskapene for å hente opp olje, uten garantier for arbeidsplasser i Norge (Aftenposten, 

08.06.20). 

 

Begge parter trekker på argumenter og fellesskap og arbeidsplasser, men økonomisk klimarisiko-

diskursen havner på defensiven og utkonkurreres av bygg landet-diskursen. Dette kommer 

eksplisitt til uttrykk i utsagns som det Aleksander Stokkebø (H) sier i Stortinget:  

 

Jeg synes det hadde kledd SV å vise litt mer ydmykhet og takknemlighet overfor de vel 200 000 

fagfolkene som står på dag og natt for å finansiere den velferden vi alle nyter godt av, og som nå 

redder Norge og kommende generasjoner gjeldfritt gjennom krisen (Stortinget, 12.06.20). 

 

Aktørene som fremmer bygg landet-diskursen makter å opprettholde diskursens hegemoniske 

posisjon, ved å samtidig å svekke legitimiteten til og avskrive økonomisk klimarisiko-diskursen. 

Det diskursive hierarkiet kommer tydelig til uttrykk og diskursiv praksis domineres av 

oljenæringens funksjon som bygger av landet. 

 

Det er slående hvordan både bygg landet-diskursen og økonomisk klimarisiko-diskursen trekker 

på argumenter om grønn omstilling, og at dette er det mest fremtredende bærende elementet i 

begge diskursene. Det foreligger en diskursiv kamp om å ha eierskap til krisepakkens betydning 

for grønn omstilling, samt hva grønn omstilling faktisk innebærer. Denne motsetningen blir 

særlig synlig når krisepakken både representeres som et ”klimatiltak” og som et 

”generasjonssvik”. Brytningen mellom diskursene fremkommer i utsagnene nedenfor fra debatten 

på Arendalsuka. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre (Ap) sier: 
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Det som sto foran oss denne våren, var en hel industri som kunne knekke ryggen. Den industrien 

er den industrien, de fagfolkene, de ingeniørene, de familiene som skal levere veldig mye av det 

grønne skiftet. De sitter på Stord, Sandnessjøen, Verdalen, de har kompetanse. (...) De rydder nå 

plassen på det store feltet for å bygge understellet til oppdrett og havvind. Poenget er at de 

drømmene vi har om å få til det grønne skiftet og være en ledende industrinasjon, hvis den 

industrien brekker ryggen, de arbeidsfolkene blir ledige og lokalsamfunnene går over ende (...) da 

kan vi drømme om  det (NRK, 13.08.20) 

 

Miljøpartiet de Grønne-talsperson Une Bastholm (MDG) svarer: 

 

I den grad dette panelet her forholder seg til forskning og fagkunnskap, så er det hevet over en 

hver tvil på at denne pakken her ga høy risiko for ulønnsomme investeringer i oljevirksomhet som 

vi ellers ikke ville ha fått. Husk at dette er en debatt om nye investeringer. Det er ikke snakk om å 

holde live produksjon vi allerede har. Det Stortinget gikk inn for i vår var å sette i gang masse nye 

investeringer som skal dure og gå tiår framover. Det vil komme flere prosjekter og ny 

infrastruktur som ellers ikke ville komme. Det har ingen troverdighet at man fremholder at det er 

for å få til det grønne skiftet at man nå har satset så mye inn i oljen (NRK, 13.08.20). 

 

De to innleggene er et eksempel på helt ulike representasjoner av krisepakkens betydning for 

grønn omstilling. Den delen av debatten som er knyttet til grønn omstilling har synliggjort hva 

slags omstilling de ulike aktørene sikter til, og begrepets diskursive dimensjon. Debatten viser en 

mangel på konsistens, meningsinnhold og dybde i begrepet, som derfor fremstår mer som et 

retorisk grep enn et analytisk konsept. Grønn omstilling og det grønne skiftet presenteres som 

både en prosess og et endelig mål, men det er få innslag av det konkrete. Ord som karbonfangst- 

og lagring, hydrogen eller grønn skipsfart blir ofte trukket fram, men uten noen utdypning på hva 

eller hvordan. Grønn omstilling som konsept fremstår som lite håndfast og konkret, og derfor er 

spillerommet for anvendelsen av begrepet stort og kan utnyttes i diskursive strategier. De to 

konkurrerende diskursene formidler ulike narrativ om veien til grønn omstilling, der bygg-landet 

diskursen vinner definisjonskampen og dermed kampen om hvilke veivalg som er riktige, 

realistiske og ansvarlige. 
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Den grunnleggende forskjellen på hvordan grønn omstilling representeres i bygg landet-

diskursen, kontra økonomisk klimarisiko-diskursen, ligger i hvorvidt oljenæringen spiller på lag 

med, eller går i mot, grønn omstilling. Denne forskjellen synliggjøres i duellen mellom Jonas 

Gahr Støre og Une Bastholm overfor, der oljenæringen representeres som henholdsvis en 

sikkerhet for og en risiko mot grønn omstilling. I bygg landet-diskursen representeres grønn 

omstilling som noe uunngåelig, noe som uansett vil skje, og noe som gradvis vil bygges på 

skuldrene av allerede etablert industri. Den eksisterende teknologiske kompetansen og 

omstillingsevnen i oljenæringen representeres som avgjørende for å lykkes med det grønne 

skiftet. Tap av denne kompetansen vil i dette perspektivet føre til at Norge taper i møte med det 

grønne skiftet. I økonomisk klimarisiko-diskursen representeres grønn omstilling derimot som 

noe som krever aktiv politisk styring, ved avvikling av det ikke-klimavennlige og en satsning på 

det grønne. I dette perspektivet er det ikke plass til en videreføring av etablert petroleumspolitikk.  

 

Ettersom grønn omstilling er helt sentralt i bygg landet-diskursen, svekker dette økonomisk 

klimarisiko-diskursen, som blir gjort til gjenstand for diskurskooptering. Diskurskooptering 

beskriver hvordan en diskurs trenger inn i kjernen av en mot-diskurs, og snur om på logikken slik 

at det nye resonnementet blir en ny komponent som bidrar til å reetablere hegemoni (Jensen, 

Jensen, & Skedsmo, 2018, s. 36). Bygg landet-diskursens fokus på grønn omstilling svekker 

økonomisk klimarisiko-diskursen, som mister sitt eierskap til klima og grønn omstilling. Dermed 

blir mot-diskursen mindre relevant og svekket, mens bygg landet-diskursen styrkes og dens 

hegemoniske posisjon opprettholdes. Slik vinner bygg landet-diskursen den diskursive kampen 

om grønn omstilling, mens mot-diskursen mister sitt momentum.  

 

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet fremmer bygg landet-diskursen, og er 

på hvert sitt vis bundet til den rådende og historiske oppfatningen av oljenæringen som en næring 

som bygger landets økonomi, arbeidsplasser, verdiskapning og grønn omstilling. Med politikken 

godt plantet i det etablerte, viderefører styringspartiene dermed den norske tradisjonen om felles 

og forutsigbar styring, på tvers av høyre-venstre aksen. SV og MDG bryter derimot med de 

rådende virkelighetsoppfatningene og fremmer et motstridende perspektiv. Slik fremstår SV og 

MDG som friere og mindre bundet av rådende og etablerte virkelighetsoppfatninger.  
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Gjennom denne analysen av prosessene på Stortinget og strategisk utvalgte tekster fra de fem 

største nettavisene i Norge, samt et utvalg debatter hentet fra Norges største TV-kanal NRK1, er 

to motstridende diskurser identifisert i debatten om krisepakken til oljenæringen. Disse utgjør 

diskursiv praksis på feltet, som preges av et tydelig hierarki med en hegemonisk diskurs og en 

motdiskurs, henholdsvis bygg landet-diskursen og økonomisk klimarisiko-diskursen. Denne 

delen av analysen har fokusert på de to innerste dimensjonene i Fairclough sin tretrinnsmodell; 

tekst og diskursiv praksis. I neste kapittel skal den diskursive praksisen ses i sammenheng med 

sosial praksis. 
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5. Sosial praksis 
 

5.1 Innledning 

 

Dette kapittelet dreier seg om den ytterste dimensjonen i Fairclough sin tretrinnsmodell; sosial 

praksis. I kapittel 4 lå fokuset på de kommunikative begivenhetene; teksten og den diskursive 

praksisen. Den empiriske analysen avdekket to motstridende diskurser; den hegemoniske bygg 

landet-diskursen og mot-diskursen økonomisk klimarisiko-diskursen. I dette kapittelet rettes 

fokuset mot sosial praksis, og sammenhengen mellom diskursiv og sosial praksis. Formålet er å 

avdekke hvorvidt diskursene har lagt føringer på handlingsrommet for grønn omstilling i møte 

med krisen. 

 

5.2 Diskurs og sosial praksis  

 

Sosial praksis viser til bestemte måter å handle på, atferd over tid, innenfor en avgrenset del av 

det sosiale liv. Sosial praksis befinner seg et sted i mellom konkrete sosiale hendelser på den ene 

siden, og mer abstrakte og overordnede sosiale strukturer på den andre siden. Diskursiv praksis, 

som ble gjennomgått i forrige kapittel, utgjør den språklige delen av den sosiale praksisen. 

Diskursiv og sosial praksis inngår i et avhengighetsforhold, og det er spenningen mellom disse to 

som bidrar til å opprettholde diskursers posisjon. En rådende diskurs legger til rette for en 

bestemt type sosial praksis, og denne sosiale praksisen er nødvendig for å bevare diskursens 

posisjon (Bratberg, 2017, s. 51). Den diskursive praksisen kan gi utslag i konkret atferd, politiske 

handlinger eller prioriteringer, der sosial praksis ses på som en artikulasjon av handlinger, 

interaksjoner, sosiale relasjoner eller aktørers overbevisninger og holdninger i den materielle 

verden (Fairclough, 2003, s. 25). De faktiske forholdene vil igjen virke tilbake på de kollektive 

virkelighetsoppfatningene, diskursene, slik de opptrer i språket. 

I denne oppgaven blir sosial praksis forstått som handlingsmønstre og politikkutforming i 

landskapet der petroleumspolitikk og klimapolitikk møtes. Dette innebærer politiske interesser, 

prioriteringer og handlingsvalg. Spørsmålet som stilles er hvordan ulike virkelighetsoppfatninger 
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muliggjør eller naturaliserer bestemte politiske handlingsvalg, og hvilken rolle språket spiller i å 

legge til rette for eller begrense ulike handlingsalternativer. Den sosiale praksisen antas å 

reflektere de to diskursene, bygg landet-diskursen og økonomisk klimarisiko-diskursen, samt 

forholdet og hierarkiet mellom de to. Denne antakelsen fordrer å undersøke hva slags konkrete 

politiske strategier som følger av de diskursive posisjonene som er identifisert. Deretter kan man 

avdekke hva slags makt majoritetsposisjonen hviler på, og hvordan den sosiale praksisen virker 

tilbake på og opprettholder diskursenes posisjon og makt.  

Kritisk diskursanalyse sitt mandat er å avdekke maktforhold og samfunnsstrukturer som diskurser 

bidrar til å understøtte eller utfordre (Bratberg, 2017, s. 53). På denne måten kan kritisk 

diskursanalyse bidra til en frigjøring fra diskursens makt. Dette kritiske perspektivet fordrer at 

man retter blikket mot hvilke interesser eller aktører som tjener på rådende diskurser, samt hvilke 

grupper som blir marginalisert. Et annet spørsmål er hvorvidt de ulike interessene er bevisst de 

diskursive strategiene, eller om det foreligger manglende innsikt i språkets betydningstilskrivelse 

og konsekvens for sosial praksis.  

 

5.3 Oljens makt 

 

Oljens makt i det norske samfunn er et kontroversielt politisk fenomen som kommer til uttrykk 

både økonomisk, politisk, teknologisk og kulturelt. Forholdet mellom olje og makt, og 

konsekvensen av denne relasjonen har blitt studert og problematisert siden starten på det norske 

oljeeventyret. Det er denne maktrelasjonen som er interessant i analysen av sosial praksis, der 

maktens teknikker kan identifiseres, problematiseres og utfordres. Alle aspekter ved den sosiale 

verden, enhver interesse, beslutning, representasjon eller handling, er et produkt av 

maktrelasjoner og har en politisk slagside (Dunn & Neumann, 2016, s. 55). Den politiske 

styringen av oljenæringen hviler på faglige, sektorielle og politiske interesser, og er knyttet til 

ulike aktører og grupper sin virksomhet og handlingsvalg. Dermed blir det som anses som 

bærekraftig politikk i det felles virkeområdet mellom petroleumspolitikk og klimapolitikk preget 

av maktforhold, institusjonelle barrierer, innebygde vaner og handlingsmønstre (Haarstad & 

Rusten, 2018, s. 17). Debatten omkring krisepakken til oljenæringen føyer seg inn i en større 

debatt om oljens betydning, rolle og framtid i det norske samfunnet. Den konkrete krisepakken er 
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et uttrykk for rådende politiske interesser og prioriteringer i petroleumspolitikken, så vel som i 

klimapolitikken. 

Majoritetsposisjonen i debatten om krisepakken omfatter både flertallet av politikerne på 

Stortinget, men også oljenæringen, bransjeorganisasjonene og fagbevegelsen, samt en rekke 

eksperter og journalister, og flertallet av det norske folk, som oppga at de støttet krisepakken til 

oljenæringen (NRK, 2020). Krisepakken er dermed godt forankret i det norske demokratiet på 

tvers av partipolitiske skillelinjer. I analysen som følger er det denne majoritetsposisjonen og det 

brede grunnlaget for den rådende politikken som problematiseres. Det er særlig interessant å se 

på de politiske interessene, prioriteringene og handlingene som ligger til grunn for 

styringspartiene, Høyre og Arbeiderpartiet, samt de mellomstore partiene, Senterpartiet og 

Fremskrittspartiet, og deres samsvar med Konkraft-organisasjonenes interesser. Oljepolitikk er 

per i dag ikke en høyre-venstre skillelinje, og politikken som føres er i stor grad basert på en 

konsensus mellom partiene på tvers av høyre-venstre aksen. Partiene i ytterkantene utgjør 

ekstremene i oljepolitikken, og deres politiske prioriteringer får sjelden gjennomslag. Spørsmålet 

er om det er slik at bygg landet-diskursens hegemoni har lagt til rette for den vedtatte 

krisepakken, og med det begrenset andre handlingsmuligheter. I så fall hviler oljens makt på en 

diskurs om å bygge landet, og oljens støttespillere kapitaliserer på diskursens hegemoni. Så kan 

man stille spørsmål ved hvorvidt oljenæringen og dens støttespillere har ført en bevisst diskursiv 

strategi for å fremme egne interesser, eller om handlingsvalgene er ubevisste og et offer for 

diskursens makt. 

Det er politikerne som setter rammene for all petroleumsvirksomhet i Norge, og de kan stille 

detaljerte krav og lede virksomheten i den retning de ønsker. Den politiske styringen av 

petroleumsnæringen i Norge er et veletablert system med bred legitimitet i både næringen, 

partene i arbeidslivet, blant politikerne og folket. Det er i hovedsak Olje- og energidepartementet 

som styrer og regulerer næringen, ut i fra Stortinget og regjeringens petroleumspolitiske 

målsettinger. Politikken preges også av en veletablert lobbyvirksomhet med innspill fra næringen, 

spesielt gjennom Konkraft-samarbeidet. Det finnes ingen plan på, eller mål om å lage en plan på, 

å nedskalere eller avvikle norsk olje- og gassproduksjon. Allikevel blir petroleumssektoren berørt 

av den klima- og miljøpolitikken som føres, med mål for utslippskutt og grønn omstilling. 
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Prinsipp- og arbeidsprogrammer, regjeringsuttalelser og andre offisielle dokumenter sier noe om 

det politiske engasjementet, interessene og prioriteringene, som ligger til grunn for politikken 

som føres når det gjelder grønn omstilling av petroleumsvirksomheten, økonomien og 

arbeidsplasser. Dette utgjør den politiske praksisen slik den føres av de relevante aktørene i 

debatten om krisepakken til oljenæringen, samt den større debatten om petroleumsvirksomhetens 

plass i det norske samfunn.  

 

5.4 Politisk engasjement for omstilling av petroleumsnæringen  

 

Klimautfordringen og dens implikasjoner på produksjon og utvinning av petroleumsressurser har 

vært kjent siden 80-tallet. Politikerne har gradvis tatt innover seg alvoret av klimakrisen og 

dermed vedtatt stadig mer ambisiøse mål for utslippskutt. Med en kostnadseffektiv klimapolitikk 

har petroleumsnæring allikevel ekspandert kraftig siden 90-tallet, på grunnlag av et bredt politisk 

flertall. Mens et mindretall bestående av klima- og miljøbevegelsen og grønne partier forfekter en 

politisk styrt avvikling av petroleumsnæringen, forsvarer majoritetsposisjonen og et solid 

tverrpolitisk flertall at det i hovedsak er markedet som bør styre den grønne omstillingen. Alle er 

enige om at Norge skal føre en klimapolitikk som reduserer etterspørselen etter 

petroleumsressurser, men hvem som skal produsere det som fortsatt etterspørres bør, etter 

flertallets mening, være opp til markedet å bestemme. Det finnes flere argumenter mot en politisk 

styrt avvikling, blant annet at klimaeffekten er høyst usikker og at kostnadene kan bli svært høye. 

Olje- og energiminister Tina Bru (H) understreker disse argumentene i en tale til næringslivet i 

Stavanger i 2020, som et motsvar til at koronakrisen kan bli et taktskifte for avvikling av oljen:  

 

En direkte effekt er at andre oljeproduserende land med høyere utslipp per produserte enhet vil 

kunne dekke opp det norske bortfallet ved å øke egen produksjon. (..) Samtidig leverer næringen 

enorme kontantstrømmer til staten. Den representerer tusenvis av arbeidsplasser, 

teknologiutvikling, oljefondet og alt dere er vant med å høre (Regjeringen, 2020). 

 

Med dette understreker Bru at Norge fører en ”klimavennlig” oljepolitikk, som følge av lave 

utslipp ved produksjon. Stortinget og oljebransjen har blitt enige om målet om å kutte minst 40% 

av utslippene fra norsk sokkel innen 2030. De nasjonale klimamålene er derimot å kutte opp mot 
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55% av samlede utslipp innen 2030. Det etablerte samarbeidet mellom myndighetene og bransjen 

for en felles og ambisiøs klimapolitiske agenda, skaper et lavt konfliktnivå mellom bransjen og 

samfunnet forøvrig. Dermed får oljenæringen et større klimapolitisk spillerom enn andre 

næringer. Bygg landet-diskursens representasjon av oljenæringen som Norges viktigste næring 

bidrar til å skape dette handlingsrommet for særbehandling av petroleumssektoren. Konkraft 

fremhever at utslippskuttene skal sørge for at oljenæringen kan fortsette å produsere i tiden 

fremover: 

 

Olje og gass produsert med et lavt klimafotavtrykk i Norge vil utgjøre et konkurransefortrinn 

fremover, og de ambisiøse klimamålene vil derfor bidra til at olje- og gassnæringen fortsatt vil 

skape store verdier for det norske samfunnet (Konkraft, 2020, s. 6).  

Den felles oppfatningen hos majoritetsposisjonen rekontekstualiserer norsk olje inn i en 

klimapolitisk kontekst. Denne strategien har ligget til grunn siden petroleumsmeldingen fra 2011, 

og legger til rette for forståelsen av norsk olje som, om ikke klimavennlig, i hvertfall mer 

klimavennlig. Prioriteringene viser også at kollektive og nasjonale hensyn, i form av økonomi, 

arbeidsplasser og verdiskapning, ligger til grunn. Til sammen kan dette kan anses som en 

videreføring av etablert oljepolitikk. Bygg landet-diskursen reflekterer og reproduserer 

majoritetsposisjonens oppfatning av oljenæringen som klimavennlig, og dette begrenser 

handlingsrommet for å diskutere en styrt avvikling av oljen begrunnet med klimahensyn. Derfor 

er avvikling sjelden et tema når den tverrpolitiske majoritetsposisjonen fremmer sine politiske 

prioriteringer for oljenæringen. Allikevel er det krefter som drar debatten i den retning, og da blir 

flertallet nødt til å tilpasse sin argumentasjon. Hovedprinsippet som ligger til grunn for 

majoritetsposisjonens engasjement er ”ikke avvikling” men omstilling, eller utvikling, slik det 

fremkommer i partiprogrammene til styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet: 

 

Omstille, ikke avvikle (Høyre, 2021).  Utvikling, ikke avvikling (Arbeiderpartiet, 2021). 
 

Siden oljeprisfallet i 2014 har omstilling og utvikling vært høyt på agendaen, og dette ble 

ytterligere aktualisert med oljeprisfallet og koronakrisen i 2020. Ettersom norsk økonomi, 

sysselsetting og verdiskapning i stor grad er knyttet til og avhengig av petroleumssektoren, er 

inkludering av petroleumsnæringen en viktig prioritering i den grønne omstillingen, som skal 
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bygge på den samme kompetansen og teknologien. Denne prioriteringen fremkommer av de 

større partienes målsettinger for grønn omstilling, herunder opposisjonspartiene Arbeiderpartiet 

og Senterpartiet, og Høyre-regjeringen: 

 

Vi vil legge grunnlaget for nye næringer som kan stå på̊ skuldrene til var mest teknologisk 

avanserte og innovative næring i dag, nemlig oljebransjen (Arbeiderpartiet, 2021, s. 84). 

 

Det er avgjørende at omstillingen skjer på en slik måte at kraft, ekspertise, teknologi, opparbeidet 

gjennom oppdrag fra oljevirksomheten blir overført til prosjekt innenfor fornybar og annen 

industri (Senterpartiet, 2021, s. 42). 

 

De menneskene, den kunnskapen og den kompetansen som er i olje- og gassnæringen kommer til 

å bli ekstremt viktig også for den grønne omstillingen (Regjeringen, 2020). 

 
Ap, Sp og Høyre-regjeringens prioriteringer understreker oljenæringens teknologiske kompetanse 

som viktig for videre industri- og teknologiutvikling forankret i Norge. Denne prioriteringen kan 

ses i lys av petroleumspolitikken fra starten av oljeeventyret, der oljevirksomheten, med bred 

konsensus på Stortinget, ble betraktet som et middel til norsk industrialisering. Å bevare 

teknologisk kompetanse i oljenæringen, for å gjennomføre det grønne skiftet, bygger videre på 

oljenæringens status som teknologisk innovativ. Bygg landet-diskursens representasjon av 

oljenæringen som avgjørende for å lykkes med omstillingen gjenspeiles og reproduseres i 

majoritetsposisjonens politiske prioriteringer, og begrenser handlingsrommet for alternative 

veivalg for grønn omstilling utenom oljenæringen. Disse prioriteringene samsvarer og bekreftes 

også av de målsettingene oljenæringen har satt i sitt veikart for grønn omstilling: 

 

Kompetansen og erfaringen fra operatører, leverandører og rederinæringen i Norge skal brukes til 

å gradvis skape en ny og framtidsrettet energinæring i Norge. (..) Dette vil sammen med mål for 

reduserte utslipp i Norge legge grunnlaget for videre verdiskaping og arbeidsplasser på vei mot et 

framtidig nullutslippssamfunn (Konkraft, 2020, s. 35). 

Til sammen ligger teknologisk utvikling og industrialisering, i et langsiktig perspektiv for 

framtidig verdiskapning, til grunn for majoritetsposisjonens strategi for grønn omstilling. Dermed 
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spiller fortsatt hensynet til framtidssamfunnet og framtidige generasjoner en rolle i oljepolitikken 

som føres, selv om det kan argumenteres for det motsatte.  

 

Majoritetsposisjonen fører en politikk for grønn omstilling via oljenæringen som bygger på 

prinsippet om forutsigbarhet og stabile rammevilkår. Konkraft skriver i sin framtidsrapport at 

deres klimapolitiske strategi er avhengig av at den etablerte politikken videreføres:  

 

Stabile og forutsigbare rammebetingelser som stimulerer til innovasjon og en videreføring av 

dagens skatteregime sikrer konkurransekraft for næringen framover. Dette er svært viktig for å gi 

trygghet til å foreta langsiktige klima- og teknologiinvesteringer knyttet til produksjon av olje og 

gass, CO2- fangst og -lagring og hydrogen fra naturgass og havvind (Konkraft, 2020, s. 52).  

Konkraft fremsetter en interesse om stabile rammebetingelser og bevaring av det etablerte 

skatteregimet. Interessen kan tolkes som et krav, ettersom de setter dette opp som et premiss for å 

lykkes med grønn omstilling på sikt. Konkraft sitt krav blir lyttet til, og det politiske flertallet 

prioriterer forutsigbarhet i politikken som føres. Derfor mener Høyre at: 

Oljenæringen må fortsette å ha gode og forutsigbare rammevilkår som bidrar til investeringer og 

vekst på sokkelen. Samtidig må klimagassutslippene fra norsk sokkel reduseres for at vi skal nå 

klimamålene (Høyre, 2021, s. 11). 

Og Arbeiderpartiet vil: 

Sikre oljenæringen forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å opprettholde kompetanse 

og gjøre langsiktige investeringer (Arbeiderpartiet, 2021). 

Den tverrpolitiske konsensusen om stabilitet og forutsigbarhet ligger fortsatt til grunn for 

petroleumspolitikken. Målet er å sikre et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel, slik at etablert 

kompetanse ikke går tapt, men kan bidra til å utvikle nye, grønne løsninger for framtiden. Denne 

politikken gjenspeiler bygg landet-diskursens representasjon av grønn omstilling via 

oljenæringen, som igjen virker tilbake på videreføring av etablert politisk praksis. Omstillingen 

og utviklingen av petroleumsnæringen innebærer med det en bevaring av status quo i 

rammebetingelser, lete- og skatteregimet. Bygg landet-diskursens fremstilling av grønn 

omstilling via oljenæringen som eneste alternativ, og alt annet som urealistisk og utopisk, fører til 
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en videreføring av en tilsynelatende realistisk og pragmatisk tilnærming til grønn omstilling. 

Dette begrenser handlingsrommet for å endre oljenæringens rammebetingelser.  

 

Tidligere har det ikke vært aktuelt å røre ved de forutsigbare og stabile rammebetingelsene for 

oljenæringen, men i møte med oljeprisfallet og koronakrisen i 2020 kom denne muligheten på 

agendaen og debatten om grønn omstilling ble aktualisert. Bygg landet-diskursens 

representasjonen av krisen som helt unik og uventet, åpnet et handlingsrom for å gjøre historiske 

endringer i skatteregimet og sikre oljenæringen enda bedre rammevilkår enn de allerede etablerte 

gunstige betingelsene. Da koronakrisen og oljekrisen var et faktum fremstilte Konkraft et forslag 

om skattetiltak som skulle hjelpe næringen gjennom krisen, og deres mål var å: 

 

Ivareta aktivitet i hele verdikjeden, unngå at leverandørkjeder forvitrer, unngå oppsigelser, og 

sikre at kompetanse, herunder sikkerhets- og beredskapsopplæring vedlikeholdes og at den 

videreføres til nye generasjoner (Konkraft, 2020). 

Stortinget responderte ved å be regjeringen om å undersøke mulighetene for å vurdere ulike 

virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i 

norsk leverandørindustri. Dette resulterte i et forslag fra regjeringen om midlertidige endringer i 

Petroleumsskatteloven med mål om å: 

Opprettholde aktivitet og sørge for gjennomføring av allerede planlagte prosjekter, samt forhindre 

et bratt fall i aktiviteten, som igjen ville ført til en negativ utvikling med permitteringer, 

oppsigelser og eventuelt konkurser (Regjeringen, 2020). 

 

Regjeringens og næringens oljepolitiske prioriteringer i møte med krisen sammenfaller og 

gjenspeiler bygg landet-diskursens representasjon av krisen som en trussel mot det bestående og 

et dypt og bratt fall i aktiviteten. Konkraft anmodet også myndighetene om å se helheten i den 

krevende situasjonen: 

	

Konkraft, som representerer hele olje- og gassbransjen, med arbeidsgivere og arbeidstakere, fra 

alle deler av verdikjeden, oppfordrer myndighetene og bransjen selv til å ta et helhetsperspektiv og 

se betydningen for det norske samfunnet av at en samlet næring kommer gjennom denne krevende 

tiden på en best mulig måte (Konkraft, 2020).  
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Konkraft ber myndighetene om å prioritere oljenæringen fordi den har betydning for samfunnet 

som helhet, og dette samsvarer også med majoritetsposisjonens perspektiver: 

Aktivitet vil sikre arbeidsplasser og opprettholde konkurransekraften i hele verdikjeden av det 

som er Norges største og viktigste næring. Slik sikrer vi også fortsatt verdiskaping fra olje- og 

gassressursene og inntekter til vår felles velferd (Regjeringen, 2020). 

 

Prioriteringen av tiltak for oljenæringen likestilles med prioriteringen av det norske samfunn og 

velferd som helhet. Dette gjenspeiler bygg landet-diskursens representasjon av oljen som uløselig 

knyttet til det norske fellesskapet. Siden starten på oljeeventyret har kollektive og nasjonale 

hensyn vært viktige bærebjelker for petroleumspolitikken. Krisepakken til oljenæringen kan ses 

på som en videreføring av denne praksisen, og et uttrykk for den rådende bygg landet-diskursen. 

 

Det politiske engasjementet imot krisepakken og for en styrt avvikling av oljenæringen, er stadig 

forbeholdt minoritetsposisjonen, bestående av klimabevegelsen og miljøpartiene. Allikevel kan 

krisepakken til oljenæringen tolkes som at majoritetsposisjonen ønsker en styrt omstilling. 

Krisepakken ble begrunnet i å opprettholde aktivitet og sørge for gjennomføring av allerede 

planlagte prosjekter og dermed kan det tolkes som en videreføring av etablert praksis. Allikevel 

førte det politiske flertallet en politikk for å motvirke markedskreftene, lav oljepris og lav 

etterspørsel. Dermed kan man stille spørsmål ved hvorvidt krisepakken er et uttrykk for en 

oljepolitikk i endring.  

 

5.5 Politisk engasjement for en styrt avvikling av petroleumsnæringen 

 

Minoritetsposisjonen i debatten om krisepakken til oljenæringen legger helt andre prinsipper og 

prioriteringer til grunn for sin politikk. En samlet klimabevegelse vil ha Norge raskt ut av 

oljealderen, og koronakrisen og oljeprisfallet ble betraktet som en mulighet for å starte 

avviklingen. Minoritetsposisjonens prioriteringer står i opposisjon til majoritetsposisjonen, og 

dette reflekterer økonomisk klimarisiko-diskursens preg av å være en motdiskurs mot bygg 

landet-diskursen. Det er vanskelig for minoritetsposisjonen å få gjennomslag for sin politikk 

innenfor rammene som er skapt av majoritetsposisjonen. Innenfor bygg landet-diskursens rammer 
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blir mindretallets politikk for å avvikle oljenæringen, en urealistisk og lite pragmatisk utopi, som 

går imot nasjonale og kollektive hensyn, og imot grønn omstilling. 

 

Minoritetsposisjonen vil fremskynde grønn omstilling av petroleumsnæringen og forsvarer en 

styrt avvikling eller nedskalering av norsk oljevirksomhet. De siste årene har særlig Miljøpartiet 

De Grønne (MDG), og etterhvert Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt og Venstre i ulik grad 

programfestet å starte avviklingen. MDG er det eneste partiet som har vedtatt en sluttdato for 

petroleumsvirksomhet: 

 

I tråd med vårt klimaansvar vil vi gjennomføre en planmessig, kontrollert omstilling vekk fra 

petroleumsvirksomhet innen 2035 (Miljøpartiet De Grønne, 2020, s. 6). 

Et noe mindre ambisiøst, men allikevel høyst kontroversielt standpunkt deles av SV, Venstre og 

Rødt, og det dreier seg om i første omgang å slutte å lete etter olje: 

SV vil at Norge ikke skal gi flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og gassutvinning på 

norsk sokkel (Sosialistisk Venstreparti, 2020, s. 10). 

Minoritetsposisjonen vil ta Norge trygt ut av oljeavhengigheten, og dette reflekterer økonomisk 

klimarisiko-diskursens representasjon av en satsning på oljenæringen som høyst risikofylt. Men å 

føre klimapolitikk på bekostning av oljenæringens videre utvikling og ekspansjon, er svært 

kontroversielt, og dette forandret seg ikke med koronakrisen og oljeprisfallet i 2020. Krisepakken 

til oljenæringen bekreftet tvert imot at flertallet på Stortinget vil videreføre etablert 

petroleumspolitikk.  

En samlet klima- og miljøbevegelse, bestående av WWF, Bellona, Framtiden i Våre Hender, 

Greenpeace, Naturvernforbundet, Skift, Norsk klimastiftelse og Zero, leverte et brev til 

Stortingets finanskomite med sine synspunkter på krisepakken til petroleumsnæringen. 

Prioriteringene som lå til grunn for dette brevet var å unngå økonomisk klimarisiko ved å gi 

skatteletter til oljenæringen: 

Dersom Norge nå benytter krisen til å stimulere til økt utbygging av nye olje- og gassreserver, så 

utgjør det en betydelig klimarisiko for norsk økonomi. (..)Vi ber derfor Stortinget sikre et 

skattesystem for petroleumsnæringen som ikke gjør Norge enda mer utsatt for økonomisk 
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klimarisiko i årene framover (Klimabevegelsen, 2020). 

Klimarisikoen for norsk økonomi og samfunn var prioriteringen til klimabevegelsen da de ba 

Stortinget om å benytte muligheten til å innføre et mer nøytralt skatteregime: 

Stortinget bør benytte denne anledningen til å innføre et nøytralt skatteregime for norsk 

petroleumsvirksomhet, slik at den økonomiske klimarisikoen for samfunnet reduseres 

(Klimabevegelsen, 2020). 

Å benytte oljekrisen som en mulighet for omstilling reflekterer økonomisk klimarisiko-

diskursens oppfatning av krisen som en mulighet for grønn transformasjon. Det er bred enighet 

blant mindretallet om at en videre satsning på petroleum står i veien for en storstilt satsning på 

fornybar industri, og dette gjenspeiler økonomisk klimarisiko-diskursens representasjon av en 

oljenæring som hindrer grønn omstilling. 

Når minoritetsposisjonen forfekter en styrt avvikling av petroleumsvirksomheten i Norge, er dette 

på grunnlag av en prioritering av både klima og framtidige generasjoner, men også for dagens 

økonomi og arbeidsplasser. Deres prioritet er å styre og raskt igangsette en omstilling som er 

uunngåelig, slik SV befester i sitt partiprogram: 

Olje- og gassindustrien kan ikke fortsette å være vår bærende næring. Det er derfor nødvendig 

med en ny stor industrisatsing på nye arbeidsplasser som bygger på den kunnskapen og 

kompetansen vi har. Vi må sikre arbeidsplasser som er viktige i dag og for framtida (Sosialistisk 

Venstreparti, 2020, s. 4).  

Også klimabevegelsen deler denne prioriteringen av å styre omstillingen med det formål å skape 

nye, grønne løsninger og arbeidsplasser: 

I tillegg må vi sørge for en rettferdig omstilling for de oljearbeiderne som blir rammet av 

oljekrisen slik at de kan jobbe med å utvikle nye grønne løsninger som kan sørge for 

verdiskapning og arbeidsplasser i mange år framover (Klimabevegelsen, 2020). 

Minoritetsposisjonen setter klimarisiko på agendaen og stiller seg imot en videre leting etter olje. 

I lys av klimaspørsmålets inntog i petroleumspolitikken utgjør minoritetsposisjonen den radikale 

posisjonen som har bidratt til oljenæringens omstilling og fornyelse, med utslippskutt, 

klimavennlig teknologi og elektrifisering. I dag står minoritetsposisjonen imidlertid utenfor det 
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etablerte, fordi innenfor konteksten av klimaendringer og klimakrise blir en styrt avvikling av 

oljenæringen eneste legitime alternativ. Minoritetsposisjonen står stadig i opposisjon til 

majoritetsposisjonen, og dette reflekterer styrkeforholdet mellom økonomisk klimarisiko-

diskursen og bygg landet-diskursen. Selv om stadig flere tar til orde for en mer radikal 

tilnærming til omstilling av petroleumsnæringen, blir ikke mulighetene for dette utredet eller 

vurdert. Bygg landet-diskursens hegemoni begrenser handlingsrommet for radikal grønn 

omstilling av petroleumsnæringen, og uten flertallsmakt er det begrenset med virkemidler 

minoritetsposisjonen kan ta i bruk for å styre oljepolitikken i en annen retning. 

 

5.6 Diskursiv og sosial praksis 

 
Motsetningen mellom olje og klima kan synes åpenbar, som et konkret og verdibasert valg 

mellom en økonomi avhengig av skadelig klimautslipp og en umiddelbar dreining i retning grønn 

energi. Hva diskursanalysen avdekket var imidlertid en dominerende representasjon av gradvis 

omstilling av oljenæringen, med vekt på arbeidsplasser og velferd, og en insistering på at et 

grønnere samfunn skal vokse fram gradvis, snarere enn som en respons på en umiddelbar krise. 

Slik evner bygg landet-diskursen langt på vei å nøytralisere økonomisk klimarisiko-diskursen, og 

krisepakken til oljenæringen fremstilles som et klimatiltak for å lykkes med grønn omstilling i 

petroleumssektoren. Bygg landet-diskursens hegemoniske posisjon som premissgiver for 

debatten om krisepakken kan ha begrenset handlingsrommet for en mer radikal grønn omstilling, 

og hva som anses som ansvarlig politikk i møte med oljekrisen. Norsk styring og kontroll har 

vært et bærende prinsipp for petroleumspolitikken siden starten på oljeeventyret. Forutsigbare og 

stabile rammevilkår for oljeselskapene, en hjelpende hånd til oljearbeiderne, alt for fellesskapets 

beste i møte med grønn omstilling, er virkelighetsoppfatningen som ligger til grunn for bygg 

landet-diskursen. Disse virkelighetsoppfatningene kan ha skapt et handlingsrom for en i overkant 

generøs krisepakke til oljenæringen, og bygg landet-diskursen kan ha begrenset handlingsrommet 

for en transformativ grønn omstilling. Hvilken rolle spilte språket for å frembringe og legitimere 

denne krisepakken? Og var dette et resultat av bevisste diskursive strategier, eller gikk diskursens 

makt upåaktet hen? Og hvordan virker den sosiale praksisen tilbake på diskursens hegemoniske 

posisjon og makt? Siden diskurs ikke kan observeres eller måles, må antakelsen om diskursens 

makt tolkes ved å studere sammenhengen mellom diskursiv og sosial praksis. Nedenfor følger en 
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kritisk diskusjon om bygg landet-diskursens makt i å sette premissene for hva som oppfattes som 

forutsigbart, rettferdig, godt og ansvarlig. 

 

5.6.1 Forutsigbarhet for oljeselskapene  

Siden starten på oljeeventyret har nasjonal styring og kontroll vært grunnleggende for politikken 

som føres for petroleumsvirksomhet i Norge, og et hovedmål i petroleumspolitikken har vært å 

legge til rette for lønnsom produksjon ved at myndighetene regulerer næringen og bidrar med 

helhetlige, klare og forutsigbare rammer (Norsk Petroleum, 2021). Dette målet fremkommer også 

hos flertallet av partiene på Stortinget, som er enige om en politikk der forutsigbarhet og stabile 

rammevilkår ligger til grunn. Vedtaket om midlertidige endringer i Petroleumsskatteloven vil 

skrive seg inn i norsk industrihistorie nettopp fordi vedtaket er i historisk. Petroleumsskatteloven 

har stått fast siden 1975 og det har ikke kommet noen signaler på at denne skal endres. Bygg 

landet-diskursens representasjon av oljekrisen som en trussel mot det bestående og mot grønn 

omstilling, åpnet et handlingsrom for å gjøre endringer i det veletablerte skatteregimet, begrunnet 

i å skape forutsigbarhet. 

 

Man kan argumentere for at forutsigbarhet vil være å frastå fra å gjøre endringer i en lov som har 

ligget støtt i flere tiår. Allikevel ble Petroleumsskatteloven endret i et forsøk på å bevare status 

quo i oljenæringen og i omstillingen, og dermed som en videreføring av etablert politisk praksis. 

Bygg landet-diskursens diskursive strategi og den politiske praksisen tok eierskap til hva som ble 

ansett som forutsigbart. Selv om de midlertidige endringene kan ses på som et brudd med 

forutsigbarheten, ble de altså fremstilt og forstått som det motsatte. Skattetiltakene skulle skape 

den forutsigbarheten oljeselskapene trengte for å drifte videre som normalt. Krisen, representert 

som en trussel mot det bestående, men også mot kontinuiteten i den påbegynte grønne 

omstillingen av oljenæringen, skapte en enten-eller tankegang. Krisepakken ble representert som 

eneste mulige handlingsalternativ. Monopolet på kunnskap om handlingsrommet Norge hadde i 

møte med krisen, ga makt til og bidro til majoritetsposisjonens gjennomslag. Bygg landet-

diskursens hegemoni naturaliserte de ekstraordinære skattetiltakene.  

 

Dersom dagens klimapolitiske mål, både nasjonalt og globalt, blir realisert, og man ser en 

transformativ omstilling av energimarkedene innen 2030 og 2050, kan dette utfordre hva som er å 
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anse som forutsigbart. Kanskje ville det vært mer forutsigbart å utrede alternative veivalg, som en 

nedtrapping av petroleumsvirksomheten, i første omgang ved å slutte å lete? Dette er tross alt en 

realitet som vil møte næringen på et eller annet tidspunkt. Med krisepakken til oljenæringen kan 

myndighetene derimot ha lagt et nytt grunnlag for hva som anses som forutsigbart. Samtlige 

utredninger og rapporter viser til en økende økonomisk klimarisiko ved investeringer i og leting 

etter petroleumsressurser, og det er ikke usannsynlig at en liknende krise kan oppstå igjen. Er det 

slik at neste gang oljeprisen faller, så skal den norske stat igjen stille opp med en storstilt 

krisepakke for å videreføre etablert praksis? Krisepakken til oljenæringen kan ha satt presedens 

for hvordan den norske stat skal forholde seg til en stadig mer utsatt oljenæring. Dermed kan man 

stille spørsmål ved hvorvidt krisepakken er et uttrykk for forutsigbar politikk, eller om den utgjør 

et lite gjennomtenkt og uansvarlig politisk valg, av mangel på andre legitime 

handlingsalternativer. Bygg landet-diskursen kunnskapsgrunnlag, årsakssammenhenger og 

virkelighetsoppfatninger kan ha innskrenket handlingsrommet i møte med korona- og oljekrisen, 

og prinsippet om å føre en forutsigbar og stabil politikk overfor oljenæringen, kan ha virket 

tilbake på forståelsen av krisepakken som et legitimt handlingsvalg for å opprettholde denne 

forutsigbarheten. 

 

Forutsigbarheten for oljenæringen bunner også i en bred, tverrpolitisk konsensus, som siden 

starten på oljeeventyret har vært enige om de store linjene og takten i petroleumspolitikken. Det 

var et viktig premiss i forhandlingene om krisepakken at den skulle ha støtte hos et tverrpolitisk 

flertall, slik at et eventuelt maktskifte ikke ville rokke ved forutsigbarheten for oljeselskapene. 

Selv om bare et fåtall småpartier har tatt til orde for en kontrollert nedtrapping av 

oljevirksomheten, åpner stadig flere politikere og opinionsledere øynene for et slikt alternativ. Er 

det slik at det politiske flertallet nå er låst til en storkoalisjon som en garanti for forutsigbarheten 

til oljeselskapene? På et tidspunkt vil flertallet snu, og det blir spennende å se når og hvorvidt 

norsk petroleumspolitikk blir partipolitikk, og hvor lenge konsensusen overlever. 

 

Hva som ligger i forutsigbarhet for oljenæringen har forandret seg med denne krisepakken, og det 

vil også forandre seg i framtiden. Selv om bygg landet-diskursen legger til rette for folks 

oppfatning av oljen som en del av løsningen, så vil den globale klimapolitikken til slutt være 

uforenelig med å opprettholde representasjonen av oljenæringen som klimavennlig. Koronakrisen 
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og oljekrisen i 2020 kan ha oppstått i et brytningspunkt i norsk politikk, der det som ble ansett 

som det mest forutsigbare og ansvarlige handlingsalternativet, var en videreføring av det 

etablerte. Maktstrukturene og institusjonene i det norske samfunn var ikke klar for å ta det store 

spranget i retning grønn omstilling, og ble derfor sittende fast i innebygde vaner og 

handlingsmønstre, og muligens utdaterte oppfatninger av det forutsigbare.  

 

5.6.2 Rettferdighet overfor Norges viktigste næring  

Norsk olje- og gassnæring er Norges største og viktigste næring, både når det gjelder andel av 

verdiskapning, inntekter til staten, investeringer og arbeidsplasser. Med nasjonal styring og 

kontroll har staten sørget for at gevinsten fra oljeutvinning har kommet hele det norske samfunn 

til gode. Oljepengene har vært viktige for å bygge en omfattende velferdsstat, og de har 

muliggjort at Norge besitter verdens største fond, oljefondet, som skal sikre velferden også for 

framtidige generasjoner. Under koronakrisen har en stor økning i oljepengebruken muliggjort at 

en rekke krisepakker i milliardklassen har blitt delt ut til næringer og mennesker berørt av 

koronatiltakene. Oljepenger har hatt stor betydning for Norge, det er det ingen tvil om.  

 

Bygg landet-diskursen understreker oljens betydning for Norges heldige økonomiske situasjon, 

også i krisetider. Dette legger grunnlag for en ide om takknemlighet og stolthet overfor næringen 

som ”redder” resten av samfunnet. Budskapet tydeliggjøres ytterligere ved å representere 

oljenæringen som oljearbeideren, deres familier og lokalsamfunns viktige bidrag til det norske 

samfunn. Krisepakken til oljenæringen blir i denne sammenheng et spørsmål om rettferdighet 

overfor en kriserammede familier. Et viktig perspektiv fra majoritetsposisjonen var deres besøk 

rundt omkring hos kriserammede bedrifter. Personlige historier, sterke følelser og vanlige folks 

opplevelser lå i front av argumentasjonen, og usikkerheten knyttet til hvorvidt disse 

arbeidsplassene ville overleve ble representert som uholdbart. Arbeidsplasser i oljenæringen og i 

leverandørindustrien, som er viktige for lokalsamfunn og familier over hele landet, blir gjort til 

gjenstand for sterke følelser. Denne virkelighetsoppfatningen appellerer til rettferdighetssansen. 

Det ville tross alt vært svært urettferdig å ikke hjelpe disse familiene, som har stått på for vår 

felles velferd. Krisepakken ble et uttrykk for rettferdighet. På denne måten omgjør bygg landet-

diskursen diskusjonen om mottakere av krisehjelp fra en diskusjon om bærekraftige og grønne 

løsninger, til en diskusjon om hvem som er verdige mottakere av krisepenger. Dermed kan 
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etablert politisk praksis opprettholdes. Ved å dele ut krisepenger til oljenæringen bekrefter også 

den sosiale praksisen at oljenæringen er verdige mottakere av krisepenger. Et kritisk spørsmål i 

denne sammenheng er hvorvidt en takknemlighet og rettferdighetsprinsipper bør styre retningen i 

oljepolitikken.  

 

Bygg landet-diskursen har et fortrinn når det gjelder argumentet om arbeidsplasser i oljenæringen 

kontra i fornybar industri. Arbeidsplassene i oljenæringen er nære i både tid og rom, de er 

konkrete og håndfaste og en del av den norske arbeidsvirkeligheten. Framtidige arbeidsplasser i 

fornybar industri fremstår i motsatt tilfelle som fjernt og abstrakt. De språklige kvalitetene som 

utgjør bygg landet-diskursen forteller en historie om den hardtarbeidende oljearbeideren i 

kjeledress på en plattform eller et verft langs den norske kysten. Denne historien representerer 

”den virkelige verden” og der den ”faktiske” verdiskapningen i Norge foregår. Dette taler til 

oljens fordel i form av håndfaste arbeidsplasser og inntekter, og det legitimerer en politisk praksis 

som fremstår pragmatisk og realistisk. I denne sammenheng skapes en motsetning mellom 

arbeiderne i distriktene og den urbane eliten i byene, og bygg landet-diskursen hengir seg dermed 

til en by-land skillelinje. Å støtte verdiskapning i distriktene blir på denne måten et by-land 

spørsmål, heller enn et spørsmål om grønn omstilling. 

 

Takknemlighet, stolthet og rettferdighet overfor oljenæringen, eller oljearbeideren i ”den 

virkelige verden”, flytter debatten om krisepenger fra strukturelt til et affektivt plan. Man kan 

dermed stille spørsmål ved hvorvidt petroleumspolitikk har blitt et uttrykk for identitetspolitikk, 

der oljearbeiderne som en gruppe i samfunnet utsettes for urettferdighet og et ufortjent negativt 

omdømme. Uttrykkelsen av urettferdigheten kommer i hovedsak til uttrykk hos politikere, 

opinionsledere og media, som taler på vegne av en visstnok marginalisert gruppe oljearbeidere i 

distriktene. At forsvaret av oljenæringen går på tvers av partipolitiske skillelinjer, viser også at 

petroleumspolitikken overskrider tradisjonelle ideologier. Spørsmålet om grønn omstilling blir et 

spørsmål om urettferdighet overfor en tilsynelatende urettferdig behandlet næring, og dette kan 

stå i veien for en større satsning på grønn industri på bekostning av oljeindustrien. 

 

Ved å omgjøre strukturelle spørsmål om økonomi, arbeidsplasser og grønn omstilling, til 

personlige historier, arbeidsfolk og kjeledresser, styrket dette legitimiteten til krisepakken og la 
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til rette for en rettferdighetssans for hvilket handlingsvalg som var rett. Dette stiller ikke spørsmål 

ved hva som er rettferdig i et økonomisk klimarisiko-perspektiv. Kan en utstrakt hånd til 

oljearbeideren i dag bidra til å holde oljenæringen kunstig i live, og dermed føre til at enda fler 

mister jobben i framtiden? 

 
5.6.3 Olje for fellesskapets beste 

Det norske oljeeventyret har bidratt til store inntekter til den norske statskassen og muliggjort en 

omfattende velferdsstat som har kommet hele det norske folk til gode. Med norsk styring og 

kontroll av petroleumsnæringen har det norske fellesskapet tatt en stor del av den økonomiske 

risikoen i oljevirksomheten, og dermed høstet gevinsten. Som resultat av en villet politisk praksis 

har derfor Norge som helhet følt eierskap til oljeeventyret. Oljeeventyret nærmer seg slutten, 

etterspørselen etter olje er på vei ned, og risikoen ved mer leting og nye utbygging øker. 

