


OMSTILLING 
Klimakrisen er et godt befestet fak-
tum. De siste rapportene fra FNs 
klimapanel er alarmerende, men 
tydeliggjør også mulighetsvinduet 
verden har for å gjennomføre en 
grønn omstilling. Å begrense global 
oppvarming til 1,5 grader krever at 
verden når utslippstoppen allere-
de innen 2025. Det krever store 
endringer, men byr også på store 
muligheter om vi klarer å ta de rik-
tige valgene i tide. 

Norge har mulighet for å bidra til å 
nå 1,5-gradersmålet og bli verden-
sledende på grønn teknologi. Men 
til nå har Norge aldri nådd et eneste 
klimamål. Vi er verdens syvende 
største eksportør av olje og gass 
og opplever en polarisert debatt på 
hjemmebane om framtida til vår 
største næring. Dette gjør at vi er 
på vei til å henge etter i det grønne 
skiftet. Norge må omstille seg vekk 
fra olje og gass – for å sikre fram-

tidas klima, økonomi og industri.  
Og det må gjøres rettferdig.  

En rettferdig omstilling er ingen 
enkel oppgave. Olja har stått for 
store inntekter, arbeidsplasser og 
hjørnesteinsbedrifter over hele lan-
det. Hvordan kan vi sikre trygge 
arbeidsplasser og velferd samtidig 
som Norge blir en bidragsyter i kli-
makampen? Hvordan kan vi sikre at 
overgangen ikke skviser noen ut av 
samfunnet?

Det finnes allerede et bredt kunns- 
kapsgrunnlag som dekker hvorfor 
vi må omstille oss vekk fra olja, og 
hvordan det kan gjøres på en ret-
tferdig måte. Likevel står debatten 
fast. Vi diskuterer om vi skal omstille 
oss, ikke hvordan. Natur og Ungdom 
ønsker med dette å ta debatten et 
steg videre. Hvordan jobber vi som 
et lag og får til en grønn og rettferdig 
omstilling?

4.

NORGE TRENGER EN OMSTILLING
 
5.

HVA BETYR RETTFERDIGHET? 

6-7.

HVORFOR ER IKKE OMSTILLINGEN I GANG? 

8-9.

VEIEN TIL KLIMAKUTT, ARBEID OG RETTFERDIGHET 

10-11.

FLYTENDE HAVVIND SOM EN MULIG NØKKELNÆRING 

12-13.

EN HELHETLIG PLAN FOR Å LYKKES

14.

VI HAR TRUA, HAR DU?

Utarbeidet av Natur og Ungdom 2022 / Grafisk Design: Isabelle D. F. Poole / Illustrasjon: Gina Gylver



RETTFERDIG FOR:

NORGE TRENGER EN 

OMSTILLING. HVA BETYR RETTFERDIGHET? 

5.

KLIMA KREVER ENDRING  
I 2021 slo FNs generalsekretær kode 
rød for menneskeheten, og ba inn-
stendig verdens land om at den nye 
IPCC-rapporten skulle bli dødsstøtet 
for fossil energi. Det tradisjonelt 
fossilvennlige Internasjonale Energ-
ibyrået (IEA) har slått fast at det 
ikke er rom for nye oljefelt om vi 
skal nå 1,5-gradersmålet. Gapet mel-
lom karbonbudsjettet og de fossile 
brenslene som er planlagt å utvinne, 
viser et sterkt behov for å redusere 
produksjonen av olje, kull og gass. 
En koordinert nedtrapping av både 
forbruk og tilbud av fossil energi, vil 
være det tryggeste for at vi når kli-
mamålene og sikrer en forutsigbar 
økonomi.

OMSTILLING FOR STERKERE ØKONOMI 
Det finnes ikke noe faktagrunnlag 
for at nedtrapping på norsk sokkel 
vil føre til økonomisk kollaps. Tvert 
imot. Den sjette hovedrapporten fra 
FNs klimapanel advarte om at man 
kan tape store penger på å fortsette 
å investere i fossil infrastruktur. 
Ifølge rapporten kan verden stå ov-
enfor 1-4 billioner dollar i «stranded 
assets» hvis vi når klimamålene. 
Zoomer vi inn på Norge, har SSB 
konkludert med at de økonomiske 
konsekvensene av å begrense letin-
gen og utbyggingen av nye oljefelt 
vil være beskjedne.1 Oljefondet vil bli 
lite påvirket av tiltakene og marke-
det for olje og gass er uansett i en-
dring. Å fase ut olja betyr altså ikke 
at vi mister velferdssamfunnet. 

