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Høring NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer - norsk
politikk

Innledning
Utdanningsforbundet takker for muligheten vi har fått til å gi høringssvar på NOU 2009:16.
På bakgrunn av NOU 2009:16 vil Utdanningsforbundet gi noen generelle kommentarer til
ivaretakelse av bærekraftig utvikling og klima i offentlige beslutningsprosesser.

Utdanningsforbundet vil innledningsvis understreke at hensynet til bærekraftig utvikling må
ivaretas når offentlige beslutninger fattes. Utdanningsforbundet mener derfor at det er viktig at
offentlige beslutninger baserer seg på prinsippene for bærekraftig utvikling. Rettferdig
fordeling, internasjonal solidaritet, føre-var-prinsippet, at forurenser betaler og felles innsats.

For å nå de nødvendige og ambisiøse klimamål må økonomien og samfunnet for øvrig dreies
inn mot mer miljøvennlige løsninger innen alle sektorer. Dette vil kreve store omstillinger
både for samfunnet som helhet og for den enkelte borger. Utdanningsforbundet mener at
omstillingen må foregå på en rettferdig måte slik at ikke grupper eller enkeltmennesker får en
unødig stor belastning.

Teknologi
Utdanningsforbundet mener at Norge må bli ledende i å ta i bruk eksisterende og utvikle
teknologi for ny, fornybar energiproduksjon, og det må innføres økonomiske insentiver som
fremmer dette. Utdanningsforbundet mener at offentlig sektor må skape etterspørsel etter ny
klima- og miljøteknologi gjennom sin rolle som innkjøper. Dette kan gjøres ved at det stilles
strenge miljøkrav ved innkjøp. Energibruk og livsløpskostnader må vektlegges i valg av
løsninger.

Felles innsats
Utdanningsforbundet vil understreke at utvikling av et bærekraftig samfunn er et ansvar som
ikke bare hviler på offentlige myndigheter, men også er et ansvar som alle samfunnsaktører
må ta. Utvalget refererer til en peer-review av Norges politikk for bærekraftig utvikling fra
mars 2007 hvor det, som et ledd i å forankre arbeidet med bærekraftig utvikling, anbefales å
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opprette et råd eller en kommisjon som kan gi medvirkning fra aktører utenfor regjeringen.
Felles innsats er et av prinsippene i regjeringens bærekraftstrategi, noe som innebærer en
vektlegging av samtlige samfunnsaktørers ansvar for å medvirke til bærekraftig utvikling.
Utdanningsforbundet mener derfor at klima- og miljøspørsmål må bli en viktig del av dialogen
mellom partene i arbeidslivet og myndighetene slik at det utvikles et samarbeid om å nå klima-
og miljøpolitiske målsetninger. Utdanningsforbundet mener at det bør etableres et
klimapolitisk råd der miljøvernministeren møter partene i arbeidslivet. En rettferdig
omstilling krever samarbeid mellom fagbevegelsen, ansvarlige arbeidsgivere, lokale og
nasjonale myndigheter.

Utdanningsforbundet mener at arbeidslivets parter spiller en viktig rolle for å gjennomføre en
rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn. Utdanningsforbundet mener at det er viktig å
styrke plassen som bærekraftig utvikling har i lovverket som regulerer forhold i arbeidslivet.
Arbeidsmiljøloven burde derfor ha konkrete henvisninger til verneombud og
arbeidsmiljøutvalgs ansvar for ytre miljø. Det ytre miljø må bli en del av opplæringen som
verneombudene får, og det må settes av tid slik av verneombudene får anledning til å jobbe
med denne oppgaven. Offentlige myndigheter som arbeidsgiver må innarbeide arbeid for
bærekraftig samfunn i hoved- og tariffavtaler. Det må gis mulighet for tillitsvalgte til å arbeide
med klima og miljøspørsmål på den enkelte arbeidsplass.

Utdanning og forskning
Høy kvalitet på utdanningsinstitusjoner og forskning er avgjørende for å utvikle og ta i bruk
teknologi som kan bidra til å håndtere klimautfordringen. Utdanningsforbundet mener at økte
investeringer i utdanning og forskning et helt nødvendig premiss for at Norge kan bidra til å
redusere klimagass-utslippene nasjonalt og globalt. Utdanning er også viktig når det gjelder å
utvikle verdier og holdninger som kan bidra til å utvikle et bærekraftig samfunn.

Med vennlig hilsen
for Utdanningsforbundet
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