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Teknas innspill til midlertidige endringer i petroleumsskatteloven - Prop. 113 L (2019-2020) 

Tekna viser til Finanskomiteens høring om midlertidige endringer i petroleumsskatteloven og 

ønsker å komme med et skriftlig innspill til denne.  

 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i Norge, og den 

største fagforeningen i Akademikerne med over 83 000 medlemmer. Våre medlemmer har 

mastergrad eller mer fra tekniske og naturvitenskapelige fagområder.  

 

Korona-pandemien og fallet i oljeprisen har truffet Norge hardt. Vi er nå inne i en situasjon som kan 

betegnes som «oljekrisen 2.0». Aktiviteten i industrien faller og fremtidsutsiktene er høyst usikre. 

Verdiskaping og arbeidsplasser som for uker siden var konkurransedyktige mistet med ett 

markedsgrunnlaget og står i fare for å forsvinne. Den langsiktige effekten kan bli høyere 

langtidsledighet og lavere omstillingstakt mot en grønnere økonomi.  

 

Over tid har Norge bygget opp verdensledende kompetansemiljøer innen olje- og gassvirksomheten. 

Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi sikre at kompetansen som muliggjør overgangen til lav- 

og nullutslippssamfunnet ikke går tapt. Teknologi- og kompetanseoverføring fra oljesektoren vil i 

denne sammenheng være helt avgjørende. Dette må gjøres gradvis over tid, derfor er det viktig at 

arbeidsplassene og kompetansemiljøene ikke forsvinner over natta.  

 

I årene som kommer vil det bli viktig å få sikret fremgangen i elektrifiseringen av norsk sokkel. I 

tillegg gjøres det hele tiden lavkarbonprosjekter som moderniserer og kutter utslippene fra 

oljevirksomheten. Slike prosjekter er ofte økonomiske marginale og ville med stor sannsynlighet ha 

blitt kuttet gitt dagens økonomiske utsikter. Innretningen av regjeringens forslag bedrer likviditeten, 

men gir ikke den økonomiske lønnsomheten som er nødvendig. Flere elektrifiserings- og 

lavkarbonprosjekter vil ikke bli realiserte med regjeringens forslag slik det når foreligger. 

 

Tekna ønsker derfor at Stortinget finner en modell som bedrer likviditeten, og som i tillegg gir 

styrket lønnsomhet for planlagte elektrifiserings- og lavkarbonprosjekter uten å svekke statens 

skatteinngang.  
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Med vennlig hilsen 

Tekna – Teknisk-naturvitenskaplig forening  
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