LØNNSOMT Å BEGYNNE NÅ 
Kan vi til og med tjene på en om-
stilling vekk fra olje og gass? Kon-
sekvensene av klimaendringene vil  
koste oss dyrt og det lønner seg 
ganske enkelt å redusere dem så 
mye som mulig. I tillegg trenger 
Norge å bli mindre oljeavhengig for 
å kunne konkurrere i framtidas en-
ergimarked. Om Norge bygger opp  
grønne næringer, kan vi tjene på 
eksport av både fornybar energi og 
teknologi.  
  
FOR FRAMTIDAS ARBEIDSTAKERE 
En grønn omstilling blir avgjøren-
de for en hel generasjon unge. Det 
gjelder ikke bare alle som blir ram-
met av klimaendringene, men også 
alle som er i arbeid i 2050. Offent-
lig ansatte er avhengig av stabile 
skatteinntekter fra industrien og 
annen verdiskapning. Framtidas in-
dustriarbeidere trenger næringer 
som skaper arbeidsplasser i lang tid 
fremover. Oljeinvestoren kan heie 
på videre oljeproduksjon så lenge 
det er mest lønnsomt, men enkelt 
flytte pengene utenlands den dagen 
ingen lenger vil ha norsk olje og gass. 
Oljearbeideren står i verste fall ig-
jen på et rustbelte langs den norske 
kysten, for det tar mange år å bygge 
opp ny industri. Norge har dessverre 
flere symptomer på stiavhengighet, 
vi gjør det samme som vi alltid har 
gjort. Å komme seg ut av oljeavhen-
gigheten krever en aktiv stat som 
sikrer morgendagens arbeidstakere 
en framtidsretta industri.
 

4.

For å vinne aksept rundt klimatiltak og finne veien frem til en hel-
hetlig, rettferdig omstilling trengs en dialog mellom de som ønsker 
endring, og de endringen vil gå ut over. Omstillingen må kunne over-
leve skifter i politisk ledelse uten at det ødelegger for initiativene 
eller stanser investeringer. Vi må særlig lytte til de unge som er i 
arbeid i 2050 – både til den nyutdannede fagarbeideren, den engas-
jerte skolestreikeren og den helt vanlige studenten.

NORGE KAN OMSTILLES TIL Å BLI ET BÆREKRAFTIG NULLUTSLIPPS- 
SAMFUNN UTEN NEGATIVE KONSEKVENSER FOR ØKONOMIEN. DET ER 
LIKEVEL MER ENN ANTALL ARBEIDSPLASSER OG BRUTTONASJON- 
ALPRODUKT SOM MÅ IVARETAS I EN OMSTILLING. FOR Å LYKKES MÅ 
DEN VÆRE TRYGG OG RETTFERDIG, OGSÅ FOR ENKELTMENNESKET.

EN VERDEN MED SKJEV FORDELING  
En grønn omstilling i Norge må ta 
hensyn til det globale sør som både 
blir sterkere rammet av klimaen-
dringene, og har færre ressurser til 
å satse fornybart. Omstillingen må 
også klare å favne alle lokalt her til 
lands, inkludert de med dårligst råd.

ARBEIDSTAKERE
Ikke minst handler rettferdighet 
om å ivareta arbeidere i utsatte 
næringer. De flinke hendene og kloke 
hodene i petroleumssektoren må 
over i grønne næringer på en trygg 
måte. Overgang til grønne næringer 
må ikke bli et skalkeskjul for ar-
beidsgivere for å svekke arbeids-
vilkår- og rettigheter.

FRAMTIDIGE GENERASJONER
Hvem er vi til å bruke opp de siste 
tonnene CO2 vi har råd til å slippe ut? 
En rettferdig omstilling handler om å 
ikke overlate alle utslippskuttene til 
neste generasjon. Det er også uret-
tferdig om framtidas arbeidstakere 
blir overlatt til en usikker økonomi og 
mangel på framtidsretta næringer.
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HVORFOR ER IKKE 
OMSTILLINGEN I GANG? 
VI INVESTERER I OLJE, IKKE OMSTILLING 
Investeringene i fastlandsindustrien 
ligger langt bak oljeinvesteringene. I 
2019 ble det investert 57 milliarder 
i fastlandsindustrien, mot 180 milli-
arder i oljeindustrien.2 Oljeselskap-
ene får planlegge med å overstige 
1,5-gradesmålet3 og kommer ikke 
til å omstille seg til fornybart raskt 
nok uten klare rammer fra staten. 
Problemet er ikke at fornybar energi 
ikke er lønnsomt, men at olje og gass 
fortsatt er relativt mer lønnsomt - 
selv om det er i ferd med å endre seg.

