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Grønne vekstbedrifter i fare
Fornybar bransjen er en ung vekstbransje som er viktig for at Norge skal nå sine fremtidige miljømål.
Bransjen består av en rekke små og mellomstore bedrifter i tidlig vekstfase, som ikke har rukket å
opparbeide nødvendige kapital til å motstå en krise som vi opplever nå. Om bedriftene kommer seg
gjennom den pågående krisen, vil de representere et betydelig antall grønne, og fremtidsrettede
arbeidsplasser over hele landet. Den pågående krisen treffer de grønne vekstbedriftene på flere
måter. Svak krone, leveranse problemer som følge av krisen, og et marked som stopper helt opp i
det korte-/mellom-lange bildet.
De grønne bedriftene faller dessverre også på utsiden av de gode hjelpepakkene som har blitt
etablert de siste ukene, fordi de har rigget seg for vekst med investeringer, opplæring og
oppbemanning som nå ikke lar seg bære. De grønne vekstbedriftene trenger hjelp til å komme seg
gjennom krisen, og et viktig bidrag til dette vil være at markedssiden ikke stopper opp. Tiltak som
foreslås nedenfor vil også bidra sterkt til å skape aktivitet og sysselsetting over hele landet, og trolig
være et viktig bidrag for at de grønne vekstbedriftene skal overleve.
300.000 arbeidsledige kjøper ikke solceller
Privatmarkedet bør stimuleres. Enova må tilføres midler, og instrueres til å øke støttenivået og fjerne
unødige barrierer for fornybarinvestering til egen bolig. Støtten bør stimulere private husholdninger
til å investere i grønne løsninger. Dette kan gjøres raskt, og vil virke raskt over hele landet. På noe
lengre sikt bør man bør også se på tiltak som mva / rotfradrag. Her har vi mye å lære av Sverige, når
dette utformes.
Bedrifter må få hjelp til å rigges for den grønne fremtiden
Med det økonomiske bakteppet mange bedrifter opplever nå, vil trolig mange fornybare prosjekter
settes på vent. Det må etableres støtteordninger for å stimulere bedrifter til å gjennomføre grønne
prosjekter, nå. Rene støtteordninger og eventuelt gunstige lån fra Innovasjon Norge vil være viktige
virkemiddel, i tillegg til eventuelle fradragsmuligheter. Mangel på støtte til grønne prosjekter til
bedrifter, vil trolig innebære en betydelig forsinkelse i gjennomføringen av det grønne skiftet,
spesielt etterkant av koronakrisen.
Offentlige- og kommunale bygninger og prosjekter
Offentlige prosjekter bør settes i gang nå. Kommunene bør få støtte til igangsetting av prosjekter, på
denne siden av året. Klarer bedriftene å leve gjennom krisen nå, må det være etterspørsel på den
andre siden. Det bør tas investeringsbeslutninger nå, og prosjekter som kan fremskyndes, bør
fremskyndes. Mindre prosjekter som ikke må utlyses via Doffin må forseres.

De arbeidsplassene våre medlemsbedrifter skaper, vil trolig være viktig for fremdriften i det
nasjonale grønne skiftet. Vi håper snarlig tiltak og handling for at det viktige arbeidet våre
medlemsbedrifter bidrar med ikke skal stoppe opp.
Flere bransjeorganisasjoner og enkeltvirksomheter har tatt til orde for at direkte støtte fra staten kan
bidra til omstilling. Vi bør passe på at ikke bedrifter som allerede bidrar til det grønne som fornybar
bransjen falle utenfor. Norge har allerede har en rekke bedrifter som i dag er på rett side av det
grønne skiftet. Mange av disse er hardt rammet av COVID-19.
Solenergiklyngen er et partnerskap bestående av 90 bedrifter i hele verdikjeden innenfor solenergi
og energisystemer i tillegg til FOU partnere og samarbeidspartnere. Markedet er både nasjonalt og
internasjonalt og i sterk vekst og partnerne er spredt over hele landet. Solenergiklyngen er en del av
det nasjonale programmet for næringsklynger i regi av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.
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