Industrikraft nå!
EFTAs overvåkningsorgan ESA har nylig konstatert at den norske modellen for kraftavtaler
til industrien ikke er mulig å videreføre innenfor EØS-regelverket. Olje- og energiminister
Åslaug Haga har sagt at tiden for billigere kraft til industrien er forbi.
Industrikraft er noe regjeringen har lovet i Soria Moria-erklæringen, men nå krever ESA at
systemet avvikles. Over hele Norge finnes det lokalsamfunn hvor hjørnesteinsbedriften er
avhengig av billig og langsiktig tilgang på elektrisk kraft. De siste 15 årene har vi sett at
elektrisk kraft har blitt omgjort til en vare i et marked som ikke alltid er like stabilt.
I sommer ble det satt ned et utvalg bestående av representanter fra regjeringen, industrien og
fagbevegelsen som skulle løse utfordringene med industrikraftkontrakter. Fremdeles er det
ingen løsning i sikte, og regjeringen er langt på overtid i forhold til det de har lovet. Arbeidet i
utvalget stoppet opp etter statsrådsskiftet. Tida er knapp. Allerede har en rekke
industrikraftkontrakter gått ut, og de neste tre årene vil alle statsbestemte kontrakter utløpe.
Dersom regjeringen skal gjøre alvor av sine lovnader om en aktiv europapolitikk må de vise
dette med handling nettopp i slike saker som er av vital nasjonal interesse. Norge er en av
verdens største energinasjoner, med enorm eksport. Energiressursene er kontrollert av den
norske stat. Med et slikt utgangspunkt er det selvsagt mulig å finne løsninger på
kraftutfordringene for norsk industri. Det er Stortinget – ikke EU – som skal bestemme
hvordan vi skal bruke våre rike naturressurser.
Nei til EU krever at regjeringen viser handlekraft og sikrer fortsatte industrikraftavtaler.
Tålmodigheten er slutt. Lokalsamfunn og fagforeninger har krav på å få regjeringens forslag
på bordet. Hvis det ikke er mulig å sikre fortsatt drift av hjørnesteinsbedrifter i norske
lokalsamfunn innenfor rammene av EØS, må det settes i gang en åpen debatt om avtalen. For
at en slik debatt skal bli reell, trengs det en offentlig utredning om alternativer til EØSavtalen.