DET ER INGEN AUTOMATIKK I AT KLI-
MATILTAK FØRER TIL ARBEIDSLE-
DIGHET. MANGEL PÅ INVESTERINGER, 
POLITIKK OG GODE FORBEREDELSER 
VIL FØRE TIL ARBEIDSLEDIGHET.

Norge var blant landene som gjorde 
det dårligst under pandemien på å 
bruke krisepakker til å få fart på det 
grønne skiftet.4 European Green Deal 
fra 2019 og USA sin historisk store 
grønne investeringspakke i 2021 
skulle kutte utslipp og etter hvert 
fungere som økonomiske stimul-
eringstiltak i kjølvannet av korona-
pandemien. Norge på sin side brukte 
anledningen til å investere videre i 
fossilindustri, med en oljeskattepa-
kke som uten krav til omstilling 
førte til en uvanlig investerings-
boost på norsk sokkel. Istedenfor 

å koble verftene på nye grønne in-
dustrieventyr, ble oljenæringa fa-
vorisert. Vi kastet bort en sjanse til 
å bidra til klimamålene og forlenget 
stiavhengigheten i olje og gass.

Oljenæringa gjør at fornybar ut-
vikling nedprioriteres og har skapt 
et kunstig inntrykk av at miljøinter-
esser og arbeidsinteresser ikke kan 
forenes. Det kan oppleves som at 
oljenæringa har en dobbeltstemme 
i norsk politikk. Samarbeider som 
KonKraft mellom fagbevegelsen og 
næringsorganisasjoner for å fremme 
oljeindustriens interesser, kombin-
ert med tette bånd til de største 
partiene, har gitt oljenæringa større 
innflytelse enn fornybare næringsin-
teresser.

OLJEARBEIDERNE BLIR IKKE INKLUDERT   
Undersøkelser viser at arbeidere i 
oljenæringa er positive til endringer, 
men ikke føler seg inkludert.5 Selv 
om prognoser for verdiskaping gir 
nok arbeidsplasser i nye næringer 
til at det ikke vil bli stor arbeid-
sløshet, så er ikke én arbeidsplass 
lik én arbeidsplass. Den manglende 
forståelsen fra miljøbevegelsen 
og andre deler av fagbevegelsen 
skaper frustrasjon. Yrkesstoltheten 
forsvinner gradvis og oljearbeiderne 
opplever at de blir utpekt som syn-
debukkene for klimakrisa. Dette er 

skadelig for alle involverte. Stolthe-
ten, både for lokalsamfunnet sitt og 
arbeidsplassen sin, er viktig å ivare-
ta i en omstillingsprosess. 

SKOTTLAND GA KONSESJON TIL HAV-
VIND TILSVARENDE ¾ AV NORSK 
VANNKRAFTPRODUKSJON PÅ ÉN DAG 
OG DANMARK SKAL BYGGE UT EN EN-
ERGIØY MED 12 GW HAVVIND. NORGES 
HAVVINDSATSING ER FORELØPIG KUN 
PÅ 4,5 GW.

KAMPEN OM GRØNN INDUSTRI STÅR NÅ    
I IEA sitt netto null-scenario ser vi 
at den største markedsveksten for 
grønn teknologi skjer mellom 2020 
og 2030. Utbyggingen av solceller, 
landvind og havvind når toppen i 
slutten av dette tiåret. Norsk elbilpo-
litikk er vel og bra for klimaet, men 
skaper ikke så mange arbeidsplasser 
i Norge. Mens nabolandene våre har 
et høyt tempo på havvindutbygging 
og konkrete mål for 2030, henger 
Norge etter. Vi har store ambisjoner 
for 2040, men mangler virkemidlene 
for å få det til.

