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Forord
Klimathotet är inte en miljöfråga bland andra. Kan inte det bemästras blir konsekvenserna
oöverskådliga. Ingen människa vår jord kommer att förbli opåverkad.
Både uppvärmningen av vår jords atmosfär och de många initiativ som tas för att motverka
den kommer att påverka våra samhällens sociala, ekonomiska och tekniska utveckling under
lång tid.
I den fackliga rörelsen i Norden har insikten vuxit sig allt starkare att också vi har en roll
att spela i kampen mot klimathotet. Och drivkrafterna bakom det växande engagemanget är
flera.
Uppvärmningen av jordens klimat kan få förödande konsekvenser för mänskligheten. Inför
ett globalt hot av detta slag kan ingen bred folkrörelse med hedern i behåll ställa sig vid sidan
av och säga att ”det där angår inte oss, det får andra sköta”. Alla har ett ansvar att bidra till att
klimathotet avvärjs. Också den fackliga rörelsen.
Samtidigt måste den fackliga rörelsen hålla fast vid sitt grundläggande uppdrag att värna
sina medlemmars intressen. Klimathotet kommer at pressa fram en strukturomvandling i
samhället. Fackföreningsrörelsen i Norden vill inte vara bromsklossar i denna process. Men vi
tänker slåss för att förändringarna sker i former som är socialt acceptabla. Utbildning,
trygghet i förändring och en aktiv politik för ny sysselsättning är våra ledstjärnor.
För nordisk fackföreningsrörelse är detta förhållningssätt inget nytt. Det är en
grundhållning vi slagits för under många årtionden och under många tidigare perioder av
snabba strukturförändringar. Ett sådant förhållningssätt är också en av grundstenarna i den
nordiska välfärdsmodell som givit våra länder en god konkurrenskraft. Nu kan den nordiska
modellen på nytt bli bidra till att våra länder snabbt kan ställa om sina ekonomier på ett sätt
som upprätthåller tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.
För den omställningsperiod som redan har börjat innebär ju både hot och möjligheter. Visst
kan hårdare utsläppskrav och nya miljöskatter skapa problem för delar av näringslivet. Men
samtidigt öppnas tusen och en nya möjligheter när förnyelsebar energi ska utvecklas, bostäder
och maskiner bli mer energieffektiva och energisnåla produkter ger konkurrensfördelar på
världsmarknaden! Nordisk fackföreningsrörelse vill bidra till att dessa nya möjligheter får mer
uppmärksamhet i miljödebatten än vad som hittills varit fallet.
Rapporten ”Global klimatpolitik för fler jobb och minskade utsläpp – Nordisk
fackföreningsrörelse om klimattoppmötet i Köpenhamn och tiden därefter” är ett uttryck för

3

det växande klimatengagemanget i nordisk fackföreningsrörelse. Den har utarbetats av en
arbetsgrupp i Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, vilken sammansluter 15 fackliga
centralorganisationer i de fem nordiska länderna.
Arbetsgruppen är själv ansvarig för innehållet i rapporten, vilken inte har diskuterats i NFS
styrelse. Samtidigt är det min övertygelse att rapporten i sina huvuddrag väl sammanfattar var
nordisk fackföreningsrörelse i dag står i klimatfrågan.
Ordförande och sammankallande för arbetsgruppen har varit undertecknad, sekreterare och
den som skrivit ned gruppens slutsatser har varit Eystein Gjelsvik från LO i Norge. I Övrigt
har arbetsgruppens sammansättning varit Heidi Rönne Möller, LO Danmark, Pia Björkbacka,
FFC Finland, Ralf Sund STTK Finland, Páll H Hannesson, BSRB Island, Gunn Kristoffersen,
YS Norge, Jon Olav Bjergene, Unio Norge, Sven Nyberg, LO Sverige, Helena Johansson,
TCO Sverige, Marita Teräs, SACO Sverige, Ole Prasz, FTF Danmark, Mats Nyman, AKAVA
Finland, och Ingunn S Thorsteinsdóttir, ASI Island.
Självfallet är denna rapport inte en slutpunkt för klimataktiviteter, vare sig från NFS eller
dess medlemsorganisationers sida. Tanken dess tillkomst är att stimulera till diskussion och
ökat fackligt engagemang i dessa frågor. Nordisk fackföreningsrörelse vill efter förmåga bidra
till att klimattoppmötet i Köpenhamn i år resulterar i att Kyoto-avtalet kan avlösas av ett nytt
globalt avtal med ambitiösa målsättningar. Och vi vill vara med i det svåra men nödvändiga
arbetet som kommer därefter, när målsättningarna ska förvandlas till handfast politik och
förverkligas!

Stockholm den 18 maj 2009-05-17

Anders Nordström
Generalsekreterare, Nordens Fackliga Samorganisation.
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Kap 1.

Sammendrag – hovedpunkter og konklusjoner

Hvorfor skal fagbevegelsen engasjere seg i klimaspørsmålet? Svaret kan synes enkelt trusselen er så alvorlig at alle krefter i samfunnet plikter å medvirke ut fra sine forutsetninger.
Men vi mener også at fagbevegelsen som representanter for de ansatte har en unik rolle når
det handler om å
 formidle arbeidslivets synspunkter på og krav til klimapolitikken
 vinne bred støtte til og forankre nødvendige omstillinger og tiltak
 samt medvirke til et effektiv gjennomføring av klimaarbeidet i bedrifter og samfunn
Kravene til utslippskutt, forebygging og tilpasninger som klimaendringene fører med seg
stiller næringsliv og samfunn overfor store påkjenninger. Vi kunne overlate arenaen til andre,
innta en mer passiv rolle og innskrenke oss til å passe på at lønns- og arbeidsvilkår og
rammevilkårene for våre arbeidsplasser ivaretas. Imidlertid er dette ingen farbar vei. Våre
medlemmer vil rammes av klimaendringene på forskjellige måter. Om våre arbeidsplasser
ikke omstilles i tide, vil bedriftene ikke være rustet med ny teknologi som kan sikre langsiktig
bærekraft. Derfor er fagbevegelsen blitt stadig mer aktiv. Dette viser seg gjennom at et flertall
av NFS medlemsorganisasjoner har utarbeidet egne klimapolitiske plattformer med tiltak som
er gjengitt bak (Kap 8). Fagbevegelsen ønsker derfor en aktiv klimapolitikk tilpasset våre
målsettinger.
De nordiske landene har erfaringer med den type omstilling som må til. Framtida vil kreve en
forsterket innsats, både gjennom sterkere virkemiddelbruk og flere omstillinger (Kap 3). De
nordiske landene med sine fortrinn for sosiale omstillinger er særlig godt rustet. Det er vel
dokumentert at vi har godt system for risikodeling og evne til omstilling. Vi har større aksept
i befolkningen for en globalisert økonomi. Viktige grunntrekk ved samfunnsorganiseringen
er:
 En stor offentlig sektor, særlig preget av at helse og utdanning er mer offentlig
dominert og universelt (omfatter alle) orientert enn i andre land
 Et omfattende offentlig pensjons- og inntektssikringssystem som er mer universelt
preget enn i andre land
 Aktiv arbeidsmarkedspolitikk og et arbeidsmarked med en annen maktbalanse, mer
likestilling mellom kvinner og menn og mer preget av forhandlinger og samarbeid
 Mer utjevning og rettferdig fordeling og mindre fattigdom
Samfunnsorganiseringen i Norden gir individene trygghet ved omstillinger. Ikke minst de
faglige organisasjonenes erfaringer som samarbeidspartner og konfliktløser kan bli en viktig
forutsetning for å finne løsninger som er tilpasset behovene. Forhandlingsprosessen kan i seg
selv lette vanskelige beslutninger og fremmer innovasjon. Fagbevegelsen i Norden har i kraft
av størrelse og posisjon betydelig innflytelse på mange viktige politikkområder. Denne
posisjonen gir et spesielt ansvar og mulighet til å gi betydningsfulle bidrag i utviklingen mot
et lavutslippssamfunn.
En ambisiøs og bred internasjonal avtale er nødvendig
Klimaproblemet krever omfattende tiltak i alle land. Å gjennomføre dette vil i praksis bare
være mulig gjennom en ambisiøs og bred internasjonal avtale. Det er de samlete globale
utslippene som er avgjørende for framtidig temperaturstigning.
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En internasjonal klimaavtale som omfatter flest mulig sektorer og land, er avgjørende for å
redusere utslippene tilstrekkelig. Industrilandene har i dag størst utslipp per innbygger. Samlet
har OECD-landene 18 pst. av verdens befolkning, men står for 40 pst. av verdens samlede
utslipp av klimagasser. Framover vil imidlertid størstedelen av utslippsveksten komme i
utviklingsland og framvoksende økonomier. Utslipp av CO2 knyttet til produksjon og forbruk
av energi står for om lag to tredeler av globale utslipp av klimagasser. Energisektoren vil også
dominere utslippsveksten framover. I perioden 2006-2030 kan nesten all vekst i utslipp av
CO2 knyttet til produksjon og bruk av energi komme i utviklingsland og framvoksende
økonomier. Tre firedeler av denne økningen vil komme i Kina, India og Midt-Østen. I 2030
vil landene utenfor OECD-området stå for rundt to tredeler av samlede utslipp. Forventet
utslippsvekst i utviklingsland og framvoksende økonomier skyldes sterk økonomisk vekst
kombinert med en betydelig befolkningsvekst, samt stor avhengighet av kull.
Det er nødvendig med store utslippsreduksjoner for å begrense klimaendringene, og hele
verden må bidra – hver og en ut fra sine forutsetninger og ressurser. Dersom en global avtale
ikke legger opp til kostnadseffektivitet og god ressursutnyttelse, vil kostnadene ved å redusere
utslippene kunne øke dramatisk, og oppslutningen om en ambisiøs avtale kan bli svekket. En
global pris på utslipp av klimagasser må være en grunnstein i et effektivt globalt klimaregime.
Dette kan enten oppnås ved å innføre en avgift på utslipp av klimagasser eller ved et system
for omsetning av utslippsrettigheter, eller en kombinasjon av begge.
Utfasing av energi- og utslippsintensive virksomheter krever omstillinger
Med energiintensive virksomheter siktes det til økonomisk aktivitet (produksjon og konsum)
av varer og tjenester som har høyt energiforbruk per produsert enhet. Det vil typisk være fly
og bilreiser, smelting av metaller, utvinning av olje og gass, gruvedrift, kjemisk og
petrokjemisk industri og treforedling. Utslippsintensivitet er tilsvarende begrep, og måler CO2
-utslipp i pst av produksjonen. Særlig utslippsintensivt er kullkraft, og andre aktiviteter med
høyt kull eller oljeforbruk. Kullkraft kan gjøres vesentlig mindre utslippsintensivt gjennom
CO2-håndtering (CCS).
Energieffektivisering er en viktig kilde til løsning av klimautfordringen. Dette vil ofte være
lettest å gjennomføre gjennom nyinvesteringer. Også skifte av drivstoff eller brensel er
effektivt. Gasskraft slipper ut mindre enn halvparten av ny kullkraft per enhet produsert kraft,
endog mindre enn tredjeparten av eksisterende kullkraftverk, gjennom at ny teknologi er mer
energieffektiv enn den gamle.
Løsningen på klimautfordringen krever således både endring i produksjons- og
konsummønsteret. Globalt sett krever løsningen dyrere og færre reiser, mindre energibruk og
en sterkere omstillingstakt enn vi ellers ville hatt, og en raskere utvikling av og investering i
ny teknologi, blant annet for fornybar energi. Dette vil medføre store omstillinger. Virkningen
på ledighet og sysselsetting samlet sett er avhengig av økonomiens evne til å gi nye
jobbmuligheter. I land med god styring er det mulig å gjennomføre omstillingene på lang sikt
uten tap av arbeidsplasser. Norden er med sine tradisjoner godt rustet til å klare det.
- og gir nye muligheter
I en slik omstilling gis det også muligheter. Produsenter av fornybar energi som utvikler ny
energiteknologi får nye muligheter. I Norden er de beste eksemplene vindmølleindustien i
Danmark, biomasseenergien i Sverige og Finland og solcelleindustri i Norge. Disse
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industriene er kommet i gang takket være store statlige satsinger og overføringsordninger som
støtte til vindkraftproduksjon, solceller og bioenergi.
For at en skal lykkes med å utnytte fordelen med å være først, er det viktig med en innretning
av virkemidlene som gir bedriftene muligheten til å finansiere og gjennomføre omstillingene.
Mest brukt er her investeringsstøtte, såkalte feed in-tariffer og grønne sertifikater.
To hovedstrategier: Ja takk, begge deler
Det er to hovedstrategier som diskuteres i forhold til å møte klimaforandringene. Den ene er
det som har stått sentralt på agendaen internasjonalt siden Rio (1992), å begrense globale
uslipp (klimakutt eng. mitigation). Den andre er å tilpasse seg (adaptation1) eller mer presist
finne tiltak for å redusere, forebygge eller bøte på konsekvensene. Vi blir nødt til å ta begge
strategier i bruk. Det er allerede en konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren som innebærer
en viss videre temperaturøkning. I den grad en ikke lykkes med å få til kutt i utslippene
inntreffer ytterligere klimaendringer. Om en utelukkende konsentrer seg om tilpasningstiltak,
kan en risikere langt verre utfall enn det som ellers vil være tilfelle, og det ville være
uansvarlig ikke å gjennomføre kutt for å redusere risikoen for katastrofer. En optimal samlet
strategi vil inneholde både store kutt i utslippene av klimagasser og tilpasningstiltak.
Den svenske sårbarhetsutredningen
Den svenske sårbarhetsutredningen peker på en del sentrale klimaeffekter som trolig er
representative for hele Norden. Virkningene er forskjellige mht region og sesong. Analysen
viser at forebyggende tiltak på en rekke samfunnsområder vil bli nødvendig. De økonomiske
gevinstene blir betydelige innen skogbruk og i vannkraften med styrket energibalanse, noe
hele Norden vil dra nytte av gjennom det felles energimarkedet. Skadene og økonomiske tap
blir også store, særlig innen fiskeri, skogbruk, landbruk, og det blir nødvendig med økte
infrastrukturtiltak, flomsikring og økte forsikringskader. Det er imidlertid få
samfunnsområder som berøres ensidig positivt eller negativt.
De globale effektene er imidlertid mye verre, og effektene størst for fattige land i varme og
tørre klimasoner. OECDs analyser viser at beregningene av kostnadene ved ulike tilpasningseller av bøtingstiltak er svært usikre. Både metodikk og kvantifisering er usikker og
imperfekt. Analysene peker likevel på noen samfunnsområder som blir rammet av
klimaeffekter, og mulige tiltak som kan dempe eller fjerne skadevirkninger.
Selv om det synes å gå i retning av økte anslag på kostnadene ved slike tiltak, er det grunn til
å merke seg konklusjonen at det ikke er noen grunn til å feste seg spesielt ved tallene.
Et standpunkt til dette spørsmålet er heller ikke nødvendig. Den nordiske fagbevegelsen står
samlet bak sin støtte til at de nordiske landene skal nå sine ambisiøse klimamål. Uansett vil vi
få en viss grad av oppvarming, og styrken i dette er avhengig av de utslipp som alt er
akkumulert, samt av fremtidige globale utslipp. Visse mottiltak er derfor uansett nødvendige
og fornuftige å gjennomføre. Også kostnadene er ulikt fordelt, med kystsoner i tropiske og
subtropiske og andre varme områder som de mest utsatte. En ren nytte- kostnadsavveining
mellom utslippskutt og avbøtning er dermed utilstrekkelig. Det er vår solidariske plikt å være
med å bidra til at de land som rammes hardest kan bøte på skadene, forutsatt at disse landene
1

En sikter ikke her til tiltak som forbygger selve klimaendringene, men virkningene av dem. Det finnes en egen
litterturlitteratur om tiltak som kan bøte på klimaendringene.
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selv også bidrar gjennom å innføre utslippsreduksjoner som en del av internasjonale
klimaavtaler i fremtiden.
Det er viktig at frivillige organisasjoner, herunder fagbevegelsen tas med i og mobiliseres i
arbeidet.
Utviklingen i Norden - utslipp, målsettinger og fremtidige utviklingstrekk
De nordiske landene har fra starten vært pådrivere for klimakutt og brede internasjonale
avtaler for å nå klimamålene. De er omfattet av Kyoto-avtalen og slutter seg alle til EUs mer
ambisiøse klimamål. Nedenfor gis det et sammendrag av nasjonale oversikter for Danmark,
Finland, Sverige og Norge. For Island foreligger en rapport om utslipputviklingen, men
utvalget har ikke en oppdatert oversikt over planlagte tiltak.
CO2 –utslippene2 er på 1990-nivå i Danmark, noe under dette i Sverige, noe over i Finland og
Norge og betydelig over på Island. Utslippene i Norden vil stabilisere seg eller gå noe tilbake
sammenliknet med dagens nivå. Denne trenden er i samsvar med trenden for OECD-Europa.
Ifølge IEA 3 vil utslippene bare vokse marginalt fram til 2020, og deretter avta noe uten nye
tiltak. Dette drives av forventninger om forholdsvis lav økonomisk vekst og lav
befolkningsvekst. Flere nordiske land vil fortsatt ha befolkningsvekst, men uslippene vil
likevel bremses som følge av allerede igangsatte tiltak som satsing på fornybar energi,
energieffektivisering, kvoteregulering, CO2-avgift og frivillige avtaler.
Figur 1.1
Totale utslipp av klimagasser i Norden, 2006
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Der er i alt 6 klimagasser som omfattes av avtalene, der CO2 er den dominerende. Utslippene måles normalt i
såkalte CO2-ekvivalenter, der klimaeffektene regnes om i en felles enhet. Der ikke annet framgår, er det dette
som betegnes med CO2 -utslipp, klimakutt osv
3
WorldEnergy Outlook 2008, IEA (referansebanen)
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Utslippene av klimagasser i nordiske land er vist i figur 2.1. Utslipp per capita (innbygger) er
relativt høyt. Det har sammenheng med høy levestandard. Likevel er det store forskjeller
mellom land på relativt likt nivå for inntekt per innbygger. Energirelaterte utslipp per capita er
mer enn dobbelt så høyt i USA sammenliknet med Europa. I Norden har Sverige lavest
utslipp per innbygger, og sammen med Norge lavest per enhet av BNP (utslippsintensitet).
Det er mange årsaker til forskjeller i utslippsintensitet, spesielt bidrar høy fornybarandel og
kjernekraft til lavere utslippsintensitet, og forbruk av fossilt brensel, særlig kull i motsatt
retning. Også eksport- og importstruktur har stor innvirkning på tallene for små åpne
økonomier som de nordiske land.
I 2003 var avstanden til Kyoto-målet i Finland og Danmark om lag 20 pst, mens Sverige lå 5
pst ”foran skjema”. Norges utslipp lå i 2007 10 pst over Kyoto-forpliktelsen. Finland,
Danmark, Island og Norge er derfor blant de land som har problemer med å innfri Kyotoforpliktelsen med utelukkende nasjonale tiltak. Norge vil likevel overoppfylle Kyotoforpliktelsen. Sverige fikk også rett til å øke sine utslipp, men vil likevel overoppfylle
forpliktelsen gjennom kutt på 4 pst og vil avstå fra å godskrive utslipp gjennom binding av
karbon i skog eller fleksible mekanismer (JI/CDM-kvoter). Finland har ikke stilt noe eget
nasjonalt mål.
Modellene undervurderer kostnadene
Makroøkonomiske prognosemodeller er et analyseverktøy som brukes til å analysere de
økonomiske virkningene av klimapolitikken, jfr. kap 4. Modellene gir et bilde av at de årlige
kostnadene ved å bekjempe klimaproblemet på lang sikt begrenses til 1-3 pst. av BNP om
verdenssamfunnet handler nå. Også disse tallene er usikre.
Selv om 1-3 pst. virker som en begrenset kostnad så er det heller ingen bagatell.
Forsvarsbudsjettene ligger mellom 1 og 2 pst av BNP i de nordiske land. Som det vises
nedenfor, bygger anslagene på svært strenge og nokså optimistiske forutsetninger.
Slike analyser er nyttige, selv om de tenderer til å undervurdere mange problemer. Det er
viktig å undersøke hvor mye det koster å gjennomføre nødvendige tiltak på lang sikt når alle
har tilpasset seg et optimalt sett av virkemidler. Beregningene forutsetter at de billigste
tiltakene gjennomføres først, og at alle land deltar. Dette er langt fra selvfølgelig.
Selv om vi gjennomfører de billigste tiltakene først, og alle land og næringer er med som
modellene forutsetter, så ser modellene bort fra omstillingsprosessen fra en likevekt med
dagens virkemidler, til en likevekt med høyere pris på utslipp. Det oppstår i praksis
arbeidsledighet ved omstilling fra en type virksomhet til en annen. I økonomiske
likevektsmodeller ser man bort fra slike omstillingskostnader og arbeidsledighet eksisterer
ikke i modellen. Disse modellene undervurderer derfor kostnadene for samfunnet, og er best
egnet til å sammenlikne ulike politikkvalg og konsekvensene av dem på lang sikt, når
omstillingskostnadene er tatt.

