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NITOs klimaveileder 

Mål, sjekkliste og tiltak for å redusere utslipp fra reiser 

• NITO reduserer sitt klimaavtrykk fra reiser med 10 prosent kutt i tonn CO2-
ekvivalenter eller mer i 2021, sammenliknet med utslipp i 2019. Dette kan også 
frigjøre midler til annet arbeid. 

Tiltak: Sjekkliste for prioritering av reiser  

Forut for en reise gjennomgås følgende sjekkliste for å vurdere nytteverdi og nødvendighet 
av reisen:  

• Er denne reisen i tråd med NITOs prioriteringer? Knyttes til NITOs prioriterte 
satsningsområder. 

• Kan andre lokalt steppe inn, for å unngå å legge interne møter/seminarer til steder 
man må fly til? 

• Kan reisen erstattes av digitale møteplasser?  

• Hvem er målgruppen for reisen? 

• Kan mer miljøvennlige alternative transportmidler enn fly brukes på en eller flere 
strekninger?   

• Kan flere reiser slås sammen?  

• Kan reisen kombineres med flere formål? Oppfordre til samkjøring: er det flere som 
skal samme vei og kan kjøre samme bil? 

• Ved møter og kurs: kan mer miljøvennlige alternative transportmidler enn fly 
benyttes når foredragsholder skal hentes inn? 

• Er valg av lokasjon for lokale og regionale møter og konferanser slik at færrest mulig 
må reise langt? 

Tiltak for å redusere klimagassutslipp ved reisevirksomhet:  

• NITO sentralt og lokale avdelinger skal rapportere på klimamålet knyttet til reise i sin 
årsmelding.  

• Tillitsvalgsopplæring, kurs, seminarer og konferanser i regi av NITO skal fortrinnsvis 
foregå i Norge. Reisevirksomhet rapporteres årlig. Tilstrebe valg av lokasjon som gjør 
at færrest mulig må reise langt. Dette vil være en prøveordning for ett år og vurderes 
i forbindelse med utarbeidelse av klimahandlingsplan for 2022. 

• Vurdere økt kompensasjon ved bruk av nattog/nattbuss der dette er aktuelt for å 
minske klimaavtrykket.  

Tiltak for å redusere klimautslipp knyttet til møtevirksomhet  

• Minst 30 prosent av møtene skal være digitale.  



Profileringsartikler 
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• Man skal tilstrebe flere digitale møter innenfor kurs og møtevirksomhet, også som en 
del av NITOs internasjonale engasjement.  

• Det settes krav i innkjøpspakke av IT-utstyr til tillitsvalgte og ansatte at den skal 
inneholde utstyr til videomøter (headset, pc med kamera, bordmikrofon e.l.).  

• Jobbe politisk for at det skal være lettere å velge tog som alternativt transportmiddel 
(pris, avganger, wifi, hurtigtog osv.)  

• Ved møter og seminarer: Begynne litt senere på dagen slik at deltakerne kan komme 
reisende samme dag. Det sparer kostnader for en hotellovernatting som heller kan 
brukes av de som for eksempel tar tog, og dermed kanskje behøver en ekstra 
hotellovernatting eller kostnader til nattkupe i tog.  

• Booke hotell til konferanser/arrangement i nærhet av 
togstasjon/kollektivknutepunkt.  

• Avholde møter/konferanser lokalt, og heller fly inn foredragsholder eller at de deltar 
via videomøte.  

• Oppfordre deltakerne til samkjøring hvis bruk av bil.  

• Transport til/fra flyplass skal så langt det lar seg gjøre skje med kollektivtransport. 
Fellestransport med buss der det er mulig og praktisk. Fra flyplasser til hovedsentrum 
skal tog eller buss benyttes. Om det er behov for transport på destinasjonen, skal 
også her kollektivtransport benyttes så langt det er mulig.   

• Begrunne hvorfor man tar taxi fremfor kollektive løsninger på reiseoppgjøret.  

Profileringsartikler 

• NITO reduserer dagens sortiment av profileringsartikler og velger ut noen 
prioriterte, kortreiste og miljøvennlige produkter som skal tilbys videre.  

• Redusere forbruket ved å sette retningslinjer for hvilke anledninger 
profileringsartikler skal brukes, og mengden.  

• Gi miljøvennlige gaver til foredragsholdere, hedersgjester etc.  

 Innkjøp 

• NITO utarbeider en innkjøpspolicy som integrerer et miljø- og klimaperspektiv, der 
bærekraft skal være et av flere vurderingskriterier som alltid vektes. Det vil bidra til 
mer klimavennlige innkjøp, tjenester og varer.  

Avfall 

• Utarbeide en generell sjekkliste for gjennomføring av arrangementer, ref. NITOs 
hotellavtale.  

• Gjennomgå avfallssystem i sekretariatet og på regionskontor for å sikre et informativt 
system og god kildesortering.  



Læringsplattformer og kompetanseheving 
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• Vurdere eksisterende tiltak for å redusere bruk av engangs- og profileringsprodukter, 
plastikk, emballasje, papir og matsvinn.  

• Gjennomføre en miljøfyrtårnsertifisering av NITO.  

Læringsplattformer og kompetanseheving 

• NITOs fag- og markedsavdeling integrerer et bærekraftperspektiv i sin kursportefølje 
til medlemmer og andre.  

• NITOs tillitsvalgtsopplæring integrerer klima, miljø og bærekraft i opplæringen, med 
mål om at klima og miljø blir en mer naturlig del av tillitsvalgtes rolle, og for å 
integrere grønne forhandlinger.  

• Det utvikles et digitalt infohefte med forslag til grønne tiltak på arbeidsplassen.  

• Organisasjonen sentralt bør spisse seg på læringsplattformer med deling i sentrum, 
slik at dette kan tilbys avdelingene. Bruke digitale verktøy for å få kulturen til å 
blomstre på tvers.  Eksempler på digitale flater for dette kan være sosiale medier, 
intranett og websider, Cross Knowledge, webinar og streaming.  

• Det gjennomføres seminarer og webinarer for medlemmer som en del av opplæring, 
og for medlemmer og ansatte som ønsker det.  

 

Grønne forhandlinger;  

Hovedstyret jobber videre med temaet.  