I tillegg akselererer Europa overgan-
gen til fornybar energi for å bli ras-
kere uavhengig av importert olje og 
gass. Dette kan bety høyere etter-
spørsel av norsk gass på kort sikt, 
men gjør leting og nye utbygginger 
til en enda større økonomisk og in-
dustriell risiko for Norge.  Istedenfor 
olje og gass som først kan bli solgt 
om 10-20 år, vil Europa snarere et-
terspørre fornybar kraft og grønn 
teknologi.

IEA spår at markedet for grønn en-
ergi vil bli nesten like stort som ol-
jemarkedet er i dag om vi når netto 
null i 2050. Samtidig vil oljemarke-
det ha krympet til en liten brøkdel.  
Vi må bruke det mulighetsvinduet 
vi har de neste årene på å omstille 
landet vekk fra olje og gass, kutte 
verdens klimagassutslipp og be-
gynne et nytt, grønt industrieventyr. 
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VI HAR EN KJEMPESJANSE 
Historisk sett har Norge vært en 
omstillingsmester. Ved omstillingen 
til vannkraft og til olje og gass grep 
staten aktivt inn og støttet over-
gangen til nye industrier. I dag har vi 
allerede solid kompetanse på energi-
utvinning og relevant teknologi. I lev-
erandørbransjen, der flesteparten 
av arbeidsplassene knyttet til ol-
jenæringa finnes, er det stort po-
tensial for å knyttes til nye næringer. 
Disse arbeidsplassene vil i stor grad 
være like etter en omstilling til grønn 
industri. Arbeid direkte knyttet til 
oljeutvinning kan omstilles slik at 
samme arbeidsplass heller får nye 
grønne arbeidsoppgaver. Blant olje-
produserende land, er Norge kåret til 
å ha blant de beste forutsetningene 
for å lykkes med en rettferdig om-
stilling.6

Om verden når klimamålene, vil 
mesteparten av energien vi bruker 
være fornybar. Da er det teknolo-
gien, ikke energikilden, som blir den 
verdifulle eksportvaren. Med en 
omstilling vekk fra olje og gass og 
over på fornybart, kan Norge være 
pådriver for grønn omstilling også i 
Europa. Mindre avhengighet av im-
portert fossil energi gir bedre bered-
skap, trygghet og kutter utslipp.

DEN NORSKE MODELLEN
For å sikre de tre rettferdighet-
sprinsippene vi har snakket om, må 
vi fortsette å sitte sammen rundt 
forhandlingsbordet. Trepartssamar-
beidet mellom stat, fagbevegelsen 
og bedriftene har vært forumet for 
sosial dialog, og har bidratt til å vel-
standen vi nyter godt av fortsatt. 
Et sterkt sikkerhetsnett og en aktiv 
stat har gjort tidligere omstillinger 
enklere, siden både arbeidsgivere 
og arbeidstakere vet at staten stiller 
opp når det er behov.

Dette samarbeidet er en viktig nøk-
kel til en rettferdig omstilling. Ny 
grønn industri må bli sluppet til, og 
man må slutte å favorisere oljenæ-
ringa. Partene har et godt utgang-
spunkt for å få oversikt og finne de 
beste tiltakene for videreutdanning 
til oljearbeidere og en trygg over-
gang til grønn industri. For å lykkes 
med den grønne omstillingen er det 
avgjørende at alle partene i treparts-
samarbeidet tar utgangspunkt i 
naturens tålegrenser. Grensen for 
klimaet er definert ved karbon-
budsjettet 1,5-gradersmålet gir 
oss.  Hensynet til klima og miljø m- 
å sette rammer for forhandlingene, 
og man kan for eksempel inkludere 
uavhengige rådgivere eller repre-
sentanter fra miljøbevegelsen. 

Å ikke bruke opp naturens ressurser 
og å unngå alvorlige klimaendringer 
er tross alt i både investorens, 
arbeidstakerens og statens alle 
høyeste interesse.

FLERE BEIN Å STÅ PÅ  
Det er ikke bare én ting vi skal leve 
av etter olja. Heldigvis. Norge må ha 
mål om å diversifisere økonomien, 
altså få flere bein å stå på. Å bygge 
opp et mangfold av ulike næringer vil 
skape trygghet. Det gjør oss mindre 
sårbare for svingninger i verdens-
markedet og bidrar til å spre bred 
kunnskap, teknologi og erfaring over 
hele landet.