Optimal virkemiddelbruk i en tidlig fase
De nordiske land var tidlig ute med å avgiftsbelegge fossilt brensel og andre utslippskilder, og
innføring av andre målrettete tiltak. Analysene viser at dette har bidratt til å bremse
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utslippsøkningen vesentlig. Etter hvert har utviklingen internasjonalt og spesielt i EU gjort det
mulig å benytte seg av brede kvotesystemer som ETS. Disse virkemidlene gjør det mulig å
fange brede områder inn under virkemiddelbruken, samarbeide om å nå målene og stiller både
produsenter og forbrukere overfor prisen ved å forurense den globale atmosfæren. Selv om
virkemidlene ikke er ferdig utviklet, og har vært preget av barnesykdommer, støtter
fagbevegelsen disse systemene og arbeider for å forbedre dem gjennom EU og andre
internasjonale fora.
I en tidlig fase hvor store deler av verden ikke omfattes av avtaler eller slik virkemiddelbruk
må en skjerme konkurranseutsatt industri mot konkurranse- og handelsvridning og forebygge
karbonlekkasje, ellers undergraves sysselsettingen i disse næringene og en oppnår ikke
globale resultater. Frivillige avtaler har vært et viktig virkemiddel for å oppnå kutt i industrien
og har vist seg effektivt.
Analysene viser at det er helt nødvendig å oppnå globale avtaler. Fagbevegelsen krever at alle
land bidrar til løsninger i København. Dersom en lykkes med å etablere globale forpliktelser,
kan en unngå karbonlekkasje og skjermingen av de utsatte næringene kan og bør bortfalle.
Kvotesystemene og/eller avgiftene kan og bør da omfatte alle næringer og gratistildeling kan
og bør opphøre. I mellomtiden er det nødvendig fortsatt å forebygge karbonlekkasje gjennom
avgifts- og kvotesystemene.
Analysene viser også at en sterk og hurtig teknologiutvikling er helt nødvendig for å utvikle
ny fornybar energi. En slik utvikling understøttes av avgifter, kvoter og høye priser på fossilt
brensel, men dette er ikke nok. Fagbevegelsen i Norden krever også en aktiv innsats for å øke
FOU-utviklingen, energisparing og energigjenvinning samt utviklingen av ny fornybar energi
gjennom gode støtteordninger og/eller grønne sertifikater. I de nordiske landene er det stilt
krav til innenlandske tiltak og kutt som klart overstiger kvoteprisen. Det kan bidra til at en
raskere utvikler ny teknologi enn om en utelukkende baserer seg på å gjennomføre de billigste
kuttene til enhver tid.
Potensialet for grønne jobber
Omstillingen av produksjons- og energisystemet i retning mot ”lavkarbonsamfunnet” har
store likheter med tidigere strukturomlegginger. På det nordiske arbeidsmarkedet har
trepartssamarbeid mellom samfunn, næringsliv og faglige organisasjoner medført at disse
omstillingene har skjedd i sosialt akseptable former. Bytte av jobb og bosted er blitt gjort
lettere av omskolering og økonomisk trygghet i forandringen. Samfunnsøkonomien har
vunnet på økt produktivitet og mindre sosiale kostnader. Liknende tiltak må brukes i den
grønne omstillingen. I hvert land bør man prøve om de eksisterende instrumentene er
tilstrekkelige eller om de må fornyes.
For fagbevegelsen er det viktig å arbeide for muligheter til ny sysselsetting, men samtidig
verne mulighetene til utvikling for individer og foretak i de virksomheter som står overfor
forandringer. Som vist nedenfor, finnes de grønne jobbene i vidt forskjellige virksomheter.
For fagbevegelsen finnes ingen egen grønn jobbsektor – målet er å gjøre alle jobber grønnere
innenfor rammen for en bærekraftig produksjon der også kravene til gode arbeidsvilkår
tilgodeses.
De grønne jobbene kommer i høy grad innen området fornybar energi. Fagbevegelsen må
engasjere seg i dette arbeidet og se til at jobber som utvikles er varige og utviklende. Det er
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samtidig viktig å betone at energipolitikkens grunnleggende oppgave er å gi leveringssikker
og klimatilpasset energi til priser som folk har råd til og som sikrer industriell
konkurransekraft. Det innebærer at den framtidige energiforsyningen også må tilfredsstille
krav om høy produktivitet og energieffektivitet.
Omstilling til lavutslippssamfunnet kan både føre til økt og redusert sysselsetting. Det beror
på bruken av virkemidler, næringssammensetningen i utgangspunktet og samfunnets
omstillingsevne om nettoen blir positiv eller negativ.
Fagbevegelsens engasjement i klimaprosessene
De fleste Nordiske fagorganisasjoner har laget eller holder på med å utarbeide egne
plattformer/strategier om miljø og klima. Alle disse er samstemte i at fagbevegelsens
engasjement i klimaprosessene er viktig. Ved en gjennomgang av fagbevegelsens
klimaplattformer leser man at flere organisasjoner har ambisjoner om at hjemlandet skal være
ledende innenfor klimaarbeidet. Dette lover bra hvis vi ønsker å se Norden som en pådriver i
det internasjonale klimaarbeidet.
Det er fem punkter vi kan plukke ut som er viet mye oppmerksomhet i den nordiske
fagbevegelsen:
1. Den sosiale dialogen – Det er helt klart at den nordiske fagbevegelsen har klima som
et tema i trepartssamarbeidet. Fagbevegelsen ønsker at temaet berøres på alle nivåer,
fra hovedsammenslutningene til de lokale klubber og bedrifter. Flere organisasjoner
etterlyser organisert samarbeid mellom partene i arbeidslivet og andre relevante
aktører. Det er viktig å sette i system de rådende mekanismer vi har for å sørge for
rettferdige omstillinger.
2. Involvering av arbeidstakerne og samfunnet – Arbeidstakerne og samfunnet for øvrig
kan påvirke klimagassutslippene. Det er viktig at myndighetene informerer og legger
til rette for at innbyggerne kan ta klimavennlige valg. På arbeidsplassen er det viktig å
involvere de ansatte og skape et engasjement for klimarettede tiltak. Fagbevegelsen
mener partene i arbeidslivet bør stimulere til et mer bærekraftig arbeidsliv gjennom
utdanning og støtte til arbeidstakernes engasjement innenfor klimaområdet.
3. Forskning og utvikling – Den nordiske fagbevegelsen ser at nøkkelen til å løse
klimautfordringene ligger i forskning og utvikling. Samtlige organisasjoner mener det
er viktig å intensivere innsatsen innenfor forskning og utvikling. Det er også viktig for
fagbevegelsen at det skapes innovasjon og nye grønne arbeidsplasser.
4. Energieffektivisering og fornybar energi – En samlet nordisk fagbevegelse ønsker økt
bruk av fornybar energi, noen ønsker å være helt uavhengige av fossilt brennstoff.
Fagbevegelsen ser et stort potensial for et vesentlig antall nye arbeidsplasser innenfor
fornybar energi. Energieffektivisering er viktig for å minske energiforbruket. Flere
klimaplattformer tar til orde for rådgivning og støtteordninger for energieffektivisering
både i virksomheter og private hjem.
5. Transport – De fleste nordiske fagforeningene ønsker økt satsing på kollektiv trafikk
slik at dette blir et attraktivt reisemiddel for flere arbeidstakere. Videre anser flere av
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organisasjonene at man behøver stimulans for å fornye bilparken. Transport står for en
betydelig del av våre lands klimagassutslipp, derfor mener organisasjonene at det også
må utvikles atskillig mer effektive transportmidler
København 2009 – Hvordan kan fagbevegelsen bidra?
I forbindelse med klimakonferansen i Bali i desember 2007 vedtok man den såkalte Bali
roadmap, som beskriver prosessen frem til klimakonferansen i København i desember 2009.
Det dreier seg om:
Utslippsreduksjon, tilpasning, overførsel av teknologi og finansiering. Naturlig nok er det den
siste søylen som skaper størst problemer – fordi det også er en forutsetning at det oppnås en
avklaring på dette området for å kunne løse de andre områder.
Diskusjonen vedrørende reduksjonsmål dreier seg om hvem som skal redusere hvor meget og
når. Inntil nå har kun de såkalte annex 1 landene hatt forpliktelser ifølge Kyoto-protokollen.
G-77 landene og Kina har under ett fastholdt at de er utviklingsland og derfor ikke skal
pålegges forpliktelser. Men det er viktig å ha for øye at utviklingsland i denne sammenheng
også er land som Korea, Brasil, Indonesia og Singapore. Og det kan ikke herske noen tvil om
at disse lande naturligvis også må ta en rimelig del av byrden.
Det skal nås en avtale om et tilpasningsfond som kan bistå de fattigste landene i de
nødvendige tilpasninger, og det skal være overførsel av teknologi til utviklingslandene blant
anset gjennom investeringer fra de industrialiserte land i klimaprosjekter i utviklingslandene.
Den helt store utfordringen er som alltid finansieringen av klimainnsatsen. Ifølge EU’s
forskningssenter vil reduksjonsinnsatsen kreve ekstra investeringer som globalt vil beløpe sig
til ca. 175 milliarder euro om året i 2020. Mer enn halvdelen forventes anvendt i
utviklingslandene. Ifølge FN’s klimasekretariat vil de totale tilpasningsomkostninger i
utviklingslandene ligge på mellom 23 og 54 milliarder euro i 2030.
For å nå en avtale i København er det absolutt avgjørende at både USA og Kina deltar i en ny
avtale. USA har under Bush-administrasjonen vært fullstendig avvisende overfor større
reduksjoner på kort sikt. Med Barack Obama som president er det nye toner, selv om de
nåværende utspill fra Obama ligger meget langt fra både EU’s forslag og de reduksjonsmål
som FN’s klimapanel anser for at være nødvendige. Når Barack Obama taler om 20 %
reduksjon taler han således ut fra 2005 nivå og ikke 1990, som for EU. Det er derfor
nødvendig at USA kommer med mer ambisiøse mål.
USA har ved flere anledninger slått fast at det er en betingelse for at USA deltar i en
internasjonal klimaavtale, at også land som Kina, India m.fl. påtar sig målbare forpliktelser.
Omvendt vurderes det også, at det kun er USA som kan presse Kina. Hvis den knuten løses er
man nådd meget langt i målet med at nå en internasjonal avtale i København.
Under COP15 vil LO Danmark sammen med IFS organisere en rekke møter og side events
med særlig fokus på problemstillinger av interesse for fagbevegelsen.
Den nordiske fagbevegelsen vil bidra konstruktivt til at København-møtet ender med suksess,
og med en avtale som tjener både klimaet og sysselsettingen.
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Kap 2.
Hvorfor oss - Nordisk modell, samarbeid og
fagbevegelsens styrke
Hvorfor skal fagbevegelsen engasjere seg i klimaspørsmålet? Svaret kan synes enkelt trusselen er så alvorlig at alle krefter i samfunnet plikter å medvirke ut fra sine forutsetninger.
Fagbevegelsen i Norden har i kraft av størrelse og posisjon betydelig innflytelse på mange
viktige politikkområder. Denne posisjonen gir et spesielt ansvar og mulighet til å gi
betydningsfulle bidrag i utviklingen mot et lavutslippssamfunn. Men vi mener også at
fagbevegelsen som representanter for de ansatte har en unik rolle når det handler om å
 formidle arbeidslivets synspunkter på og krav til klimapolitikken
 vinne bred støtte til og forankring for nødvendige omstillinger og tiltak
 samt medvirke til et effektiv gjennomføring av klimaarbeidet i bedrifter og samfunn
Kravene til utslippskutt, forebygging og tilpasninger som klimaforandringene fører med seg,
stiller næringsliv og samfunn overfor store påkjenninger. Vi kunne overlate arenaen til andre,
innta en mer passiv rolle og innskrenke oss til å passe på at lønns- og arbeidsvilkår og
rammevilkårene for våre arbeidsplasser ivaretas. Imidlertid er dette ingen farbar vei. Våre
medlemmer vil rammes av klimaendringene på forskjellige måter. Om våre arbeidsplasser
ikke omstilles i tide, vil bedriftene ikke være rustet med ny teknologi som kan sikre langsiktig
bærekraft. Derfor er fagbevegelsen blitt stadig mer aktiv. Dette viser seg gjennom at et flertall
av NFS medlemsorganisasjoner har utarbeidet egne klimapolitiske plattformer med tiltak som
er gjengitt bak (Kap 8). Fagbevegelsen ønsker derfor en aktiv klimapolitikk tilpasset våre
målsettinger.
De nordiske landene har erfaringer med den type omstilling som må til. Framtida vil kreve en
forsterket innsats, både gjennom sterkere virkemiddelbruk og flere omstillinger (Kap 3). De
nordiske landene med sine fortrinn for sosiale omstillinger er særlig godt rustet. Det er vel
dokumentert at vi har godt system for risikodeling og evne til omstilling. Vi har større aksept
i befolkningen for en globalisert økonomi. Viktige grunntrekk ved samfunnsorganiseringen
er:
 En stor offentlig sektor, særlig preget av at helse og utdanning er mer offentlig
dominert og universelt (omfatter alle) orientert enn i andre land
 Et omfattende offentlig pensjons- og inntektssikringssystem som er mer universelt
preget enn i andre land
 Aktiv arbeidsmarkedspolitikk og et arbeidsmarked med en annen maktbalanse, mer
likestilling mellom kvinner og menn og mer preget av forhandlinger og samarbeid
 Mer utjevning og rettferdig fordeling og mindre fattigdom
Samfunnsorganiseringen i Norden gir individene trygghet ved omstillinger. Ikke minst de
faglige organisasjonenes erfaringer som samarbeidspartner og konfliktløser kan bli en viktig
forutsetning for å finne løsninger som er tilpasset behovene. Forhandlingsprosessen kan i seg
selv lette vanskelige beslutninger og fremmer innovasjon.
Klimaspørsmålets internasjonale preg gjør den nordiske modellen desto mer relevant. Den
nordiske modellen har vist seg tilpasningsdyktig til strukturomlegginger, globalisering og
hardere internasjonal konkurranse. Klimapolitikken med internasjonale avtaler og
instrumenter kan tillempes innenfor rammen av det nordiske samarbeidet og kan forenes med
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nordisk politikk for vekst. Det er verd å merke seg at Norden alt er kommet langt i prosessen
med å frakoble de sterke bindingene mellom økonomisk vekst og energibruk.
Den nordiske fagbevegelsens engasjement er utviklet gjennom flere år, med følgende
utgangspunkter






Sysselsettingen. Fagbevegelsen innså tidlig at miljøkrav i seg selv ikke er en trussel
mot sysselsettingen, men snarere miljøtruslene selv med risiko for eroderte
naturressurser og økte produksjonskostnader. I hovedsak har fagbevegelsen støttet en
aktiv miljøinnsats når virkemidlene har vært fornuftig utformet. Man har innsett at en
miljømessig forsvarlig produksjon sikrer framtidig sysselsetting og gir muligheter til
nye jobber
Fordelingspolitikk. Gjennom å stille fordelingspolitiske krav til utformingen av
virkemidlene har fagbevegelsen også arbeidet for at kravene til bærekraft også
omfatter sosiale aspekter. Klimapolitikken fører til høyere priser på energi generelt og
fossil energi spesielt. Det er viktig å passe på at klimarelaterte skatter og avgifter ikke
rammer enkelte lønnstakergrupper hardt, men bæres solidarisk av alle parter. Faglige
organisasjoner må delta i utformingen av klimapolitikken
Arbeidsmiljøet. Fagbevegelsen har gjennom årene stilt krav til arbeidsmiljøet som en
del av miljøarbeidet, og dermed vært pådriver for å se indre og ytre miljø i
sammenheng. Man har betonet helhetshensyn der problemet løses ved kilden og ikke
via kortsiktige tiltak med risiko for konflikter mellom indre og ytre miljøhensyn. Også
i klimaarbeidet må vi bestrebe en i alle henseender renere produksjon. Forandringer av
produksjon og prosesser må ta hensyn til arbeidsvilkårene. For eksempel kan det også
av helsegrunner være viktig å avvikle fossil drift i arbeidsmiljøet.

De utgangspunkter som vi har hatt lenge for faglig miljøarbeid er altså fortsatt gyldige også
for klimaarbeidet. Å verne sysselsettingen og skape nye jobber er sentralt for de omstillinger
som klimapolitikken medfører. Selvsagt må krav om rettferdig fordeling og gode
arbeidsvilkår ivaretas samtidig.
Men det fins også andre spørsmål av felles nordisk interesse som det er viktig å sørge for. Vi
må forene utslippskutt med fortsatt industriell utvikling av Nordens energiintensive
virksomheter uten at såkalt karbonlekkasje oppstår gjennom utflytting av industri. Mer om
dette i Kap 6. Et hovedspørsmål er også samvirket for teknologiutvikling og eksport av
klimatilpasset teknologi som leder til nye jobber, se Kap 7.
Selv om ikke alle nordiske land er medlemmer, berøres alle av EUS klimapolitikk. I mange
tilfelle har de nordiske land felles interesser å ivareta – ikke minst når det gjelder å få EUs
utslippshandel til å premiere energieffektive anlegg. Felles nordisk samarbeid kan også
påskynde arbeidet med klimainvesteringer i Den tredje verden. Slike prosjekter kan bli svært
kostnadseffektive, men samtidig trengs tiltak for å sikre krav om teknikkspredning og sosial
utvikling, se Kap 6. Disse tiltakene skal heller ikke anvendes for å avstå fra nødvendige tiltak
i Norden, Europa og i andre land.
Det felles nordiske kraftmarkedet kan også spille en rolle. Kraftsektoren er en nøkkelsektor i
klimasammenheng. Selv om kraftproduksjonene etter hvert er på vei til å bli karbonfri, kan et
velfungerende kraftmarked bli et viktig instrument for å fase ut fossilbasert kraft samtidig som
man sikrer konkurransedyktige kraftpriser i Norden. Kraftmarkedets rolle globalt er nærmere
omtalt i Kap 3 og for Norden i Kap 5.
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Kap 3.

