Politisk
eksamen

i grønn konkurransekraft
Elektroforums vurdering av politiske programmers relevans for
klimavennlig økonomisk vekst

Muligheter til grønn verdiskaping
Norges rike tilgang på fornybar elektrisitet gir oss enestående konkurransefortrinn i det globale grønne skiftet.
Elektroforum har seks medlemsorganisasjoner som representerer bedrifter i ulike ledd i den elektrotekniske
verdikjeden. Vi arbeider for et felles mål om å realisere Norges og våre medlemmers potensial for grønn verdiskaping.
Høsten 2017 er det stortingsvalg, og da legges grunnlaget for klima- og næringspolitikken de neste årene.
Elektroforum har vurdert programmene som de politiske partiene stiller til valg på. Vil partiene legge til rette for å
realisere potensialet for grønn verdiskaping? Klarer vi å utnytte konkurransefortrinnet den rike tilgangen på fornybar
elektrisitet gir oss?
Selv om partiprogrammene er vedtatt, håper vi også at vår gjennomgang og vurdering vil gi de ulike partiene innspill
til hvordan de fremover kan føre en enda mer offensiv politikk for grønn verdiskaping. Tar en det beste fra hvert parti
har Norge alle muligheter til å bli en vinnernasjon i lavutslippssamfunnet.

Slik har vi gått frem
I mai 2016 overleverte Elektroforum et innspill til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft1. Innspillet
identifiserte og kvantifiserte elektrobransjens potensial for grønn verdiskaping i form av reduserte klimagassutslipp,
økt verdiskaping og nye arbeidsplasser innen tre områder:
• En klimavennlig transportsektor
• Grønn industriell vekst
• Energioptimale bygg
Innspillet inneholdt også en rekke anbefalinger til endringer i de offentlige rammebetingelser som vi mener vil legge
til rette for at potensialet for grønn verdiskaping kan realiseres.
Det er disse anbefalingene som ligger til grunn for vurderingen av partienes programmer. Karakterene er gitt på
bakgrunn av følgende kriterier:
A) I hvilken grad har partiene mål som vil realisere potensialet for grønn konkurransekraft?
B) I hvilken grad vil beskrevne virkemidler og rammebetingelser sikre at potensialet kan realiseres?
Selve vurderingen baserer seg på partienes valgprogram slik de forelå ved utgangen av juni 2017. Vi tar forbehold
om eventuelle endringer i programmene, samt muligheten for at vi kan ha oversett noe i vår gjennomgang av
programmene.
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http://www.gronnkonkurransekraft.no/files/2016/07/elektroforum_gronnkonkurransekraft_sluttrapport.pdf
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Skuffer oss fordi manglende fokus på industriens konkurransevilkår kan utløse karbonlekkasje
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Skuffer oss fordi de mangler ambisjoner innen klimavennlig transport
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Imponerer oss fordi de ønsker å etablere landstrøm i alle havner innen 2030
Skuffer oss fordi de øker diskrimineringen av elektrisitet gjennom subsidiert vedfyring
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Karakteroversikt

Klimavennlig
transport

Industri

Energioptimale bygg

Utslippsfrie bygg

En klimavennlig
transportsektor

Utdrag fra vedtatt politikk, mål og virkemidler
• Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025
• Bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025
• Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy
• Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra være tilnærmet nullutslipp
• Alle nye riksvegferger skal benytte lav- eller nullutslippsløsninger
• Det skal etableres et CO2-fond for næringslivet
• Lovendring om rett til lading i borettslag og sameier
• Innføring av krav om at parkeringsplasser i nye bygg skal være «ladeklare» for fremtidig bruk av elbil
• Enova skal støtte utbygging av landstrøm i norske havner