Det er avgjørende at staten kom-
mer på banen for å sikre at inves-
teringene havner på riktig plass. 
Politiske tiltak må få oss ut av sti-
avhengigheten i olje og gass. Norge 
må bruke sine unike konkurranse-
fortrinn for å finne sin plass i fram-
tidas internasjonale marked. Grønne 
Elektriske Verdikjeder, et initiativ fra 
flere store norske næringslivsak-
tører, har pekt ut sektorer Norge har 
fortrinn i. Disse er havvind, hydrogen 
og karbonfangst og -lagring, batter-
iproduksjon og utslippsfri skipsfart. 
For ikke å havne bakpå det grønne 
skiftet, må vi klare å etablere disse 
nøkkelnæringene innen 2030.

ØKONOMISKE EVENTYR
Staten må av med oljebrillene og sette 
økonomiske rammer som favoris- 
erer de grønne investeringene. Den 
må utarbeide en helhetlig omstill-
ingsplan for arbeidskraft og indus-
tribygging fra nå og til 2030, 2040 
og 2050. Denne planen må ta ut-
gangspunkt i karbonbudsjettet som 
1,5-gradermålet gir oss og inkludere 
tiltak for å ivareta naturhensyn. 
Dette vil gi nettopp den forutsigbar-
heten som industri, økonomi og kli-
ma behøver, nå mer enn noen gang. 

63 % anser det som nødvendig å 
begrense norsk oljeproduksjon for å 
stanse klimaendringene.  

Uavhengig av om det innebærer 
nedtrapping av olje, mener 65 % 
at politikere må lage en plan for 
grønn omstilling av samfunnet for 
å stabilisere arbeid og økonomi mot 
klimarisiko.  

Kun 23 % vil la fossilproduksjonen 
stanse av seg selv som følge av at 
etterspørselen forsvinner.

Meningsmåling utført av Norstat for Natur  
og Ungdom i 2021 blant voksne i Norge.

FLERTALL FOR EN 
STYRT OMSTILLING



ET HAV AV 
MULIGHETER

Norge har potensial til å bli verden-
sledende på vindkraft til havs og 
eksportere både kraft og teknologi. 
Dette krever politikk som utnytter 
disse mulighetene, der titusentalls 
grønne arbeidsplasser står på spill.  

PÅ LAG MED NATUREN 
Flytende havvindmøller vil på langt 
nær være den største årsaken til 
tap av natur, men kommer til å ha 
noe form for påvirkning på dyrelivet 
rundt. Vi må lære av skadene fra vin-
dkraftutbyggingen på land. Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) 
rapporterer at ett av tre vindkraft-
verk har blitt etablert i urørt natur, 
samt at tre fjerdedeler påvirker 
truede arter. Grundige undersøkels-
er og miljøet og føre-var-prinsippet 
må ligge til grunn for utbygging av 
havvind i Norge. Fiskerinæringa og 
det biologiske mangfoldet er avg-
jørende å ivareta.

VIND-VIND FOR NORGE? 
Blir havvind en løsning på klimakris-
en og Norges nye industrieventyr? 
Da må vi plassere pengene på riktig 
sted og ingeniørene må bruke ar-
beidsdagen sin på vindturbiner, ikke 
oljeplattformer. Det er ikke så sann-
synlig at flytende havvind vil være 
kommersielt lønnsomt før i 2030, 
og det er derfor nødvendig at stat-
en stiller opp med subsidier for å få 
prosjektene i gang.7 Begynner vi nå, 
kan forskere, politikere, bedrifter 
og fagforeninger sammen få til sto-
re satsinger som skaper jobber og  
kutter utslipp.

FLYTENDE HAVVIND 
...Har vindturbiner på flytende fun-
damenter, og gjør det mulig å utny-
tte vinden over områder med dypt 
vann helt ned til 2000 meters dyp.7 
Flaks for Norge, som har for dypt 
vann til bunnfaste vindmøller!

...Kan utvikles med den solide kom-
petansen som allerede finnes i olje- 
og gassnæringa i Norge.

...Finnes nå i bare et fåtall vindpark-
er i verden. Teknologien er mulig, og 
Norge har sjansen til å stikke av med 
den teknologiske ledelsen.

...Kan skape 100 000 årsverk fram 
mot 2050.7

FLYTENDE HAVVIND SOM EN MULIG NØKKELNÆRING VISSTE DU AT?
IEA har beregnet at havvind har po-
tensial til å levere strøm tilsvarende 
18 ganger verdens energibehov?

