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Innspill til Stortingsmelding 13 Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU
NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med over 78 000 medlemmer
fordelt på alle sektorer i samfunnet. En omstilling til et lavutslippssamfunn er nødvendig, og våre
medlemmer vil være sentrale i denne prosessen. NITO støtter ambisjonene i Meld St 13 2014-2015
om å kutte 40 prosent av klimagassutslippene innen 2030, samt hovedgrepet til regjeringen om å
inngå en avtale med EU om en felles oppfyllelse av reduksjonsmålene basert på EUs
klimarammeverk.
Meddelelsen om energiunionen som ble lagt frem av Kommisjonen i februar skal føre EU nok et skritt
nærmere en felles energipolitikk og et felles energisystem. EUs energiunion vil også ha stor betydning
for Norge; EU får en stadig viktigere rolle i norsk energi- og klimapolitikk, og Norge trekkes frem som
en viktig samarbeidspartner både når det gjelder olje og gass. EU er en sentral pådriver for
utslippsreduksjoner, og Norge er allerede knyttet til EUs klimakvotesystem. En felles oppfyllelse av
klimaforpliktelsene gir helhet og legger til rette for fleksibilitet og et effektivt regime for utslippskutt i
Europa. Det kan og bidra til forutsigbarhet i næringspolitikken, og sikre samme rammevilkår.
NITO mener et utvidet samarbeid med EU ikke må gå på bekostning av den globale innsatsen Norge
bidrar til gjennom bl.a. klima- og skogsatsingen og det grønne klimafondet.
Karbonbasert energi vil være en viktig del av verdens energimiks i flere tiår enda. Skal dette forenes
med nødvendige kutt i klimagassutslipp må fangst og lagring av CO2 i stor skala realiseres,
eksisterende teknologi for klimagassutslipp må tas i bruk og ny teknologi utvikles. Det må også
etableres en pris på CO2-utslipp som gjør at kull erstattes av gass.
Norsk petroleumsnæring skal videreutvikles, og NITO mener at kompetansen og teknologiutviklingen i
olje- og gassindustrien kan komme ny fornybar-industrien til gode. NITO er opptatt av å synliggjøre
kompetansen som finnes i petroleumssektoren, og at teknologien og kompetansen innen sektoren blir
kjent for og brukt i andre sektorer, f eks gjennom en teknologioverføringsordning som kan bidra til det
grønne skiftet.
Norsk industri er blant verdens reneste, men kan fortsatt bli bedre. Konkurranseevnen kan sikres
gjennom strenge miljøkrav som insentiv til utvikling av industrien, basert på god tilgang av høy
kompetanse og verdensledende teknologi. Det å forhindre utflytting av industri til land som stiller færre
miljøkrav, og dermed har mer forurensende industri, er imidlertid også et bidrag for å bremse den
globale oppvarmingen. Vi skal redusere norske klimagassutslipp, men vi skal også unngå
karbonlekkasje – og sikre norske arbeidsplasser
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Innen kvotepliktig sektor, som omfatter virksomheter i kraftproduksjon og industri, er bedriftene innen
EU underlagt samme regelverk, fastlagt gjennom EUs kvotedirektiv. Her er det viktig at norske
myndigheter fokuserer på tiltak som støtter teknologiutvikling og klimavennlige investeringer. De
mulighetene som finnes til å støtte innovasjon og utvikling må benyttes. Miljøteknologiordningen og
klimateknologifondet bør styrkes. NITO er også opptatt av at CO2-kompensasjonsordningen, som
bidrar til forutsigbarhet når virksomhetene skal ta sine langsiktige investeringsbeslutninger,
videreføres.
Klimapolitikk må bli god næringspolitikk. Norsk næringsliv har gode forutsetninger for å være i front på
klima, men det krever tilrettelegging fra myndighetenes side. Miljøteknologi må derfor stå sentralt i
næringspolitikken, sammen med en målrettet satsing på forskning og utvikling av ny fornybar energi.
Rammebetingelsene for testing og utprøving av ny teknologi må forbedres, og innen fornybarpolitikken
må det etableres markeder for å sikre framtidig verdiskaping. Ikke minst bør Norge satse sterkt på
investeringer i utdanning og forskning som kan bidra til realisering av miljøvennlig og fremtidsrettet
teknologi. NITO mener det offentlige må ta større ansvar for å sikre den nødvendige miljø- og
klimakompetanse og fagmiljøer.
For å nå nødvendige og ambisiøse klimamål må samfunnet dreies inn mot mer miljøvennlige løsninger
i alle sektorer. Dette vil kreve store omstillinger både for samfunnet som helhet og for den enkelte
borger – og arbeidstaker. Rettferdig omstilling krever samarbeid mellom fagbevegelsen, arbeidsgivere
og lokale og nasjonale myndigheter.
NITO mener dialogen mellom partene i arbeidslivet og myndighetene må styrkes i arbeidet med å
skape et lavutslippssamfunn, basert på et grønt arbeidsliv. Samtidig ligger det store muligheter for
næringslivet i omstillingen til lavutslippssamfunnet, og den nasjonale klimapolitikken kan og må bidra til
verdiskaping og arbeidsplasser.
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