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Grønn og rettferdig omstilling for en sterkere 
velferdsstat  

 
NTL krever kraftfull politikk for grønn og rettferdig omstilling! Det må prioriteres penger og 
folk til innovasjon, forskning og grønn næringsutvikling. I en situasjon med mangel på 
arbeidskraft i alle bransjer, og et skrikende behov for ny, fornybar kraft, kan vi ikke fortsatt 
binde opp fellesskapets ressurser i oljenæringen. Kompetansen og teknologien i norsk 
leverandørindustri er verdensledende og må brukes til utvikling av nye, framtidsrettede og 
lønnsomme næringer. Bare slik kan nye, grønne industriarbeidsplasser og næringer vokse 
fram over hele landet og sørge for inntekter til fellesskapet – til velferdsstaten.  
 
I Sør-Norge fører galopperende strømpriser til at industriarbeidere blir permitterte. 
Strømstøtteordningen hjelper husholdninger med strømregningen, men NTL krever 
ytterligere politiske grep for å regulere markedet og for å sikre forsyningssikkerheten blant 
annet gjennom strømsparing og tiltak for energieffektivisering. Strømpriskrisen må ikke 
bli en reell strømkrise. Den billigste og mest miljøvennlige strømmen er den som ikke 
brukes. 
 
I Nord-Norge blir kraftoverskuddet fra fornybar vannkraftproduksjon bundet opp blant 
annet av planer for elektrifisering av oljefeltet Wisting, med en kraftkabel over 300km fra 
Finnmarkskysten. NTL frykter dette vil føre til økte strømpriser, og til at landbasert industri 
og nye industrisatsinger mister et av sine viktigste konkurransefortrinn – nemlig billig, 
grønn og kortreist energi. NTL mener at elektrifisering av petroleumsproduksjonen må 
skje ved hjelp av havvind, og at Wisting-feltet ikke bør åpnes for produksjon. NTL støtter 
opp om det enstemmige vedtaket på LO-kongressen som stadfester at de ressursene 
som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at 
deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.  
 
I hele landet, og også globalt, må vi stanse tapet av natur og biologisk mangfold. 
Klimakrisen og naturkrisen er ikke uavhengig av hverandre – det er en og samme krise. I 
tråd med Parisavtalens mål må vi halvere utslippene våre innen 2030. For å få til dette må 
vi, enda raskere enn i dag, omstille oss til fornybarsamfunnet. Men vi må gjøre det på en 
måte som i størst mulig grad tar vare på kulturarv, natur og dyreliv. I Norge har vi et særlig 
ansvar for å bidra til å verne sårbare, arktiske naturområder.  
 
Kampen for grønn og rettferdig omstilling er en kamp for norsk industri og 
industriarbeidsplasser. Det er en kamp for gode jobber med skikkelige vilkår og en kamp 
for velferdsstaten. Vi må sikre god, offentlig velferd også etter at verdens etterspørsel 
etter olje går ned, vi trenger inntektene det grønne skiftet gir oss muligheter for.  
 
Den norske modellen er forutsetningen for å lykkes også med omstillingen til null-
utslippssamfunnet. Partssamarbeid, samarbeidet mellom forbund i LO og i andre allianser 
er helt avgjørende. 