Allikevel har petroleumspolitikken forblitt uendret, selv om omstendighetene og markedene har 

endret seg. Bygg landet-diskursens uløselige tilknytning mellom olje og det norske felleskap 

begrenser handlingsrommet for en ny kurs, og opprettholder status quo i petroleumspolitikken, 

selv om det muligens er på tide med en ny risikovurdering for fellesskapet ved en videre satsning 

på olje.  

 

Da koronakrisen og oljekrisen traff Norge i 2020 ble krisen framstilt som en krise for det norske 

felleskapet og norsk velferd. ”Alle er vi berørt” slik NHO-sjefen uttrykte. Bygg landet-diskursen 

naturaliserer en videreføring av oljen som utelukkende positivt for det norske fellesskapet, og 

legitimerer dermed en videre satsning på oljen. Nasjonsbyggingsstrategien som styringspartiene, 

særlig Arbeiderpartiet, har ført etter krigen, har vært sterkt forankret i oljeeventyret, og derfor kan 

det være vanskelig å fravike denne fortellingen. I denne sammenheng vil det å være imot olje og 

imot krisepakken, likestilles med å være i mot en videreutvikling av den norske velferdsstaten. Et 

nei til olje blir et nei til norsk velstand. Den sosiale praksisen bekrefter denne 

virkelighetsoppfatningen ved å følge opp oljenæringen med en krisepakke, fremmet som et tiltak 

for å redde vår felles velferd. 

 

Bygg landet-diskursens hegemoniske posisjon tillater at aktører snakker om en felles norsk 

fortelling om oljeeventyret, og et felles norsk ”vi”. Dette ”vi”-et omfatter hele det norske folk, og 



 91 

legitimerer dermed de prioriteringer og politiske føringer som legges på oljenæringen, i og med at 

de tilsynelatende henter støtte hos hele det norske folk. I 2019 sto flere tusen barn og unge å 

demonstrerte for klimahandling. Et av kravene til de klimastreikende ungene var full stopp i 

utdeling av oljelisenser. En samlet norsk klimabevegelse, og etterhvert flere opinionsledere i 

mediene og partier på Stortinget, tar til orde for å stoppe letingen etter olje. Bygg landet-

diskursens ”vi” omfatter dermed ikke alle, selv om diskursen skaper en oppfatning av dette. ”Vi”-

et omfatter majoritetsposisjonen, og deres makt i det norske samfunnet skygger over og avskriver 

de motstridende interessene som hengir seg til økonomisk klimarisiko-diskursen. På denne måten 

blir motstemmer marginalisert og presset utenfor debatten om oljeeventyret og det norske 

felleskap. 

 

Dersom petroleumspolitikken skal være til fellesskapets beste er kan man stille spørsmål ved 

hvem som omfattes av dette fellesskapet. Oljeselskapene, underskogen av leverandørbedrifter, og 

dermed NHO og andre næringslivsorganisasjoner, samt arbeiderne i disse bedriftene og 

fagbevegelsen, kom godt ut av krisepakken til oljenæringen. Krisepakkens hensikt var å 

opprettholde aktivitet, investeringer og bevare arbeidsplasser, noe den har gjort, og derfor har 

planlagte prosjekter blitt gjennomført og arbeidsplasser har bestått. Det brede politiske flertallet 

på Stortinget fremstår i andre enden som svært responsive, og på lag med næringsliv og 

arbeidere. Dette fellesskapet kommer godt ut av krisepakken. Det finnes andre fellesskap som 

kommer dårligere ut. For de grupper i samfunnet som vil ha Norge ut av oljeavhengigheten, som 

vil fremskynde grønn omstilling, og som legger klimakrisen og dens konsekvenser for barn, unge 

og framtidige generasjoner til grunn, er krisepakken et uttrykk for å dra Norge lenger ned i 

oljeavhengigheten og lenger unna en større grønn omstilling av samfunnet. For disse gruppene er 

ikke krisepakken et uttrykk for fellesskapets beste. Tvert imot utgjør krisepakken en risiko for feil 

bruk av fellesskapets midler på en utdatert næring. 

 

Bygg landet-diskursens hegemoni opprettholder en oppfatning av oljen og det norske fellesskapet 

som uløselig tilknyttet hverandre, og majoritetsposisjonens makt i det norske samfunnet bidrar til 

å reprodusere denne oppfatningen ved å prioritere oljen for fellesskapets beste. I møte med 

koronakrisen og oljekrisen skapte dette et handlingsrom for å bidra med krisepenger til 

oljenæringen, ettersom dette var av fellesskapets beste interesse. Andre alternativer ville således 
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være imot fellesskapets interesser. En diskusjon omkring hva som faktisk utgjorde de beste 

handlingsvalgene for fellesskapet i møte med oljekrisen ble undertrykt, og konsekvensen kan bli 

et tilsynelatende samlet, men i realiteten et fragmentert norsk fellesskap, som taper konkurransen 

i møte med grønn omstilling.  

 
 
5.7 Barrierer mot grønn omstilling  
  
Hvorvidt krisepakken til oljenæringen blir en vellykket satsning er høyst usikkert, og forskning, 

produsert ut i fra ulike scenarioer, peker i mange retninger. Det som er sikkert er at Norge ikke 

skal leve av oljen i framtiden, og at en grønn omstilling av petroleumsnæringen er uunngåelig. 

Denne omstillingen er i gang, men rapporter viser at den ikke har kommet så langt som man 

hadde håpet. Det har gått over femti år siden starten på oljeeventyret, og derfor kan det tenkes at 

tiden moden for en ny diskusjon omkring hva som ligger i det å skape forutsigbarhet, hva som er 

rettferdig og hva som er det beste for fellesskapet. Norsk oljehistorie har vist at oljenæringen 

klarer å omstille og fornye seg i møte med skjerpede miljø- og klimakrav. Norge er ledende på 

teknologisk og industriell utvikling, og derfor vil det være et brudd med historien å havne på 

bakbeina i møte med den grønne framtiden. Verden skal omstille sine energimarkeder fra fossil 

energi til fornybar energi, og oljens lønnsomhet kan ha nådd sin topp. Verden trenger ikke mer 

fossile investeringer, men større og tyngre fornybare investeringer. Premissene for 

petroleumspolitikken har endret seg, og det bør politikken også. 

 

I denne sammenheng kan man stille spørsmål ved hvorfor majoritetsposisjonen viderefører 

etablert praksis og status quo i petroleumspolitikken, og hvem som tjener på dette. Føres det en 

bevisst diskursiv og politisk strategi, eller går diskursens makt upåaktet hen og den politiske 

praksisen er et uttrykk for ubevisst videreføring av det etablerte? Uansett har denne makten en 

slagside som hindrer en evne til å se oljenæringens plass i det norske samfunn med andre briller. 

Konsekvensene er økt oljeavhengighet og halvhjertet satsning på grønn omstilling. 

 

I debatten om krisepakken til oljenæringen har særlig Konkraft-samarbeidet og politikere fra 

styringspartiene Arbeiderpartiet, Høyre, og de mellomstore partiene Fremskrittspartiet og 

Senterpartiet, vært synlige aktører og fremmere av bygg landet-diskursen. Deres argumenter og 
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bruk av språklige kvaliteter, samt deres politiske prioriteringer og handlingsvalg er påfallende 

utbredte og samsvarende, og til sammen forfekter de en gradvis grønn omstilling med 

utgangspunkt i eksisterende institusjoner og et markedsstyrt tempo. På kort sikt vil dette komme 

både næringen og politikerne til gode i form av en opprettholdelse av stabilitet i dagens 

økonomiske situasjon og sysselsetting. På lang sikt er det derimot høyst usikkert hvem som 

vinner på å videreføre etablert praksis. Majoritetsposisjonen fører en politikk ut i fra økonomiske 

hensyn og risiko på kort sikt, ikke nytenkning omkring verdiskapning på lang sikt. Krisepakken 

er et tiltak mot en tilsynelatende midlertidig trussel mot oljen på kort sikt, som hindrer 

transformerende tiltak mot den trusselen klimaomstilling utgjør mot oljenæringen på lang sikt. 

 

Oljelobbyen er mektig og myndighetene er responsive. Til sammen utgjør de et oljepolitisk 

kompleks av gjensidig bekreftelse på ideen og narrativet om grønn omstilling via oljenæringen. 

Alliansen kan dateres tilbake til da utvinningsdebatten på tvers av partiene på 80-tallet forsvant 

og aldri kom tilbake. Oljenæringen vokste seg så stor og betydningsfull at debatten om 

utvinningstempo sluttet å være et politisk spørsmål. Næringen ekspanderte langt forbi det man 

kunne forutsi. Klimapolitikken har vært ustabil og flyktig i forhold til petroleumspolitikken som 

har vært stabil og forutsigbar. Norsk politikk mangler en samlet og sterk fornybarlobby som kan 

stå opp i mot oljelobbyens sektorielle interesser. Uten en sterk fornybarlobby vinner oljelobbyen 

når det skal prioriteres mellom satsning på olje og satsning på grønt. Bygg landet-diskursens 

hegemoni gjenspeiler oljelobbyens mektige posisjon, og økonomisk klimarisiko-diskursen 

gjenspeiler en svakere fornybarlobby.  

 

Norsk oljeavhengighet skaper stiavhengighet og sektorinteresser som hindrer en transformativ 

grønn omstilling, samtidig som oljenæringen har viktig teknologisk kompetanse, ressurser og 

kapital som skal bidra til omstillingen. Grønn omstilling handler om å skape et mer framtidsrettet 

og bærekraftig samfunn, ikke om å stagge veksten, ødelegge økonomien eller skape dårligere 

rammevilkår for samfunnet. Hvorvidt grønn omstilling lykkes handler om hvordan nytenkningen 

passer inn i den øvrige samfunnsstrukturen av etablerte institusjoner og maktstrukturer. Som 

analysen har vist, preges debatten og politikken omkring oljenæringen av en diskursiv og sosial 

praksis som i sterk grad er knyttet til sosiale, geografiske, økonomiske og kulturelle faktorer. 

Oljen er sterkt knyttet til den norske identiteten. Hvis man plasserer omstillingen av oljenæringen 
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på et kontinuum av stiavhengighet versus transformativ grønn omstilling, vil krisepakken til 

oljenæringen være et uttrykk for en begrenset omstilling preget av stiavhengighet og 

institusjonelle barrierer. Norge bør snu utviklingen og redusere oljeavhengigheten slik at 

oljenæringen bevarer sin rolle som nasjonsbygger, velfortjenende av både stolthet og 

takknemlighet. Å møte en grønn framtid med en oljeavhengig samfunnsstruktur kan bli en trist 

slutt for oljens eventyr i det norske samfunn.  

 

Norsk politikk henger igjen i gammel tenkning knyttet til hva som er langsiktig, forutsigbart, 

rettferdig og det beste for fellesskapet. Økonomisk klimarisiko-diskursen og opposisjonen utgjør 

et ytterpunkt i debatten om krisepakken, mens bygg landet-diskursens hegemoni og 

majoritetsposisjonen fremstår som pragmatisk, realistisk, og til og med klimavennlig. Flertallet 

forfekter en gradvis, markedsstyrt, omstilling av petroleumsnæringen. Spørsmålet er hvorvidt en 

gradvis omstilling i denne sammenheng utgjør en fiende av det nødvendige; en grønn 

transformasjon. Videre kan man stille spørsmål ved hva det er med den norske oljenæringen som 

gjør at det er umulig å gå radikalt til verks. Denne analysen har vist at de språklige og materielle 

strukturene i samfunnet umuliggjør en dyptgripende og storstilt endring, ved at de setter 

begrensninger for hva som er realistisk, pragmatisk og klimavennlig.  

I likhet med tidligere funn, kan det argumenteres for at de diskursive strategiene benyttet av 

forsvarere av den etablerte petroleumspolitikken, er en effektiv strategi for å maskere de 

ubehagelige spenningene i det norske paradokset (Gloppen & Rakner, 2015, s. 251). Bygg landet-

diskursens hegemoni bygger på tenk globalt-diskursen og godhetsdiskursen, som fremstiller 

Norge som et ansvarlig oljeland, der alle er for grønn omstilling og fortsatt oljeutvinning. Den 

diskursive strategien tilpasses etter hvor debatten ligger, og bidrar i liten grad til endring i det 

diskursive hierarkiet eller den etablerte praksisen. Slik blir den kollektive dissonansen dempet, og 

oljens naturaliserte makt over det politiske, økonomiske og kulturelle Norge lever videre 

(Haarstad & Rusten, 2018, s. 32). Koronakrisen og oljekrisen var en ekstraordinær situasjon og 

en mulighet for å ta steget ut av det etablerte, og gripe sjansen til reformere petroleumspolitikken 

og legge til rette for en transformativ grønn omstilling av næringen. Denne muligheten ble ikke 

oppfattet eller utnyttet, og det etablerte går seirende ut, mens grønn omstilling taper kampen mot 

oljen.  
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6. Avslutning 
 
I denne oppgaven ligger det et åpenbart paradoks til grunn. Norsk oljeavhengighet sameksisterer 

med et ønske om å være et grønt foregangsland, og denne motsetningen ble satt på spissen da 

myndighetene delte ut en generøs krisepakke i form av skattelettelser til oljenæringen i møte med 

koronakrisen og oljekrisen i 2020. Norsk oljepolitikk har vært kjennetegnet av omstillingsevne i 

møte med miljø- og klimakrav, langsiktige samfunnsinvesteringer, norsk styring og kontroll. 

Derfor er det påfallende at myndighetene og bransjen havner på bakbeina i møte med nye 

premisser, krav og muligheter for en transformativ grønn omstilling. Oppgaven stiller spørsmål 

ved hvorvidt rådende diskurser i debatten omkring krisepakken kan ha lagt føringer for norsk 

handlingsrom for grønn omstilling i møte med krisen. Gjennom en kritisk diskursanalyse har 

oppgaven synliggjort de kollektive virkelighetsoppfatningene som setter retningen for 

petroleumspolitikken, og dermed for grønn omstilling. Bevisstgjøring rundt diskurs kan bidra til å 

bryte ut av stiavhengighet og etablert praksis som begrenser en transformativ grønn omstilling for 

framtiden. Premisset for oppgaven er at en slik analyse gir en annen type innsikt enn rene 

interessebaserte analyser der næringens interesse av å vokse står mot miljøbevegelsen ønske om 

et grønt skifte, med et politisk flertall som ser det formålstjenlig å støtte den sterke part. Debatten 

om olje, klima og omstilling er et slående eksempel på et felt der politiske interesser ikke er 

predefinert. Hva som er fornuftig eller formålstjenlig – her og nå så vel som i et 

fremtidsperspektiv – er betinget av hvordan virkeligheten tolkes og forstås. Denne grunnleggende 

usikkerheten gjør at debatten omkring krisepakken til oljenæringen kan analyseres som et møte 

mellom ulike, konkurrerende virkelighetsoppfatninger. Ordskiftet synliggjør hvordan aktører 

skaper mening av, og handler innenfor, verden rundt seg (Dunn & Neumann, 2016, s. 2). 

Gjennom en kritisk diskursanalyse av de politiske prosessene på Stortinget og den offentlige 

debatten i media omkring krisepakken til oljenæringen, har oppgaven rettet et fokus mot 

meningsdannelsen og meningsbrytningen omkring grønn omstilling av oljenæringen i Norge. 

Oppgaven har belyst den diskursive praksisen bestående av ulike virkelighetsoppfatninger slik de 

opptrer i språket, og trukket en sammenheng til sosial praksis og hvilke interesser og 

maktposisjoner diskursene opprettholder og reproduserer – samt hvordan den sosiale praksisen 

virker tilbake på vilkårene for tekstproduksjon og meningsbrytning. 
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I første del av analysen ble to motstridende diskurser identifisert i debatten omkring krisepakken 

til oljenæringen. Bygg landet-diskursen og økonomisk klimarisiko-diskursen utgjorde diskursiv 

praksis på feltet, i et tydelig hierarki der bygg landet-diskursen nyter en hegemonisk posisjon. 

Brytningen mellom de to diskursene ble synliggjort i argumentasjonen, og oppgaven diskuterte 

brytningene under de bærende elementene; Oljekrise – trussel mot det bestående eller mulighet til 

det store spranget?; Oljearbeideren eller oljeselskapene?; Grønn omstilling – hvilken rolle skal 

oljenæringen spille? Den diskursive praksisen karakteriseres av motstridende argumentasjon på 

hvorvidt oljenæringen muliggjør eller begrenser en transformativ grønn omstilling. Bygg landet-

diskursen vinner den diskursive kampen, og dette reflekteres i den sosiale praksisen som 

viderefører en satsning på olje og gass som et klimatiltak for grønn omstilling. 

Konsekvensen av den diskursive praksisen reflekteres i politisk og sosial praksis, som igjen 

legger bånd på den politiske debatten og begrenser handlingsrommet for grønn omstilling. Slik 

virker den sosiale praksisen også tilbake på språkvilkårene i debatten. Analysen viser hvordan 

maktforhold muliggjøres og opprettholdes gjennom bestemte virkelighetsoppfatninger, samtidig 

som disse interessene og maktposisjonene virker tilbake på vilkårene for meningsdannelse og 

meningsbrytning. Språket har dermed, gjennom diskurser, sosiale og politiske konsekvenser. Den 

dominerende virkelighetsoppfatningen av oljenæringen som uløselig knyttet til det norske 

fellesskapet, norsk velferd, arbeidsplasser, økonomi og som premiss for grønn omstilling 

begrenser handlingsrommet for grønn omstilling vekk fra oljen, og muliggjør en videreføring av 

etablert petroleumspolitikk. Konsekvensen blir økt oljeavhengighet med stadig større risiko, samt 

den åpenbare konsekvensen for klima ved videre utvinning av fossil energi. 

Denne oppgaven har belyst rådende diskurser i den offentlige debatten og dens begrensninger på 

handlingsrommet for transformativ grønn omstilling. Med sitt kritiske mandat er hensikten i en 

kritisk diskursanalyse å påpeke kritikkverdige forhold, se på hvilke mekanismer som ligger bak, 

og bidra til frigjøring fra diskursens makt. Kritisk diskursanalyse tar utgangspunkt i et 

fortolkende vitenskapssyn, forankret i en sosialkonstruktivistisk tradisjon. Denne oppgaven 

presenterer derav en av mange mulige representasjoner av virkeligheten, og det vil være mulig å 

analysere den samme debatten med andre perspektiver og prioriteringer, som muligens vil gi 

andre konklusjoner. En forpliktelse til vitenskapelige normer som gir leseren innsyn i prosessen 

og de valg som er tatt underveis åpner for en diskusjon og refleksjon omkring oppgavens 
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metodiske utfordringer og resultatenes gyldighet. Objektivitetskravet i en kritisk diskursanalyse 

handler ikke om et verdinøytralt utgangspunkt, men å avdekke – på en etterrettelig og 

etterprøvbar måte - ofte tilslørte maktstrukturer og bidra til frigjøring fra politisk eller sosial 

urettferdighet. Analysen som er foretatt i denne oppgaven bygger på et anerkjent metodisk 

rammeverk, og oppgaven har redegjort for metodiske valg og avveininger som er tatt underveis. 

Derfor gir oppgavens metode en god forutsetning for å trekke konklusjoner om diskursens makt.  

Oppgaven retter i så måte kritikk mot etablerte strukturer i språket og i politikken som begrenser 

mulighetene for en ansvarlig, klok og grønn samfunnsutvikling. Oljenæringens makt i det norske 

samfunn og den norske stats økonomiske og kulturelle oljeavhengighet skaper stor risiko og 

usikkerhet om en grønn framtid, fri for olje. Bevisstgjøring omkring hvordan språket og diskurser 

virker inn på meningsdannelsen og virkelighetsoppfatningene av oljenæringen, kan bidra til å 

redusere disse barrierene og åpne for andre legitime handlingsalternativer. Ved å rette blikket mot 

de interessene som tjener på å opprettholde de etablerte strukturene, kan man også stille disse til 

ansvar.  

Norge trenger en opplyst partipolitisk debatt, som for alvor gjør petroleumssektoren til gjenstand 

for politisk meningsbrytning, og ikke bygger videre på etablerte konsensus og tverrpolitiske 

forlik. Norge trenger en debatt som ikke ser bort i fra paradokset mellom klima og olje, og som 

ikke fremstiller skatteletter til oljenæringen som et klimatiltak. Siden 1974 har 

Stortingsmeldingen om ”Petroleumsnæringens plass i det norske samfunn” lagt grunnlag for 

viktige avgjørelser som har blitt truffet under utviklingen av petroleumsnæringen, ved å belyse 

hovedspørsmålene og problemstillingene næringen møter på, og ved å legge grunnlag for en bred 

og opplyst debatt. Ettersom omstendighetene har forandret seg, med økt kunnskap om 

klimaendringer og økonomisk klimarisiko, er det på tide med et nytt kunnskapsgrunnlag for 

hvilken plass petroleumsnæringen skal ha i det norske samfunn i dag og framover. På den måten 

kan man skape en felles politisk allianse som trygger økonomien og arbeidsplasser, skaper 

forutsigbarhet og langsiktighet, og som favner om det brede fellesskapet av nordmenn i dag og 

for framtidige generasjoner. 
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Vedlegg 
 
 
Transkripsjon av Åpen høring i Stortingets finanskomité 
fredag 15. mai 2020 
Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak: 
Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven Prop. 113 L (2019-2020) 

Ordstyrer og komiteleder: Mudassar Kapur (H) 

 
 
NORSK OLJE OG GASS 
 
Monica Bjørkmann, styreleder: 
Tusen takk, dette er Monica Bjørkmann, styreleder i Norsk Olje og Gass. Tusen takk for 
invitasjonen. Olje- og gassindustrien er i en svært krevende situasjon. Det rammer 
leverandørindustrien særlig hardt. Ti tusenvis av arbeidsplasser og en rekke hjørnesteinsbedrifter 
over hele landet, og viktig kompetanse både for olje og gassvirksomheten, og for grønn 
omstilling. Det står i fare. Investeringsnivået på norsk sokkel kan bli halvert i 2020, 
sammenliknet med 2019. Dersom næringens skatteforslag gjennomføres uendret, vil 
investeringsnivået i 2020-2021 kunne opprettholdes i tre koronaestimater, og kraftig redusere 
tallet i 2022. Regjeringens forslag gir ikke ønsket effekt på aktivitet og arbeidsplasser. Med 
regjeringens forslag blir resultatet tap av titusenvis av arbeidsplasser, dårlig utnyttelse av 
ressursene, sviktende inntekter til stat og kommune, brems i grønn omstilling, og enorme 
ringvirkninger for mange næringer i hele landet. Vi oppfordrer sterkt finanskomiteen til å vedta 
forslagene fra en samlet næring. Dette er helt avgjørende for Norges fremtid. Da gir jeg ordet 
videre til Arne Sigve Nylund som vil ytterligere utdype budskapet fra Norsk Olje og Gass. 
 
Arne Sigve Nylund, styremedlem: 
Takk for det. Jeg er medlem av styret i Norsk Olje og Gass og jobber i Equinor. Takk for 
muligheten til å treffe finanskomiteen. Dere står overfor en svært viktig oppgave. Politikken som 
dere utformer nå under denne innstillingen vil få stor betydning for aktivitetsutsetting og 
langsiktig verdiskapning. Vi ser store konsekvenser av koronasituasjonen og oljeprisfall, og står 
overfor alvorlige konsekvenser for aktivitet og investeringer i de kommende to til tre år. Det står 
om titusenvis av arbeidsplasser, kompetanse kan gå tapt, og bedrifter kan gå konkurs. Nå vil 
industrien fremme et forslag for å forbedre likviditet og bedre lønnsomhet i planlagte prosjekter. 
Forslaget innebærer utsatt skatt og vil ikke svekke statens skatteinngang. Jeg opplever en ganske 
bred forståelse for at forslaget fra regjeringen ikke vil kunne gi de effektene alle etterspør. 
Regjeringens forslag vil bedre likviditeten gjennom direkte utgiftsføring fra vedtatt og pågående 
investeringer. Men, forslaget vil bare endre lønnsomhet marginalt for planlagte prosjekter. 
Dermed vil denne bedre likviditeten, ikke føre til nye investeringer eller ny aktivitet i dagens 
situasjon. Forslaget fra regjeringen har også tidsbegrensninger som medfører at viktige prosjekter 
med potensiale for betydelig sysselsettingseffekt og verdiskapning faller utenfor tiltaket. 
Komiteen og Stortingets behandling vil være helt avgjørende for å sikre at tiltakspakken i ettertid 
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vil kunne vise seg å ivareta felles målsettinger. Industrien står samlet om en klar anbefaling om 
endring i deres forslag, det er godt kjent og virkningen er dokumentert. Vi vil bidra når som helst 
med å utdype informasjon av våre forslag hvis nødvendig. Equinor som selskap har tjue 
prosjekter innenfor den midlertidige skattetilpasningen som NOROG foreslo, prosjektporteføljen 
for 2020 og 2021 representerer en samlet sysselsettingseffekt på anslagsvis 40 000 årsverk, og et 
par eksempler. Breidablikk som skal knytte opp mot Grane-feltet i Nordsjøen blir rundt 11 000 
årsverk i Norge i sysselsettingseffekt i prosjektgjennomføringsfasen, med høy norsk andel på ca. 
60 prosent. Der kan man ta en investeringsbeslutning i løpet av 2020 gitt forslaget fra næringen. I 
tillegg så kommer og prosjekter som kan igangsettes i 2022, men som ikke inngår i regjeringens 
forslag. Planen før koronasituasjonen inntraff var å levere PUD for Wisting i 2022. Det prosjektet 
vil gi mye arbeid også i år og fram til PUD innlevering, men det avhenger av at grensene i 
skatteforslaget utvides til å gjelde i 2022. Krafla er en ubemannet plattform i Nordsjøen som er 
planlagt, og beregnet norsk andel på ca. 50 prosent og sysselsettingseffekt rundt 12 000 årsverk i 
Norge i prosjektutbyggingsfasen. Potensialet på dette området i Nordsjøen er mye større, og Karl 
Johnny Hersvik fra Aker BP vil utdype det kort. 
 
Karl Johnny Hersvik, medlem Norges tiltaksgruppe: 
Takk. Det vi snakker om her er NOAKA prosjektet. En forventer sent i 2020 en total 
sysselsettingseffekt på 50 000 årsverk, ikke bare i prosjektfasen, men også betydelig i driftsfasen. 
Aker BP har også et prosjekt ved navnet Hod som er klart til PUD-innlevering, som i dag er 
suspendert på grunn av situasjonen vi har. Det er 3000 årsverk, og vil være kritisk for Verdalen 
på kort sikt. 
 
Arne Sigve Nylund, styremedlem: 
Takk skal du ha. Avslutningsvis vil jeg nevne at tre planlagte elektrifiseringsprosjekter, Sleipner, 
Troll og Melkøya, planlagt i perioden 2020 til 2022. Sleipner kan gå på grunn av positiv 
prosjektøkonomi. Troll har i utgangspunktet en krevende økonomi og må trolig utsette. Melkøya 
vil få en svekket økonomi med regjeringens forslag og må utsettes. Disse prosjektene har 
betydelig aktivitet i seg. Prosjektet på Melkøya alene vil innebære en sysselsettingseffekt på 1200 
årsverk bare i 2021. Så jeg anmoder så tydelig jeg kan at komiteen støtter forslaget fra næringen. 
 
 
NORGES REDERIFORBUND 
 
Harald Solberg, adm. Direktør: 
Vi representerer skip og rigger knyttet til offshore olje og gassnæring. Takk for muligheten til å 
delta på høringen. Jeg vil si litt om tre viktige ting fra vår side, hvordan det står til i næringen, 
hvorfor vi trenger tiltak som skaper aktivitet, og hvordan dette henger sammen med en annen 
prioritet, nemlig grønn omstilling. Først litt om hvordan situasjonen er i næringen. Vi har 
gjennomført fire undersøkelser blant våre medlemmer de siste to månedene, og resultatene er 
svært nedslående. De viser at vi står overfor en krise vi ikke har sett maken til i moderne tid, og 
det rammer alle offshore-segmentene hardt. Kombinasjonen av internasjonal helsekrise og svært 
lav oljepris har ført til kraftig reduksjon i aktiviteten i olje- og gassnæringen, og vi ser at dette 
slår igjen i kraftig omsetningsreduksjon i alle rederisegmenter. Det forventes at situasjonen vil 
forverre seg utover i året. Vi kan si forenklet, alle piler peker i feil retning. Tre av fire offshore 
service-rederier oppgir nå at det vil være nødvendig å permittere ansatte, og blant rigg-selskapene 
sier 60 prosent at det vil være nødvendig med permitteringer. Rederiene opplever også en kraftig 
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økning i opplagstallene. Før korona antok rederiene selv at de forventet 70 skip og rigger i opplag 
ved utgangen av året i år. Nå anslås det 183 skip i opplag ved årets slutt. Altså nær en tredobling 
av skip og rigger i opplag innenfor offshore-segmentet i løpet av året. Så litt om hvorfor vi 
trenger tiltak som kan sikre aktivitet, og de tallene jeg har gått gjennom nå understreker for så 
vidt det. Vi er åpenbart inne i en lavkonjunktur. Tiden er inne for å sette i gang tiltak som kan 
gjøre det mulig å drive mot-syklisk. Vi mener det er positivt at regjeringen foreslår midlertidige 
endringer i betingelsene for å øke olje- og gasselskapenes likviditet og dermed investeringsevne, 
men regjeringens forslag skiller seg fra næringens forslag på vesentlige punkter, da særlig på 
varighet og forslag til innramminger i friinntekten. Og her må det gjøres forbedringer for å oppnå 
det som er målet med endringene. Rederiene støtter de endringer som NOROG akkurat har 
gjennomgått i den sammenheng. For oss er det viktig at Stortinget sikrer at tiltaket faktisk bidrar 
til aktivitet og arbeidsplasser gjennom å gjøre de justeringene. Til slutt, hvordan henger dette 
sammen med grønn teknologiutvikling. I forkant av koronakrisen la en samlet næring fram svært 
offensive ambisjoner om nullutslipp på norsk sokkel. I Konkrafts klimaveikart er målet for norsk 
sokkel 40 prosent reduksjon i CO2 innen 2030 og nær null i 2050. Olje- og gassindustrien i 
Norge skal kutte utslippene radikalt, inklusiv for maritime tjenester knyttet til industrien. Og i vår 
del av næringen så pågår noe av det mest spennende prosjekter for redusert utslipp gjennom 
alternative energibærere. I januar i år presenterte Equinor, Eidesvik og andre sentrale deler av den 
maritime klyngen med et viktig prosjekt med ombygging av et plattform-supply skip fra LNG til 
ammoniakk, der målet er å redusere utslippene av klimagasser med 90 prosent. Og dette 
prosjektet har stor interesse fra skipssegmenter langt utenfor olje og gass. Her kan Norge gjøre en 
forskjell med et enormt potensial, og vi trenger flere slike prosjekter fremover. Men det 
forutsetter aktivitet i næringen. For å si det litt enkelt, det blir ikke noe grønt skifte av å ha skip i 
opplag. Kompetanse og utviklingskraften i denne næringen trengs også for å utvikle nye 
energinæringer på norsk sokkel, som inkluderer havvind, hydrogen, karbonfangst og lagring. Vi 
håper Stortinget gjennomfører de justeringer som er nødvendige i regjeringens forslag for å sikre 
aktivitet i næringen. Tusen takk for oppmerksomheten. 
 
 
FELLES SPØRSMÅL 
 
Sylvi Listhaug (FrP): 
Takk for gode innledninger. Jeg lurer på hvor mye penger og investeringer vi snakker om til 
sammen som ikke blir realisert hvis man ikke gjør endringene som en samlet bransje har spilt inn. 
Og hvor mange sysselsette årsverk snakker vi om til sammen kan sysselsettes med de prosjektene 
som kunne vært realisert hvis vi får på plass det. Til NOROG vil jeg spørre om dette forslaget 
som nå ligger på bordet vil hjelpe selskap som ikke er i skatteposisjon og eventuelt hvis det er 
tilfellet og blir et problem, hvilke endringer må da gjøres med det forslaget for å bidra til at de 
mindre selskapene også kan fortsette å investere. 
 
 
Hadia Tajik (Ap) 
Takk for nyttige innledninger. Vi deler deres uro og bekymring for bransjen og vil absolutt finne 
virkemidler for det. Jeg har et spørsmål til NOROG og et til Rederiforbundet, eller det siste går 
egentlig til begge. Men det første handler om midlertidigheten ved forslaget. Hvis man ikke 
opererer med en cutoff så vil noen prosjekter potensielt kunne være en del av denne 
skatteendringen til langt ut på 20-30-tallet. Hvordan vurderer dere da skatteendringen som en 
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midlertidig ordning, altså hvor midlertidig er den, og har dere eventuelt forslag til en annen cutoff 
enn det regjeringen har foreslått. Det andre spørsmålet mitt som går til begge to er, 
Rederiforbundet var spesielt innom dette med klimamålene til sokkelen som bransjen selv har 
vært med på å utvikle og definere. Ser dere for dere at det kan være mulig å fremskynde noen av 
klimamålene i lys av økt aktivitet og økte investeringer, og på den måten få en dobbel positiv 
effekt. 
 
Sigbjørn Gjelsvik (Sp): 
Takk for det, takk for veldig nyttige innledninger og med et stort alvor. Det er ikke tvil om at det 
er behov for at vi er offensive her. Jeg har spørsmål til det som går på tidsperspektivet her, og den 
avgrensingen av tid som ligger i regjeringens forslag. Om dere kan utdype litt nærmere 
konsekvensene for, dere nevne jo noen eksempler, men litt mer i sum for aktivitet i Norge og for 
norsk leverandørindustri, betydningen av hva slags årstall en setter for hvor lenge disse tiltakene 
skal være i verk. Så til Rederiforbundet, som jo var veldig opptatt av situasjonen for både verft og 
rederi, selv om det her gjelder oljeskatteforslaget, om det er ytterligere ting som Rederiforbundet 
nevner i tillegg som er avgjørende i den veldig akutte situasjonen som en står oppi. 
 
 
Kari Elisabeth Kaski (SV): 
Takk skal du ha og takk for gode innlegg fra både NOROG og Rederiforbundet. Først et spørsmål 
til NOROG. For det første, sånn som jeg forstår det dere sier her så er det behov både for 
likviditet, men særlig vektlegging av lønnsomhet, all den tid dere mener at regjeringens forslag 
ikke treffer godt nok. Jeg lurer på om dere kan utbrodere litt hva det innebærer når dere 
vektlegger lønnsomhet i så stor grad. Er det basert på at dagens oljepris gir lav lønnsomhet, og i 
så tilfelle, er det mer en permanent endring i skattesystemet dere ser for dere. Her har det også 
vært en, eller her vil man kunne slå fast at med det endringsforslaget som dere har, så vil man ha 
et system som kan innebære at ulønnsomme prosjekter for staten blir lønnsomme for selskapene. 
Det har jeg opplevd at dere har anerkjent i noen debatter som har vært. Vil det da være sånn at vi, 
fellesskapet, på en måte skal legge til grunn at bransjen likevel ikke vil velge å realisere den 
typen prosjekter. I forlengelsen av om det er lønnsomhet eller likviditet som er utfordringen så 
lurer jeg på om dere kan kommentere på hva dere mener om et forslag ala en type 
kontantstrømbeskatning kan være hensiktsmessig, eventuelt en type kriselånsordning for å 
tilrettelegge for kapital. Siste spørsmål til Rederiforbundet er egentlig litt sånn i tråd med det 
representanten Gjelsvik tok opp. Vi har fått veldig mange gode innspill fra ulike deler av maritim 
sektor, og lurer på om dere kan utdype andre tiltak som vil treffe hele maritim sektor. 
 
Sivert Bjørnstad (FrP): 
Det er et spørsmål i forlengelsen av Listhaug sitt siste spørsmål. Vi har jo blitt kontaktet av 
aktører som mener at det i regjeringens forslag legges opp til en vesentlig forskjellsbehandling 
mellom selskaper i og utenfor skatteposisjon. Et av forslagene fra de her selskapene er å åpne for 
negativ terminskatt. Mitt spørsmål er, er det noe NOROG støtter. 
 
Ola Elvestuen (V): 
Jeg skal være veldig kort, for det er i linje med både Gjelsvik og Kaski. Det er til 
Rederiforbundet, at dere nevner behovet for et grønt skifte og her er det jo skattesystemet for 
petroleumssektoren vi diskuterer, men det kommer jo en sak til om fase 3 og har dere noen andre 
tiltak som kan bidra til det grønne skiftet som dere ser for dere? 
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Monica Bjørkmann, styreleder i NOROG: 
Svaret til Listhaug om selskap utenfor skatteposisjon. NOROG vil gjerne understreke at for å 
sikre den ønskede effekten av forslaget om utbetaling av skatt og underskudd, så må det direkte 
tiltak innføres med negativ terminskatt for å sikre likviditetsbedringen, at det kommer i tide til å 
finansiere aktivitet i perioden. Så det er litt ulikt om selskapene er i skatteposisjon eller ikke, men 
det trengs helt klart, den negative terminskatten for å dekke inn de som ikke er i skatteposisjon. 
 
Arne Sigve Nylund, styremedlem NOROG: 
Tekniske problemer. I forhold til Hadia Tajik til spørsmål i forhold til midlertidighet, det vi har 
sagt som er vår klare anbefaling er at ordningen gjelder til produksjonsstart. Grunnen til det er at 
det er veldig tunge investeringer som kommer inn i sluttfasen av et prosjekt og at det i så fall vil 
treffe to skatteregimer, noe som er svært uheldig. Så produksjonsstart er næringens klare 
anbefaling. Og når det gjelder konsekvenser for leverandørindustrien er det klart at 
tidsperspektivet er svært viktig. Hvis en ikke får en utvidet ordning for input fra 2022 så er det 
svært sannsynlig at Wisting og Noaka ikke lar seg gjennomføre. Også en siste kommentar i 
forhold til spørsmålet til Kaski. Nei, vi vil ikke sanksjonere ulønnsomme prosjekter. Vi vil sette 
like strenge kvalitetskrav til prosjektene og robusthet med den ordningen industrien har foreslått. 
Det var vi veldig tydelig på. 
 
  
Harald Solberg, adm. Direktør Norsk Rederiforbund: 
Tajik, om det er mulig å fremskynde klimamålene fra Konkrafts klimaveikart, det tror jeg faktisk. 
Før krisen var vi på god track blant annet til å nå målet i hydrogenfartøyer som er satt til 2025. 
Det tror jeg vi kan nå tidligere. Det er stort trykk i utvikling av alternative energibærere men det 
forutsetter selvsagt at det er økonomi og gjennomføringsevne i næringen til å gjøre det. Det er 
mange som har reflektert rundt at denne situasjonen kanskje bidrar til å styrke det grønne skiftet. 
I det korte bilde, så vil det ikke nødvendigvis føre til en styrking av det grønne skiftet, men heller 
til en svekkelse ved at bedriftene fokuserer alt på å overleve og at utbyggingsprosjekter blir satt 
på vent. På kortsiktige tiltak utover petroleumsskatten vil jeg nevne tre ting; øke 
permitteringsperioden til 52 uker, utvidelsen til oktober er ikke tilstrekkelig for vår del av 
næringen; man må se nærmere på kapital tilgang, dagens låneordninger for små og mellomstore 
bedrifter fungerer i liten grad for vår del av næringen og det er også generelt lite bruk av de 
midlene; i tillegg bør man vurdere nå å heve taket i ordningen for petroleumsskip. Elvestuen, mer 
langsiktige tiltak. Vi har utrolig mye spennende i gang i norsk maritim klynge og vi kan helt 
sikkert sette opp farten også der, jeg vil bare nevne havvind, hydrogen, karbonfangst og langing, 
og også se nærmere på muligheten for å etablere en vrakpantordning for eldre offshore-skip. 
 
 
 
NORSK INDUSTRI 
 
Stein Lier-Hansen, adm. Direktør: 
Hei. Jeg har lyst til å begynne med noe personlig. Jeg har vært på høring i Stortinget utallige 
mange ganger, men jeg har aldri følt ansvaret og alvoret så tungt som akkurat nå. Jeg 
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representerer en stor, teknologisk leverandørindustri, høyteknologiske bedrifter som trenger 
oppdrag i en tid hvor ordrebøkene våre er i ferd med å tømmes. Så denne industriklyngen som 
sysselsetter opp mot 150 000, den er nå inni en skjebnetime. Det er bare en løsning på den 
skjebnetimen, og det er at det fattes vedtak i forbindelse med denne situasjonen som sikrer 
aktivitet, aktivitet, aktivitet. Denne industrien kan ikke reddes som andre næringer gjennom 
kompenasjonstiltak eller andre pakker som er etablert. Vi er i en situasjon hvor den alvorligste 
effekten av pandemien er en ekstrem lav oljepris. Den er så lav at den truer aktivitetsnivået på 
norsk sokkel, og derfor truer den også muligheten for at denne industrien får arbeid de neste tre, 
fire årene framover. Dette er bedrifter som på samme måte som Norges Rederiforbund legger 
vekt på, som vi også trenger for å gjennomføre det grønne skiftet. Dersom disse bedriftene 
kommer i en situasjon hvor de skades de neste årene, så vil det være vanskelig å gjennomføre 
både klimaveikartet til prosessindustrien og klimaveikartet til Konkraft. Men, det som er dårlig 
forstått er at denne teknologimuskelen den trenger føde. Den trenger føde for å få den løfteevnen 
vi må ha, for å gjennomføre også de grønne prosjektene på sikt. Og den føden er aktivitet på 
norsk sokkel, som både fører til videreutvikling av industrien og videreutvikling av sokkelen i seg 
selv. Og vi snakker altså om verdensledende teknologibedrifter som sysselsetter 150 000 gode 
industriarbeidere i dag, som fort kan forvitre, gå konkurs, gå med betydelige tap av kompetanse i 
Norge. Og ingen kan illustrere det bedre enn vårt største medlem i denne bransjen, nemlig Aker. 
Derfor gir jeg ordet til Øyvind Eriksen. 
 
Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker: 
Takk. Vi i Aker kjenner på kroppen hver eneste dag den situasjonen som Stein nettopp beskrev. 
Nedstengningen av landets bedrifter med påfølgende 65 prosent fall i oljepris, har skapt en veldig 
alvorlig situasjon for norsk olje- og gassindustri. I Aker rammes to av landets største 
leverandørbedrifter, Aker Solutions og Kverner, særlig hardt. Begge har opplevd bråstopp i ny 
aktivitet. Begge opplever at prosjekter under arbeid blir forsinket og kostnadsoverskridelser på 
grunn av problemer med leveranser fra underleverandører og reiserestriksjoner. Begge opplever 
at når dagens ordrereserve er levert, så er det uten nye prosjekter. Intet livsgrunnlag for tusenvis 
av fagarbeidere og ingeniører som til samme utgjør noe av grunnfjellet og kjernen i norsk olje- og 
gassindustri. Før krisen så sysselsatte Aker Solutions og Kverner til sammen ca. 17 000 
medarbeidere. Allerede nå har vi redusert bemanningen til i underkant av 10 000. Jeg opplever at 
det er bred enighet om at aktivitetsfremmende tiltak må til. Men dessverre er det slik at 
regjeringens forslag vil skape svært lite ny aktivitet i Aker Solutions og slik vi ser det null ny 
aktivitet i Kverner. Med regjeringens forslag er det derfor en reell fare for at disse to bedriftene, 
Aker Solutions og Kverner, som sysselsatte 17 000 medarbeidere, om et par år kan ha redusert 
den samlede arbeidsstokken til omlag 4000 medarbeidere. Jeg har et bilde som illustrerer dette 
enda mer konkret for Kverners to offshore-verft. Det viser i korthet at uten nye oppdrag er det 
full stopp i Kverner Verdal mot sommeren 2021, og på Stord vil det være slutt høsten 2022. Så 
tiden tillater ikke at jeg går gjennom Aker Solutions mange bedrifter, men det er det samme. Uten 
ny aktivitet så vil alle bedriftene bli betydelig redusert og flere vil stå i fare for å bli nedlagt. Så 
dette dreier seg om å sikre framtiden til bedrifter som oljeselskapene er helt avhengig av i dag og 
i mange år framover. Men samtidig er det de samme bedriftene, de samme fagarbeiderne og 
ingeniørene som skal finne løsninger for elektrifisering og havvind, for hydrogen, for fangst og 
lagring av CO2, og andre grønne løsninger. Så det avgjørende nå er at det blir fortsatt aktivitet, 
som det er sagt mange ganger. Oljeselskapene har prosjektene klare. De kan nevnes ved navn og 
kvantifiseres ved sysselsetting. Skjebnen til norsk leverandørindustri ligger i Stortinget. Det 
dreier seg i bunn og grunn om hva slags industri Norge skal ha i fremtiden.  
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INDUSTRI ENERGI  
 
Frode Alfheim, leder: 
Takk for anledningen til å gi innspill på pakken her. Jeg må begynne med å beklage at den 
pakken som regjeringen til slutt gikk til Stortinget med, den er ikke god nok. Vær veldig klar på 
at jeg forventer at Stortinget nå, både opposisjonen og partiene i regjeringen, forhandler på en 
god måte som sikrer at vi får en pakke som er fullverdig og god nok, til at vi får løst nye 
prosjekter som vil gi ringvirkninger i hele verdikjeden. Det er ingen liten allianse som står i lag. 
Det er Konkraft med LO og NHO, men også Industri Energi og Fellesforbundet, NOROG, 
Norges Rederiforbund, og Norsk Industri, som kommer i lag og ber om en pakke. Det er ikke 
hver dag vi ber om endringer i rammebetingelser. Som vanlig så ber vi om en fasthet og trygghet. 
Så når vi først kommer nå, så sier det litt om alvoret i situasjonen. Det er ikke en pakke for 
oljeselskapene vi ber om. Vi ber om en pakke for hele verdikjeden, godt belyst av innspillene 
dere nå fikk fra Norsk Industri. Det er uten prosjektene som oljeselskapene kan sette i gang, at vi 
ser at vi mister aktiviteten. Vi mister arbeidsplasser i hele verdikjeden. Masse arbeidsplasser 
langs hele den norske kyst. Og det er der vi ber om en pakke som skal stoppe opp og sørge for at 
vi har folk i arbeid. Vi har krevd at tiltakene må løse ut prosjekter, og jeg stoler på selskapene når 
de faktisk verdiskapning og hvor mange årsverk de kan gi arbeidsplassene rundt om i Norge. Jeg 
ber Stortingspolitikerne om egentlig å bare bruke de redskapene man bruker vanligvis ved nye 
prosjekter. Altså, be oljeselskapene synliggjøre sysselsetting, både regionalt og lokalt, men også 
nasjonalt. Vi har også brukt mange prosjekter på at man kommer tilbake og viser til hvordan 
pengene faktisk ble brukt, og hvordan sysselsetting man fikk, og ringvirkninger for norsk 
leverandørindustri. Virkemiddelet ligger der, og jeg ber dere om å bruke det på en god måte. Jeg 
tror også at dere kan be om at næringen er nødt til og å sørge for at de tiltakene vi løser ut nå, må 
sørge for en etter-rekruttering og en tilvekst til industrien i årene framover. Det betyr for 
eksempel at man må sikre at man tar inn lærlinger. Men vi er nødt til å ha fokus på at ungdom 
skal søke mot industrielle fag, enten i våres næring eller i de næringene vi skal bygge ut på 
skuldrene til olje- og gassnæringen i årene framover. Man lager ikke ny grønn industri uten 
fagarbeidere og ingeniører med industriell kompetanse. Det går bare ikke. Jeg vil avslutte med å 
si at det er alvor nå. Det er synliggjort gjennom det tallene som Aker presenterte i stad. Vi merker 
og at det popper inn med permitteringer og oppsigelser nå, også vet vi og at nå er det sånn at fram 
til sommeren er det arbeid, men så begynner oljebøkene å gå tomme, og den store veggen 
kommer. Så jeg ber Stortinget å arbeide om å lage en god pakke, det vil gi arbeid nå, det vil gi 
økt produksjon og sikre inntekten til nasjonalstaten Norge. Jeg tror at de pengene vil man ha 
behov for, for å drifte ikke bare industrien men hele det norske samfunnet når vi kommer over 
korona. Så jeg vil ønske Stortinget lykke til med forhandlingene, også ber jeg dere om å lytte til 
partene i arbeidslivet i det videre arbeidet. Takk for meg. 
 
 
FELLES SPØRSMÅL 
 
Sylvi Listhaug (FrP): 
Tusen takk for veldig god informasjon og jeg må si at vi er mange som kjenner på det alvoret 
som vi nå står oppi, fordi vi vet hva denne næringen betyr for Norge, for distriktene våre, for 
verdiskapning og så utrolig mye. Det er Norges viktigste næring. Jeg har lyst til å spørre dere, for 
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i debatten så høres det ut som at vi ikke trenger å gjøre så mye for oljeindustrien fordi det 
viktigste nå er å legge til rette for grønn omstilling. Man snakker om karbonfangst og lagring, 
havvind og andre grønne satsninger. Jeg vil høre med dere om dere ser noen mulighet for at det 
på noen måte kan erstatte titusenvis av arbeidsplasser om staten skulle gått inn med midler på 
disse områdene eller om vi faktisk nå må sørge for at de prosjektene som er innenfor ordningen 
blir realisert for å greie å komme oss over denne kneika. Jeg vil høre deres vurdering av det. 
 
Hadia Tajik (Ap): 
Takk for nyttige innledninger. Vi deler deres bekymringer for olje- og gass- og 
leverandørindustrien og vil følge opp på best mulig måte fra Stortinget. Jeg har spørsmål både til 
Norsk Industri og til Industri og Energi. Til Norsk Industri og kanskje spesielt til Aker, så 
registrerer jeg at Aker har redusert utbyttet sitt sammenliknet med tidligere år. Vi er jo veldig 
opptatt av, fra Ap sin side, at de likviditetslettelsene som skatteendringer kan føre til, at de i størst 
mulig grad går til økt aktivitet og jobbskaping og ikke til store utbytter. Spørsmålet mitt er 
hvordan dere vil forholde dere til om vi sette en utbyttebegrensning i forbindelse med denne 
typen skatteendring. Til Industri Energi, så er spørsmålene to. Det ene er poenget til Alfheim om 
nasjonale sysselsettingseffekter og ringvirkninger, om han kan utdype behovet og betydningen av 
og også se de nasjonale tallene og ikke bare de lokale. Det andre spørsmålet mitt handler om 
situasjonen til lærlinger, om man kan si noe om det. Hva er situasjonen til lærlinger. Får de 
fullført læringskontraktene sine innenfor olje- og gass- og leverandørindustrien. Og hvilke 
konsekvenser kan det få på sikt hvis man ikke får sørget for rekrutteringen. 
 