Hvis havvinden bygges ut innenfor 
det europeiske strømnettet, kan 
den bidra til å redusere EUs totale 
utslipp med mellom 4 til 16 % innen 
2050?7

Kostnadene knyttet til største-
parten av fornybar energi har blitt 
rimeligere enn de billigste fossile 
alternativene?8 Energikostnadene 
per KWh fra bunnfast havvind al-
lerede sunket med 50 % de siste 
fem årene.7
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EN HELHETLIG PLAN 
FOR Å LYKKES 

NORGE MÅ BYGGE VIDERE PÅ DEN SOLIDE KOMPETANSEN, DE GODE 
SAMARBEIDENE OG EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR FOR Å KOMME 
OSS UT AV OLJEALDEREN OG BLI LEDENDE PÅ DET GRØNNE SKIFTET. 

HER ER FIRE OPPFORDRINGER:

Å begrense letevirksomheten på 
norsk sokkel er trolig det virkemid-
delet som har minst økonomiske og 
politiske kostnader. Staten bør prior-
itere prosjekter med kortere levetid 
og størst andel gass, og ikke eta-
blere ny oljeinfrastruktur langt unna 
eksisterende felt.

Staten bør sette et produksjonstak 
for både olje- og gassproduksjon 
som er i tråd med karbonbudsjettet 
1,5-gradersmålet gir oss, og som 
sikrer et moderat utvinningstempo. 
Alle utbygginger må testes om de er 
lønnsomme med den lave oljeprisen 
som er spådd dersom verden klar-
er klimamålene. Vi bør stenge ned 
oljefelt som uansett er i en mindre 
lønnsom sluttfase, for å unngå el-
ektrifisering med dyrebar kraft fra 
land. Annen elektrifisering bør kun 
skje med ny flytende havvind som 
etter plattformens levetid kan fort-
sette med energiutvinning. Utbyg-
ging av karbonfangst og -lagring 
og hydrogen må prioriteres til tung 
fastlandsindustri og skip, ikke ol-
jeplattformer. Samtidig må staten 
iverksette tiltak for å koble petro-
leumssektorens leverandørindustri 
på for eksempel havvind og grønn 
skipsfart.

Staten bør utarbeide en arbeidsk-
raftplan for å sikre nok hoder og 
hender i grønn industri. Planen må 
sørge for rettferdig omstilling for 
arbeiderne i oljenæringa ved å ink-
ludere videreutdanning betalt av 
staten og arbeidsgivere. Lokalsam-
funn som er avhengig av fossil en-
ergiproduksjon må få ekstra støtte 
til en rettferdig omstilling. Videre 
bør Norge offensivt støtte en global 
respons og koordinere omstilling fra 
fossil til fornybar industri med andre 
land. 

Staten bør utvikle en tiltakspakke 
som stimulerer vekst innen grønne 
næringer, som fungerer uavhengig 
av politiske utskiftinger. Det må sat-
ses på kunnskapsutvikling, teknologi 
og gode planer for konsesjonstilde-
ling. Vi må få konkrete og tidfestede 
virkemidler fra statens side som 
skal fremme et mangfoldig, robust 
og grønt næringsliv. Det må bli inn-
ført en omstillingsavgift på olje- og 
gassproduksjon som øremerkes til 
havvind eller andre grønne prosjek-
ter for å øke investeringer og sikre 
lønnsomhet. Oljeindustrien må få 
strengere skatteregler der staten 
tar mindre risiko, samtidig som vi får 
på plass en omstillingsskattepakke. 
Den må reflektere at vi må gjennom 
en raskere omstilling av den globale 
økonomien enn vi noensinne har sett 
tidligere. Staten må sørge for en 
storstilt satsing på flytende havvind 
og andre nøkkelnæringer før 2030.

1.

2.

3.

4.

STANSE OLJELET-
ING OG FRIGJØRE 
FAGFOLK TIL DET 
GRØNNE SKIFTET

BEGRENSE OL-
JEPRODUKSJON 
OG KOBLE LEV-
ERANDØRINDUS-
TRIEN PÅ GRØNN 
INDUSTRI

LEGGE EN HEL-
HETLIG PLAN FOR 
GRØNN  ARBEID-
SKRAFT ETABLERE 

GRØNNE VERDI-
KJEDER – FØR 
TIDA ER UTE
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14.

VI HAR TRUA, HAR DU? 

