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Miljø og klima  

Klimaendringene stiller store krav til omstilling av samfunnet. Forbruks- og produksjonsmønstrene må 
legges om av hensyn til miljø- og klimautfordringene vi står overfor. Dette stiller krav til at Norge må 
være en pådriver både nasjonalt og internasjonalt. Vi må gjennomføre utslippsreduksjoner og andre 
miljøtiltak innenlands og bidra til å finansiere miljø- og klimatiltak i fattige land.  

NTLs mål er et næringsliv som skaper arbeidsplasser og verdier ved å bidra til å løse 
klimautfordringene.  

På kort tid har fagbevegelsen gjort klima- og miljøpolitikken til et satsingsområde. Dette er i pakt med 
en sterk tradisjon: å påvirke samfunns- og arbeidsliv. Vår kamp for miljøet er en kamp for velferd og 
verdiskaping og gode arbeidsvilkår for kommende generasjoner av fagorganiserte.  

Gjennom å satse på fornybar energi og ny miljøteknologi vil vi snu utfordringer til muligheter for 
næringslivet. Stadig flere bedrifter ser nå nye forretningsmuligheter ved å legge om til energieffektive 
prosesser og utvikle produkter for et klimavennlig samfunn. Norsk næringsliv og arbeidsliv har alle 
muligheter til å ligge i forkant av utviklingen mot et lavutslippssamfunn – om det legges til rette for 
det. Norge må benytte seg av mulighetene vi har nå til å bli en ledende miljønasjon innen utvikling av 
fornybar energi og ny miljøteknologi.  Verdiskapning, velferd, sysselsetting og miljø må dra i samme 
retning.  

I transportsektoren har vi store muligheter til å redusere utslipp. Denne sektoren står for om lag 30 % 
av klimagassutslippene i Norge. Derfor må det skje en utvikling til klimavennlige kollektive 
transportløsninger, der økt satsning på jernbane og skip blir spesielt viktig. Ved produksjon og kjøp av 
nye biler må det satses på elbiler og biler som bruker mer miljøvennlig drivstoff.   

For å bli et klimavennlig samfunn må vi bruke en større andel av BNP på forskning og utvikling. 
Rekrutteringen til forskning må derfor styrkes, og det må satses på nasjonalt og internasjonalt 
forsknings- og utviklingssamarbeid.  

Teknologisk ledende og innovative bedrifter er en forutsetning for utvikling av ny miljøteknologi. 
Tilgangen på kapital i en tidlig fase må bli bedre. De nye såkornfondene og støtten til 
kommersialisering av forskningsresultater må økes. Innovasjon Norge må styrkes gjennom mer midler 
til offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter samt etableringsordninger. Innovasjon 
Norge må ta større risiko og gi mer langsiktig støtte til utvikling av miljøbaserte prosjekter og åpne for 
å støtte slike prosjekter også i større bedrifter.  

Der sameksistens mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen ikke er mulig, må det opprettes 
varige vernede petroleumsfrie soner. Prøveboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må avvises på 
grunn av fiskeressursene i området. 
 
• NTL skal arbeide for økte bevilgninger til forskning og styrking av forskningsmiljøer innen fornybar 
energi, utvikling og produksjon av miljøteknologi  

• NTL skal være en aktiv pådriver for tiltak som gjør privat og offentlig innkjøp mindre 
klimabelastende  

• NTL vil bevisstgjøre egne medlemmer om bærekraftig forbruk 

 
 