Mudassar Kapur (H): 
Jeg ønsker mest mulig fakta rundt ringvirkninger av den situasjonen vi er i nå. Både for 
arbeidsmarkedet og tilliggende næringsliv utover det dere representerer, og ikke minst den 
internasjonale konkurransesituasjonen. Hvilke andre konkurrenter er det som konkurrerer. Hvilke 
land kan ta over disse prosjektene hvis dette skulle gå hardt utover norsk næringsliv kapasitet i 
tiden som kommer. 
 
Sigbjørn Gjelsvik (Sp): 
Takk for innledninger med et stort alvor og behov for å finne tiltak som virkelig kan bidra. Til 
Norsk Industri og Aker. Dere beskriver også en dramatisk situasjon, eksempelvis ved verftene i 
Stord og Verdal, selv med NOROG sitt forslag. Spørsmålet er hvordan en vurderer soliditeten 
framover der, om dere mener det er behov for ytterligere tiltak framover. Den neste om en i fra 
Norsk Industri sin side støtter de vurderingene og de som Alfheim fra industrien påpeker som er 
viktig blant annet når det gjelder rekruttering, tilvekst, læringer og som er på linje med Industri 
Energi på de forslagene som kommer der. 
 
 
Kari Elisabeth Kaski (SV): 
Takk for gode og nyttige innlegg. Første spørsmål til Aker. Vi har jo tallene foran oss om 
situasjonen på Stord og Verdal. Jeg lurer på om dere kan utbrodere litt behovet for ytterligere 
tiltak eller andre kanskje mer målrettede tiltak for å sikre aktivitet på disse verftene, for eksempel 
å forsere statlig bygging og vedlikehold av statlige skip. Det kan også Industri Energi touche 
innpå, om det finnes andre typer virkemidler som kan målrette aktivitet i leverandørindustrien. 
Til Industri Energi, om dere mener det er behov for i tillegg til det Ap er inne på om 
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begrensninger på utbytte, type krav eller garantier som knytter seg til at kontrakter går til norsk 
industri og norske leverandørbedrifter. 
 
Tore Storhaug (KrF): 
Til Aker, han sier han kan nevne prosjekter som ligger i porteføljen med navn. Jeg lurer på hvor i 
landskapet balanseprisen på disse prosjektene er i dag og hvordan den uoversiktlige situasjonen 
vi er i nå, hvordan retning ser man for seg at det utvikler seg i. 
 
Bjørnar Moxnes (R): 
Først til Norsk Industri, dere gikk ut med en liste som ble publisert i E24 tidligere i uken om 
prosjekter som er gryteklare som man ønsker Erna-hjelp til. Er de prosjektene der avhengig av 
endringene dere ønsker i oljeskatt regimet eller er de uavhengige av de endringene. Også til 
Industri Energi, litt i samme tråd som Kaski, hvilke eventuelle krav kan legges inn for å sikre at 
disse endringene faktisk fører til at jobbene går til norske arbeidsplasser og ikke for eksempel 
Polen eller Sør-Korea som vi har sett tidligere at oljebransjen har prioritet. Altså pris framfor 
kvalitet og leveringssikkerhet for det vil være en ulykke hvis jobbene går dit og ikke til Norge. 
 
 
Stein Lier-Hansen, adm. Direktør Norsk Industri: 
Det er veldig viktig å være klar over at det er ingen av de grønne prosjektene som på kort tid kan 
erstatte kjerneaktiviteten på sokkelen når det gjelder sysselsetting, men det som er poenget er at 
vi er helt avhengig av den cash-flowen som selskapene har på sokkelen for å løfte fram disse 
viktige grønne prosjektene som i utgangspunktet ikke er kommersielle på dag 1, men som vi 
ønsker å iverksette i Norge for å demonstrere at vi har teknologi som fungerer. Da snakker jeg 
både om CCS, flytende havvind og den store muligheten med blå hydrogen. Og de selskapene 
som kan gjennomføre det, de trenger den cash-flown, den kontantstrømmen og den løfteevnen de 
får gjennom annen aktivitet på norsk sokkel. Det er det vi hele tiden har understreket når vi har 
lagt fram veikartene, at det må ikke skille mellom det og tro at man kan hoppe over den delen av 
aktiviteten som skaper kontantstrømmen uten at det får effekt på vår evne til å gjennomføre de 
grønne prosjektene. Det vet jo dere godt. Det er derfor det går så sent å få en regjeringsavklaring 
på CCS eller flytende havvind, fordi de er ikke kommersielle fra dag 1, men det er viktig også å 
demonstrere vår teknologi og dermed over tid delta i en global konkurranse om å levere disse 
teknologiene. Videre til Moxsnes. Ja det er gryteklare prosjekter. Ja noen av de gryteklare 
prosjektene som er oversendt og som du viser til er avhengig av nettopp den samme midlertidige 
endringen i skatteregimet på sokkelen. Men ikke alle. Andre er avhengig av bedre og mer 
målrettet mandat i Enova. En av de store og mest gryteklare har fått en avklaring nå, nemlig at 
regjeringen legger vekk forslaget om å innføre statlig grunnrenteavgift på havbruk. Så det er både 
og. Noen er helt avhengig av det, andre er avhengig av andre endringer i virkemiddelsystemet. 
 
Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker: 
Da kan jeg følge opp med om utbytte. Aker har ikke tatt ut utbytte fra leverandørbedriftene på 
mer enn fem år. Og vi kuttet nylig utbytte i Aker BP med to tredjedeler. Det var dels for å 
beskytte selskapets finansielle stilling, og dels fordi vi selvsagt forstår at dette er et felles løft 
hvor utbyttekutt på samme måte som frysing av lønninger og bonuser har vært en del og vil være 
en del av bidraget, selv uten pålegg. Så til solidaritet og andre tiltak. Jeg viste Kverner som et 
eksempel. Kverner gikk inn i krisen med en solid balanse og sunn økonomi. Så det som virkelig 
trenger er ny aktivitet innenfor olje og gass prosjekter. Andre tiltak er aktivitet som forserer og 
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bidrar til omstilling til havvind og CCS. Vårt håp og ønske er at rammevilkårene for havvind 
eksempelvis, inkludert skatteregimet, blir avklart raskt. Til slutt balansepris. Equinor har gått 
åpent ut og vist at industriens forslag vil forbedre balanseprisen med over ti dollar fatet, mens 
regjeringens forslag kun vil gi en balanseprisforbedring på under en dollar. Det er for alle 
prosjektene i Equinors portefølje, tjue prosjekter, og Aker BPs prosjekter.  
 
 
Frode Alfheim, leder i Industri Energi: 
Jeg vil bare slutte meg til mye av det som var svart av norsk industri. Vi skal utvikle nye 
arbeidsplasser samtidig som vi skal fortsette med det vi er gode på nå. Så er det som sagt, vi må 
ha noe vi tjener penger på så vi har noe som kan investeres i det som kan bli lønnsomt på sikt. 
Men både havvind og CCS som det blir vist til er faktisk prosjekter som vi ber at Stortinget og 
regjeringen stiller opp med penger på, sånn at vi skal kunne gå videre på det. Det blir ikke noe 
som i dag kan overta for olje og gass, og heller ikke på mange, mange år framover. Vi må gjøre 
begge deler synkront. I forhold til sysselsetting så er det sånn at vi har jo bare levert krav om en 
tiltakspakke nå. I Konkraft jobber vi med å gjøre norsk leverandørindustri konkurransedyktig 
også ved lave oljepriser. Vi tenkte ikke på korona da vi jobbet med det. Jeg føler meg ganske 
trygg på at norsk leverandørindustri både har kapasitet og er konkurransedyktig for å ta de 
prosjektene som kommer nå. Hadde jeg ikke trodd det, så ber jeg bare Stortingets representanter 
se på at det er ikke er bare operatørselskapene som ber om det her. Også Norsk Industri og 
Norges Rederiforbund, som ber om mer. Nettopp de norske leverandørene stiller seg bak det her. 
Så skal vi selvsagt jobbe for at de pengene som stilles til rådighet og som skal gi økt likviditet, 
må gå til de prosjektene som jeg mener industrien har gått mye lengre på og var klar på at de har 
tenkt å løse ut. Jeg tror det er viktig for at dere skal ha den tryggheten med å være med på det her, 
skal bruke regimet som er rundt Hod og konsekvensutredning til de ulike prosjektene på sikker 
truck på nasjonale leveranser, og at man ivaretar rollen man har for å rekruttere til industriell 
utdanning i årene framover. Det eneste som er sikkert er at stopper prosjektene opp, da får man 
ikke fullført læringsløpet for de som er lærlinger i dag. det vil heller ikke bli noe etter-
rekruttering av lærlinger når man må bemanne ned selskapene som vi ser at vi er på tur inn i. Så 
det sikreste man må gjøre er å snu ryggen til det vi ber om, det er å snu rygg til etter rekruttering, 
industrielle fag på fagutdanninger og ingeniørutdanning, også er man sikret at køen på nav blir 
lengre. Det er det vi ønsker at ikke skal skje. De tiltakene vi ber om nå er for å sikre arbeid til 
folk, og som jeg sa i innledningen, det vil og sikre at staten får større inntekter når prosjektene er 
realisert. Man får inntektene inn får prosjektene er i gang. Jeg mener dette er en god deal for både 
industrien og det norske samfunn og jeg ber om at Stortinget virkelig ser på det her og sørger for 
at den dealen faktisk kommer i havn. 
 
 
 
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) 
 
Ole Erik Almlid, adm. Direktør: 
Takk for at vi får lov til å snakke til dere i dag. Vi er inne i svært krevende tider. Det har vi hørt 
masse om. Men vi er også inne i en tid hvor vi kan si at vi opplever den viktigste politiske våren 
på mange tiår. I disse dager så ser vi at politikk virker. Noen ganger virker politikk godt, men 
også noen ganger så virker det dårlig. Så akkurat i dag er vi i en situasjon der forskjellen på godt 
og dårlig er forskjellen på om vi skaper eller mister titusenvis av arbeidsplasser. Vi har hørt det 
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fra flere før meg, om at de opplever noe de ikke har opplevd noen gang før. Investeringene 
kommer til å falle drastisk, aktiviteten gå ned og leverandørindustrien har opplevd en kraftig 
nedgang man aldri har sett før. Det vi ser nå er en krise som kan få alvorlige konsekvenser for 
veldig, veldig, veldig mange i Norge. Alle er vi berørt. Hjørnesteinsbedrifter kan gå tapt, og 
lokalsamfunn kan måtte betale prisen for det. Olje og gass, leverandørindustrien, dette er våre 
viktigste næringer og den største næringen. 140 000 ansatte er direkte berørt, men mange andre er 
også berørt. Vi ser det blant annet for veldig mange av de næringene og bransjene vi snakker om 
nå, de handler med andre bedrifter, kjøper produkter, kjøper tjenester. Og de betaler store skatter 
og avgifter til staten som, ja det gir velferd, og takk og lov for det, men det igjen gjør også staten 
i stand til å kjøpe tjenester og produkter hos bedrifter som bygger skoler, bygger barnehager, og 
bygger veier. Derfor er det mye som står på spill i dag. Vi trenger ikke akkurat i dag å sette på 
spill store, store verdier som er viktige for mange av oss. Fler har også vært inne på hvor viktig 
den kompetansen som næringene representerer i forhold til det å sikre at vi har et grønt skifte, et 
skifte til et lavutslippssamfunn. De skal bygge karbonfangst og lagringsprosjekter, havvind, 
hydrogen, de skal sikre mineralutvinning på sokkelen, og de skal sikre at vi får mange, mange 
nye arbeidsplasser basert på ny klimateknologi. Da trenger vi kompetansen fra disse næringene. 
Det vi har sett gjennom tiår er hvordan denne næringen også har skapt vekst i oppdrettsnæringen, 
de har bidratt til utvikling av biodrivstoff, vi har sett det i helseindustrien også videre. Så her er 
det mye som står på spill. Også er det sånn, at når vi bygger framtidens næringsliv i Norge, så 
gjør vi det på skuldrene av dagens bedrifter. Så vi starter ikke omstillingen av Norge ved å fjerne 
grunnlaget for de bedriftene vi har i dag. Hvis man ikke overlever nå, og man ser at bedrifter går 
til grunne og tusenvis av arbeidsplasser går tapt, så har man startet omstillingen på feil måte. 
Regjeringens forslag har gode intensjoner. Det var et ønske om å skape aktivitet og sikre 
arbeidsplasser. Den intensjonen deler vi alle sammen. Men som vi har hørt veldig tydelig nå, ikke 
minst fra selskapene, så oppfyller ikke den intensjonen, snarere tvert i mot. Derfor håper jeg at 
alle politikere, ikke minst denne komiteen, hører på det vi har å si, støtter næringens 
skatteforslag. Vi har vel knapt sett en bredere allianse enn vi ser bak dette forslaget. Så vil jeg 
legge til en ting, utover det som er sagt. Viktigheten av at denne ordningen, som er midlertidig, 
varer ut 2022. Forskjellen på om den varer ut 2021 og 2022, det kan være forskjellen på om de 
store prosjektene blir en del av dette. Da risikerer vi ikke å miste mange, mange arbeidsplasser 
unødvendig. Jeg representerer hele det norske næringslivet, og jeg har aldri opplevd et så stort 
engasjement for en næring, fra et samlet næringsliv. Det forteller alt om hvor mye dette betyr for 
bedriftene, for samfunnet og for hver og en av oss som nå står opp å kjemper for å sikre nye 
arbeidsplasser, men også bevare de titusener av arbeidsplasser vi har. Jeg begynte med å si at vi 
står midt i krevende tider. Dette er ikke tiden hvor vi gambler med arbeidsplasser. Jeg ber dere 
innstendig om å stå opp for oss nå. Nå gjelder politikk. Takk for meg. 
 
LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 
 
Hans-Christian Gabrielsen, leder: 
Takk for anledningen til å delta på denne høringen. Det er vel unødvendig å si, men situasjonen 
er ekstraordinær. Mange arbeidstakere frykter for framtiden og for sine arbeidsplasser. Uten en 
aktiv handling så risikerer vi et dypt fall, både i investeringene, men også en rasering av 
leverandørindustrien. Jeg vil faktisk si det så sterkt at det dreier seg om overlevelse av vår 
viktigste industrinæring og tusenvis av arbeidsplasser. I forrige nedtur så mistet vi 50 000, nå kan 
det bli enda verre. Derfor er det utrolig viktig at dette forslaget kommer og at det har den 
tilsiktede effekten. Regjeringens forslag hadde gode intensjoner, men det har dessverre ikke den 
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tilsiktede effekten som trengs. Derfor ber vi om at komiteen særlig ser på tre områder. Det ene 
handler om friinntekt, hvor regjeringens forslag om reduksjon i friinntektene medfører i følge 
selskapene at økonomien i prosjektene ikke endres vesentlig, og derfor ikke vil bli realisert. Sist 
vi endret og reduserte nivået på friinntekten i 2013, fra da 30 prosent til 22 prosent, da var 
begrunnelsen at man ønsket å dempe et høyt aktivitetsnivå i oljesektoren. Det fremstår derfor 
uforståelig at man i dagens situasjon velger å foreslå en ytterligere reduksjon av friinntekten. 
Dette er ikke tiden for å gjøre den typen innstramminger. Det andre handler om midlertidighet, og 
vi er veldig enige i at tiltak som nå gjøres skal være midlertidige. Begrensningen som foreslås av 
regjeringen fram til 2021 fører imidlertid til at store prosjekter som er viktige for industrien ikke 
starter opp. Det samme gjelder varigheten. De prosjektene som går inn under det midlertidige 
skatteregimet bør ha en lengre periode enn det som er foreslått. Det har, som Ole Erik også 
nevnte, betydning for store, viktige sysselsettingsprosjekter for norsk leverandørindustri. Disse 
prosjektene vil ikke starte eller bli utsatt hvis ikke grensen strekkes til 2022. Dette er viktige, 
svært viktige prosjekter for våre nybyggingsverft. Så er jo formålet med denne ordningen og de 
foreslåtte endringene å sikre verdiskapingen og sysselsettingen i Norge. I de ordinære 
konsekvensutredningene så redegjør selskapene for samfunnsøkonomiske ringvirkninger, 
inkludert sysselsettingen i Norge. Fra LO sin side så mener vi at denne ordningen bør utformes 
slik at selskapene skal avgi en oppdatert redegjørelse for de samfunnsøkonomiske 
konsekvensene, inkludert sysselsettingsvirkningene nasjonalt og regionalt, for alle prosjektene. 
En slik redegjørelse bør kunne danne grunnlag for at prosjektene registreres under denne 
midlertidige ordningen. Til slutt. Det har stått en debatt om vi skal gjøre slike endringer 
overhodet. Noen mener at en endring vil hemme det grønne skiftet. Tvert i mot. En rasert 
leverandørindustri vil redusere våre muligheter til å bidra til at alle de viktigste investeringene 
som må komme innenfor havvind, CO2-håndtering, hydrogenutvikling og for å kunne nå de 
målene som er satt i det oppdaterte veikartet som næringen presenterte i januar. Alle disse 
prosjektene er i gang med å se på, og alle disse bedriftene er i gang med å se på nye muligheter 
på konkrete prosjekter for å få flere bein å stå på. Dette skal vi få til. Men det kan ikke skje eller 
gjøres på ruinene av en rasert industri. LO er pådriver for viktige klimatiltak. Alle de 
klimatiltakene som er nevnt overfor og alle de målsettingene som næringen og myndighetene har 
satt. Dette er viktig fordi det kan skape framtidige arbeidsplasser, det kan omstille eksisterende. 
Men det dreier seg også om lange løp der investeringer og teknologiutvikling tar tid. Med noen få 
unntak så har mange av disse prosjektene det til felles at de ikke fyller verkstedhallene i morgen. 
Innovasjon, det skapes ikke i tomme verkstedhaller. Derfor er det avgjørende viktig å sørge for at 
vi får på plass en midlertidig endring i skattesystemet som kan bidra til å skape og sikre aktivitet, 
slik at bølgedalen ikke blir for dyp og disse kompetansemiljøene overlever krisen. Det at det er en 
samlet næring som er sjeldent tydelig på alvoret i situasjonen understreker nettopp dette. Takk. 
 
 
FELLES SPØRSMÅL 
 
Sylvi Listhaug (FrP): 
Tusen takk til begge for gode og tydelige tilbakemeldinger til oss. Jeg har et spørsmål knyttet til 
grønn omstilling, for når vi hører noen snakke så høres det ut som at bare vi satser på grønn 
omstilling nå, så kan vi legge bort oljen og sånn sett ikke støtte det forslaget her, så vil det gå bra. 
Og det bekrefter dere, at det kommer ikke til å skje. Men kan dere si noe om hvilken tidshorisont 
LO og NHO ser for seg at vi trenger for å komme dit, der havvind, CCS og andre typer grønne 
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prosjekter kan være av en sånn dimensjon at det vil monne ute i leverandørindustrien. Hvor lang 
tid ser man til seg at det tar før man er der. 
 
 
Hadia Tajik (Ap): 
Takk for gode innledninger. Jeg har et spørsmål til LO og et til NHO. LO, hva er deres syn på 
eventuelle utbyttebegrensninger i kombinasjon med denne skatteendringen, for å sikre at pengene 
går til det de skal gå til, nemlig arbeidsplasser i Norge. I forlengelsen av det vil jeg også spørre 
om, Gabrielsen nevnte en mulig redegjørelse der man kan redegjøre for sysselsettingseffekter og 
at prosjektene på den måten kan registreres under ordninger, hvis du kunne sagt et par ord til om 
det, for det vil være uvanlig å knytte en redegjørelse og registreringsordning til en skatteendring, 
men det kan jo selvfølgelig også være gode grunner til å gjøre det. NHO, kan dere se for dere at 
man knytter krav til redegjørelse for sysselsettingseffekter på prosjekter som faller innenfor 
skatteendringen. 
 
 
Sigbjørn Gjelsvik (Sp): 
Takk for gode innledninger som er med på å komplementere den brede alliansen som står bak 
forslaget som blir presentert. Mine spørsmål går litt i forlengelsen av det Tajik spurte om. Til det 
å bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge er særdeles viktig og sentralt, og hva ser en for 
seg å legge som, hvordan skal redegjørelsen utformes og i neste omgang hvordan skal den 
operativt kunne etterprøve, at det blir noe som blir målt etter. Hvordan ser en for seg at 
redegjørelsen i etterkant da, kan bli en del av den samfunnsmessige debatten, eller skal en legge 
noen vilkår på noen andre vis. NHO, hvordan stiller de seg til forslag og eventuelt andre forslag 
for å sikre verdiskaping og sysselsetting i Norge, noe som også er særdeles viktig for 
medlemmene NHO har. 
 
 
Kari Elisabeth Kaski (SV): 
Først et spørsmål til NHO, du snakker godt om alle som er berørt av den krisen vi er i nå. En 
bekymring med det forslaget som er lagt fram av regjeringen er at det vil gjøre det relativt sett 
mer lønnsomt og lukrativt å investere i oljerelaterte selskaper kontra andre næringer som også 
kan være en sentral del av det grønne skiftet. Er det en bekymring som NHO ser og ser at det er 
en utfordring i også å sørge for at vi investerer i andre næringer som ikke er knyttet til 
oljeindustrien. Et spørsmål jeg forsøkte å stille NOROG, hva er synet på kontantstrømbeskatning 
til NHO. Til LO, takk for veldig god og detaljerte innspill fra LO, som var konkret knyttet til 
forslaget som er på bordet. Det ble brukt ordet innstramming på den endringen som regjeringen 
foreslo i friinntekten, samtidig knytter den endringen seg til at avskrivningen nå også skal tas på 
et år. Sånn sett henger det sammen. Det fører meg til spørsmålet til LO, om man fra LO sitt syn 
ser på den endringen ut i fra behovet for tilgang på kapital, likviditet for oljenæringen eller om 
det er et spørsmål om lønnsomhet knyttet til kommende felt i en situasjon med lavere oljepris. 
 
 
Ola Elvestuen (V): 
To spørsmål til LO. Først, jeg er nysgjerrig, du nevnte oljekrisen sist, da tapte vi 50 000 
arbeidsplasser og nå snakker man om at det blir mer. Kan du si noe om hvor fort de tapene av 
arbeidsplasser blir, hvor fort kommer det. Det andre er i forlengelsen av Kaski. Med regjeringens 
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forslag blir det frigitt mye likviditet, men det du sier er at det holder ikke med mindre man har 
endringer i friinntekten. Spørsmålet er, når du og må ha endringer i friinntekten, risikerer vi da at 
vi setter prosjekter som i seg selv ikke er lønnsomme, men egentlig er avhengig av en statlig 
subsidie, for å bli lønnsomme.  
 
Mudassar Kapur (H): 
Kan dere knytte noen raske refleksjoner og utdype, dere var litt innom det, sammenlikningen 
mellom den forrige nedturen og denne. Hva er hovedutfordringene nå som vi må være ekstra 
oppmerksomme på. 
 
 
Ole Erik Almlid, adm. Direktør NHO: 
Takk for gode spørsmål. Vi vil svare på alle sammen med detaljert også senere. Jeg skal være 
raskt i og med at vi har så kort tid. Listhaug spør om det med grønn omstilling og hvor fort kan 
disse prosjektene bli realisert. Det vil hvertfall ta enormt lang tid å få realisert de hvis vi begynner 
med å stenge ned næringer som skal realisere de. Det er helt avgjørende at vi gjør to tanker i 
hodet samtidig. Skal vi få til havvind, CCS, hydrogen, utvinning av mineraler på havbunnen, så 
må vi faktisk sikre at de bedriftene vi har kan bidra. For meg er det opplagt at man sier ja til 
forslaget nå for å sikre de tiltakene på sikt. Da må man også være realistisk. Mange av de 
tiltakene vi snakker om vil det ta lang tid å få realisert. CCS trenger en investeringsbeslutning 
raskt, men det vil ta langt tid før det er oppe å går. Men vi trenger at denne industrien og disse 
bedriftene får realisere det. Og her er det titusener av arbeidsplasser vi skal skape, men det er 
også titusenvis av arbeidsplasser vi skal bevare. Så her henger ting sammen. Vi kan ikke ta ut det 
ene, og samtidig få det andre. Jeg vil være veldig tydelig på det. Denne grønne omstillingen som 
vi skal ha, den forutsetter at vi har den industrien vi har. Det er en industri som skal levere 
resultater og som jobber akkurat nå. Så til Tajik om kravet til sysselsetting og redegjørelse. Jeg 
kjenner ikke godt nok til det, så Hans-Christian kan sikkert svare i detalj. Jeg kan være tydelig på 
det at vi ønsker at dette skal skape sysselsatte og verdiskapning i Norge. Det må være 
ringvirkninger også i Norge. Hvis man får gode systemer for å registrere det og etterhvert også 
rapportere på det, så ønsker vi det veldig sterkt. Fordi vi må vise nå hvordan disse endringene 
skaper sysselsetting og verdiskapning i Norge. Det er også viktig å høre på hva selskapene har 
sagt, for de har sagt at dette er prosjekter som er i Norge. Og jeg ser at de alle ønsker å realisere 
disse prosjektene. Så hvordan man knytter det til dette forslaget her vil jeg gjerne se nærmere på, 
og høre også hva Hans-Christian har å si. Men det er vi veldig åpne for. Til Gjelsvik, akkurat det 
samme. En sånn redegjørelse må vi se på hvordan skal fungere, men vi ønsker verdiskapning og 
sysselsetting i Norge. For to uker siden kjørte jeg forbi Kverner Verdal for jeg har hytte oppi der. 
Man skal ikke kjøre mange ganger forbi der og stoppe opp før man skjønner hvor viktig dette er 
for lokalsamfunnene. Det er det vi snakker om. Å ta vare på hjørnesteinsbedrifter og 
arbeidsplassene til mange i Norge. Dette er det ungdommene skal gjøre i framtiden. Å fjerne 
Kverner Verdalen og se hvordan det er på Verdalen om noen år ville vært et trist syn for alle. Til 
Kaski. Nei, jeg tror at nøkkelen til at det skal sikres investeringer i andre næringer er et ja på 
forslaget her. Det ser vi blant annet på planene som Aker blant annet har på havvind, er opplagt 
viktig at kapital og kompetanse som Aker representerer er med oss videre. Da vil vi skape nye 
næringer og vi vil også skape, ha investeringer i Norge, som innebærer også at andre næringer 
blir med på det. Se på Equinor som en stor eier i Scatec Solar. Kjempe viktig, det er kanoner som 
bidrar til investeringer i andre næringer og som i samarbeid med andre næringer bidrar til at vi 
også utvikler gode løsninger på grønn side. Så dette tar ikke investeringer fra andre næringer, 
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sånn som jeg ser det. Til Kapur, sammenliknet med andre kriser. Dette er dessverre for næringen, 
den perfekte stormen. Vi ser en koronakrise, vi ser en oljepriskrise, vi ser en handelskrig i verden, 
og også muligens en finanskrise. Så denne er total i sin sammenlikning og vi er svært usikre på 
når vi kommer oss ut av den, og når vi oss ut av den. Jeg er usikker også på hvor mange 
arbeidsplasser vi har med oss på andre siden av krisen det er en total krise og vanskelig å se 
hvordan den vil utvikle seg. 
 
 
Hans-Christian Gabrielsen, leder LO: 
Takk for gode spørsmål. Vi sender også over mer detaljerte innspill til komiteen. Til Listhaug, så 
er det jo slik at, som jeg var inne på, at næringen er jo allerede i gang. Jobber med ulike 
prosjekter, ulike elementer innen omstillingen, innenfor grønn og fornybar teknologi. Med noen 
få unntak er det selvfølgelig et stykke fram før man klarer å bygge opp nye og lønnsomme 
næringer med det kravet til lønnsomhet som ligger der, for eksempel innenfor havvind, hydrogen. 
Et gryteferdig prosjekt som vi hadde forventninger og håp om at Stortinget og regjeringen i 
revidert nå signaliserte investeringsbeslutning på, alt handler jo om karbonfangst og lagring. Der 
vet vi at dette prosjektet, der er bedriftene klare til å stikke spadene i jorda rett etter sommeren og 
det kan skape så mye som 3400-3700 arbeidsplasser fram mot 2024. Dette er helt avgjørende 
også for at vi skal nå mange av de målsetningene som både myndighetene og næringen selv har 
satt i sitt veikart for norsk sokkel, så dette er noe vi selvfølgelig håper på å få en rask 
investeringsbeslutning på. Når det gjelder spørsmålet fra SV og Ap, LO har vært veldig tydelige 
på våre krav til de som mottar støtte fra fellesskapet i denne situasjonen. Det være seg 
kontantstøtteordningen eller andre krisetiltak. Så har vi vært svært opptatt av at vi skal ha en god 
innramming, være sikre på at den ekstra likviditeten som selskapene får, går til aktivitet og ikke 
til utbytte eller nedbetaling av gjeld, eller økte lederlønninger eller bonuser. Så jeg mener her, 
som vi har sagt tidligere, at det er både rett og rimelig at Stortinget ser på den type begrensninger 
i innretningen. Når det gjelder spørsmålet om hvordan en innramming av dette forslaget bør 
være, knyttet til sysselsetting og verdiskapning i Norge, så handler det om fra vår side, at det er 
hele formålet at det skal sikre verdiskapning og sysselsetting i Norge. Det naturlige kan være at 
dette rapporteres til Olje- og Energidepartementet, og at departementet og Stortinget finner en 
hensiktsmessig form for informasjon på dette området. Jeg tenker knyttet til det som var 
spørsmålet fra Elvestuen. Jeg tror begrepene den perfekte storm som Almlid bruker er et godt 
begrep. Denne industrien, samfunnet for øvrig har sjelden eller aldri stått overfor en tilsvarende 
situasjon, som har dempet etterspørselen globalt så fundamentalt og på så kort tid. Men 
koronasituasjonen vil etterhvert gå over, samfunnet vil igjen gå mer som normalt, etterspørre mer 
produkter og forhåpentligvis normaliseres. Så spørsmålet om hvor mange som kan bli berørt. Vi 
vet hvor mange som er direkte og indirekte sysselsatt i denne helt avgjørende næringen og med 
den nedgangen vi hadde i forrige krise, så var det sånn at 50 000 ble berørt. Hvis man ikke gjør 
de riktige tingene nå så frykter vi at enda flere blir berørt. Men jeg vil ikke tallfeste dette. Dere 
vet selv hvor mange som er berørt nå. Vi hadde før krisen også verft som ventet på aktivitet som 
skulle starte opp igjen, ta folk inn fra permitteringer i april. Det har nå blitt utsatt og tilsvarende 
vil det være på mange av bedriftene våre i hele landet som nå ikke får de oppdragene som de 
hadde sett skulle komme. På den måten tømmes ordrebøkene raskt i forbindelse med forrige 
oljekrise hadde vi Johan Sverdrup. Det var et kraftig motkonjukturtiltak i seg selv. Den typen 
tiltak har vi ikke nå. Derfor er alle de små og store prosjektene i sum avgjørende for å 
opprettholde denne næringen i tiden framover. 
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SAFE, SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN 
 
Hilde-Marit Rysst, forbundsleder: 
Finanskomiteen, øvrige deltakere, takk for at SAFE får delta i høringen. SAFE er et YS-forbund 
og organiserer ansatte i olje og energisektoren. Vi representerer 10 000 ansatte. Jeg tenker at alle 
representanter i denne høringen bør kunne enes om et mål. Det er å sikre arbeidsplasser. Bransjen 
vår har ikke før sett lys i tunellen, før det nå igjen er bekmørkt. Det kuttes i planlagte 
vedlikeholdsoppgaver, det kuttes i oppgraderinger, og produksjonseffektiviseringstiltak, de 
stanses og settes på hold. Samfunnet Norge taper voldsomt på dette. Arbeidsplassene i bransjen 
vår blir igjen uforutsigbare og utrygge, og det gjør at færre vil satse på vår bransje og få seg et 
yrke hos oss. Forrige bråstopp, så ble det også stopp i utdannelse, og det tror jeg vil skje igjen. 
Vår bransje har alltid vært en foretrukket bransje, spennende, langsiktig og med gode 
arbeidsforhold. Disse fordelene forsvinner. Vi som har jobbet her i mange år, vet at bransjen vår 
går i bølger. Etter sist krise, som nesten ikke var over, så slet bransjen med å få ungdommen til å 
satse. Dersom vi nå igjen må kaste ut de unge, og den kompetansen som ligger der, og den 
nysgjerrigheten, den oppfinnsomheten, så er vi redd at de aldri vil komme tilbake. I tillegg til at 
vi ikke lenger vil rekruttere blant de beste, vil også AS Norge tape mange arbeidsplasser, både til 
havs og til lands, og ringvirkningene er utrolige. Arbeidsplasser på anlegg og på kontor, men selv 
et lite hotell eller taxinæringen rundt om i landet blir brukt og nyter godt av vår bransje. I tillegg 
så er det også en skog av leverandører med fagarbeidere som har mange ansatte, som gjør vår 
bransje til en skattkiste for Norge. Færre prosjekter, mindre leting, svakere produksjon, gir færre 
og færre arbeidsplasser. Bransjen består også av mange ansatte som har et høyt skattetrykk, og 
det i tillegg til verdien vår bransje gir i bedriftskatt og inntekter til Norge, så er dette en utrolig 
alvorlig situasjon. Myndighetene må tre fram og støtte bransjen i å opprettholde aktivitetsnivået, 
leteboring, vedlikehold og prosjekter. Og det må være sagt, det er ikke alltid at SAFE sier så 
tydelig at vi støtter opp om arbeidsgivers forslag. Så når bransjen selv sier at den innrettingen på 
oljepakken som ligger i dagens lys ikke vil gi ønsket resultat om videre investeringer, og heller 
ikke den forutsigbarheten som vi har behov for som ansatte i bransjen, så må myndighetene lytte. 
Selv om bransjen selvfølgelig ikke kan få en blankofullmakt, så må det være i statens interesse å 
opprettholde sysselsettingen, kompetansen og videreutvikle den bransjen. SAFE støtter altså 
forslagene som kommer fra bransjen selv. Det vil sørge for økt aktivitetsnivå. Så må jo bedriftene 
da garantere for gjennomføring og aktivitet. Som det har vært nevnt flere ganger, det er ikke 
andre steder de pengene skal brukes nå. Med å forsere CCS prosjekter, havvind og klimatiltak på 
sokkelen, gjøre konkrete tilpasninger som gjør at forskning og prosjekter blir prioritert. Hvis vi 
skal klare et grønt skifte så er vi avhengig av et godt skolert og erfarent personell for å utvikle de 
nye arbeidsplassene. Vi vet jo tross alt ikke hva de nye grønne arbeidsplassene innebærer. Det 
grønne skiftet forutsetter store kapitalkrefter, høy omstillingsevne og kompetent arbeidsstyrke. 
For Norge sin del, så er det ikke mange andre bransjer som har ressurser til å bidra og helst dra et 
sånt skifte. Det igjen gjør at myndighetene må sørge for at vi har en aktiv olje- og energibransje. 
Med en aktiv og sterk olje- og energibransje blir også leverandørbransjen sterk, og den er vi helt 
avhengig av. Den er med å sikre utallige arbeidsplasser. Som industrien og regjeringen selv har 
sagt før korona traff oss, er at denne bransjen vil være en av Norges viktigste i minst femti år til. 
Dersom leteboring ikke opprettholdes som før korona, så vil det bety at Norge innen få år vil ha 
stor nedgang i produksjon på norsk sokkel, med dertil mindre inntekter til staten og færre 
arbeidsplasser. Det er jo et stort politisk press nå, fra ytterste høyre til ytterste venstre, som støtter 
opp om at vi nå må sikre denne bransjens framtid. Selv noen av de som kanskje står høyest på 
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barrikadene for en grønn omstilling har skjønt at oljenæringen er en del av løsningen for en 
grønnere klode. Dersom det nå blir stopp, så vil det mest sannsynlig de store prosjektene som 
industrien driver for å utvikle til lavere utslipp, bli lagt på is i lang tid. Myndighetene må legge til 
rette for støtteordninger på prosjekter som gir bransjen et mindre CO2-avtrykk så lenge som at 
prosjektene gjennomføres i den perioden vi nå trenger arbeidsplassene, og vi er jo på vei over til 
miljøvennlig produksjon. Regjeringen selv, i proposisjonen, beskriver at Norge kommer til å 
tjene på endringene i forhold til denne oljepakken. Det kan ikke være målet. Målet må være å 
skape støtteordninger som skaper arbeidsplasser. At myndighetene legger til rette for minst mulig 
tap er forståelig og greit, men å ikke levere det bransjen trenger også legge opp til inntekt, det er 
ikke greit. Så alle direkte kutt bedrifter gjør nå, det får konsekvenser over lang tid og inn i 
fremtiden, som igjen vil gi myndighetene mindre å rutte med på statsbudsjettet. En skattkiste det 
norske velferdssamfunnet er avhengig av. Oljefondet er stort, men det er ikke uendelig. 
 
 
 
FELLESFORBUNDET 
 
Jørn Eggum, forbundsleder 
Først takker jeg komiteen for at jeg får muligheten til å delta under denne særdeles viktige 
høringen som absolutt berører fremtiden for norsk leverandørindustri. Og det er ikke lett, det vil 
jeg si, for en leder i Fellesforbundet å gå inn for endringer i oljeskatt. For Norge har levd godt 
med stabilt og forutsigbart skattesystem, både for oljenæringen, men også for andre næringer. Så 
gjennom femti år har vi ført en oljepolitikk som har skapt enorme verdier for landet. 
Arbeidsplasser og ringvirkninger på land, langs hele kysten, og i nesten alle landets kommuner. 
Men tilbakemeldingen fra våre klubber og tillitsvalgte, dialogen i partsamarbeidet i Konkraft, det 
har overbevist meg om at vi denne gangen må se på endringer i skattesystemet. For vi er nødt til å 
motvirke investeringsfrykten skapt av de globale koronatiltakene, og dette kom også på toppen av 
en oljepriskrig mellom OPEC og Russland. Vi er nødt til å gjøre endringer som sikrer aktivitet på 
norsk sokkel, samtidig som det sikrer norske arbeidsplasser og leverandører. Og vi er nødt til å 
gjøre endringene som gjør det mulig at vi fortsatt kan drive med høy seriøsitet og ta vare på 
kompetansen og videreutviklingen. Som vi har hørt flere ganger i løpet av høringen, så er 
prosjektene klare. Vi har fått dokumentert en lang rekke som nå stanser opp. Arbeidsplassen til 
tusenvis av ansatte i industrien er i ferd med å forsvinne. I hvertfall hvis vi ser noen måneder 
fram i tid. Så framtidsutsiktene til 10 000 arbeidsplasser er det vi skal ta vare på, og vi har 
prosjekter som kan sikre at denne kompetansen ivaretas her hjemme i Norge. Et viktig prosjekt er 
Hod-prosjektet. En utbygging som vil medføre omlag 3000 årsverk. I perioden nå, fra det startet 
opp i fjor, til 2023, den er stanset opp nå. En stans i prosjektet har gitt 1350 tapte årsverk på 
Kverner og ikke minst verft oppe i Verdalen som vi har hørt om, og de sier nå at de har svært få 
gode framtidsutsikter. Så det er tidskritisk at Stortinget nå gjør gode vedtak. Bare Breidablikk er 
prosjekt som Equinor har estimert til 17 milliarder kroner. Det vil kunne gi opp til 11 000 årsverk 
i 2020 og 2021. Og Wisting, bare byggingen av plattformdekket, er beregnet til 9000 årsverk. Og 
hele rosinen i denne pølsen som dere skal ta stilling til, det er Noaka hvor planleggingen kan 
starte opp nå og det bygges ut i perioden 2024-2026. Klarer vi ikke dette vil vi miste muligheten 
til å få realisert 50 000 årsverk i følge Aker BP selv, og 7 milliarder i tapte lønnsutbetalinger og 
ringvirkninger. Og Kverner som vi har hørt har allerede redusert bemanningen med flere tusen og 
varsler enda flere i løpet av sommeren, hvis det ikke kommer nye oppdrag. Og på disse verftene 
jobber verdens beste fagarbeidere. Det er på grunn av disse er jeg så engasjert i dette, for det gjør 
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vondt helt inn i hjerteroten når jeg hører at våre beste folk kan stå uten arbeid i Verdalen og på 
Stord inn i de neste to årene, hvis det ikke kommer flere oppdrag. Lærlinger som får utdannelsen 
sin avbrutt og ikke er sikre på om de kan ta sine fagbrev. Og da vil jeg at dere skal lytte, for dette 
er læring-fabrikkene for resten av privat næringsliv, et av de flinkeste til å ta inn lærlinger. Det er 
derfor vi er her, for å sikre at dette kompetansemiljøet skal bli i Norge. Det er viktig for norsk 
økonomi, og det er viktig hvis vi skal se helheten, og ikke minst for alle de tusenvis av 
enkeltpersonene som vil bli direkte berørt. Mange av prosjektene som nå stanser opp ville bidratt 
til betydelig mindre utslipp fra norsk sokkel. For vi må ikke glemme de ambisiøse planene vi 
hadde i januar, femti prosent reduksjon av utslippene innen 2030, og nullutslipp i 2050. Og de 
skatteendringene vi nå trenger må bidra til at sånne prosjekter blir videreførte, fotavtrykket fra 
norsk sokkel må bli mindre. Omstilling til et lavutslippssamfunn blir ikke kortere av denne 
krisen, som noen tror. Den blir mye lengre, mye, mye lengre. De som mener de skal redde verden 
gjennom å bygge ned og avvikle våre aller fremste industrikompetanse, risikerer å gjøre oss alle 
en bjørnetjeneste. Det er ikke sånn industriutvikling skjer. Morgendagens næringsliv skal stå på 
skuldrene av dagens industri. Derfor er det viktig at utviklingen til lavutslippssamfunnet går skritt 
for skritt og går riktig for seg. Gjør det ikke det, så risikerer vi at de aldri kommer der. Jeg mener 
at forslaget som fremmes gjennom et samlet Konkraft er en vinn-vinn løsning. Selskapene oppnår 
en billigere finansiering av sine investeringer, samtidig som staten reduserer sin risiko i 
prosjektene. Forslagene som regjeringen fremmer i denne proposisjonen, de går i riktig retning. 
Men forslaget er dessverre ikke godt nok, som fler har vært inne på i dag. Forslaget om å halvere 
friinntekten, det er en skatteskjerpelse som i 2018. Men da ønsket vi den gang å dempe 
aktiviteten. Konsekvensene nå er at vi er nødt til å øke den. Alle tiltak i den situasjonen vi er inni 
skal bidra snarere til å øke investeringene og aktivitet i økonomien og sikre verdiskaping og 
arbeidsplasser. Og disse endringene, de skal være midlertidige og tidsavgrensede, men de er nødt 
til å vare lenge nok. Store prosjekter de trenger 6-7 år fra planer til produksjonsstart. 
Skatteendringene må gi industrien trygghet og de planene som legges fram for godkjenning fra nå 
av og fram til utløpet av 2022, og må ha samme vilkår helt fram til produksjonsstart. Og hvis vi 
skal gjøre noe så drastisk som å endre på skatteregimet, så kan ikke det skje uten å stille krav til 
positive økonomiske ringvirkninger for Norge. Fellesforbundets medlemmer vil ikke akseptere at 
inntekter oppspart fra oljeaktivitet ikke kommer næringen og befolkningen til gode i krisetiltak. 
Endringene må sikre aktivitet i Norge. Og nå går jeg inn, og da skal jeg være jævlig tydelig. Jeg 
vil ikke se oppdrag bli sendt ut av landet. Jeg vil ikke se noe utbyttepress. Jeg vil se folk i 
kjeledress, ikke i skreddersydd dress, når vi gjør disse endringene. Får vi dette til så inviterer jeg 
dere alle til å få på dere kjeledressen, sammen med meg, dra ut for å møte verdens beste 
fagarbeidere på arbeidsplasser. Lykke til med arbeidet. 
 
 
FELLES SPØRSMÅL 
 
Sylvi Listhaug (FrP): 
Tusen takk for tydelig tale, det liker vi. Til Fellesforbundet vil jeg spørre, hva er 
tilbakemeldingen fra dine medlemmer når de hører debatten som går der det blir påstått at det å 
nå satse på grønn omstilling kan erstatte alle de arbeidsplassene som vi snakker om her eller gi 
mat til de bedriftene som nå kan stå i fare for å gå over ende, hvis man ikke får tid endringer i 
petroleumsskatteregimet. Kan du si noe om hvordan de ser på den diskusjonen? 
 
Hadia Tajik (Ap): 
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Takk for gode innledninger. Eggum var innom betydningen av dialogen i partsamarbeidet for at 
man har støtte til oljeskattforslaget. I oppfølging av det så tenkte jeg å spørre både 
Fellesforbundet og SAFE om hvordan vi best kan bruke dialogen i partssamarbeidet for å sikre 
forpliktelser om at arbeidsplassene faktisk går til Norge. 
 
Sigbjørn Gjelsvik (Sp): 
Litt i forlengelsen av det. Dere var begge opptatt av det at en skulle få ringvirkninger i Norge, og 
spesielt til Eggum som sa at han ikke ville se oppdrag ut av Norge. Konkret hva slags vilkår ser 
en for seg å kunne stille, eller hva slags mekanismer. LO var innpå en type redegjørelse, men hva 
konkret ser en for seg så vi kan bidra til oppdrag i Norge. Det er det ene, det andre er jo også 
geografisk. Mange har nevnt Stord og Verdalen i dag, men det er mange arbeidsplasser og andre 
plasser som står på spill. Hvordan kan man legge til rette for en god geografisk fordeling, 
inklusivt også i Nord Norge. 
 
Kari Elisabeth Kaski (SV): 
Takk for gode innledninger. Jeg opplever at vi alle deler målet om å få til både det grønne skiftet 
og ivareta verdens beste fagarbeidere. Det er jeg helt enig i. Jeg har to spørsmål, først. Med 
skatteforslagene som er kommet fra bransjen her, så vil det jo bli et vesentlig mer gunstig 
skatteregime for oljeinvesteringer opp mot andre deler av industrien og andre typer grønne 
investeringer om man kan kalle det det. Ser dere i Fellesforbundet utfordringen i det å også kunne 
stimulere så vi ikke mister styringsfarten på de grønnere investeringene. Det andre spørsmålet, 
det ble nevnt Hod-prosjektet. Så vidt jeg kan skjønne så er det bare fem milliarder. Er det sånn at 
bransjen og Fellesforbundet ser her at man trenger flere utbygginger av Hodfeltet og 
Wistingfeltet i Barentshavet som helt avgjørende i den størrelsesorden det tross alt er for å sikre 
den sysselsettingseffekten som bransjen har pekt på selv. 
 
Eigil Knudsen (Ap): 
Jeg har et spørsmål til Fellesforbundet. Mange har vært inne på her at en skal sikre kontrakter til 
norske bedrifter med denne pakken. En annen ting er å sikre faste jobber for norske fagarbeidere. 
Det er ikke til å komme bort fra at en del av leverandørindustrien har vært preget av en veldig 
høy andel med innleid utenlandsk arbeidskraft. Så mitt spørsmål er egentlig hvordan vi kan 
komme ut på andre siden med en oljepakke og kommende grønne prosjekter i 
leverandørindustrien med flere faste jobber for norske fagarbeidere, hvordan vi kan bidra til det 
også gjennom denne oljepakken. 
 
Bjørnar Moxnes (R): 
Jeg tenker litt likt her. Til Eggum. Konkrete forslag som kan sikre at oppdragene går til Norge og 
ikke ut av landet. Finnes det noen grep man kan gjøre der. 
 
 
 
Jørn Eggum, forbundsleder Fellesforbundet: 
Først til Listhaug. Det er jo ingen motsetning mellom det å utvikle petroleumsnæringen videre og 
at man skal få til et grønt skifte. Det er heller det som må til, skal vi kunne klare dette. I de 
prosjektene som ligger, som en del av dere spurte om, som ligger i en samlet verdikjede i 
Konkraft, ber om disse skatteendringene på, det er ekstremt mange av disse som er grønne. Det 
har vært en del av det som har vært viktig for oss. Ser vi på alle de elektrifiseringsprosjektene 
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som ligger i denne pakken, som vi kan få gjennom på disse to årene, da reduserer man jo vårt 
avtrykk fra, altså i dag har vi 30 prosent elektrifisert på norsk sokkel, til å komme opp til 70 
prosent. Så det er et kvantesprang. Men det er ikke der vi har de største sysselsettingsmotorene. 
Men dette er en pakke som skal klare begge deler. Derfor er det viktig for oss. Og til Hadia, så er 
det sånn at partsamarbeidet fungerer stort sett bra. Det som har vært vesentlig, dette er noe vi har 
holdt på med i lengre tid i Konkraft, det har vært ekstremt mye vi har hatt til diskusjon. Det har 
vært mange forskjellige virkemidler for å realisere disse prosjektene. Når vi kommer samlet til 
Stortinget nå og ber om endringer, så har vi hatt allerede det som dere nå heldigvis er observante 
på. At vi skal følge opp på en så god måte at oljeselskapene og resten av leverandørindustrien vil 
være vaktbikkje sammen på at de lovnadene vi gir skal garanteres med grønnere prosjekter og at 
de skal kunne løfte store sysselsettingsprosjekter på kort tid. Dere kan være sikre på at de som har 
skoene på, som vet hva som rører seg, som vet hva slags strategier selskapene har både til innleie, 
utsetting av arbeid, tillitsvalgte i bedriftene. Vi er tett på disse og partene i arbeidslivet gjennom 
Konkraft-systemet de vet hva som forventes sammen til disse. Ikke en krone her de kan putte 
unna uten at vi passer på, at får vi den hjelpen vi trenger så skal de brukes på den måten de har 
gått til i Stortinget. Når vi er kommet så langt vi er kommet nå, og vi er enige om det, da er jeg 
overbevist om at dette blir ikke nok et USA-prosjekt fra Equinor. Det blir gode jobber i Norge. Vi 
skal ha god lønnsomhet og produktivitet, og de fleste skal være organiserte så vi har et ordentlig 
og skikkelig arbeidsliv. Så vil jeg si det som både Bjørnar og et par andre tar opp i forhold til 
innleie. Innleie innenfor petroleumssektoren er ofte verftene. Der er det, skal man gjøre et stort 
prosjekt, ta Ullstein kommune hvor vi har to store offshore-verft. For å bli ferdige med enkelt av 
disse utbyggingsprosjektene trenger de 6000 arbeidstakere. Det er like mange folk som bor i hele 
Ullstein kommune. Det å ha faste ansatte med lokal arbeidskraft er helt umulig. Det vi har vært 
opptatt av når vi snakker om innleie er å bygge opp verftene ut i fra hvor mange ordre de har, slik 
at vi har gode tariff selskap som egentlig ikke har sin egen arbeidsplass, men beveger seg fra 
verft til verft. Det gjør de ikke med dårligere betingelser enn norske faste ansatte. Det må man for 
å få gjennomført prosjektene. Kapasiteten her hjemme er ikke som den var. Nå trenger vi arbeid, 
derfor ber vi om disse endringene. 
 