Klimautfordringen
– krevende omstilling mot et lavutslippssamfunn

FNs klimapanel, IPCC, mener det er svært sannsynlig at menneskeskapte utslipp av
klimagasser siden den industrielle revolusjonen har bidratt til en økning i global
gjennomsnittstemperatur. Uten omfattende tiltak for å begrense utslippene kan
klimaendringene føre til store kostnader for kommende generasjoner i form av bl.a. mer
ekstremvær, stigning i havnivå, samt økende vannmangel i noen områder og skader som følge
av økt nedbør i andre. Det er også fare for at bl.a. smelting av havis i Arktis vil kunne sette i
gang prosesser som vil bidra til å akselerere den negative utviklingen.
Noen av virkningene av klimaendringer vil kunne være positive. Nordlige områder vil f.eks.
kunne få økt avling i jordbruk og skogbruk. Globalt vil imidlertid de fleste av virkningene
være klart negative. Ventede endringer i klimaet vil gi økt belastning på verdens økosystemer,
som allerede i dag er sårbare. Klimaendringene kan sette i gang en negativ utvikling som
ingen med sikkerhet kan bedømme konsekvensene av, og som vil kunne være irreversibel.
FNs klimapanel anslår at utslippene hittil har ført til at gjennomsnittstemperaturen siden 1750
har økt med ¾ ºC, jf. figur 3.1B. Uten nye klimatiltak ventes samlet konsentrasjon å øke til
om lag 550 ppm i 2050 og til 650-700 ppm i 2100, jfr. figur 3.1C. En dobling av
konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren i forhold til før-industriell tid (til 560 ppm)
anslås å gi en økning i gjennomsnittstemperaturen på i størrelsesorden 3 ºC. Det er fortsatt
meget usikkert hvor store virkninger den økte konsentrasjonen av klimagasser vil få på global
temperatur og havnivå. En global temperaturøkning på 2-3 ºC vil trolig innebære alvorlige
konsekvenser i store deler av verden. Temperaturøkningen vil bl.a. kunne gi økt fordamping
fra havet og følgelig økt nedbør på kloden. Det er grunn til å forvente økte nedbørsmengder
og flomskader i områder av verden med mye regn i dag. Som følge av at nedbøren kan bli
skjevere fordelt, kan mer tørke bli et økende problem i andre områder. Det kan gi økt
knapphet på vann i de deler av verden hvor knappheten er størst i dag. Det gjelder særlig
Afrika, deler av Asia og Latin-Amerika samt det sørlige Europa.
En slik uvikling vil kunne lede til omfattende utflytting fra områder som rammes. Dette vil
igjen øke presset på andre områder.
FNs klimapanels anslag over sannsynlig temperaturøkning tar i liten grad hensyn til mulige
indirekte virkninger som kan bidra til å forsterke drivhuseffekten. Redusert permafrost kan
føre til at betydelige mengder av drivhusgassen metan som er bundet i tundraen i Sibir, blir
frigjort. I tillegg frykter forskere at økt temperatur i havet vil føre til at verdenshavene får
redusert evne til å absorbere CO2. Hvis havisen smelter i Arktis, vil klodens evne til å
reflektere solstråler reduseres. Bidragene til økt oppvarming fra indirekte virkninger er svært
usikre, men kan bli betydelige. Ifølge klimapanelet er det en relativt liten, men ikke
ubetydelig risiko for at den globale temperaturøkningen på lang sikt kan bli mer enn 5 ºC.
Konsekvensene av en så stor økning er det ingen som kan forutse med rimelig grad av
sikkerhet.
Dersom størstedelen av jordas kjente reserver av fossile brensler forbrukes uten fangst og
lagring av karbon, vil konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren i det neste århundret
trolig bli svært høy og holde seg høy i flere hundre år. I World Energy Outlook 2008 anslår
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Det internasjonale energibyrået (IEA) at uten nye klimatiltak vil global temperaturøkning
kunne komme opp i 6 ºC i 2200.
Figur 3.1
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En ambisiøs og bred internasjonal avtale er nødvendig
Klimaproblemet krever omfattende tiltak i alle land. Å gjennomføre dette vil i praksis bare
være mulig gjennom en ambisiøs og bred internasjonal avtale. Det er de samlete globale
utslippene som er avgjørende for framtidig temperaturstigning.
En internasjonal klimaavtale som omfatter flest mulig sektorer og land, er avgjørende for å
redusere utslippene tilstrekkelig. Industrilandene har i dag størst utslipp per innbygger. Samlet
har OECD-landene 18 pst. av verdens befolkning, men står for 40 pst. av verdens samlede
utslipp av klimagasser. Framover vil imidlertid størstedelen av utslippsveksten komme i
utviklingsland og framvoksende økonomier. Utslipp av CO2 knyttet til produksjon og forbruk
av energi står for om lag to tredeler av globale utslipp av klimagasser. Energisektoren vil også
dominere utslippsveksten framover. I perioden 2006-2030 kan nesten all vekst i utslipp av
CO2 knyttet til produksjon og bruk av energi komme i utviklingsland og framvoksende
økonomier ifølge beregninger utført av IEA. Tre firedeler av denne økningen vil komme i
Kina, India og Midt-Østen. I 2030 vil landene utenfor OECD-området stå for rundt to tredeler
av samlede utslipp. Forventet utslippsvekst i utviklingsland og framvoksende økonomier
skyldes antatt sterk økonomisk vekst kombinert med en betydelig befolkningsvekst, samt stor
avhengighet av kull.
Det er nødvendig med store utslippsreduksjoner for å begrense klimaendringene, og store
deler av verden må bidra. Dersom en global avtale ikke legger opp til kostnadseffektivitet og
god ressursutnyttelse, vil kostnadene ved å redusere utslippene kunne øke dramatisk, og
oppslutningen om en ambisiøs avtale kan bli svekket. En global pris på utslipp av klimagasser
må være en grunnstein i et effektivt globalt klimaregime. Dette kan enten oppnås ved å
innføre en avgift på utslipp av klimagasser eller ved et system for omsetning av
utslippsrettigheter.
IEAs scenarier
I dag dekker fossile brensler om lag 80 pst. av verdens primære energibehov, jf. figur 3.6.
Som følge av økt samlet energibehov ventes det i IEAs referansealternativ, hvor det ikke
legges inn større nye klimatiltak, at denne andelen blir på samme nivå til 2030. Energirelaterte
utslipp av CO2 ventes i dette alternativet å øke med 45 pst. fra 2006 til 2030. IEAs analyser
viser at dagens energiinfrastruktur i form av eksisterende kullkraftverk mv. legger føringer for
utslipp i mange år framover. I IEAs referansealternativ vil eksisterende anlegg stå for tre
firedeler av verdens elektrisitetsproduksjon også i 2020. Utviklingen i energisektoren vil
derfor måtte spille en sentral rolle for å få ned utslippene. Effektivitetsforbedringer samt
omlegging til fornybar energi og andre lavkarbon-teknologier, herunder fangst og lagring av
karbon og kjernekraft vil stå sentralt ifølge IEAs analyser.
IEA skisserer to alternative scenarier med en langsiktig stabilisering av konsentrasjonen av
klimagasser på hhv. 450 og 550 ppm. Dette svarer til en global temperaturøkning på hhv. 2 ºC
og 3 ºC. Begge scenariene vil kreve en nyskapende politikk, et egnet rammeverk for
regulering, rask utvikling av et globalt marked for karbon og økte investeringer i
energiforskning, -utvikling og -demonstrasjon. IEA presenterer analyser av effekten på
energisektoren av en kombinasjon av politikktiltak bestående av kvotehandel, sektorvise
avtaler og nasjonale tiltak. Kvotesystemet er antatt å spille en viktig rolle i OECD-området.
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I scenariet der konsentrasjonen av klimagasser stabiliseres på 550 ppm vil samlet
energietterspørsel i 2030 være om lag 9 pst. lavere enn i referansealternativet, hovedsakelig
som følge av effektiviseringsgevinster. Både utslippene av klimagasser samlet og
energirelaterte CO2 -utslipp er 19 pst. lavere i 2030 sammenliknet med referansescenariet.
Energisammensetningen avviker betydelig fra referansealternativet ved at fossile brensler
taper markedsandeler til fornybar energi og kjernekraft. Økningen i etterspørselen etter olje er
om lag 15 pst. lavere enn i referansealternativet.
Scenariet der konsentrasjonen av klimagasser stabiliseres på 450 ppm er langt mer ambisiøst
og krever sterkere og mer omfattende tiltak fra 2020, inkludert raskere utvikling og
anvendelse av lavkarbon-teknologier. Dette scenariet krever at CO2 -utslippene i OECDlandene reduseres med 40 pst. fra dagens nivå fram til 2030. Det legges her til grunn et
kvotesystem som dekker alle store land fra og med 2020. Størrelsen på utfordringene i dette
scenariet kan illustreres ved at verdens samlede utslipp vil måtte være mindre i 2030 enn de
anslåtte utslippene fra landene utenfor OECD-området i referansescenariet. Dette innebærer at
selv om OECD-landenes utslipp reduseres til null, er dette alene ikke tilstrekkelig til å nå
målet om en konsentrasjon på 450 ppm.
De vidtrekkende endringene i energiproduksjonen i de to klimascenariene vil kreve store
økninger i investeringene i ny kapital, spesielt i kraftverk og mer energieffektivt utstyr. For å
nå målet om en konsentrasjon på 450 ppm må investeringene mer enn dobles sammenliknet
med 550-scenariet.
Figur 3.2 Verdens energikilder 2006. Prosent

Kilde: IEA.
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Andre scenarier for utslipp og kostnader
Nødvendig pris på utslipp av klimagasser vil avhenge av hvor ambisiøst klimamålet er,
tiltakskostnadene og av om de nødvendige tiltakene gjennomføres på en effektiv måte i alle
land. Ulike beregninger viser til dels betydelige forskjeller i prisene for å nå et bestemt
klimamål, jf. boks 3.1. Dette illustrerer at usikkerheten er stor.
De nordiske landene har, i likhet med EU, en ambisjon om å begrense global
temperaturøkning i forhold til før-industrielt nivå til 2 ºC for derved å unngå de mest
skadelige virkningene av global oppvarming. Uten nye tiltak viser beregninger fra SSB i
Norge at utslippene av klimagasser vil øke med minst 50 pst. fram til 2030 og kanskje til nær
det dobbelte av dagens nivå i 2050. For å kunne begrense temperaturøkningen til 2 ºC må
globale utslipp reduseres sterkt. Reduksjonene må begynne innen 2015 og være på minst 50
pst. fra dagens nivå innen 2050. De må etterfølges av ytterligere betydelige reduksjoner
gjennom siste halvdel av dette århundret. Dette forutsetter at det raskt settes i gang omfattende
tiltak i alle land. Dersom den globale reduksjonen starter senere enn 2015, må utslippene
betydelig mer ned for å kunne nå 2-gradersmålet.
Dersom kun industrilandene reduserer sine utslipp omtrent like mye som de ville gjort i en
global avtale som oppfyller 2-gradersmålet, ville dette medført en forholdsvis liten
begrensning i den økte konsentrasjonen av klimagasser. Heller ikke i alternativet hvor også
Kina bidrar med like sterke tiltak som industrilandene, vil en unngå en sterk økning i globale
utslipp og konsentrasjon av klimagasser. Dette illustrerer hvor viktig det er at også
utviklingsland og framvoksende økonomier tar del i en global avtale.
Industriell fangst og lagring av karbon.
IEAs scenarier viser klart at fangst og lagring av CO2 (CCS) fra fossile brensler i stort omfang
vil være avgjørende for å kunne få til en betydelig reduksjon i de globale utslippene av
klimagasser. En høy global pris på karbon gjennom avgifter eller kvotesystemer vil stimulere
til teknologisk utvikling og øke muligheten for at fangst og lagring også blir
bedriftsøkonomisk lønnsomt for kvotepliktige foretak. Det er i tillegg nødvendig å satse stort
på forskning og utvikling for å få nye løsninger og redusere kostnadene ved å ta i bruk
eksisterende miljøteknologi. Fangst og lagring av CO2 antas på sikt å kunne bidra til en netto
reduksjon av utslipp av CO2 fra nye kraftverk på 80-90 pst. sammenlignet med kraftverk uten
rensing.
I IEAs analyser4 inngår CCS som et viktig virkemiddel i de langsiktige teknologiscenariene
fram til 2050. I det ene, som bygger på optimistiske forutsetninger om bruk av eksisterende
teknologi, står CCS for kutt på 8 pst av totale kutt på 35 Gt CO2 i kraftforsyning, og 6 pst i
industri og overføring. I det mest optimistiske scenariet, som forutsetter helt nyutviklet
teknologi, er totale kutt på 48 Gt, og CCS står for hhv 10 og 9 pst av kuttene. CCS inngår som
sentrale deler av EUs og USAs nye klimastrategi som nå er fremmet av president Obama.
Storbritannia vil som første land i verden innføre krav om CCS i kullkraftverk. Frankrike har
startet utviklingen av et renseanlegg med deponering i et gammelt gassreservoar. Vattenfall
har et pågående prosjekt i Tyskland knyttet til rensing av avgassen fra kullkraft. GE- energy
satser også på CCS, og mener at denne er mest aktuell i tilknytning til kullkraft.

4

Energy Technology Perspectives, 2008
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Det finnes i dag teknologi for karbonfangst, men den er ikke utprøvd i kommersiell skala
utenfor oljeindustrien, og det er flere mulige teknologier. Det satses på dette i flere land og i
Norden er det særlig i Norge at dette er et satsingsområde. Regjeringen har forpliktet seg til å
gjennomføre fullskala rensing på raffineriet på Mongstad fra 2014 og gasskraftverket på
Kårstø. Kostnadene ved å rense CO2 fra gassprosessanlegget på Kårstø kan bli enda høyere
per tonn enn på Mongstad, der rensekostnadene er kalkulert til 1300-1800 kroner5 per tonn
(om lag 10 ganger dagens EU-kvotepris). Prosjektet er derfor inne i en nærmere
utredningsfase.
Kvoteprisen på det europeiske markedet var på sitt høyeste i 2008 på om lag 250 kroner per
tonn CO2 og er i mars 2009 redusert til under 100 kroner per tonn CO2. Selv om kvoteprisen
må antas å stige vesentlig fra dette nivået (jfr. boks 3.2), må kostnadene halveres minst to
ganger for at teknologien skal bli lønnsom, sammenliknet med andre kuttmuligheter. I den
nåværende teknologiske utviklingsfasen er det derfor viktig at flere alternative metoder
utvikles og utprøves med sikte på å utvikle konkurransedyktig teknologi.
Norge har ambisjon om å bidra til dette. Undersjøiske reservoarer etter oljevirksomheten er
aktuelle lagringssteder. Ved inngangen til 2008 fantes det fire ulike industrielle anlegg for
fangst og lagring av karbon i verden. Norge har betydelig teknologisk kompetanse fra
petroleumsvirksomheten på separering av CO2. På Sleipnerfeltet i Nordsjøen er det siden
1996 utskilt 1 mill. tonn CO2 årlig fra gasstrømmen for lagring i Utsiraformasjonen. Det er
hittil ikke påvist lekkasjer. Forskning indikerer også at faren for lekkasjer fra denne type
geologiske formasjoner er liten.
I Sverige står stålindustrien for drygt 10 pst av utslipp av drivhusgasser. Svensk Stål AB og
malmforetaket LKAB medvirker i et internasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt der man
arbeider for å minske mengden CO2, bl. a. avgassirkulering, CCS og på sikt også elektrolyse
som er svært elkrevende. Utsikter til svært store utslippsreduksjoner finnes.

Boks 3.1 Modellberegninger av framtidige priser på klimagassutslipp
En av de mest anerkjente klimamodellene er den nederlandske IMAGE, som ble utviklet på 1980-tallet og
stadig er blitt videreutviklet. Modellen brukes bl.a. av EU og OECD. Figur 3.7 viser modellberegnede
konsekvenser av tre ulike klimamål; 450 ppm, 550 ppm og 650 ppm. Disse konsentrasjonsmålene svarer til en
forventet global temperaturstigning på hhv. 2 ºC, 3 ºC og ca. 3½ ºC. Det mest ambisiøse målet, 450 ppm,
betinger at den globale prisen per tonn CO2 stiger til nær 400 kroner i 2020 og til knapt 800 kroner i 2030.
Deretter må prisen holdes høy og stige ytterligere noe. Tilhørende omstillingskostnader for verden anslås å
øke til om lag 2 pst. av verdens BNP om to tiår og holde seg på dette nivået i mange tiår. Dette forutsetter at
alle land deltar i en global klimaavtale og gjennomfører utslippsreduksjonene på en kostnadseffektiv måte.
Hvis denne forutsetningen endres, vil kostnadene for å nå klimamålet kunne bli betydelig høyere. I
beregningene er det ikke tatt hensyn til at omstillinger i næringslivet kan gi kostnader i form av
arbeidsledighet. Dersom omstillingene kan tas over lengre tid, vil kostnadene bli mindre. På den annen side vil
en klimaavtale innebære en reduksjon i energi- og landbrukssubsidier i mange land. Dette vil isolert sett kunne
bidra til mer effektiv ressursutnyttelse og dermed økt verdiskaping.

5

Når ikke annet fremgår, menes med kroner norske kroner i denne rapporten
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Figur 3.3 Priser på utslipp og samlede kostnader ved ulike klimamål

Kilde: Netherlands Environmental Assessment Agency.

