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Stortingets energi- og miljøkomite

Synspunkter på forslag til Statsbudsjett 2018 - Energi- og miljøkomiteen
Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor med over 140 000 medlemmer innenfor
konkurranseutsatt industri og næringsliv.
Fellesforbundet er glad for at vi nå ser en bedre utvikling på arbeidsmarkedet der arbeidsledigheten går ned og der
det endelig blir litt mer normal vekst i sysselsettingen. Budsjettet gir enn noe svakere impuls for den samlede
økonomiske aktiviteten, enn budsjettene i årene etter det sterke oljeprisfallet. Økningen i oljepengebruken er
mindre enn før. Dette er en innretning Fellesforbundet er enig i. Vi ser likevel at sysselsettingsutviklingen er for
svak. Med opplegget for 2018 er det fremdeles mange som vil gå ledige, eller som vil mangle et
sysselsettingstiltak. Innenfor et makroøkonomisk ansvarlig opplegg burde budsjettet hatt en sterkere innretning på
arbeid og opplæring. Det er også noen sider ved budsjettet som vil medføre at de økonomiske skillene i samfunnet
framdeles blir større. Det er svært uheldig, og skaper et dårlig grunnlag for tariffoppgjøret til neste år.
Forutsigbare rammer i olje- og gasspolitikken er viktigere enn noen gang
Regjeringen kuttar 52 mill. kr. i programmet DEMO2000 som har som formål å kvalifisere norsk teknologi og
bidra til å øke teknologieksport fra Norge. Vi mener kuttet er svært uheldig, og ber om at nivået på tilskuddet i
inneværende års budsjett blir videreført. Krisen er ikke over for leverandørene i denne bransjen og DEMO2000 er
et meget treffsikkert tiltak. Det bidrar til å opprettholde og styrke kompetanse og kapasitet i leverandørindustrien
og har en viktig sysselsettingseffekt. Midlene bidrar også til at mer miljøvennlig og energieffektiv teknologi, som
igjen kan gi reduserte utslipp og mer kostnadseffektiv utnyttelse av petroleumsressursene.
Glad for bevilgning til Norwegian Energy Partners
Fellesforbundet er elles glad for at tilskuddet til Norwegian Energy Partners økes til 34 mill. kr. i tråd med det vi
har bedt om. Dette er et viktig tiltak for å bistå leverandør- og utstyrsindustrien for olje, gass og fornybar i å oppnå
tilgang til markeder internasjonalt.
Satsingen på CCS må videreføres og styrkes, men strupes i budsjettet
Regjeringen kutter i bevilgningene til CO2-handtering (CCS). Vi mener regjeringens holdning til CCS er altfor
passiv. Det er særs viktig at Norge er offensive på dette området for å få på plass en helhetlig verdikjede for CO2.
Vi viser i den forbindelse til fellesbrev datert 19.10.2017, som vi har skrevet sammen med andre nærings- og
miljøorganisasjoner.
Innføring av CO2-avgift på naturgass i maritim sektor bidrar ikke til et grønt skifte
I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å innføre en CO2-avgift på bruk av naturgass i maritim
sektor – og øke avgiften for bruk av naturgass i industrien. Tidligere har naturgass i innenlands maritim transport
vært fritatt for å fremme økt bruk av miljøvennlig LNG og LNG-hybrider. Forslaget rammer verft og maritime
utstyrsleverandører som nå er i gang med å lage nye lavutslippsskip. LNG til erstatning for olje eller diesel gir
typisk 20 pst reduksjon i CO2-utslipp og 90 pst av NOX-utslippet og eliminerer svovel og partikler.
Forutsigbarhet for CO2-kompensasjonsordning må bestå også etter 2020
Regjeringen ønsker å videreføre ordningen med CO2-kompensasjon for kraftkrevende industri. Regjeringen gjør
det klart at den vil arbeide mot EU for å sikre en best mulig ordning for industrien også etter 2020, og har ingen
planer om å avvikle ordningen. Det er bra at regjeringen har forstått og de har snudd i dette spørsmålet.
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Enova blir viktigere og viktigere i klimapolitikken
Enova er et viktig virkemiddel i gjennomføringen av klima- og energipolitikken. Regjeringen ønsker å dreie
oppmerksomheten fra støtte til kjente produksjonsteknologier, over mot innovasjon og utvikling av nye energi- og
klimaløsninger. Det betyr at det vil bli mer krevende å få støtte til såkalte lavthengende frukter for å få ned
utslippene. I tillegg har Enova vridd sin satsing mot ikke-kvotepliktig sektor, noe som kan gi utfordringer for
konkurranseutsattindustri å få støtte. Vi er opptatt av at Enova stimulerer til og løfter frem utvikling av teknologier
og produksjon i Norge som kan ha en global utslippsreduserende effekt. I introduksjonsfasen vil det kunne
nødvendiggjøre en støtte per enhet som overstiger hva som kan forsvares med den utslippsreduserende effekten i
Norge isolert. Satsingen på Hydro Karmøy er her et godt eksempel.
Miljøteknologiordningen er en suksess og bør styrkes ytterligere
Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge blir redusert. Søknadsmengden er langt større enn det som blir
tildelt. Det viser at det er mange uforløste miljøprosjekter i næringslivet som kan bli en realitet med en økning av
budsjettposten. Ramma burde derfor vært økt. Miljøteknologiordningen er en suksess. Etter Fellesforbundets syn
burde ordningen få økte budsjettrammer og tilskuddsgraden burde økes opp til de rammer som
konkurranseregelverket og EØS-regelverket setter.

Med vennlig hilsen
Fellesforbundet

Jørn Eggum
(sign.)

Jørn Th. Prangerød
(sign.)

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur.

