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Nei til nedleggelse av leverandørindustrien! 

  

Oljeindustrien er landets viktigste næring. Hva som skjer med den er avgjørende for vår velstand.  

  

Oljeprisen har i vår falt drastisk. Verdens største oljeproduserende land byr fram store mengder olje til 

underpris for å vinne større markedsandeler. Men det er ikke mindre behov for olje og gass, fortsatt er 

det økende etterspørsel i verden for fossil energi. Men for øyeblikket er altså alle oljelagre fulle med 

denne billige oljen. Når denne kampen om andeler av oljemarkedet demper seg, vil fortsatt 

etterspørselen være der. «Grønn energi» er fortsatt ikke så stor. 

  

Dette er bakgrunnen for at våre arbeidskollegaer i olje og gassindustrien er i en stor krise. Titusener av 

arbeidsplasser står foran nedleggelse hvis ikke noe drastisk gjøres nå. Alle oppdragsgivere avlyser 

eller setter fremtidige oppdrag på vent. Regjeringen har lagt fram et forslag til støtteordning for denne 

industrien. Men forslaget har ikke noen effekt på ordretilgangen til leverandørindustrien. Skal 

ordrebøkene til leverandørindustrien fylles må oppdragsgiverne være trygge på at oppdragene de setter 

i gang ikke blir tapssluk. 

  

LO, NHO og bransjen har reist et krav om midlertidige endringer i skatteregimet for olje og 

gassindustrien. Dette kravet må innfris fordi landet har behov for arbeidsplasser, verdiskaping og 

skatteinntekter for å minske utgiftene til arbeidsledighetstrygd og sosiale omkostninger.  

  

Framtidas grønne industri må bygges på skuldrene til dagens industri. Det handler ikke om valget 

mellom fossil industri og nye klimavennlige næringer, men om den sikreste og raskeste veien over i 

det nye. Drar en teppet vekk under oljeindustrien river en samtidig grunnmuren vekk under den 

viktigste teknologien og kompetansen som er nødvendig for å bygge nye bærekraftige næringer. 

  

Vi er altså avhengig av denne moderne industrien med dyktige ingeniører og fagfolk, som i samarbeid 

med forskningsmiljøene kan skape bærekraftige grønne produkter.  

  
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 


