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Sektor- og grenseovergripende 
sammenhenger – kritiske for 
konkurranseevnen for industrien 
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Meldinger og utredninger med 
sektorutgangspunkt fra 3 ulike 
departementer 
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OED koordinerer en sektor- og 
grenseoverskridende analyse 
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Norsk påvirkning og eksterne føringer 

• Internasjonal klimaavtale        ?? 

     
 
• EUs politikkutforming 2014    2030 

     
     -klima/energi/industri 

 
• Norges politikkutforming                 

  
• Positivt signal fra Regjeringen at Norge er aktive i 

forhold til EU-prosessen også mens arbeid med 
melding foregår.  
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EUs mål for reduksjon av klimagasser 1990-
2030* 
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*EU-Kommisjonens forslag 

Tillatt med tiltak i 
andre deler av verden 

Antagelig uten 
tiltak i andre deler 
av verden 



Endringene i konkurranseevne gir store 
utslag i globale klimagassutslipp 
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Kilde: Eurometaux 



Europa importerer mer metall og 
"eksporterer" produksjon (karbonlekkasje) 
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Kilde: Eurometaux 



Norsk Industris innspill (1) 
Meldingsarbeidet må vektlegge og belyse 
sammenhengen mellom energi, klima og 
næringsutvikling. 
• Effektiv kraftforsyning en premiss for bærekraftig 

næringsutvikling og effektiv klimapolitikk.   
• Vise hvordan vi kan videreutvikle fornybar energi som 

et konkurransefortrinn. Foredling av kraft nær kilden 
er klimamessig fornuftig. 

• Norges rolle i andre lands energiforsyning og 
klimakonsekvenser av vår leverandørrolle – kraft, 
gass og teknologi – må vurderes inngående. 

• Dynamikken i nabolands energipolitikk/-marked må 
håndteres på en best mulig måte – skifergass, 
fornybarsatsingen, kull, etc. 

03.03.2014 7 



Norsk Industris innspill (2) 

• Nasjonal klimapolitikk må vurderes  i forhold til den 
globale virkningen. 

• Viktig å belyse sammenhengen konkurranseevne, 
karbonlekkasje og klimaresultat 

• Meldingen må drøfte hvordan Norge best skal utøve 
aktivitet i forhold til EU-prosesser og globale 
prosesser. 

• Meldingen må drøfte erfaringene og fremme forslag til 
videreføring og videreutvikling av næringsrelevante 
tiltak for på energi- og klimaområdet og andre 
rammevilkår som fremmer teknologiutvikling og 
investeringer i industrien. 
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Ingen fremtid uten 
teknologi 
Ingen teknologi uten 
industri 
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