Ambisjonsnivået vil naturligvis påvirke kostnadene. Simuleringer på IMAGE-modellen
indikerer at nødvendig global pris på utslipp og tilhørende kostnader blir om lag halvparten så
høye ved å stabilisere konsentrasjonen av CO2 på 550 ppm som ved å sikte mot 450 ppm.
Figur 3.4 Utslipp og konsentrasjon av CO2 i atmosfæren uten nye klimatiltak og i tre
alternative baner

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

De fleste andre modeller indikerer også en høy prisbane for karbonutslipp for å nå ambisiøse
klimamål, men i gjennomsnitt er prisnivået noe lavere enn for IMAGE-modellen. Imidlertid
har det over tid vært en tendens til oppjustering av anslagene. IEA har i sin World Energy
Outlook 2008 beregnet vesentlig høyere priser enn de som er referert over. Ifølge IEA er
nødvendig karbonpris i 2030 for å nå en stabilisering på 550 ppm om lag 630 kroner, mens en
stabilisering på 450 ppm vil kreve dobbelt så høy pris.
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Gjennomgangen ovenfor viser at både tregradersmålet og især togradersmålet krever
internasjonale avtaler og omfattende omlegginger av energiforbruk og produksjon. Med
kostnadseffektiv gjennomføring og akseptabel byrdefordeling er tregradersmålet mulig å
gjennomføre uten at det går ut over mål om framtidig vekst, velstandsutvikling og
fattigdomsbekjempelse. Med økt ambisjonsnivå vil klimamålene lettere komme i konflikt med
andre mål. Alvoret i klimatrusselen og især mangelen på oppfølging av de globale avtalene,
har imidlertid skjerpet behovet for en raskere snuoperasjon, og den sterke nordiske
oppslutningen om togradersmålet må ses på en slik bakgrunn.
Analysene viser at det er nødvendig å få ned bruken av energi og utslipp, og at dette vil kreve
omfattende omstillinger av produksjon og næringsstruktur, der energiintensive virksomheter
innen metaller, petrokjemi, kjemisk og treforedling m.v er særlig utsatt, da de vil stå overfor
vesentlig økte kostnader. Disse virksomhetene vil imidlertid bare bli urimelig rammet om
store deler av verden står utenfor avtalene, og dermed utsetter som en vriding av
konkurransevilkårene slik at karbonlekkasje oppstår gjennom utflytting av viktig industri.
Slike omstillinger er både unødvendige og uønskete.
Utfasing av energi- og utslippsintensive virksomheter krever omstillinger
Med energiintensive virksomheter siktes det til økonomisk aktivitet (produksjon og konsum)
av varer og tjenester som har høyt energiforbruk per produsert enhet. Det vil typisk være fly
og bilreiser, smelting av metaller, utvinning av olje og gass, gruvedrift, kjemisk og
petrokjemisk industri og treforedling. Utslippsintensivitet er tilsvarende begrep, og måler CO2
-utslipp i pst av produksjonen. Særlig utslippsintensivt er kullkraft, og andre aktiviteter med
høyt kull eller oljeforbruk. Kullkraft kan gjøres vesentlig mindre utslippsintensivt gjennom
CO2-håndtering.
Energieffektivisering er en viktig kilde til løsning av klimautfordringen. Dette vil ofte være
lettest å gjennomføre gjennom nyinvesteringer. Også skifte av drivstoff eller brensel er
effektivt. Gasskraft slipper ut mindre enn halvparten av ny kullkraft per enhet produsert kraft,
endog mindre enn tredjeparten av eksisterende kullkraftverk, gjennom at ny teknologi er mer
energieffektiv enn den gamle. Hvis kraftverket kommer i tillegg til dagens produksjon vil
utslippene likevel øke. I de fleste markeder vil det være snakk om en blanding av disse
effektene. De økonomiske modellene tar med seg summen av alle disse simultane effektene,
ved at det tas hensyn til at økonomisk vekst krever mer energiforbruk, samtidig som innføring
av ny teknologi gir lavere utslipp, og at utslippene reduseres mer hvis en setter en pris på
utslippene gjennom avgifter eller kvotekjøp, slik at aktiviteten vris bort fra utslippsintensiv
konsum og produksjon.
Løsningen på klimautfordringen krever således både endring i produksjons- og
forbruksmønsteret. Globalt sett krever løsningen dyrere og færre reiser, mindre energibruk og
en sterkere omstillingstakt enn vi ellers ville hatt, og en raskere utvikling av og investering i
ny teknologi. Dette vil medføre store omstillinger. Virkningen på ledighet og sysselsetting
samlet sett er avhengig av økonomiens evne til å gi nye jobbmuligheter. I land med god
styring er det mulig å gjennomføre omstillingene på lang sikt uten tap av arbeidsplasser.
Norden er med sine tradisjoner godt rustet til å klare det.
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- og gir nye muligheter
I en slik omstilling gis det også muligheter. Produsenter av fornybar energi som utvikler ny
energiteknologi får nye muligheter. I Norden er de beste eksemplene vindmølleindustien i
Danmark, biomasseenergien i Sverige og Finland og solcelleindustri i Norge. Disse
industriene er kommet i gang takket være store statlige satsinger og overføringsordninger som
støtte til vindkraftproduksjon, solceller og bioenergi.
Danmark høster nå fruktene av sin tidlige satsing på vindmøller, gjennom en stor
eksportindustri som sysselsetter 40 000. Vindkraft er (i likhet med annen fornybar energi med
unntak av vannkraft) fremdeles avhengig av subsidier, men nå er det ikke lenger i hovedsak
danske forbrukere som betaler regninga. Norsk solcelleproduksjon ble utviklet med
utgangspunkt i avfallsprodukter fra ferrolegeringsindustrien, og er nå spredd til flere land og
sysselsetter 2500 i Norge. Microsilica gir nå god lønnsomhet, også det i stor grad takket være
støtteordninger til fornybar energi i andre europeiske land. Grønne jobber og ”just transition”
er behandlet mer utfyllende i Kap. 8.
For at en skal lykkes med å utnytte fordelen med å være først, er det viktig med en innretning
av virkemidlene som gir bedriftene muligheten til å finansiere og gjennomføre omstillingene.
Mest brukt er her investeringsstøtte, såkalte feed in-tariffer og grønne sertifikater.
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Kap. 4
Økonomiske virkninger av klimaendringer, tilpasninger
og klimaforebyggende tiltak
To hovedstrategier: Ja takk, begge deler
Det er to hovedstrategier som diskuteres i forhold til å møte klimaforandringene. Den ene er
det som har stått sentralt på agendaen internasjonalt siden Rio (1992), å begrense globale
uslipp (klimakutt eng. mitigation). Den andre er å tilpasse seg (adaptation6) eller mer presist
finne tiltak for å redusere, forebygge eller bøte på konsekvensene. Vi blir nødt til å ta begge
strategier i bruk. Det er allerede en konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren som innebærer
en viss videre temperaturøkning. I den grad en ikke lykkes med å få til kutt i utslippene
inntreffer ytterligere klimaendringer. Om en utelukkende konsentrer seg om tilpasningstiltak,
kan en risikere langt verre utfall enn det som ellers vil være tilfelle, og det ville være
uansvarlig ikke å gjennomføre kutt for å redusere sjansen for katastrofer. En optimal samlet
strategi vil inneholde både store kutt i utslippene av klimagasser og tilpasningstiltak.
Den svenske sårbarhetsutredningen
Boks 4.1 Våra viktigaste slutsatser och förslag
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Det är nödvändigt att påbörja anpassningen till klimatförändringarna i Sverige.
Huvuddragen i klimatscenarierna är trots osäkerheter tillräckligt robusta för att användas
som underlag.
Risken för översvämningar, ras, skred och erosion ökar på många håll så mycket att
förstärkta insatser för förebyggande åtgärder är motiverade. Ett statligt
klimatanpassningsanslag bör inrättas som stöd för storskaliga kostnadskrävande insatser.
Skochstillväxten ökar kraftigt, förutsättningarna för jordbruksproduktion förbättras. Det
krävs dock anpassningsåtgärder för att minimera skadorna och bevara den biologiska
mångfalden.
Östersjön riskerar dramatiska förändringar av ekosystemen. Klimatförändringarna förvärrar
dagens situation och arbetet med att minska utsläppen bör intensifieras.
Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag kommer att försämras, vilket kräver insatser för att
upprätthålla en god dricksvattenkvalitet.
Fjällen förbuskas till stor del och rennäringen och fjällturismen kan drabbas.
Det varmare klimatet påverkar hälsan och leder till fler dödsfall på grund av värmeböljor
och ökad smittspridning.
Sveriges energibalans gynnas genom minskat värmebehov och ökad vattenkraftpotential.
Länsstyrelserna bör få en central roll i klimatanpassningsarbetet. En särskild
klimatanpassningsdelegation bör inrättas vid varje länsstyrelse, som ett förstärkt stöd till
framför allt kommunerna.
Vi föreslår att ett nytt institut för klimatforskning och anpassning inrättas.

Den svenske sårbarhetsutredningen7 gir en grundig gjennomgang av hvordan Sverige antas å
påvirkes av klimaendringene. Konklusjoner og forslag er gjengitt i boksen. Noen viktige funn
fra utredningen:

6

En sikter ikke her til tiltak som forbygger selve klimaendringene, men virkningene av dem. Det finnes en egen
litteratur om tiltak som kan bøte på klimaendringene.
7
SOU 2007:60
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Sverige blir varmere og våtere. Det er sannsynlig med temperaturøkning som er større
en den globale (1,8-4 grader i dette århundre). Somrene blir varmere og tørrere
særskilt i sør, mens resten av året blir våtere.
Mer ekstremvær, flom, ras og erosjon. Rammer først og fremst infrastruktur og
bebyggelse i utsatte områder. Større risiko for strømavbrudd.
Trussel mot lavliggende bebyggelse i kystregion ved stor havnivåøkning. De sydligste
delene i Skåne, Blekinge samt Öland og Gotland mest utsatt.
Kraftig økning i vannkraftproduksjonen
Økt behov for flomsikring
Verdien av økt vannkraftproduksjon større enn kostnadene for skader av flom, ekstremvær
m.v

Store endringer for både jord, skogbruk og fiske
Større tilvekst men også økt vind og stormer gir større skogskader
Større avlinger med også mer skader
Store endringer i økosystemene i ferskvann og i Østersjøen
Helse: økt dødelighet pga varmebølger. Økt smittespredning
Redusert oppvarmingsbehov og økt kjølebehov med en netto energiinnsparing på 15
TWh
De sammenlagte skadekostnader for helse, bygningskonstruksjoner overstiger
inntektene fra redusert energibehov

En OECD-analyse av globale virkninger og mulige tiltak
OECD (2008)8 har undersøkt konsekvensene av sannsynlige klimaendringer, og gjennomgått
foreliggende litteratur. Det er store metodiske og praktiske problemer med å anslå nytte og
kostnader ved tiltak. Etter 2006 er det gjort anslag på globale kostnader i fem studier. De
anslår kostnader på flere titalls mrd USD årlig. Rapporten konkluderer med at anslagene er så
usikre at det ikke er noen grunn til å feste seg ved enkelttall.
Ikke alle kostnader faller på staten. Mange av tiltakene har en privat karakter, og er
privatøkonomisk lønnsomme. I slike tilfelle er statens rolle å tilrettelegge for at rasjonelle
tiltak gjennomføres. I andre tilfeller, som infrastrukturtiltak for å sikre kystområder mot
vannheving, inntar staten en sentral rolle. I tilfeller der markeder ikke gir de rette incentiver
(eksternaliteter) og private aktører ser bort fra virkningen på andre av sine handlinger, må
også staten gjennomføre reguleringer, og ta i bruk andre virkemidler, herunder avgifter.
Analysen inneholder en gjennomgang av konsekvensene av klimautviklingen på en rekke
samfunnsområder, tilsvarene som den svenske undersøkelsen, og en drøfting av nytte og
kostander ved tiltak på idisse områdene. Det er redegjort for rapportens viktigste funn i
vedlegg 1.
Utvalgets vurderinger
Den svenske sårbarhetsutredningen peker på en del sentrale klimaeffekter som trolig er
representative for hele Norden. Virkningene er forskjellige mht region og sesong. Analysen
viser at forebyggende tiltak på en rekke samfunnsområder vil bli nødvendig. De økonomiske
gevinstene blir betydelige innen skogbruk og i vannkraften med styrket energibalanse, noe
hele Norden vil dra nytte av gjennom det felles energimarkedet. Skadene og økonomiske tap
8
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blir også store, særlig innen fiskeri, skogbruk, landbruk, og det blir nødvendig med økte
infrastrukturtiltak, flomsikring og økte forsikringskader. Det er imidlertid få
samfunnsområder som berøres ensidig positivt eller negativt.
De globale effektene er imidlertid mye verre, og effektene størst for fattige land i varme og
tørre klimasoner. OECDs analyser viser at beregningene av kostnadene ved ulike tilpasningseller av bøtingstiltak er svært usikre. Både metodikk og kvantifisering er usikker og
imperfekt. Analysene peker likevel på noen samfunnsområder som blir rammet av
klimaeffekter, og mulige tiltak som kan dempe eller fjerne skadevirkninger.
Selv om det synes å gå i retning av økte anslag på kostnadene ved slike tiltak, er det grunn til
å merke seg konklusjonen at det ikke er noen grunn til å feste seg spesielt ved tallene. De bør
følgelig heller ikke brukes i en argumentasjon for at det er langt billigere å gjøre tiltak som
reduserer uslippene nå, enn å reparere skadene senere. Også anslagene for kostnadene ved
tiltak er usikre.
Et standpunkt til dette spørsmålet er heller ikke nødvendig. Den nordiske fagbevegelsen står
samlet bak sin støtte til at de nordiske landene skal nå sine ambisiøse klimamål. Uansett vil vi
få en viss grad av oppvarming, og styrken i dette er avhengig av de utslipp som alt er
akkumulert, samt av fremtidige globale utslipp. Visse mottiltak er derfor uansett nødvendige
og fornuftige å gjennomføre. Også kostnadene er ulikt fordelt, med kystsoner i tropiske og
subtropiske og andre varme områder som de mest utsatte. En ren nytte- kostnadsavveining
mellom utslippskutt og avbøtning er dermed utilstrekkelig. Det er vår solidariske plikt å være
med å bidra til at de land som rammes hardest kan bøte på skadene, forutsatt at disse landene
selv også bidrar gjennom å innføre utslippsreduksjoner som en del av internasjonale
klimaavtaler i fremtiden.
Det er heller ikke slik at alle kostnader faller på staten. Mange av tiltakene har en privat
karakter, og er privatøkonomisk lønnsomme. I slike tilfelle er statens rolle å tilrettelegge for at
rasjonelle tiltak gjennomføres. I andre tilfeller, som infrastrukturtiltak for å sikre kystområder
mot vannheving, inntar staten en sentral rolle. I tilfeller der markeder ikke gir de rette
incentiver (eksternaliteter) og private aktører vil underkjenne virkningen på andre av sine
handlinger, må også staten innta en rolle gjennom regulering, herunder avgifter.
Det er viktig at frivillige organisasjoner, herunder fagbevegelsen tas med i og mobiliseres i
arbeidet.
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Kap 5.

Norden og EU er på vei

Utviklingen i utslipp, målsettinger og fremtidige utviklingstrekk
De nordiske landene har fra starten vært pådrivere for klimakutt og brede internasjonale
avtaler for å nå klimamålene. De er omfattet av Kyoto-avtalen og slutter seg alle til EUs mer
ambisiøse klimamål. Nedenfor gis det et sammendrag av nasjonale oversikter for Danmark,
Finland, Sverige og Norge. For Island foreligger en rapport om utslipputviklingen, men
utvalget har ikke en oppdatert oversikt over planlagte tiltak.
CO2 -utslippene9 er på 1990-nivå i Danmark, noe under dette i Sverige, noe over i Finland og
Norge og betydelig over på Island. Utslippene i Norden vil stabilisere seg eller gå noe tilbake
sammenliknet med dagens nivå. Denne trenden er i samsvar med trenden for OECD-Europa.
Ifølge IEA 10 vil utslippene bare vokse marginalt fram til 2020, og deretter avta noe uten nye
tiltak. Dette drives av forventninger om forholdsvis lav økonomisk vekst og lav
befolkningsvekst. Flere nordiske land vil fortsatt ha befolkningsvekst, men uslippene vil
likevel bremses som følge av allerede igangsatte tiltak som satsing på fornybar energi,
energieffektivisering, kvoteregulering, CO2-avgift og frivillige avtaler.
Figur 5.1
Utslipp i Norden, 2006
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Utslippene av klimagasser i nordiske land er vist i figur 5.1. Utslipp per capita (innbygger) er
relativt høyt. Det har sammenheng med høy levestandard. Likevel er det store forskjeller
mellom land på relativt likt nivå for inntekt per innbygger, se figur 5.2 som viser at
9

Der er i alt 6 klimagassersom omfattes av avtalene, der CO2 er den dominerende. Utslippene måles normalt i
såkalte CO2-ekvivalenter, der klimaeffektene regnes om i en felles enhet. Der ikke annet framgår, er det dette
som betegnes med CO2 -utslipp, klimakutt osv
10
WorldEnergy Outlook 2008, IEA (referansebanen)
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energirelaterte utslipp per capita er mer enn dobbelt så høyt i USA sammenliknet med
Europa. I Norden har Sverige lavest utslipp per innbygger, og sammen med Norge lavest per
enhet av BNP (utslippsintensitet). Det er mange årsaker til forskjeller i utslippsintensitet,
spesielt bidrar høy fornybarandel og kjernekraft til lavere utslippsintensitet, og forbruk av
fossilt brensel, særlig kull i motsatt retning. Også eksport- og importstruktur har stor
innvirkning på tallene for små åpne økonomier som de nordiske land.
Flere nordiske land fått relativt store byrder knyttet til Kyoto-avtalen og EUs byrdefordeling.
Dette henger sammen med høyt BNP-nivå og høy fornybarandel. Danmark fikk imidlertid
ikke ”godskrevet” et lavt basisårnivå knyttet til import av kraft i 1990, og har fått et kuttmål
på 21 pst innen EUs byrdefordeling. Norge (og Island) fikk som et av få land øke sitt utslipp
noe pga. høy fornybarandel og høye kostnader ved nasjonale kutt, men fikk ikke ”godskrevet”
et negativt produksjonsgap i 1990. Finland får opprettholde sitt utslipp fra 1990, og Sverige
får øke med 4 pst.
I 2003 var avstanden til Kyoto-målet i Finland og Danmark om lag 20 pst, mens Sverige lå 5
pst ”foran skjema”. Norges utslipp lå i 2007 10 pst over Kyoto-forpliktelsen. Til
sammenlikning har de nye EU-landene fått svært rause kvoter, og lå i 2003 19 (Tjekkia) til 61
pst (Litauen) under Kyoto-forpliktelsen. Disse land blir derfor netto selgere av kvoter, og vil
motta pengeoverføringer fra kvotemarkedene. Finland, Danmark, Island og Norge er derfor
blant de land som har problemer med å innfri Kyoto-forpliktelsen med utelukkende nasjonale
tiltak. Norge vil likevel overoppfylle Kyoto-forpliktelsen. Sverige fikk også rett til å øke sine
utslipp, men vil likevel overoppfylle forpliktelsen gjennom kutt på 4 pst og vil avstå fra å
godskrive utslipp gjennom binding av karbon i skog eller fleksible mekanismer (JI/CDMkvoter). Finland har ikke stilt noe eget nasjonalt mål.
Figur 5.2
Per capita energirelaterte utslipp av CO2, 2006
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EU og Norden særskilt har relativt lave utslipp av klimagasser per capita og per enhet av
BNP, sammenliknet med resten av OECD-landene og særlig USA11. Å gå i spiss for
ytterligere kutt betyr derfor høyere kostnader. I en globalisert verden er dette krevende.
Nordiske land har derfor en virkemiddelbruk som skjermer internasjonalt konkurranseutsatt
virksomhet for avgifter, og kvotepliktige industrivirksomheter innrømmes gratiskvoter, stort
sett på linje med det som er praksis i EU. Dette er en vesentlig forutsetning for at
fagbevegelsen kan slutte seg til og være en pådriver i klimapolitikken. Dette drøftes nærmere i
kapittel 7.
Alle nordiske EU-land vil øke sin fornybarandel i tråd med byrdefordelingen i EU fram til
2020. Norge har en fornybarandel på 60 pst når energisektoren holdes utenfor (slik EU
forutsetter) men vil likevel samarbeide med EU om å øke denne fram mot 2020. Island er her
i verdenstoppen med 70 pst fornybar energi. Gjennom ytterligere forstrekning av
virkemiddelbruken også på andre områder vil de nordiske land bidra til ytterligere klimakutt
fram mot 2020 og deretter.
Som de nasjonale framskrivningene viser, vil det for flere av de nordiske landene bli krevende
å nå målsettingene. Ytterligere omstillinger knyttet til innenlandsk energibruk, transport og
særlig energieffektivisering vil stå sentralt. En forsterket innsats for å utvikle nye
energiformer er helt nødvendig. Med unntak av Sverige vil de nordiske landene måtte benytte
seg av de fleksible mekanismene og/eller tilvekst av skog for å nå målene.
Ekstra høyt overskudd i kraftproduksjonen (windfall profits)
De nordiske landene har, med unntak av Island, i dag et felles kraftmarked som dekker
omkring 75 prosent av den fysiske handelen med el. Utviklingen mot et nordisk marked er
drevet fram av den liberalisering av handelen som er blitt gjennomført. Kraftprisen på den
nordiske børsen påvirkes i høy grad av tilsiget av vann i Sverige og Norge. Hensikten er at
prisen skal settes i fri konkurranse ut fra disse forutsetningene. På et slikt marked oppstår
normalt marginalprissetting, hvilket innebærer at den sist leverte kilowattimen setter pris for
hele utbudet på et tidspunkt. Med en fullt ut fungerende konkurranse mellom
kraftprodusentene skulle disse presse prisene ned gjennom så langt som mulig å anvende
kraftslag med lav produksjonskostnad. I praksis kan prisen til en viss grad styres, først og
fremst gjennom å regulere tilgangen på vannkraft. Den utbygde vannkraften er dessuten en
begrenset ressurs, og prisen vil derfor stige til høyere nivåer enn produksjonskostnadene. Med
høye elpriser og forholdsvis lave produksjonskostnader for vann- og kjernekraft oppstår da
tidvis store vinster for kraftselskapene. Handelen med utslippsretter, som øker kullkraftsprisen
ytterligere, tenderer til å forsterke denne vinsteffekten på tross av at nordisk kraftproduksjon i
høy grad er ”fossilfri”.
Samfunnet har muligheter for å motvirke dette. En omdiskutert, men vanskelig vei er å
regulere prisdannelsen slik at den mer motsvarer faktiske produksjonskostnader. En annen er
å beskatte kraftprodusentenes vinster. Dette gjøres i Norge gjennom en grunnrenteskatt, samt
at overskuddene i offentlig eide kraftselskaper tilfaller samfunnet gjennom utbyttetildeling.
En tredje vei er å arbeide for økt priskonkurranse med aktiv eierstyring av offentlig eide
kraftselskaper. Slike tiltak kompliseres av en internasjonalisering av markedene der separate
løsninger for nordiske land blir vanskeligere. Man bør uansett sørge for et overskudd av
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Skalaen i figur 6.2 er ikke sammenliknbar med figur 6.1
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fornybar kraft på det nordiske markedet for å holde prisene nede og påskynde avgang av kraft
med høye utslipp.
Også for å presse europeiske kraftpriser trengs økt tilbud av utslippsfri kraft i Europa. Det er
også nødvendig for å redusere importen av fossil energi. Norden bør stille krav om
investeringer i karbonfri kraft i Europa i stort omfang innen man beslutter å investere i
omfattende nye ledningsnett landene imellom. Europas energiforsyning kan ikke bygge på
landenes forhåpninger om import fra sine naboer samtidig som alle forsømmer investeringer i
klimatilpasset kraftproduksjon.

