
Industri- og klimapolitikken 

 

Få land i verden har de muligheter og den økonomien som Norge har til virkelig å ta Norge 

igjennom den omstillingen landet trenger. Men da må Norge få en regjering som tørr satse på 

ny industri og nye grønne arbeidsplasser. En regjering som ser muligheter istedenfor 

problemer.  

 

Solberg-regjeringen virker handlingslammet når det kommer til å legge forholdene til rette 

for å ta Norge i fra olje-alderen og over den det grønne skiftet. Norge har en unik mulighet til 

å være i fremste rekke innenfor en rekke områder, som vil kunne gi Norge en kickstart inn i 

fremtiden. Den sjansen ser det ut til at Erna Solberg vil la gå i fra seg. Her er det tilnærmet 

null satsing på industri og nye grønne industriarbeidsplasser.  

 

Regjeringen har muligheten til å aktivt satse på innovasjon og grønne industriarbeidsplasser 

innenfor områder som havvind, karbonhåndtering, maritime næringer, skog og tre, 

prosessindustri, sjømat og næringsmiddelindustri, landbruk og annen bioøkonomi. Her ser vi 

en regjering som kun kommer med store ord og lite action. Norge må være villige til å satse, 

for å få fortgang i omstillingen. Det hjelper lite å ha 10 000 milliarder på bok, når vi ikke 

satser på å utvikle eget land. Det blir som å spare seg til fant. 

 

Norge sitter i tillegg på en enorm kunnskap, som følge av alle de årene med stor aktivitet i 

oljebransjen. Denne kunnskapen må utnyttet til det beste for Norge. Her må det satses, tenke 

innovativt, og staten må stille opp med risikovillig kapital. Det er kun sånn vi kan klare å 

utvikle lønnsomme eksportnæringer, få etablert industriklynger og nye hjørnesteinsbedrifter. 

Verdenssamfunnet skriker etter grønne løsninger, og få land har de samme mulighetene som 

Norge til å kunne gi verden det de vil ha. Norge må utnytte den sjansen vi nå har, og da 

trenger vi en regjering som har tro på eget land, som har tro på Norge som en industrinasjon, 

som har tro på at Norge kan gå foran i det grønne skiftet. 

 

Norge trenger en regjering som kan komme med en handlekraftig industri- og klimapolitikk 

som utnytter de store mulighetene, styrker det organiserte arbeidslivet og ikke legger seg flat 

for markedsliberalisme og næringsnøytralitet. Vi trenger en regjering som er villig til å 

investere deler av oljeformuen til klimainvesteringer både globalt og nasjonalt og på en måte 

som sikrer innovasjon og bærekraftig sysselsetting. Vi må ikke la EU overstyre norsk kraft, 

det skal kontrolleres og styres i fra Norge.  

 

Vi må ha en regjering som ser viktigheten av norske vilkår for alle som arbeider i Norge. Vi 

krever nye tiltak mot sosial dumping, for faste og hele stillinger, forutsigbar arbeidstid, 

enklere adgang og økt kontroll med allmenngjøring av tariffer. Er seriøst arbeidsliv er viktig i 

utviklingen av nye industrier og nye arbeidsplasser.  

 

Norge trenger ny politikk, ny kurs, vi trenger en rød-grønn regjering tuftet på 

sosialdemokratiske verdier. 

 


