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KonKraft er et nærings- og klimapolitisk samarbeid mellom Norsk olje og gass, Norsk Industri, 

Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i 

Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.  

KonKraft arbeider for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne slik at Norge forblir et 

attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert 

leverandørbedrifter og maritim næring. 

 

Konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser 

i en grønn framtid 
 

Styrke i partssamarbeidet 

Det haster for Norge og resten av verden å reduseres klimagassutslipp for å unngå store 

klimaendringer med de konsekvensene det har for mennesker og naturmangfold. Dette 

legger stort press på selskap og ansatte i olje- og gassindustrien til å bidra med teknologi og 

løsninger som gir vesentlig bidrag for reduksjon av klimautslipp. Samtidig har pandemien og 

lave oljepriser det siste året lagt et ytterligere press på hele verdikjeden.  

I Norge har vi gode tradisjoner for å støtte oss på partssamarbeidet og den norske modellen i 

krevende tider og ved behov for omstilling. Viktigheten av å opprettholde bedriftenes 

konkurransekraft, utvikle kompetansen, og sikre arbeidsplasser er avgjørende for å ta Norge 

videre inn i en grønnere fremtid.   

Her er KonKraft-samarbeidet en viktig drivkraft.  

 

De midlertidige skatteendringer har gitt aktivitet 

En omstilling krever solide bedrifter og ansatte med høy kompetanse. Stortinget vedtok for 

ganske nøyaktig ett år siden, 12. juni 2020, en midlertidig skatteendring for olje- og 

gasselskapene for å sikre aktiviteten i næringen, trygge arbeidsplassene og kompetansen, og 

på den måten gjøre denne sektoren i stand til å fortsette omstillingen. En stor andel av de 

bedriftene vi kjenner som leverandørindustrien til olje- og gassnæringen er de samme som 

skal realisere de norske satsingene innen havvind, oppdrett til havs og havbasert 

mineralutvinning. 



Rystad Energy har gjennomført en studie av hvordan denne skattepakken har virket etter ett 

år, og resultatene er utvetydige: Skattepakken fungerer etter hensikten og Stortingets 

intensjoner innfris. Hele studiet blir tilgjengelig på KonKrafts nettside 15. juni kl. 17301.  

Rapporten viser at Norge har hatt det mest stabile investeringsnivået innen felt og funn blant 

alle offshore-regionene i perioden 2019-2021. For de nærmeste årene er investeringsnivået 

ventet å være stabilt, på rundt 130 milliarder kroner i året. Et stort fall i investeringer, som for 

eksempel kan sees på britisk sokkel, er med andre ord unngått i Norge. Ulike deler av 

leverandørindustrien og maritime tjenester vil merke effekten av dette på ulike tidspunkt. I år 

er det ventet relativt stor aktivitet innen brønnrelaterte investeringer, mens det framover 

mot midten av 2020-tallet er ventet en sterkere vekst innen feltutvikling. Det gjenstår å se en 

tydelig effekt på den maritime verdikjeden på sokkelen, men vi har stor tro på at også denne 

delen av næringen vil oppleve effekten på sikt. 

Rapporten dokumenterer at skatteinntektene fra petroleumsnæringen som forventet vil gå 

noe ned på kort sikt. I årene fremover forventes imidlertid betydelige inntekter fra næringen 

etter hvert som fradragene blir mindre og nye prosjekter kommer i produksjon.   