 
Hilde-Marit Rysst, forbundsleder SAFE: 
Vår bransje er velkjent for å ha gode partsamarbeid, spesielt er vi gode på trepart hvor også 
myndighetene er til stede. Jeg mener det enkleste er å bruke en av de partene hvor vi alle er 
samlet. Hvor partene allerede kjenner hverandre og snakker godt i lag for å finne gode løsninger 
for hvordan vi skal sikre at de pengene som nå gis og legges til rette brukes på norske 
arbeidsplasser, uten tvil. Og det kan også sørge for at vi får de gode, grønne prosjektene videre. 
Det er tross alt vi som skal være den viktige delen av det grønne skiftet. Det er ikke til å komme 
unna. Så vi kommer til å overleve.  
 
 
 
WWF VERDENS NATURFOND 
 
Else Hendel, miljøpolitisk leder 
Tusen takk for anledning til å gi innspill i denne viktige saken. Innleggene før meg illustrerer 
hvilken krise vi nå alle står i. Dette er alvor. Klimakrisen er også alvor. Vi er bekymret for 
krisepakker og ordninger som øker klimarisikoen til Norge fremover. Vårt hovedbudskap er at 
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Stortinget bør benytte denne anledningen til å innføre et nøytralt skatteregime for norsk 
petroleumsvirksomhet, slik at den økonomiske klimarisikoen for samfunnet reduseres. Dagens 
petroleumsskatteregime er for gunstig for selskapene ettersom staten dekker 88 prosent av 
investeringskostnadene, men bare mottar 78 prosent i skatteinntekter. Denne asymmetrien kan gi 
insentiver til å gjennomføre prosjekter som ikke er lønnsomme. Regjeringens forslag om 
midlertidige endringer i petroleumsskatten vil innebære at staten reduserer sin andel av 
investeringskostnadene fra 88 til 83 prosent. Forslaget er et skritt i riktig retning mot å redusere 
statens klimarisiko, men det er fortsatt et stykke igjen til et nøytralt skatteregime. Den ekstra 
friinntekten som foreslås i tillegg til de direkte avskrivningene må regnes som en ren subsidie til 
oljenæringen. Internasjonale ledere, som FNs generalsekretær Antonio Guterres og IEA-direktør 
Fatih Birol, har bedt land om å benytte koronakrisen og oljeprisfallet til å fase ut fossile subsidier 
og heller prioritere krisepakker til ren energi. Dersom Norge nå benytter krisen til å stimulere til 
økt utbygging av nye olje- og gassreserver, så utgjør det en betydelig klimarisiko for norsk 
økonomi. Å begrense den globale oppvarmningen til 1,5 grader innebærer at vi ikke kan lete etter 
eller bygge ut nye olje- og gassreserver. Regjeringen velger bort en effektiv klimapolitikk, og at 
vi skal lykkes i oppnåelsen Parisavtalens målsettinger, når den foreslår en tiltakspakke der 
formålet er å øke utbyggingsaktiviteten ved å tilføre petroleumsselskapene en likviditet på 100 
milliarder kroner i 2020 og 2021. Det er fortsatt staten som tar 83 prosent av kostnadene dersom 
prosjektene som nå gjennomføres viser seg å ikke være lønnsomme. Samtidig vil vi advare mot 
forslaget fra NHO og LO om å innføre en kontantstrømskatt mens man beholder friinntekten på 
dens opprinnelige nivå. En slik ordning vil øke statens andel av investeringskostnadene til 90 
prosent. Dette øker risikoen for havarerte prosjekter, der skattebetalerne sitter igjen med 
regningen. Det nåværende oljeprisfallet gir oss en unik mulighet til å omstille norsk økonomi fra 
en oljeavhengig økonomi til en lavutslipps økonomi. Norge bør benytte anledningen til å fjerne 
alle særfradragene i petroleumsskatteregimet. Krisepakkene må sørge for å sette i gang det 
grønne skiftet gjennom en massiv satsning på grønn industri. I tillegg må vi sørge for en 
rettferdig omstilling for de oljearbeiderne som blir rammet av oljekrisen og denne krisen, slik at 
vi kan jobbe med å utvikle nye grønne løsninger som kan sørge for verdiskaping og 
arbeidsplasser i mange år framover. Til slutt, den økonomiske krisen som nå har rammet 
oljenæringen bør ikke bare forstås som et produkt av koronakrisen. Den er også et konkret 
uttrykk for økonomisk klimarisiko. De siste årene har norsk økonomi vært gjennom to oljeprisfall 
som har fått store konsekvenser for oljenæringen og som har krevet dyre redningspakker fra 
staten. Omstillingen av verdens energimarkeder er i gang, og den fallende etterspørselen etter olje 
og gass er en forventet og ønsket konsekvens. Den økonomiske klimarisikoen knyttet til høy 
eksponering mot olje og gass må derfor forventes å øke enda mer i tiden framover. Vi ber derfor 
Stortinget sikre et skattesystem for petroleumsnæringen som ikke gjør Norge enda mer utsatt for 
økonomisk klimarisiko i årene framover. Vi står overfor et viktig tidsskille, fremskyndet av en 
økonomisk krise. Skal vi lykkes i framtiden må vi ta valg i dag, som ikke binder oss til det verden 
skal fase ut, men heller gir oss en best mulig overgang til lavutslippssamfunnet. Takk for meg. 
 
NATURVERNFORBUNDET 
 
Silje Ask Lundberg, leder 
Takk for muligheten til å komme med innspill til den foreslåtte endringen. Vi vil vise et felles 
innspill som er sendt inn sammen med WWF, Zero, Bellona, Norsk Klimastiftelse, Skift Norge, 
Framtiden i våre hender og Greenpeace. I en tid hvor utslippene må reduseres drastisk så er vi 
nødt til å ta innover oss at heller ikke norsk petroleumsvirksomhet kan fortsette som før. Vi 



 127 

mener derfor det vil være en svært dårlig prioritering å støtte og tilrettelegge for fremtidige 
investeringer, som vil binde oss til klimautslipp i mange tiår framover. Det er verdt å minne om at 
det er ikke noen garanti for at oljeprisen kommer tilbake til tidligere høyder. En rapport fra 
Rystad Energy viser at investeringsnivået på norsk sokkel ligger an til å bli redusert i 2020 
uavhengig av koronakrisen. Dermed så vil ikke nødvendigvis skatteutsettelser påvirke den 
langsiktige nedgangen olje og gassnæringen nå står overfor. Krisehjelp for å stimulere til økte 
investeringer og produksjon vil bare skyve en ny oljekrise inn i framtiden, og felleskapet blir nødt 
til å ta en enda større andel av kostnadene og risikoen i potensielt ulønnsomme investeringer. Det 
er heller ingen garanti at skatteutsettelser for olje- og gassindustrien automatisk vil komme 
leverandørindustrien til gode. Her mener vi at man heller bør ha mer målrettede tiltak mot den her 
næringen. Det er bedre at leverandørindustrien får tilgang til krisetiltak, samt at oppdrag som ikke 
innebærer økt oljeproduksjon prioriteres og eventuelt også gir skatteinsentiver. Og da gjelder det 
blant annet vedlikehold og HMS-tiltak på eksisterende plattformer eller plugging av gamle 
oljebrønner osv. Samtidig så er det også grunn til å advare mot en del av de forslagene som man 
har hørt tidligere i denne høringen, deriblant å beholde friinntekten på dens opprinnelige nivå. I 
media har Equinor vært ute å sagt at dersom de ikke får ytterligere skatteendringer, så vil enkelte 
prosjekter potensielt ikke bli utbygd, og her har de blant annet trukket fram Wisting-feltet i 
Barentshavet. Og her er det verdt å minne komiteen om at det her er et prosjekt hvor 
lønnsomheten allerede før koronakrisen var svært usikker, og at Equinor har slitt med å få 
breakevenprisen under femti dollar fatet. Dette feltet vil alene sørge for utslipp på over 180 
millioner CO2, når oljen brennes. Det er altså 3,5 ganger Norges årlige utslipp. Å bruke denne 
krisesituasjonen som vi nå er inne i for å sørge for statlig støtte til et felt som i utgangspunktet 
sliter med lønnsomheten, det er oppsiktsvekkende. Det nåværende oljeprisfallet gir oss en 
mulighet til å kunne omstille norsk økonomi, men det er en mulighet som vi da er nødt til å gripe. 
I regjeringen sitt forslag om redusert friinntekt, så er det et av de skrittene vi synes er riktig, men 
likevel så er det fortsatt en asymmetri i det norske oljeskattsystemet. Så vi ber derfor Stortinget å 
sikre et skattesystem for petroleumsnæringen som ikke gjør Norge enda mer utsatt for økonomisk 
klimarisiko framover. Avslutningsvis så ber vi Stortinget satse mer på målrettede tiltak inn mot 
leverandørindustrien, som sikrer at ferdig planlagte oppdrag for leverandørindustrien som kan 
begynnes umiddelbart innenfor maritime verft eller annen relatert industri, og som heller ikke 
innebærer en økning i olje og gassproduksjon, fremskyndes, og øke investeringer og 
forskningsmidler til grønne næringer og klimajobber som karbonfangst og lagring, grønn 
skipsfart, osv. Også opprette en ekstra støtteordning for omskolering eller upskilling i petroleums 
og leverandørindustrien sånn at tempo i det grønne skiftet økes. Takk.  
 
 
 
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 
 
Anja Bakken Riise, leder 
Jeg heter Anja Bakken Riise og er leder i Framtiden i Våre Hender, og vi er en miljø og 
solidaritetsorganisasjon med over 38 000 medlemmer som er veldig opptatt av hvordan vi kan 
bruke denne krisesituasjonen til å skape det rettferdige og bærekraftige samfunnet vi ønsker oss. 
Norge er inne i en alvorlig krisesituasjon. Framtiden i Våre Hender har stor forståelse for behovet 
for krisehjelp til en hardt rammet industri. 31. Mars så ba Stortinget regjeringen om å vurdere 
ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien, 
og i norsk leverandørindustri. Men proposisjonen som regjeringen legger fram her svarer ikke på 
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bestillingen. Det som legges fram er en modifisert utgave av Norsk Olje og Gass sitt eget 
skatteforslag, uten at andre innretninger er vurdert. Det er rart. Ikke minst siden mange har vært 
opptatt av at grepene som vi nå gjør ikke bare skal fylle ordrebøkene til norsk leverandørindustri, 
men også sikre framgang og planene for å kutte kraftig i utslippene på norsk sokkel. Regjeringen 
har selv understreket hvordan koronakrisen og det kraftige oljeprisfallet nå framskynder behovet 
for omstilling. Da petroleumsskatteforslaget ble lagt fram, så sa statsministeren at det hadde et 
todelt formål. At vi skulle ta vare på arbeidsplasser i dag, men også legge til rette for den grønne 
omstillingen vi skal gjennom i framtiden. Om regjeringen ønsker å tilrettelegge for grønn 
omstilling, for eksempel gjennom tiltak som energieffektivisering og elektrifisering, så burde 
regjeringen ha presentert mer målrettede insentiver som sørger for nettopp det. Du trenger ikke å 
lese langt i petroleumsskatteloven før du kommer til et eksempel på at vi har innført liknende 
målrettede tiltak i loven tidligere. For å sikre investeringer på Snøhvit-feltet ble det gjort et eget 
unntak i lovens paragraf tre. Investeringene i LMG i Finnmark og i Nord-Troms kan nedskrives 
over tre år og ikke seks. Det her ekstremt detaljerte unntaket er ført til ESA-godkjenning under 
skiftende regjeringer. Snøhvit-unntaket i petroleumsskatteloven, det viser at differensiering i 
avskrivningsreglene er mellom ulike typer investeringer er fullt mulig. Alt som trengs er politisk 
vilje. Vil en slik endring i skattesystemet være nok for å sikre all den aktiviteten som trengs for å 
bidra til en inntjening og en sysselsetting som en grønn omstilling kan bygge videre på? 
Sannsynligvis ikke. Men endringen i petroleumsskatteloven må ses i sammenheng med innholdet 
i de øvrige grønne krisetiltakene. De gryteklare grønne prosjektene som norsk industri har lagt 
fram krever en rekke tiltak, fra endringer i Enova-støtte, til å få på plass rammevilkår til vind og 
havvind, og investeringsbeslutning på CCS. Norsk økonomi har det siste tiåret, flere ganger, blitt 
rammet av lave oljepriser av ulike årsaker. Klimarisikoutvalget var i 2018 veldig tydelig på at 
oljeprisen også i framtiden vil være usikker av mange ulike årsaker, og at det derfor er stor 
klimarisiko forbundet med nye satsninger og økt oljeutvinning. Når næringen nå ikke klarer å 
finansiere sine utbyggingsprosjekter i det vanlige kapitalmarkedet, så stiller vi spørsmålstegn ved 
hvor lurt det er å bruke skattereglene til å stimulere investeringer som ellers ville blitt utsatt eller 
ikke gjennomført. Lønnsomheten ved disse investeringene er også høyst usikre. Og risikoen 
legges på staten. Risikoen legges også på barna våre. På dem som kommer etter oss. På dem som 
vil bære de tyngste konsekvensene av galopperende klimaendringer. Tiåret vi akkurat har gått inn 
i skulle være klimahandlingens tiår. I løpet av de neste ni årene og syv månedene så må vi 
halvere verdens utslipp. Vi har ingen tid å miste. Det er ikke for sent å snu. Vi ber dere kreve mer 
målrettede tiltak fra regjeringen som både sikrer aktivitet, sikrer arbeidsplasser, og kutter utslipp 
og bidrar til den grønne omstillingen som Norge skal gjennom. Takk for meg. 
 
FELLES SPØRSMÅL 
 
Hadia Tajik (Ap): 
Takk for gode innledninger. Jeg har et og samme spørsmål til alle sammen. Tidligere i denne 
høringen så ga Rederiforbundet uttrykk for at de mente at vi kunne nå klimamålene for sokkelen i 
henhold til det klimaveikartet som bransjen selv har laget. At man kan nå de raskere og gjennom 
disse likviditetslettelsene. Gjør det at dere ser annerledes på eventuelle skatteendringer for olje- 
og gassektoren. 
 
Sigbjørn Gjelsvik (Sp): 
Takk for nyttige innledninger. Nå har vi tidligere i dag fra en ganske bred allianse med både 
arbeidsgivere og arbeidstakersiden hørt et budskap om at det er svært viktig å få gjennomført det 
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forslaget som har kommet fra Norsk Olje og Gass og fra Konkraft samarbeidet, og at det også er 
viktig for at en skal kunne gjennomføre viktige prosjekt i neste fase, både på havvind, hydrogen. 
Er det sånn at dere fra deres side ikke deler troen på den beskrivelsen, eller er en og villig til å 
gamble på at det ikke blir gjennomført. Også et spørsmål til Framtiden, dere var innom det med 
differensierte skatteregler og nevnte konkret Snøhvit som er koblet mot at det er egne skatteregler 
for Nord-Troms og Finnmark, i tiltakssonen. Er det ytterligere sånne typer grep du ser for deg, 
eller andre differensieringer i skattereglene som dere har konkrete forslag på. 
 
Kari Elisabeth Kaski (SV): 
Først et spørsmål til WWF. Jeg lurer på om du kan si noe om WWF eller hele miljøbevegelsen 
sitt syn på det å innføre en kontantstrømbeskatning på sokkelen, men da uten den friinntekten 
som regjeringen og bransjen selv tar til orde for. Så til Naturvernforbundet, du var inne på 
Wisting-feltet og at det har hatt en breakeven pris på femti dollar fatet. Kan du utbrodere litt på 
hva det betyr, den forskjellen mellom lønnsomhet for selskapet og lønnsomhet for staten. Det kan 
jo være to ulike ting, selv om bransjen ofte mener at vi skal få til lønnsomhet. Det siste 
spørsmålet til FIVH, du var inne på det med grønne næringer og flere muligheter for omstilling. 
Kan du kommentere på hva konsekvensene kan være av et mer gunstig skatteregime for olje enn 
for andre næringer, om det heller vil kunne bremse det grønne skiftet vi står overfor heller enn å 
tilrettelegge for det som bransjen hevder selv. 
 
Ola Elvestuen (V): 
Til FIVH, i forlengelsen av det du nevnte med differensierte avskrivningsregler for Nord-Troms 
og Finnmark tidligere. Jeg lurer på om dere ser på, ut i fra det forslaget som er fra regjeringen, ser 
du da noen tiltak eller noe i skattesystemet som kan gjøres så man får stimulert investeringer inn 
mot det jeg tror dere også er for. Oppgradering, vedlikehold, elektrifisering, plugging. Eventuelt 
noe annet. 
 
Mudassar Kapur (H):  
I forlengelsen av spørsmålet til Gjelsvik. Kan dere knytte noen refleksjoner til utfordringer som 
leverandørindustrien står overfor og hvilken rolle de kan være med å spille i den grønne 
omstillingen, og hvilken rolle de ikke vil kunne spiller hvis disse bedriftene går konkurs, hvor 
Norge ligger an da i forhold til veikartet vårt. 
 
 
Else Hendel, miljøpolitisk leder, WWF: 
Da starter jeg med spørsmålet fra Tajik om elektrifisering. Vi synes det er fint å prioritere 
elektrifisering på sokkelen, men det endrer jo ikke prinsippet vårt. Vi tenker at man kan finne 
andre virkemidler for å få til elektrifiseringen. Når det gjelder Gjelsvik og Kapur sitt spørsmål så 
har vi for eksempel en ordning for havvind, en aksjonsbasert ordning og vi har sendt inn eget 
forslag på det tidligere. Når det gjelder leverandørindustrien, så har den allerede vist at den har en 
enormt stor evne til å omstille seg. Det er ikke meningen å snakke ned den krisen vi står i akkurat 
nå, men dette handler jo om at vi ikke skal binde oss langsiktig til inntjening på noe som vi 
faktisk skal fase oss ut av. Også det siste spørsmålet til Kaski om å ha en kontantstrømbeskatning 
uten friinntekt. Dette er vi jo positive til, mer positive enn med friinntekt. Men igjen så er vi mer 
for de forslagene som vi har lagt inn. 
Silje Ask Lundberg, leder, Naturvernforbundet: 
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Først spørsmålet fra Tajik om det her kan gjøre at man kan nå klimamålene på norsk sokkel, så er 
jo utfordringen også at disse skatteendringene ikke er målrettet inn mot reduksjoner. Jeg forstår 
også at bransjen trekker inn disse tiltakene for at det da skal være enklere å kunne gi støtte til det. 
Men når vi samtidig også ser at de trekke fram potensielt nye felt som sliter med økonomien, så 
blir nok ikke det fra vårt ståsted helt troverdig. Når det kommer til spørsmålet fra Kari Elisabeth 
om Wisting-feltet og forskjellen på om det er økonomisk lønnsomt for staten og for 
oljeselskapene så handler jo det nettopp om at det er staten som tar risikoen i form av 
investeringskostnadene. Og et av de eksemplene man har sett på det er Goliat, der sa jo egentlig 
Oljedirektoratet allerede i 2015 i et internt notat at de trodde at den samfunnsøkonomiske 
betydningen av feltet ikke kom til å være noe særlig, at man ikke kom til å få noe avkastning til 
samfunnet av den femti milliarder kroner store investeringen i det området. Både fordi at 
kostnadssprekken var så stor, men også på grunn av forsinkelser. Så det er det som er 
utfordringen, og det er der staten blir sittende igjen med risikoen når man tar kostnadene i 
investeringen her. Så derfor er det veldig forskjell på om det blir økonomisk lønnsomt, eller 
lønnsomt for samfunnet eller om bare bedriften vil tjene på det. 
 
 
Anja Bakken Riise, leder i FIVH: 
Takk for mange gode spørsmål. Vi vil utdype svarene på epost til dere. Til Tajik først, spørsmålet 
er vel om man ikke kan nå utslippsmålene enda tidligere ved litt andre innretninger. Nå er jo også 
målet for næringen førti prosent kutt innen 2030. Vi synes jo det er spesielt at oljenæringen skal 
kutte med bare førti prosent, når resten av samfunnet skal halvere utslippene sine. Vi savner flere 
utredninger på innretningen av hvordan det her kan gjøres, og vi savner også helheten. Vi synes 
det er uheldig at den grønne krisepakken fra regjeringen ikke enda har blitt lagt fram, fordi da kan 
man se hvordan disse tiltakene spiller på lag. Men vi mener også at bevisbyrden for klimakuttene 
i omstillingen som skal komme av de ulike tiltakene når næringen legger fram dette konkrete 
forslaget, så bør dem også si hvordan de faktisk skal bidra til å nå utslippsmålene og kunne 
bevise at de faktisk gjør det. Til Gjelsvik, Elvestuen og Kappur, så ber vi om at når vi drar opp 
Snøhvit-eksempelet, så er det for å vise at det går an å differensiere gjennom 
petroleumsskatteloven. Det vi ønsker er jo en form for differensiering ut i fra klimaeffekten til 
tiltakene. Der for eksempel energieffektivisering, elektrifisering, vedlikehold, at disse tiltakene 
får spesifikke fordeler. Også tror jeg at jeg skal komme tilbake til de andre skriftlig. Det vi frykter 
er at disse særfordelene til oljenæringen bidrar både til å trekke kapital og ressurser inn der, mens 
det som trengs sårt nå er en generell omstilling og bevege oss over til andre næringer. 
 
ZERO 
Marius Holm, leder 
Kjære komite. Jeg er glad for å bli invitert til å gi innspill på denne viktige saken. Situasjonen i 
olje- og gassnæringen, den er ekstremt vanskelig og behovet for stimulans er åpenbart. Vi kan 
ikke la dyktige fagfolk gå ledige når vi har uløste oppgaver som nettopp de er best kvalifisert til å 
utføre. Men selv om situasjonen i oljemarkedet nå er ekstraordinær på grunn av koronakrisen, så 
betyr ikke det at nedturen i næringen nødvendigvis er midlertidig. Før krisen forventet mange 
analyser at toppen i verden oljeforbruk vil bli nådd på slutten av 20-tallet, og nå varsler fler av 
dem, blant annet vårt eget Rystad Energy, at toppen kan ha blitt passert i fjor og at vi heretter vil 
se varig nedgang i oljeforbruk. Selv om markedet er syklisk og prisene kan stige igjen, så er vi på 
vei inn i en negativ spiral, og hvordan oljeprisen oppfører seg under varige fallende etterspørsel, 
det vet vi lite om fordi det aldri har hendt før. Men jeg tar neppe munnen for full om jeg hevder at 
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oljeprodusenter som Norge går tøffere tider i møte. Omstilling av norsk leverandørindustri har 
stått på agendaen ved alle de tre siste krisene, men hver gang så har vi latt anledningen gå fra oss 
til å ta posisjoner i vekstmarkeder sånn som havvind, fordi ordrebøkene igjen har blitt fylt opp 
med oljeprosjekter. Det kan skje denne gangen også, men det er en annen tid nå. Det står ikke 
store prosjekter i kø, og vi er i en ny fase i oljehistorien med fallende etterspørsel på grunn av 
klimapolitikk og ny teknologi. Jeg er bekymret for at vi nok en gang skal la denne sjansen gå fra 
oss. Det sies av veldig mange her at framtidens næringer står på skuldrene til de gamle, og det er 
jeg enig i. Men de må jo da slippe til. Det er skapt et inntrykk av at satsning på havvind og CCS 
er avhengig av at ordrebøkene nærmest er fulle av oljeprosjekter, det er jo ikke tilfellet. Det er 
nettopp de fulle ordrebøkene som har hindret Norge i å satse helhjertet på havvind for eksempel. 
Vi har altså ikke hatt plass til de grønne prosjektene i gode tider, og vi prøver så godt vi kan, ser 
vi nå, å unngå å satse på de grønne prosjektene også i dårlige tider. Ved å lage skatteinsentiver 
som gjør det mer attraktivt å investere i olje, enn i andre og mer framtidsrettede næringer som har 
vekstmuligheter. Så jeg vil jo oppfordre komiteen til, når man skal bearbeide regjeringens 
forslag, at man for det første ikke dreier det i enda mer fossil retning enn det allerede er, men 
heller se på muligheten for å gjøre det mer nøytralt. Og hvis man skal gi særskilte 
skatteinsentiver, så bør de særskilte skatteinsentivene nettopp gå til de investeringene vi trenger 
mer av, som kan ruste norsk olje- og gass- og leverandørindustri for framtiden. Som kan gjøre 
norsk oljenæring mer robust. Det er jo prosjekter som flere har vært inne på. Det er fornybar 
energi, særlig da havvind, flytende havvind, hvor vi har prosjekter på gang. Hywind Tampen 
kjenner mange, men vi har mange nye større prosjekter i kjølevannet av Hywind Tampen hvis vi 
tør å satse. Hvis vi tør å benytte anledningen når vi uansett skal bruke mye penger på å stimulere 
norsk økonomi. Når vi uansett bruker mye penger, å bruke noe av det på å stimulere det vi ønsker 
mer av. På den listen vil vi også finne to gryteklare CO2-fangst og lagringsprosjekter, og 
ytterligere flere prosjekter rett bak de, som er identifisert i blant annet Klimakur. Vi har et stort 
ønske i olje- og gassnæringen om å komme i gang med produksjon av blått hydrogen, altså 
hydrogen fra naturgass med CO2-fangst. Der er det muligheter som vi kan iverksette. 
Elektrifisering og den store planen til olje- og gassnæringen for utslippskutt, den kan vi bidra til 
at blir gjennomført selv om det er tøffe tider, ved å sørge for at insentivene rettes i den retningen. 
Det samme gjelder nødvendig arbeid som plugging av gamle brønner og vedlikehold som flere 
har vært inne på. Men jeg har også lyst til å peke på den øvrige delen av maritim næring. Den har 
en veldig gammel nærskipsflåte av lasteskip som er moden for utskiftning, vi kan stimulere en 
rask utskiftning med ny teknologi og ta i bruk det beste vi har av norsk offshore-kompetanse der. 
Vi trenger en fortsatt satsning på utslippsfrie ferger, hurtigbåter står for tur. Uten å gjøre dette alt 
for langt så må jeg også peke på at vi står overfor enorme muligheter for å benytte den fornybare 
energien vi har, til å skape mer grønn industri på land. Der er investeringsinsentivene ikke av 
samme karakter som det man nå har foreslått for olje- og gassinvesteringer. Generelt så tror vi at 
vi har verktøyene for å skape vekst i de grønne næringene, men de må forsterkes. 
Virkningsapparatet er godt, men det må få videre fullmakter, større budsjettrammer, og det må få 
en klar marsjordre om at nå skal vi bruke virkemiddelapparatet til å skape arbeidsplasser, til å 
stimulere økonomien i grønn retning. Tusen takk. 
 
GREENPEACE NORGE 
 
Frode Pleym, leder 
Kjære komite. Greenpeace takker for denne muligheten til å komme med innspill. Vi har 
gjennom høringen fått høre hvor viktig leverandørindustrien er for det grønne skifte. Vi er helt 
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enige det. Vi skjønner også at folk er bekymret for jobbene sine. Og den unike kompetansen som 
finnes langs hele kysten må vi ta vare på. Derfor venter vi spent på den grønne krisepakken som 
regjeringen varslet, og håper at den inneholder etterlengtet arbeid til leverandørindustrien, som 
ikke innebærer å øke eller sette i gang ny oljeproduksjon. Når det kommer til forslaget som ligger 
på bordet i dag, om endringer i oljeskatten, så mener vi at tiden er inne for å avslutte den 
særstillingen som oljeindustrien har hatt i så lang tid. Oljeindustrien har allerede store 
skattefordeler. Vi mener at det ikke er riktig at staten skal påta seg enda større risiko, slik 
industrien selv ønsker. Vi står nå i en situasjon, både i Norge og globalt, hvor det er stor 
usikkerhet om investering i mer olje vil gi avkastning i framtiden. Det internasjonale energibyrået 
antar at atferdsendringer på grunn av Covid-19 kan ha gitt etterspørselen en varlig knekk. Uansett 
er det et faktum at etterspørselen etter olje er på vei å flate ut, og kommer til å begynne å gå ned 
permanent i løpet av noen år. Derfor bør varsellampene ringe når oljeindustrien nå ber staten ta 
en enda større del av risikoen i nye oljeprosjekter. Flere ganger har vi hørt at oljeselskapene selv 
er best til å vurdere hvilke oljefelt som vil bli lønnsomme og hvilke som ikke vil bli det. Vi har 
fått høre at det er noe som staten eller andre ikke skal blande seg i. Etter Equinor sin USA-
skandale med tap av over 200 milliarder, som vi alle kjenner til, så er dette en tilnærming som vi 
mener bør revurderes. Vi står i fare for å gi oljeselskapene sterke insentiver nå til å investere i 
ulønnsomme prosjekter. I praksis mener vi at vi risikerer en ny USA-skandale, men hvor staten 
og skattebetalerne tar en enda større del av regninga. Det har blitt referert til felles innspill fra 
miljøbevegelsen til komiteen hvor vi ber om at det innføres et nøytralt skatteregime for å redusere 
klimarisikoen og den økonomiske risikoen for det norske samfunnet. Det er måten vi kan skape 
trygge arbeidsplasser på, også for dyktige folk i oljeindustrien og leverandørindustrien. Til sist vil 
jeg legge til et viktig moment. Vi må løse koronakrisen samtidig som vi løser klimakrisen. De 
tiltakene som må settes i verk, må kutte utslipp. Vi må unngå den kraftige økningen i 
klimagassutslipp når tiltakene mot Covid-19 trappes ned, som vi så etter finanskrisen i 2008. Da 
skøyt utslippene i været i årene som fulgte. Det er mange gode og effektive tiltak som komiteen 
kunne vurdert for å gi arbeid til leverandørindustrien, som ikke innebærer å sponse de store 
oljeselskapene. For eksempel å sette et mål om å bygge ut tre gigawatt offshore vindkraft innen 
2030, sette klimakrav i anbud til nye hurtigbåter og ferger, og framskynde byggingen av 
miljøvennlige skip. Flere tusen har de siste ukene signert en kampanje for at krisepakkene som nå 
vedtas må være grønne. Vi mener i Greenpeace at dessverre bidrar ikke regjeringens forslag til å 
løse klimakrisen, tvert i mot. Igjen og helt til slutt, vi skjønner også at krisen og industrien er 
akutt. At det handler om folks arbeidsplasser her og nå. Men, mer krisehjelp til oljeindustrien nå 
kan fort bli å gjøre norsk industri og norske arbeidsplasser en bjørnetjeneste. Tusen takk for oss. 
 
 
NATUR OG UNGDOM 
 
Therese Haugstmyr Woie, leder 
Takk. Først så sitter jeg med en følelse av, etter å ha hørt på i dag, at en ting vi må huske er at det 
er tydelig at en samlet oljenæring synes ikke at dette forslaget er godt nok. Det er bra med å 
forbedre likviditet, men det gir ikke den nødvendige støtten til oljeinvesteringer i framtiden. Og 
samtidig så er ikke miljøbevegelsen og store deler av opposisjonen fornøyd, de mener det i 
motsatt retning, og at de beholder et system som favoriserer olje over grønne løsninger. Det vil 
åpne for alt for mange oljeinvesteringer som ikke er forenelige med våre ambisjoner på natur og 
klima. Så jeg synes det er viktig at det blir nevnt at selv om dette forslaget fra departementet ikke 
har noen supportere i dag, så burde det ikke utelukkes helt. Det både gir og tar i begge retninger, 
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og det kan videreutvikles. Så det er tydelig. Men videre skal jeg si hvorfor vi i Natur og Ungdom 
ikke synes at dette forslaget fra departementet er godt nok. Dagens petroleumsskatteregime er jo 
allerede alt for investeringsvennlig for nye oljeprosjekter, det er ikke noe nytt at vi vil endre på 
det. Både den skattekommisjonen og regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft har jo 
anbefalt et mer nøytralt system for at vi ikke skal ta den økonomiske risikoen ved oljevirksomhet 
i en verden som skal bruke mindre fossil energi. Så hvis vi skal sikre disse arbeidsplassene også 
for oss, dagens ungdom når vi blir voksne, så krever det et klart nei til fortrinn for olje og gass 
kontra de andre framtidsnæringene. Også vil jeg få fram at dette oljeskatteregimet, det er et 
veldig komplisert system. Det har til og med vist seg å være vanskelig å bli enig om hvor mye 
friinntekten må reduseres for å ha et nøytralt skattesystem sånn som avskrivningsreglene er i dag, 
så vi synes det er en bra forenkling å få endret til en umiddelbar utgiftsføring. At det da blir 
tydeligere at denne friinntekten er en subsidiering av oljenæringen, og det er, hvis man har en 
umiddelbar utgiftsføring men ikke fjerner hele friinntekten så er det en tydelig subsidiering. Det 
er den resterende friinntekten som er problemet, og den skal vi få fjernet. Så vi støtter en sånn her 
liknende endring hvis man fjerner hele friinntekten. Fordi det har utrolig mye å si for 
omstillingen at ikke alle investeringene går til ulønnsomme, eller så vidt lønnsomme, 
oljeprosjekter på sokkelen. Men så hører vi jo at oljeindustrien nå jobber veldig hardt for å endre 
dette forslaget fra departementet i motsatt retning enn det vi vil. Og hvis man ender i en sånn 
retning så vil vi jo så klart heller avslå hele forslaget, enn at det skal gå igjennom. Men hvis man 
går i den retningen som industrien jobber for nå, og reduserer ulempen i skattesystemet uten å 
redusere godet som skal kompensere for ulempen, da må det stilles utrolig strenge krav for at det 
skal kunne forsvares. Da må det være forbehold om at skattelette går til forpliktelser som ikke 
øker oljeavhengigheten eller at det er måter å kreve at det går til de riktige prosjektene. Også en 
annen endring i forslaget som vi vil ta til orde for er at hvis man går for å fjerne hele friinntekten 
så bør dette være en varig endring så klart. Det er viktig med forutsigbarhet i næringen også for å 
få fram de viktige grønne prosjektene. Fordi når vi vet at det haster såpass mye som det gjør med 
å få på plass havvind, karbonfangst, hydrogen og grønn skipsfart, som det er blitt sagt mye om, så 
er det ikke forutsigbart å beholde et skattesystem eller gå tilbake til et skattesystem hvor det er 
lett å kjøre på med nye olje- og gassprosjekter som så vidt er lønnsomme. Det er heller ikke 
forutsigbart å vise at man, altså at man med forslaget viser at når det blir lite lønnsomt for 
oljeindustrien så skal man gå inn å endre på skatten for å gjøre det lønnsomt. Det er virkelig ikke 
veien å gå og signalene å sende i en så usikker oljeframtid vi går inn i. Også mener vi jo at det 
som er forutsigbart, altså vi får alltid dette forutsigbar-argumentet mot oss, hver gang vi 
debatterer om oljenæringen. Vi mener jo at det som er forutsigbart for olje og gass er at det 
kommer ikke til å være hovedsatsningen i et lavutslippssamfunn, og da er det et mer nøytralt 
skattesystem på lang sikt som er mest forutsigbart. Også vil vi til slutt anerkjenne at vi trenger jo 
tiltak som hindrer krise, permitteringer, og tap av leverandørindustri i dag. Vi trenger mer 
målrettede tiltak for å få til det. Og det er helt nødvendig nå før vi har rukket å se på 
alternativene. Vi må komme ut av krisen og ruste både staten og selskapene til å kunne gjøre sine 
bidrag til en grønn omstilling, og da må vi også kunne hjelpe dem gjennom denne krisen. Men vi 
kan ikke komme med tiltak som er så sterke at de holder oljesatsningen kunstig i live og 
tilrettelegger for investeringer som bremser omstillingen og øker klimarisikoen. Så jeg vil støtte 
mange av de treffsikre tiltakene som er blitt tatt til orde for, for å bevare leverandørindustrien. 
 
 
FELLES SPØRSMÅL 
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Une Bastholm (MDG): 
Spørsmålet mitt går til Zero og Marius, for det er ikke noe tvil om at det er en uenighet, både i 
denne høringen her, og politisk, om hvorvidt man er nødt til å mer eller mindre midlertidig gi 
gode insentiver nå for mer investering i fossil energi, for å kunne beholde kompetanse og den 
industrien her, næringskjeden og klynger, for å kunne omstille Norge og få de nye teknologiske 
eventyrene vi skal ha, som er grønne. Blant annet havvind. Og jeg vet at dere har jobbet og hatt 
dialog med Aker og leverandørindustrien akkurat når det kommer til havvind, og jeg tror at det 
som man må ha mer på bordet nå, for det er ikke noe tvil om at den enkle kortsiktige løsninger 
for å holde på arbeidsplassene og kompetansen er å satse mer på det fossile. Vi trenger mer 
eksempler på virkemidler man kunne ha brukt for å utløse de grønne investeringene og 
arbeidsplassene knyttet til det. Kunne du sagt litt mer om det og litt om bunnfast havvind. For 
selv om det er større industrielle muligheter i Norge for flytende havvind, så er det jo en kortere 
tidsspenn, vel så realistisk med bunnfast de første ti eller fem årene. Så det er hovedspørsmålet. 
Hvilke virkemidler kunne vi brukt. Vi får dessverre ikke anledning, eller vi får den grønne 
pakken senere, det er en utfordring for fler av oss, men vi må innom det her også. 
 
 
Hadia Tajik (Ap): 
Takk for gode innledninger. Jeg har samme spørsmål til alle tre, og det er om dere ser 
skatteendringer eller avskrivningsendringer som kunne gjort grønne investeringer mer attraktivt, 
som dere mener vi også burde vurdere. 
 
Sigbjørn Gjelsvik (Sp): 
Først et spørsmål til Zero. Sånn som jeg oppfattet innledningen, så var litt av utfordringen at det 
ikke vil bli tilstrekkelig plass til grønne investeringer dersom en går inn på forslaget som 
næringen har kommet med. Så får vi beskrevet fra næringen at hvis man gjennomfører forslaget 
vil man klare å holde investeringsnivået omtrent på det som en hadde anslått i forkant. Anslagsvis 
150 milliarder kroner. Det er jo langt lavere enn investeringsnivået har vært på det høyeste, bort i 
mot femti prosent høyere enn det. Så til vurderingene rundt det og sett i lys av det som du Marius 
sa, det står ikke store prosjekter i kø. Også har jeg litt samme spørsmål som Tajik hadde, når det 
gjelder skatteinsentiver knyttet til avskrivningsordninger eller andre ting, i lys av EØS-avtalen for 
eksempel når det gjaldt å få til særskilte avskrivningsordninger når det gjelder nærskipsfarten. Så 
har regjeringen meldt tilbake at det var særdeles vanskelig når det gjaldt EØS-avtalen og at de 
frarådet det. Så hva slags type nye skatteinsentiver ser en for seg, og som en og ser for seg å få 
gjennom EØS. 
 
Kari Elisabeth Kaski (SV): 
Spørsmålet mitt går til Zero. Det har kommet ganske tydelig fram gjennom denne høringen her, 
at det skatteopplegget som næringen selv ber om først og fremst handler om å bedre 
lønnsomheten framfor det som kanskje opprinnelig var argumentasjonen, bedre 
likviditetssituasjon. Da finnes det kanskje andre virkemidler en kunne tatt i bruk. Så jeg ber deg 
egentlig kommentere på det som går på lønnsomheten, i lys av det som du tok opp om framtidige 
oljepris. Det å spå oljepris er jo en krevende oppgave både for næringen selv og for andre, men 
det har nå likevel kommet endel analyser rundt det den siste tiden som kanskje gir oss noen svar 
der, på hvordan rigg vi står overfor de kommende årene og tiåret. 
 
Une Bastholm (MDG): 
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Til Zero. Denne SINTEF-rapporten som kom i 2019 blir ofte vist til på havvind. Og viser de store 
industrielle mulighetene Norge har og hvor tett olje og gassindustrien og den nye havvind 
industrien er sammen. Marius kunne du sagt litt om hva du ser at forskerne anbefaler for å unngå 
at nye investeringer i fossil energi bidrar til at kompetanse og kapital også nå i en krisesituasjon 
forsinker grønn omstilling. 
 
 
Marius Holm, leder Zero: 
Når det gjelder konkrete virkemidler for havvind så har vi spilt inn mye av det til regjeringen, 
blant annet også sammen med Aker. Det handler jo om å komme raskt i gang med å få det 
regulatoriske på plass. Det mener vi kan være på plass i løpet av sommeren. Også mener vi at 
man ved å avklare skattevilkår, for eksempel at havvind som er knyttet til elektrifisering av 
sokkelen er definert innenfor skattesystemet. Det vil kunne utløse noen investeringer. Også burde 
vi bruke det eksisterende virkemiddelapparatet, i første omgang Enova, for å få de neste fullskala 
prosjektene. Ikke noe permanent rammevilkår, men som den raskeste måten å få investeringer nå. 
Da ser jo industrien at man fortsatt kan ha prosjekter med byggestart innen et til to år. Da må man 
huske på at det er svært mange mennesker som er sysselsatt i utviklingen av prosjektene, og 
planleggingen, tegningen og ingeniøringen av prosjektene før byggestart hvor det også er behov 
for oppdrag. Når det gjelder bunnfast så er jeg helt enig med bemerkningen om at der er det også 
store muligheter og kortere ledetider. Der kan de få opp prosjekter svært raskt hvis vi gjør de 
økonomiske og regulatoriske rammevilkårene på plass. Der vil vi kunne få store energimengder 
som gjør at vi kan elektrifisere et lavere konfliktnivå knyttet til utbygging av fornybar enn det vi 
har i dag. Tajik spør om grønne skatteinsentiver og der er det gjort et godt arbeid i oljenæringen 
med å forelå måter å innrette skatt på for å stimulere investeringer, og de samme mulighetene har 
vi jo til å stimulere grønne investeringer. Det å ha korte avskrivninger er virkemiddel som kan 
fremmes gjennom skatt, slik at vi ikke bare bruker støtte når vi skal få noe grønt til å skje men 
også kan bruke skatteinsentiver. Når det gjelder muligheten for å differensiere som Gjelsvik er 
inne på i EØS-avtalen, så viser jo erfaringen at det er særlig to typer ting man får i stor grad lov 
til å gjøre i EØS-avtalen. Det er miljøtiltak og krisetiltak. Så jeg tror, basert på erfaringen vi har 
med kraftig virkemiddelbruk, så lenge man ikke diskriminerer bedrifter, så er handlingsrommet 
veldig stort for å ha målrettede virkemidler med klimabegrunnelse og også særskilte virkemidler i 
krisesituasjoner som vi sitter i nå. Oljemarkedets framtid er vanskelig å spå, men jeg sitter med 
en illustrasjon fra Rystad Energy foran meg nå, og den viser det jeg var innpå innledningsvis. 
Fram mot 2030 så så man for seg et ganske stabilt oljemarked med litt stigning. Nå ser man i 
stedet for seg en ganske brutal nedgang som vi har fått nå og som vil bygge seg litt opp igjen, 
men aldri tilbake på det nivået som var i fjor. Og deretter en ganske bratt nedgang ut på 20-tallet. 
Det betyr at de grunnene vi har hatt for å stimulere oljeinvesteringen, den store grunnrenten som 
finansierer norsk velferd, ja den grunnrenten vil ikke lenger være et argument for å stimulere 
oljeinvesteringer framfor andre investeringer. Den grunnrenten vil falle bort. Verden har mye 
billig olje. Det betyr at prisene blir lave fordi den billige oljen er tilstrekkelig til å dekke 
etterspørselen i veldig stor grad. Uten grunnrente er oljenæringen akkurat som andre næringer. 
Da må vi også behandle den som andre næringer og bruke denne anledningen til å skape 
omstilling framfor å prøve å tyne ut dette enda noen år. 
 
Frode Pleym, leder, Greenpeace: 
Tajik om skatteinsentiver. Der er vi enige om hva Marius akkurat gikk igjennom. Bare helt kort 
andre tiltak som faktisk er relevante å ta inn i denne behandlingen når det gjelder direkte effekt 



 136 

for leverandørindustrien så vil vi spesielt fokusere på viktigheten av å rulle ut skrivebordsklare 
forslag fra Klimakur-utredningen. Brønnplugging er viktig. Og full satsning på marine klynger og 
nullutslippsfartøy. Det mangler ikke på tiltak som kan skape både kortsiktig og langsiktig effekt 
for norsk økonomi og norske arbeidsplasser. 
 
 
Therese Haugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom: 
Det er mye bra å hente fra Grønn Skattekommisjon. Så vil det se veldig bra ut for Stortinget i 
denne behandlingen hvis de går inn for å fjerne hele friinntekten fra oljen og flytte den over på 
havvind og andre ting. Det kan jo vurderes, det vil være viktig og veldig fint symbolsk. 
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Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2020  
Dato: 15.06.2020 
President: Tone Wilhelmsen Trøen  
Dokumenter: (Lovvedtak 135 (2019–2020), jf. Innst. 351 L (2019–2020) og Prop. 113 L (2019–
2020)) 
 
 
Sak nr. 3 [09:03:35] 
Innstilling fra finanskomiteen om Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven (Innst. 351 L 
(2019–2020), jf. Prop. 113 L (2019–2020)) 

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: Arbeiderpartiet 
15 minutter, Høyre 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Senterpartiet 5 minutter, 
Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Venstre 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, 
Miljøpartiet De Grønne 5 minutter, Rødt 5 minutter og medlemmer av regjeringen 5 minutter. 

Videre vil det bli gitt anledning til replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av 
regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på 
inntil 3 minutter.  

Sylvi Listhaug (FrP) [09:04:28] (ordfører for saken): La meg starte med å takke for samarbeidet 
mellom et bredt antall partier i Stortinget som fikk til gode løsninger i denne saken.  

Oljenæringen har stått i krevende tider lenge. Kombinasjonen av en oljepriskrig mellom Russland 
og Saudi-Arabia, som man nå heldigvis har fått kontroll på, korona og nedstenging av samfunnet, 
der etterspørselen stupte, har ført til en kollaps i oljeprisen. Heldigvis har oljeprisen beveget seg 
oppover, men den er langt unna det nivået som er ønskelig.  

Oljenæringen er den desidert viktigste næringen i Norge. Man regner med at de sysselsatte i 
næringen og de som har i tilknytning til næringen, er over 200 000 mennesker. Det er ingen 
annen næring i landet som har den type inntjening man ser her. I Stortinget de siste månedene har 
vi hatt gleden av å bruke oljepenger, som denne næringen har bidratt til, for å komme oss 
gjennom den krisen som vi står midt oppe i.  

For distriktene er næringen utrolig viktig. Jeg har selv i løpet av de siste ukene hatt gleden av å 
besøke både Stord og Verdal, og har sett på nært hold hvor viktig oljeindustrien er. Det handler 
om alle arbeidsplassene som er i leverandørindustrien. Det er egentlig det som har vært målet 
med denne saken – å sikre at oljeselskapene har likviditet og rammebetingelser som gjør at man 
kan igangsette store prosjekter og etterspørre tjenester og leveranser fra leverandørindustrien.  

Da jeg var på Leirvik, fikk jeg møte ansatte der. Jeg fikk se deler til Hod-plattformen. Man venter 
der på vedtak i Stortinget for at de kan sette i gang det prosjektet. Kværner Stord venter på at 
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dette vedtaket skal komme, slik at de er sikret oppdrag i ordrebøkene sine i årene som kommer. 
Uten det vedtaket Stortinget gjør i dag, kunne Kværner Verdal blitt nedlagt neste sommer. Det 
var derfor det var viktig å komme fram til denne løsningen, som sikrer Norges viktigste næring 
og viktigste industri. 

Har vi fått de resultatene vi ønsket? Ja. Det gikk ikke lang tid før Aker BP var ute og signaliserte 
at man skulle igangsette byggingen av Hod-plattformen. I går fikk vi den gledelige nyheten at 
NOAKA nå skal settes i prosess. Vi snakker her om et prosjekt på 50–60 mrd. kr. Det betyr 
titusenvis av arbeidsplasser rundt omkring i Norge.  

I komiteen har det vært mange diskusjoner – om direkte utgiftsføring skulle omfattes av 
selskapsskatten, om hvor lenge denne midlertidige ordningen og tidsavgrensningen skal gjelde, 
om negativ terminskatt, som gjøres rett og slett for å sikre de mindre selskapene, som 
samarbeider med de større. For at de også skal kunne bidra og være med på disse prosjektene, er 
det viktig at de også har likviditet. Det handler i bunn og grunn om å sikre arbeidsplassene i 
Norge. 

Det er også fattet vedtak og sikret merknader som peker i retning framover – om hvordan vi skal 
sikre grønn teknologi, og hvordan Norge skal innrette seg mot nye markeder. Da er det viktig å 
huske at norsk sokkel gjør verdens petroleumsindustri grønnere. Vi vet at norsk sokkel har 
halvparten av utslippene av det som er gjennomsnittet i verden per fat produsert olje. Når vi ser 
på Johan Sverdrup-plattformen, er vi nede på 0,7 kilo per fat olje.  

Denne pakken gjør det mulig for oljeselskapene å fortsette dette arbeidet, og det sikrer inntekter 
til velferdssamfunnet. Det sikrer sysselsetting rundt om i det ganske land, og det sikrer levende 
distrikter, der mange nå har holdt pusten for hva Stortinget ville vedta.  

Da jeg var på en konferanse på Stord, holdt hotelldirektøren et innlegg der han satte ord på hvor 
viktig oljeindustrien var for hotellet, for alle bedriftene, næringslivet, og at ringvirkningene for 
denne næringen sikret levende bedrifter. 

Dette er en av de viktigste sakene Stortinget har behandlet i år. Jeg er veldig glad for resultatet og 
at vi nå sikrer arbeidsplasser i Norge.  

Hadia Tajik (A) [09:09:44]: I dag behandlar me ei krisepakke for å redda industriarbeidsplassar 
i olje- og gassektoren, og det ligg an til å få eit breitt fleirtal. Det er bra for saka.  

På tysdag besøkte eg Rosenberg i Stavanger og Aker i Eigersund, der det me har til behandling i 
dag, har betyding for arbeidsplassane framover. På Rosenberg fortalde dei at dei har kontraktar 
for ut 2022, mens Aker Egersund fortel at dei går ganske tøffe tider i møte – ikkje minst i 2021 – 
men at dei har håp om at pengane som no vert frigjorde, kan vera med på å gje dei fleire oppdrag. 
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Nesten 320 000 nordmenn er ledige eller permitterte, og veldig mykje av det me har gjort her på 
Stortinget sidan 12. mars, har handla om at så få arbeidsplassar som mogeleg skal gå tapt. No var 
titusenvis av arbeidsplassar trua i Noregs største og viktigaste næring, nemleg olje- og 
gassindustrien, som følgje av bl.a. koronakrisa og låge oljeprisar. Difor var det nødvendig at 
fellesskapet stilte opp for å bidra til at familiar i Stord, Verdal, Eigersund og mange andre plassar 
i Noreg kan vera trygge på at dei kan betala rekningane sine. Difor har Arbeidarpartiet kravd og 
fått gjennomslag for ei rekkje krav som styrkjer norsk leverandørindustri sine moglegheiter til å 
få oppdrag når desse pengane skal brukast.  