TAKK FOR AT DU HAR LEST DENNE BROSJYREN! VI HÅPER AT DU HAR BLITT 
KLOKERE PÅ HVORDAN VI BEST IVARETAR BÅDE FRAMTIDAS KLIMA OG FRAM-
TIDAS ARBEIDSPLASSER.

En omstilling må skje. Verden har al-
lerede funnet mer olje og gass enn vi 
kan forbrenne for å ha håp om å nå 
1,5-gradersmålet. Vi kan velge om 
den skal skje styrt og forutsigbart - 
eller overlates til tilfeldighetene. Vi 
vet at det er mulig å gjennomføre 
en grønn rettferdig omstilling. Det 
er mulig å bygge opp nye grønne 
industrieventyr, sikre velferd for 
framtida og garantere framtidas 
generasjoner at vi kutter utslippene 
vi har forpliktet oss til.  Norges vei til 
dette leder ut av oljealderen og inn i 
en fornybar framtid.

Rettferdighet handler om å favne og 
fordele. En god plan som sikrer ret-
tferdig fordeling av byrder og goder 
vil gjøre omstillingen trygg. Man kan 
legge mye i ordet trygghet, men det 

henger ofte tett sammen med fo-
rutsigbarhet. At hverken markedsk-
refter, politikere eller naturkatast-
rofer plutselig skal snu opp ned på 
livet ditt eller til menneskene rundt 
deg. Den største tryggheten vi kan 
gi arbeidstakere og kommende gen-
erasjoner er å ta klimautfordringene 
og miljøproblemene på alvor.

Noe annet enn olje og gass som ikke 
er fornybart, er tid. Vi har kun tida av 
veien for å løse utfordringene vi står 
ovenfor. Heldigvis har mennesker en 
tendens til å få ut fingeren når en 
tidsfrist nærmer seg. Vi håper dette 
hjelper oss til å ta de riktige valgene 
og ikke kaste bort mer tid på å klam-
re oss til en fossil fortid. Det er nå det 
gjelder.

VI GLEDER OSS TIL DET NYE GRØNNE EVENTYRET!



16.

TITTEL

Mint quae plicipsam, sapitis nosam 
ducid eum nonsequid explabo riatur 
as vita im et modis reprorpor sum 
quid molorest, aut eium dit quae no-
bita aceped militium veleste coriae 
num eaquat molupis cillorat.

Res ut qui omniet et que et is sita vo-
lor molesectus audi corias etus mo 
quos experchilla none ne prepe viti-
bust veliatet doluptatusam et utat-
uri untis esequia volupiet perum que 
optam accum aut quibustio. Neque 
pore reri aut maiorem nonsequi dol-
lia dolorep editatur re, qui verrum 
nim quo eumquatum rem endele-
nim faccus, cus, omnis senis et aut 
eni cor magnimpelent rernat que 
siti res qui dolessequis simintur alia 
cus et doluptation pereperae cus, 
sam quis dolorpostio quas vid ea vo-
lut quissum core pore volo deliquos 
dolorest, iliquis siminulpa sa dolorep 
tasperf erepell aborerchil impere co-
rum alis et fugiatiunt ut aut inctat.

wNeque velicipis endigen imperento 
blam cum harcidebitas as evere con 
ne nonem as modigni hicturis sum 
arit omnihil ipsum quas eiumendam 
ut aut eum nat aute am lique doloria 
quas rernam quis et volenec aborror 
ecatiurent utasitempor aut di ut unt 
ullacesequo blandes rerchil litiisquid 
mi, simus.
Ne dollum laborio omnis ea sume 

eturitaque vel in nitatis sus nis quo-
dictiusam dolorepe que voloremque 
nobis esed quid minciendia conseni 
minulla ntibus in pre si sit rerup-
tatio exerum, omnimax imincta 
tioribu sciatem faciate stionectur, 
sam quodit, ipicimolora necea audi 
as aborum, aut que es et ut lique 
eum venihiti acilicto que coriorrum 
esequib uscipsum, quuntib eatem. 
Accae porat unt experferspis exeri 
re soluptae quisseceaque liquiatiis 
dicilis ulles quis de offic tem resti-
bu sanduci llignih ilignihil idendaest, 
omnis

EN BROSJYRE 
OM HVORDAN 
VI SKAL FÅ TIL 
EN RETTFERDIG 
OMSTILLING UT 
AV OLJEALDE- 
REN OG INN I 
EN FORNYBAR 
FRAMTID. 