Rapporten viser også at både oljeselskap og leverandørindustri har kommet med en rekke 

grønne initiativer i løpet av 2020 og 2021. Elektrifisering av feltene med kraft fra land er 

hovedløsningen for å redusere utslipp fram mot 2030, og kostnadseffektive 

elektrifiseringsprosjekter er blitt vedtatt det siste året. Det er viktig at vurderinger knyttet til 

utvikling av ressursene på norsk sokkel og gjennomføring av klimatiltak gjøres ut fra et 

helhetsperspektiv der den landbaserte industrien og offshoreindustriens kraftbehov samt 

behovet for konkurransedyktige kraftkostnader, er ivaretatt. I tillegg er det langt flere grønne 

initiativ og prosjekter som er blitt satt i gang i 2020 og 2021: Det er identifisert planer om 18 

nye prosjekt innen havvind på arealer som myndighetene har åpnet og både oljeselskap, 

energiselskap og leverandørindustri er med på å drive disse prosjektene fram. Den største 

kategorien av nye klimavennlige initiativ er hydrogen med foreløpig totalt 24 prosjektplaner 

som er under utredning. Her har oljeselskap og leverandørindustri vært blant de mest aktive. 

 

Energi til arbeid – Langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser 

11. juni 2021 la Statsminister Erna Solberg og Olje- og energiminister Tina Bru frem 

Stortingsmeldingen «Energi til arbeid - om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser». 

KonKraft er glad for at Regjeringen har lagt frem en helhetlig melding for norske 

energiressurser, med søkelys på arbeid, verdiskaping og omstilling for å nå klimamål.   

KonKraft mener at Stortingsmeldingen gir norsk olje- og gassindustri et godt utgangspunkt for 

også i framtiden å kunne være en konkurransedyktig industri med høy verdiskaping og 

sysselsetting i hele verdikjeden.  

 
1 Journalister som ønsker tilgang på rapporten og meldingen i forkant av framleggelsen, med sperrefrist, bes 
kontakte Maria Barstad Sanner, Norsk olje og gass (mbs@norog.no, 458 83 140) 
 

mailto:mbs@norog.no


Stortingsmeldingen er i samsvar med KonKrafts klimaveikart2, som ble lansert i februar 2020 

og oppdatert februar 2021, hvor en samlet næring viser vei fram mot null klimagassutslipp fra 

olje- og gassindustrien og tilhørende maritim næring i 2050, i tråd med Norges forpliktelser i 

Parisavtalen og anbefalingene fra FNs klimapanel. 

Stortingsmeldingen peker også i stor grad i samme retning som den Felles energi- og 

industriplattformen som nylig ble lansert av LO og NHO sammen med en rekke 

landsforeninger og LO-forbund. 

KonKraft mener at det nå blir viktig å innfri ambisjonene i meldingen slik at industrisatsinger 

og arbeidsplasser sikres og omstillingen lykkes. 

 

Oppsummering 

Den norske offshore-energinæringen er en bærebjelke i norsk økonomi. Den har lenge vært i 

gang med omstillingen til en grønnere framtid med lavere utslipp, nye eksportmuligheter og 

verdikjeder som verden vil være avhengig av. Norge har lenge vært et av landene i verden 

med lavest utslipp i produksjonen3. Bedrifter i alle deler av verdikjeden endrer nå strategier 

og omstiller seg til mer bærekraftige eller fornybare produkter og drift. Havvind, hydrogen og 

karbonfangst og -lagring (CCS) gir store nye industrimuligheter. Da pandemien traff Norge ga 

KonKraft-partnerne innspill til myndighetene om midlertidige endringer i oljeskattesystemet, 

som nå gjør industrien i stand til å fortsette å skape verdier, utvikle kompetanse og jobbe 

videre med omstilling til en nullutslippsframtid. Regjeringen har nå lagt fram en helhetlig 

stortingsmelding om energi og verdiskaping, og den norske offshore-energinæringen leverer 

allerede godt på satsingsområdene i meldingen.  

 

KonKraft Pressekonferanse om disse temaene:  

Tirsdag 15. juni kl. 17:30 Kulturhuset, Youngs gt. 6, Oslo. Invitasjon er også sendt ut separat. 

Påmelding er nødvendig av smittevernhensyn og sendes til: Inger.Hoff@industrienergi.no.  

 

 
2 https://konkraft.no/wp-content/uploads/2021/02/FERDIG-VERSJON-2-Statusrapport-klima-2021.pdf 
3 Stortingsmeldingen, Figur 5.14 
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