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Ta kampen for framtida industri 

Vi står en situasjon med nedbemanning og arbeidsledighet i oljeindustrien. Det er absolutt nødvendig å ta 
grep for å sikre industriarbeidsplasser på Vestlandet. Vi må benytte denne situasjonen til å tenke nytt. Det er 
lite bærekraftig å fortsette å basere industrien på fossil energi. Målet er en bærekraftig og fremtidsrettet 
industri og næring med reell endringsvilje. Det må legges til rette for en gradvis overgang mellom 
petroleumsbaserte arbeidsplasser og nye grønne arbeidsplasser. Det er i dag bred enighet mellom 
fagbevegelse og miljøbevegelse om at det er behov for 100.000 nye grønne arbeidsplasser i nærmeste 
fremtid. Ved å bygge grønne testanlegg for ny energi kan vi opprette og bygge grønn sysselsetting med tanke
på å skape nye arbeidsplasser som fremtiden og miljøet er tjent med.

Hordaland SV ønsker:
 Eierskap med klar styring i en grønn og bærekraftig retning.
 Sterk politisk styring mot et nullutslippssamfunn.
 Å bli verdensledende på utvikling og kommersialisering av nullutslippsfartøy som vil sikre 

fremtidsrettede arbeidsplasser langs kysten.
 En industri som bidrar til å omstille samfunnet til et nullutslippssamfunn.
 Økt fokus på reparasjon, resirkulering og gjenbruk for å spare miljøet og skape nye arbeidsplasser.
 Videreutvikle eksisterande industri og støtte framtidsretta industriprosjekt gjennom auka satsing på FoU.
 Økt prioritering og kompetansebygging på alternative kraftkilder for å erstatte petroleumsindustrien.
 Auka satsing på ENØK i kraftproduksjon, industri, hushaldninger, offentlege og private bygg.
 Å trygge etter-og videreutdanning slik at arbeidstakere får mulighet til å omstille seg et arbeidsmarked i 

endring.
 Sikre nasjonalt eierskap til naturressurser.
 Bruke meir av vasskrafta til framtidsretta industri i Norge istaden for å byggje krafteksportkablar.
 En deling av risiko mellom staten og private aktører for å sikre innovasjon og utvikling av grønne 

arbeidsplasser.
 Satse på grønn infrastruktur for bla lyntog og el bil.
 Etablere grøne kompetansesenter og testlabar i alle landsdeler.
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