Leveringssikkerheit, norsk HMS-standard og bruk av fagarbeidarar og lærlingar skal tilleggjast 
større vekt. Det skal inngåast ein avtale mellom partane i arbeidslivet om fleire fast tilsette i 
industrien, rekruttering av lærlingar og langsiktig oppbygging av kompetansemiljø som òg kan ha 
overføringsverdi til fornybare industriar. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få fleire 
midlar, og me slår endeleg fast at Veidnes skal få ein ilandføringsterminal, og at regjeringa skal 
leggja fram forslag om at det skal falla innanfor dei mellombelse endringane i 
petroleumsskatteregimet eller tilsvarande verkemiddel. 

Eg høyrer stemmer som er bekymra for at me no skal gjera Noreg meir oljeavhengig. Men det er 
slik at vegen til fornybarsamfunnet går gjennom kompetansen til olje- og industriarbeidaren. For 
det fyrste har me visst lenge at olje- og gassproduksjonen framover vil gå ned, og at 
etterspørselen etter olje og gass vil verta redusert fordi fornybare energikjelder i større grad vil ta 
over. Endringane i skattereglane for oljeindustrien endrar ikkje på det. Det dette handlar om, er 
kor brå omstillinga vert. Det den skattepakka me no behandlar, bidreg til, er at omstillinga kan 
skje kontrollert, utan stor arbeidsløyse og utan fare for tapt kompetanse.  

Og det er mitt neste poeng – at eit altfor bratt fall i aktiviteten i olje- og gassindustrien ville kappa 
beina under viktige industrimiljø som skal utvikla nye, berekraftige løysingar. 

For det tredje er ikkje industrien ei verksemd som ein enkelt kan skru av og på. Industrien krev 
store investeringar i anlegg og utstyr. Fagarbeidarar og ingeniørar må ha oppdatert kompetanse. 
Vert store industribedrifter fyrst lagde ned, er vegen tilbake difor lang og investeringane store.  

Den krisepakka me behandlar no, har etter krav frå Arbeidarpartiet òg fleire viktige tiltak for å 
setja ytterlegare fart på utviklinga av ein meir klimavenleg industri i Noreg. Fleire av prosjekta 
som no kan verta realiserte, er prosjekt for utvikling av flytande havvind eller for elektrifisering 
av norske plattformer. Det var viktig for Arbeidarpartiet òg å stilla skjerpa krav til utslepp frå 
norsk sokkel. Industrien skal leggja fram ein plan for korleis utsleppa frå norsk sokkel skal 
reduserast med 50 pst. innan 2030 samanlikna med 2005. Slik sikrar me at ein del av pengane 
som vert frigjorde, òg går til å framskynda klimavenlege investeringar. Me stiller òg nye krav til 
null- og lågutsleppsløysingar for offshorefartøy i petroleumsproduksjonen, og me har fått 
gjennomslag for ein full gjennomgang av skattesystemet for å sørgja for balanse mellom 
investeringar i fornybar energi og investeringar i olje og gass. 
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Denne krisepakka er ei utstrekt hand til industriarbeidarane våre midt i ei krisetid. No peikar pila 
på industrien sjølv. Me kjem til å følgja dei veldig tett. Det er ikkje tilfeldig at me har kravd ei 
evaluering av sysselsetjingseffektane i 2023. Selskapa må levera, elles har desse skatteendringane 
liten legitimitet. Når selskap som Equinor og Aker no får draghjelp frå fellesskapet for å redda 
titusenvis av industriarbeidsplassar i Noreg, må dei òg levera tilbake til fellesskapet. Dei må 
skapa jobbar og kutta utslepp. Dei må visa at dei sit på nøkkelen til å ta Noreg gjennom det grøne 
skiftet, og at dei har vilje til å få det til. No kan dei i alle fall ikkje skulda på at det ikkje er nok 
pengar til det. 

Eg tek til slutt opp forslaga Arbeidarpartiet er ein del av. 

Presidenten: Representanten Hadia Tajik har tatt opp de forslagene hun refererte til.  

Trond Helleland (H) [09:15:08]: Jeg er veldig glad for at vi klarte å komme fram til et bredt 
forlik i denne saken – et forlik som gir oljeindustrien, leverandørindustrien og de som har tro på 
et grønt skifte, muligheten til å realisere mange store og viktige prosjekter.  

Først og fremst frigir vi likviditet for oljeselskapene. Jeg har lyst til å fortsette der representanten 
Tajik slapp, ved å si at nå ligger presset veldig tydelig på de store operatørene for at de skal 
levere gode prosjekter – og det har de begynt på. De har lansert en gjenopptakelse av Hod-feltet, 
og de har snakket om at NOAKA-feltet nå kommer. Dette er store prosjekter som vil ha enorme 
ringvirkninger i Distrikts-Norge og rundt omkring.  

Jeg hører at de to foregående talerne – mine medrepresentanter – har vært rundt omkring og 
snakket med leverandørindustrien ute ved kysten. Jeg har tatt turen inn i skogen og snakket med 
Kongsberg-industrien. Der også er dette et kjempestort tema. FMC, f.eks., har veldig stor tiltro til 
at det som nå skjer, kan utløse ny aktivitet. Så dette gjelder hele landet. Det gjelder ikke bare 
kysten; det gjelder hele landet. Leverandørindustrien er plassert rundt omkring, på de mest 
utrolige plasser. De leverer fantastisk teknologi som også kan brukes i det grønne skiftet. 

Vi tilfører nå petroleumsselskapene en likviditet i størrelsesorden 115 mrd. kr for årene 2020 og 
2021. Fordi vi endte på en friinntekt på 24 pst., har staten et negativt proveny på 8 mrd. kr, men 
det er hvis man tenker at det ikke skjer noe. Det er basert på at verden står stille. Jeg tror at den 
aktiviteten som dette vil utløse, vil gi staten Norge store skatteinntekter i mange, mange år 
framover og trygge velferdssamfunnet på en helt annen måte enn om vi hadde endt i en situasjon 
der det var splittelse eller handlingslammelse i Stortinget. Da kunne vi ha stått i en situasjon der 
tusenvis av arbeidsplasser var utrygge, og der oljeindustrien ikke visste helt hva politikerne 
mente om dem. Nå sier vi klart ifra: Ja, de får tillit, men de får også tillit for å være med og bidra 
til at vi kan ta Norge i en mer klimavennlig og grønnere retning, fordi kompetansen som ligger i 
disse bedriftene, er selve grunnsteinen av den norske utviklingen av ny teknologi – innen 
havvind, karbonfangst osv.  
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Jeg har stor tiltro til at de lovnadene vi har fått i den litt spennende runden vi hadde for å få denne 
saken på plass, skal oppfylles. Derfor ligger det et stort press på industrien, oljeselskapene og 
norsk næringsliv for å bidra til å realisere det vi nå har blitt enige om. 

Vi har blitt enige om mye. Det at vi øker friinntekten til 24 pst., er vel det viktigste grepet for å 
utløse investeringer. Men det er også andre ting, som negativ terminskatt og nedsettelse av et 
grønt utvalg som skal se på ny teknologi og nye investeringer. Vi har også sett på krav til 
utslippsreduksjon på sokkelen på 50 pst. innen 2030. Alt dette er viktige punkt som går inn i den 
brede enigheten vi nå har i Stortinget om denne saken.  

At det er et flertall fra Fremskrittspartiet, via regjeringspartiene, til Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet, viser at nesten uansett hva som skulle skje ved det kommende valget, er dette en 
bred enighet som vi kan basere oss på, som gir tillit til oljeselskapene, og som ikke minst gir 
norske arbeidstakere muligheten til å fortsette å jobbe i sterke teknologibedrifter i Norge. 

Marit Arnstad (Sp) [09:20:12]: Senterpartiet er veldig glad for det brede forliket vi nå har 
inngått om en utsatt skatt til oljeindustrien, som gjør at en får likviditet og kan komme i gang med 
prosjekter som er viktige for svært mange. Vi mener det er en styrke at forliket er så bredt som 
det er. Det gjør også at det blir vanskeligere å bryte opp et slikt forlik senere, men at forliket står 
seg godt.  

Dette er blitt en debatt med mange sjablonger, og jeg ser jo at i de ulike kommentarspaltene 
handler det veldig mye om subsidier av oljeindustrien. Jeg tror det er verdt å nevne, i alle fall, at 
det er knapt noen annen privat industri i Norge som indirekte og direkte sysselsetter så mye folk 
som det denne industrien gjør. Den er svært viktig for hele landet.  

Det er også verdt å nevne at mens vi på midten av 1990-tallet ikke hadde en krone i noe oljefond, 
har vi i dag 10 000 milliarder i et oljefond, og det er det denne næringen som i stor grad har 
bidratt til. Og det er mye av den kapitalsterkheten som denne næringen har bidratt med, som også 
skal brukes til å investere i grønne næringer. Så litt mer anerkjennelse for den jobben som de som 
har jobbet i denne næringen, har gjort, kunne vært på sin plass i dag.  

Det er betegnende for mange av oss, tror jeg, at vi har historier vi kan fortelle fra industrien. Det 
sier noe om at denne industrien finnes over hele landet. Jeg er ikke så veldig opptatt av hva vi gir 
videre til oljeselskapene, men jeg er utrolig opptatt av hva vi gir videre til leverandørindustrien, 
for den er så viktig for så mange steder rundt omkring i landet.  

Min historie handler sjølsagt om Kværner Verdal, som er den største private arbeidsplassen i 
Trøndelag, og som sysselsetter 750 personer direkte på verftet. Men i Verdal Industripark er det 3 
200 stk., og det er et helt samfunn på Innherred og i Verdal som er avhengig av de 
arbeidsplassene. Lettelsen deres da dette forliket ble klart, lar seg nesten ikke beskrive. Det 
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samme ser vi på Stord, på Leirvik, på Tranby – og mange, mange andre steder rundt omkring i 
landet.  

Så det er ikke oljeindustrien dette egentlig handler om; det er leverandørindustrien. Det er de som 
nå må sikres i en svært vanskelig situasjon. Det er klart at det ligger noen forventninger til 
oljeselskapene etter et slikt forlik. Det ligger den forventningen at Hod skulle komme. Den kom, 
og det var de veldig lettet over i Trøndelag, og også på Leirvik, vil jeg tro, for de får også 
oppdrag.  

Så kommer NOAKA. Det tror jeg også er veldig viktig. Der har det vært mildt sagt uenighet 
mellom operatørene for å få samordnet utbyggingene, både teknisk og finansielt, men når de nå 
klarer det, og når de nå varsler at det vil komme, så kommer det til å være viktig. Dette er 
feltutbygginger – det er mange små installasjoner det er snakk om – som passer som hånd i 
hanske for norsk leverandørindustri. Vi kan snakke så mye vi vil om at en skal sikre 
kontraktstrategier, men dette er en utbygging som er som designet for norsk leverandørindustri – 
det er nettopp den kompetansen, den spesialiseringen, den teknologien som norsk 
leverandørindustri sitter på.  

Det ligger også noen forventninger videre til oljeselskapene når det gjelder Sandnessjøen, at de 
også der bidrar til at det blir virksomhet framover, og at de også tar på stort alvor det som står i 
innstillingen om å bidra til ringvirkninger i Finnmark gjennom en plan for Veidnes. Det 
prosjektet fortjener å bli gjennomgått og at det blir et nytt driv i arbeidet for å få det realisert.  

Jeg skal ikke legge skjul på at Senterpartiet i utgangspunktet ønsket en litt annen type løsning. 
Det er fordi vi mente at det i sum ville være rimeligere for samfunnet, såkalt provenynøytralt, og 
at det derfor ville vært en fordel. Vi synes allikevel at det var av stor verdi for oss å inngå et 
forlik som var så bredt som det forliket vi i dag skal behandle.  

Så er det også verdt å nevne de grønne tiltakene som ligger i innstillingen, når det gjelder både 
karbonfangst og -lagring, plugging av brønner, mål for utslippskutt og ikke minst et utvalg for 
grønne investeringer som skal se på muligheten for hvordan en skal ordne skatteinsentiver for 
andre grønne verdikjeder i Norge.  

Kari Elisabeth Kaski (SV) [09:25:19]: De forslagene som flertallet står bak i dag, er noe av det 
mest uansvarlige jeg har sett i norsk politikk. I dag vedtar flertallet en støttepakke til 
oljeindustrien som innebærer store skattekutt – 8 mrd. kr, kanskje mer – uten noen klare 
forpliktelser om arbeidsplasser i Norge, uten krav til kutt i klimagassutslipp eller omstilling.  

Det er verdt å ha med seg bakteppet her. Denne våren har flere ting truffet oljebransjen på én 
gang – globalt flommer verden over av olje, tilbudet er for stort, det presser prisene ned. Samtidig 
er det brems i etterspørselen, ikke bare på grunn av koronapandemien, men også fordi verden 
legger om energimarkedet og har en omstilling på gang. Også koronapandemien og 
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smitteverntiltakene traff oljen og bremset aktiviteten. Det er klart at dette rammer 
leverandørindustrien. Når oljeprisen faller, ser vi hvor oljeavhengig Norge er.  

Så sier flere partier her at omstillingen blir for brå. Men dette har vært varslet lenge. Vi har visst 
at denne omstillingen ville skje. Derfor er det et paradoks, mener jeg, at stortingsflertallet møter 
denne varslede omstillingen og investeringsfallet med en politikk som forsterker 
oljeavhengigheten, i stedet for en aktiv industripolitikk som gir nye oppdrag til 
leverandørindustrien for framtiden.  

Stortingsflertallet vedtar i dag vilkårsløst skattekutt. De øker statens risiko, og vi aner ikke hva 
som blir de fulle konsekvensene av disse endringene. Slik gjør stortingsflertallet den samme 
feilen som flertallet her på huset har gjort i lang tid – de satser på én hest og knytter staten og 
fellesskapets skjebne enda tettere til den hesten.  

Men omstillingen og investeringsfallet kommer til å komme igjen. Det vil tvinge seg fram. Det 
blir ikke noe lettere i 2025 eller 2027 å lykkes med den omstillingen, snarere tvert imot, for da 
har andre land rukket å dra ifra og iført seg ledertrøya innenfor nye industrigrener. Spørsmålet 
blir om stortingsflertallet i 2025 eller 2027 da vil kunne stå imot det presset som uten tvil 
kommer til å komme om nye skattekutt, om nye, bedre betingelser.  

Når stortingsflertallet her i dag sier ja til en støttepakke til oljen, hvorfor skal de ikke gjøre det 
neste gang? Flere av representantene før meg har snakket om det grønne skiftet, om CCS og om 
havvind. Men det er dessverre sånn at det som vedtas her, ikke er en pakke for grønn industri, 
samme hvor mye grønnfarge man ikler seg i innleggene fra denne talerstolen. Det er en 
støttepakke, en subsidiepakke for oljen. Mens oljeindustrien får vesentlig bedre rammebetingelser 
enn annen, landbasert, industri, får de nye industrigrenene, de vi skal leve av i framtiden, hendene 
bundet, de holdes igjen i den utviklingen som de står på terskelen til.  

Vi kunne ha valgt å føre en aktiv industripolitikk. Vi kunne ha gitt direkte oppdrag til verftene 
innenfor grønn skipsfart. Vi kunne ha gitt bedre skattebetingelser for havvind og satt i gang det 
industrieventyret. Vi kunne ha sikret raskere framdrift for karbonfangst, som både NHO og LO 
ber om. Vi kunne ha realisert hydrogeninfrastruktur.  

De andre landene rundt oss er i gang. Tyskland la nylig fram sin hydrogenstrategi. De bygger 
industrien nå – de nye arbeidsplassene, det de landene skal leve av framover – mens vi taper 
konkurransen. Ikke minst, og aller verst: Leverandørindustrien vår taper konkurransen.  

Stortingsflertallet velger her vinnere. De målretter skattesystemet for å realisere helt konkrete 
utbygginger på norsk sokkel, uten krav til arbeidsplasser eller ringvirkninger, som på Veidnes i 
Finnmark – det er ikke flertall for ilandføring i Finnmark, på Veidnes, med den pakken som 
ligger her i dag, til tross for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har feiret det i media. De burde 
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vært ærligere, og SV mener vi burde ha brukt muligheten til å satse på grønn industri og 
framtiden.  

Jeg tar opp forslagene som SV har alene, og forslagene vi har sammen med Miljøpartiet De 
Grønne og Rødt.  

Presidenten: Representanten Kari Elisabeth Kaski har tatt opp de forslagene hun refererte til.  

Ola Elvestuen (V) [09:30:53]: På mandag kom utslippstallene for Norge for 2019, og 
klimagassutslippene gikk ned med 2 pst., for fjerde år på rad. Norge er et lite marked, men det er 
noen interessante tegn ved de tallene. Blant annet gikk utslippene fra veitrafikk i 2019 ned med 
7,7 pst. i Norge. Utslippene fra luftfart, sjøfart og anleggsmaskiner gikk ned med 6,5 pst. i Norge. 
Vi er et lite marked, men vi ligger i front når det gjelder å redusere utslipp innenfor 
transportsektoren. 

I møte med koronaepidemien og når man nå skal komme ut av den, har Tyskland økt støtten sin 
til kjøp av elbiler dramatisk. Frankrike setter seg også nye, ambisiøse mål for salg av elbiler. I 
februar økte Norge våre ambisjoner innenfor Parisavtalen og meldte inn til FN at vi skulle kutte 
våre utslipp med 50 pst. innen 2030. EU skal også forsterke sine mål i september i år. Vi står 
midt i en klimakrise, og verden må redusere sine utslipp og sitt forbruk av olje og gass dramatisk 
i årene framover. 

I møte med en priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland og også et dramatisk etterspørselsfall 
på grunn av koronapandemien er Venstre enig i at vi må ha egne tiltak for petroleumssektoren, 
men vi mener at regjeringens forslag var et balansert forslag, som frigjorde likviditet til 100 mrd. 
kr for oljeselskapene, og som også var tidsavgrenset og med en friinntekt på 10 pst. Det ville gitt 
en støtte for omstilling, men også en støtte for nye investeringer, sammen med en grønn 
tiltakspakke på 3,6 mrd. kr, som også ligger i den fase 3-saken regjeringen har levert. 

Jeg skal erkjenne at i forhandlingene med de andre partiene har Venstre i stor grad sett det som 
sin oppgave å holde tilbake på friinntekten. Når den nå går opp i 24 pst., er det en støtte og en 
skattelette for oljeselskapene på 8 mrd. kr. Om det er midler som vil komme tilbake til staten, er 
det kun framtiden som vil vise, men det er ingen tvil om at risikoen for staten øker i framtidens 
prosjekter, gjennom at den balanseprisen selskapene vil kreve for å være lønnsomme, vil være 
langt lavere enn den balanseprisen staten vil ha behov for for at dette skal være lønnsomt for 
staten. 

Det er noen vedtak i denne enigheten vi er godt fornøyd med, særlig at vi sammen med bransjen 
skal redusere klimagassutslippene med 50 pst. innen 2030, sammenlignet med 2005. Det er et 
veldig ambisiøst mål. Det er nesten sånn at det er vanskelig å se at det er mulig å nå. For å nå det 
må vi umiddelbart sette i gang med tiltak. Vi må ha et samarbeid med næringen, man må bruke 
påbud, man må bruke forbud, man må bruke tilskudd, man må bruke det eierskapet staten har, 
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bl.a. med tydelige bestillinger inn mot styret i Petoro, for at vi skal ha en mulighet til å redusere 
med 50 pst. fram mot 2030. Ved å gjøre det, få ned de utslippene, er vi med på våre mål om 
reduksjon av klimagassutslipp, men vi må gjøre det med en innovasjon og en nytenkning som 
gjør at dette kan få effekt også langt utover Norges grenser. 

Det er et gunstig skatteregime for petroleumssektoren som Stortinget vedtar i dag. Det vil gi økt 
aktivitet, og det vil gi økt aktivitet i leverandørindustrien, men med de store endringene som 
verden står overfor – vi må nå klimamålene våre, ikke bare i Norge, men også globalt – så gjør 
ikke dette vedtaket at vi kan utsette behovet for den grønne omstillingen Norge og verden må 
gjennom. Det er egentlig den største og beste støtten vi kan gi til norsk leverandørindustri også.  

Tore Storehaug (KrF) [09:35:59]: For to månader sidan stod vi i ein situasjon med låg oljepris 
som følgje av eit stort etterspørselsfall og stor konkurranse mellom store oljeproduserande land. 
Det var ein situasjon der investeringar som var viktige for den viktige norske 
leverandørindustrien, blei sette på vent. Vi har alle visst at investeringane på norsk sokkel kom til 
å gå ned, og at Noreg må gjennom ei omstilling, og slik som ting såg ut for to månader sidan, 
kom den kurva til å bli for bratt, og fallet kom til å bli for hardt.  

I den situasjonen bad næringa om auka likviditet og om at ein skulle få moglegheit til å få 
gjennomført dei investeringane som ein var nøydd til å setje på vent. Eg meiner regjeringa sitt 
framlegg leverte på det. Ein la opp til direkte avskriving og likevel 10 pst. friinntekt. Det ville 
gjeve ca. 100 mrd. kr i betra likviditet fordi ein flytta skatterekninga for selskapa slik at ein hadde 
moglegheit til å ta dei viktige investeringane som allereie var vedtekne, men no var sette på vent. 
Det var ei løysing som ville gjeve staten i størrelsesorden 14–15 mrd. kr meir i skatteinntekter 
slik som Finansdepartementet rekna, men som ville gjeve ein tilsvarande lette inn mot dei same 
selskapa på grunn av at ein flytta skattebyrda til dei seinare investeringane sitt livsløp. Kristelig 
Folkeparti meinte det var eit godt framlegg.  

Så trur eg at etter denne våren er det eit slags før og etter i debatten i norsk oljepolitikk. Fram til 
no har alle debattar vi har hatt i denne salen om oljeskatteregimet, vore prega av at det må vere 
stabile rammevilkår. Dersom rammevilkåra ligg fast, og staten sin jobb er å sørgje for at dei skal 
vere føreseielege, skal næringa fatte avgjerder om kva for investeringar som då gjev meining 
innanfor det regimet. Det er den eine tingen som eg trur er forandra etter denne våren. Den andre 
tingen er at det er første gong Noreg er med på store nedtrekk i vår produksjon. Det skal 
produserast 300 000 færre fat på norsk sokkel. Dette er ikkje ein ordinær situasjon, og spørsmålet 
om når vi kjem tilbake her, eller om vi nokon gang kjem tilbake, meiner eg svever. 

Kristeleg Folkeparti meinte regjeringa sitt framlegg til skatteendringar var godt. Men vi sit i ei 
mindretalsregjering, og no har vi forhandla, og vi har fått fram ei brei einigheit. Det er ein viktig 
verdi i ei sak som er så viktig for store delar av norsk leverandørindustri og store delar av norsk 
økonomi. Den avtalen som ligg føre no, legg opp til ein lengre tidshorisont på dei midlertidige 
endringane, ei rausare friinntekt og at vi no går frå f. eks. at ein kunne pantsetje krava ein har til 
staten, til ein negativ terminskatt, som gjer at òg dei selskapa som sjølv med ei fordring på staten 
ikkje får pengar i banken, no kan få utbetalt sin negative terminskatt i den tida vi står inne i. 
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Stortinget har òg blitt einige om ei rekkje oppmodingsvedtak som eg meiner er viktige, og som er 
med på å ramme inn den einigheita som ligg. Noko av det viktigaste der er at det skal kome ei 
evaluering av sysselsetjingseffekten av desse tiltaka, som òg gjev moglegheit til å sjå om det blir 
levert på det som har blitt sagt her. I tillegg til det vedtek òg Stortinget å pumpe opp ambisjonen 
som næringa sjølv presenterte tidleg i dette året om kor store kutt og kor stor omstilling denne 
næringa skal gjennom. Tidleg i år sa næringa at ho skulle klare 40 pst. utsleppskutt. Så stilte ein 
nokre vilkår, deriblant at rammevilkåra måtte vere føreseielege. No seier vi at ein er nøydt til å 
klare 50 pst. Det er eit ambisiøst tal om ein skal klare det innan 2030, og det er òg her mykje av 
nøkkelen ligg til korleis vi skal klare den omstillinga som òg er viktig for breidda av norsk 
næringsliv. Selskapa får eit stort ansvar når ein no gjennomfører så store endringar basert på at 
ein skal få levert på dei prosjekta næringa sjølv har dratt fram og peika på.  

Omstillinga av denne næringa kjem til å kome. No er det eit breitt stortingsfleirtal som seier noko 
om korleis vi ønskjer å leggje til rette i ein midlertidig situasjon, som har vore vanskeleg og 
krevjande. I debatten før meg er det mange som har vist til kvar ein har vore på tur – kvar ein har 
reist rundt. Eg trur at i ei omstilt næring finst det mange gode eksempel ein kan vise til i Noreg, 
f.eks. i Flekkefjord, med elkjelane, som no elektrifiserer plattformene som står rundt Johan 
Sverdrup – eller er det Johan Castberg, no vart eg litt i tvil. Dei står iallfall rundt dei plattformene 
og lagar grunnlaget for teknologi som blir eksportert til store delar av Tyskland, som òg går 
gjennom den same elektrifiseringa, men på land. Det gjev håp.  

Per Espen Stoknes (MDG) [09:41:22]: Jeg er helt sikker på at ingen i denne salen blir 
overrasket over at Miljøpartiet De Grønne er negativ til oljesubsidiene, men jeg er usikker på om 
omfanget av denne saken vi behandler her i dag, har sunket helt inn blant politikere og 
journalister. 

I dag skal vi fatte en av de viktigste klimabeslutningene i vårt land noensinne. Flertallets forslag 
om store skattelettelser og subsidier til oljeindustrien vil være et dramatisk tilbakeslag i norsk 
klimapolitikk. Når flertallet vedtar dette senere i dag, gjør Norge et retningsvalg. Vi går baklengs 
ut av koronakrisen – som Ludvig. Vi setter kursen rett inn i et nytt økonomisk uføre, og vi 
pålegger norske skattebetalere å finansiere økte klimagassutslipp og gammeldagse løsninger. Det 
er i grunnen nærliggende å trekke paralleller til den britiske kullindustrien, som en gang var en 
sentral drivkraft under den industrielle revolusjonen, men som endte opp som et ulønnsomt og 
utdatert subsidiesluk. Norsk petroleumsindustri er ikke der ennå, men det er dit vi er på vei hvis 
vi legger til grunn at klimapolitikken internasjonalt lykkes. 

Enigheten mellom Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti 
og Høyre er ikke bare klimaskadelig, den vil gi en urettferdig forskjellsbehandling av ulike 
bransjer og ulike mennesker i en krisetid. Bedrifter som driver med kultur, reiseliv, opplevelser 
og mye annet, står på randen av stupet. Folk kjemper for å holde sine bedrifter flytende. Folk 
mister nattesøvnen fordi de kan tape jobben sin i morgen. Det er mange bedrifter som kunne hatt 
stor nytte av forutsigbare skattekutt som skal vare i årevis, men det er bare oljeindustrien som får 
slike fordeler. Kontantstøtte, momskutt og kompensasjoner med midlertidig varighet gir ikke 
samme effekt og forutsigbarhet for å ta store investeringer framover.  
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De skatteendringene som Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig 
Folkeparti og Høyre vedtar her i dag, er spesielt alvorlige fordi de er så investeringsvridende. Der 
koronatiltak rettet mot andre bransjer er nødhjelp for at bedriftene skal kunne overleve her og nå, 
er støtten til petroleum skreddersydd for å utløse langsiktige investeringer. Det er nettopp 
retningen på investeringene som former morgendagens Norge.  

Denne prosessen i finanskomiteen har vist at Norge befinner seg i en ond sirkel av 
oljeavhengighet. Vi er så avhengig av olje at vi er villig til å gjøre nesten hva som helst for å 
holde investeringsnivået i gamle løsninger oppe. 

I mange tiår var mottoet at oljeindustrien skulle ha stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det 
var kanskje et praktisk motto fordi det var tilstrekkelig, men da prisen stupte, ble plutselig slike 
prinsipper bare brutt. Hva skjer neste gang oljeprisen stuper? Da er det antakelig som følge av en 
klimapolitikk som gir en permanent reduksjon i etterspørselen. Hva gjør Norge da? Skal man 
forlenge dagens skattefordeler med fem nye år? Skal vi senke skatten enda mer? Dagens vedtak 
skaper en presedens der Norge maler seg gradvis lenger inn i et hjørne etter hvert som oljealderen 
går mot slutten – der hver bølgebunn i oljeprisen møtes med nye subsidier, og der hver ny 
fossilinvestering binder oss og barna våre til masta for flere tiår framover.  

På vegne av De Grønne vil jeg derfor komme med en tydelig advarsel til Stortinget i dag. Vi 
kommer til å angre dypt hvis vi ved inngangen til 2020-tallet velger å løse enhver økonomisk 
krise med store investeringer i olje og gass, basert på Equinors håpefulle, høye framtidige 
oljepriser. Vi skal jobbe hardt for å endre vedtakene som gjøres i dag. 

Som de fleste i salen her vet, er EU vårt viktigste marked for gass. EU-kommisjonens leder, 
Ursula von der Leyen, uttalte tidligere denne våren at vi ikke må falle tilbake til gamle, 
forurensende vaner etter koronakrisen. Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, sier at vi 
trenger en «green recovery» ut av krisen. EUs planer om en «green deal» som skal fase ut fossil 
energi, kan bli framskyndet fordi koronakrisen har økt handlingsrommet for politisk styring. Men 
i Norge brukes dette handlingsrommet til å styre landet i svart og grå retning. 

2020-tallet er tiåret da vi skal omstille oss. Det er altfor sent å argumentere med at vi skal 
investere i fossil energi nå for å skape grønne jobber en gang i framtiden. Det argumentet var 
gyldig for 20 år siden. Nå er vi kommet til et punkt der vi må slutte med fossilinvesteringer. Å 
høre Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet beskrive enigheten som en forutsetning for et grønt 
skifte – det er med respekt å melde en surrealistisk opplevelse. Det er en myte at man kan hvile 
seg i form, det er en myte at man kan spise seg tynn, og det er en myte at masse 
fossilinvesteringer skaper et fornybart samfunn.  

Bjørnar Moxnes (R) [09:46:42]: Rødt støtter kampene som fagforeninger står i for å sikre 
oppdrag, bevare arbeidsplasser og dermed bygge framtidens miljøvennlige industri. Det som har 
skjedd, er den markedsstyrte krasjen som Rødt lenge har advart mot, der oljepris og investeringer 
i fritt fall truer arbeidsplasser, uten at det er bygd opp ny industri til å ta over. Vi har tre tapte tiår 
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bak oss der vi har visst at oljenæringen må omstilles i møte med en klimakrise, men ikke har satt 
i gang en aktiv næringspolitikk for å få det til. Det er uansvarlig klimapolitikk og industripolitisk 
latskap. 

Regjeringer av ulik farge har gjemt seg bak fraser om næringsnøytralitet mens de har fraskrevet 
seg ansvaret for å utvikle landets industri. De har trodd at markedet rydder opp – noe som er 
ironisk, siden det var politikk som bygde opp norsk oljeindustri og norsk leverandørindustri, og 
som gjorde at Norge ikke bare ble en råvareleverandør, men også bygde opp egen industri, med 
kompetanse som er verdensledende i dag.  

Derfor var det en strategisk feil da Arbeiderpartiet delprivatiserte Statoil og solgte en tredjedel av 
selskapet til forretningsbanker på Wall Street – ikke bare fordi vi har tapt 200 mrd. kr på 
satsingen i USA, men også fordi vi ga fra oss Statoil, som det industripolitiske lokomotivet det 
var, og i stedet underla selskapet aksjelovens bestemmelser. Dermed har Arbeiderpartiet, Høyre 
og de andre satt oss i en situasjon – en avmektig situasjon – hvor Stortinget må vedta endringer i 
skattesystemet i håp om at det vil få vårt eget oljeselskap til å gjøre investeringer som vi kunne ha 
sørget for skjedde, hvis vi hadde hatt full kontroll over selskapet, som vi hadde fram til år 2000.  

Vi har glemt vår stolte industrihistorie, og med det svikter vi framtiden. Men alvoret i 
klimakrisen krever at statlig industribygging gjør comeback. Det går Rødt inn for, for vi vet at 
grønn industri ikke skapes over natta, og at veien til grønn omstilling ikke går via industridød. 
Morgendagens industri bygges på skuldrene til dagens industri og på kunnskapen og 
kompetansen hos industriarbeiderne på Stord, i Verdal, i Egersund, i Sandnessjøen, for å nevne 
noen få. 

For Rødt er det ikke noe alternativ å la arbeidsfolk ta kostnaden for koronakrisen eller 
klimakrisen. Krisen vi nå er i, kan føre til at flere tusen blir arbeidsledige, at lokalsamfunn mister 
hjørnestensbedrifter, og at vi mister kompetanse som trengs i det grønne skiftet. Derfor har Rødt 
foreslått at staten stiller med milliardene som trengs for å fylle ordrebøkene de neste årene, og 
samtidig setter fart på de grønne industrisatsingene med risikokapital og langsiktig eierskap.  

Vi har også foreslått å ta Equinor av børs, slik at selskapet kan bli det industrilokomotivet som 
det var, og som vi trenger her hjemme.  

Vi har foreslått 50 mrd. kr i et investeringsfond for å erstatte koronatapte investeringer i oljen – 
krone for krone – med statlige oppdrag som er rettet mot leverandørindustrien.  

Vi har også foreslått at deler av oljefondet investeres i ny industri i Norge.  

Ingenting av dette har fått flertall i Stortinget. Det er synd, men det er ikke overraskende.  
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Rødt var også villig til å støtte endringer i oljeskatten for investeringer som gjennomføres de 
neste to årene. For oss var LOs krav til pakken helt avgjørende, nemlig at skatteendringer må 
følges av betingelser, at oppdrag skal gå til norsk leverandørindustri, og at utbytter stanses. Men 
dette har ikke flertallet levert på, og derfor kan ikke Rødt støtte helheten i pakken. 

Nå står kampen om å sikre at krisepakken ikke blir en gavepakke til oljeselskapenes direktører, 
men sikrer arbeidsplasser, kompetanse og omstilling. Et lokalsamfunn som nå står i kampen, er 
Sandnessjøen, der Aker Solutions har vedtatt å legge ned verftet. Her kan og må Stortinget ta 
ansvar. Får de oppdrag, vil de overleve. 

Derfor fremmer Rødt følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen sikre at beslutningen om å legge ned produksjonsanlegget på 
Strendene i Sandnessjøen blir omgjort.» 

Med det tar jeg opp Rødts forslag. 

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes har tatt opp de forslagene han refererte til. 

Statsråd Jan Tore Sanner [09:51:37]: Petroleumsskatten har fungert godt over tid. Selskapene 
har fått utvinne våre felles naturressurser mot at de betaler høy skatt på overskuddet. Det betyr at 
staten dekker det meste av tapet når oljeprisen er lav, men også at vi har tatt en stor del av 
inntektene når oljeprisen er høy. Skattesystemet har vært investeringsvennlig, og det har bidratt 
til at selskapene har skapt tusenvis av arbeidsplasser over hele landet. 

Vi er nå i en ekstraordinær situasjon med høy usikkerhet, og vi vet ikke hvor lenge det vil vare. 
Selskapene har varslet at planlagte prosjekter står i fare for å utsettes. Det ville skapt store 
negative ringvirkninger for leverandørindustrien, for lokalsamfunn, for arbeidsplasser og 
verdifull kompetanse. Akkurat nå har vi ingen arbeidsplasser å miste.  

Det har lenge vært ventet at investeringene på norsk sokkel etter hvert ville gå ned. Men vi må 
unngå at fallet blir for bratt og for dypt, og vi må ta vare på kompetanse og arbeidsplasser, som vi 
også trenger for det grønne skiftet.  

Dette er bakgrunnen for at regjeringen foreslår midlertidige endringer i petroleumsskatten. 
Endringene vil gi tidligere fradrag, slik at betalingen av skatt utsettes og selskapenes likviditet 
bedres. Regjeringspartiene har nå blitt enige med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og 
Senterpartiet om justeringer i forslaget. Enigheten skaper forutsigbarhet og innebærer bl.a. at 
selskapene umiddelbart kan få fradrag for investeringskostnader i særskattegrunnlaget, og at 
friinntekten settes til 24 pst. Forslaget er midlertidig og avgrenset i tid.  
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Samtidig står selskapsskatten fast, og det har vært avgjørende for meg. Det er et grunnleggende 
prinsipp at selskapsskatten skal være lik for alle næringer, også for petroleumsnæringen. Til 
sammen anslås det at endringene tilfører likviditet til petroleumsselskapene på om lag 115 mrd. 
kr for årene 2020 og 2021.  

Endringene vil også bedre lønnsomheten av investeringene etter skatt. Jeg vil likevel påpeke at 
formålet med forslaget ikke er å motivere til ulønnsomme investeringer, men til at lønnsomme 
investeringer kan gjennomføres som planlagt før utbruddet av koronaviruset.  

Over tid anslås det at forslaget vil gi en samlet skattelette til næringen på om lag 8 mrd. kr. 
Anslagene er usikre og vil avhenge av selskapenes investeringer, hvordan de utvikler seg. 
Endringene følges også opp med tiltak som bidrar til det grønne skiftet. Det har vært viktig for 
regjeringen, og jeg er glad for at det er viktig for Stortinget. Regjeringen har foreslått økte 
bevilgninger til Enova, forskning og utvikling, innovasjon og grønn skipsfart.  

I tillegg er partiene enige om at regjeringen sammen med bransjen skal lage en plan for hvordan 
utslippene på norsk sokkel kan reduseres med 50 pst. innen 2030. Det skal settes ned et utvalg for 
grønne investeringer og legges frem forslag til nye krav til null- og lavutslippsløsninger for 
offshorefartøy, og plugging av brønner skal prioriteres i strategiutvikling. 

Samlet sett er endringene balanserte. De kommer næringen godt i møte og vil bidra til å holde 
aktiviteten oppe i leverandørindustrien. Det vil skape arbeidsplasser i hele Norge, beholde 
kompetansen i industrien og bidra til en grønn fornyelse av bransjen. 

Presidenten: Det blir replikkordskifte.  

Hadia Tajik (A) [09:56:06]: Då regjeringspartia la fram ei krisepakke for luftfarten, la dei ei 
veldig tydeleg avgrensing på utbytteutbetalingar og bonusutbetalingar. Me veit også at i ei rekkje 
naboland og i krisepakker frå EU er utbytteavgrensingar opplagde vilkår. Det er også noko som 
Arbeidarpartiet har føreslått i forbindelse med denne saka, men me har ikkje fått fleirtal for det. 
Eg vil berre spørja: Kva er det med dei pengane som vert frigjorde gjennom desse endringane, 
som gjer at Høgre har motsett seg utbytteavgrensingar akkurat her? 

Statsråd Jan Tore Sanner [09:56:43]: Jeg er enig i at når staten og fellesskapet stiller opp med 
krisepakker, er det viktig at også næringslivet viser moderasjon og tilbakeholdenhet både når det 
gjelder utbytte, og når det gjelder bonuser. Så kan man diskutere om dette er en krisepakke når 
den skal vare frem til 2027. Dette er gode rammebetingelser som skal bidra til at vi beholder 
arbeidsplasser og verdiskaping. Hvis man innfører et utbytteforbud et år eller to, vil det bare lett 
føre til at utbyttet utsettes et år eller to. Selskapene er også avhengig av at private investorer 
investerer i selskaper, og de er selvsagt også avhengig av å få avkastning på de investeringene 
som de gjør.  
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Hadia Tajik (A) [09:57:41]: Det at krisepakka skal vara i fleire år, er ikkje noko argument mot 
utbytteavgrensingar. Hadde det vore riktig, som statsråden seier, at dersom ein hadde avgrensa 
det til nokre færre år, hadde det vore lettare å leggja inn ei utbytteavgrensing, reknar eg med at 
regjeringspartia ville lagt det inn i sitt forslag. Forslaget deira hadde ei større tidsavgrensing enn 
det det har fått når det har vorte forhandla om her på Stortinget. Så eg må nesten spørja igjen: I 
forbindelse med krisepakka for luftfarten klarte ein å leggja inn ei formell avgrensing på 
utbytteutbetalingar og bonusutbetalingar. Ein såg betydinga av det, verdien av det. Pengane 
skulle gå til det dei faktisk skulle gå til, og det styrkte også legitimiteten omkring den ordninga. 
Her er det snakk om å frigjera milliardar av kroner, og regjeringspartia ønskjer ikkje å leggja 
nokon formelle avgrensingar for utbytteutbetalingar eller bonusutbetalingar. Kvifor ønskjer ein 
ikkje det? 

Statsråd Jan Tore Sanner [09:58:36]: La meg minne om at det vi nå gjør, er ikke å bidra med 
et tilskudd til oljeselskapene, men det vi gjør, er å endre skattesystemet, slik at bedriftene og 
selskapene nå kan direkte utgiftsføre sine investeringer i år én i særskatten. Vi gjør også en del 
andre endringer for å skape bedre rammebetingelser for petroleumsnæringen.  

Men man må jo diskutere hva som er formålet med en slik utbyttebegrensning. Hvis man skulle 
innføre en utbyttebegrensning i år, vil jeg nok tro at en del selskaper ville utsette utbyttet med ett 
år, og spørsmålet er da: Hva er det man egentlig har oppnådd? De selskapene som skal investere 
på norsk sokkel og skape arbeidsplasser, er selvsagt også interessert i å få avkastning på sine 
penger når de investerer på norsk sokkel for å bidra til investeringer og arbeidsplasser.  

Hadia Tajik (A) [09:59:36]: I det forslaget som Arbeidarpartiet har lagt fram, handlar det om å 
avgrensa utbytteutbetalingane på den måten at dei pengane som vert frigjorde gjennom 
skatteendringane, skal ein ikkje kunna ta ut i utbytte. Men det er klart at har selskapa pengar 
utover det, står selskapa heilt fritt til å disponera dei akkurat slik som dei vil. Dersom det er 
investorar som ønskjer å setja inn pengar, vil dei framleis ha moglegheit til å få avkastning på dei 
pengane.  

Det me ønskjer å avgrensa, er at dei pengane som vert frigjorde her, som eg opplever at det er 
brei einigheit om at skal gå til å skapa arbeidsplassar, skal faktisk gå til å skapa arbeidsplassar og 
ikkje gjera rike aksjonærar rikare. Dei skal gå til arbeidsfolk og skal ikkje enda opp som 
utbytteutbetalingar, kanskje til og med ut av landet, og på den måten ikkje bidra til verdiskaping i 
landet vårt.  

Eg spør ein gong til: Med den innramminga som Arbeidarpartiet har lagt for utbytteutbetalingar 
og avgrensingar for det, kva er det med den avgrensinga som gjer at Høgre ikkje kan stilla seg 
bak? 

Statsråd Jan Tore Sanner [10:00:38]: Vi har rett og slett ikke tro på at det vil virke etter 
hensikten. Med en slik innramming er det grunn til å tro at utbyttet reelt sett bare blir utsatt noen 
år, og at det likevel vil bli utbetalt. Vi er enig i at når staten stiller opp med ekstraordinært gode 



 152 

rammebetingelser, som vi nå gjør for petroleumsnæringen, har vi en veldig klar og tydelig 
forventning om at det vises moderasjon. Flere selskaper har nå i praksis vist at de gjør det, ikke 
fordi de er blitt pålagt å gjøre det, men fordi selskapet har en interesse av å beholde likviditet, slik 
at man har en robusthet for fremtidige investeringer, og slik at man sikrer og trygger 
arbeidsplasser i Norge.  

Sylvi Listhaug (FrP) [10:01:35]: Det er ingen tvil om at det har vært store diskusjoner i denne 
saken, og at Fremskrittspartiets foretrukne modell nok hadde vært å bruke direkte utgiftsføring 
også for selskapsskatten. I stedet velger man å øke friinntekten, som i realiteten innebærer at det 
kan koste staten milliarder av kroner. Regjeringen har hatt en voldsom prinsipiell motstand mot å 
gjøre noe med selskapsskatten, og argumentet som har vært brukt, er at man har vært redd for at 
andre næringer også skulle kreve dette. I andre saker har man vært opptatt av å se all skatt for 
petroleumsnæringen under ett, f.eks. når det gjelder leterefusjonsordningen.  

Mitt spørsmål er rett og slett: Når man snakker om at man er redd for at andre næringer også skal 
kreve dette, hvilke andre næringer er det statsråden ser for seg ønsker petroleumsskatteregimet, 
der man skatter 78 pst. til staten? 

Statsråd Jan Tore Sanner [10:02:37]: Det er ikke det denne saken handler om, den handler om 
at vi har hatt en selskapsskatt som har stått noenlunde fast siden 1992, og som har gått på tvers av 
næringer, bransjer og bedrifter. Det ønsker vi å forsvare, det ønsker vi å beholde. Dette handler 
om investeringene, om avskrivningene – om det skal henge sammen med verdifallet, eller om 
man skal ha direkte avskrivninger første året. Jeg har registrert at flere organisasjoner har følt 
behov for å skrive brev til Stortinget for å si at de ikke vil kreve det. Samtidig ligger det forslag i 
Stortinget om at vi skal se på skatt og skattesystem for fornybarnæringen, vi har en diskusjon 
knyttet til leverandørindustrien, og det er diskusjoner knyttet til vannkraft.  

Noe av det som har vært verdien i det norske skattesystemet, er nettopp den forutsigbarheten – 
ikke at vi forhandler skattesystemet med enkeltnæringer, men at Stortinget tar ansvar for å skape 
langsiktighet og forutsigbarhet. Når det gjelder leterefusjonsordningen, er ikke det 
sammenlignbart. Det handler om drift, ikke om investering. 

Sylvi Listhaug (FrP) [10:03:47]: Det er ingen tvil om at petroleumsnæringen har et spesielt 
skattesystem og skatter langt mer enn alle andre næringer. Et annet argument som har vært oppe i 
debatten, er at man er redd for ulønnsomme prosjekt. Vi snakker her om en næring som har 
bidratt med 4 000 mrd. kr til statskassen, og ved hjelp av god forvaltning av pengene har vi nå et 
fond på over 10 000 mrd. kr. For meg og Fremskrittspartiet er det en merkelig tankegang at 
oljeselskapene skulle ha noen interesse av å sette i gang ulønnsomme prosjekt. Det er jo sånn at 
verden kommer til å trenge olje framover. Mange felt som er i drift, kommer til å gå tom, og vi 
trenger å fortsette med å bygge ut. 
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Så er det sånn at regjeringen godkjenner alle prosjekt på under 20 mrd. kr, og Stortinget er sågar 
inne og godkjenner dem som er på over 20 mrd. kr. Hvilke eksempler har statsråden på at det er 
igangsatt ulønnsomme prosjekter innenfor petroleumsnæringen? 

Statsråd Jan Tore Sanner [10:04:49]: I dette spørsmålet tror jeg vi er enige. Vi foretar selvsagt 
beregninger hvor man kan se på om investeringer som er ulønnsomme før skatt, kan bli 
lønnsomme etter skatt. Det ønsker ikke vi å motivere til. Jeg er enig med representanten i at 
selskapene heller ikke har noen interesse av å investere i prosjekter som er ulønnsomme før skatt. 
Selskapene har selvsagt interesse av å investere i gode prosjekter som kan bidra til verdiskaping 
og avkastning. Der har jeg tillit til at selskapene foretar nødvendige vurderinger. Det som er vårt 
ansvar, er å tenke gjennom om skattesystemet skaper noen uheldige incentiver. Da må vi også 
foreta en vurdering av hvordan det ser ut før skatt og etter skatt. 

Geir Adelsten Iversen (Sp) [10:06:01]: «Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av 
oktober 2020 legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på 
Veidnes.»  

Finnmark har opplevd mange skuffelser på flere områder over mange år fra sentralmakten. 
Lovnader er ikke blitt holdt. Eksempler er leveringspliktig fisk som ikke kommer på land, og 
ilandføring av olje. Det må ikke nå skje at lovnader og forhåpninger som Finnmark har i denne 
saken, ikke blir holdt.  

Vil statsråden sørge for at lovforslaget blir fremmet, og at arbeidet med å få til ilandføring til 
Veidnes i Nordkapp kommune nå blir gjennomført? 

Statsråd Jan Tore Sanner [10:06:52]: Jeg er helt enig med representanten i at man bør være 
varsom med å skape forventninger og gi løfter man ikke kan holde. Derfor har et flertall i 
komiteen, Fremskrittspartiet og regjeringspartiene, også tydeliggjort noen betenkeligheter. Det 
knytter seg nettopp til at saken har vært vurdert tidligere fra både myndighetenes og selskapenes 
side. Vi skal foreta de vurderingene som Stortinget ber om. Vi må se på, og selskapene må 
vurdere, om de nye rammebetingelsene kan bidra til realisering av selskapet. Men jeg må være 
tydelig på at her er det også noen spørsmål som gjør at dette kan bli krevende. Det knytter seg til 
både ESA og statsstøtteregulativet og også til selve prosjektet. Derfor tar vi forbehold i den 
saken, nettopp for ikke å skape forhåpninger og gi løfter som man ikke kan være trygg på at man 
kan innfri.  

Kari Elisabeth Kaski (SV) [10:08:15]: Statsråden sa i sitt innlegg at formålet med 
skatteendringene ikke er å motivere til ulønnsomme investeringer, men til lønnsomme. Men det 
flertallet vil vedta her i dag, er det motsatte, for det betyr at prosjekter som er ulønnsomme før 
skatt, blir lønnsomme etter skatt, og at et i utgangspunktet svært investeringsvennlig regime er 
blitt enda mer investeringsvennlig med disse endringene. Det er da staten som kommer til å sitte 
med, og som tar, risikoen her – vi risikerer at staten i realiteten taper store summer, mens 
oljeselskapene går i pluss. 
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Staten vil allerede tape skatteinntekter med det forslaget som ligger på bordet her, og som 
stortingsflertallet vil vedta. Så mitt spørsmål til finansministeren er: Hvordan skal regjeringen 
forhindre at det blir ytterligere tap med de endringene som blir gjort nå? 

Statsråd Jan Tore Sanner [10:09:11]: La meg da bare få nyansere litt. Det er ikke slik at staten 
taper mye penger på investeringene i petroleumssektoren, snarere tvert imot er dette en historie 
om hvordan selskapene har skapt verdier og arbeidsplasser og bidratt til at vi kan bygge opp et 
pensjonsfond som skal komme flere generasjoner til gode. Det dette forslaget gjør, er at det 
bedrer lønnsomheten av investeringene etter skatt, og det kan bidra til at noen av de prosjektene 
som selskapene har satt på vent, faktisk blir realisert, noe som gjør at vi trygger arbeidsplasser og 
verdiskaping i Norge og ikke minst beholder den kompetansen vi trenger også for det grønne 
skiftet. 