Om lag en tredjedel av Norges totale utslipp av klimagasser kommer fra transportsektoren.
Norske myndigheter har gjennom klimaforliket på Stortinget forpliktet seg til betydelige
kutt i disse utslippene, noe som er mulig ved å utvikle og ta i bruk alternativer til fossile
transportløsninger.
I internasjonal sammenheng imponerer Norge med vår andel elektriske biler og utvikling av ladenettverk. Når
det gjelder øvrig veitransport, viser teknologiutviklingen at fremtiden også her kan bli helelektrisk. Vi mener
partiprogrammene bør stimulere til at den positive utviklingen fortsetter, slik at all veitransport er utslippsfri innen
2030.
Partiene bør også ha en sterk satsing på utslippsfri kollektivtransport. Flere norske busselskaper satser nå på ulike
løsninger basert på hydrogen, batterier og pantografer. Jernbanen i Norge er i all hovedsak allerede elektrifisert, noe
som gjør godstransport på bane klimavennlig allerede i dag.
Selv om sjøtransport blir ansett som et miljø- og klimavennlig transportmiddel sammenliknet med veitransport, er
det også her et betydelig potensial for utslippskutt. Landstrøm, batteriferger og andre nullutslippsløsninger langs
kysten er i ferd med å kommersialiseres, og partiene bør føre en politikk som bidrar til å realisere potensialet for både
utslippskutt og næringsutvikling i Norge.

MDG har ambisiøse klimamål. Delmål for transport grenser til hva de fleste
tror vil være realistisk å gjennomføre. Fase ut salg av nye fossile personbiler
innen 2020, og fossile varebiler og busser innen 2025, er eksempler på dette.
Partiet prioriterer flere tiltak som reduserer transportbehovet, men viser også
evne til nytenkning for å få på plass nullutslippsløsninger. Et godt eksempel er
forslaget om å etablere Marinova som pådriver for fremtidsrettet skipsindustri.
Dette er viktig for at det grønne skiftet også skal realisere grønn verdiskaping.
Det er ingen partier som har en mer offensiv satsing på utslippsfri transport, og
MDG får derfor toppkarakteren 6.

Venstre er villig til å bruke alt fra avgifter, subsidier, offentlige innkjøp, til
regulatoriske virkemidler for å nå sitt mål om en utslippsfri transportsektor.
Partiet har flere delmål som går på å utvikle og realisere nullutslippskonsepter
innen transport, og det pekes på Norges tilgang til ren energi, teknologi og høy
kompetanse som faktorer som vil gjøre dette mulig.
Selv om partiet fremstår som særdeles ambisiøst i sine mål, skulle vi gjerne
sett at programmet inneholdt flere konkete forslag til hvordan nødvendig
infrastruktur for elektrisk transport skal kunne bli realisert. F.eks. er det flott
at partiet ønsker å sikre god tilgang til normallading av elbil i hele landet, men
programmet sier ingenting om hvordan man skal få det til. Med dette på plass
hadde partiet vært nær en toppkarakter, men de lander på en solid 5er.
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SV sikter mot null utslipp i alle transportformer. Vi skulle imidlertid ønske
at partiet var mer tydelig på når og hvordan målet skal nås. Det er kun i
personbiltransporten at SV har satt et mål: 90 prosent nullutslippsbiler i
nybilsalget i 2021, og 100 prosent innen 2025.
SV skal imidlertid ha skryt for å ta i bruk flere og tøffere virkemidler enn
de fleste andre partier. I veitrafikken og kysttrafikken er partiet villig til å
ta i bruk strengere regulering og forbud mot fossile transportalternativer.
Kollektivsatsingen er ambisiøs, men mangler tydelige frister, noe som gjør at
transportkarakteren i sum havner på en 5er.

