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YS’ krav til krisepakke i olje- og
leverandørindustrien
Norsk eksportsektor har vært under press over tid, på grunn av global usikkerhet og lavere vekst
blant våre handelspartnere. Korona-krisen og en fallende oljepris utfordrer en svekket
industrisektor ytterligere. Om petroleumssektoren brått legges død vil svært mange av
virksomhetene slite med å omstille til nye markeder og de som jobber i sektoren vil finne det
vanskelig å finne nye jobber. Derfor har YS følgende krav, som vil sikre aktivitet i næringen på
kort sikt, og bidra til omstilling på lang sikt.

1.

Endring i fradrag for investeringer

Med utgangspunkt i situasjonen for våre medlemmer i forbundene i olje- og leverandørindustrien, SAFE
og Negotia, støtter YS forslaget om utsettelse av skatt gjennom direkte utgiftsføring slik at selskapene får
fradrag for hele investeringskostnaden, inklusive friinntekten, samme år som investeringene foretas.
Dette vil på kort sikt sikre investeringsevnen i selskapene og derigjennom leverandørkjeder over tid. På
lang sikt mener vi at dette kan bidra til å legge et grunnlag for verdiskapningen, omstilling og
sysselsettingen i olje og gassnæringen også etter 2030.
Eksempler på investeringer som bør nyte godt av en slik ordning er prosjekter knyttet til vedlikehold,
plugging av brønner, oppryddingsarbeide, samt prosjekter som bidrar til forsering av fullskala
karbonfangst og lagring -CCS, elektrifisering av sokkelen og utvikling av havvind.
YS mener at selskapene som får fradrag for investeringer skal garantere at investeringene bidrar til:
● å opprettholde og skape arbeidsplasser i olje og leverandørindustri
● kompetanseutvikling hos de ansatte
● klimavennlige løsninger/klimakutt på lang sikt
● god avkastning for den enkelte virksomhet over tid
● inntekter til staten
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2. Insentiver for omstilling
YS mener at man i tillegg nå må få på plass flere intensiver som bidrar til å øke andelen av fornybar
prosjekter på norsk sokkel. Innenfor havvind så er teknologien moden nok til å skaleres opp, både
flytende og bunnfast, og man kan gå for storskala utbygging og høste læring for norsk leverandørindustri
med store anlegg. Det bør satses mer på på hydrogen som et element inn i å redusere vårt eget
karbonavtrykk.
Til nå er det utlyst to områder og regjeringen har bedt om innspill på et tredje område. Vår anbefaling er
at utsira nord åpnes for flytende havvind og sørlige nordsjø 2 åpnes for bunnfast. For utbygger- og
utviklersiden så er det særlig skatte og avgiftsregler man må se på. I tillegg så må man se på det
næringsrettede virkemiddelapparat, og sikre at det tilføres midler som leverandørindustrien eller
forskningsmiljøene kan søke på og benytte seg av. Nå er tiden inne for å utnytte mange års erfaring og
kunnskapsutvikling, og ikke minst skape nye arbeidsplasser på skuldrene av den tradisjonelle olje- og
gassnæringen.

3. Kompetanseheving for omstilling
Stortinget har i krisepakkene satt av store midler til kurs og etterutdanning for permitterte og ledige, samt
til bedriftsintern omstilling. Stortinget har oppfordret Regjeringen og arbeidslivets parter til utvikle et
konkret forslag til kompetansehevingstiltak innenfor bransjene.
YS mener at myndighetene raskt bør gå i dialog med relevante arbeidstaker- og
arbeidsgiverorganisasjoner i olje og leverandørindustri for å utvikle programmer for omstilling og
kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling skal prioritere:
-

grunnleggende ferdigheter og digitalisering
omstilling i oljesektoren

YS tar det for øvrig for gitt at ansatte i olje og leverandørindustri vil nyte godt av de tiltak som så langt er
innført i arbeidslivet, spesielt inntektssikringsordninger og muligheter for kompetanseutvikling vil være
viktig for våre medlemmer fremover.
Med vennlig hilsen
Erik Kollerud
Leder
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
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