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Fellesforbundets høringssvar til Prop. St. 113 (2019-2020) 

 

 

Vi viser til vår deltakelse i komiteens åpne høring i denne saken fredag 15. mai, og vil med dette utdype 

følgende; 

 

De forslagene, og vurderingene, som gjøres i Prop. 113 L (2019 - 2020) Midlertidige endringer i 

petroleumsskatteloven er knyttet til kostnadene ved å investere på norsk sokkel. Investeringer som skaper 

aktivitet og arbeidsplasser.  

 

Fellesforbundet mener at staten og bedriftene i utgangspunktet er best tjent med stabile og forutsigbare 

rammebetingelser. Stabilitet og forutsigbarhet er avgjørende for investeringsvillighet. Norge har levd godt 

med et stabilt og forutsigbart skattesystem. Det har tjent staten og det norske folk godt, ikke minst 

gjennom oppbygging av et oljefond på 10 000 mrd. kroner som gjør at Norge slipper å låne penger for å 

gjennomføre nødvendige tiltak i dagens situasjon. Men dagens situasjon er ekstraordinær. 

Framtidsutsiktene til titusenvis av arbeidsplasser risikerer å forsvinne.  

 

Dagens situasjon skiller seg fra tidligere økonomiske systemkriser. Koronapandemien har skapt en global 

etterspørselskrise. Det er usikkerhet om hvor lenge og hvordan utfallet av denne krisen vil bli for mange 

bransjer. Dette skaper usikkerhet for våre arbeidsplasser i dag og reduserer troen på å investere for 

framtiden. Samtidig må vi også motvirke investeringsfrykten skapt av en oljepriskrig mellom Opec og 

Russland. 

 

Utgiftene til offentlig forvaltning ligger i Norge på et høyt nivå som andel av verdiskapingen i 

økonomien. Etter Fellesforbundets syn må vi unngå at tiltakene som følger av koronapandemien varig 

øker offentlig sektors andel av økonomien. Derfor må alle tiltak nå bidra til økte investeringer og aktivitet 

som sikrer verdiskaping og arbeidsplasser i privat sektor. 

 

De siste årene har investeringene på norsk sokkel ligget om lag på 150 milliarder per år. Det er store 

enkeltprosjekter på fra 5 – 20 milliarder som driver norsk leverandørindustri framover. Slike prosjekter 

blir i dag satt på vent. Og skaper umiddelbar usikkerhet for den næringen som er avgjørende for 

fremtidige offshoreprosjekter, og som skal gi oss teknologiutvikling, industrialisering og 

kostnadsreduksjoner innen havvind, CO2-fangst og lagring, hydrogen, havmerder osv. Det er ingen andre 

enn dagens olje- og gassindustri som kan være drivkraften mot digitaliserings- og lavutslippssamfunnet. 

 

Fellesforbundet vil ikke akseptere at inntekter oppspart fra oljeaktivitet ikke kommer næringen og 

befolkningen til gode i krisetider. Tiltakene og endringene vi nå iverksetter må sikre aktivitet i Norge. Det 

kan sikres f.eks. gjennom å stille krav om at investeringer som faller inn under den nye midlertidige 

ordningen synliggjør samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sysselsettingsvirkninger og ringvirkninger 

nasjonalt, regionalt og lokalt. Eksisterende PUDer og PADer kan revideres/tilføyes dersom investeringen 

faller innunder den midlertidige endringen i petroleumsskatteregimet. 
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Mange av prosjektene som nå stanser opp eller ikke blir realisert ville bidratt til mindre utslipp fra norsk 

sokkel. De skatteendringene vi nå trenger må bidra til at slik prosjekter blir videreført - og fotavtrykket 

fra norsk sokkel må bli mindre.  

 

Store prosjekter trenger tid til å modnes, og gjerne 6-7 år fra planer til produksjonsstart. De midlertidige 

skatteendringene må gi industrien trygghet for at de planene som legges fram for godkjenning fra nå av 

og frem til utløpet av 2022, må ha samme vilkår fram til produksjonsstart. 

 

Når vi gjør noe så drastisk som å endre på skatteregimet, så kan ikke det skje uten å stille krav til positive 

økonomiske ringvirkninger for Norge. Det må sikre eksportinntekter. Det må sikre aktivitet på norsk 

sokkel samtidig som det sikrer norske arbeidsplasser og leverandører. Det må sikre seriøsitet og utvikling 

av kompetanse. Det må sikre motoren i norsk industri og økonomis utvikling og omstilling til 

digitaliserings- og lavutslippssamfunnet. 

 

Fellesforbundet er bekymret for hva som vil skje dersom arbeidsplasser vi kunne ha reddet går tapt i 

denne perioden. Det er først og fremst tragisk for den enkelte. Men også i et større bilde så er det krise for 

norsk konkurranseutsatt industri dersom vårt fremste fortrinn, høy kompetanse, skulle gå tapt på grunn av 

denne krisen. Vi vil da miste kompetansemiljøer som det har tatt generasjoner å bygge opp og som ikke 

lar seg gjenoppbygge på kort tid. Vi vil heller ikke stå rustet til å konkurrere i et internasjonalt marked 

dersom våre bedrifter ikke kan vise til å ha den høyeste kompetansen i alle ledd. Da står vi igjen med en 

ren priskonkurranse mot Asia og Øst-Europa, en konkurranse vi aldri vil vinne. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

Jørn Eggum 

Forbundsleder 

 Dag Odnes 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

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