Høyre opererer med en rekke politiske etappemål på veien mot sin visjon om
utslippsfri transport. Selv om delmålene ikke er blant de mest ambisiøse,
fortjener Høyre honnør for at de skriver hvilket år de skal nås. Dessverre skal
ingen mål nås i løpet av kommende stortingsperiode.
Høyres svakeste punkt er satsingen på veitransport. Her gjenspeiler mål og
virkemidler et ambisjonsnivå som ligger under allerede vedtatt politikk. Bedre
er det med målet om en klimavennlig kollektivtransport i byene innen 2025,
men forslagene til virkemidler synes ikke å være helt tilstrekkelige. Høyre er
ambisiøse på kysttransport. Alle nye ferger og skip skal bruke klimanøytrale
energikilder eller nullutslippsteknologi innen 2030. Samlet sett får Høyre en
transportkarakter på 4.

Arbeiderpartiet går inn i valget med den sterkeste ambisjonen innen
kollektivtransport. Den skal som hovedregel være utslippsfri allerede i 2020.
Partiet gjør det også bra på veitransport, der satsing på elektrisk infrastruktur
og økonomiske virkemidler kan gjøre det mulig å nå målet om 100 prosent
nullutslipp i nybilsalget innen 2025.
Arbeiderpartiets transportkarakter blir imidlertid ikke bedre enn 4 på grunn
av svak satsing på utslippsfri kysttransport. Et mål om at kun de største
havnene skal ha landstrøm i 2030 er for dårlig.
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Senterpartiet vil at alle nye biler i 2025 skal være «basert på nullutslipps
teknologi». Denne formuleringen kan skjule et politisk handlingsrom
som åpner for fortsatt bruk av fossile brensler (f.eks. ladbare hybridbiler).
Elektroforum er også kritisk til partiets ønske om å øke bruken av gass til
transport når det finnes nullutslippsalternativer.
Partiet har en bra satsing på jernbane, men det som vipper partiets
transportkarakter opp til en 3er er satsingen på klimavennlig kysttransport.
Ingen andre er mer ambisiøse når partiet lover landstrøm i alle havner innen
2030, og partiet går faktisk så langt at de vil vurdere påkoblingsplikt.

«Transportsektoren bør være utslippsfri i 2030» skriver KrF i sitt valgprogram.
Målet er bra i seg selv, men det er ikke satt i sammenheng med konkrete delmål
eller virkemidler. Partiet har en grei satsing på veitransport, der bruk av
avgifter og CO2-fond for næringslivet er de viktigste virkemidlene.
Elektroforum er skuffet over at KrF ikke har tallfestede mål knyttet til
klimavennlig kollektiv- og kysttransport, og forslag til virkemiddelpakke
vurderes ikke å være tilstrekkelig for å akselerere den positive utviklingen
som vi har observert det siste tiåret. Når partiet også åpner for økt bruk av
gass til transport, blir det vanskelig å se hvordan deres mål om en utslippsfri
transportsektor skal nås. KrF lander derfor på en 3er.

Fremskrittspartiet har ingen klimamål for transportsektoren utover at partiet
ønsker å få mer godstransport fra vei til jernbane og sjøtransport. Partiet er
kritisk til bruk av avgifter og regulatoriske virkemidler for å redusere utslipp
fra transport. Begrunnelsen er at man risikerer å begrense enkeltmenneskets
frihet eller å svekke norsk konkurransekraft. Uten mål og virkemidler innen
veitransport og kysstransport står partiet egentlig til stryk, men et ønske om
å bygge ut kollektivtransporten sikrer partiet karakter. Den blir likevel ikke
bedre enn en 1er.
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Grønn industriell
vekst

Utdrag fra vedtatt politikk, mål og virkemidler
• Norge skal fortsatt være en ledende teknologi- og industrinasjon
• Det skal gjennomføres en klima- og teknologisatsing, finansiert gjennom avkastningen fra Klimafondet
• Industrien skal ha velfungerende kapitalmarkeder
• NOx-fondet skal videreføres i 2018-2025
• Det skal etableres et CO2-fond for næringslivet
• Miljøteknologiordningen skal styrkes
• Det skal settes strengere miljøkrav ved offentlige anskaffelser
• Datasentre skal ha redusert elavgift
• Enova skal kunne gi støtte til fullskala produksjonslinjer