Så er det helt riktig at Finansdepartementet foretar vurderinger for å se hvordan det ser ut før 
skatt og etter skatt, men det neste spørsmålet er hvordan selskapene forholder seg til det. Jeg 
setter et stort spørsmålstegn ved om selskaper vil investere i prosjekter som er ulønnsomme før 
skatt, selv om de blir lønnsomme etterpå, for selskapene stiller også sine krav til robusthet og 
avkastning på sine investeringer. 

Kari Elisabeth Kaski (SV) [10:10:22]: Det å ta utgangspunkt i hvordan verden har vært og 
hvordan oljehistorien i Norge har vært, er et dårlig utgangspunkt for å spå hvordan det blir 
framover og hvordan inntjeningen vil bli, og særlig når man gjør betydelige endringer i 
rammebetingelsene. Det som ligger på bordet fra flertallet her, innebærer i realiteten at man skrur 
til skattesystemet slik at prosjekter som har ligget på vent nettopp fordi de har vært ulønnsomme, 
nå blir lønnsomme etter skatt. Det som skjer da, er at det er staten som sitter med risikoen. Vi er 
fullstendig prisgitt oljeprisutviklingen når det gjelder om vi kommer til å få inn de pengene som 
staten bidrar med, investeringene i utbyggingen av disse feltene.  

Da blir spørsmålet: Hvordan vil staten og regjeringen følge opp behandlingen av disse 
oljeprosjektene som kommer av oljeutbygginger, som kommer fra oljeselskapene, for å sikre at vi 
får tilbake de investeringene som vi legger inn i utbyggingen av disse feltene? Oljeselskapene vil 
jo kunne få inntjening, men staten taper penger. 

Statsråd Jan Tore Sanner [10:11:27]: Nå tror jeg det er flere grunner til at selskapene har satt 
prosjekter på vent. Det er ingen tvil om at både fallet i oljeprisen, koronakrisen og også den store 
usikkerheten om hvordan etterspørselen vil utvikle seg over tid, har bidratt til at mange prosjekter 
er blitt satt på vent. 

Arbeidsfordelingen mellom myndighetene og selskapene er at vi setter rammebetingelsene, og 
selskapene må ta vurderingene. Men vi legger selvsagt til grunn at når et stortingsflertall skaper 
forutsigbare og gode rammebetingelser, vil det også bidra til investeringer, og vi forventer at 
selskapene bidrar til kutt i utslipp. Et viktig element i denne avtalen er da også at man skal legge 
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en plan for å kutte utslippene med 50 pst. innen 2030, slik at her er det satsing både på 
arbeidsplasser og på det grønne skiftet.  

Per Espen Stoknes (MDG) [10:12:42]: Tidligere statsminister Kåre Willoch har hatt mange 
kloke refleksjoner etter sin politisk aktive tid. Ikke minst har han snakket mye om barnebarnas 
livsvilkår gjennom Besteforeldrenes klimaaksjon. Likedan håper jeg det blir med statsråd Sanner, 
at han får god anledning til samtaler med barnebarngenerasjonen i framtiden. Og sett at han om 
ca. 25 år får spørsmålet: Hva gjorde du i klimakampen, bestefar, den gangen det fremdeles var 
mulig å snu det? Vil han da være helt ærlig og si at jo, jeg ga de aller største, historisk høye, 
oljesubsidiene for å låse inn enda større investeringer i langsiktige klimaødeleggelser? 

Statsråd Jan Tore Sanner [10:13:23]: Jeg tror ikke at historien kommer til å bli akkurat slik, 
men det er noe vi kanskje får diskutere om 25 år.  

Det er jo ikke slik at verden har sluttet å etterspørre olje og gass, tvert imot, selv om 
etterspørselen nå har gått noe ned som følge av koronakrisen. Norske og utenlandske selskaper 
som investerer på norsk sokkel, skal også bidra til at utslippene går ned, og de skal ligge i aller 
fremste rekke når det gjelder teknologiutvikling. Det som ligger i avtalen i dag, er at vi skaper 
både forutsigbarhet og gode rammebetingelser som gjør at vi trygger arbeidsplasser, men også at 
vi tar vare på den kompetansen som vi trenger til det grønne skiftet, for det er ikke slik at vi kan 
skru av og på. Hvis oljevirksomheten nå bygges ned, og leverandørindustrien legges ned og går 
konkurs, er det ikke slik at vi kan trylle frem den kompetansen igjen om fem eller ti år. Vi trenger 
den, vi må ta vare på den, og vi må utvikle den. Derfor er det en sammenheng i det 
stortingsflertallet nå gjør, nemlig å skape gode rammebetingelser som gjør at vi trygger 
arbeidsplasser, men også at vi tar vare på den kompetansen vi trenger for det grønne skiftet.  

Bjørnar Moxnes (R) [10:14:51]: Jeg tror de fleste partiene deler ambisjonene om å sikre 
kompetansen og kunnskapen i industrien, og at det er noe av motivasjonen bak ulike forslag som 
er blitt fremmet til saken. Men det er et forslag som har vært viktig og er viktig for fagbevegelsen 
som ikke er innfridd, og det handler om å sikre at kompetansen blir i selskapet, også hvis krisen 
varer lenge, nemlig å utvide permitteringslengden til maksimalt 52 uker. Dette vet statsråden at 
fagbevegelsen har presset på i lang tid. Jeg tror også statsråden vet at dette er avgjørende for at 
man ikke mister jobben, men kan bli i selskapet til det igjen blir bedre tider. 

Så spørsmålet mitt er hvorfor dette ikke er en del av pakken. Ser ikke statsråden at det er helt 
avgjørende at permitteringslengden utvides til ett år, sånn at vi slipper oppsigelser og kan beholde 
arbeidsfolkene i selskapene til krisen er over? 

Statsråd Jan Tore Sanner [10:15:53]: Stortinget og regjeringen har med jevne mellomrom 
utvidet permitteringslengden, og det er også evaluert hva som er konsekvensen av det. Det er en 
fare knyttet til en for lang permitteringsperiode, at veien tilbake til arbeidet blir for lang.  
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Nå har vi utvidet permitteringsperioden frem til oktober, og vi har også varslet at vi skal ha en tett 
dialog med partene i arbeidslivet og også med Stortinget for å vurdere ytterligere forlengelse. 
Men det er en vurdering av konsekvensene av og erfaringene med den type forslag hvor man gir 
en mulighet for å permittere i inntil ett år, at da kan veien tilbake til arbeidslivet bli for lang. 

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.  

Terje Aasland (A) [10:17:02]: Jeg er glad for at det er en bred løsning i denne saken, for etter 
min mening handler denne saken kanskje først og fremst om folk – om tryggheten for framtiden, 
om arbeidsplasser, om bedrifter og også om kompetanse. Målet med mye av det vi har gjort i 
Stortinget siden 12. mars, har nettopp vært at vi ønsker å sikre arbeidsplassene og grunnlaget for 
at helt vanlige folk skal oppleve trygghet i en krevende tid. 

SVs representant Kaski sier at det vi nå gjør, er historisk uansvarlig. Representanten Stoknes 
mener det er surrealistisk å tro at olje- og gassindustrien og leverandørindustrien kan være med 
på å bidra med løsninger inn i en grønn framtid. Jeg mener at begge tar feil. 

Jeg mener det er ganske ansvarlig å sørge for at vi gjør det vi kan for at de over 320 000 
menneskene som i dag står helt eller delvis uten arbeid, faktisk kan ha en jobb å gå til. Jeg mener 
også det er feil å si at olje- og gassindustrien og leverandørindustrien, kompetansemiljøene og alt 
som holdes i aktivitet i tilknytning til dette, ikke har kraft og muligheter i seg til å bistå i det 
grønne skiftet. Jeg tror tvert om at mye av grunnlaget ligger der – at framtiden skapes av nåtiden. 

Det er ingen tvil om at olje- og gassvirksomheten vår er en viktig driver i norsk økonomi og 
viktig for hundretusener av arbeidsplasser. Flere har nevnt tidligere i dag at de har vært rundt og 
besøkt både Stord, Verdal og Kongsberg. I mitt gamle fylke, Telemark, er det på Dalen, i 
Notodden og i Treungen viktige arbeidsplasser knyttet opp mot aktiviteten i olje- og 
gassindustrien. Så den er på en måte omfattet og involvert i alle kommuner – og i mange, mange 
menneskers liv. 

Det er selvfølgelig grunn til å diskutere hvordan vi skal kunne bruke den situasjonen vi nå er i, til 
eventuelt å gi et nytt trykk for en mer klimavennlig framtid. Jeg tror som jeg sa, at framtiden 
skapes av nåtiden. Det vi gjør nå, er med på å skape et grunnlag. Et fall i aktiviteten knyttet til 
olje- og gassindustrien ville etter vår mening kappet bena vekk under viktige industrimiljøer og 
viktige kompetansemiljøer nettopp for å utvikle mye av det vi skal og må utvikle i framtiden. 

Lønnsomme og bærekraftige løsninger i en verden som bruker stadig mindre olje og gass, handler 
om havvind, hydrogen, elektrifisering av sokkelen eller andre lavutslippsløsninger. Vi tror at en 
svekket olje- og gassindustri også vil svekke mulighetene for framtiden og kanskje undergrave 
ambisjonen vår om å bygge opp en ny grønn industriplattform i Norge. 
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Saksordfører nevnte innledningsvis, og det er ganske spennende, Johan Sverdrup, Utsirahøyden 
og de fantastisk lave utslippene knyttet til produksjonen der. Hvorfor er de historisk lave? Jo, det 
er fordi Stortinget stilte veldig tydelige krav om at en skulle elektrifisere det området. Det var 
sterk motstand mot det i olje- og gassindustrien, eller i hvert fall stor skepsis. Ikke minst var det 
det fra saksordførers eget parti, som advarte mot det. Men nå blir dette framstilt som en 
solskinnshistorie – en historie som passer veldig godt inn i klimafortellingen om utviklingen av 
norsk sokkel. Jeg er enig i det, men det hadde altså ikke kommet uten at vi hadde stilt krav. 

Derfor blir noe av momentet i tiden framover, når dette begynner å gå seg til igjen, at vi stiller 
tydelige krav, at vi har forventninger, at vi pålegger dem utslippskutt – og også 
teknologiprosjekter som oljebransjen kanskje ikke tar fatt i selv, men som allikevel kan være 
riktige å gjøre. Sånn tror jeg vi kan bygge stein på stein og løse framtidens utfordringer ved å 
stille krav, og det vi nå i dag gjør, er å stille krav på en rekke områder – om både reduserte 
utslipp, ny teknologi osv. Men det handler først og fremst om å lage et fundament og grunnlag for 
at vi også i framtiden skal kunne klare å stille veldig tydelige krav om hva vi forventer av en av 
de viktigste næringene vi har i dette landet. 

Mudassar Kapur (H) [10:21:56] (komiteens leder): Nå har veldig mange av kollegaene i 
komiteen holdt innlegg om alt det tekniske innholdet i innstillingen, så jeg skal ikke gå gjennom 
alle fritekstnivåer og pudder og padder på nytt. Jeg vil likevel starte med å takke partiene som har 
gått inn i forliket, og ikke minst for godt samarbeid. Det har vært en krevende sak, og det har 
vært viktig å finne en bred løsning. Det har jeg i etterkant sett at både bransjen og – ikke minst – 
de lokalsamfunnene hvor disse selskapene opererer, har satt stor pris på.  

Krisen Norge står i nå, savner sidestykke i moderne tid. Vi har behandlet og vedtatt en rekke 
store krisepakker. Vi har en verktøykasse som mange land kan misunne oss, og når vi nå går 
igjennom den krisen, bærer den preg av at vi har hatt økonomiske muskler til å bære byrden. For 
å kunne gjøre det har denne næringens leveranser av både verdier og penger til storsamfunnet 
vært helt avgjørende. Hadde vi ikke hatt de pengene som har blitt skapt gjennom denne næringen, 
hadde vi heller ikke greid å levere de krisepakkene. Det er en sannhet.  

Så hvem er denne næringen? Veldig ofte når vi diskuterer dette, snakker vi om olje- og 
gassektoren, men denne næringen er så mangt. Selvfølgelig er det de tusenvis av menneskene 
som jobber på sokkelen, men det er også veldig mange flere som jobber på land. Det er 
industriarbeidere, det er ingeniører, det er forskere, det er et helt utdanningssystem. Vi har hørt 
det fra mange andre representanter, alle har nevnt en bedrift de har besøkt, og jeg har etter hvert 
blitt kjent med at det finnes bedrifter innen dette systemet over hele landet. Det betyr at det er en 
verdikjede i hele Norge. Jeg kan også minne om at selv her i Oslo har vi en del oljebusiness. Til 
sammen utgjør dette en verdensledende kompetanse, som vil være til stor hjelp for de to store 
skiftene som Norge står foran. Det ene skiftet har mange snakket om i dag, det grønne skiftet. 
Men jeg har også lyst til å nevne den neste industrielle revolusjonen – all den teknologien og 
innovasjonen som finnes i dette miljøet, er det som kommer til å hjelpe oss gjennom den neste 
industrielle revolusjonen. Da snakker jeg særlig om automatisering og robotisering. Mange av de 
tingene vi skal leve av senere, vil skje på skuldrene til denne næringen.  
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De utfordringene vi hadde før koronakrisen, vil fortsatt være der. Det betyr også at etterspørselen 
etter olje vil gå ned. Nettopp derfor er det avgjørende for norsk økonomi å hjelpe næringen over i 
en ny tid. Det er hele grunnlaget for at vi har lagt fram den pakken og forhandlet den fram til en 
løsning – det er vanskelig å drive omstilling med tomme ordrebøker og røde tall.  

Det er også i dag all grunn til å minne oljenæringen om den historiske støtten de får. Vi har fått 
gjentatte henvendelser og forsikringer om at dette måtte til for å få fart på investeringer, 
prosjekter og arbeidsplasser. Dette må nå næringen levere på.  

Siv Jensen (FrP) [10:26:03]: Denne industrien har en enorm betydning for Norge, norsk 
økonomi, velferdssamfunnet vårt og sysselsetting over hele landet. Da må man ikke undre seg 
over at et stortingsflertall har tatt denne situasjonen på det største alvor og bidratt til å gjøre 
midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet nettopp for å skape fortsatt forutsigbarhet for 
investeringer, sysselsetting og økonomisk utvikling for noe av det som må karakteriseres som 
ryggraden i norsk økonomi. 

Jeg registrerer også at det har vært innlegg fra mindretallet i denne salen som vitner om en veldig 
merkverdig analyse av både denne næringens betydning og norsk økonomis mulighet for å 
gjennomføre den omstillingen som alle snakker om. Det ville ha vært nær umulig å hente ut de 
store økonomiske synergieffektene uten at det skjedde på skuldrene av en næring og en industri 
som har representert innovasjon, nyskaping og teknologiutvikling i mange, mange år.  

Det er en myte at dette er en næring som ikke omstiller seg. Dette er en næring som ikke har gjort 
annet enn å bedrive omstilling gjennom mange tiår, som gjennom teknologiutvikling har nådd 
stadig dypere havdyp, som har klart å lage teknologi som er anvendbar på tvers av næringer, som 
har kommet til hjelp i helsevesenet og i fornybar energiproduksjon. Det er snart ingen grenser for 
hva denne teknologien kan anvendes til.  

Husk også på at store deler av denne industrien ikke hadde kommet seg etter oljeprisfallet i 2014. 
Noen av selskapene og bedriftene hadde kommet seg vel gjennom det, takket være de 
virkemidlene man satte inn da. Men store deler av industrien hadde ikke klart å hente seg inn og 
ble truffet igjen av en dobbel smell som følge av både det nye oljeprisfallet og 
koronakonsekvensene. Så selvsagt er det nødvendig å stille opp med disse rammebetingelsene, og 
jeg skjønner ikke dem som analyserer seg frem til at dette ikke er god butikk for Norge. Hvis 
oljeprisen skulle stige fremover, er det i hvert fall én stor vinner, og det er staten, gjennom det 
oljeskatteregimet vi har. 

Det har aldri vært noen – i hvert fall ikke som jeg har hørt – som har tatt til orde for skattelettelser 
i denne sammenheng. Dette har handlet om skatteutsettelser. Vi kunne ha valgt en løsning som i 
realiteten ikke hadde kostet staten en eneste krone, gjennom å gjøre endringene om utsatt skatt i 
selskapsskatten. Jeg synes det er litt forunderlig at regjeringspartiene, med Høyre i spissen, har 
hatt en så fast holdning til dette. Høyre er normalt et parti som er opptatt av å predike måtehold i 
pengebruken, men her valgte man altså 8 mrd. kr fremfor en null-løsning, fordi man har låst seg 
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fast i et syn på skatt som jeg ikke forstår, i og med at dette er endringer som man gjør innenfor de 
parameterne man har å trekke på i petroleumsskattesystemet. Dette er det samme 
finansdepartementet som anførte gjennom leterefusjonsordningen – saken som Bellona klaget inn 
for ESA – at vi nettopp hadde flere håndtak å trekke i. Så velger man å snu argumentasjonen til 
det stikk motsatte i denne sammenhengen. 

Like fullt har Fremskrittspartiet valgt å gå med på løsningen om å gjøre endringene i friinntekten, 
rett og slett fordi alternativet ved ikke å få et flertall for dette kunne fått dramatisk negative 
konsekvenser for norsk økonomi, hvis vi ikke hadde fått på plass en løsning som utløser 
investeringer i fremtidig verdiskaping. 

Helt kort til slutt noen ord om Veidnes: Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skapt et noe 
optimistisk bilde rundt omkring i Nord-Norge knyttet til de merknadene som står i denne 
innstillingen. Det vil jeg advare mot. Flertallet i innstillingen har vært veldig tydelig på å be 
regjeringen gå grundig igjennom både de samfunnsøkonomiske og de bedriftsøkonomiske 
konsekvensene av dette. Noen skal altså ta denne investeringen. Det er potensielt 3,5 mrd. kr for 
å sysselsette – hvor mange, president – 30 personer? Det er en høy pris per arbeidsplass. Derfor 
mener jeg det er fornuftig at man moderer kommentarene om dette ute i offentligheten noe, og at 
vi tar stilling til dette basert på den analysen som regjeringen kommer med. 

Nils T. Bjørke hadde her teke over presidentplassen.  

Magne Rommetveit (A) [10:31:21]: Måndag kom meldinga som dei tilsette ved Leirvik AS 
hadde venta på, og bladet Sunnhordland kunne melda om at klubbleiar Håvard Hansen ser fram 
til å få i gang aktiviteten og «høyra bråk i hallane igjen». Tysdag gjekk Aker BP ut med at dei no 
startar opp Hod-prosjektet igjen. Dette er eit prosjekt som m.a. Leirvik så vidt hadde starta på, 
men som vart sett på vent grunna koronapandemien og usikkerheit rundt låg oljepris. Før denne 
avgjerda hadde verksemda berre ein einsleg liten konstruksjon i hjørnet av den store 
produksjonshallen. Etter det var det skåltomt i ordrebøkene. No er denne situasjonen snudd, og 
dei er i full gang med å henta tilbake mange av dei som ikkje lenger hadde arbeid. Leirvik skal no 
i gang med å byggja ein naudbustadmodul til Hod med helikopterdekk.  

Litt lenger sør på øya Stord ligg Kværner Stord. Der var det tidlegare i vår 6 800 i arbeid, men 
med koronasituasjonen som oppstod, og usikre tider rundt oljemarknaden, var det også 
reduksjonar på gang ved det som er den desidert største hjørnesteinsverksemda i regionen. Der 
var horisonten på oppdrag noko lengre enn ved Leirvik, men det låg også her an til at ein kunne 
gå meir eller mindre tomme for oppdrag om halvanna år. Når ein veit at det tek lang tid å modna 
eit prosjekt fram til brenne- og sveisearbeidet kan starta opp i hallane, så såg ikkje den framtidige 
sysselsetjingssituasjonen lys ut her heller.  

Eg vil rosa det breie stortingsfleirtalet som no gjennom intenst og krevjande arbeid har forhandla 
seg fram til ei mellombels endring i petroleumslova – ein skattepakke som altså ikkje berre gjev 
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omgåande effekt ved Leirvik, Verdal og andre industristader, men som også no ser ut til å kunna 
gje langsiktige og store utslag for ein leverandørindustri i krise.  

No på torsdag vart det kjent at Equinor og Aker BP gravlegg stridsøksa etter lang tids dragkamp 
og inngår ein kommersiell avtale om utvikling av NOAKA-området, som vert det neste store 
utbyggingsprosjektet i Nordsjøen. Det er her snakk om investeringar på mellom 50 mrd. kr og 60 
mrd. kr, og det er gode nyhende for den norske leverandørindustrien, ettersom både Aker BP og 
Equinor i stor grad ser ut til å føretrekkja norske leverandørar. I den opphavelege skattepakka frå 
regjeringspartia var fristen for å senda inn utbyggingsplan sett til 2021. Dette kan ikkje gjerast for 
NOAKA før i 2022, og dermed vil ein også rekkja fristen i den nye oljepakka som fleirtalet her 
på Stortinget samla seg om no på måndag.  

Eit anna storprosjekt som no kan modnast vidare, og som på sikt kan gje mykje aktivitet i 
leverandørindustrien, er Wisting i Barentshavet.  

Oljeindustrien, og kanskje spesielt leverandørindustrien, er på god veg inn i det grøne skiftet. 
Dette er industri med kompetanse og kapasitet til å meistra store teknologiskifte mot låg- og 
nullutsleppsløysingar, og dei er òg aktive på å søkja seg inn i nye marknadssegment. Men 
leverandørindustrien er akkurat det som namnet tilseier: Dei lever av å levera. Og for å kunna 
levera må det også vera nokon som bestiller leveransar. Dei grøne oppdraga er ikkje enno mange 
nok og store nok til at dette kan vera tilstrekkeleg for industrien, men me må for all del halda 
denne industrien oppegåande til den dagen kjem.  

Kværner Stord spelar ei viktig rolle i utviklinga og utbygginga av det store havvindprosjektet 
Hywind Tampen, men det gjev bare arbeid til 51 stk., og av 6 800 i arbeid ved verftet tidlegare i 
år utgjer det godt under 1 pst. 

Dette er eit breitt forlik som er godt for landet. Om eg nokon gong skal helsa heim frå denne 
talarstolen, er det også ei sak som er god for heimstaden min Stord. Eg er heilt sikker på at eg òg 
skal helsa tilbake frå Stord til denne salen og seia at folk på Stord er i dag veldig godt fornøgde 
med nasjonalforsamlinga vår.  

Vetle Wang Soleim (H) [10:36:18]: Det var et bredt flertall som sto bak at Stortinget skulle få 
seg forelagt en sak om hvordan vi fra statens side kan stimulere til investeringer i olje- og 
gassindustrien og leverandørindustrien. Nå står vi med et nesten like bredt flertall om hvilke tiltak 
Stortinget mener er riktig å sette i verk. Det har vært en krevende sak på grunn av dens enorme 
betydning for norsk økonomi og sysselsetting over hele landet, men også grunnet sin 
kompleksitet i skattesystemet. 

Dette er en sak av stor alvorlighet, der vi som politikere må gå fram med klokskap og 
ansvarlighet. Jeg mener at den enigheten som nå ligger i salen, balanserer behovet for tiltak som 
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er kraftfulle nok til at næringen igjen øker etterspørselen til sine leverandører, samtidig som 
statens risiko holdes på et ansvarlig nivå. 

Vi gjør midlertidige endringer i petroleumsskatten for å møte de antatt midlertidige utfordringene 
vi nå ser av manglende etterspørsel globalt. For Høyre har det vært viktig å bidra til at vi gjør 
grep som virker, men som også er ansvarlige. Derfor har det vært viktig for oss å holde 
selskapsskatten utenfor. Særlige utfordringer for én bransje bør også løses innenfor den særlige 
skatten som den bransjen har. Å holde på det systemet som selskapsskatten har fungert etter siden 
1992, er grunnleggende viktig, og vi må hegne om skattesystemet vårt i både gode og dårlige 
tider. 

Jeg er derfor glad for å se at næringen allerede nå står fram med prosjekter som er klare for 
gjennomføring basert på Stortingets vedtak i dag. Jeg vil understreke at det påhviler bransjen et 
enormt ansvar for å følge opp de signalene som er sendt oss, så lenge de fikk en løsning som gikk 
lenger enn regjeringens forslag. 

I hjembygda mi på Smøla har jeg vokst opp med helikopter som flyr rett over hustaket til og fra 
plattformene i Norskehavet. Verdiskapingen fra olje- og gassnæringen er enorm og preger flere 
regioner av landet sterkt. På min kant av landet finner vi både Tjeldbergodden i Aure, Nyhamna 
på Aukra og Vestbase i Kristiansund – store aktører som sysselsetter og skaper høy landaktivitet, 
spesielt når det går godt i oljebransjen. De siste årene vet vi at det ikke har vært tilfellet hele 
veien. Et fylke som Møre og Romsdal merker det hardt på kroppen når oljeprisen faller og 
etterspørselen til leverandørene faller bort. Det samme har vi mange eksempel på landet over.  

Derfor trenger man flere bein å stå på, og det er et stort poeng i akkurat denne saken. Når vi 
snakker om et grønt skifte, ligger ordet «skifte» der nettopp fordi vi har gått over til noe grønt 
sammenlignet med tidligere. De fagfolkene og ingeniørene som jobber i oljeindustrien, er 
allerede i dag mange av de samme fagfolkene som nettopp skal bidra til å skifte norsk økonomi 
til det grønne. Både for statens verdiskaping og for det framtidige arbeidet med mer 
klimavennlige løsninger er det utrolig viktig at vi beholder det kompetansemiljøet og de 
anleggene som i dag sørver olje- og gassnæringen, fram til at etterspørselen også øker for de 
store, grønne løsningene. 

Det er bra at enigheten om dette i salen er såpass bred som den er. Det er viktig for 
forutsigbarheten til Norges viktigste næring, en næring som også viser vei inn til de grønne 
investeringene og den grønne industrien. 

Til slutt: Vi kan ikke se denne saken og skatteendringen isolert fra alt annet, slik enkelte parti i 
denne salen virker å gjøre. I tillegg til at denne saken i seg selv tar opp i seg kraftige grønne grep, 
viser også flertallet til den saken vi har til behandling her i salen neste fredag, der regjeringen har 
lagt fram en pakke for grønn omstilling på 3,6 mrd. kr. To av dem skal gå til Enova, der nettopp 
leverandørindustrien har mulighet til å søke om statlige tilskudd for å forsere det grønne skiftet. 
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Det er ingen annen måte å gjøre denne omstillingen på enn å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg er 
sterkt uenig med de partiene som mener at vi i dag fatter et uansvarlig vedtak. To tanker i hodet 
samtidig er ikke for mye å be om. 

Presidenten: Dei talarane som heretter får ordet, har ei taletid på inntil 3 minutt.  

Espen Barth Eide (A) [10:40:58]: For å bistå norsk oljebransje ved en krevende korsvei går et 
stort flertall i denne sal i dag inn for en betydelig endring av skatteregimet for Norges viktigste 
næring. Den beslutningen vi tar i dag, vil skrive seg inn i norsk industrihistorie.  

På hvilken måte den gjør det, når kommende generasjoner skal se tilbake på det vi gjorde i dag, 
er imidlertid ikke gitt. Det spørsmålet avgjøres ikke alene av dagen i dag, men av hvordan vi 
følger opp beslutningen i månedene og årene som kommer. Og med «vi» mener jeg ikke bare 
stortingsflertallet, men også alle andre berørte, ikke minst alle de selskapene, organisasjonene og 
arbeidstakerne som med styrke og kraft har ivret for den endringen det nå er flertall for. Det store 
spørsmålet er om vi evner å bruke dagens beslutning som en plattform for å gripe de nye 
mulighetene, eller om vi tvert imot ser det som en utsettelse av en omstilling som uansett må 
komme.  

Gjør vi det første, bidrar vi til å holde hjulene i gang i en stor og kompetent leverandørindustri, 
mens den aktivt posisjonerer seg i de raskt voksende markedene som fornybarrevolusjonen 
skaper. 2020-årene vil uansett bli det store omstillingstiåret, og vårt fremste hjemmemarked, 
Europa, mener alvor. Ønsket om å komme inn i en bærekraftig, fornybar og sirkulær økonomi har 
nå blitt en industripolitisk motor, en motor i arbeidet for innovasjon, teknologisk ledelse og økt 
strategisk uavhengighet av råvarer i et stadig mer krevende geopolitisk landskap. Så hvis vi evner 
å bruke dagens beslutning som startskuddet for en nyindustrialisering av Norge, i tråd med slike 
internasjonale trender, vil historien kunne se med blide øyne tilbake på det vi gjorde i salen i dag. 

Om vi derimot tillater at dagens beslutning blir en sovepute, en buffer mot endring og fornyelse, 
har vi gjort norsk industri en bjørnetjeneste. Risikoen vil da være at vi i stedet låser norsk 
næringsliv inne i en fossiløkonomi som uansett ikke kan spille den samme rollen i framtiden som 
den har gjort fram til nå. Med all respekt for norsk skattepolitikk kan den faktisk ikke oppheve 
internasjonale megatrender.  

Når Stortinget nå tar denne beslutningen, hviler det derfor et tungt ansvar over det store «vi» som 
jeg tidligere nevnte. Jeg har merket meg at nesten alle som har ivret for denne endringen, har 
argumentert nettopp med det grønne skiftet som et bærende argument. Nå er det tid for å levere, 
ikke minst fra oljenæringens side. Vi er mange som kommer til å følge med på hva som skjer 
etter dette.  

Elin Rodum Agdestein (H) [10:44:03]: I Norges viktigste næring har den samlede effekten av 
lav oljepris, lavkonjunktur og lavere etterspørsel internasjonalt gjort at planlagte prosjekter og 
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leteaktivitet har blitt satt på vent, med potensielt store negative ringvirkninger for 
leverandørindustrien og hele økonomien vår. Da er det ansvarlig politikk å sørge for at fallet ikke 
blir for brått og for dypt. Den midlertidige ordningen som nå er på plass, har en prislapp, men det 
er nødvendig med kraftfulle tiltak, fordi de samfunnsmessige omkostningene ved ikke å gjøre 
nødvendige grep, ville være veldig store. Om dette går bra, om det tar seg opp, da er oppsiden 
stor.  

Den brede enigheten som er oppnådd i denne saken, at alle partiene har bidratt, er styrken i 
kompromisset. Det har vært viktig å bruke tid og at tiltakene er innenfor en ansvarlig ramme. 
Særlig er det viktig at selskapsskatten ikke endres, at den fortsatt er lik for alle bransjer.  

Jeg vil også framheve betydningen av den tette dialogen med næringen og leverandørindustrien, 
ikke bare i innspurten av arbeidet med saken, men over tid. Vi har fått veldig mange gode innspill 
og har tatt dem med i prosessen.  

Oljenæringen er hovedmotoren i norsk økonomi og vil være det i mange år fortsatt. Prioritering 
nummer én for Høyre og regjeringen har vært å utløse aktivitet og sysselsetting og gi en «boost» 
for næringen og leverandørindustrien i en krevende tid. Nå sikrer vi titusenvis av distriktsjobber, 
men ikke bare det: også jobber i viktige kunnskaps- og teknologimiljøer. Vi beholder 
kompetanse, omstillingskraft og sikre skatteinntekter, som vi er avhengig av for å lykkes med det 
grønne skiftet.  

Enigheten på Stortinget har hatt umiddelbar effekt på investeringsbeslutninger. Den påfølgende 
dagen kom nyheten om at Aker BP ga Kværner kontrakten på Hod-plattformen. Den første 
sveisen ble gjort i verkstedet på Ørin i Verdal på tirsdag. Det sikrer 1 000 jobber i ett år ved 
verftet der, og de 3 000 jobbene i økosystemet rundt. I går kom også nyheten om prinsippavtalen 
mellom Aker BP og Equinor om utviklingen av NOAKA-området, en samlet investering på 50 
mrd. kr og med en sysselsettingseffekt på 50 000 årsverk i utviklingsfasen. Det er formidable tall 
vi snakker om her.  

Vi deler gleden og lettelsen blant de ansatte i olje- og gassnæringen og blant underleverandørene. 
Løsningen er av uvurderlig betydning, ikke bare for lokalsamfunn som i Verdal, på Innherred, på 
Stord og i hele Sunnhordland, men vil gi store ringvirkninger over hele landet og en aktivitet som 
norsk økonomi sårt trenger i den situasjonen vi er inne i i dag.  

Jon Georg Dale (FrP) [10:47:05]: For Framstegspartiet har denne saka handla om noko så 
enkelt som å tryggje arbeidsplassane til folk i ei krevjande tid for landet. Når ein høyrer debatten 
her i dag, tyder han likevel på at vi har hatt ein vanskeleg jobb. Slik vert det også opplevd – som 
når Venstre seier at hovudambisjonen deira gjennom desse forhandlingane har vore å halde 
tilbake friinntekta, sjølv om ein veit at det har vore avgjerande for faktisk å få i gang nye 
investeringar, eller som når SV definerer dette som det mest uansvarlege dei har sett, eller for så 
vidt som no sist, då Espen Barth Eide var redd for innlåsing av arbeidskraft i olje- og 
gassindustrien.  



 164 

Eg meiner at alle desse fråsegnene vitnar om ei form for uforstand om kva slags situasjon Noreg 
faktisk står i akkurat no. Det er vel og bra og viktig å vareta interessene til olje- og 
gassindustrien, for Framstegspartiet har det vore viktig. Men realiteten er at det finst ingen 
næringar, ingen bransjar som kvar for seg – eller samla – hadde vore i stand til å bidra med den 
etterspurnadseffekten i norsk økonomi som investeringane frå olje- og gassindustrien gjer til 
norsk leverandørindustri dei komande åra.  

Det betyr at det som ein prøver å gjere til ein motstand mot olje- og gassindustrien, i realiteten er 
ein motstand mot arbeidsfolk si moglegheit til å halde seg i arbeid dei nærmaste åra. Det finst 
ikkje titals milliardar i investeringar på offentleg hand, klar til å verte sette i gang, uavhengig av 
kor mange representantforslag eller enkeltforslag som Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne og andre 
fremjar her. Prosjekta finst ikkje. Alternativet til å få i gang investeringane i olje- og 
gassindustrien var ikkje andre grønare investeringar, som enkelte syntest å tru – det var ingen 
investeringar, arbeidsledigheit og tap av velferd.  

Derfor har dette vore så viktig for oss å få på plass, fordi det reelt sett bidreg til at det djupet vi er 
på veg inn i i norsk økonomi, ikkje vert så djupt som det elles ville vore, og at private investorar 
og privat kapital i Noreg, som i veldig stor grad har vore samla rundt dei bransjane vi no snakkar 
om, faktisk kjem seg over den kneika og kan fortsetje å investere i norske arbeidsplassar. Utan 
det ville resultatet vore at vi hadde blitt eit fattigare land.  

Derfor har dette vore eit viktig slag, eit slag om arbeidsplassar, eit slag om framtidig velferd – 
ikkje eit forsøk på å låse inne arbeidskraft i ein sektor som ikkje treng det, men tvert imot sørgje 
for at vi beheld arbeidsplassar i vår viktigaste industri i åra som kjem.  

Eigil Knutsen (A) [10:50:23]: Jeg tror ikke løsningen for oljebransjen er å gjøre som foregående 
taler og Fremskrittspartiet – å holde bind for øynene og late som om den skal fortsette som før 
inn i evigheten. Det skjønner de fleste at er vanskelig. 

I et bredt forlik, som vi debatterer her i dag, er det vel ingen representanter som mener at forliket 
er hundre prosent perfekt. Det mener heller ikke jeg. Men det var debatten her i dag og ordskiftet 
i forkant, særlig i hovedstadspressen, som fikk meg til å ta ordet. 

Det blir hevdet at stortingsflertallet subsidierer en bransje. Det blir hevdet at særinteresser vinner 
fram, og det blir hevdet at stortingsflertallet gjør knefall for oljelobbyen. Vel, hvis det er 
subsidier at vi har en ressurs som subsidierer statsbudsjettet, er jeg enig i det. Hvis det er 
særinteresser at vi ivaretar levebrødet til titusenvis langs kysten, er jeg enig i det. Og hvis det er 
knefall for oljelobbyen å høre på dem som jobber på Kværner Stord, å høre på ordførerne langs 
kysten som ser lokalsamfunnene sine bygge på denne bransjen, så er det knefall for oljelobbyen. 
Men oljelobbyen er jo ikke dem som sitter på Majorstua eller Youngstorget. Det er de 
tillitsvalgte, de folkevalgte og folk rundt om i lokalsamfunnene langs kysten – de som kjenner på 
kroppen hvor viktig denne næringen er. 
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Det vi gjør her i dag, er en fortsettelse av vår nyere historie. Da Bratteli-regjeringen med Finn 
Lied og Arve Johnsen i spissen slo fast at denne bransjen og denne naturressursen skulle gi oss 
arbeidsplasser på land, er det nettopp det vi prøver å ta vare på her i dag. Det er ikke tilfeldig at vi 
har en sterk og levende leverandørindustri på land i Norge eller så mange ilandføringsanlegg som 
vi har. 

Jeg tror en av grunnene til at så mange i salen i dag nevner besøkene sine ute hos 
leverandørindustrien, enten det er til Kongsberg, Egersund, Stord, Sandsli, Nordmøre eller 
Verdal, er at vi ser – når vi er der ute – at dette er en bransje som er på vei over i det grønne. Den 
har fortsatt en fot i olje og gass, men er på full fart over i det grønne skiftet. Det er det 
stortingsflertallet er med på å bidra til i dag – at Norge kan stå sterkt i den tiden da vi skal bygge 
ny klimateknologi som vi kan eksportere og ha arbeidsplasser basert på. 

Aleksander Stokkebø (H) [10:53:20]: Når det stormer og folk opplever usikkerhet for jobb, skal 
vi stille opp. Det gjelder industrien på land, og det gjelder selvfølgelig de 200 000 fagfolkene i 
vår største næring. Høyre og regjeringen har vært tydelig fra start på at vi skal trygge aktiviteten i 
verfts- og leverandørindustrien. Det er også viktig for å holde farten på det grønne skiftet. 

Det var nettopp derfor vi foreslo midlertidige justeringer i skatteregimet som sikrer selskapene 
bedre likviditet til å sette i gang prosjekter. Vi har lyttet til innspillene fra næringen, hele tiden 
med ett mål for øye: å finne ansvarlige løsninger som virker i praksis. Selv har jeg fått gleden av 
å lytte til energihovedstaden Stavangers stolthet Rosenberg Verft og til Aker i Egersund. De 
bygger store konstruksjoner som jeg vil si er langt mer imponerende enn Eiffeltårnet og 
skyskraperne i New York, og de skaper store verdier for fellesskapet. 

Høyre er glad for enigheten som nå sikrer at prosjekter blir iverksatt der både små og store 
selskaper kan være med. Den største tabben vi som storting nå kunne gjort, hadde vært å kappe 
av oss det beinet vi står på mens vi er i ferd med å bygge opp nye. Ingenting er så ødeleggende 
for grønn omstilling som verft og leverandørindustri med brukket rygg, uten kapital og 
kompetanse. Ingen kan vinne fornybaroppdrag hvis de allerede er konkurs. 

Under forrige oljeprisfall ga regjeringen grønt lys til Johan Sverdrup-utbyggingen. Det reddet 
mange verft, slik at den grønne omstillingen kunne fortsette. Et eksempel på det er Aibel i 
Haugesund, som nå har 40 pst. fornybaroppdrag. Det viser at det å ta vare på jobber og drive 
effektiv omstilling ikke er en motsetning, men det henger sammen. 

Stabilitet og forutsigbarhet er et adelsmerke ved norsk petroleumsforvaltning, og det skal det 
fortsatt være. Endringene er derfor midlertidige og avgrenset. De kommer verken brått eller 
uventet, men er et etterspurt bidrag for å holde aktiviteten jevn og jobbene trygge. Norsk olje og 
gass vil være viktig for Norge i mange år framover. Næringen vil igjen bidra til å fylle opp 
fellesskapets sparekasse og være en viktig brobygger over til et mer fornybart samfunn. 
Selvfølgelig skal vi stille opp for de 200 000 arbeidstakerne i vår største næring.  
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Anne Kristine Linnestad (H) [10:56:37]: Vi kan takke olje- og gassnæringen for at vi i denne 
krisen har kunnet bidra til å holde hjulene i gang i et nesten helt nedstengt Norge. Det er 
oppsparte midler som gjør at vi i denne salen har kunnet vedta tiltakspakker i 
hundremilliardersklassen for å redde norsk næringsliv og titusenvis av familiers inntekt nå og 
framover. Bare i Viken er det over 50 000 arbeidsplasser som er direkte knyttet til olje- og 
gassnæringen.  

Olje- og gassnæringen og leverandørindustrien er helt avhengig av den viktige kompetansen som 
de ansatte i selskapene og bedriftene har. De er en viktig ressurs for Norge. De skaper store 
verdier for fellesskapet i dag, og deres kompetanse er avgjørende for at vi skal lykkes med det 
grønne skiftet. 

Dagens petroleumsskatt har fungert godt over tid. Det er staten som deler størstedelen av 
inntektsendringene når prisene svinger, og petroleumsskatten er investeringsvennlig, noe som har 
skapt tusenvis av arbeidsplasser.  

Vi står nå i en ekstraordinær situasjon. Virusutbruddet og oljeprisfallet hadde vært vanskelig nok 
hver for seg, men nå kom altså to kriser samtidig. Det har ført til økt usikkerhet og behov i 
selskapene for å kutte utgifter. Mange planlagte prosjekter og leteaktiviteter står og sto i fare før 
forliket ble inngått. Dette ville ha skapt store negative ringvirkninger for leverandørindustrien.  

Vi må fra denne salen bidra med det vi kan for å miste færrest mulig arbeidsplasser og minst 
mulig kompetanse på veien mot en normalisert verden og det grønne skiftet. 

Tom-Christer Nilsen (H) [10:58:35]: Stord, Storebø, Ågotnes, Sture, Kollsnes, Mongstad, 
Flatøy, Hanøytangen, Askøy, Porsøy, Florvåg, Straume, Fedje, Sløvåg, Sandsli, Flesland, 
Sørstokken, Os og Fusa i Bjørnafjorden, Gravdal, Kvinnherad – mange er nevnt, ingen glemt. 
Alle disse er noen av stedene og lokalsamfunnene i mitt distrikt som er avhengig – helt eller 
delvis, direkte eller indirekte – av oljeindustrien. Jeg hører at mange av våre fremste her i salen 
har vært på besøk i disse områdene i disse tider, og det er bra. Besøk gir innsikt og kontakt og 
gjennom det forståelse og i denne saken gjennomslag.  

Samtidig er det stor forskjell på å besøke og å leve. Den usikkerheten vi føler der vi bor, når vi 
ser det blir stillere på sjøen, stillere på verftet, når permitteringene kommer og regningene blir 
vanskeligere å betale, og når flere og flere båter blir liggende i bøyen ved land, og våre naboer og 
venner må gå i land, den er vanskelig å beskrive med ord i et 3-minuttersinnlegg. Den sitter i 
magen, den sitter i hjertet, og den påvirker oss alle. Hver oppsigelse og hver permittering er 
familie, en bror, en søster og en venn. 

Det har til tider vært vondt å høre den lettvinthet og negativitet enkelte har vist i omtalen av 
denne industrien som er så viktig for min region – plan for avvikling, industrien er skitten; mye 
har vært sagt.  
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Det viktigste med dagens sak er både den aktiviteten den vil sikre på kort sikt, og at dette vil sikre 
investeringer som vil gi aktivitet og inntekter i lang tid. Dermed gjør vi det som har vært 
kongsmerket i norsk næringspolitikk: hindrer at kortsiktige kriser ødelegger for langsiktig 
verdiskaping. Det er det vi gjør i dag. Vi sikrer den langsiktige verdiskapingen og de langsiktige 
arbeidsplassene ved å håndtere den krisen vi ser, på kort sikt. 

Det sender også en beskjed om at det brede flertallet gir klar beskjed om at denne industrien vil 
være en del av framtiden vår. Det gir trygghet der hjemme.  

Karin Andersen (SV) [11:01:01]: Oljeprisfall og koronakrise setter oss på prøve, og det vi gjør 
nå, skal ikke bare skaffe oss trygghet i dag, men det skal også skaffe trygghet for dem som 
kommer etter oss. Hvordan vi kommer oss på beina nå på en måte som gjør at vi står sterkere 
framover og gjør oss mindre oljeavhengig, burde være målet. Vi er ekstremt sårbare, og 
oljeskatteforliket gjør det dessverre verre.  

Prøven har ikke regjeringen og flertallet bestått, dessverre. Vi kunne funnet kloke løsninger som 
hadde skapt arbeidsplasser både nå og framover. I stedet har man kastet seg ut i denne 
overbudspolitikken med milliarder i risikoavlastning for oljeselskapene i årevis – i årevis – uten 
at det følger med noen forpliktelser om å skape nye, norske arbeidsplasser, eller komme i gang 
med grønne oppgaver.  

Skatteletter utløser 115 mrd. kr til investeringer i oljenæringen, sier statsråden. Ja, det gjør oss 
mer oljeavhengig, og det blir tilsvarende vanskeligere for annen industri, som ikke får slike 
lettelser. Vi kunne gitt oljeindustrien lettelser nå, men ikke milliarder i årevis og mye, mye bedre 
vilkår enn absolutt alle andre som skal drive industriutvikling i dette landet. Det vil trekke 
investeringer og kompetanse vekk fra den helt nødvendige omstillingen både vi og verden må 
igjennom. Nå havner Norge i bakleksa, og andre land utvikler de næringene vi kunne levd av.  

Innlandet, som jeg kommer fra, skriker etter bedre risikoavlastning for å utvikle arbeidsplasser og 
næring på fornybare ressurser fra skog og jord. Men med så skeiv konkurranse som man 
oppretter nå, er dette satt mange år tilbake.  

SV har forhandlet for å få til en løsning som trygger arbeidsplasser i verftsindustrien og utløser 
grønne arbeidsplasser. Risikoavlastningen burde komme i verfts- og leverandørindustrien når de 
utvikler nye, fornybare løsninger verden og Norge trenger. Det er mulig, og det trengs. Nå kunne 
vi brukt sjansen til å gi grønn landbasert industri i Norge bedre rammevilkår og rigget om 
økonomien for framtida. Men dessverre – det er nå utsatt i mange år. I stedet tvinges vi nå til en 
historisk feil, og det kan ikke SV være med på. 

Det kommer nå til å bli satt i gang prosjekter i oljenæringen som ikke var lønnsomme før. 
Oljeboring er aldri et klimatiltak – uansett hvor mange ganger Høyre, Fremskrittspartiet, 
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Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier det. Uansvarlige kriseløsninger gir oss dessverre varige og 
farligere kriser. 

Stefan Heggelund (H) [11:04:12]: Det er viktig at denne enigheten er på plass. Det er viktig for 
vekst, det er viktig for verdiskaping, og det er viktig for folks arbeidsplasser – at vanlige folk, 
over hele landet, skal kunne fortsette å gå på jobb, fortsette å forsørge seg og sin familie, fortsette 
å bidra til lokalsamfunnet, fortsette å drive teknologiutvikling og innovasjon i det som er en av 
verdens mest høykompetente næringer. 

Det er riktig, som noen har vært inne på, at det skjer endringer i markedet som vi må være 
oppmerksomme på, og som selvfølgelig petroleumsnæring og leverandørindustri må være 
forberedt på. Men skal man klare å omstille seg, skal man klare å drive innovasjon, da må man ha 
prosjekter. Leverandørindustrien må få bestillinger.  

Vi har også med denne enigheten klare forventninger til at prosjekter blir realisert, og at man 
fortsetter den omstillingen som har begynt på sokkelen, slik at man når de utslippsambisjonene 
som næringen, industrien, sammen med fagbevegelsen, har satt for sokkelen. 

Jeg hører at flertallspartiene nå får kritikk fra f.eks. Sosialistisk Venstreparti. Det synes jeg er 
pussig, for SV pleier å kritisere høyresiden for å la arbeidsfolk i stikken. Det er en falsk kritikk. 
Det stemmer ikke. Men det er noe vi vanligvis hører fra den kanten. Men hvem er det som lar 
arbeidsfolk i stikken her? Hvem er det som ikke engang vil være med på å forhandle om en 
løsning som gjør at folk skal kunne fortsette å gå på jobben sin? Det er Sosialistisk Venstreparti. 
Så mener de at omstillingen bare skal skje av seg selv, uten at man har noen prosjekter å jobbe 
med. Det er ren fantasi. 

Det kan virke som – av det vi hører fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet – at man i SV og i 
Finnmark skal feire fordi man får ilandføring. SV er mot Castberg, men for ilandføring. Men jeg 
tror det er viktig at vi er ganske klare i den kommunikasjonen om at det er forbehold som må tas, 
slik at man ikke gjentar den feilen man gjorde da champagnefesten ble avholdt og det ikke ble 
noen ilandføring.  

Hadia Tajik (A) [11:06:29]: Viss det vert sånn, sjølv etter den breie einigheita som er etablert i 
denne innstillinga om ilandføring til Veidnes, at det ikkje kjem i stand likevel, står 
regjeringspartia og Framstegspartiet tungt ansvarleg for det.  

Når eg har teikna meg til dette korte innlegget, er det for å gje ei kjapp stemmeforklaring til 
forslag nr. 29, frå Raudt, om å be «regjeringen sikre at beslutningen om å legge ned 
produksjonsanlegget på Strendene i Sandnessjøen blir omgjort.» Eg gjer merksam på at 
Arbeidarpartiet stemmer mot. Det er her snakk om eit privateigd selskap som ikkje kan 
fjernstyrast gjennom vedtak på Stortinget. Det Arbeidarpartiet har gjort i staden, er å stilla krav 
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om effektar for arbeidsplassar i Noreg. Me har fått fleirtal for fleire av krava våre, og me 
forventar at oljeskatteendringane skal ha effekt, bl.a. for Sandnessjøen.  

Kari Elisabeth Kaski (SV) [11:08:40]: Flere har vært inne på her, og jeg har bare lyst til å ta det 
aller først, at det er på grunn av oljeindustrien at vi har hatt mulighet til å ha disse krisepakkene vi 
har hatt i norsk økonomi den siste tiden. Det er med respekt å melde feil. Rundt oss i mange land 
har man stilt opp med krisepakker for å møte den alvorlige økonomiske krisen i skyggen av 
koronapandemien. Det er fullt mulig selv om man ikke har et oljefond. Det løses på ulike måter. 
Oljeindustrien har vært og er betydningsfull for Norge, men det er altså ikke det som har reddet 
oss ut av denne krisen.  

