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Fredag morgen sprakk nyheten om at Hydro selger sin enhet for valsede produkter (Hydro Rolling) til 
det amerikanske spesialfondet KSP Capital Partners. Dermed havner de to valseverkene på Karmøy og i 
Holmestrand på utenlandske hender. Tilbake står 630 norske ansatte som er bekymra for sin fremtid.

Norsk prosessindustri er verdens reineste. Aluminium i Norges produseres med fornybar vannkraft, ikke 
skitten kull- eller gasskraft. Produktiviteten er høy og arbeidsforholdene i en helt annen liga enn i mange andre 
land. Den industrien vi har i Holmestrand og Karmøy er industri vi må satse på for fremtida. Men regjeringa gjør 
dessverre motsatt.

Staten er største eier i Hydro og kunne brukt sin eiermakt til å påvirke Hydro til ikke å selge. Men 
næringsminister Iselin Nybø har følgende å si om eierskapet: «Statens mål som eier er høyest mulig 
avkastning over tid.” Denne holdning til statlig eierskap har fått dominere norsk næringspolitikk de siste 
årene. I stedet for et passivt statlig eierskap som sitter på sidelinjen og ser på at norske selskaper selges til 
utlandet, så mener Rødt at det trengs en aktiv statlig industri- og næringspolitikk. Målet med statlig eierskap 
må være å bevare norske arbeidsplasser, sørge for at vi videreforedler råvarer i Norge og at vi aktivt investerer i 
fremtidens grønne arbeidsplasser. Da vi fant olja var det avgjørende grepet på norsk sokkel at staten gikk aktivt 
inn både med direkte eierskap til naturressursene og gjennom å bygge opp Statoil. De fleste er i dag enige 
om at dette var en suksess. Likevel er det påfallende lite vilje til å bruke suksessoppskriften fra den gang. I 
stedet for å føre en aktiv næringspolitikk, sitter regjeringen stille og ser på at selskaper staten eier selger viktig 
industri ut av landet.

Rødt mener at staten nå må trekke i nødbremsen og selv kjøpe valseverkene i Hydro. Det kan være et steg i 
riktig retning for å bli kvitt statsallergien og gjenreise en aktiv industri- og næringspolitikk.
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