Den norske kraftintensive industrien er godt posisjonert til å levere klimavennlige
produkter i fremtiden. For eksempel blir aluminium stadig viktigere i flere sammenhenger,
som innen bilindustrien for å redusere vekt, driftskostnader og utslipp. Tilsvarende ser
vi hvordan norsk silisiumproduksjon bidrar til å redusere karbonfotavtrykket i verdens
investeringer i solceller, takket være energieffektiv produksjon og bruk av fornybar energi.
Skal vi lykkes med grønn industriell vekst, må vi sikre bedriftene våre tilgang til de globale markedene på like vilkår
som utenlandske konkurrenter. Videre er det nødvendig med gode og forutsigbare støttemekanismer som kan bidra
til å utløse nødvendig teknologiutvikling. Industrien er allerede i gang med å utvikle og implementere klimateknologi
tilpasset lavutslippssamfunnet, men slike investeringer er ofte for kapitalintensive til at bedriftene kan bære den
økonomiske risikoen på egenhånd.
I tillegg til å videreutvikle eksisterende industri, bør rammebetingelsene legge til rette for at nye virksomheter
lokaliseres til Norge. Bare på den måten kan vi få full uttelling for våre naturgitte fortrinn.

Arbeiderpartiets industripolitikk bygger på en grundig vurdering av hva som
er Norges fortrinn og hvordan disse kan utnyttes til både industriell vekst og
nyetableringer. Videre er Arbeiderpartiet særdeles tydelige på hvordan man
skal sikre industrien like internasjonale konkurransevilkår, og viser f.eks. til
at man skal utnytte rammeverket i EU. Partiet understreker i tydelige ordelag
målet om at Norge må ta kraftressursene i bruk for å sikre grønn vekst. I sum er
dette godt nok til å gi Arbeiderpartiet toppkarakteren 6.

6
Global konkurranseevne
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I likhet med Arbeiderpartiet identifiserer også Høyre en rekke fortrinn
som Norge har som industrinasjon. Høyres plan er å bygge på disse
fortrinnene for så å skape en vekst som er bærekraftig og lønnsom. Høyre
synes således å identifisere industriens utfordringer og ønsker å legge til
rette for like konkurransevilkår, ny teknologi og nyetableringer. Viktige
virkemidler er CO2-kompensasjon, CO2-fond for næringslivet, etableringen
av et toppindustrisenter, samt etableringen av en vekststrategi for at norsk
næringsliv kan bli mer eksportrettet. Det eneste vi savner hos Høyre er
en ytterligere konkretisering av hvilke virkemidler som skal bidra til
måloppnåelse. Høyre får med dette en snittkarakter på 5.
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Venstre vil sikre industrien stabile rammevilkår. Det er positivt, men ikke
tilstrekkelig. Viktigere er det å sikre industrien like konkurransevilkår i et
internasjonalt perspektiv, noe partiet sier lite om. Venstre mener at industrien
vil styrke sine konkurransefortrinn i takt med reduksjonen den bidrar til i
klimautslipp, og virkemiddelpakken er derfor i større grad rettet mot utvikling
og bruk av ny teknologi. Venstre er konkrete på dette punktet og nevner bl.a.
en økning i avskrivingssatsen for klimainvesteringer til 30 prosent (fra 20).
Dette, sammen med økt støtte til utvikling, testing og kommersialisering
av ny industriteknologi, trekker karakteren opp og gjør at Venstre får en
industrikarakter på 4.

Miljøpartiets grønne vekststrategi er å satse målrettet på sektorer der Norge
har naturgitte fortrinn. Industrien er en av dem. I likhet med Venstre lykkes
ikke MDG med å identifisere og adressere utfordringen med å sikre like
internasjonale konkurransevilkår, noe som øker risikoen for karbonlekkasje.
Partiet satser derimot tungt på innovasjon, kunnskapsutvikling og
etableringen av nye bedrifter. Viktige virkemidler som partiet foreslår er
skattefordeler til nye, grønne næringer, etableringen av flere såkornfond,
skattefordeler, samt økonomisk støtte og etablering av testsentre for å utvikle
og fremme ny teknologi. Dette sikrer partiet en industrikarakter på 4.