Så har det vært sagt at det er viktig at man har to tanker i hodet samtidig. Det er nettopp det som 
har vært SVs kritikk av den løsningen som ligger på bordet her i dag, for hvis det bygges 
oljeplattformer ute på verftene, bygges det altså ikke understell til havvind i det omfanget som er 
nødvendig. Per i dag gir det få arbeidsplasser å realisere havvind, fordi stortingsflertallet i denne 
salen og regjeringen vi har hatt nå i flere år, ikke har evnet å prioritere ny industri, nye 
arbeidsplasser, satsing på nye næringer for Norge. 3,6 mrd. kr over tre år er regjeringens grønne 
krisepakke. I den pakken vi vedtar her i dag, er det 8 mrd. kr i skattekutt til oljeindustrien – og det 
er ikke over flere år, det er med en gang – og 115 mrd. kr i likviditetslettelse. Den oljepakken vi 
vedtar her i dag, er bare ikke en klimapakke, uansett hvor mange ganger det blir gjentatt.  

Det bør være et tankekors for særlig Senterpartiet og Arbeiderpartiet at en her så enkelt sluker 
argumentasjonen fra en næring om skattekutt. Selvsagt vil bedrifter ha mindre skatt, det er helt 
legitimt. Men vilkårsløst skattekutt har aldri vært venstresidens nærings- eller industripolitikk, og 
det bør det heller ikke bli. Det er ikke engang krav om å begrense utbytte eller bonusutbetalinger, 
og det er ikke klare forpliktelser om ringvirkninger. At Høyre tar så lett på ringvirkninger i 
Finnmark, fra oljebransjen, sier mye om Høyres satsing og vilje til å satse på arbeidsplasser i 
nord. 

Oljebransjen har i mange år bedt om stabile rammebetingelser, og at de skal ligge fast. Med 
denne pakken og det arbeidet som vært opp mot den, er det brutt. SV kommer ved hver eneste 
korsvei til å ta omkamp om den pakken, den enigheten som ligger her. Vi mener det er uklok 
politikk for landet, og med nettopp de endringene som blir gjort nå, er det tydelig at når oljeprisen 
svinger, svinger også skatteregimet for oljen, og sånn kommer det til å bli.  

Lars Haltbrekken (SV) [11:11:48]: Verden står foran en dyp og alvorlig klimakrise. Svaret på 
den krisen er ikke økt satsing på fossil energi, og iallfall ikke økt satsing på den ulønnsomme 
oljen og gassen. 

I februar, før koronakrisen traff landet, kunne Equinor melde at Wisting-feltet langt nord i 
Barentshavet – mye lenger nord enn den siste utbyggingen som stortingsflertallet har vedtatt, 
Johan Castberg, ligger – var ulønnsomt. Det var før koronakrisen. Nå, med ytterligere fall i 
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oljeprisen, kan stortingsflertallet ha gjort det lønnsomt å bygge ut Wisting-feltet – lønnsomt for 
Equinor, men kanskje ulønnsomt for den norske velferdsstaten, for det norske fellesskapet. 

Det legges i dag opp til en oljebonanza som savner sidestykke, og som kan koste det norske 
fellesskapet dyrt i årene framover: dyrt i form av tapte penger, og dyrt i form av store økninger i 
utslipp av klimagasser. 

Leverandørindustrien er viktig. SV vil derfor legge fram forslag på flere milliarder kroner for å 
sikre arbeidsplassene i verftsindustrien. Det er helt feil, det som Høyres representanter påstår. Vi 
vil ha en satsing på grønn skipsfart, vi vil ha en satsing på flytende havvind, karbonfangst og -
lagring, på å ta i bruk og produsere hydrogen, og vi vil også satse på plugging av brønner. 

Regjeringen og Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiets opplegg viser hvor sterkt de 
satser på olje framfor det som er framtidens næringer. Regjeringens forslag er 3,6 mrd. kr i en 
grønn krisepakke over tre år. Samtidig gis det nå 8 mrd. kr i skattelettelse til oljeselskapene. 
Regjeringens klimapolitikk står overhodet ikke til troende. 

Espen Barth Eide (A) [11:15:03]: Det falt åpenbart representanten Jon Georg Dale tungt for 
brystet at jeg advarte mot risikoen for innlåsing i fossiløkonomien. Da vil jeg minne om at det 
store flertallet som står bak dette forslaget, jo nettopp legger til grunn at vi skal sikre både 
arbeidsplasser, kompetanse og industrimiljøer i dag, slik at vi har jobber i dag og i morgen, og 
hjelpe dem til å posisjonere seg slik at vi kan ha jobber i framtiden, også når markedet har endret 
seg helt grunnleggende. Dette er solid plassert i en lang norsk oljehistorie. 

Det er et halvt århundre siden Norge gikk inn i oljealderen. Framsynte politikere sørget for at vi i 
mange år kunne tjene gode penger til fellesskapets beste, men de lærte oss mer enn det. De lærte 
oss også å forvalte dem klokt og langsiktig. De ivret for at vi skulle sikre norsk eierskap, bygge 
norsk kompetanse og en solid norsk leverandørindustri. De advarte videre mot monokultur og et 
altfor høyt tempo så vel i utbyggingen som i innfasingen av de økte inntektene. 

St.meld. nr. 25 fra 1973–1974 om petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn står som 
en bauta for norsk styringskraft, og i den beskrives på mange måter veien fram mot det Norge vi 
har i dag. Der vi står nå, i 2020, har vi på mange måter fasiten. Vi kan trygt si at den aktive, 
retningsgivende industripolitikken som Trygve Bratteli, Finn Lied, Jens Christian Hauge og Arve 
Johnsen sto for den gang, har vist seg å være en formidabel suksess. 

Langsiktigheten underbygges ytterligere der den samme petroleumsmeldingen, altså fra 1974, 
sier: 

«Det er mulig at petroleumsvirksomheten vil bli en viktig faktor i norsk økonomi langt ut i 
neste århundre. Likevel må en allerede nå gjøre seg visse tanker om tiden etter at selve 
petroleumsvirksomheten er slutt.» 
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Videre heter det at det er viktig at det gjøres investeringer slik at de kan «bidra til å redusere de 
problemer som avvikling av petroleumsvirksomheten kan medføre». 

Dette er altså en hilsen fra 1974, kloke ord fra folk som så langt framover, og jeg minner om at 
langt ut i neste århundre sett fra 1974, det er nå, og årene og tiårene foran oss. Det er vi som lever 
nå, som har ansvaret for å ta denne stafettpinnen videre med samme klokskap og samme evne til 
langsiktighet, og det er mitt håp at vi derfor klarer å kombinere ønsket om å sikre dagens 
arbeidsplasser, med å sørge for at det også er noen der om 10, 20 og 30 år.  

Sylvi Listhaug (FrP) [11:18:05]: Det er absolutt grunn til å ta ordet når man hører på 
representanten Kaski, som står her og nesten undergraver den betydningen oljefondet har hatt i 
denne situasjonen. Alle andre bruker også penger – ja, de gjør det, men mange land må ta opp 
store lån. Mange land som fra før har lån til langt over pipen, kommer nå i en enda vanskeligere 
situasjon. Da er vi i Norge i en helt fantastisk posisjon, som nå kan bruke penger vi har på bok, 
for å komme oss gjennom krisen og redde arbeidsplasser. 

Det å bygge plattformer blir altså gjort til et problem fordi det ikke bygges, som det ble sagt her, 
understell til havvind. Da er spørsmålet: Hvem er det som skal etterspørre det, da? Er det staten 
som skal gå inn og etterspørre bygging av disse havvindprosjektene? Og hvilke da? Meg bekjent 
finnes det ikke noen gryteklare prosjekter der man bare kan gå i gang. Staten har allerede gått inn 
med 2,5 mrd. kr i Hywind Tampen-prosjektet. Da jeg var i Stord, var det 50 mann på et verft med 
over 1 000 ansatte som jobbet med disse prosjektene.  

Da er konklusjonen her at man ønsker å tappe oljefondet, gamble med pengene, og bruke dem for 
at staten skal etterspørre dette.  

Aibel Haugesund er kanskje ett av de selskapene som har kommet lengst når det gjelder å utvikle 
havvind og ha slike prosjekter i sine ordrebøker. De var også blant dem som var helt tydelig på at 
dersom de skal greie denne utviklingen videre, må vi sørge for gode rammebetingelser for 
oljeselskapene, for at de skal greie omstillingen framover, for det tar noen år før de er der at disse 
prosjektene kan være store nok til at det monner.  

Når det gjelder Arbeiderpartiet, har denne saken nok en gang vist hvor splittet partiet er, mellom 
dem som ønsker å ta vare på industriutviklingen i Norge, og dem som er veldig opptatt av å legge 
ned oljenæringen. Det får vi bare ta til etterretning, rett og slett.  

Så er det disse ulønnsomme prosjektene som jeg har spurt mange gjentatte ganger om å vise oss. 
Til dags dato er det ingen som har kommet opp med forslag til det. Wisting blir bygd ut hvis det 
er lønnsomt. Hvis ikke blir det ikke det. Det er det som har vært utgangspunktet for oljeindustrien 
hele tiden, og til syvende og sist er det vi politikere, enten i regjering eller på Stortinget, som 
faktisk sier godkjent til disse prosjektene.  
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Det er ingen som kan leve av gode ønsker og fri fantasi. Det private næringslivet er nødt til å ha 
inntekter fra reelle prosjekter som finnes i markedet, og da må vi sørge for at de kan komme seg 
over kneika og satse for framtiden.  

Stefan Heggelund (H) [11:21:40]: Det er riktig at en av grunnene til at petroleumsnæringen har 
legitimitet i Norge, i tillegg til de store verdiene den skaper, er at den bidrar med arbeidsplasser 
og ringvirkninger over hele landet. Jeg synes derfor det kanskje er litt rart når representanten 
Kaski sier at vi ikke er opptatt av ringvirkninger, at vi ikke er opptatt av industriarbeidsplasser 
som følger av petroleumsnæringen. Sosialistisk Venstreparti er imot Castberg. Da hjelper det 
ikke at man er veldig for ilandføring. Det de da vil ilandføre, er i realiteten luftsuppe og 
venteboller. Det blir ikke arbeidsplasser av det.  

Så var representanten Lars Haltbrekken på talerstolen og sa at han er for satsing på grønn 
skipsfart, hydrogen, karbonfangst og -lagring. Jeg må si at jeg ikke var klar over at jeg satt på 
Stortinget med selveste Sherlock Holmes. Alle er for det, president. Dette er en offensiv del av 
regjeringens klimapolitikk.  

Med den klimapakken som er kommet i forbindelse med den situasjonen vi står oppe i, er det mer 
penger til Klimasats til kommunene, 2 mrd. kr mer til Enova, som Sosialistisk Venstreparti 
prøver å få til å høres ut som en liten sum. Da kan de bare se på de bevilgningene det borgerlige 
flertallet gir til Enova kontra hva den rød-grønne regjeringen klarte å gjøre. Grønn skipsfart satser 
vi på, hydrogenstrategien har nettopp kommet, offensivt arbeid på karbonfangst og lagring osv., 
osv. –dette er deler av regjeringens klimapolitikk.  

Det skjer med jevne mellomrom at Sosialistisk Venstreparti kommer med Dokument 8-forslag i 
energi- og miljøkomiteen med 40–45 forslag på klima. Det er så vanskelig for dem å finne nye 
forslag som regjeringen ikke allerede er i gang med. Kanskje de heller burde jobbe med å utvikle 
egen klimapolitikk i stedet for å late som at regjeringen ikke gjør noe den gjør?  

Så har vi Klimakur, som regjeringen bestilte, som er kunnskapsgrunnlaget, slik at vi får en 
helhetlig, systematisk klimapolitikk for alle sektorer i Norge. Det er bare å ønske representanten 
Lars Haltbrekken lykke til med kritikken av den. Men la det være reell kritikk, ikke bare en 
kritikk som handler om å late som at regjeringen ikke gjør noe den gjør.  

Aleksander Stokkebø (H) [11:24:41]: Påstandene fra SVs Kaski gjorde at jeg måtte ta ordet. 
Påstanden om at oljen ikke har betydning for den kapasiteten og muligheten vi nå har til å hjelpe 
næringslivet gjennom krisen, faller på sin egen urimelighet. Påstanden om at oljen visstnok 
plutselig er ulønnsom, faller på sin egen urimelighet. La oss for det første rydde all tvil av veien: 
Inntektene fra petroleumsnæringen og avkastningen fra den finansierer nå hele redningen av 
norsk næringsliv. Ja, andre land leverer også krisepakker, men de låner seg til fant i samme 
slengen. Den store forskjellen på oss, er at der de tar opp svære kriselån, har vi gjennom 
verdifulle ressurser og klok forvaltning bygd opp oljefondet. Italia og mange land i Europa sliter 
ennå med stor gjeld fra forrige finanskrise, og de vil nå synke enda dypere.  
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USA har varslet at de vil låne tilsvarende 30 billioner dollar, og amerikanerne og ungdommene i 
Amerika vil leve med en stor gjeldsbyrde i mange generasjoner som kommer. Jeg synes det 
hadde kledd SV å vise litt mer ydmykhet og takknemlighet overfor de vel 200 000 fagfolkene 
som står på dag og natt for å finansiere den velferden vi alle nyter godt av, og som nå redder 
Norge og kommende generasjoner gjeldfritt gjennom krisen.  

Ola Elvestuen (V) [11:26:45]: Nå ble dette et angrep på regjeringens generelle klimapolitikk, 
men det er altså sånn at utslippene i Norge går ned. Det gjorde de i fjor det er fjerde året på rad og 
det kommer de til å gjøre også i år. Vi har en regjering som nettopp har meldt inn til FN at man 
skulle kutte utslippene med 50 pst. på ti år, og vi har knyttet oss opp til EU med felles 
gjennomføring for å sikre at vi når målene. Jeg tror ikke det hadde vært mulig å få til uten å ha et 
borgerlig flertall som gjennomfører et sånt samarbeid. Vi leder i verden i å redusere fossile 
energikilder, vi gjør det innenfor transport, innenfor skipsfart – på transport minus 7 pst. bare i 
fjor. Vi har også satt i gang store prosjekter som Hywind Tampen på flytende havvind – 2,3 mrd. 
kr i støtte i fjor. Karbonfangst og -lagring jobbes det med. Det kan ikke være sånn at 3,6 mrd. kr 
til en grønn omstilling ikke har betydning. Det bygger på økninger i Enova og andre 
støtteordninger for grønn omstilling hvert år de siste årene. 

Når det gjelder den skatteendringen vi snakker om i dag, mener Venstre at regjeringens forslag 
var bedre. Vi øker nå risikoen for at man kan få prosjekter som gir en lønnsomhet for selskaper, 
men ikke for staten. 

50 pst. reduksjon innenfor petroleumssektoren innen 2030 er også et viktig vedtak i denne saken. 
Det innebærer at en må legge vekt på elektrifisering, en må ha flytende havvind for å få til 
utslippsreduksjonene, en må ha forsterket innsats på utslippsfri skipsfart, det må være teknologi 
for reinvestering. Dette vil være en motor for å få til en grønn omstilling, en grønn omstilling som 
også leverandørindustrien vil dra nytte av. Jeg er enig i at for at vi i Norge hvor olje- og 
gassindustrien er en så stor del av økonomien skal lykkes med å få ned egne utslipp og gjøre det 
på en sånn måte at resten av verden drar nytte av det, og at det blir lønnsomt for norsk næringsliv, 
må vi ta denne næringen over i omstillingen. Her har vi en ordning som er gunstig for 
oljenæringen, men en har også vedtak som gjør at vi setter fart i den grønne omstillingen og drar 
denne næringen med oss for å få det til.  

Lars Haltbrekken (SV) [11:29:39]: Nok en gang får vi høre representanter fra 
regjeringspartiene skryte av en liten reduksjon i norske utslipp i fjor. Men hva er bakgrunnen for 
den nedgangen? Jo, det er økt bruk av biodrivstoff, i all hovedsak. Hvis vi ser på tallene for 
biodrivstoffsalget i fjor, var det en økning i salget av palmeolje. Det var en økning i salget av det 
biodrivstoffet som ødelegger regnskogen. Så regjeringspartiene kutter norske utslipp ved å putte 
en orangutang på norske diesel- og bensintanker. Det er sannheten bak regjeringens 
klimapolitikk. 

Så hører vi representanten Heggelund snakke om regjeringens hydrogenstrategi. Vel, selv ikke 
Sherlock Holmes klarer å finne en eneste krone eller et forpliktende tiltak til å satse på hydrogen i 
den strategien, men kanskje han kan få hjelp av sin gode venn doktor Watson til å se dette. 
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De siste dagene har vi sett Arbeiderpartiet og Senterpartiet nok en gang skåle i champagne i 
Finnmark for å feire ilandføringen av oljen fra Johan Castberg-feltet til Veidnes. Jeg frykter at de 
igjen kaster blår i øynene på folk i Finnmark. Da de presenterte nyheten om enigheten i det vi 
diskuterer i dag, unnlot de å fortelle om det som sto med liten skrift i innstillingen. 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sviktet Finnmarks befolkning da det gjaldt i 
denne saken. Det var i juni 2018, da Stortinget behandlet spørsmålet om Johan Castberg-feltet. 
Da foreslo SV, etter at vi hadde tapt saken om utbyggingen av feltet, som vi var imot, at oljen i 
alle fall skulle ilandføres. Det stemte alle de tre partiene imot. Da kunne man ha gjort noe med 
det. 

Den stadige champagnedrikkingen i Finnmark til Arbeiderpartiet og Senterpartiet minner meg om 
regjeringspartienes bløtkakespising for elektrifisering av Trønderbanen i Trøndelag. Jeg har ikke 
tall på hvor mange bløtkaker som har blitt fortært for å feire at man igjen har fått satt i gang 
elektrifisering av Trønderbanen. Vel, fortsatt står ikke stolpene der som skal gi strøm til toget. 

Presidenten: Representanten Kari Elisabeth Kaski har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet 
til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt.  

Kari Elisabeth Kaski (SV) [11:32:56]: Representanten Heggelund snakket om venteboller. Jeg 
vet ikke hva venteboller er, men jeg vet hva ilandføring er, og stortingsflertallet har stemt ned 
ilandføring i Finnmark, og Finnmarks befolkning taper igjen.  

Så har en sidedebatt her utviklet seg til en debatt om den økonomiske politikken. Det er altså 
sånn at vi nå selger aktiva fra oljefondet vårt for å finansiere disse krisepakkene, aktiva som vi 
ville hatt større avkastning på hvis de hadde blitt liggende i oljefondet og vi hadde tatt opp billige 
kriselån med lav rente. Det er altså ikke alltid sånn at det er lurest å bruke av penger på bok, selv 
om det også er lurt å unngå for høy gjeld. Akkurat i denne situasjonen er det ikke oljefondet alene 
som er det som hadde vært løsningen for å finansiere de krisepakkene.  

Så tror jeg – når representanten Listhaug snakker om å tappe oljefondet og «gamble» med 
pengene fra staten for å finansiere fornybart – at representanten skulle tatt en kikk på den 
krisepakka som ligger her, når det gjelder det å gamble med penger.  

Karin Andersen (SV) [11:34:13]: Det er krise, og vi må skape arbeidsplasser, men vi må også 
redde klimaet, og vi må tjene penger framover. Det er det vi må hvis framtida skal bli trygg. 

Det som er kritisk nå, er jo at det forliket som er inngått i Stortinget nå, ikke gir noen garanti for 
de arbeidsplassene i Norge, men det binder oss mer til oljenæringen, som alle bortsett fra 
Fremskrittspartiet sier vi er nødt til å bli mindre avhengig av. Jeg synes det er ganske ille at 
flertallet ikke forholder seg til det i det hele tatt. Skulle vi brukt muligheten nå til å gi lettelser og 
risikoavlastning til den næringen vi kan leve av i framtida? Det er det vi utfordrer på. Vi har, som 
jeg sa i mitt innlegg, vært villige til å være med på å gi lettelser til oljeindustrien i en kort periode 
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– det vet alle som har sittet og forhandlet – men ikke svære lettelser over mange år, som fører til 
investeringer som binder oss mer og mer til noe vi er nødt til å slutte med. For det tar kapasitet, 
det tar investeringer, det tar de kloke hodene – og binder det fast i en næring som skader klimaet 
globalt, og det er vi nødt til å slutte med. 

Jeg gikk ned på kontoret mitt og slo opp i lokalavisen hjemmefra – og der er det, i Hedmark, 
jammen et prosjekt med minst hundre nye arbeidsplasser basert på returtre. Det kan etableres. Det 
er noe jeg oppfatter at alle er enige om at vi skal gjøre, men det mangler litt statlig investering, 
fordi risikoen er stor på disse prosjektene. Får denne industrien noen risikoavlastning? Får de noe 
tilskudd for å gjøre det alle sier er riktig, nemlig å ta vare på trevirket som er avfall fra f.eks. 
byggeindustri og gamle bygg? De reduserer masse CO2 og skaper 100 arbeidsplasser. Det er også 
noe vi er nødt til å tenke på. Det er en framtidig bedrift, noe vi kan leve av, og noe vi trenger i 
veldig mange år framover. 

Så det er mange muligheter framover, men problemet er at de avtalene som inngås nå, vrir dette i 
en enda verre retning. Risikoavlastningen som industrien på Innlandet og den grønne sirkulære 
økonomien har bedt om lenge, er ikke der, mens den er der i fullt monn – i årevis og i 
milliardklassen – overfor den næringen som bidrar aller mest til klimaproblemet, og som låser 
kompetanse og kapital fast der og ikke hjelper oss over i den framtida som jeg håper barnebarna 
mine skal få. 

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 3. 
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Klarte ikke bli enige om krisepakke til oljenæringen 
Politisk kvarter ved Astrid Randen 
04.06.20 
 
Astrid Randen (NRK): 
Regjeringspartiene, Ap, Sp og FrP forhandlet om en krisepakke til oljenæringen. Fristen er om knappe to 
timer, men finanspolitikerne klarte ikke bli enige i går kveld. I dag må partilederne på banen. De var 
forberedt på å forhandle til langt på natt i går, men slik gikk det ikke. Litt over klokken 8 i går kastet de 
inn håndkle. Forhandlerne i finanskomiteen klarte ikke bli enige om et skatteregime som skal hjelpe 
oljenæringen som er berørt av både koronakrisen og fall i oljeprisen.  
  
Sylvi Listhaug, finanspolitisk talsperson i FrP. Hva konkret var det som gjorde at FrP ikke kunne si seg 
fornøyd med det dere kom fram til i forhandlingene i går kveld? 
  
Sylvi Listhaug (FrP): 
 Jeg må først si at vi har kommet et godt stykke på vei. Fått på plass mange viktige deler i denne 
oljeskatten for å greie å utløse de store prosjektene. Så står det litt igjen. Jeg vil ikke sitte på Politisk 
Kvarter å fortelle om hva vi diskuterer i forhandlinger, men jeg opplever det at regjeringspartiene har 
strukket seg langt i forhold til det de la fram. At det var en god diskusjon, som delvis dessverre har dreid 
seg om veldig mye annet enn oljeskatt. Men nå er vi hvertfall inni kjernen av hva dette handler om, og 
diskuterer oljeskatten, og da håper jeg at det kommer på plass. 
  
Astrid Randen (NRK): 
Hadia Tajik, finanspolitisk talsperson i Ap. Hva er det viktigste for Ap å få i gjennom som dere ikke har 
klart å bli enige om til nå? 
  
Hadia Tajik (Ap):  
For Ap har det hele tiden vært tre ting som er viktige. 
  
Astrid Randen (NRK): 
Men hva er det viktige som dere ikke har klart å bli enige om. Jeg forsøker å få greie på hvor 
forhandlingene strander. Hva gjorde at dere ikke ble enige. 
  
Hadia Tajik (Ap):  
Detaljene i forhandlingene er det ikke naturlig å fortelle om utad. Jeg opplever også i likhet med Listhaug 
at vi har kommet et stykke på vei. Men for Ap er det jo sammenhengen mellom statens inntekter gjennom 
lønnsomme investeringer, det er arbeidsplasser i Norge, og klimavennlige investeringer - summen av dette 
må på plass før dette er en skattepakke som vi kan stille oss bak. Fordi hvis det er en ting vi vet, så er det 
nettopp at skatteendringer i seg selv ikke nødvendigvis skaper flere arbeidsplasser. Det har vi jo sett i sju 
år , når regjeringen har kuttet i formueskatten og ikke klarer å dokumentere en eneste ny arbeidsplass. 
Men vi i Ap er hvertfall innstilt på å gjøre det som skal til for å redde arbeidsplassene i det som er en helt 
sentral industri for landet vårt. De utgjør en enorm kompetanse, det er tusenvis av arbeidsplasser. Også vet 
vi at veien til fornybarsamfunnet går gjennom oljearbeiderne. Så vi kommer til å gjøre det som skal til for 
å sikre jobbene. 
  
Astrid Randen (NRK): 
Trygve Slagsvold Vedum, leder i Sp. Kan du være litt mer konkret om hva det er som står igjen. Hvilke 
elementer har dere ikke klart å bli enige om? 
  
Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 
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Det er flere ting på det. Hele poenget er å sikre norske industriarbeidsplasser, i hele landet. For Sp er det 
viktig at vi for eksempel får til prosjekter også i Finnmark. At vi får brukt hele kysten. Vi har løftet fram, 
Ap har også gjort det, at vi skal få brukt alle deler av Norge. Et prosjekt som Sylvi Listhaug som olje og 
energiminister sa nei til før jul. Så selvfølgelig er det ulike syn på det. Når det gjelder skattesystemet så 
ønsker vi i Sp at vi kan utgiftsføre både det som kalles bedriftsbeskatning og særskatt. For det er billigere 
løsning for staten. Det er om å gjøre å gjøre effektive grep, som skaper flest mulig arbeidsplasser, men 
samtidig gjør at ikke staten taper penger. Hele målet til Sp her er å gjøre skattegrep, men ikke at inntekten 
til staten skal gå ned. Det er den store forskjellen på den pakken her og de andre pakkene, er at der har 
kostnadene til staten økt. Hvis vi gjør dette riktig så kan inntektene til staten øke. Da kan vi får flere 
arbeidsplasser, mer industri i hele Norge, samtidig som at når vi ser dette over en 4-5års periode så går 
ikke inntektene til staten ned, men de går opp. Det er hele målet. 
  
Astrid Randen (NRK): 
Så hvis jeg forstår deg rett så er dere hverken enige om hele skatteopplegget, eller konkrete prosjekter som 
f.eks. Ilandføring.  
  
Ola Elvestuen, finanspolitisk talsperson i Venstre. Kan du være mer tydelig? Hva står igjen. Hva er det 
vanskeligste å bli enige om? 
  
Ola Elvestuen (V): 
Om det er inntekter for staten man er mest bekymret for så er det jo regjeringens forslag man bør gå inn 
for. Den gir avskrivninger umiddelbart i særskatten som bedrer selskapenes økonomi akkurat nå, samtidig 
som den reduserer den såkalte friinntekten som gjør at det også blir større inntekter for staten. Også har vi 
også en grønn skattepakke. Men det som gjør at vi ikke er enige enda, er at det krever store endringer fra 
det som er regjeringens forslag. Som gjør at staten påtar seg en større risiko ved de investeringer som skal 
gjøres i framtiden. Og hvor stor endring det skal være, er der de siste bitene er igjen. Men jeg er også enig 
i at vi har kommet langt i finanskomiteen. 
  
Et av diskusjonstemaene har vært hvor mye friinntekt selskapene skal få. Dette er altså en inntekt 
selskapene kan ha uten å betale oljeskatten som er på 56%. Regjeringen foreslo at friinntekten skal være 
på 10%. Opposisjonen og næringen ville ha den opp, i hvertfall en dobling. Har dere landet denne 
diskusjonen Vedum? 
  
  
Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 
Nei, det har vi ikke gjort. Og der er det ulike syn. Og vi i Sp har ønsket å få fram ulike modeller på 
friinntekt. Men når vi har sett regnestykket så har vi sett at det er forferdelig dyrt. Å øke friinntekten for 
mye er dyrt, og vi mener det ikke er effektivt. Da er det bedre å ha direkte utgiftsføring på hele 
skattegrunnlaget. For det, i følge finansdepartementets modeller, så blir det billigere for staten. Det kan 
øke skatteinntektene til staten. Også er det det næringen selv vil. Så det er der diskusjonen står. Skal man 
øke friinntekten mer? Vi mener det er en uklok vei å gå. Vi mener det er klokere at man har utgiftsføring 
av hele bedriftsbeskatningen. Det er fordi vi må gjøre grep som næringen selv vil, som LO vil, som 
Konkraft vil, som de tunge aktørene mener utløser flest prosjekter. Og det er ikke å øke friinntekten veldig 
mye. Det er å sørge for at man har en utgiftsføring av både bedriftsbeskatning og særskatt. Dette kan høres 
vanskelig ut, men poenget er. Hvorfor er vi så engasjert i dette her? Det er for å sikre at det er aktivitet på 
Verdalen, på Stord, i Haugesund, på verft etter verft. Da må vi høre på de folka som jobber der, de 
fagfolka, de ingeniørene, de lederne, fagforeningene. Og de sier at det beste grepet er at vi også har med 
bedriftsbeskatning. Når også finansdepartementet sier at det er billigere enn at vi øker friinntekten veldig 
mye, da må vi jo velge det som de folka som har kjeledressen på har, og som fagfolka i 
finansdepartementet sier er billigst. Og det er Sp sin løsning. 
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Astrid Randen (NRK): 
Sylvi Listhaug, dere har tatt til orde for en friinntekt på over 26%. Når dere så regnestykket fra 
finansdepartementet om hvor mange milliarder dette kommer til å koste. Har dere skjønt at dette var en 
dårlig ide? 
  
Sylvi Listhaug (FrP): 
Altså, vi ønsker at selskapsskatten, i likhet med Sp, skal inngå i dette her. Da kan vi sette ned friinntekten 
og vi kan få inn mer penger til staten. Og i motsetning til veldig mye av det andre vi har sittet å diskutert 
gjennom denne krisen, som handler om å gi bedrifter penger, gi dem lån, stille opp å bruke veldig mye 
penger, så handler jo dette her om at vi legger om et skattesystem som ikke kommer til å koste på sikt 
staten noe. Tvert i mot, vi kan få inn mer penger. Vi kan redde tusenvis av arbeidsplasser. Så det er viktig 
nå å stille opp for denne næringen og sørge for at på verft i Verdalen så kan de gå i gang å bygge nye 
plattformer. På Stord. Og her står det arbeidere i dag, permittert, som venter på at Stortinget nå skal fatte 
vedtak, slik at de kan gå i gang å bygge. Delene ligger på verftet, og de venter bare på at vi skal komme i 
mål. 
  
Astrid Randen (NRK): 
Ola Elvestuen, din partileder har advart i Dagbladet om at Ap skal gå sammen med Sp og FrP i deres krav. 
Nå går Ap også med på å øke denne friinntekten, har de da gått over på feil side og blitt oljegrå, slik V ser 
det? 
  
Ola Elvestuen (V): 
Det som er viktig for oss, og som har vært viktig hele tiden er den pakken regjeringen la fram er balansert 
for oljeselskapene, den bedrer deres forhold. Men den er også en innstramning på skattesiden. Samtidig så 
har vi en grønn pakke som er levert også på 3,6 milliarder, som ble levert forrige fredag. Det er viktig at vi 
har denne balansen når vi nå forhandler for å bedre forholdene for oljeselskapene ensidig, så må vi også ha 
med sterkere tiltak for klima. Det er klart at vi er i en situasjon hvor vi vet at verden må redusere 
oljeforbruket dramatisk de neste tredje årene. Vi skal altså i netto null fram mot 2050, så dette er en 
næring som står overfor store endringer, helt uavhengig av den krisen som er nå.  
  
Astrid Randen (NRK): 
Så hvis vi gjør denne pakken gunstigere for oljenæringen enn det regjeringens utgangspunkt er, så går en 
over i en mindre miljøvennlig retning. 
  
Ola Elvestuen (V): 
Ja det vi risikerer er at det utbygges felt som ikke er lønnsomme for staten. Når vi lager så gunstige 
ordninger at de allikevel er lønnsomme for selskapet. Da bygger vi altså ut oljefelt som vi ikke, som 
verden ikke trenger. Det er mer enn nok olje i verden. Det er heller ikke lønnsomt for den norske stat. 
  
Astrid Randen (NRK): 
Tajik, er det ikke en fare at dere nå gjør skattereglene så gunstige at det går inn i prosjekter som ikke blir 
lønnsomme? 
  
Hadia Tajik (Ap):  
Ap er ikke interessert i å legge det opp på den måten. Det er en fare, og det er noe av grunnen til at vi 
mener dette er en skatteendring som må rammes inn. Fra vår side så har vi jo fremmet en rekke klimakrav 
i forhandlingene. Jeg er overrasket over at regjeringen selv ikke har sett på helheten i dette og 
klimaeffektene. Vi har foreslått for eksempel at alle nye felt bør ha nullutslippsløsninger. At man bør ha 
krav til nullutslippsteknologi på offshore-skip. At man bør skjerpe kravene til kutt på sokkelen utover det 
som bransjen selv har sagt at de kan nå per i dag. For det handler om, at når man utløser så mye penger 
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som det her er snakk om, så har man også muskler til å gjøre flere klimavennlige investeringer. Og jeg er 
støtte i fra V på disse kravene. 
  
Ola Elvestuen (V): 
Nå skal jeg ikke snakke om hva som skjer i forhandlingene. Men for V har det vært viktig å ha en balanse 
i det som er også tilbudene fra regjeringen, som både handler om klima- og miljøtiltak og også det som er 
på selve skattesystemet. 
  
Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 
Så er det veldig viktig at vi får ned CO2-utslippene på norsk sokkel. Så tror jeg når vi lander denne 
enigheten, hvis vi får til det, at vi kommer til å stille veldig klare krav til å få ned norske CO2-utslipp. 
Men så er det aller viktigste i tillegg, at grunnen til at vi skal holde verftsindustrien i gang er at det er disse 
fagfolkene som også skal begynne å bygge havvind, karbonfangst og lagring. Dette høres veldig teknisk 
ut, men på norsk sokkel skal vi lagre CO2-utslippene for femti år av samlet EU-utslipp. Så hvis vi får til 
disse prosjektene så har det en enorm klimaverdi. Men hvis vi i dag stopper opp i Stord, Verdalen og de 
fagmiljøene, så er det helt umulig å starte de opp igjen til grønne nye energiprosjekter. 
  
Astrid Randen (NRK): 
Det er dere vel egentlig enige alle sammen. Hvordan ser FrP på disse miljøtiltakene som både V, Sp og Ap 
tar til orde for? 
 
Sylvi Listhaug (FrP): 
Vi er med på å diskutere det. Litt av problemet med disse forhandlingene er at noen blir mer opptatt av å 
diskutere  det i lang tid, enn å komme inn på hva man ønsker i oljeskatten. Nå er vi heldigvis forbi det, og 
det er veldig bra. 
  
Astrid Randen (NRK): 
Vi skal over til å snakke om bonus og utbyttebetalinger. Ap vil hindre at selskap som får ta del i 
skatteopplegget ikke skal kunne gi ut store bonuser, men Vedum, du har en annen løsning på dette. 
Forklar hva du går inn for. 
  
Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 
Vi i Sp mener at hvis du har bonusutbetalinger til sjefer i oljeselskap i den perioden dette regelverket 
gjelder, så kan de beskattes på samme måten som oljebeskatningen, 78%. Det er fordi vi ikke mener at det 
er rett og rimelig at ledende direktører i norske oljeselskap skal ta ut bonuser når vi har den typen 
skattestimuli som vi har nå. Det skal ikke bidra til noe skattekutt eller noe sånt lette, men til stimulans. Da 
synes vi det er bra i Norge at vi har små forskjeller mellom folk, og da må vi tørre å gjøre radikale grep for 
å gjøre at ikke de ledende, de som har topplønninger i oljeselskapene ikke skal få store bonuser. Derfor 
78% skatt, klokt forslag. Som jeg håper at FrP nå begynner å støtte. For vi må se vanlige arbeidsfolk, ikke 
bare direktørene. 
  
Astrid Randen (NRK): 
Vi får høre med Ap først. Er dette et forslag dere kan støtte? 
  
Hadia Tajik (Ap):  
Vår tilnærming har vært gjennom hele denne krisehåndteringen at man ikke kan drive å sosialisere tap, og 
privatisere gevinst. At fellesskapet stiller opp når det er vanskelig, men når det begynner å bli overskudd 
og penger så skal det gå rett i lomma på private rike aksjonærer. Forslaget til Trygve har jeg bare lest om i 
mediene. Det har ikke blitt levert inn skriftlig i forhandlingene, men jeg vil gjerne ha en tekst på det. Da 
kan jeg ta stilling til det. Men sånn som det er referert så er jeg litt skeptisk fordi med forslaget til Vedum, 
så vil det fortsatt være mulig å hente ut gevinst i form av utbytte. Hvis man eier aksjer eller kjøper billige 
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aksjer nå, så mener jeg at forslaget til Ap er bedre. For det handler om å fryse bonuser og lederlønninger 
for de neste årene, kombinere det med en utbyttebegrensing, sånn at man holder tilbake den pengesummen 
som blir utløst av skatteendringene. Og vi har vært konsekvente gjennom alle disse 
krisepakkeforhandlingene, både på låneordninger, kompensasjonsordninger. 
  
Astrid Randen (NRK): 
Ola Elvestuen, kan regjeringen gå med på forslaget fra Sp? Eller noen form for bonusavgrensning? 
  
Ola Elvestuen (V): 
Jeg tror det er veldig vanskelig å avgrense dette. Så synes jeg også det er litt rart at det er partier som 
jobber vesentlig for å bedre situasjonen og gi offentlige midler til oljeselskaper, men jobber beinhardt for 
at vi skal ta en større risiko fra staten side overfor oljeselskaper. Men så skal man legge på en liten 
begrensing til slutt. Det er ikke det vi egentlig diskuterer i denne saken.  
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Dagsnytt 18: Kan skatteletten for oljenæringa redde tusenvis av 
arbeidsplasser, eller er det bare milliarder samfunnet aldri vil få 
igjen? 
 
 
Gry Veiby (NRK): 
Etter mange dager med forhandlinger ble politikerne endelig enige. Oljenæringen får midlertidige 
skatteletter til en samlet verdi på 8 milliarder kroner over seks år. Jonas Gahr Støre, partileder for 
Ap, dette er en av de mest lønnsomme næringene vi har. Hvorfor er det nødvendig med en 
skattelette på 8 milliarder kroner på toppen av det hele. 
 
Jonas Gahr Støre (Ap): 
Fordi det ikke er en lønnsom næring i dag. Det er en næring truffet av en dobbel krise, 
koronakrisen her og ute, og en oljepriskrise. Og det er en næring som har sagt opp titusenvis av 
arbeidstakere de siste månedene, virkelig truffet av den. Og nå gjør norsk politikk et kraftgrep for 
å ikke bruke skattepenger, men utsette skatteinnbetalinger slik at næringen kan investere i 
prosjekter de allerede har på tegnebordet. Det er prosjekter som kan skape tusenvis av 
arbeidsplasser fra Sandnessjøen, via Verdalen, til Egersund. Som kan sørge for at denne 
industrien, som er ryggraden i Norges industri, kan ta seg videre. Og viktig for Ap, skaffe 
inntekter for fellesskapet og ta ny teknologi som gjør oss mer klimavennlige videre. I disse 
prosjektene som nå kommer tror jeg vi ser sporene av den nye tid, med mer havvind, mer 
elektrifisering, mer nullutslippsteknologi, og derfor var det nødvendig å samle sammen denne 
løsningen som det tok mye arbeid i forhandlinger å komme fram til, men som jeg mener er blitt 
bra. 
 
Gry Veiby (NRK): 
Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson for SV, dere brøt ut av forhandlingene 3.juni. 
hvorfor kunne ikke dere være med på dette? 
 
Kari Elisabeth Kaski (SV): 
Nei, allerede da så vi konturene av at vi kom til å få en avtale her som i praksis er store skattekutt 
til oljeindustrien der vi nærmest betaler oljeselskapene for å hente opp olje uten garantier på at 
det kommer til å skape arbeidsplasser og aktivitet i Norge. Jeg må si at jeg er bekymret når du ser 
totaliteten her, for her velger vi å bruke store summer på en bransje som vi vet må få lavere 
aktivitet i årene framover, istedenfor å bruke de store summene på å skape aktivitet i 
leverandørindustrien for framtiden. Gi de klare oppdrag innenfor nettopp havvind, hydrogen, 
karbonfangst også videre. 
 
Gry Veiby (NRK): 
Ja, Jonas Gahr Støre, på pressekonferansen i dag så sa du at endringen kan ha sikret titusenvis av 
arbeidsplasser, hvordan vet du det? 
 
Jonas Gahr Støre (Ap): 
Det er basert på grundig samtale rundt industrien i Norge. Jeg har reist til industrien, jeg har møtt 
den, vi vet jo ganske godt hvilke prosjekter som har vært under oppseiling, som er utredet. 
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Summen av det som kalles engineering, forberedelse, tilrettelegging også igangsetting. Det som 
treffer leverandørindustrien. Det er jo den viktige delen her. Oljeselskapene er en ting, men hele 
underskogen av bedrifter. Her er det overgangen til de grønne arbeidsplassene når man nå skal 
elektrifisere på sokkelen, når man nå skal bruke havvind til å drive store plattformer, når man nå 
skal legge til rette for nullutslipps sjøfart rundt om disse plattformene, så er det veien over til de 
grønne arbeidsplassene. Jeg kan bare si det sånn, at hvis vi ikke hadde handlet nå, denne 
industrien hadde knukket ryggen. Vi kan godt snakke om klima, vi kan godt snakke om å kutte 
utslipp, men vi hadde ikke hatt industrien, fagarbeiderne og fagfolkene til å levere det. 
 
Gry Veiby (NRK): 
Og til deg Kaski, hvordan skal det grønne skiftet finansieres da, hvis inntektene fra oljebransjen 
fases ut tidligere enn planlagt? 
 
Kari Elisabeth Kaski (SV): 
Vel, vi kunne jo ha startet med å ikke bruke penger på en oljeindustri som kommer til å ha lavere 
aktivitet i årene framover, men som nå står overfor en oljepris som ikke er så ulik det oljeprisen 
var før koronaen traff oss. Nå skal flertallet på Stortinget altså bruke 8 milliarder i skattekutt til 
oljeselskapene uten klare garantier på at det gir aktivitet, og uten å få til omstilling. Det må være 
et tankekors for landbasert og eksportrettet industri på land, tenker jeg, at oljeindustrien her får så 
betydelig bedre skatteregime enn det annen industri har. Det vil suge ressurser til oljeindustrien, i 
stedet for å sette fart på grønn omstilling og på grønn industri, som vi kunne ha startet i dag. Det 
er ikke sånn at vi trenger å vente til slutten av det tiåret her på å få i gang havvind, hydrogen, 
infrastruktur, grønn skipsfart. Det kunne vi kommet i gang med nå. 
 
Gry Veiby (NRK): 
Vi skal gå til deg Siv Jensen, partileder i FrP. Dere ville ikke bare ha skattelette i særskatten til 
oljenæringen, dere ville også gi selskapene mindre selskapsskatt. Har FrP gått i tap i denne 
saken? 
 
Siv Jensen (FrP): 
FrP sin løsning innebar en løsning som ville vært 8 milliarder kroner billigere for staten. Men, 
verdien av et bredt forlik betyr ganske mye. Jeg må si at jeg reagerer på SV og Kaski sin 
framstilling her, fordi de vil jo veldig gjerne bruke de pengene som denne industrien skaper. Det 
er milliardverdier som kommer inn i statskassen som følge av at vi har forutsigbare 
rammebetingelser. Så pengene vil SV gjerne ha, men verdiskapningen som den genererer vil de 
ikke ha. Det er jo ikke sånn at dette er en næring med spesielt gunstige skattebetingelser. Det er 
ingen næring i Norge som har en tøffere beskatning enn oljeindustrien. 78 prosent. Og det vi her 
diskuterer er å utsette skatteinnbetalinger, ikke gi gaver. Men vi får altså utløst betydelige 
investeringer. Folk som har vært permittert kan nå gå tilbake ut i jobb. I tillegg vil også flere 
kunne bli sysselsatt i og rundt leverandørindustrien og denne næringen, som følge av dette. Så jeg 
mener, dette er en gledens dag for vår viktigste næring, men også for det norske folk, for går det 
bra så er det en stor vinner og det er staten og det norske folk. 
 
Gry Veiby (NRK): 
Men, hvor mange industriarbeidere kan gå tilbake på jobb som følge av disse endringene. 
 
Siv Jensen (FrP): 
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Det må industrien svare på, men det vi har fått høre i den dialogen vi har hatt gjennom veldig 
lang tid er at allerede i løpet av kort tid vil vi se permitterte tilbake ved en del av verftene og i 
leverandørindustrien rundt omkring i det ganske land. Det skal vi glede oss over, for alternativet 
til å få på plass en løsning som gir investeringer, aktivitet og folk tilbake i jobb, ja det er ganske 
mye mer dramatisk, både for norsk økonomi, for en næring som sysselsetter i sum over 200 000 
mennesker i vårt land. Vi må ta innover oss det alvoret dette representerer. Men så må vi også 
huske på at Kaski og SV hopper over en vesentlig faktor her. De går liksom rett på de nye grønne 
løsningene, men glemmer å tenke på at de kommer ut fra de fagmiljøene som er etablert rundt 
denne industrien. Så alle de nye næringene, nye arbeidsplassene, nye inntektene Norge skal ha 
fremover, de kommer til å bli født på skuldrene av denne industrien. Da må vi sørge for at det 
ikke går over ende nå, men at vi får de beste rammebetingelsene til å realisere de prosjektene som 
nå er gryteklare. 
 
Gry Veiby (NRK): 
Ja Kaski, for det er mange som er arbeidsledige her. Hvor mange oljejobber er SV villig til å la 
forsvinne i år da, på grunn av korona. 
 
Kari Elisabeth Kaski (SV): 
Vi må jo ikke betale oljeselskapene for å hente opp olje. Vi må heller ha en aktiv industripolitikk 
for å komme i gang med andre og grønnere prosjekter, enten det er havvind eller annen 
landbasert industri. 
 
Gry Veiby (NRK): 
Men det er vel avhengig av en oljeindustri som faktisk står? 
 
Kari Elisabeth Kaski (SV): 
Ja men det har vi jo, tross alt. Det som er snakk om nå, som Stortingsflertallet har blitt enige om 
nå, er å betale oljeselskapene for å igangsette nye prosjekter, prosjekter som det er all grunn til å 
frykte at ikke kommer til å bli lønnsomme for den norske stat på lengre sikt. Da er vi helt 
avhengig av at det blir en vesentlig høyere oljepris, hvis staten skal få igjen for de investeringene 
som vi gjør gjennom disse subsidiene. Man har ikke fulgt godt med i timen hvis man tror at man 
er avhengig av å få opp nye oljeprosjekter for å ha sysselsetting og arbeidsplasser i landet. Det er 
faktisk også andre næringer i landet som skaper arbeidsplasser. Det ser vi og det viser landbasert 
industri og andre landbaserte næringer hver eneste dag. Det her er snakk om hvorvidt vi får til 
nettopp den overgangen som Støre og Jensen snakker så varmt om. Da må du ha en aktiv 
industripolitikk, da må du sette i gang de prosjektene. Havvind er ikke en næring vi først skal 
komme i gang med i 2030. 
 
Gry Veiby (NRK): 
Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre. Større skattelettelser enn det regjeringen la opp 
til, hvor fornøyd er du med den avtalen? 
 
Trond Helleland (H): 
Jeg er veldig fornøyd med at et så bredt flertall samlet seg om å satse på den viktigste næringen i 
Norge, også fordi de bedriftene som omtales er langs kysten, men også i mitt fylke i Kongsberg, 
som jobber i grensesnittet mellom olje og grønn framtid. Mange av disse bedriftene har så høy 
kompetanse og er langt fremme når det gjelder å skape grønne løsninger, havvind, ulike 



 209 

prosjekter som er veldig viktig for Norge. Her tror jeg vi får både i pose og sekk. Vi får tilbake 
mange arbeidsplasser og skaper mange arbeidsplasser i industrien, samtidig som vi legger 
grunnlag for sunn og trygg økonomi i de bedriftene som skal ta Norge inn i en grønn revolusjon. 
 
Gry Veiby (NRK): 
Men til en stor kostnad, i følge Finansdepartementet kan det være snakk om 8 milliarder kroner i 
mindre skatteinntekter til staten på grunn av endringene. Hvor skal disse pengene tas fra, eller 
hva går det på bekostning av? 
 
Trond Helleland (H): 
Men, dette er jo et proveny som beregnes ut i fra dagens situasjon. Hele poenget med denne 
satsningen er jo å utløse ny aktivitet. Mange nye oljefelt vil bidra til at skatteinntektene til staten 
blir mye høyere enn det vi kunne hatt hvis vi ikke hadde gjort noen ting. Så dette er en god dag, 
fordi du sikrer industrien. Når Kaski snakker om landbasert industri også videre, NHO, LO, 
Norsk Industri, alle de store aktørene som presenterer bredden i denne næringen har sagt ja til 
denne løsningen. Så jeg mener dette er viktig for å trygge hele sysselsettingen. 
 
Gry Veiby (NRK): 
Det vil ikke koste 8 milliarder mindre i skattepenger? Så pengene vil ikke gå på bekostning av 
noe? 
 
Trond Helleland (H): 
Det er helt avhengig av hvordan oljeprisen utvikler seg. Det er helt avhengig av hvordan disse 
prosjektene har lønnsomhet, hvordan oljeprisen er også videre. Dagens tall er riktig, ja, men jeg 
tror dette vil lønne seg for Norge på sikt. Da er jeg villig til på kort sikt å gå skikkelig inn, få et 
bredt flertall som sørger for forutsigbarhet for denne næringen. Det tror jeg er det viktigste. Det 
er synd at SV melder seg ut av det, for dette bidrar til det grønne skiftet. 
 
Gry Veiby (NRK): 
Støre, det er jo veldig mye snakk om at man må rekruttere folk til grønne jobber, det grønne 
skiftet og alt sånn. Men hva legger du i det når veldig mye kompetanse bindes opp i oljejobber. 
 