DANMARK
Danmark har, jf. Kyotoprotokollen og EU’s byrdefordelingsavtale, forpliktet seg til å redusere
utslippene med 21 % i 2008-12 i.f.t. nivået i 1990/95. Dette betyr, at utslipp skal reduseres til
54,8 mill. tonn CO2 årlig i gjennomsnitt i perioden 2008-12.
Framstillingen bygger på regjeringens nasjonale tiltaksplan (NAP) knyttet til EUs
kvotehandelsdirektiv. I referanseprognosen ligger det an til en såkalt manko på 13 mill. tonn
CO2 -ekvivalenter i forhold til dette kravet. Regjeringen har lagt fram en tiltaksanalyse der
det redegjøres for hvordan dette målet skal nås. Det skal skje gjennom en kombinasjon av
nasjonale tiltak inklusiv opptak av CO2 i skog og kvotekjøp i andre land, jfr. tabell 6.1. Staten
vil stå for tiltak for til sammen 7,8 mill. tonn CO2 -ekvivalenter, hovedsakelig kjøp av
JI/CDM-kvoter og godskrive skogvekst. Privat sektor vil få økt forpliktelse på 5,2 mill. tonn
CO2 -ekvivalenter, derav 4,4 i energisektoren.
Danmark har fått et relativt stort ansvar gjennom EUs byrdefordeling, knyttet til særlige
forhold i basisåret, da Danmark hadde lave utslipp knyttet til ekstra stor import av kraft fra
Norge og Sverige. Dette gir en ekstra byrde på 5 mill. tonn CO2 -ekvivalenter sammenliknet
med en situasjon uten slik import da utslippene ville vært høyere. Dersom dette tas hensyn til i
EUs byrdefordeling vil Danmarks byrde bli noe lavere.
Tabell 5.1
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Figur 5.3

Fram til 2020 vil Danmark kutte utslipp med 20 pst i forhold til 2005, da utslippene lå noe
lavere enn i 1990, jfr. figur 6.1. Det framgår også at Danmark har gjort vesentlige bidrag til å
kutte utslipp i perioden etter 1990 gjennom nasjonale tiltak som
 mer effektiv energibruk og reduksjon av energiintensiteten (konstant energiforbruk på
tross av vesentlig vekst i BNP),
 høyere energipriser, bruk av CO2-avgift og kvoter,
 utbygging av kraftvarme basert på bio og avfall,
 vindmøller,
 innstramming av bygningsforskrifter m.v.
Regjeringen regner med at dette til sammen vil bidra med kutt på 28 mill. tonn CO2 ekvivalenter sammenliknet med en bane uten tiltak.

FINLAND
Statsrådet ga i november 2008 en klima- og energiredegjørelse til riksdagen. Finland
forholder seg til at de fleksible mekanismene i EUs byrdefordeling kan utnyttes, og vil ikke
tallfeste et eget mål for nasjonale utslipp. (Det betyr at dersom nasjonale utslipp ikke møter
EU-forpliktelsen, vil Finland kjøpe kvoter.) I strategien presenteres de tiltak som må
gjennomføres for at Finland skal kunne oppfylle sine forpliktelser innenfor rammen av EU:s
klimapolitiske målsettinger fram til år 2020. Sluttsatsen er att uten betydelige nye klima- og
energipolitiske tiltak så som minskning av utslippene, økt av bruk av fornybar energi og
effektivisering av energibruken kan Finland ikke oppfylle EU:s klimakrav.
I redogörelsen utgår man från två scenarier; ett basscenario utan åtgärder samt ett
målscenario. Utan några nya åtgärder skulle Finlands utsläpp av växthusgaser år 2020 ligga
på en nivå som är ca 20 % högre än 1990 års nivå. Ökningen skulle nästan enbart bero på
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utsläppen inom energiproduktionen och industrin. EU:s målsättning är att minska utsläppen
inom ovan nämnda sektorer med 21 % från år 2005 fram till år 2020 med hjälp av EU:s
utsläppshandelsdirektiv. I fråga om andra sektorer, såsom trafiken, den individuella
husuppvärmningen och jordbruket, ska Finland enligt kommissionens förslag fram till år 2020
minska utsläppen med i genomsnitt 16 % jämfört med 2005 års nivå genom nationella
åtgärder.
Tabell 5.2
Minskning av växthusgaser
Andel förnybar energi

EU:s förpliktelse
-20%
20%

Finlands förpliktelse
-16%
38%

Statsrådet uppställer som ett strategiskt mål för Finland att hejda ökningen i slutförbrukningen
av energi och få slutförbrukningen att börja minska så att slutförbrukningen av energi år 2020
ska vara ca 310 TWh, dvs. ungefär på samma nivå som idag. År 2020 skulle
energiförbrukningen vara ungefär 10% mindre än om utvecklingen får fortsätta i samma
riktning som nu utan några nya åtgärder.
Figur 5.4

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Enligt strategin ska slutförbrukningen av el vara ca 98 TWh år 2020 medan den nuvarande
förbrukningen är knappa 90 TWh per år. Utan nya åtgärder skulle elförbrukningen öka
betydligt. För att målen ska nås krävs effektivisering av energiförbrukningen särskilt i fråga
om boende, byggande och trafik. Det behövs många olika åtgärder och urvalet av åtgärder
kompletteras i samband med det arbete som görs i energieffektivitetskommissionen.
Målet är att höja andelen förnybar energi till 38 % fram till år 2020 i enlighet med det
åtagande som EU-kommissionen föreslagit för Finlands del. Åtagandet innebär en stor
utmaning och målet kan nås endast om man lyckas hejda ökningen i slutförbrukningen av
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energi. För att det skulle vara möjligt att fullgöra åtagandet krävs en kraftig ökning i
användningen av träbaserad energi, avfallsbränslen, värmepumpar, biogas och vindenergi.
Exempelvis ska användningen av skogsflis ökas så att den två-tredubblas jämfört med
nuläget. Vindkraften ska byggas ut med ca 6 TWh fram till år 2020 vilket innebär att Finland
måste bygga minst 700 nya vindkraftverk. I tabellen nedenfor er regjeringens plan for å øke
fornybarandelen illustrert

Tabell 5.3

Renewables by source (TWh)

Kilde:OrasTynkkynen

Som ett nytt medel att främja den förnybara energin införs ett system med inmatningstariff
som så mycket som möjligt ska följa marknadens villkor och vara så kostnadseffektivt som
möjligt. Detta utreds närmare av en arbetsgrupp som arbets- och näringsministeriet har tillsatt.
Tabell 5.4

Kilde: Arbets- och näringsministeriet: Klimat- och energistrategi på lång sikt. 2008.
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SVERIGE
Den svenska klimatpolitiken ansluter sig till 2-gradersmålet samt de mål EU satt upp inför
2020. För den period som täcks av Kyotoavtalet, alltså fram till 2012, har Sverige inom ramen
för EUs bördefördelning, i kraft av förhållandevis låga CO2-emissioner, rätt att öka sina
utsläpp av växthusgaser med fyra procent jämfört med 1990. I syfte att driva på det
internationella arbetet har man dock beslutat att istället minska utsläppen med fyra procent för
hela perioden. Detta delmål ska uppnås utan kompensation för flexibla mekanismer eller
upptag i kolsänkor och ser ut att nås med god marginal.
Under 2009 har den svenska klimatpolitiken lagts fast för för perioden 2013 – 2020 med
utblick mot 2050. Man delar in arbetet i två åtgärdsområden – sektorn för utsläppshandel som
omfattar stora energikrävande anläggningar inom industri och energiförsörjning samt den icke
handlande sektorn som omfattar övrigt näringsliv, transporter, jord- och skogsbruk samt
bostäder.
För den handlande sektorn som kommer att omfattas av det EU-gemensamma taket ställs inga
nationella mål eftersom utsläppshandeln regleras på EU-nivå. För den icke handlande sektorn
ska utsläppen minska med 40 procent till 2020. Två tredjedelar av denna minskning ska ske
inom Sverige och en tredjedel ska kunna ske genom insatser i andra länder, som klimatprojekt
i tredje världen (CDM) eller inom övriga EU.
Politiken ska genomföras via tre handlingsplaner. Dessa handlar om en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen, ökad energieffektivisering samt främjande av förnybar energi.
Man betonar användningen av ekonomiska instrument, elcertifikat till stöd för för förnybar
elproduktion och satsning på forskning- och utveckling. (Se mer om åtgärder nedan). Inom
energiområdet har man även öppnat för investering i ny kärnkraft. Till 2050 är avsikten att
Sverige ska ha en energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Resultaten av arbetet följs upp vid regelbundna kontrollstationer där man bedömer behovet av
extra åtgärder. Den första genomförs 2015.
Den röd-gröna oppositionen har samlats i en alternativ syn. För den icke handlande sektorn
vill man ha ett nationellt mål om 45 procents utsläppsminskning mellan 1990 och 2020 via
åtgärder enbart inom Sverige. Därutöver föreslås insatser i andra länder i nivå med
regeringens proposition, men dessa insatser ska riktas mot utvecklingsländer. Man vill också
arbeta med skatteinstrument och elcertifikat men betonar dessutom samhällets ansvar för
klimatanpassad investeingspolitik och skapandet av gröna jobb.
Utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskade med ca 30 procent mellan 1970 och 1990 trots
en kraftigt ökad energianvändning och produktion. Orsaken var övergången från olja till el
inom bostadssektorn men även industrin, vilket var möjligt eftersom den tidigare utbyggda
vattenkraften kompletterats med en lika omfattande utbyggnad av kärnkraften. Under senare
år har dessutom fjärrvärmens utbyggnad baserad på biobränslen medverkat till minskade
utsläpp av fossil koldioxid.
Efter 1990 skedde en viss ökning men sedan 1999 har utsläppen legat under 1990 års nivå och
har sedan dess minskat ytterligare. 2007 var de samlade utsläppen av växthusgaser drygt 9

34

procent under 1990 års nivå och uppgick sammantaget till 65,4 milj ton CO2e. Utsläppen per
person har minskat från 8,4 ton 1990 till 7,1 ton 2007. Inom EU -27 var de 10.5 ton och i
USA drygt 20 ton per person.
Om nya utsläppsbegränsande åtgärder inte genomförs beräknas viss ökning ske fram till år
2020 – dock ej över 1990 års nivå. Dessa ökningar förväntas inom energisektorn, industrin,
raffinaderiverksamheten samt transportsektorn. Med undantag för transporterna styrs de
kommande utsläppen inom dessa sektorer främst av EUs handelssystem för utsläppsrätter som
därmed får ökad betydelse för den nationella emissionsnivån.
Figur 5.5

Källa: Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Åtgärder
Bland styrmedlen är energi- och koldioxidbeskattningen av fossila bränslen de kanske
viktigaste. Koldioxidskatten infördes 1991 då den samordnades med övrig energibeskattning.
Dessa skatter har successivt skärpts och uppgår idag till närmare 65 mdr kr eller drygt fyra
procent av skatteintäkterna. Åren 2001–2006 genomfördes en omfattande skatteväxling där
skärpta energi- och koldioxidskatter växlades mot sänkningar av bl a inkomstskatten. Av
konkurrensskäl gäller lägre beskattningen av energiintensiv industri.
EUs handelssystem förväntas under innevarande period (2008-2012) få ett kraftigare
genomslag på utsläppen än tidigare beroende på en snävare tilldelning och därmed högre
priser på utsläppsrätterna. Drygt 700 svenska industri- och energianläggningar omfattas av
handelssystemet som med tiden övergår till mer av auktionering, vilket innebär att företagen
får betala för utsläppsrätterna, om de ej är utsatta för global konkurrens. Den för svensk del
kanske mest omdiskuterade frågan är det faktum att utsläppshandeln medverkar till höjda
elpriser via kolkraftens genomslag på elmarknaden trots att den svenska elproduktionen i det
närmaste är koldioxidfri.
I syfte att stödja förnybar el tilldelas producenterna s k elcertifikat av staten i förhållande till
sin produktion. Elhandlarna måste sedan ha en viss kvot certifikat när de köper el till sina
kunder. En anläggning ska kunna få stöd i 15 år och systemet ska enligt beslut gälla i 30 år.
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Det har redan medfört ett kraftigt uppsving för framförallt biobränsleeldad kraftvärme, men
medverkar även till vindkraftens utbyggnad.
Ett viktigt instrument har även de s k klimatinvesteringsprogrammen (KLIMP) varit där staten
har avsatt knappt två mdr kr som växlats upp till sammantaget 8 mdr kr i investeringar ute i
kommuner och företag. Exempel på insatsområden är biogas, hållbart byggande, minskad
fossilbränsleanvändning i industrin, energieffektivisering och trafikomställning.
Andra styrmedel som efterhand väntas få ökad betydelse är mer klimatanspassad offentlig
upphandling, stöd till riktad teknikupphandling där ett antal beställare formulerar
gemensamma krav gentemot leverantörer, energirådgivning till företag och hushåll samt
ökade anslag till forskning och utveckling inom klimat- och energiområdet.
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NORGE12
Norge er etter Kyoto-protokollen tildelt en kvote som gir rett til årlige utslipp på 50,1 mill.
tonn, som er 1 pst. mer enn i 1990. I tillegg er det vedtatt å inkludere virkningen av
skogforvaltning begrenset til 1,5 mill. tonn CO2 -ekvivalenter per år. Protokollen åpner
imidlertid også for at landene som et supplement til nasjonale tiltak, kan gjennomføre
utslippsreduksjoner eller kjøpe kvoter i andre land.
Norge har frivillig lovet å overoppfylle sine forpliktelser i Kyoto-avtalen med 10
prosentpoeng. Det betyr at vi tar ansvar for at de årlige globale utslippene skal reduseres med
i gjennomsnitt 5 mill. tonn i perioden 2008-2012. Basert på utslippsframskrivingene mangler
vi dermed i utgangspunktet om lag 12,5 mill. tonn kvoter årlig for å ivareta Kyotoforpliktelsen og overoppfyllelsen. Gjennom deltakelse i EUs kvotemarked bidrar vi til at dette
blir strammere. Den samlede mengden kvoter Norge tildeler ved salg og vederlagsfritt inn i
EUs kvotesystem er på om lag 15 mill. tonn per år, som er om lag 7 mill. tonn lavere enn de
kvotepliktige bedriftenes antatte utslipp for 2010.
I tillegg har Norge valgt å overoppfylle forpliktelsen med ytterligere 1,5 mill. tonn per år som
tilsvarer skogkredittene. Samlet utgjør overoppfyllelsen 6-7mill. tonn årlig. Utover dette har
Norge besluttet å trappe opp innsatsen for tiltak mot avskoging i utviklingsland til om lag 3
mrd. kroner årlig, under forutsetning av at det etableres tilfredsstillende internasjonale
arrangementer.
Norge har erklært at vi, som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre
industriland tar på seg store forpliktelser, er villige til å bli karbonnøytrale senest i 2030. Det
innebærer at Norge skal finansiere utslippsreduksjoner utenlands som svarer til resterende
innenlandske utslipp i 2030. Regjeringen har satt som mål at Norge fram til 2020 skal ta
ansvar for å redusere de globale utslippene av klimagasser tilsvarende et kutt i norske utslipp
ned til et nivå som er 30 pst. lavere enn i 1990. I henhold til klimaforliket i Stortinget kan et
realistisk mål være å redusere de innenlandske utslippene fram til 2020 med 15-17 mill. tonn
CO2 -ekvivalenter, inklusive skog, sammenlignet med referansebanen slik den er presentert i
Nasjonalbudsjettet 2007. Dette innebærer i så fall at om lag to tredeler av Norges totale
utslippsreduksjoner tas nasjonalt. Økonomiske virkemidler er sentrale i norsk klimapolitikk.
Norge har således hatt en CO2 -avgift på fossilt brensel siden 1991 og et system med
omsettelige utslippsrettigheter fra 2005. Fra 2009 vil vårt kvotesystem være koplet til EUsystemet.