Fremskrittspartiet er opptatt av å sikre at industrien drar nytte av
kraftressursene i fremtiden. De ønsker også å legge til rette for at nye
typer kraftkrevende industri etableres i Norge. Partiet får imidlertid ikke
toppkarakter fordi det ikke konkretiseres hvordan man skal sikre like
konkurransevilkår, nyetableringer og økte incentiver for teknologiutvikling.
Således blir programmet for lite forpliktende. FrPs ønske om å reforhandle
deler av EØS-avtalen skaper også usikkerhet knyttet til fremtidig europeisk
markedstilgang og industriens konkurransevilkår. Fremskrittspartiet lander
derfor kun på en sterk 3er.
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KrF har en ambisjon om å videreutvikle det som allerede er verdens grønneste
prosessindustri. Imidlertid følges ikke ambisjonen opp av en god plan eller
konkrete virkemidler. Det trekker opp at partiet eksplisitt nevner at de ønsker
å frede CO2-kompensasjonsordningen, i hvert fall frem til 2020. Utover dette
slår programmet kun fast at deres ambisjon skal sikres gjennom «gode
rammevilkår for kraftforedlende industri og andre næringer som har kraft
som sin primære innsatsfaktor». Det blir for lite spesifikt til å gi en bedre
industrikarakter enn 3.

Senterpartiet har som mål å beholde industriens andel av verdiskapingen
i samfunnet. Det er positivt at partiet lover å videreføre CO2-kompensasjon
og utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, men dessverre skaper
partiets motstand mot EU og EØS en stor usikkerhet knyttet til fremtidig
markedstilgang og behovet for like konkurransevilkår. Dette øker risikoen
både for konkurranseevnen og muligheten til å tiltrekke nye etableringer i
Norge. Partiet scorer bedre på støtte til ny teknologi. Avskrivningssatsen på
klimainvesteringer i industrien skal økes, samtidig som Enova skal sikres
rammer som bidrar til realisering av ny teknologi. Det er fine tiltak, men ikke
tilstrekkelige til å sikre partiet en bedre industrikarakter enn 3.

SV ønsker å «re-industrialisere» Norge. Partiprogrammet synes imidlertid
å overse den store utfordringen som ligger i å sikre industrien gode
internasjonale konkurransevilkår for å hindre karbonlekkasje. Mer positivt
er det at partiet lover å øke satsingen på testsenter for miljøteknologi, samt å
etablere et nytt nasjonalt program for avansert industriproduksjon. Sammen
med statlige garantiordninger for nye industribedrifter vil det kunne utløse
nye produksjonsprosesser og produkter i Norge. Partiets motstand mot
EØS-avtalen skaper imidlertid stor usikkerhet om både fremtidig europeisk
markedstilgang for norske industrivarer og behovet for like konkurransevilkår
som våre naboland. SVs industrikarakter blir derfor kun 2.

3
Global konkurranseevne
Støtte til ny teknologi
Ny grønn industri

3
Global konkurranseevne
Støtte til ny teknologi
Ny grønn industri

2
Global konkurranseevne
Støtte til ny teknologi
Ny grønn industri

15

En energioptimal
bygningssektor

Utdrag fra vedtatt politikk, mål og virkemidler
• Enklere byggeregler og reduserte byggekostnader, samtidig som kvaliteter skal ivaretas
• Fra 2020 skal alle nye bygninger være nesten nullenergibygninger
• Det skal spares 10 TWh energi i eksisterende bygg frem til 2030
• Bruk av fossil fyringsolje til varmeformål skal fases ut innen 2020
• Det skal stilles strengere miljøkrav ved offentlige anskaffelser
• Enova skal gi støtte til energitiltak i husholdningene, yrkesbygg og kommunale bygg

