
Budsjettnotat fra NTL til Energi -og miljøkomiteen  
 
 
Driftskutt 
 
Regjeringens forslag om videreføring av flate kutt gjennom den såkalte ABE-
reformen går utover kvaliteten på arbeidet som gjøres i alle statlige virksomheter, 
også på klima- og miljøområdet. Kuttet representerer en manglende politisk vilje til å 
vurdere situasjonen i den enkelte virksomhet. Denne sparepolitikken svekker det 
offentlige og fører til dårligere beredskap, svekket velferd, trygghet og rettssikkerhet 
for innbyggerne. Det blir for eksempel vanskelig for det offentlige å ta kloke miljøvalg 
i anbudsprosesser når økonomien er så presset.  
 
Alle etater og statlige virksomheter som jobber med samfunnets infrastruktur 
rammes når driftsbudsjettene til statlige virksomheter kuttes, det går ut over viktige 
samfunnsoppgaver. Vi må ha god beredskap for å sikre ressursene våre. NTL krever 
at regjeringen tar dette arbeidet på alvor. Markedets konkurranse er ikke egnet til å 
ivareta samfunnets behov for sikkerhet og beredskap, som følger av de 
menneskeskapte klimaendringene.  
 
For NTL er bevaring av biologisk mangfold og reduksjon av klimautslipp helt 
overordnede mål, som må legge føringer på tvers av ulike sektorer. Det er viktig for 
NTL at Norges naturressurser og infrastruktur må eies og forvaltes av det offentlige.  
 
Kap 18.20  NVE  
 
I budsjettproposisjonen skriver Olje- og energidepartementet om NVE at «å ivareta 
sikkerheten ved vassdragsanlegg er en viktig oppgave. Brudd på dammer kan ha 
alvorlige konsekvenser, og det er derfor viktig at NVE fører effektivt tilsyn basert på 
gode vurderinger av risiko. Klimaendringer forsterker utfordringene knyttet til 
damsikkerhet. 
 
Flom og skred kan medføre skader på liv og helse, eiendom, infrastruktur og miljø. 
Norge har de senere årene opplevd flere flom- og skredhendelser med betydelige 
skader. Farekartlegging har avdekket flere fareområder og økt bevisstheten i 
samfunnet omkring risiko. Befolkningsvekst og økonomisk vekst bidrar til at 
skadepotensialet er voksende. Klimaendringer vil forsterke dette.» 
 
NTL registrerer at Regjeringen ser sammenhengen mellom de menneskeskapte 
klimaendringene og samfunnets behov for styrket beredskap og forebygging knyttet 
til flomsikring. NTL mener NVE trenger betydelig økte ressurser øremerket til 
forebygging og flomsikring for å møte risikoen som klimaendringene fører 
med seg for folk i hele landet. 
 
NTL ønsker videre at vannforsyning, flomsikring og vedlikehold skal være offentlige 
oppgaver. NTL mener at all samfunnssikkerhet og beredskap er det offentliges 
ansvar, og at det derfor er det offentlige som må løse og utføre disse oppgavene. 



Utskilling, privatisering og resultatstyring bidrar til fragmentering og gjør god 
samhandling mellom etatene og forvaltningsnivåene vanskeligere. 
 
Kap 18.30 Forskning og næringsutvikling 
 
Bevilgningen til planleggingen av CO2-håndtering reduseres, med 4,5 prosent. NTL 
ønsker, som LO også har uttalt, at regjeringen forplikter seg til konkrete 
investeringsbeslutninger for karbonfangst og -lagring jf kap 18.40 i Olje- og 
energidepartementets budsjettforslag.  
 
Norsk næringspolitikk må ha som overordnet mål å bidra til omstilling til et 
nullutslippssamfunn og utnytte mulighetene omstillingen gir til verdiskapning og 
arbeidsplasser. Myndighetene må ta en aktiv rolle i omstillingen og legge til rette for 
innovasjon og næringsutvikling. Vi krever 100 000 nye klimajobber.  
 
På samme måte som staten har tilrettelagt for at oljenæringen har kunnet 
vokse gjennom en aktiv næringspolitikk og reguleringer, må staten nå 
legge til rette for fremtidsrettede, klimavennlige næringer.  
 
Regjeringens lavutslippsstrategi inneholder mange gode intensjoner. Men skal vi 
lykkes med det grønne skiftet og framtidige omstillinger må partene i arbeidslivet 
samarbeide godt, ha faste og trygge jobber og legge til rette for en 
kompetanseheving og -dreining som involverer, ikke ekskluderer, de ansatte. Staten 
må skape trygghet for omstilling, trygghet for virksomhetene og trygghet for 
enkeltmenneskene. De som står i midten av omstillingen skal ikke måtte ta 
kostnadene selv, det er felleskapets ansvar.  