12

Framstillingen bygger på regjeringens Perspektivmelding fra januar 2009.
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Figur 5.6 Utslipp av CO2 og klimagasser fra norsk territorium. Mill. tonn CO2 ekvivalenter

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

De siste årene har utslippene av CO2 økt moderat, mens utslippene av andre klimagasser har
avtatt. De samlede utslippene av klimagasser fra norsk territorium, jf. Figur 5.6, har dermed
vært forholdsvis stabile de siste årene, til tross for svært sterk vekst i norsk økonomi.
I tråd med internasjonale retningslinjer omfatter de nasjonale utslippsregnskapene alle utslipp
fra nasjonalt territorium knyttet til produksjons- og forbruksaktiviteter. Dette innebærer at
utslippene fra eksportrettede virksomheter (kraftkrevende industri og petroleumsvirksomhet
mv.) inkluderes i klimaregnskapet, mens utslipp knyttet til produksjon i andre land av varer
som importeres til Norge holdes utenfor. Videre er utslippene av klimagasser fra skip og fly i
internasjonal trafikk ikke med i de nasjonale utslippsregnskapene.
Netto opptak av CO2 i skog regnes med i den internasjonale rapporteringen av
utslippsregnskapet, men det er kun adgang til å bokføre en mindre del av dette opptaket som
del av Kyotoforpliktelsen. I dette kapitlet er netto opptak i skog ikke medregnet i tabeller og
figurer.
Industri, olje- og gassvirksomhet og veitrafikk er de største bidragsyterne til klimagassutslipp
i Norge. I 2007 sto disse kildene for nærmere ¾ av de samlede utslippene av klimagasser, jf.
figur 7.15. Utslippene fra petroleumsvirksomhet og veitrafikk har økt betydelig siden 1990,
med henholdsvis 70 pst. og 30 pst., mens utslippene fra landbasert industrivirksomhet er
redusert med nesten 25 pst. Utslippene fra andre kilder har vært forholdsvis stabile.
Nedgangen i utslippene av klimagasser fra landbasert industrivirksomhet har bidratt til at de
samlede utslippene av klimagasser fra fastlandsøkonomien er redusert med om lag 1½ mill.
tonn CO2 -ekvivalenter siden 1990.
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Figur 5.7 Utslipp av klimagasser etter kilde. Mill. tonn CO2 –ekvivalenter

1

Omfatter ikke mobile utslipp.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Ifølge utslippsregnskapet gir tilvekst av skog i Norge et årlig nettoopptak av CO2 på 25-30
mill. tonn. Opptaket i skog tilsvarer dermed om lag halvparten av de totale norske utslippene
av klimagasser, som er anslått til 55 mill. tonn CO2 -ekvivalenter i 2007. Stående
kubikkmasse i norske skoger er om lag doblet det siste århundret.
Framskrivinger av utslipp av klimagasser
I framskrivingene anslås utslippene av klimagasser å øke til 57,3 mill. tonn CO2 -ekvivalenter
i 2010, for deretter å avta til 56,5 mill. tonn CO2 -ekvivalenter i 2020 og 54,0 mill. tonn CO2 ekvivalenter i 2030, jf. tabell 7.6. Utslippene ventes deretter å øke moderat, jf. figur 7.17.
Dette forløpet må først og fremst ses i sammenheng med at utslippene fra
petroleumsvirksomheten ventes å avta markert etter å ha nådd en topp noen år etter 2010.
Fram mot 2030 gir dette lavere utslipp fra norsk territorium, til tross for noe økte utslipp
knyttet til transport og industri. Etter hvert vil imidlertid petroleumsvirksomheten få mindre
betydning for utviklingen i de samlede utslippene fra norsk territorium. Utslippene av andre
klimagasser enn CO2 forventes å avta svakt i framskrivingsperioden, jf. tabell 7.7.
Tabell 5.5 Utslipp av klimagasser etter sektor. Mill. tonn CO2 -ekvivalenter
1990 2006 20071 2010 2020
Utslipp av klimagasser i alt
49,7 53,5 55,0 57,3 56,5
- Petroleum og elektrisitetsproduksjon
8,2
13,7 15,1 16,7 14,1
- Fastlands-Norge uten
41,5 39,8 39,9 40,6 42,5
elektrisitetsproduksjon
– Industri2
19,5 15,2 ..
14,7 15,2
– Innenlandsk samferdsel
4,5
7,7
..
8,5
9,5
– Husholdninger2
6,1
5,6
..
5,8
6,2
2
– Øvrige aktiviteter
11,5 11,3 ..
11,7 11,5

2030
54,0
9,2
44,9
16,1
10,9
6,8
11,1
39

1

Detaljerte regnskapstall for utslipp av klimagasser etter sektor i 2007 er foreløpig ikke publisert.
Inkluderer egentransport.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statens forurensningstilsyn og Finansdepartementet.
2

Framskrivingene i meldingen innebærer en klar nedgang i utslippene av klimagasser per
BNP-enhet (utslippsintensitet), jf. figur 7.18. Nedgangen i utslippsintensiteten kan føres
tilbake til forbedringer i vår evne til å utnytte knappe ressurser, herunder fossile brensler, bl.a.
gjennom tekniske og organisatoriske nyvinninger og bedre kapitalutstyr. I tillegg bidrar
endringer i næringsstrukturen til lavere utslippsintensitet. For eksempel vil utslippene av
klimagasser normalt reduseres i forhold til BNP etter hvert som tjenesteytende næringer
utenom transport utgjør en større del av økonomien.
Framskrivingene innebærer en viss nedjustering av utslippene i 2010 og 2020. Dette til tross
for at innarbeiding av nye befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå innebærer at
befolkningen i Norge nå anslås 7 pst. høyere i 2020, noe som isolert sett trekker i retning av
økt aktivitet og økte utslipp av klimagasser.
Norges kvotetildeling under Kyotoperioden er lavere enn de framskrevne utslippene av
klimagasser i denne meldingen. For 2010 overstiger framskrivingen den gjennomsnittlige
årlige kvotetildelingen med i underkant av 6 mill. tonn CO2 -ekvivalenter. I tillegg er det
vedtatt at Norge skal overoppfylle Kyoto-avtalen med 10 pst., noe som tilsvarer 5 mill. tonn
CO2 -ekvivalenter årlig i perioden 2008-2012. Regjeringen har også valgt å overoppfylle
Kyotoforpliktelsen med ytterligere 1,5 mill. tonn CO2 årlig gjennom å avstå fra å bruke kvoter
som Norge tildeles på bakgrunn av skogtilvekst. Framskrivingene indikerer således et behov
for ytterligere nasjonale tiltak i klimapolitikken.
Figur 5.8 Utslipp av klimagasser og utslippsmål i 2020. Mill. tonn CO2 -ekvivalenter

1

Inkluderer opptak av 3 mill. tonn CO2 i norsk skog.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statens forurensningstilsyn og Finansdepartementet.
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ISLAND

Etter Kyoto-avtalen kan Island øke sine utslipp med inntil 10 pst over 1990-nivå, dvs. ikke
overskride 3 800 tusen tonn CO2 -ekvivalenter. Som i Sverige og Norge henger dette sammen
med særskilt høy fornybarandel i utgangspunktet. Videre kan Island slippe ut mer knyttet til
etablering av ny tung industri (aluminium) inntil en grense på ytterligere 1 600 tusen tonn
CO2 -ekvivalenter. Dette gir rom for særskilt industriutvikling på Island.
Island har et ressursmessig unikt utgangspunkt med vannkraft og geotermisk energi, som har
gitt Island en fornybarandel som alt er på 70 pst, som er verdens høyeste.
Ifølge framskrivinger 13 vil Island ikke ha problemer med å innfri forpliktelsene. Det er
imidlertid noe usikkerhet knyttet til innfasingen av ny industri fram til 2012. Industrien kan
benytte seg av en eksisterende ordning med utslippskreditter i en pool. Hvis dette ikke er
tilstrekkelig må selskapene selv kjøpe kreditter internasjonalt.
Island har vedtatt en strategi for utslippkutt fram mot 2050. Den består av






oppfylling av Kyoto-forpliktelsen
utslippkutt gjennom redusert forbruk av fossilt brensel og økt fornybar energi
økt karbonbinding gjennom skogvekst og andre arealtiltak
økt FOU-innsats og eksport av islandsk klimaekspertise
tilpasningstiltak

Tabellen nedenfor viser utslippsutviklingen på Island14. Det framgår at totale utslipp har
steget med 24 pst siden 1990, og CO2 -utslipp med hele 41 pst. Driverne bak dette er
energisektoren, fulgt av industrielle prosesser (aluminium), landbruk, avfall og annet
materialbruk.
Tabell 5.6. Emissions of greenhouse gases during 1990, 2005 and 2006 in Gg CO2-eq.
1990
2005
2006
Changes90-06
Changes 05-06
CO2
2160
2854
3035
41 %
6,30 %
CH4
456
438
462
2%
5,30 %
N2O
368
308
335
-9 %
9%
HFC
32
0,2
0,2
16 %
HFC
125
30,1
24,3
-19 %
HFC
134a
10,9
10,2
-7 %
HFC
143a
35,5
29,4
-17 %
HFC
152
0,05
0,02
-51 %
CF4
355
22
282
-21 %
1177 %
C2F6
65
4
51
-21 %
1177 %
SF6
5
5
5
0%
0%
Total Emissions
3406
3708
4234
24,30 %
14,20 %
1 Decision

14/CP.7 allows Iceland to report certain industrial process carbon dioxide emissions separately
and not include them in national totals; to the extent they would cause Iceland to exceed its assigned
amount.

13
14

Iceland’s Climate Change Strategy.
http://www.ust.is/media/ljosmyndir/mengun/National_Inventory_Report_2008.pdf
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Kap. 6

Nødvendig og krevende å gå foran
- virkemiddelbruken i en tidlig fase

Modellene undervurderer kostnadene
Makroøkonomiske prognosemodeller er et analyseverktøy som brukes til å analysere de
økonomiske virkningene av klimapolitikken, jfr. Kap. 4. Modellene gir et bilde av at de årlige
kostnadene ved å bekjempe klimaproblemet på lang sikt begrenses til 1-3 pst. av BNP om
verdenssamfunnet handler nå. Sternrapporten anslår at en oppvarming begrenset til 3 grader C
kan oppnås ved den laveste kostnaden, mens 2graders-målet sterkt akselerer kostnadene. I
perspektivmeldingen fra den norske regjeringen gjennomgås flere modeller og institusjoners
anslag med et liknende resultatbilde.
Selv om 1-3 pst. virker som en begrenset kostnad så er det heller ingen bagatell. Norge er for
eksempel i verdenstoppen på bistandsområdet med et støttenivå 1 pst av BNP.
Forsvarsbudsjettene ligger mellom 1 og 2 pst av BNP i de nordiske land. Som det vises
nedenfor, bygger anslagene på 1-3 pst på svært strenge og nokså optimistiske forutsetninger.
I de modellene som brukes beregnes kostnadene typisk ved å sammenlikne to baner,
referansebanen og en bane der utslippene globalt forutsettes å bli redusert på billigst mulig
måte (kostnadseffektivt), dvs. at de billigste klimatiltakene gjennomføres først, deretter de
som koster litt mer. La oss kalle denne for handlingsbanen. I referansebanen har økonomien
tilpasset seg de virkemidlene som i dag er i bruk, og i handlingsbanen er det tiltak som CO2avgifter i den globale økonomien eller alle bedrifter stilles overfor en felles kvotepris. For å
nå 2-gradersmålet kreves det en felles kvotepris på om lag 4 ganger nivået i kvotemarkedet i
2008 i følge en nederlandsk analyse. De økonomiske aktørene tilpasser seg virkemidlene ved
å legge om forbruks- og produksjonsmønsteret. Kostnaden framstår som et tap i BNP-nivå
globalt mellom referansebanen og handlingsbanen.
Slike analyser er nyttige. Det er viktig å undersøke hvor mye det koster å gjennomføre
nødvendige tiltak på lang sikt når alle har tilpasset seg et optimalt sett av virkemidler.
Det er forståelsen av disse beregningene og fremstillingen av dem i en tabloid verden som er
mangelfull. Selv om vi gjennomfører de billigste tiltakene først, og alle land og næringer er
med som modellene forutsetter, så ser modellene bort fra omstillingsprosessen fra en likevekt
med dagens virkemidler, til en likevekt med høyere pris på utslipp. Det oppstår i praksis
arbeidsledighet ved omstilling fra en type virksomhet til en annen. Hvis industrien skal slutte
å produsere og bruke kull og isteden produsere og bruke alternativ energi, krever det
omstillinger. I økonomiske likevektsmodeller ser man bort fra slike omstillingskostnader og
arbeidsledighet eksisterer ikke i modellen. Disse modellene undervurderer derfor kostnadene
for samfunnet, og er best egnet til å sammenlikne ulike politikkvalg og konsekvensene av dem
på lang sikt, når omstillingskostnadene er tatt.
Gratispassasjerproblemet
For det andre er det slett ikke sikkert at alle land er med. Det er problematisk for land som har
bidratt med mesteparten av de historiske utslippene å pålegge land med stekt voksende
økonomi å ta kostnadene med fremtidige kutt. Skal en fremtidig avtale være effektiv, må den
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samtidig innebære kutt i disse landene, som står for nesten all vekst i framtidige utslipp. Men
selv om en bare inkluderer i-landene i forpliktelsene er det store problemer.
Det henger sammen med det såkalte gratispassasjerproblemet (allmenningens tragedie). For
det enkelte land er det best å stå utenfor forpliktelsene (eller å underforplikte seg), da fruktene
av egen innsats deles på alle klodens land og innbyggere, mens kostnaden påføres landets
innbyggere alene. Derfor er det i tråd med den snevre egeninteressen å gjøre mindre for å
kutte utslipp enn det som ville vært tilfelle dersom en hadde en verdensregjering. Dette skjer
selv om alle er klar over skadevirkningene av klimaforandringene, og ønsker å begrense
problemet.
Dette ser vi til fulle illustrert gjennom de internasjonale prosessene, tydeligst ved USA under
Bush-regimet, men også Kanada og Australia har store problemer i forhold til Kyoto-avtalen.
Også Russland brukte lang tid på å ratifisere Kyoto-avtalen, slik at denne først trådte i kraft i
2005.
For det tredje er det ikke opplagt at de billigste tiltakene gjennomføres først. Det er i tråd med
økonomiske prinsipper og alminnelig sunn fornuft å plukke de eplene som henger lavest først.
Vi ser ofte at dette ikke skjer. I mange land, og spesielt i utviklingsland er det store subsidier
som stimulerer bruken av fossilt brensel. Rent økonomisk er det lønnsomt å avvikle slike
ordninger, og det er bra for miljøet. Imidlertid kan det innebære store sosiale og politiske
kostnader å avvikle ordningene. I tillegg er det slik at høye ambisjoner om innenlandske kutt
til høyere kostnader enn i andre land, bidrar til å gjøre en avtale mye dyrere å gjennomføre.
Kvotesystemenes rolle
De internasjonale avtalene som foreligger, (Kyoto og EU) bestemmer gjennom tildeling av
forpliktelser hvor mye de samlede utslippene fra deltakerne kan bli. Dermed er det optimalt å
utnytte kvotemekanismene og CDM. CDM er FN-godkjente kvoter i uland som er med i
avtalen, men som ikke har forpliktelser om kutt. Det er strenge prosedyrer knyttet til
godkjenningen, men de gir ikke som i EU, noen garanti for at et kvotekjøp motsvares av et
tilsvarende kutt på utstederens hånd.
Med CDM (Clean Development Mechanism) kan et industriland investere i klimaprosjekter i
et utviklingsland og siden motregne prosjektets utslippsreduksjon mot sin egen forpliktelse.
Prosjektet skal godkjennes av uavhengige kontrollorgan ifølge Kyoto-protokollens krav.
CDM kan handle om ulike prosjekter fra skogtiltak till vind- og solkraft. Sverige utvikler
f.eks. biobasert kraftvarme i Brasiliansk sukkerproduktion. I EU kan selskaper som er med i
utslippshandelen få utslippsretter motsvarende den minskning man bidrar med i CDMprosjekter. CDM kan også brukes til å stimulere egen eksport av miljøteknikk, som bl.a.
Danmark arbeider med.
CDM har også blitt kritisert for å legitimere i-lands flukt fra eget klimaansvar. Kritikerne sier
at prosjektene gjennomfører de enkle tiltak i tredje verden som disse landene med en viss
støtte kan gjøre selv. Samtidig anklages industrilandene for å forsømme utvikling av den
spydspissteknikk som trengs for att få i stand kutt på hjemmebane. Erfaringer viser at CDIprosjekter gir kutt, men i flere tilfelle er effekten begrenset. Det må ses i sammenheng med at
u-landene ikke har forpliktelser. Det må dog anses være bedre å utvikle systemet enn å
fordømme det med hensyn den store potensial i global kostnadseffektivitet det rommer. En
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bedre fungerende global sertifisering må skapes der krav om kutt og kostnadseffektivitet
koples til krav om teknikkspredning og sosial utvikling i vertslandet.
Innenlandske tiltak som koster mer enn å kjøpe seg en utslippsrettighet (og dermed kutte
tilsvarende utslipp i et annet land) er ikke fornuftig å gjennomføre før kvoteprisen har steget
over nivået på den innenlandske kostnaden ved å gjennomføre kutt. De nordiske land, som
lenge har hatt utslippskutt som politisk mål, har innført CO2-avgift og har høy andel fornybar
energi, har høye tiltakskostnader. Sveriges miljøvernminister har illustrert dette med å vise til
at han kan kjøpe 10 ganger så mye kutt i utlandet for samme pris som i Sverige. For Island og
Norge, med enda lavere fossil andel i energiforbruket kan kostnaden være enda høyere. I
Norge har flertallet på Stortinget gått inn for at mesteparten av kuttene skal tas på
hjemmebane. Dette vil fordyre Norges forpliktelse betraktelig dersom det følges opp i praksis,
jfr. kapittel 6.
At et kutt hjemme skulle være mer verd enn et kutt ute kan ikke forsvares ut fra hensyn til
klimaet alene, da klimaet er tjent med at det kuttes mest mulig for pengene. Kravet motiveres
med at man ved å kutte hjemme viser at man kan gå foran i klimakampen. Lave kvotepriser,
som nå noteres i markedene pga den globale krisa, kan hemme nødvendig teknologiutvikling
dersom de blir varige. Det er også skepsis til markedet for kvoter, som er i sin spede barndom,
og derfor ikke alltid virker som det skal. Fallet på kvotemarkedet i Europa i 2009 er ikke noe
tegn på markedsvikt, snarere tvert i mot, fordi energiforbruket faller i krisetider og tilbudet av
utslippsretter vil øke. Et fall i kvoteprisen er ikke i seg selv en dårlig nyhet, fordi det gjør det
mulig å stramme inn kvotetildelingen og dermed øke kuttene for samme kostnad.
I forbindelse med EUs kvotemarked er det gitt gratiskvoter for energikrevende virksomheter
og industri. Det er nødvendig i en overgangsfase å tildele gratiskvoter for industri som er
utsatt for internasjonal konkurranse. Tildelingen har imidlertid ikke vært optimal. For
eksempel har kullkraftverkene mottatt dobbelt så mange gratiskvoter per energienhet som
gasskraftverk. Det er ikke karbonnøytralt og innebærer en konkurransevridning i forhold til
nyinvesteringer som er skadelig for miljøet. Dette har bidratt til å svekke kvotesystemets
effektivitet og omdømme. I EU vil kvotesystemet etter hvert bygge på full auksjonering, men
en viderefører skjermingen av konkurranseutsatt virksomhet så lenge dette er nødvendig av
hensyn til faren for karbonlekkasje. Dette er prinsipper som støttes av nordisk fagbevegelse.
I figuren nedenfor er det vist hvordan en del nøkkelbransjer som er særlig utsatt berøres, fordi
de både er utslippsintensive og utsatt for global konkurranse. I EUs kvotemarked er disse
næringene skjermet for konkurransevridningen som ville kommet dersom de måtte betale fullt
ut for utslippskvotene i EU. Det gis nå 90 pst gratistildeling for disse næringenes direkte
utslipp (grå søyler). Imidlertid gis det ikke noen kompensasjon for den indirekte virkningen
gjennom høyere strømpriser (blå søyler). Derfor arbeides det videre med denne
problematikken i EU.
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Figur 6.1