Jonas Gahr Støre (Ap): 
Nå har jo oljejobber gått ned kraftig i det siste, blitt permittert og sagt opp. De 8 milliardene det 
er snakk om, hvis det er tallet, så er det over seks-syv år. Hvis du deler opp det, så blir det litt 
annerledes. Som Helleland sier, hvis vi ikke gjør noen ting og disse prosjektene ikke kommer, så 
blir jo skatteinntektene til staten radikalt lavere. Så vil jeg si en ting når det gjelder klima. Jeg tror 
det ligger i disse prosjektene, noen av dem, historien om framtiden. Nemlig prosjekter som er 
knyttet til energi, som har tunge miljøteknologiske innslag i seg, som jeg sa. I tillegg har vi fått et 
mål her om at det skal komme utslippskutt fra norsk sokkel på 50 prosent innen 2030 
sammenliknet med 2005. Vi kommer med nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshore 
fartøy. Også starter vi arbeidet, er alle disse partiene enige om, med endringer i skatt og 
avgiftssystemet for å få til flere klimavennlige investeringer. Karbonfangst og lagring, havvind, 
hydrogen, plugging av brønner og grønn skipsfart. Poenget er, hvis vi vil alt det Kaski sier, vi vil 
veldig mye av det, vi er enige om det, så er det denne industrien som skal være brobyggeren, de 
som gjør det. Det er hardt å bli født på skuldrene til noen, som det blir sagt her, men la oss nå si 
det. Å stå på skuldrene til noe som eksisterer, som er kompetanse, som er kunnskap, 
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fagarbeideren, industrien, det er helt avgjørende. Hvis den industrien nå hadde gått med knukket 
rygg, så kunne vi ønsket så mye vi ville av klimaløsninger utover på 20-tallet. Da hadde vi ikke 
fått det. Men jeg tror vi nå er i ferd med å sikre det. 
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Dagsnytt 18: Koronakrise og lave oljepriser – nå er tiden inne for grønn 
omstilling, sier MDG, - lite sensitivt overfor oljearbeiderne, protesterer 
Høyre. 
23.03.20	
	
Sigrid Solund (NRK): 
Den ene krisepakken etter den andre rulles nå ut for å holde koken oppe i diverse nærings- og 
samfunnsliv. Men hvordan bør krisepakkene brukes? Skal de stimulere til grønn omstilling, eller skal vi 
først og fremst forsøke å holde liv i den industrien vi har, som en oljenæring som også må takle en svært 
lav oljepris. Arild Hermstad, talsperson for MDG, du tar til orde for en grønn omstilling samtidig med 
disse krisepakkene. Hvorfor er tiden inne for det nå mener du? 
  
Arild Hermstad (MDG): 
Altså, aller først vil jeg si at den situasjonen vi står i nå, den er jo svært alvorlig. Selvfølgelig både med 
pandemien men også de økonomiske utsiktene. Vi har over 200 000 som har meldt seg på Nav den siste 
uken. Det betyr at vi må innstille oss på at vi får aldri den økonomien tilbake igjen. Dette er en varig 
endring i økonomien vår, og da kan vi gjøre to ting. Enten kan vi tenke at vi skal tilbake igjen til dit vi var, 
og prøve å investere alt for å gjenskape den økonomien vi hadde før. Eller vi kan tenke at dette er en 
mulighet hvor vi også kan omstille oss, slik at vi investerer midler på en måte som gjør at vi unngår en ny 
krise, og en ny krise som vil være like alvorlig som den vi har i dag. 
  
Sigrid Solund (NRK): 
Og hvordan skal dette skje, hvordan skal dette styres mener du? 
  
Arild Hermstad (MDG): 
Nei du kan si at de krisepakkene vi har hatt nå, og der skal regjeringen ha ros. Vi har hatt mange gode 
tiltak. Det går mer på å si hvor grensene skal gå, og si at man også kan stille krav til de som får 
krisepakker. Særlig da oljenæringen, men også flynæringen. Men så er det jo det som også skal komme 
senere. Hvis vi prøver å reetablere den økonomien vi hadde, så kommer vi til å gå oss vill. Jeg vil heller 
høre på sjefen i det internasjonale energibyrået som sier at dette er en historisk mulighet til å akselerere 
endringen fra olje og gass, og over til de fornybare næringene. Og det er den muligheten vi må gripe. 
  
Sigrid Solund (NRK): 
Ja hva sier du, olje og energiminister Tina Bru. Skal vi benytte anledningen? 
  
Tina Bru (H): 
Jeg er med på å diskutere grønn omstilling og hvordan vi skal få til det på best mulig måte omtrent når 
som helst. Men jeg synes jo timingen for dette utspillet fra MDG er litt spesiell. Vi står nå i en tid hvor 
tusenvis av mennesker over hele landet får varsel om at de blir permittert. Mange er kanskje usikker på om 
de i det hele tatt har en jobb å komme tilbake til når vi er på andre siden av den veldig krevende 
situasjonen vi står i nå. Og jeg synes og at dette avslører igjen den mangelen jeg ofte føler at MDG har av 
forståelsen av hva næringen er og hva den betyr, og hvordan man skal få til grønn omstilling hvis man for 
eksempel ikke skal bygge videre på det man er gode på fra før. 
  
Sigrid Solund (NRK): 
Hvis man nå bruker veldig masse offentlige penger på å få visse virksomheter tilbake på fote, eller å starte 
nye for den saks skyld. Skal det ikke følge noen føringer med eller krav eller hva sier du? 
  
Tina Bru (H): 
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De pakkene som nå er vedtatt i Stortinget og fra regjeringen, de handler om å hjelpe den akutte situasjonen 
vi står i nå. Altså det handler om at man skal ha de arbeidsplassene man har hatt når man kommer ut på 
andre siden av den veldig krevende tiden akkurat nå. Når MDG for eksempel går i mot å støtte deler av 
dette fordi de sier for eksempel at olje og gassbransjen ikke skal få ta del i dette, at dette er en industri vi 
ideelt sett ikke ønsker å ha. Det er partiets politiske prosjekt, at de vil avvikle olje- og gassnæringen. Ja, 
det er greit nok. Men å gjøre det akkurat nå, når folk står å risikerer at de ikke har en jobb å komme tilbake 
til. Omstillingen skal vi ta, den tar vi hver eneste dag, den kommer gradvis. Men akkurat nå så handler det 
faktisk om å sikre de jobbene vi har, for at vi skal ha noe å bygge videre på når vi er på andre siden av 
dette. 
  
Arild Hermstad (MDG): 
Du snakker litt gjennom begge munnvikene her. På den ene siden vil du tilbake igjen til at alle skal ha de 
jobbene de hadde før. Det tror jeg er veldig naivt. Vi må ikke tro at vi kan klare å få til det. På den andre 
siden så er jeg helt enig med Tina Bru. Vi er nødt til å ta vare på arbeidstakerne og sørge for at de får gode 
ordninger. Vi kan ikke verken Tina Bru eller jeg, vedta hva oljeprisen skal være om seks måneder. Det vi 
vet, og som vi begge er enige om, er at vi må løse klimakrisen. Så er vi litt uenige om virkemidler. Det er 
ikke et politisk prosjekt for oss å legge ned oljenæringen. Vårt politiske prosjekt er å løse klimakrisen. Og 
da er vi nødt til å tenke at oljenæringen er en del av problemet. Vi kan bruke den kompetansen til CO2-
fangst og lagring, til en gigantsatsning på havvind, til hydrogensatsing, og på en haug av ting innenfor 
verftsindustrien, som bygger et nytt næringsliv som er grønt, og som ikke gir et klimakaos i framtiden. 
  
Tina Bru (H): 
Men igjen Hermstad. Det er dette som er mitt problem med det dere sier. Fordi det blir ikke noen stor 
satsning på havvind uten et levedyktig Equinor. Det blir ikke noe karbonfangst på Brevik eller Klemetsrud 
her i Oslo uten de selskapene som er med på det. De må jo finnes der for at man skal kunne drive denne 
omstillingen fremover. For meg virker det som du snakker som om vi står i en sånn lik situasjon som vi 
hadde i 2014 med oljeprisfallet. Dette er en helt annen situasjon. Det er en global pandemi som påvirker 
etterspørselen, også har vi i tillegg en oljepriskris på andre siden som også gir effekter i markedet. Så det 
er to helt ulike ting. 
  
Sigrid Solund (NRK): 
Anders Bjertnes, du er redaktør for nettmagasinet Energi og Klima. Og i en kommentar så har du skrevet 
at staten først og fremst må redde økonomien, men at den grønne omstillingen også må forbli det 
langsiktige målet. Hvem er du mest enig med her? 
  
Anders Bjertnes (Energi og Klima): 
Jeg tror vi er enige med begge to jeg. Jeg er opptatt av at i den korte tidshorisonten tror jeg vi må være 
opptatt av å redde arbeidsplasser, og redde det som reddes kan, altså bedrifter som trues av konkurs, masse 
arbeidsplasser som kan bli borte. Etter mitt syn er det feil å stenge dørene til statlig ordninger for selskaper 
i oljenæringen i en sånn fase. Det kan ikke være sånn at teknologibedrifter som leverer til oljenæringen 
ikke skal ha tilgang til statlig støtte og ordninger, i det korte bildet. Også er vi over i det lange. Da er det 
opplagt at vi nå, vi ser det time for time, at denne krisen ser ut til å være verre enn vi bare trodde for noen 
dager siden. Det kommer masse tiltakspakker. Spørsmålet er hvordan vi setter inn det støtet for å få ny 
vekst når koronakrisen bunner ut. Jeg vet ikke helt om Bru og Hermstad egentlig er så uenige om dette. 
Det har vært snakk i mange år om at vi er for oljeavhengige i Norge. Vi må sette ressurser inn i nye 
sektorer. Vi må spørre hvor er det grunnlag for grønn vekst også videre, sånn at. Det korte bildet, da er det 
viktig å holde liv i det vi kan holde livet. Så må vi bruke ressursene i den lengre tidshorisonten på det som 
kan bli. 
  
Sigrid Solund (NRK): 
Hva er lang tidshorisont? 
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Anders Bjertnes (Energi og Klima): 
Jeg mener, den politikken som skal formes for å gi svar i et tidsperspektiv som strekker seg utover 
sommeren 2020, må ha et sånt grønt perspektiv. Vi ser rundt oss nå, Europas grønne deal. Det skjer masse 
rundt oss. Det kommer til å være krisepakke på krisepakke på krisepakke. Vi må koordinere dette best 
mulig med EU og med britene. Se hva vi kan få til sammen i Nord-Europa. 
  
Sigrid Solund (NRK): 
Det skjer ting absolutt hele tiden. Hvor gjennomtenkt og grundig blir det hvis vi skal slenge på kriterier nå 
i disse krisepakkene som kommer nå i den mest akutte fasen. 
  
Arild Hermstad (MDG): 
Jeg tror vi skal være kloke når vi bruker krisepakkene. Vi kan stille krav. Vi kan også støtte oljeselskapene 
uten å gi støtte til å forlenge oljealderen. Vi kan også gi støtte sånn at det bidrar til omstilling. Jeg tror det 
blir en tapt mulighet hvis vi ikke tenker også på hvordan vi skal unngå den neste krisen når vi ordner 
denne. 
  
Tina Bru (H): 
Jeg har sittet i nok debatter med MDG til at jeg har begynt å forstå at de forstår ikke hva denne næringen 
er. Altså når man legger inn et kriterie om at man ikke skal kunne få tilgang på disse ordningene som 
staten nå kommer med hvis man for eksempel investerer eller gjør noe som bidrar til å investere i fossil 
energi. Det er det bransjen driver med. Det er formålet til disse selskapene. Så hvis hovedformålet til 
selskapet ikke skal være god nok grunn til å få støtte så er vi tilbake på null. 
  
Sigrid Solund (NRK): 
Samtidig er hovedargumentet for å satse på oljenæringen at det sprøyter mye penger inn i statskassen. Hva 
er da poenget med å gi penger når det ikke er lønnsomt å drive i den næringen. 
  
Tina Bru (H): 
Men igjen, det er for tidlig å påstå at det ikke er det. Dette er en robust næring i Norge. Den tåler også 
lavere oljepris enn det vi har hatt de siste årene. Men selvfølgelig er man opptatt av at oljeprisen skal opp 
på sikt og at det skal være lønnsomt på sikt. Dette er en mer kompleks situasjon enn som så. Vi står i en 
akutt situasjon akkurat nå og det handler om å trygge de arbeidsplassene som er der. Sånn at når folk 
kommer ut av karantenene sine og tilbake på jobb så har de en jobb å gå til. Jeg er egentlig ikke uenig med 
noe av det Bjertnes sier, jeg er heller ikke så uenig med det Hermstad sier, men timingen for dette er helt 
utrolig merkelig. Vi står i en kjempekrevende situasjon. Dette er tiltakspakker som betyr noe nå for 
arbeidsplassene som er der nå. Så kan vi gjerne snakke om omstilling, men timingen er veldig rar på dette 
nå. 
  
Arild Hermstad (MDG): 
Vi må bare ta innover oss at vi har en veldig oljeavhengig økonomi. Det er et problem for Norge som 
kanskje er særnorsk også i denne pandemien vi står i. Det betyr at problemforståelsen ikke bare handler 
om klima, men at vi må omstille økonomien vår bort fra oljeavhengigheten vi har i dag. 
  
Sigrid Solund (NRK): 
Mener du, som Tina Bru sa, at hvis man på et eller annet vis har tilknytning til fossil energi, olje og gass, 
får man ikke ta del i godene fra myndighetene? 
 
Arild Hermstad (MDG): 
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Det er et godt spørsmål. Sannheten er at det er ikke det vi har sagt. Det vi har sagt er at oljeselskapene som 
bruker krisepakken til å investere i ny fossil energi, det er vi i mot. Vi vil gjerne støtte bedrifter som er i 
kuttefasen. 
 
Sigrid Solund (NRK): 
Hva skal de få penger til da, hvis de ikke går til det. Skal man styre og si at dere kan få det hvis de bruker 
det på å forske på karbonfangst og lagring for eksempel? 
 
Arild Hermstad (MDG): 
Nei, for det første så kan det jo gå til å ta vare på ansatte sånn at de har en sikkerhet for inntekten, også 
kan man også bruke midler på en måte som gir selskapene flere bein å stå på. At man begynner å orientere 
seg mot andre leverandører enn oljenæringen hvis man er i oljeservice. Og de store selskapene som 
Equinor har allerede begynt en omstilling bort fra olje, og der mener jeg at krisepakkene må innrette seg 
sånn at det blir enda mer av det i framtiden. 
  
Tina Bru (H): 
Equinor bidrar til å fremme ny teknologi, men det er ikke det som skaffer lønnsomhet i arbeidsplassene 
per i dag i denne næringen. Det er faktisk at de utvinner olje og gass. Så vi må begynne der, også får vi 
omstille oss etterhvert. 
 
Sigrid Solund (NRK): 
Bjartnes, hvilke potensielle grep kan man ta nå som enten låser økonomien eller sender den på feil spor, 
avhengig av hvilket spor man mener er feil eller riktig. 
 
Anders Bjertnes (Energi og Klima): 
Det er et kjempe vanskelig spørsmål å svare på fordi vi står i en situasjon som det er vanskelig å få 
oversikt over hva som vil være rekkevidden av den krisen vi står oppi. Men jeg tror vi skal være litt 
forsiktig med å tenke at oljen kommer tilbake igjen til å bli superlønnsom. Nå har vi 30 dollar fatet. Med 
dagens oljepriser så er ikke det noe milliardeventyr for staten sånn som det blir spådd. Det vi kommer til å 
se fremover er store kutt i oljeselskapene sine investeringer. Vi kommer til å se og har sett  at det er meldt 
fra Aker BP, fra Shell og andre nå. Dette kommer til å fjerne mye etterspørsel fra leverandørindustrien. Og 
spørsmålet er jo om de store selskapene her også griper den sjansen som ligger i å bli grønnere enn de 
ellers ville ha gjort, i den situasjonen som vi står i. 
 
Tina Bru (H): 
Vi vet og at bransjen er ganske gode til det, fordi når vi hadde det forrige oljeprisfallet så gjorde vi nettopp 
dette. Det var en ganske annen situasjon, men vi gjorde dette. Det er nå 90 000 færre som jobber i den 
industrien. Men før denne krisen som vi står i nå inntraff, så var ledigheten rekordlav i Norge. Så vi er 
flinke til dette. 
 
Sigrid Solund (NRK): 
Dette er noe vi sikkert skal snakke veldig mye mer om i månedene som kommer. Takk for denne runden. 
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Debatten fra Arendalsuka – NRK 
Ledet av Fredrik Solvang (NRK) 
13.08.20 
 
Utdrag fra 41.00 - 56.00 
 
Fredrik Solvang (NRK): 
Av alle redningspakkene for næringslivet er det pakken til oljenæringen som har skapt mest 
rabalder. Spesialt etter at deler av bransjen selv sa at politikerne hadde vært rausere enn de hadde 
trengt.  
 
Bastholm, dette redder jo åpenbart tusenvis av industriarbeidsplasser, så hvordan kan det bli feil? 
 
Une Bastholm (MDG): 
Forid, samtidig som vi har en koronakrise, så har vi også en klimakrise. Jeg mener at unge fortjener 
politiskere som håndterer pandemien uten å forsterke klimakrisen. Den pakken vi fikk i vår mener jeg er 
det største sviket mot barn og unge siden jeg gikk inn i politikken, fordi den pakken var en ren skattepakke 
til en enkeltnæring som man ga uten at man en gang gjorde en skikkelig vurdering av alternativene til å 
satse fullt ut på grønt. Hvilke verdiskapning og arbeidsplasser man kunne fått ved å satse fullt på 
karbonfangst og lagring, grønn skipsbygging og på utbygging av havvind. I Europa nå, så konkurrerer 
landene om å snu industrien fortest mulig for å være med på det grønne skiftet og bruke koronakrisen til å 
få til et grønt skifte. 
  
Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 
 det som var helt avgjørende i mars og april. Vi fikk inn ledighetstall hver dag. Ledigheten skøyt i været. 
Så fikk vi inn meldinger fra familier, fagbevegelse, industrier rundt i hele Norge, at nå stopper 
oppdragene, bedrifter legges ned, titusener kan stå uten jobb. Det vi gjorde i den pakken var å sikre 
Norges største industri. Vi sikret at det var arbeidsplasser til familier og lokalsamfunn rundt i hele Norge. 
Det var helt avgjørende viktig. Premissene i pakken var at vi stilte strengere klimakrav til næringen. Det 
har aldri vært så strenge klimakrav som det er nå. Vi løftet frem havvind, karbonfangst og lagring, og 
hydrogen. Men først og fremst så sikret vi inntekten til folk og til felleskapet, og vi sikret Norges tyngste 
og viktigste næring. Det ville vært fullt krasj hvis vi hadde fulgt MDG sin oppskrift. 
  
Une Bastholm (MDG): 
Mesteparten av utslippene fra oljen, det vet alle sammen, det kommer når oljen forbrennes. Så det å sette 
krav til industrien i en tid hvor industrien selv, oljenæringen selv er villige til og prøver å elektrifisere. De 
ser at de har ingen troverdighet i en framtid hvor hele verden er i gang med elektrifisering. Jeg mener at 
det stortingsflertallet og du var med på i vår, var å satse på at klimapolitikken i verden ikke skal lykkes. 
Man satser på at Tesla og Audi og Toyota skal slutte å produsere elbiler, at de skal gå tilbake til å 
produsere fossilt (haha), at land som nå er i full gang med klimapolitikken ikke skal gjøre det. Fordi hvis 
ikke, hvis vi faktisk lykkes så vil vi ikke tjene inn igjen de investeringene vi når gjør i oljen. Dessuten er 
oljeskattepakken rigget slik at den ikke bare er skatteutsettelser som oljenæringen først ba om, det er 
masse skatteletter, rene subsidier til nye investeringer som skal dure og gå i flere tiår framover, på et 
tidspunkt hvor vi skal slutte med fossil energi i verden. 
  
Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 
Det vi gjorde var å sikre overgangen. Alle vet at aktiviteten på norsk sokkel vil gå ned, når det gjelder olje 
og gass. Men hvis det hadde vært bråstopp nå, så ville vi ikke hatt de verftene i Stord, i Verdalen, 
Egersund og rundt omkring ved hele kysten våres, som i neste runde allerede har begynt å bygge havvind, 



 216 

hydrogen, den nye teknologien. Det er det som blir så naivt av dere som sa nei til den pakken. Da hadde vi 
stoppet omstillingen. Aker kom med et nytt selskap i sommer, takket være sikkerheten rundt deres 
virksomhet så turte de å skape et nytt selskap som har som mål å være verdensledende når det gjelder å 
redusere CO2 utslipp. Så det er kjempe viktig. Så må vi huske en ting til. Når vi har finansiert 
tiltakspakkene så har vi brukt 490 oljemilliarder. 490 oljemilliarder. MDG har aldri sagt at de vil kutte 490 
oljemilliarder. Alle deres budsjett gjøres også opp med de oljepengene. Skoler, sykehjem, vår felles 
velferd er helt avhengig av vår oljeindustri. Og nå må vi omstille den, sørge for at vi har arbeidsplasser og 
verdiskapning langs hele kysten. 
  
Une Bastholm (MDG): 
Nå blander du. Trygve Vedum, du har en enklere jobb enn meg. Fordi du forholder deg ikke til 
klimarapportene, du forholder deg ikke til hvor travelt vi har det med å kutte utslipp. vi skal halvere 
utslippene de neste ti årene, globalt. Jeg må bare si at jeg er vel så opptatt av at Kverner Verdalen skal 
fortsette å bygge understell, men jeg vil at de skal bygge understell til havvindparker i stedet for til 
plattformer. Det er ikke nødvendig å sette leverandørindustrien foran seg på den måten for å redde 
oljenæringen fordi leverandørindustrien kan produsere grønt. 
  
Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 
Men forutsetningen for å få ned utslipp er at vi har industri i Norge skal kan gjøre den jobben. Hvis vi ikke 
hadde gjort grepene nå så hadde industrien dødd, og det er fullstendig feilslått. 
  
Une Bastholm (MDG): 
Dere vurderte ikke alternativene, det var der dere sviktet de unge. Dere vurderte ikke alternativene. 
  
Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 
Vi skal sikre arbeidsplasser 
  
-- 
 
Fredrik Solvang (NRK): 
Vi fortsetter på tema. Tema er egentlig om alle disse milliardene er brukt riktig. Vi kan fortsette på denne 
oljepakken. Trine Skei Grande, jeg så du nikket da Bastholm snakket. 
 
Trine Skei Grande (V): 
Jeg gjorde det ikke like mye når Trygve snakket må jeg innrømme. 
 
Fredrik Solvang (NRK): 
Det la jeg ikke merke til, men uansett. Du stemte for pakken, og det ufravikelige resultatet av dette her er 
at du forlenger oljealderen. Det er noe av hensikten. Og klimautslippene øker. 
 
Trine Skei Grande (V): 
Nei. Klimagassutslippene går ned. Med denne regjeringen har utslippene gått ned.  
 
Fredrik Solvang (NRK): 
Et nytt felt vil øke klimagassutslippene. Er du med på det? 
 
Trine Skei Grande (V): 
Vi sørget for at vi la fram en pakke fra regjeringen som var knallgod. Den virkelig førte til grønn 
omstilling. Den hadde mange store investeringer som kommer til å føre til mye viktige investeringer på 
miljø og klimasiden. Kan bare nevne batteriteknologi her i Agder. Det fikk vi til. Men vi hadde også et 
flertall i mot oss som ønsket å styrke oljeindustrien og gjøre alt som de ønsket seg. Fullstendig knefall. For 
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å få flertall for den grønne omstillingen, måtte vi sørge for flertallet for hele pakken. Det jeg ønsket at Ap 
skulle gjøre var at de skulle høre på ungdomslederen sin da han sa at det Ap sitt opprinnelige forslag lagt 
opp her er elendig klimapolitikk og minst like dårlig arbeidslivspolitikk. Men vi fikk til en grønn 
omstillingspakke som gjør at vi kommer til å fortsette å kutte utslipp. Som denne regjeringen gjør. 
  
Fredrik Solvang (NRK): 
Fører pakken til åpningen av felt som ellers ikke ville blitt åpnet? 
  
Trine Skei Grande (V): 
Det får vi se på. Men denne pakken fører til at vi også fikk flertall for den grønne omstillingspakken, som 
er livsviktig for å få det nye grønne næringslivet. Nå bruker vi mange milliarder av framtidens 
generasjoners penger fordi vi er i en krise. De pengene mener jeg vi har en forpliktelse til å bruke for å 
lage framtidens arbeidsplasser. Vi hadde laget en pakke fra regjeringen som virkelig satset på framtidens 
arbeidsplasser, som også gjorde forenklinger i forhold til oljenæringen for å få til det skiftet som Trygve 
snakket om, men som først og fremst sørget for nye grønne arbeidsplasser innenfor nye næringer som 
hydrogen, batteri, alle de delene som vi nå har satset på. Så må vi få flertall for den grønne pakken, og da 
måtte vi gjøre det flertallet sammen med dem (Ap). Jeg hadde håpet at de bare gikk for regjeringens 
pakke. Det ville vært en mye bedre pakke. 
 
Fredrik Solvang (NRK): 
Utfallet ble, Støre, at sjefen i Aker BP går ut å sier at nå var dere for rause. 
 
Jonas Gahr Støre (Ap): 
Nei, han sa ikke det. Han sa at de ikke fikk det de ba om, men de fikk noe annet. Det ble en annen teknisk 
løsning. Jeg satt i disse forhandlingene. Der satt Venstre. Jeg hørte ikke et argument i mot. Men lukk den 
døren. 
 
Trine Skei Grande (V): 
Nå må du lese avisen. 
 
Jonas Gahr Støre (Ap): 
Du var hjemme, jeg satt på Stortinget. Men saken er den. 
 
Trine Skei Grande (V): 
Hva. Jeg satt hvertfall å oppfordret deg hjemmefra. Hvis du leste avisene de dagene så var det ganske 
klart. 
 
Jonas Gahr Støre (Ap): 
Du får invitere meg hjem til deg og kattene dine, så får vi snakke om det. 
 
Trine Skei Grande (V): 
Jeg har kaffen klar. 
 
Fredrik Solvang (NRK): 
Nå sklir det helt ut her. 
 
Jonas Gahr Støre (Ap): 
Dette er alvorlig. Det som sto foran oss denne våren, var en hel industri som kunne knekke ryggen. Den 
industrien er den industrien, de fagfolkene, de ingeniørene, de familiene som skal levere veldig mye av det 
grønne skiftet. De sitter på Stord, Sandnessjøen, Verdalen, de har kompetanse. Og da Verdal satte i gang 
med sitt prosjekt bare noen dager etter pakken ble vedtatt. Vi var der, jeg var å så på det. De rydder nå 
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plassen på det store feltet for å bygge understellet til oppdrett og havvind. Poenget er at de drømmene vi 
har om å få til det grønne skiftet og være en ledende industrinasjon, hvis den industrien brekker ryggen, de 
arbeidsfolkene blir ledige og lokalsamfunnene går over ende. Verdal, hver arbeidsplass der har tre 
arbeidsplasser inni kommunen. Da har vi brukket rygg. Da kan vi drømme om det Trine, vi kan snakke om 
det, vi får det ikke til. 
  
Fredrik Solvang (NRK): 
Men nå står du å argumenter mot en som har stemt for samme pakke.  
 
Jonas Gahr Støre (Ap): 
Ja men det høres ikke sånn ut. Jeg har tro på at når vi utvikler denne industrien med de dyktige miljøene, 
så får vi til det grønne skiftet. 
  
Trine Skei Grande (V): 
Du mener AUF lederen tar feil? 
  
Jonas Gahr Støre (Ap): 
Ja vi er uenige der.  
 
Trine Skei Grande (V): 
Du mener at Raymond Johansen tar feil? 
 
Jonas Gahr Støre (Ap): 
Ja det gjør jeg. Men Arbeiderpartiet er enige om denne politikken. Det er bra for arbeidsfolk, det er bra for 
industrien og det er bra for det grønne skiftet. 
   
Audun Lysbakken (SV): 
 SV var med i disse forhandlingene lenge. Kan si at vi ikke fikk så mye drahjelp fra Venstre. Men det som 
var grunnen til at vi var med så lenge, var fordi vi mener at den motsetningen mellom god klimapolitikk 
og god industripolitikk, den er utdatert. Problemet med denne oljepakken var at det ble en ensidig satsning 
på olje, dessverre. Det ble en pakke som gjør at vi risikerer å gjennomføre oljeutbygginger som ikke vil 
lønne seg for Norge. Vi risikerer også at det er penger som er lite målrettet inn mot arbeidsplasser som 
ender opp som utbytte til aksjonærene i oljeselskapene. Vi burde ikke gi den type støtte til oljeselskapene. 
Vi bør i stedet føre en mye mer aktiv industripolitikk som sørger for at vi kommer raskere i gang med 
grønne oppgaver. For det er helt riktig at det er akkurat de samme arbeidsfolkene som i dag driver med 
olje, og veldig mange av de samme bedriftene, som skal ta oss inn i det grønne skiftet. Men de kommer 
aldri til å komme hvis vi ikke greier å fase inn de grønne oppgavene nå. Derfor er det så trist at 
regjeringen la fram en utrolig puslete tiltakspakke. Nå burde vi hatt en kjempesatsing på havvind, på 
karbonfangst og lagring, bygge nullutslippsskip. Da kan vi både få ned utslippene, og samtidig bevare og 
skape industriarbeidsplasser i Norge. Det er det vi trenger. En grønn industripolitikk. 
 
Fredrik Solvang (NRK): 
Siv Jensen, hvordan stemte dere?  
 
Siv Jensen (FrP): 
Vi var ikke enige i den pakken som regjeringen la fram.  
Fredrik Solvang (NRK): 
Det er det tydeligvis ingen som har vært. 
 
Siv Jensen (FrP): 
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Vi satt og forhandlet med de andre partiene for å forbedre innholdet. Utgangspunktet vårt var 
industriarbeideren. Det var de vi snakket med. De visste at de kom til å miste jobben. Og husk at det er 
altså over 200.000 mennesker som har virket sitt knyttet til denne viktige næringen for Norge. 
Jeg blir helt svett jeg, når jeg hører Une Bastholm. Hun skal altså nærmest legge denne næringen ned over 
natten. Og skjønner ikke hvilke konsekvenser, dramatiske konsekvenser det får for norsk økonomi, for 
200.000 arbeidsplasser og for muligheten vår til å faktisk ha industri i Norge også i årene som kommer. Så 
jeg er stolt over at vi var med på å forbedre denne ordningen. Det er feil når Lysbakken hevder at dette er 
en pakke som legger til rette for at ulønnsomme felt blir lønnsomme, det er snarere tvert i mot en pakke 
som bidrar til at felt som ville blitt realisert før koronakrisen, blir realisert, fordi vi har skapt trygghet i 
rammebetingelsene. Det genererer aktivitet til verftene våre, som også i tiden framover kan begynne å 
delta og vinne anbud og prosjekter knyttet til havvind og andre viktige grønne prosjekter. 
  
Une Bastholm (MDG): 
I den grad dette panelet her forholder seg til forskning og fagkunnskap, så er det hevet over en hver tvil på 
at denne pakken her ga høy risiko for ulønnsomme investeringer i oljevirksomhet som vi ellers ikke ville 
ha fått. Husk at dette er en debatt om nye investeringer. Det er ikke snakk om å holde live produksjon vi 
allerede har. Det Stortinget gikk inn for i vår var å sette i gang masse nye investeringer som skal dure og 
gå tiår framover. Det vil komme flere prosjekter og ny infrastruktur som ellers ikke ville komme. Det har 
ingen troverdighet at man fremholder at det er for å få til det grønne skiftet at man nå har satset så mye inn 
i oljen. For da skulle man ha vurdert skikkelig alternativene. Og det var det ingen andre som gjorde. Og 
når den grønne tiltakspakken kom, satt jeg der og var superspent fordi den hadde man virkelig hypet. Så 
kom den også gikk den gjennom Stortinget uten at noen merket det engang. Det var ikke debatt. Det 
stemmer ikke at det ble behandlet sammen. Oljepakken ble behandlet først, også gikk det et par uker også 
behandlet vi den grønne tiltakspakken.  
  
Siv Jensen (FrP): 
Jeg er enig med deg i at dette ikke bare handler om det grønne skiftet. Det er fordi at vi skal ha olje- og 
gassproduksjon i Norge i mange tiår framover, selv om du ønsker at den skal legges ned. Det er mye bedre 
at Norge fortsetter å produsere olje og gass med lave utslipp, enn at den produksjonen flyttes til land som 
ikke stiller krav til utslipp i det hele tatt. 
 
Trine Skei Grande (V): 
I dag skikket jeg på eksporttallene til Norge. Gasseksporten har gått ned med 42 prosent i år. Det betyr at 
noen av disse investeringene kommer ikke til å bli lønnsomme i framtiden. Equinor planlegger med alt for 
høye oljepriser, og i dag ble også alle disse energiprisene skrudd ned av det internasjonale energibyrået. 
Dette må man ta innover seg. Jeg mener ikke at man får til dette vedtaket som MDG mener, at vi må 
stoppe med ting. Men vi må investere i ting som blir lønnsom. Batteri, hydrogen blir lønnsomt. 
Gassnæringen faller som en stein. 
 
Fredrik Solvang (NRK): 
Var Høyre i det minste enig i sitt eget forslag? 
  
Erna Solberg (H): 
Vi var enige i forslaget vårt. Vi synes også det var bra at vi fikk et stort og bredt flertall for en enda bedre 
ordning på Stortinget. Nå snakker vi som om det eneste vi skal finansiere med dette er f.eks. 
Nyutbyggingen. Nei, hele elektrifiseringen som skal bidra til konkret nedgang i utslippene i Norge, ligger 
på den prosjektlisten. Hvis vi ikke hadde gjennomført det ville våre klimautslipp vært større. Nå har vi en 
debatt hvor alt dreier seg om oljen og litt om det grønne skiftet. Men veldig mye av det vi jobber med nå, 
å løfte Norge ut av koronakrisen, det er mye mer. Det er hydrogen, flytende vindkraft, vi har lagt ut to 
områder nå som det er mulige å søke på. Vi jobber med betingelsene rundt dette. Vi har også jobbet med 
grunder politikken, vi har sørget for at flere kan starte sine egne bedrifter, vi har fått flere 
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helsenæringsarbeidsplasser. Så må vi jobbe med kunnskap og kompetanse. Vi må løfte kompetansen i 
næringslivet. Hvor vi sørger for mer etter- og videreutdanning for de som er i jobb allerede, og øke antall 
studieplasser som sørger for at enda fler benytter denne pausen i sitt yrkesliv til å få høyere kompetanse. 
 
Fredrik Solvang (NRK): 
Moksnes, for eller i mot denne oljepakken? 
 
Bjørnar Moksnes (R): 
Stikkordet til Solberg er at det trengs kapital for å få til det grønne skiftet, det trengs kapital for å få opp å 
stå hydrogensatsing. Problemet med pakken er at det mangler en politikk hvor staten går inn med sine 
økonomiske muskler for å få opp nye grønne næringer. Det er en pakke som er en seier for høyre, for den 
lar markedskreftene styre, framfor å ha en aktiv statlig industripolitikk. Det vi ønsker er å bruke noe av 
statens enorme økonomiske muskler og investere dem i industri i Norge, industrireisning i Norge, framfor 
å investere dem i å kjøpe opp handlegater i London eller eiendom i Hong Kong. Dette vet jeg at Høyre er 
uenige med oss i. Kanskje Ap kan være med oss på en aktiv statlig industripolitikk for nye næringer, 
fremfor bare ha passive aksjer utenlands. 
 
Kjell Ingolf Ropstad (KrF): 
Det er feil. Jeg er såpass ydmyk som politiker at jeg tror ikke jeg er den beste til å finne ut hva Norge skal 
leve av akkurat på det feltet. Derfor har vi økt med milliarder til Enova, og jeg har bare lyst til å gi et 
gladbudskap, fordi selv før korona så ligger vi an til 2020-målene. Vi klarer å nå 2030-målene 
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Er oljetoppen nådd?  
Politisk kvarter ved Lilla Sølhusvik 
10.09.20 
 
Lilla Sølhusvik (NRK): 
Etterspørselen etter olje har nådd sin topp. Heretter går det nedover i følge ny rapport. Hva gjør Norge 
med det? Jo, vi gir massiv skattelette til oljebransjen, så de kan sette i gang prosjekter som ellers ikke ville 
lønnet seg. Galskap mener SV. Arbeidsplasser er viktigst svarer Ap og FrP. Det er nå et halvt år siden 
koronaviruset traff Norge. Omtrent samtidig falt etterspørselen etter olje og oljeprisen stupte. Alle som 
følger politisk kvarter husker nok også at et bredt flertall på Stortinget ordnet en krisepakke til 
oljebransjen for å holde hjulene i gang. Men i går kom den årlige analysen fra DNV GL som viser at 
oljetoppen er nådd. Nå konkluderer dere i SV med at oljepakken fra regjeringen er galskap satt i system. 
Hvorfor Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson for SV. 
  
Kari Elisabeth Kaski (SV):  
Fordi vi står overfor en egentlig fundamentalt annerledes framtid. Både på grunn av koronaen som 
kommer til å innebære at vi får redusert etterspørsel etter olje og gass, men først og fremst på grunn av 
klimaendringene, som kommer til å innebære både et ganske dramatisk skifte i hele det globale 
energimarkedet. Vi ser at det er veksten i fornybar energi som tar av, mens man reduserer investeringene i 
olje og gass, og ikke minst reduseres etterspørselen etter olje og gass. Nettopp i lys av det bildet der, så 
kommer det til å påvirke også Norge som olje- og gassprodusent, særlig når det kommer til den dyreste 
olje og gassen som vi har i Barentshavet, og som er den som man forsøkte å treffe, og målrette 
virkemiddelbruken til, gjennom den skattepakken som Stortingsflertallet vedtok i år. Det vi frykter er at 
dette er investeringer som fellesskapet nå har, som vi aldri kommer til å få tilbake. 
  
Lilla Sølhusvik (NRK): 
Sylvi Listhaug, du er også med. Du er nestleder i FrP. Rapporten fra DNV GL, tidligere kjent som Veritas, 
den viser at energiforbruket vårt skal ligge mellom 6-8 prosent lavere enn forventet, hvert eneste år 
framover mot 2050. Det skal veldig mye skattepenger til for å kompensere for det tapet? 
  
Sylvi Listhaug (FrP): 
Ja men oljeindustrien, der går det opp og ned. Det har det alltid gjort så lenge jeg har levd. Prisene har 
vært lave, prisene har vært høye, og dette går i sykluser. 
  
Lilla Sølhusvik (NRK): 
Betyr det at du ikke tror på rapporten om at det bare skal gå nedover? 
  
Sylvi Listhaug (FrP): 
Det som er saken, er at framover er det mange produserende oljefelt som kommer til å bli tomme. Det 
betyr at for å erstatte det så må det finnes mer olje, og det må produseres olje. Og for å si det sånn, så 
trenger Norge oljenæringen mye mer enn verden trenger norsk olje. Vi produserer to prosent av den oljen 
som er i verden, og det er bra. For vi produserer med veldig lavere utslipp enn andre land. Slår vi av 
kranen sånn som SV og AUF for eksempel vil. Så betyr det at den produksjonen erstattes av produksjon i 
Russland og i andre land, som kanskje har høyere utslipp. Men det som SV sin politikk innebærer er rett 
og slett masse-arbeidsledighet i Norge. De gikk imot den skattepakken som umiddelbart fikk effekt, slik at 
Aker Verdal for eksempel, Kverner Verdal, sikret 250 jobber der. Noaka blir nå realisert, som betyr 50 
000 arbeidsplasser framover. Også kommer SV med dette grønne skiftet, og nå skal vi ha havvind og alt 
mulig sånn. Jeg har snakket med utrolig mange folk som ikke ser hvor dette her er. 
  
Lilla Sølhusvik (NRK): 
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Kaski, kan du svare på det? Har du vært på Kverner Verdal eller Kverner Stord, og sagt at vi synes 
egentlig ikke dere skal jobbe så mye mer her? 
  
Kari Elisabeth Kaski (SV):  
Nei jeg har ikke kommet meg til akkurat de verftene, men jeg har vært på andre verft i Norge som akkurat 
nå er verdensledende i å ta den omstillingen som Norge må gå igjennom, gjennom å bygge verdens første 
både batteriferger og etterhvert hydrogenferger. Det er jo der Norge kommer til å ha et fortrinn og 
konkurransefortrinn framover. Og jeg må si, til å være et parti på ytterste høyre, som FrP er, så har dere 
fasinerende lite tro på markedets makt og kapitalismen. For når du ser den utviklingen som skjer globalt 
nå, med et fall i etterspørselen etter olje og gass, så kommer det altså ikke til å være den dyreste oljen og 
gassen fra Barentshavet som er det som kommer til å etterspørres i årene som kommer framover. Og det vi 
gjør med den skattepakken som Stortingsflertallet har vedtatt, er at det er fellesskapet som går inn å tar 
den store og dyre utbyggingskostnaden ved nye felt, mens man ikke nødvendigvis får den inntjeningen fra 
driften av feltet. Det er en gavepakke til oljeselskapene som vi heller burde brukt på å omstille Norge. 
  
Lilla Sølhusvik (NRK): 
La oss ikke fortsette på ytre høyre i norsk politikk, men heller noen du ønsker å samarbeide med. Bjørnar 
Skjæran, du er nestleder i Ap. Sylvi Listhaug har helt rett i at AUF advarte mot skattepakken. Dere gikk 
inn med hud og hår og fikk forsterket den, i forhold til det regjeringen la fram. Ser du paradokset i dette? 
  
Bjørnar Skjæran (Ap): 
Det alle sammen vet er at oljeinntektene kommer til å gå ned i framtiden, og den framtiden rykker stadig 
nærmere. Men det det handlet om i vår, det var jo å redde arbeidsplassene i industrien. For det er jo sånn 
at det er ingeniørene, verdens beste fagarbeidere i industrien, som skal ta det du finner i politiske 
programmer, det som står i Stortingsmeldinger, ned på tegnebrettet og ut i industrihallene. Vi må skape 
nye industrieventyr hvis vi skal klare å erstatte arbeidsplassene og de store eksportinntektene som vi har i 
fra olje og gassnæringen. Da må vi skape trygghet for arbeid. Da må vi skape trygghet for at det blir en 
god omstilling. Og alle som har drevet næring vet at man får ikke til noen verdens ting med rød bunnlinje. 
Du får ikke til noe grønt skifte med en rød bunnlinje. Så det det handlet om for oss, det var å sikre at den 
næringen som vi skal bygge ny industri på skuldrene av ikke skulle havne med brukket rygg. 
  
Lilla Sølhusvik (NRK): 
Kari Elisabeth Kaski, ser du noe forskjell på FrP og Ap som du skal samarbeide med i oljepolitikken. 
  
Kari Elisabeth Kaski (SV):  
Altså, retorisk så er det en forskjell. Men i praktisk politikk så er det dessverre ikke det. Det ser man jo 
både gjennom de vedtakene som ble gjort i våres i den oljestøttepakken, der både FrP og Ap presset 
hverandre til å gi enda større skattekutt enn det som i utgangspunkt lå på bordet fra regjeringen. Men også 
fordi Ap ikke heller går i mot de nye tildelingene til oljeindustrien som dagens regjering har kommet med, 
og som FrP støtter. Som nå også Miljødirektoratet advarer mot at er en fare for at ikke kommer til å bli 
lønnsomt for staten Norge. 
  
Lilla Sølhusvik (NRK): 
Vi skal komme tilbake til det. Skjæran, ser du forskjell? Er det noe forskjell på dere og FrP her? 
  
Bjørnar Skjæran (Ap): 
Ja den er stor. For det første erkjenner jo ikke FrP at det grønne skiftet er her allerede. At klimakrisen er 
her allerede. Det er også sånn at når vi la frem de strenge kravene i forbindelse med denne skattepakken, 
som gjorde at det sikret arbeidsplasser på Verdal, Stord, Egersund og Stavanger, langs hele kysten. Så har 
FrP ingen aktiv næringspolitikk. De hadde ikke et krav å komme med. Vi stilte krav om 
leveringssikkerhet. Vi stilte krav om norsk HMS standard. Vi stilte krav om at her skulle det være 
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fagarbeidere på plass. Det har gjort at de arbeidsplassene som ble skapt av den her pakken, de har i stor 
grad kommet i norske lokalsamfunn. Det er en stor forskjell mellom vår politikk og det som FrP vil ha. I 
tillegg la vi inn krav om null- og lavutslippsfartøy i offshore-næringen og en grønn skattereform. SV 
valgte å forlate forhandlingsbordet. 
  
Lilla Sølhusvik (NRK): 
Listhaug, var det sånn at dere ikke stilte noen krav i det hele tatt. Dere sa bare versegod oljenæring. Her 
har dere milliarder. 
  
Sylvi Listhaug (FrP): 
Det viktigste for oss var å sikre arbeidsplasser rundt omkring i Norge. Vi snakker om over 200 000 
arbeidsplasser. Og det er stor forskjell på Ap og FrP. De ønsket å gi åtte milliarder i skattelette til 
oljeindustrien. Det ønsket vi opprinnelig ikke, vi ønsket en annen modell. I Ap så er det sterke krefter, 
AUF, og mange flere som nå ønsker å legge den den viktigste næringen for Norge, og sette mange 
industriarbeidere på porten. Det er vi veldig uenige i. Også er det fasinerende å høre på SV, fordi opp 
gjennom årene så har de stemt nei til en rekke oljeutvinningsprosjekter. Samtidig er de det partiet som er 
gladest i å bruke oljepenger og ha en diger velferdsstat også videre, med de oljepengene som alle disse 
flotte arbeiderne rundt omkring i Norge skaper. Som de daglig nesten trykker ned i søla og undergraver 
det arbeidet som de gjør for å skaffe enorme inntekter til staten. Det siste poenget, hvordan tror du Norge 
ser ut uten oljenæringen.  
  
Kari Elisabeth Kaski (SV):  
Hadde SV fått gjennomslag for sin politikk om å gå i mot de utbyggingene, så hadde jo ikke Norge vært i 
den situasjonen der vi hadde kniven på strupen så fort oljeprisen faller litte grann. Olje er og har vært en 
syklisk industri, men vi er blitt så oljeavhengig at hvis oljeprisen faller så står vi altså i fare for at mange 
hundre tusen mennesker mister jobben. De menneskene burde ha vært omstilt til andre næringer for lenge 
siden. Også er det punktet om at SV er det partiet som er gladest i å bruke oljepenger så usant. Den 
regjeringen som har vært nå, der FrP har hatt finansministeren, har dere altså stadig slått rekordene i 
oljepengebruk. SV har gått i mot hver eneste gang, og synliggjort et budsjett med mindre oljepengebruk. 
  
Sylvi Listhaug (FrP): 
Med masse skatter og avgifter for folk. Det er helt utrolig å sitte å høre på at da ville vi hatt et mindre 
problem. Altså vi sitter i et luksusproblem med 10.000 milliarder penger på bok. Og hvor kommer de 
pengene fra, de kommer ikke ovenfra, de kommer fra bakken i Nordsjøen og som har gjort at vi i Norge 
kan ha brukt milliarder av kroner på å redde arbeidsplasser i Norge. Det er et eventyr å sitte å høre på. 
  
Kari Elisabeth Kaski (SV):  
Det er noe en gang at oljefondet i dag tjener mer penger på verdens børser enn det gjør fra den 
innstrømmingen som kommer fra norsk sokkel. 
  
Lilla Sølhusvik (NRK): 
Vi har med oss Bjørnar Skjæran, og det er ikke enkelt å komme til orde fra Mo i Rana. Men før sommeren 
så lyste regjeringen ut nye leteblokker i Barentshavet. Dette er et dyrt område, hvor det er spesielt 
vanskelig å få lønnsomhet i prosjektene. I Klassekampen i går kunne vi lese at Miljødirektoratet frykter 
disse feltene ikke blir samfunnsøkonomisk lønnsomme. For selv om selskapene kan tjene penger, så kan 
altså staten tape mye penger på det. Bekymrer ikke dette Ap? 
  
Bjørnar Skjæran (Ap): 
Jo, vi er nødt til å gjøre oss mindre oljeavhengig i framtiden. Det er jeg helt sikker på. Men, historien 
rundt den her oljeskattepakken er jo viktig. Det som skjedde var jo at Ap tok styringen i innspurten av de 
her forhandlingene. Vi gjorde den jobben og sikret et bredt flertall på Stortinget. 90% av Stortinget stilte 
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seg bak det, men det hadde ikke kommet en eneste arbeidsplass hvis FrP sin politikk hadde vært lagt til 
grunn. De hadde ingen krav. SV forlot forhandlingsbordet og var ikke med å pushe fram de grønne 
kravene som vi la inn. På toppen av det her, så synes jeg det nesten er litt utrolig å høre på Sylvi Listhaug. 
I fra Trøndelag og sørover langs kysten så gikk flaggene til topps. Nå jobber vi knallhardt i Ap for å sikre 
kompetansemiljø som i Sandessjøen. Vi fikk også gjennomslag for ilandføringsterminalen på Veidnes. 
Der har både FrP og regjeringspartiene brukt tiden etterpå på å så tvil om den etableringen. For oss er det 
sånn at det er helt uaktuelt at ressursene bare skal hentes ut. Vi må få arbeidsplasser på land. Sånn skal det 
være på Vestlandet, i Trøndelag, i Nord Norge og tilknyttet de ressursene som er i Barentshavet. 
  
Sylvi Listhaug (FrP): 
Sannheten er at Ap har vinglet avgårde i disse forhandlingene. Det tror jeg sikkert SV også kan skrive 
under på. Vi brukte flere uker lengre enn vi trengte, bare fordi de brukte lang tid. Så var den modellen som 
ble valgt ikke den foretrukne fra FrP, for det ga åtte milliarder skattelette til oljeselskapene, noe de ikke 
hadde bedt om. Men for oss var det viktigst å sikre arbeidsplasser og derfor var vi med på dette forliket. 
  
Kari Elisabeth Kaski (SV):  
Jeg tror nok at Bjørnar Skjæran vet at de klimakravene, eller klimamålene, som kom på plass i den 
oljeskattepakken hadde ikke vært der, hadde ikke SV jobbet de igjennom når vi var i forhandlingene. Men 
så utfordret Ap til å være med på å støtte SV sitt forslag til en ny lønnsomhet og klimarisiko gjennomgang 
av norsk sokkel. 
  
Lilla Sølhusvik (NRK): 
Sylvi Listhaug, det denne rapporten fra DNV GL viser også, er at man trenger omtrent et korona-år hvert 
år fram til 2050 hvis vi skal nå klimamålene som er satt i Parisavtalen. Det er vel ingen som ønsker 
korona. Hvordan skal vi nå det da? 
  
Sylvi Listhaug (FrP): 
Nei det er teknologiutvikling til selskaper som vi har, som driver innenfor ulike sektorer der det er høye 
utslipp, at de utvikler ny teknologi. Jeg ønsker jo at flybransjen skal komme tilbake i ordinær drift, at 
samfunnet skal starte opp igjen sånn som vi bruker å gjøre, at vi får leve livene våre som vi brukte å gjøre. 
Så dette må løses med teknologi, ikke pisk og plaging og at vi skal ha livene våre på vent. 
  
 
 
 


