
 
 

 

 

Fra: Fredrikke Kristoffersen
Sendt: 9. desember 2020 15:58 
Til: OED-Verdiskaping <Verdiskaping@oed.dep.no> 
Emne: Innspill til langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser 

Gjør det gunstig og oppfordre eksisterende energiselskaper til å utvikle seg innen nye 
kunnskapsområder og forretningsområder. Det er mye kunnskaper og erfaringer innen dagens 
energiselskaper som kan overføres til andre deler av energibransjen og la de i tillegg få forbedre 
dagens løsninger til mer miljøvennlige løsninger (eks. elektrifisering og digitalisering). 

Tilby gratis utdanning som ansatte i energisektoren kan ta når man ønsker - dette da for de som vil 
tilegne seg nye kunnskaper. Dette må kunne kombineres med jobb, da de fleste ikke har råd til å gå 
tilbake til å være studenter. Dagens digitale løsninger burde kunne tilrettelegge for at det er noe man 
kunne ta i eget tempo i tillegg til jobb - gjerne på høyskole/universitetsnivå der man får studiepoeng 
for det og da gjerne har kun avsluttende eksamen som vurdering. Dette gjerne der arbeidsplassene 
er i dag i energisektoren. 

Oppfordre bedriftene til å ha norske ansatte med faste avtaler - få bort ufrivillige midlertidighet som 
mange konsulenter må ta til takke med i dagens usikre marked. 

Sats på norske bedrifter, og ikke la utenlandske investorer og selskaper som gjerne betaler minimalt 
med skatt til Norge få førstrett på nye felt og områder. Mange av disse selskapene har også 
utenlandske ansatte som ikke etablerer seg i Norge eller betaler skatt her. 

Sats på å etablere virksomhet der for bor nå, slik at de slipper å flytte og skape enda mer press i 
områder der boligpriser er høye. Sats på bedrifter som vil gi arbeid til leverandører over hele landet 
og som gjør at de som bor på forskjellige steder kan skape seg arbeid der de bor. 

Fremhev viktigheten av energibransjen, og ikke la miljøbevegelsen få spre feilinformasjon. Mer 
kunnskap om statsbudsjettet og hvor Norges inntekter kommer fra burde synliggjøres bedre. 

Viktigst av alt - få innspill fra de som kan bransjene og gjerne fra store og mindre selskaper fra ulike 
steder i landet. 

Med vennlig hilsen 
Fredrikke Kristoffersen 