Kilde: Vanhanen

En kritikk mot bruk av kvoter går ut på at kvotemarkeder gjør det alt for billig å kutte og at
teknologiutviklingen, som mange mener er det viktigste, dermed stopper opp. Det forslås
derfor at vi ikke skal ta i bruk kvotemekanismer, men utelukkende satse på tiltak i eget land,
og satse alt på å utvikle ny teknologi. Vårt svar er at vi må gjøre begge deler.
Teknologisatsingen i Norden er alt godt i gang. De store satsingene i Danmark og Sverige på
utbygging fornybar energi som vindkraft og bioenergi og Norges store satsing på CO2håndtering (siste kostnadsanslag 20-25 mrd NOK for Mongstadprosjektet alene) er eksempler
på det. I Finland satses det i alt årlig 60 millioner EURO på fornybar energi, som vil øke til
120 millioner i 2020 (drygt 1 milliard NOK)
Det er vanskelig å komme utenom kvotemarkeder hvis en ønsker store globale kutt i
utslippene. For fagbevegelsen er det viktig å unngå unødvendige omstillinger i våre egne land,
når kuttene kunne vært gjennomført ute til en mye lavere kostnad. Det har heller ingen hensikt
at relativt ren industri i de nordiske land pålegges virkemidler slik at de flytter til land uten
tiltak mot klimaendringer. Vår strategi vil derfor heller være å forbedre og perfeksjonere
kvotesystemene, snarere enn å forkaste dem. Vi vil kombinere denne innsatsen med en
omfattende satsing på FOU-utvikling, fornybar energi og CO2-håndtering.
Gevinsten ved å være tidlig ute
Økonomisk historie er rik på eksempler på land og næringer som har tjent på å være tidlig ute
med fremtidsrettet industrisatsing. Dataindustrien i USA ble utviklet gjennom sterk offentlig
satsing i en tidlig fase. Japansk og europeisk bilindustri har tjent på å utvikle nye og mer
energieffektive biler, særlig sammenliknet med amerikansk bilindustri, som i dag er i dyp
krise. Selv om den utløsende årsaken til dette er den økonomiske krisa i USA, er det grunn til
å anta at grunnlaget for arbeidsplassene i bilindustrien ville vært bedre om denne industrien
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hadde lagt større vekt på å utvikle modeller i samsvar med megatrender som andre har lagt
større vekt på enn amerikansk bilindustri.
Imidlertid er nok de lave bensinprisene i USA den viktigste årsaken til mangelen på utvikling
og modernisering, da literprisen på bensin er så lav (nå 3 kr/liter) at det ikke lønner seg å satse
på energieffektivisering. En miljørettet politikk både krever framtidsrettet industriell satsing
og økonomiske virkemidler som korrigerer forbruket i riktig retning. Dette er et slående
eksempel på at fraværet av en slik politikk er lite fremtidsrettet og rammer sysselsettingen på
lang sikt.
Fagbevegelsen i Norden har alltid vært opptatt av næringsutvikling og arbeidet for at den skal
være både fremtidsrettet og bærekraftig. Innenfor energiområdet er det allerede skapt mange
arbeidsplasser innen vindkraft, solenergi og biomasse, jfr Kap. 3 og Kap 7. Dermed er det lagt
et grunnlag for den videre teknologiutviklingen. En slik næringsutvikling er nå mer nødvendig
enn noensinne. Høye priser på fossilt brensel og kvoter på CO2 -utslipp understøtter en slik
utvikling. Utviklingen av fornybar energi må også undertøttes av en sterk satsing for FOU
rettet mot disse næringene. Både private og offentlige aktører må ta et ansvar her. For å sikre
en raskere overgang til ny teknologi må næringsutviklingen støttes med direkte
støtteordninger eller grønne sertifikater på et nivå som sikrer tilgangen på fornybar energi i
Norden.
En slik kombinert strategi, med satsing på å bruke kvotemarkedene til utnytte de billigste
kuttmulighetene først og samtidig fremme nødvendig teknologiutvikling gjennom økt FOUinnsats gir den største effekten for klimaet både på kort og lang sikt. Vi plukker de eplene som
henger lavest, samtidig som vi forbereder oss på å plukke de som henger høyere opp etter
hvert som teknologien utvikles og modnes. Dette skjer gjennom at prisen på kuttene øker over
tid og teknologien stimuleres gjennom målrettet satsing.
Boks 6.1

Klima og finanskrise - grønne tiltakspakker

Verden er inne i den dypeste økonomiske krisa siden 30-årene. I Europa forventes fall i BNP
på over 4 pst i 2009. Krisa har flere virkninger på klimautslipp. De viktigste er
1. Produksjon og forbruk avtar og utslippene reduseres midlertidig
2. Bedriftene strammer inn, særlig på investeringsbudsjettene og FOU. Fører til lavere
teknisk framgang, og mindre fall i utslipp per produsert enhet
3. Det offentliges innsats kan gå begge veier. Land som satser på å stimulere
etterspørselen kan legge inn miljørettete satsinger (Kina og Korea satser på
jernbaneutbygging, se tabellen). Land med dårlige statsfinanser kan bli tvunget til å
stramme inn og dermed redusere investeringer i offentlig FOU-innsats m.v
Vi kan forvente midlertidig reduserte utslipp i 2008 og 2009. I Norge falt utslippene med 2,2
pst fra 2007 til 2008. På litt lengre sikt vil utslippsveksten ta seg opp, men motvirkes av bl.a.
de tiltak som settes inn. Det er derfor av stor betydning på lengre sikt hvordan landene
reagerer på finanskrisa. Det er viktig at det stilles krav til redningspakker som gir omstillinger
i bærekraftig retning
Nedenfor er andelen miljøsatsinger i G20-landenes tiltakspakker vist. Til sammenlikning ar
den tilsvarende andelen i den norske tiltakspakken fra januar 2009 på 20 pst. Tabellen viser at
noen av landene satser mye på dette, selv om de ikke har påtatt seg internasjonale
forpliktelser.
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Tabell 6.1. G20-landenes annonserte andel til grønne formål i tiltakspakkene
1. Mars 2009 (Kilde Revidert nasjonalbudsjett2009, Finansdepartementet i Norge)
Andel til grønne formål
Argentina ................. 0
Australia................... 9
Canada ..................... 8
Frankrike.................. 21
India......................... 0
Indonesia.................. 2
Italia......................... 1
Japan2....................... 3
Kina ......................... 34
Mexico..................... 10
Saudi-Arabia............ 8
Storbritannia2 ........... 7
Sør-Korea................. 81
Tyskland .................. 13
USA......................... 12
Gjennomsnitt ........... 14
1 Data

for Brasil, Russland, Sør -Afrika og Tyrkia er ikke tilgjengelig.
2 Budsjettforslag fra april 2009 er ikke med i tabellen

Optimal virkemiddelbruk i en tidlig fase (konklusjoner)
De nordiske land var tidlig ute med å avgiftsbelegge fossilt brensel og andre utslippskilder, og
innføring av andre målrettete tiltak. Analysene viser at dette har bidratt til å bremse
utslippsøkningen vesentlig. Etter hvert har utviklingen internasjonalt og spesielt i EU gjort det
mulig å benytte seg av brede kvotesystemer som ETS. Disse virkemidlene gjør det mulig å
fange brede områder inn under virkemiddelbruken, samarbeide om å nå målene og stiller både
produsenter og forbrukere overfor prisen ved å forurense den globale atmosfæren. Selv om
virkemidlene ikke er ferdig utviklet, og har vært preget av barnesykdommer, støtter
fagbevegelsen disse systemene og arbeider for å forbedre dem gjennom EU og andre
internasjonale fora.
I en tidlig fase hvor store deler av verden ikke omfattes av avtaler eller slik virkemiddelbruk
må en skjerme konkurranseutsatt industri mot konkurranse- og handelsvridning og forebygge
karbonlekkasje, ellers undergraves sysselsettingen i disse næringene og en oppnår ikke
globale resultater. Frivillige avtaler har vært et viktig virkemiddel for å oppnå kutt i industrien
og har vist seg effektivt.
Analysene viser at det er helt nødvendig å oppnå globale avtaler. Fagbevegelsen krever at alle
land bidrar til løsninger i København. Dersom en lykkes med å etablere globale forpliktelser,
kan en unngå karbonlekkasje og skjermingen av de utsatte næringene kan og bør bortfalle.
Kvotesystemene og/eller avgiftene kan og bør da omfatte alle næringer og gratistildeling kan
og bør opphøre. I mellomtiden er det nødvendig fortsatt å forebygge karbonlekkasje gjennom
avgifts- og kvotesystemene.
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Analysene viser også at en sterk og hurtig teknologiutvikling er helt nødvendig for å utvikle
ny fornybar energi. En slik utvikling understøttes av avgifter, kvoter og høye priser på fossilt
brensel, men dette er ikke nok. Fagbevegelsen i Norden krever også en aktiv innsats for å øke
FOU-utviklingen, energisparing og energigjenvinning samt næringsutviklingen av ny
fornybar energi gjennom gode støtteordninger og/eller grønne sertifikater. I de nordiske
landene er det stilt krav til innenlandske tiltak og kutt som klart overstiger kvoteprisen. Det
kan bidra til at en raskere utvikler ny teknologi enn om en utelukkende baserer seg på å
gjennomføre de billigste kuttene til enhver tid.
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Kap 7.

Grønne jobber, omstillinger og virkning på sysselsetting
av klimatiltakene

Omstillingen av produksjons- og energisystemet i retning mot ”lavkarbonsamfunnet” har
store likheter med tidigere strukturomlegginger. På det nordiske arbeidsmarkedet har
trepartssamarbeid mellom samfunn, næringsliv og faglige organisasjoner medført at disse
omstillingene har skjedd i sosialt akseptable former. Bytte av jobb og bosted er blitt gjort
lettere av omskolering og økonomisk trygghet i forandringen. Samfunnsøkonomien har
vunnet på økt produktivitet og mindre sosiale kostnader. Liknende tiltak må brukes i den
grønne omstillingen. I hvert land bør man prøve om de eksisterende instrumentene er
tilstrekkelige eller om de må fornyes.
For fagbevegelsen er det viktig å arbeide for muligheter till ny sysselsetting, men samtidig
verne mulighetene til utvikling for individer og foretak i de virksomheter som står overfor
forandringer. Som vist nedenfor finnes de grønne jobbene i vidt forskjellige virksomheter. For
fagbevegelsen finnes ingen egen grønn jobbsektor – målet er å gjøre alle jobber grønnere
innenfor rammen for en bærekraftig produksjon der også kravene til gode arbeidsvilkår
tilgodeses.
De grønne jobbene kommer i høy grad innen området fornybar energi. Fagbevegelsen må
engasjere seg i dette arbeidet og se till at jobber som utvikles er varige og utviklende. Det er
samtidig viktig å betone at energipolitikkens grunnleggende oppgave er å gi leveringssikker
og klimatilpasset energi til priser som folk har råd til og som sikrer industriell
konkurransekraft. Det innebærer at den framtidige energiforsyningen også må tilfredsstille
krav på høg produktivitet og energieffektivitet.
Omstilling til lavutslippssamfunnet kan både føre til økt og redusert sysselsetting. Det beror
på bruken av virkemidler, næringssammensetningen i utgangspunktet og samfunnets
omstillingsevne om nettoen blir positiv eller negativ.
I dette kapittelet gis det en oversikt over potensialet for grønne jobber, og TUCs opplegg for
Just transition, der kriterier for retteferdig overgang til lavkarbonsamfunnet er lagt fram.
Potensialet for grønne jobber
I EU er det store forventninger til at omleggingen til mer fornybar energi vil skape mange nye
arbeidsplasser, som illustrert i tabellen under. Det anslås et totalt potensial på 1 million jobber
i 2010, og en dobling av dette i 2020, målåret for fornybardirektivet. Over ¾ av potensialet er
innen bioenergi, som er mer arbeidsintensivt enn sol- og vindenergi. Også
energieffektivisering og etterisolering av bygninger er arbeidsintensivt.
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Tabell 7.1.

Significant employment potential in the EU

Renewable Energy Target for Europe, 20% by 2020, European Renewable Energy Council

Fornybar energi er allerede en stor eksportvare i flere land – for eksempel vindindustrien i
Danmark, der har skapt 30.000 nye job. I Sverige har bærekraftig fjernvarmeproduksjon ført
til 10.000 nye jobber, mens de igangsatte satsninger på biomasse vil gi bærekraftig
energiproduksjon svarende til 6 ganger Gøteborgs elforbruk samt 25.000 nye jobber. Den
finske regjeringen anslår et potensial på 20 000 jobber i fornybar energi (i 2015?). Den største
norske framgang er innefor solenergi, som utnytter kompetanse fra den norske
metallindustrien innen microsilica. Flere selskaper er dannet, med 2500 ansatte i
solcelleindustrien. Med den store vannkraftsektoren, som både jobber innen gammel og ny
fornybar energi er det vanskelig å gi et total norsk anslag på sysselsettingen innen ny fornybar
energi. Anslag på sysselsettingen innen vindkraft anses begrenset, og det er for tidlig å gi noe
anslag for havvind og CCS. Island har betydelig kompetanse og sysselsetting i jordvarme.
I rapporten ”Green jobs initiative” 15der den internasjonale fagbevegelsen har deltatt sammen
med FN-organene ILO og UNEP og arbeidsgiversammenslutningen IOE, er det foretatt en
gjennomgang av potensialet for grønne jobber. Framstillingen i det følgende bygger på denne
rapporten.
Hittil er grønne jobber for det meste kommet i industrilandene. I den senere tid er det spredd
seg til raskt voksende utviklingsland som Kina og Brasil, og i sin spede begynnelse også i
andre uland som Bangla Desh (solenergi) og India (biomasse).
Rapporten fremhever at sysselsettingen berøres på fire måter når økonomien orienteres i mer
bærekraftig retning:




Først skapes det nye jobber innen forurensingskontroll og gjennom forbedringer av
eksisterende kapitalutstyr
dernest skjer det omstillinger fra fossilt brensel til fornybar energi, eller fra
søppelfyllinger til avfallsbehandling
for det tredje vil noen jobber ikke bli erstattet, som når emballering av materialer
begrenses eller forbys

15

Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World,
UNEP/ILO/IOE/ITUC, September 2008
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_098503.pdf
http://www.etuc.org/a/5444?var_recherche=climate
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for det fjerde blir innhold og innretning av mange jobber, som rørleggere,
metallarbeidere, elektrikere og bygningsarbeidere endret ettersom fag og
arbeidsmetoder endres

Rapporten legger vekt på at en ikke må ha en for vid definisjon av grønne jobber. Det vil lett
skape en illusjon av framgang som ikke er reell. Beste praksis og best til gjengelig teknologi
(BAT) må gjennomføres der det er mulig, og kravene til effektivitet må skjerpes over tid. En
grønn økonomi kjennetegnes av at naturen og folk verdsettes og at den skaper godt betalte
jobber.
Grønne jobber må være gode jobber med adekvat lønn og krav til sikkerhet på og for jobb,
karrieremuligheter og arbeidstakerrettigheter, slik at det ikke skapes et skille mellom gode
arbeidstakerstandarder og miljøkrav. Det pekes på at mange jobber i plantasjene i SørAmerika som produserer biodrivstoff og resirkuleringsindustri i Asia ikke tilfredsstiller slike
standarder, og en opplever daglig at grunnleggende arbeidstakerrettigheter blir brutt på det
groveste.
Drivkreftene for å utvikle grønne jobber er virkemidler som subsidier, karbonmarkeder
(kvoter), skattereform, mål, krav og mandater, panteordninger, miljømerking, FOU-budsjetter
og internasjonal hjelp. Til sammen anslås slike virkemidler å ha skapt markeder for €1 000
mrd, og anslått mer enn doblet fram mot 2020.