Bygninger står for om lag 35 % av energibruken i Norge. Denne energien er nesten
utelukkende fornybar, men det er likevel bred enighet blant aktørene i byggemarkedet
at norske bygg, og spesielt yrkesbygg, bruker mer energi enn nødvendig. Elektrobransjen
tilbyr en rekke produkter og tjenester som bidrar til smartere og mer effektiv energibruk i
bygg og som samtidig gir god lønnsomhet for byggets eiere og brukere.
Energioptimalisering av bygningsmassen handler imidlertid om mer enn bare å spare energi. Bygningene kan bli mer
aktive deltakere i kraftmarkedet ved bruk av ny teknologi, som distribuert kraftproduksjon (hovedsakelig i form av
bygningsintegrerte solceller og vindmøller), lokal lagring (batterier) og forbrukerfleksibilitet (evnen til å redusere eller
flytte forbruk i tid). Forbrukere kan således i større grad tilpasse seg kraftmarkedets tilbud og etterspørsel etter energi
og effekt i sanntid, for således å bidra til at kraft- og nettressursene utnyttes mer effektivt.
Rammebetingelsene bør stimulere til bruk av smarte energiteknologier der det er hensiktsmessig. Videre er det
behov for å fjerne rammebetingelser der elektrisiteten og elektrotekniske løsninger diskrimineres. Denne typen
rammebetingelser gir ingen positive klimaeffekter. Eksempler på dette er krav om tilrettelegging for bruk av
alternativer til direktevirkende elektrisk oppvarming i nybygg og behandlingen av elektrisitet i ordningen for
energimerking av bygg. Reguleringen av bygningers energibruk bør i stedet fokusere på en hurtig utfasing av fossile
brensler i alle faser av et byggeprosjekt, fra bygging til drift og avhending.

Venstre scorer bra på smart energibruk fordi de mener det er mulig å utnytte
nye og bedre teknologier gjennom smart rehabilitering og strenge krav
til nybygg. Partiet nevner eksplisitt automatisk strømmåling og digitale
styringssystemer som teknologier som gir nye muligheter. Vi savner
imidlertid forslag til konkrete virkemidler som kan realisere tiltak for aktiv
energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet. Partiet sier ingenting om
diskriminering av elektrisitet, men har et tydelig mål om bygg med null
utslipp. Gjennom offentlige innkjøp og Enova skal også byggeprosessen ha
lave utslipp. Venstres snittkarakter for byggsektoren lander på en 5er.

Det er flott at SV i partiprogrammet skriver at de ønsker seg smartere hus.
Dessverre foreslår de ingen virkemidler som vil bidra til dette. Forslag til
virkemidler begrenser seg til tiltak for energieffektivisering. I likhet med
Høyre er partiet mest tydelig når det kommer til utfasing av fossile brensler.
Her foreslås det helt enkelt et totalforbud, noe som trekker karakteren kraftig
opp. I snitt ender karakteren på 4 ettersom SV ikke synes å ville adressere
diskrimineringen av elektrisitet i byggsektoren.
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Fremskrittspartiets program sier at det er viktig å stimulere til smart
bruk av energi. Det er flott, men vi savner en konkretisering av hvordan
dette skal gjøres. FrP scorer imidlertid høyt på presiseringen av at det må
legges til rette for bruk av de energikilder/-bærere som totalt sett er mest
lønnsomme, miljøvennlige og effektive for samfunnet. Teknologinøytrale
virkemidler som partiet nevner i den sammenheng inkluderer skattefradrag
for håndverkstjenester (ROT-fradrag), samt andre skatte- og avgiftslettelser.
Dessverre har ikke partiet noen politikk for å sikre utslippsfrie bygg, noe som
trekker snittkarakteren ned til 4.

