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Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft –
skal lage forslag til nasjonal strategi
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Norges omstilling skal være grønn –
rammer for strategien
• To drivere:
– omstilling hvor petroleumsnæringen blir mindre motor
– klimatrusselen og et fremtidig lavutslippssamfunn
• Fremtidens arbeids- og næringsliv må være grønt, smart og nyskapende.
• Norge har et godt utgangspunkt
• Strategien skal bidra til å stimulere omstilling, innovasjon og grønn
konkurransekraft.

Mandat
Utvalget skal bidra til å skape offentlig debatt
Utvalget skal innhente innspill fra sentrale samfunnsaktører og i ulike deler av landet
Fremme forslag til overordnet strategi for grønn konkurransekraft med 2030 som tidsperspektiv, med tanke på videre
omstilling mot et lavutslippssamfunn i 2050, hovedspørsmål:
•

Rammebetingelser:
– Hvilke er de viktigste globale og regionale endringsprosesser som utgjør drivkrefter og hindringer for den grønne
omstillingen fram mot lavutslippssamfunnet?

•

Konsekvenser:
– Hvilke utfordringer og muligheter reiser disse endringene for norsk næringsliv?
– Hvilke samfunnsområder og sektorer vil bli sterkest berørt?

•

Konkurransefortrinn:
– Hvor har Norge best forutsetninger og hva er våre største utfordringer i møtet med disse endringsprosessene?

•

Prioriteringer:
– Hva bør være de overordnede prioriteringer og tiltak for å utvikle innovasjon og grønn konkurransekraft for Norge?

Utvalget operasjonaliserer dette til å jage etter løsninger og tiltak som:

reduserer klimautslipp + skaper verdier + skaper jobber

7 større dialogmøter med bransjer
45 kontaktmøter med bedrifter og organisasjoner
Utvalget har bidratt til ca 20 møter og konferanser
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7 bransjer lager veikart mot lavutslippssamfunnet 2050

•
•
•
•
•
•
•

Prosessindustrien: Norsk Industri, Elkem, Hydro, Eyde-nettverket, Yara, Norcem, Borregaard mfl, 9.5
Avfalls og gjenvinningsindustrien – Sirkulær økonomi: Norsk Avfall, Norsk Gjenvinning, mfl 8.6
Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse, 23.6
Olje og gassnæringen: Norsk olje og gass, Norsk industri, Rederiforbundet, LO
Norsk Landbrukssamvirke
Transport, NHO transportforeninger
Norsk Vann

Industrien i Norge har altså to relativt faste
ambisjonsterskler å forholde seg til. Den
første er EUs målsettinger for 2030, hvor omfanget
av norske industribedrifters klimatiltak avhenger av
kvoteprisen. Den andre er krav om vesentlige
utslippskutt i 2050.
Et utvalg av landets industribedrifter innenfor blant
annet prosessindustrien og olje- og gassnæringen
skal etter bestilling fra Ekspertutvalget for Grønn
konkurransekraft lage et veikart for sektorenes
samlede klimainnsats frem mot 2050; et arbeid som
allerede er påbegynt.
Målsettingen med veikartet er å identifisere
de teknologiske løsninger som kreves for å nå
eller nærme seg nullutslippsvisjonen uten at
dette går på bekostning av konkurransekraft
og verdiskaping. Utformingsarbeidet for
prosessindustrien ledes av Norsk Industri og
for olje- og gassnæringen av Norsk olje og
gass og Norsk Industri
Fra Norsk Industri Konjunkturrapport 2016, side 113

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse
Norge vil få en netto tilvekst på om lag 2,6 millioner
kvadratmeter bruksareal i bolig- og yrkesbygg hvert år
de neste 25 årene. Hvis vi skal nå klimamålene må hver
og en av disse kvadratmeterne bygges med 2050 for
øye, skriver Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn
Byggallianse.
Innen 2050 skal vi være et nullutslippssamfunn. Tiden
er knapp og nedtellingen er allerede i gang. Hva skal
norsk eiendomsbransje gjøre?
Grønn Byggallianse flagger derfor behovet for et veikart
mot 2050 for norsk eiendomsbransje. Sammen med
Norsk Eiendom skal vi denne sommeren presentere vår
anbefaling for veien mot 2050 og skissere konkrete,
gjennomførbare og kostnadseffektive tiltak som vil
hjelpe eiendomsbransjen til å nå utslippsmålet.
Arbeidet er allerede i gang. Klimamålene fra Paris vil
skylle inn over Norge også. Da kan et veikart være til
stor hjelp.
(sakset fra estate nyheter 26 februar 2016)

God stemning i arbeidet med #veikart for #sirkulærøkonomi –
motivert gjeng hos NG i dag @AvfallNorge #vesar @kldep

- "Ta oss med på laget.

Ekspertutvalget må
bruke studenter i
dialoger og
utredningsoppdrag!"

Fokusområder

Områder som gir verdiskaping gjennom som nasjonale klimamål nås
Samfunnsinvesteringer til klimakutt anvendes samtidig til å fremme næringsvekst

1. Effektiv og utslippsfri transport
2. Global leverandør av grønn skipsfart
3. Ren produksjonsteknologi for prosessindustrien
4. Petroleumssektor med lavutslippsproduksjon
5. Klimavennlig jordbruk

Arbeidshypoteser fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Fokusområder

Områder med verdiskapingspotensial hvor komparative fortrinn må videreutvikles så Norge kan forsyne verden
med løsninger og ressurser for lavutslippssamfunnet, men hvor det ikke trengs kraftige utslippskutt i Norge

6. Bærekraftige marine næringer
7. Leverandør av fornybar kraft og effekt
8. Leverandør av lavutslipp teknologi og energiløsninger
9. Lavutslippsenergi fra fossile kilder ved bruk av CCS
10. Livsvitenskap

Arbeidshypoteser fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Fokusområder

Smarte tilretteleggere som kan sikre verdiskaping gjennom å styrke sektorer hvor kraftige nasjonale klimakutt
gjennomføres, og/eller hvor Norge har komparative fortrinn

11. Smarte forbrukere – holdninger og adferd
12. Det smarte, effektive, attraktive og rene Norge
13. Sirkulær økonomi som sikrer effektiv ressursbruk
14. Bærekraftige investeringer og grønne finansieringsløsninger
15. Smarte og effektive bygg
16. Skog – og annen biomasse
17. CCS infrastruktur
18. Hydrogen infrastruktur

Arbeidshypoteser fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Standarder & grønn konkurransekraft
•

Grønn konkurransekraft krever en miks av å fortsette med ting som fungerer, og mye
innovasjon

•

Standarder hjelper oss å være effektive med det som fungerer, men i mindre grad med
innovasjonen

•

Innovasjon kan forståes som å "hoppe mellom" standarder

•

Jakter på nye løsninger som kan gi grønn konkurransekraft: klimakutt + verdiskapning +
sysselsetning

•

Når løsningene er på plass, kan standarder hjelpe med rask utrulling, og være med å
sikre at de beste vinner

•

Standarder hjelper oss også få til systeminnovasjoner, og slike trenger vi for den grønne
fremtid

