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Svar på høring – NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring
Tekna viser til NOU 2010:10, Tilpassing til eit klima i endring, som nå er på høring fra
Miljøverndepartementet. Tekna organiserer 56 000 medlemmer med teknologisk eller
naturvitenskapelig utdanning fra mastergradsnivå. Vi har mange medlemmer som møter
klimautfordringene gjennom sitt arbeid, enten når det gjelder å forstå klimaendringene og
konsekvensene av disse; eller når det gjelder å imøtekomme endringene med for eksempel nye
teknologiske løsninger og avanserte infrastruktursystemer.
Tekna deler utvalgets vurdering om at det er behov for mer kompetanse innenfor en rekke områder for å bli
bedre rustet mot klimaendringene. Dette gjelder for å ivareta natur og stabile økosystemer, men er kanskje
enda mer viktig når det gjelder å møte konkrete utfordringer knyttet til infrastruktur for transport, vann og
bygninger. I denne forbindelse vil vi understreke betydningen av at regjeringen styrker sin innsats for
realfagene i skole og utdanning, slik at arbeidslivet sikres relevant kompetanse for fremtidige behov.
Tekna er i denne sammenheng særlig bekymret over at kommunene over lang tid har hatt problemer med å
rekruttere relevant realfaglig kompetanse på grunn av sterk konkurranse fra næringslivet. Det kan derfor
være nødvendig å se på mulighetene for å tiltrekke nødvendig kompetanse til kommunene ved hjelp av nye
virkemidler. Tekna støtter derfor utvalgets forslag om å tilføre kommunene midler som er øremerket for å
styrke plankapasitet og plankompetanse.
Tekna er særlig bekymret over situasjonen for vann og avløp (kap. 9.2). Uavhengig av behovet for
klimatilpasning har vi en situasjon i dag med et stort vedlikeholdsetterslep, samtidig som sektoren har store
problemer med å rekruttere og holde på personell med vann- og avløpsfaglig kompetanse. Kombinasjonen av
store mengder med gammel rørinfrastruktur på den ene side, og en forventet økning i årlig nedbør på den
andre side; gjør at det er stor fare for en økende hyppighet av forurenset drikkevann. Dette ser vi på som et så
stort problem at vi vil foreslå at det etableres en nasjonal og forpliktende plan for infrastruktur for vann og
avløp; tilsvarende det vi har for transportsektoren med Nasjonal transportplan (NTP). En slik plan må følges
opp gjennom årlige bevilgninger i statsbudsjettet.
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