Miljøpartiet vil «legge til rette for at ny teknologi som tingenes internett og
automatiske målere skaper en positiv konkurranse om å bruke mindre energi.»
Det er en flott ambisjon, men partiprogrammet sier ingenting om hvordan det
skal gjøres.
Det er i hovedsak på målet om nullutslipp at partiet overbeviser. De vil fase ut
oljefyr i alle statlige bygg allerede innen utgangen av 2018, samt stille krav om
fossilfri anleggsdrift. I snitt lander MDG på karakteren 3 for satsingen på bygg.

Høyre vil stimulere til utbygging av bygninger som er langt mer effektive
enn dagens boliger. Intensjonen er god, men dessverre evner ikke partiet å
identifisere de mulighetene som ligger i smartere energibruk og ny teknologi
for behovsstyring, laststyring og forbrukerfleksibilitet. Programmet gir heller
ikke inntrykk av at man ser på diskriminering av elektrisitet som et problem.
Høyres sterkeste satsing innen byggsektoren er relatert til klima. Høyre vil fase
ut all fossil energi i byggsektoren innen 2020, noe som er mer ambisiøst enn
dagens politiske mål som kun gjelder oljefyr. Totalt blir det imidlertid kun en
sterk 3er.
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KrF har et positivt fokus på energieffektivisering i bygninger. Det er vel og bra,
men vi savner en fremtidsrettet politikk der man omfavner de nye mulighetene
som teknologiutviklingen gir oss. På enkelte områder virker KrF lite oppdatert,
som når de skriver om økte midler til Lavenergiprogrammet (som avsluttes
i 2017) og etablering av nettselskapers plikt til å ta imot overskuddsstrøm
(etablert i januar 2017). Vi kan derfor ikke tildele en bedre karakter enn 3.
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Senterpartiet skriver i sitt program at energiforbruket må og skal reduseres
i husholdninger, men har få virkemidler og tiltak utover det å «oppmuntre
til sparing av strøm i boliger, næringsbygg og offentlige bygg». Dette er ikke
spesielt fremoverlent.
I stedet for å oppmuntre til et velfungerende marked for energiløsninger i bygg,
synes partiet å prioritere reguleringer og krav som fremmer bruk av enkelte
energivarer. Bruk av økonomiske virkemidler synes å være ensidig rettet mot
vedfyring. Dette vil kunne bidra til å øke dagens diskriminering av elektrisitet,
som gjør at vi ikke kan gi en bedre snittkarakter enn 2.

Arbeiderpartiet har en sterk satsing på energi og klima i sitt program med
fem prioriterte satsingsområder. Dessverre er ikke energibruk i bygg et av
disse. Partiet har faktisk ikke noen prioriterte mål for bygningers energibruk.
Partiet vil riktignok redusere energibruken i offentlige bygg ved bruk av krav
til innkjøp og kontraktstildeling, men det er ikke nok til å gi høyere karakter
enn 1.
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Elektroforum ble stiftet i 1992 og består av seks organisasjoner som representerer
bedrifter i ulike ledd i den elektrotekniske verdikjeden. Organisasjonenes
medlemsbedrifter har om lag 200 000 ansatte og en samlet årlig omsetning på
nesten 800 milliarder kroner.
Følgende organisasjoner utgjør Elektroforum:
• EFO (Elektroforeningen) organiserer agenter, importører, produsenter og grossister av elektrisk utstyr.
• Energi Norge er en landsforening i NHO og organiserer netteiere, kraftprodusenter, strømleverandører og
el-entreprenører i Norge.
• Ifea (Industriens forening for elektroteknikk og automatisering) er en forening med medlemmer fra
virksomheter med elektro- og automatiseringsmiljø.
• Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til
systemintegratorene.
• Norsk Industri organiserer norsk prosessindustri, leverandørindustri, verftsindustri, verkstedindustri og
enkelte serviceindustrigrener, og er den største arbeidsgiverorganisasjonen i NHO.
• RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) organiserer rådgivende ingeniørbedrifter.

