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Høringssvar fra Unio - Perspektiver på en klimalov

Unio takker for muligheten til å komme med innspill til høringsnotatet fra Klima- og
miljødepartementet om hensiktsmessigheten av å innføre en klimalov i Norge.

Unio foreslår at det settes ned et offentlig utvalg som skal utarbeide et forslag til en norsk
klimalov. Unio mener at høringsnotatet fra departementet ikke et godt nok utgangspunkt for å
diskutere om en klimalov er hensiktsmessig i Norge. Høringsnotatet er ikke en grundig
utredning om hvordan en klimalov kan fungere en i Norge, det er mer et forsvar av at dagens
lovverk er tilstrekkelig. Problemet med denne argumentasjonen er at Norge med dagens
lovverk ikke i tilstrekkelig grad klarer å kutte i klimautslippene. Spørsmålet om en klimalov er
et så viktig tema at det fortjener en grundig behandling.

I høringen i departementet den 12januar hadde Jon Chr Fløysvik Nordrum, stipendiat ved
Institutt for offentlig rett UiO, et innlegg hvor han argumenterte sterkt for nytten av en
klimalov. Forsker Tor Håkon lnderberg ved Fridtjof Nansens Institutt presenterte erfaringer
fra Storbritannia, som i all hovedsak var positive. Dette er synspunkter som ikke er godt nok
reflektert i departementets høringsnotat. Forslaget om et offentlig utvalg er også i tråd med et
forslag fra KrF, SP og MDG som skal opp til behandling i Stortinget, (Dokument 8:32 5
(2014-2015))

Departementet ønsker svar på følgende tre spørsmål:

1. Vil en klimarammelov gi merverdi i norsk sammenheng

Unio, YS og Akademikerne gikk allerede i 2011 inn for innføringen av en norsk klimalov. I en
felles kronikk fra 2011 stod det blant annet:

«Klimakur 2020 vil kreve stor og vedvarende innsats. Ferske tall viser at C02-utslippene
fortsatt stiger. Regjeringen må skaffe seg gjennomføringsevne i klimapolitikken. Arbeidet
med en klimalov etter mønster av den britiske “Climate Change Act” bør settes i gang raskt.
Loven setter langsiktige utslippsmål. Deretter vedtas kortsiktige delmål, såkalte
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karbonbudsjetter. I England rapporteres det årlig om måloppnåelse. For å følge opp en
klimalov må regjeringen utvikle styringssystemer, som gir forvaltningen mulighet til initiere,
følge opp og kontrollere at klimapolitiske målene oppnås i hver enkelt sektor».

Unio mener det er gode argumenter for en innføring av en norsk klimalov. Departementet
viser til eksisterende lovverk, men klimautslippene i Norge har ikke gått ned siden 1990, og
utviklingen viser liten tegn til optimisme frem mot 2020. Styringen på klimaområdet er
fragmentert og spredt. En klimalov vil kunne sørge for en samling og overbygning av
uoversiktlige rettslige og økonomiske virkemidler.

En undersøkelse fra Riksrevisjonens av måloppnåelse i klimapolitikken slår fast at det er
behov for en forsterket, langsiktig og tverrsektoriell innsats for å nå våre klimamål. Etter
Riksrevisjonens vurdering er dagens sektorovergripende virkemidler ikke tilstrekkelige for å
nå målet om å redusere utslippene i Norge i 2020. Unio mener at en klimalov vil ha
potensiale for å bidra til en mer helhetlig og sektorovergripende klimapolitikk.

Klimaforurensning skiller seg fra annen type forurensing ved at hvert enkeltutslipp isolert sett
ikke er et problem. Det er summen av utslippene som er problemet. Forurensningsloven
regulerer imidlertid kun enkeltutslipp, og har ingen mekanismer for å regulere de samlede
klimautslippene. Forurensingsloven ansvarliggjør forurenser, en klimalov vil ansvarliggjøre
politikerne. Unio mener at en lov vil kunne endre incentivsystemet på politisk nivå. En lov vil
være mer forpliktende og gi større forutsigbarhet enn politiske klimaforlik.

Innretningen av en klimalov må ta utgangspunkt i norske forhold. Men det er trekk ved
spesielt den britiske modellen som bør vurderes kopiert i Norge. Den britiske klimaloven har
nedtegnet lovfestede klimamål for 2020 og 2050 og karbonbudsjetter for hvor mye utslipp de
ulike sektorene kan ha (femårsperioder).

Unio mener at en klimalov vil gi en viktig signaleffekt til samfunnet. Miljødirektoratet 2011: En
klimalov som sikrer konsistens mellom de overordnede langsiktige målene og mer kortsiktig
politikk vil sende viktige signaler til befolkningen, til næringslivet, til kommuner og
fylkeskommuner om at klimamålene skal nås. Det vil bidra til at alle aktører tar alvoret i
klimautfordringen inn over seg.

2. Er det behov for mer rapportering og formidling av informasjon i Norge om
klimagassutslipp og effekter av tiltak?

Det er viktig for Unio at en innføring av en klimalov sørger for at kunnskaps- og
forskningsmessige behov ivaretas. Rapportering og formidling av informasjon i Norge om
klimagassutslipp og effekter av tiltak må være forskningsbasert og Norge må være i
forskningsfronten når det gjelder klimaforskning på alle områder. En videreutvikling av
forskning på utslipp og grønn teknologi, nasjonalt og internasjonalt, må ha høy prioritet.
Rammebetingelser for både anvendt forskning og grunnforskning knyttet til feltet må styrkes.
Det samme må gjelde for utdanningene som er rettet inn på å utvikle samfunnet i en mer
klimavennlig retning.

Unio mener at kunnskap er en forutsetning for å kunne løse klimauffordringen. Utdanning for
bærekraftig utvikling må derfor ha en sentral plass i hele utdanningsløpet. Kunnskap om
årsaker til og omfanget av klimautfordringene må være lett tilgjengelig. Samtidig må det
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utvikles kunnskap om hvilke muligheter som finnes for å hindre, redusere eller løse
problemene. Kunnskap er nødvendig for at aktører i ulike sektorer kan vurdere konsekvenser
for klima og miljø av de valg som blir gjort.

3. Vil et uavhengig klimaråd være et hensiktsmessig nytt tilskudd til norsk klimapolitikk?
Hvilken rolle bør det i så fall fylle?

Samfunnskontrakten til et uavhengig klimaråd må være basert på at det skal inneha en
overordnet vaktbikkjefunksjon, som påser at regjeringen oppfyller sine forpliktelser når det
gjelder å utvikle økonomien i en mer klimavennlig retning. Rådet må være sammensatt slik at
det er representativt for ulike kunnskapsretningene som er knyttet feltet. Kunnskap og
kompetanse på feltet kan være spredt og i noen tilfeller fragmentert. Det må være et mål for
et uavhengig klimaråd å sammenstille kunnskapen og kompetansen på et overordnet
nasjonalt og nivå samt å etablere og utvikle dialogen med forskningsfronten på de respektive
felt

Fra Unios side vil det være viktig å understreke behovet for at rådet også er kompetent til å
diskutere klimaeffektenes virkning på arbeidslivet. Det er arbeidslivet som i stor grad skal
iverksette, og tilpasse seg, myndighetenes nasjonale klima-og miljøpolitikk.

Med vennlig hilsen
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