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Innspill til Prop.113 L (2019-2020) Midlertidige endringer i 
petroleumsskatteloven 
 

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med over 91 000 medlemmer 

fordelt på alle sektorer. Vi har nærmere 10 000 medlemmer som er ansatt i olje-, gass- og 

leverandørindustrien. 

NITO er svært glad for at regjeringen imøtekommer NITO og bransjen sitt krav om direkte 

utgiftsføring av investeringer i oljesektoren.  Det vil bidra til å hindre eller redusere masseoppsigelser 

i leverandørindustrien som allerede er varslet og igangsatt. Det er imidlertid noen elementer i 

forslaget som vil svekke effekten av de midlertidige endringene i skattesystemet.  Dermed får ikke 

pakka den ønskede virkningen for arbeidsplasser, verdier og kompetanse landet trenger i tiden 

framover. Ikke minst gjelder dette for leverandørindustrien.  

 

Det opprinnelige forslaget fra næringen/NITO ville bedre likviditeten til selskapene, og samtidig øke 

lønnsomhet for nye prosjekter. Regjeringens forslag til direkte avskrivninger vil styrke likviditeten for 

selskapene, men virkningen av reduksjonen i friinntekten svekker formålet med forslaget - nemlig å 

skape lønnsomt grunnlag for nye prosjekter og ny aktivitet i industrien.  

 

Den foreslåtte reduksjonen i friinntekten vil svekke lønnsomheten for nye prosjekter sammenliknet 

med NITOs/industriens forslag. Regjeringen har også foreslått tidsrammer for forslaget som 

selskapene varsler vil medføre at flere og betydelige prosjekter ikke vil videreføres eller igangsettes. 

Det er viktig å understreke at dette ikke bare dreier seg om viktige og lønnsomme prosjekter for 

virksomheten på norsk sokkel. Det er viktige prosjekter også for HMS, sikkerhet, klima og miljø. 

NITO ber derfor om at forslaget justeres i tråd med NITO og bransjens forslag, som innebærer at 

selskapene får fradrag for hele investeringskostnaden, inklusive friinntekten, i det året investeringen 

foretas.  NITO mener også at for å sikre at dette tiltaket bidrar til å forsere grønn industriutvikling 

bør det stilles krav til “grønt” innhold i prosjektene/investeringene.  Det bør og knyttes forpliktelser 

til prosjektene som sikrer ringvirkninger og sysselsettingseffekter for leverandørindustrien. 

Ordningen må bidra til å redde industriarbeidsplasser og kompetansemiljøer i Norge. 
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