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Klima- og miljødepartementet 

Høring - oppdatering av klimalovens klimamål for 2030 og 2050 

 

Hensynet til miljø og klima griper inn i alle bransjene Fellesforbundet organiserer. Hver dag bidrar 
Fellesforbundets medlemmer til at industri og næringsliv utvikler seg i mer bærekraftig retning med et 
lavere miljø- og klimaavtrykk. Det handler eksempelvis om ny teknologi som tas i bruk, endring i hvordan 
arbeidet utføres, hvilke produkter og innsatsfaktorer som benyttes, transportløsninger, energibesparing, 
gjenbruk og avfallshåndtering.  
 
For å få til dette er partnerskap mellom industri og stat viktig. Klimapolitikken må ses i sammenheng 
med næringspolitikken. I tillegg er bruk av den norske modellen med partsamarbeid en forutsetning for 
å få til omstillingen som trengs for både å nå klimamålene og styrke industrien med økt verdiskaping og 
flere arbeidsplasser. Derfor er det forstemmende at dette i så liten grad gjøres av regjeringen.  
 
I Norge har vi en godt innarbeidet arbeidslivskultur der vi snakker sammen for å løse utfordringer. Den 
selvstendige, kompetente arbeideren utvikler og bidrar daglig til smartere løsninger. Det å ta vare på og 
videreutvikle denne kulturen for arbeidstakermedvirkning er en forutsetning for at Norge skal nå sine 
klimamål. Det gir aksept for omstilling, samtidig som det effektiviserer den. 
 
Skal klimamålene nås må de som skal gjøre jobben inkluderes i prosessene. Det bør utvises varsomhet 
med gjennomføring av skatter og avgifter som øker klasseforskjellene. Da risikerer man å ikke nå 
klimamålene, samtidig som motstanden blir for stor til å utvikle samfunnet i mer bærekraftig retning. 
Tiltak må være rettferdige og arbeidsfolk må ha anstendige jobber med anstendig lønns- og 
arbeidsvilkår.  
 
Det er av vesentlig betydning at det beslutningsgrunnlag som blir forelagt Stortinget er godt 
gjennomarbeidet og har realistiske målsettinger og virkemidler for å nå klimamålene som er satt mot 
2030 og 2050. Virkemidler kan ikke avgrenses til å gjelde teknologiutvikling fram mot 2050 som 
regjeringen har gjort med nytt mandat for Enova. Klimakutt fram mot 2030 er også viktig og her må 
myndighetene bidra med virkemidler.   
  
Videre er det viktig å understreke det europeiske og internasjonale samarbeid og avtaleverk for å nå de 
målsettinger rapporten legger opp til. 
 
Klimaomstilling – ikke klimautflagging 
Nedleggelser, omstilling og utvikling av næringslivet er ikke noe nytt for våre medlemmer. Vi kan bidra 
til å kutte utslipp i virksomheter som ligger i Norge. Flyttes de ut av landet mister vi denne muligheten. 
Det er derfor avgjørende å legge til rette for den omstillingen vi alle er enige om at må til.  
 
Med klimaplanens hovedsatsing på å øke CO2-avgiften til 2000 kroner er det samtidig viktig at en økning 
av CO2-avgiften skjer gradvis og at staten bidrar som risikoavlaster gjennom virkemiddelapparatet og 
anskaffelser til å drive utviklingen. Inntekter fra økte avgifter brukes best til utviklingen som skal til for å 
nå klimamål og her vil særlig CO2-fond treffe godt.   
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En CO2-avgift på minst 2 000 kroner per tonn med mål om å utløse en større andel av 
konverteringstiltakene, vil kunne knekke konkurranseutsatt industri dersom ikke europeiske og helst 
internasjonale konkurrenter har tilsvarende kostnad. Utslipp må kuttes og ikke eksporteres til andre 
land. Økningen i avgift må skje gradvis og det bør også lages en klimaavtale som kan bidra til å nå 
utslippsmål uten at arbeidsplasser forsvinner ut av landet. For kvotepliktig industri er EUs kvotesystem 
rett virkemiddel. 
 
 
 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Kine Asper Sindre Kvil 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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