
Vil du vite mer? 
 

 
 
Grønn Industri 21 er en utredning og en dugnad som samler alle gode krefter for en grønn 
industrisatsing. Vi bygger bro mellom klimaaktivister, industri og fagbevegelse. Vi utforsker 
Norges mulighet til å få ned utslippene globalt på en måte som bygger grønn industri nasjo-
nalt. Vi leverer utredninger og skaper debatt for å løfte den grønne industriutviklingens betyd-
ning for fremtidig sysselsetting, verdiskaping og velferd, fram mot stortingsvalget i 2021.  
 
Initiativet ble tatt av Manifest Tankesmie, som er folkefinansiert av 300 fagorganisasjoner fra 
nord til sør og fra grunnplanet til toppen av Unio og LO. Prosjektets samarbeidspartnere de-
ler engasjementet for grønn industriutvikling, men står ikke ansvarlig for utredningen. Alle 
konklusjoner står for Manifest Tankesmies regning.  
 
Skal Norge kutte utslipp ute for å slippe å kutte hjemme?  
Norge skal etterleve alle sine klimapolitiske forpliktelser hjemme. Men vi har, som et rikt olje-
land, moralsk ansvar for å gjøre mer. Som industrinasjon har vi også de teknologiske forut-
setningene.  
 
Hva utreder Grønn Industri 21?  
Vi er opptatt av hvordan næringslivet kan spille på lag for å gripe muligheter som utvikler og 
skaper arbeidsplasser. Hvilke grønne muligheter har ledende norske industrivirksomheter i 
verdensmarkedet? Hvordan kan staten hjelpe norske industrilokomotiv over i det grønne 
sporet? Målet er å få klimapolitikken inn i industripolitikken og industripolitikken inn i klimapo-
litikken. Dette krever en offensiv strategi og effektive tiltak – globalt og nasjonalt – innen det 
vi kaller klima- og industripolitikken.  
 
Hvordan skal dere få klimaaktivister og oljearbeidere til å bli enige om iskanten, letere-
fusjon og utvinningstempo? 
Vi ønsker å skape en levende arena for meningsbrytning som kan bidra til industrielle løs-
ninger og arbeidsplasser. Vårt mandat er ikke å utarbeide en ny oljepolitikk. Formålet med 
dette prosjektet er å fokusere på industriutvikling og satsing som vi står sammen om. Både 
klodens klima og norsk økonomi trenger en forsterket satsing på grønn industri.  
 
Hvilke næringer regner dere som grønn industri?  
Begrepet favner bredere enn vår utredning. Vi har valgt å ta for oss tre bransjer som blir av-
gjørende for Norge: Leverandørindustriene rundt olje og gass, maritim industri og den kraft-
foredlende industrien. Her ligger potensial for hundretalls milliarder i årlig eksport og over 
hundre tusen grønne industriarbeidsplasser. (Flere industrier blir viktige for det grønne skif-
tet, men dette prosjektet har ikke kapasitet til å utrede en bredt anlagt næringspolitikk). 
 
Prosjektet er delvis finansiert av industriselskaper knyttet til olje og gass. Blir resulta-
tet grønnvasking av oljeindustrien?  
Svaret er nei. Klimarelaterte risikoforhold innebærer også muligheter for å utvikle ny industri 
og skape arbeidsplasser. Vi ser et betydelig potensial i grønne framtidsnæringer som fly-
tende havvind og karbonhåndtering. Vi grønnvasker ikke den petroleumsrelaterte delen av 
selskapene, men står sammen med dem i en ambisjon om å løfte grønn industriutvikling 
høyere på politiske dagsordenen. Verken Kværner eller Aker Solutions legger noen som 
helst føringer for vårt arbeid og våre utredninger. Kværner og Aker Solutions støtter prosjek-
tet og initiativet som setter industriutvikling på dagsorden.  
 
Vil dere bruke opp oljefondet på å subsidiere norsk industri?  



Statens rolle i industriutviklingen blir et viktig tema for vår utredning, herunder den norske 
statens store finansielle styrke. Problemstillingen er likevel ikke om Norge skal «bruke» Olje-
fondet på industriutvikling, men om deler av oljeformuen bør investeres mer målrettet i det 
grønne skiftet.  
 
Hvem er Mariana Mazzucato og hva er Institute for Innovation and Public Purpose?  
Professor Mariana Mazzucato er ifølge The Times «verdens skumleste økonom», men «be-
undret av Bill Gates og konsultert av regjeringene». Mazzucatos institutt (IIPP) bidrar med 
ekspertise og delutredninger til Grønn Industri 21. IIPP hører til University College London, 
rangert som nummer åtte blant alle verdens universiteter (mens UiO ligger på 119. plass).   
 
Manifest Tankesmie hører til på rødgrønn side, er dette et valgkampjippo?  
Manifest Tankesmie er partipolitisk uavhengig, med meget bred folkefinansiering og forank-
ring i fagbevegelsens rødgrønne verdier. Derfor er det mest nærliggende for tankesmia å på-
virke partiene på rødgrønn side. Sp, Ap, SV, Rødt og MDG er knyttet til den politiske referan-
segruppen for Grønn Industri 21, men målet er å påvirke hele det politiske spekteret. Ingen 
partier står ansvarlig for anbefalingene fra Grønn Industri 21 og alle utredninger blir gjort til-
gjengelig for alle partier.  
 

https://www.thetimes.co.uk/article/dont-mess-with-mariana-mazzucato-the-worlds-scariest-economist-7xs6qlxpx
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020

