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Hva er Prosess21
Forumet skal ha oppmerksomhet om både utslipp fra norsk prosessindustri og hvordan denne industrien bidrar indirekte til
utslippsreduksjoner i andre virksomheter og sektorer i Norge og internasjonalt. Hovedoppgaver for forumet er å vurdere:
1. hvordan den samlede virkemiddelbruken, inkl. forskningsinnsatsen og annen innovasjonsfremmende aktivitet som
angår prosessindustrien, kan innrettes for å oppnå de langsiktige klimamålene på en effektiv måte,
2. kostnader ved forslag til nye, eller endringer i eksisterende, FoU-programmer eller andre virkemidler, konsekvensene for
prosessindustrien og virkninger på utslipp av klimagasser i Norge og internasjonalt, og
3. hva som bør nedprioriteres ved forslag som krever økte bevilgninger.
Prosess21 søker å bygge videre på den positive samhandlingen som oppsto i forbindelse med utarbeidelsen av Veikartet for
prosessindustrien. Forumet skal styrke samhandlingen mellom kompetansemiljøene i og rundt industrien og de ulike
offentlige virkemiddelaktørene. Videre skal forumet bidra til en dynamisk diskusjon om størrelsen og sammenhengen på
relevante virkemidler og andre relevante initiativ. Forumet skal også se på hvordan dagens offentlige innsats kan brukes
smartere.
Forumet skal belyse sentrale trekk ved norsk prosessindustri og vurdere barrierer og fortrinn for en bærekraftig utvikling av
denne industrien med videre vekst og reduserte utslipp.
Bidraget fra norsk prosessindustri inn mot lavutslippssamfunnet skal ses i et bredt perspektiv. Forumet skal se på
punktutslipp fra norske prosessindustrianlegg, spredning av lavutslippsteknologi og -løsninger ut over egen virksomhet,
leveranser til andre virksomheter og sektorer i og utenfor Norge som direkte eller indirekte bidrar til utslippsreduksjoner,
gjenbruk og bærekraftig bruk av ressurser og bærekraftige forretningsmodeller (ikke nødvendigvis en uttømmende liste).
Forumet skal ha som utgangspunkt at utslippsreduksjoner i norsk prosessindustri ikke skal skje som følge av at utslipp flyttes
til land med mindre ambisiøs klimapolitikk (karbonlekkasje).
Når prosessindustrien skal bidra videre inn mot lavutslippssamfunnet, kan det være nødvendig å utvikle helt ny teknologi og
andre bærekraftige løsninger. Utviklingsløpene kan være tids- og kostnadskrevende og ha betydelig risiko. Forumet skal gi en
god beskrivelse av risikoen ved å følge enkelte teknologiutviklingsløp, og forskningsinnsatsens bredde skal diskuteres i denne
sammenhengen.
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