Oppsummering og policyanbefalinger
Rapporten framhever at
 grønn sysselsetting ikke vokser raskt nok, sammenliknet med det store antallet
arbeidløse i verden på 195 mill i 2006 (et tall som vil bli økt av den globale nedturen i
2008-10)
 grønn sysselsetting har fått fotfeste i industrilandene, men med unntak av Kina og
Brasil, ikke i resten av verden.
 Det økte innslaget av uformell sysselsetting og økende inntektsforskjeller
representerer store hindre for å utvikle grønne jobber
 Ikke bærekraftige forretningsmetoder er fortsatt utbredt, og ofte mer lønnsomme.
Kortsiktig lønnsomhetspress fra aksjonærer og finansmarkeder er også et problem. De
som går i spissen for mer grønn og bærekraftig utvikling må ofte konkurrere med
produsenter og handelsforetak som bygger merkevare på lave priser som er oppnådd
på bekostning av andre hensyn og ”eksternaliteter”.
Rapporten fremhever at virkemidlene som har vært brukt til nå, som krav til standarder på
enkelte områder og markedsmessige virkemidler må suppleres for å oppnå grønn utvikling.
Rapporten er imidlertid vag mht. hva dette innebærer, og viser til initiativ, rettledning,
samordning, oppmuntring, skattereform med mer grønne skatter, endrete subsidier, offentlig
privat samarbeid, regelverkutvikling, klare mandater og mål.
Rapporten peker også på at velkjente virkemidler som å fase ut subsidier av drivstoff, særskatt
på olje, karbonskatter og auksjonering av utslippsrettigheter er underutnyttet i mange land.
Bare i USA kan dette generere offentlige inntekter mellom 30 og 250 mrd USD årlig. Det
ville redusere de galopperende underskuddene vesentlig. EUs kvotesystem ETS ventes å
generere € 50 mrd. (400 milliarder n. kroner)i neste implementeringsperiode.
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For å få i gang utviklingen i ulandene spiller finansiering en nøkkelrolle. UNDP har anslått et
behov på 44 mrd USD (300 milliarder kroner) til infrastruktur og grønn utvikling årlig fra
2015. Beløpet dobles for å tilpasse fattigdomsreduserende programmer til grønn utvikling.
Også styrket opplæring og utdanning av arbeidskraften er nødvendig for å utvikle nye fag og
metoder.
Just transition (Rettferdig omstilling)
Omstilling til lavkarbonsamfunnet bør være rettferdig. Dette blir til i et samarbeid med
fagforeninger, internasjonale organer som ILO og nasjonale og lokale myndigheter ansvarlige
arbeidsgivere og andre. Nedenfor er den britiske fagbevegelsen TUCs opplegg skissert.
Gjennom de sterke tradisjonene for inntektspolitisk samarbeid i Norden, bør vi ha høyere
ambisjoner i de nordiske land. Ikke minst er det viktig at målene om full sysselsetting ivaretas
og at en unngår nedlegginger pga karbonlekkasje. Opplegget for rettferdig omstilling er ment
som en oppskrift for å håndtere de omstillinger som må komme.
Dette innbærer at en utjevner gevinstene mellom vinnere og tapere, har gode allmenne
ordninger for inntektstøtte, programmer for omskolering og videreutdanning, og støtte til
flytting og nyetablering. Fagforeningenes rolle på arbeidsplassene må styrkes og understøttes,
og ansatte trekkes med i omstillingsprosessene så tidlig som mulig. Miljømessige omstillinger
skjer raskest og mest effektivt når de ansatte er involvert i prosessen.
Forutsetninger for en rettferdig omstilling:
1. Nasjonale rammer for langsiktig planlegging og involvering av partene i arbeidslivet
Et slikt rammeverk bør inneholde planer for hvordan regjeringen skal samhandle med
fagforeningene og andre relevante aktører for en rettferdig omstilling. Et slikt rammeverk
kan inneholde opprettelse av et utvalg som kan legge langsiktige planer for og som kan gi
råd til regjeringen om omstillingsprosessene.
2. Programmer for omskolering og videreutdanning
Det er viktig med et godt tilbud til omskolering og etter- og videreutdanning for de som
blir berørte av omstillinger slik at disse kan fortsette i arbeidslivet. Det er også viktig å ha
utdanningsprogrammer som forbereder og som beskytter arbeidsplasser innenfor utsatte
sektorer.
3. Bærekraftige arbeidsplasser
Det bør være insentiver og kampanjer for å få arbeidstakere og arbeidsgivere til å jobbe
sammen for å nå miljømål. Dette kan være alt fra enkle energibesparende tiltak i
virksomheten til mer kompliserte tiltak for øke bærekraften i produksjonsprosessen.
4. Skikkelige arbeidsvilkår
En rettferdig omstilling dreier seg ikke bare om å skape grønne jobber, men det må også
dreie seg om å sikre skikkelige arbeidsvilkår i de nye jobbene som skapes. Som et
eksempel er det en internasjonal voksende bekymring for arbeidsvilkår innenfor avfallsog gjenvinningsbransjen. Partene i arbeidslivet må sammen sørge for at nye og voksende
bransjer har skikkelige arbeidsvilkår.
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5. Fleksible omstillingspakker for arbeidstakerne
Støtte til ansatte som mister jobben eller som står foran betydelige omstillinger er kjernen
for en rettferdig omstilling. Pakkene må være fleksible for å ta hensyn til ulike situasjoner
de ansatte er i. Pakkene kan inneholde: rådgivning, omskolering, etter- og
videreutdanning, økonomisk støtte til flytting, økonomisk støtte til tapte arbeidsinntekter.
Utarbeidelse av slike pakker må involvere flere relevante parter i den offentlige
administrasjonen.
6. Støtte til utsatte samfunn
Flere energikrevende industrier er plassert i små geografiske strøk. Det er derfor en reell
fare for at miljøomstillinger vil ha en negativ samfunnsøkonomisk effekt i enkelte strøk.
Det må derfor stimuleres til nye grønne investeringer i områder som blir utsatt for
omstilling grunnet miljøutfordringer. Staten må i samarbeid med lokale myndigheter og
lokale tillitsvalgte jobbe for et bærekraftig samfunn og eventuelle tiltak.
7. Overvåking og forskning
Det er i dag liten forskning på områdene rundt miljøomstillinger. Vi har behov for å samle
inn informasjon om hvilke ferdigheter som kreves i en lavkarbon økonomi, om
kostnadene forbundet med miljøkrav vil ha innvirkning på lønn, betingelser og antall
ansatte, hva slags regionale konsekvenser miljøpolitikken vil ha på arbeid og ferdigheter
med mer.
Kilde: TUC – A green and fair future – for a just transition to a low carbon economy.
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Kap 8. Fagbevegelsenes engasjement i klimaprosessene
De fleste Nordiske fagorganisasjoner har laget eller holder på med å utarbeide egne
plattformer/strategier om miljø og klima. Alle disse er samstemte i at fagbevegelsens
engasjement i klimaprosessene er viktig. Det er for omfattende å referere til alle utsagnene og
standpunktene i fagbevegelsens klimaplattformer, lenker til de respektive klimaplattformer
finnes nedenfor.
Ved en gjennomgang av fagbevegelsens klimaplattformer leser man at flere organisasjoner
har ambisjoner om at hjemlandet skal være ledende innenfor klimaarbeidet. Dette lover bra
hvis vi ønsker å se Norden som en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet.
Klimaplattformene i den nordiske fagbevegelsen er relativ like, med flere felles nevnere. Det
er fem punkter vi kan plukke ut som er viet mye oppmerksomhet:
1. Den sosiale dialogen – Det er helt klart at den nordiske fagbevegelsen har klima som
et tema i trepartssamarbeidet. Fagbevegelsen ønsker at dette tema berøres på alle
nivåer, fra hovedsammenslutningene til de lokale klubber og bedrifter. Flere
organisasjoner etterlyser organisert samarbeid mellom partene i arbeidslivet og andre
relevante aktører. Det er viktig å sette i system de rådende mekanismer vi har for å
sørge for rettferdige omstillinger.
2. Involvering av arbeidstakerne og samfunnet – Arbeidstakerne og samfunnet for øvrig
kan påvirke klimagassutslippene. Det er viktig at myndighetene informerer og legger
til rette for at innbyggerne kan ta de rette klimavennlige valg. På arbeidsplassen er det
viktig å involvere de ansatte og skape et engasjement for klimarettede tiltak.
Fagbevegelsen mener partene i arbeidslivet bør stimulere til et mer bærekraftig
arbeidsliv gjennom utdanning og støtte til arbeidstakernes engasjement innenfor
klimaområdet.
3. Forskning og utvikling – Den nordiske fagbevegelsen ser at nøkkelen til å løse
klimautfordringene ligger i forskning og utvikling. Samtlige mener det er viktig å
intensivere innsatsen innenfor forskning og utvikling. Det er også viktig for
fagbevegelsen at det skapes innovasjon og nye grønne arbeidsplasser.
4. Energieffektivisering og fornybar energi – En samlet nordisk fagbevegelse ønsker økt
bruk av fornybar energi, noen ønsker å være helt uavhengige av fossilt brennstoff.
Fagbevegelsen ser et stort potensial for et vesentlig antall nye arbeidsplasser innenfor
fornybar energi. Energieffektivisering er viktig for å minske energiforbruket. Flere
klimaplattformer tar til orde for rådgivning og støtteordninger for energieffektivisering
både i virksomheter og private hjem.
5. Transport – De fleste nordiske fagforeningene ønsker økt satsing på kollektiv trafikk
slik at dette blir et attraktivt reisemiddel for flere arbeidstakere. Videre anser flere av
organisasjonene at man behøver stimulans for å fornye bilparken. Transport står for en
betydelig del av våre lands klimagassutslipp, derfor mener organisasjonene at det også
må utvikles atskillig mer effektive transportmidler.
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Lenker til organisasjonenes klimaplattformer:
http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/$all/EC5E273AAE68200DC125750600343F28?open
http://www.lo.no/s/Naringspolitikk/Klima-og-miljo/LOs-klimastrategiskeplan/?c=443&t=119
http://naturvetarna.se/sv/OPINION/Klimat-och-Energi/
http://www.akava.fi/
http://www.lo.dk/rundtomlo/bestilpublikationer/internationalt%20arbejde%20klima%20etc/den%20ny%
20klimadagsorden%202008.aspx
http://www.unio.no/kunder/unio/mm.nsf/lupgraphics/unio_miljoplatform08_scrnspr2508.pdf/$file/unio_miljoplatform08_scrn-spr2508.pdf

Under utarbeidelse:
http://lo.se/
http://tco.se/Default.aspx?id=7

Dialog, samhandling og forhandlinger med arbeidsgiversiden og myndighetene
Miljø- og klimapolitiske tiltak må bli en formalisert og vesentlig del av den sosiale dialog
mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. (Kfr. ITUCs ”Trade Union Proposals for a
post-2012 Climate Agrement in Copenhagen) Slike fora kan benyttes til å drøfte
klimapolitiske mål og tiltak. Se konkrete eksempler nedenfor.
Fagbevegelsen kan også bidra vesentlig til å nå de mål som er satt i dialog, samhandling og
forhandlinger med arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner.
I Norden er det et tett og godt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Vi har
dessuten høy fagforeningstilhørighet og tariffavtaledekningen er også svært høy.
Tabell 8.1
Organisasjonsgrad i prosent
Sverige
Finland
Danmark
Norge
Østerrike
Tyskland
Storbritannia
USA
Frankrike

73*
71***
69**
52*
33***
18**
28**
12*
7**

Kilde: Internasjonale tall: Anders Kjellberg, Universitetet i Lund. Norge: Fafo.
*2007 **2006 ***2005
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Tariffavtaledekningen varierer men landsgjennomsnittet ligger på mellom 70 og 90 %. Det er
mindre i privat sektor enn i offentlig sektor. Dette er ikke svært høyt i europeisk sammenheng
pga utstrakt bruk av allmenngjøring på kontinentet.
Den mest fremtredende fordelen ved en forhandlet lønnsdannelse er evnen til å kombinere
høy sysselsetting og en lønnsvekst som er forenlig med balanse i samfunnsøkonomi og
rimelig langsiktig bærekraft for bedriftene.
Den svenske professor Bengt Åke Lundvall formulerer seg slik om den nordiske modellens
fortrinn når det gjelder innovasjon16:
…”I en økonomi som er sterkt eksponert for omstillingspress og raske endringer,
bidrar sosial kapital til å gjøre interaktiv læring mer effektiv. Den egalitære
karakteren av det nordiske innovasjonssystemet med små inntekts- og statusforskjeller
bidrar til hyppigere og mer effektiv vertikal interaktiv læring og
ansvarsdelegering.”…
Den nordiske modellen gjør at vi sannsynligvis er bedre rustet enn andre til å takle
klimaendringene og konsekvensene for arbeidstakerne, ikke minst fordi de nordiske land
kjennetegnes ved gode sosiale systemer og omstillingsdyktige arbeidstakere.
Fagbevegelsen har i kraft av medlemstall og tariffavtaledekning betydelig innflytelse på
mange politikkområder. De enkelte profesjonsforeninger har særlig innflytelse på sitt fag, for
eksempel utdanning, forskning, samferdsel, bygg og konstruksjon osv. Dette gir god mulighet
for å fremme synspunkter på temaene som er redegjort for i denne rapporten. Det gir også
mulighet til å skape politisk handlingsrom til å ta nødvendige avgjørelse av hensyn til miljøet.
Fagbevegelsens makt og innflytelse manifesterer seg kanskje aller mest gjennom
kollektivavtalene. Hvis fagbevegelsen ønsker utvikling mot et lavutslippssamfunn samtidig
som arbeidervernet med mer ivaretas er kollektivavtalene et viktig virkemiddel for å legge til
rette for utviklingen.
Bedriftenes miljøansvar er først og fremst et styreansvar, som ivaretas gjennom valg av
strategi, investeringer og tilpasninger av bedriftens drift slik at den blir bærekraftig.
Påvirkningen av bedriftens adferd skjer derfor først og fremst gjennom de rammevilkår som
myndighetene setter, bl.a. gjennom avgiftspolitikk og andre krav. Kollektivavtalene kan
imidlertid være et nyttig supplement, og bidra til å mobilisere de ansatte på egen arbeidsplass.
I avtaleforhandlingene kan det for eksempel fremmes krav om at bedriftene skal bidra til en
bærekraftig utvikling og at miljø og klima skal være en del av partssamarbeidet. Dette er tatt
inn i den norske Hovedavtalen i staten § 1 11.
Omstillinger av bedriftene og utvikling av nye ”green jobs” krever åpenbart formålstjenlig
tariffrettslig regulering slik at målene kan nås mens det blir tatt tilstrekkelig hensyn til
arbeidstakerne mht. jobbtrygghet, etter- og videreutdanning osv.

16

”A note on characteristics of and recent trends in National Innovation. Policy strategies in Denmark, Finland
and Sweden.” Bengt-Åke Lundvall, Nov 2008. Oversettelse LON.
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Andre eksempler på krav er at bedriftene skal miljøsertifiseres. Dvs. at driften legges opp slik
at man belaster klimaet mindre mht. energibruk, avfall og transport og at innkjøpspolitikken
er forsvarlig ut fra anerkjente miljøhensyn. Se andre eksempler på tiltak nedenfor.

Eksempler på klimarelaterte tiltak i den nordiske fagbevegelsen
- LO Danmark i samarbeide med 70 organisasjoner og virksomheter har stiftet tenktetanken
CONCITO, der har til formål at arbeide for at nedsætte utslippet av drivhusgasser og
forminske skadevirkningene av den globale oppvarming. CONCITO har for nylig laget en
undersøkelse av sysselsettingsvirkningene av forskjellige klimatiltak (hvor meget CO2
reduksjon og hvor mange arbeidsplasser får man får 1 milliard DKK innenfor forskjellige
områder).
- TCO Development – På 1980-tallet konstanterte TCO økende helseproblem hos forbundets
medlemmer som en følge av mangelfull utformet IT-utstyr. TCO tok utgangspunkt i den
faglige grunntanken: mange som går sammen kan påvirke mer. For å drive frem utviklingen
ble det bygget opp en brukerbevegelse og et nettverk av eksperter, forskere og ergonomer ble
tilknyttet TCO for å utvikle krav og målingsmetoder. I 1992 ble det dannet en
samarbeidsallianse mellom TCO, Svenske naturskyddsföreningen, Nutek og Semko. Samme
år ble den første merkingen lansert, TCO’92. I 1999 ble selskapet TCO Developments dannet,
heleiet av TCO. Selskapets oppdrag er å skape et bedre og bærekraftig arbeidsmiljø for
mennesker som arbeider i et kontormiljø og som har IT-utstyr som arbeidsverktøy. TCO
merkingen er i dag kjent over hele verden og flere av verdens ledende leverandører av
bildeskjermer har valgt TCO-sertifiseringen. Gjennom TCO Development arbeider TCO
aktivt med enegieffektivisering.
- For å stimulere til økt bruk av sykkel på tjenestereiser er det i Bjørgvin bispedømme i Norge
gjennomført et forsøk med høyere godtgjøring enn det som følger av satsene i
reiseregulativet. Hovedsammenslutningene og Moderniseringsdepartementet, (nå Fornyingsog administrasjonsdepartementet), inngikk i 2005 en avtale om at ansatte i bispedømmet
skulle tilstås godtgjøring på kr. 4,00 (norske kroner) per kilometer ved bruk av sykkel på
tjenestereiser.
- Yrkestrafikkforbundet i YS har forhandlet frem en kompetansemodul som innebærer
opplæring i økonomisk kjøring. Når en bussjåfør består kurset og bruker det i praksis får han
eller hun 2 (norske) kroner mer i timen. Økonomisk kjøring betyr mindre drivstofforbruk som
igjen betyr mindre klimagassutslipp.
- LO og NHO i Norge har gjennom Hovedorganisasjonens fellestiltak tatt initiativ til et
pilotprosjekt som skal redusere klimagassutslipp i utvalgte bedrifter. Pilotprosjektet ”Sammen
bedre på klima” skal bidra til økt fokus på klima og redusert utslipp av klimagasser.
Aktiviteten skal baseres på interne prosjekter i den enkelte bedrift hvor partssamarbeid og
involvering av flest mulig ansatte i bedriftene er et viktig virkemiddel. Partene ønsker sterk
fokus på hvordan man gjennom samarbeid, bred medvirkning og god dialog i bedriftene, kan
sørge for at klimaspørsmål etableres som et permanent tema i virksomhetens samarbeidsfora
og samtidig er grunnlag for kontinuerlig samarbeidsfokus.
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- Fagorganisasjonene har rett til å utse en representant til bedriftsstyret, og siden en tid tilbake
har representantene i Sverige fått utdanning innenfor CSR-spørsmål. (CSR Corporate social
responsibility, eller samfunnsansvar. I dette begrepet fokuseres det på at enhver bedrift har
særskilt ansvar for både økonomisk, økologisk og sosial bærekraftig utvikling i de områdene
som bedriften opererer i.)
- Flere av fagorganisasjonene i Norden har miljø- og klimakurs som de tilbyr sine
medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.
Eksempler på andre temaer det kan være aktuelt for fagbevegelsen å fronte:










Belønningsordninger for bruk av hjemmekontor deler av arbeidsuken, til erstatning for
pendling/arbeidsreiser
Fjerning av fordelsbeskatningen på arbeidsgiverbetalt månedskort på kollektivreiser
Investeringer i klimavennlig teknologi og infrastruktur – eksempelvis for
videokonferanser.
Bedriftenes transportvalg må fremme klimaansvar, både i form av at miljøvennlige
transportformer velges (el-biler, hybrid, etc) og i form av at transportbehovet
minimeres. Redusere flybehovet v.h.a. videokonferanseutstyret som er nevnt over.
Det kan ansettes egne ansvarlige som skal sørge for energisparing, m.m. i egne bygg,
eksempelvis har danske skoler et strømforbruk som bare utgjør 30 % av det som
brukes på norske skoler – selv om man ser bort fra oppvarming!
Kreve at ytre miljø, inkludert klimatiltak, blir en sentral del av helse, miljø,
sikkerhetsarbeidet i bedrifter. Ta de ansatte mer med beslutningsprosessene for å
utvide bedriftsdemokratiet.
Sørge for kursing av ansatte i klimaspørsmål.
Involvere de ansatte i bedriftenes klimatiltak, også ved idédugnader som utnytter deres
kunnskap om virksomheten og driften.
Klargjøre gjennom den sosiale dialogen, politiske plattformer, paroler, at reduserte
klimagassutslipp er sentralt også for arbeidstakerne –og demonstrere vilje til å godta
politiske tiltak som i dag er upopulære.

Fagbevegelsens ansvar for opplysning, bevisstgjøring, opplæring og holdninger
Fagbevegelsen kan åpenbart bidra til opplysning og bevisstgjøring av medlemmer og
tillitsvalgte om klima- og miljøspørsmål. Gjennom rett til informasjon og konsultasjon og
forhandlinger kan særlig de tillitsvalgte være med på å påvirke virksomhetene til å gå i riktig
retning. Gjennom arbeid i styrer, råd og utvalg på arbeidsplassene har både tillitsvalgte og
andre representanter for arbeidstakerne, for eksempel verneombud, en viktig rolle i
beslutningsprosesser som munner ut i disposisjoner av betydning for miljø- og klima.
Fagbevegelsen har lang tradisjon for opplæring av medlemmer, tillitsvalgte og verneombud.
Skoleringen kan utvides til i større grad å omfatte miljø- og klimaspørsmål slik at
medlemmene blir satt i stand til å bidra aktivt i utformingen av nødvendige klima- og
miljøpolitiske tiltak på arbeidsplassene og ellers.
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Kap 9. København 2009 – Hvordan kan fagbevegelsen bidra?
Boks 9.1

Bakgrunnen for klimaforhandlingene mot København

På FNs klimamøte på Bali i desember 2007 ble det satt i gang en prosess som etter planen
skal ende opp med en internasjonal klimaavtale i København i desember 2009. Verden har
gjennomgått rundt 20 år med klimaforhandlinger. I 1992 fikk vi FNs rammekonvensjon om
klima (UNFCCC). Formålet med konvensjonen er å stabilisere konsentrasjonen av
klimagasser i atmosfæren på et nivå som hindrer farlige klimaendringer. Konvensjonen påla
alle land å ta hensyn til klima i sin politikk. Den forutsatte felles men differensiert ansvar og
anerkjente at for utviklingslandene er utvikling deres overordnete prioritet. I konvensjonen
står det at de rike landene skal sikte mot utslipp i 2000 på 1990-nivå. De skal bidra til
overføringer av ressurser og teknologi til u-land for å bidra til klimatiltak og tilpasningstiltak.
Det ble også sagt at det skal opprettes en finansiell mekanisme for ressursoverføring til
utviklingslandene. I konvensjonen står det at u-landenes oppfylling av sine forpliktelser er
betinget på at i-landene oppfyller sine.
Det har vært og er utviklingslandenes syn at i-landene ikke har oppfylt sine forpliktelser mot
u-landene under konvensjonen. Det har vært lite overføringer. Kina foreslo høsten 2008 at ilandene setter av 1 pst. av sitt BNP årlig for klimarelaterte overføringer til u-landene.
I 1995 fikk en i tråd med UNFCCC en gjennomgang av i-landenes klimamål. De ble funnet
utilstrekkelige og en startet forhandlingene om konkrete utslippsforpliktelser for i-landene
etter år 2000. I mandatet (Berlinmandatet) ble det antydet at horisonten skulle være 2020, og
det sies at u-landene ikke skal påta seg nye forpliktelser. Etter 2 år med intensive
forhandlinger kom en i mål med Kyoto-protokollen under UNFCC i 1997. Her påtok ilandene seg konkrete utslippsforpliktelser for perioden 2008-2012. USA og Australia
ratifiserte ikke protokollen (Australia har nå nylig ratifisert). For at protokollen skulle tre i
kraft var det derfor nødvendig at Russland ratifiserte. Dette skjedde først høsten 2004. 90
dager etter, i februar 2005 trådte dermed protokollen i kraft. I protokollen står det at man i
2005 skal starte med forhandlinger om utslippsforpliktelser etter 2012. Fordi det tok så lang
tid før protokollen trådte i kraft og andre årsaker kom prosessen først i gang på Bali i
desember 2007. Det ble der lagt opp til en bredere forhandlingsprosess enn knyttet til bare
Kyoto-protokollen.
Det er usikkerhet knyttet til utfallet i København i desember 2009. Amerikanerne har ikke
ratifisert Kyoto-protokollen. I USA arbeides det med lovverk om et nasjonalt kvotesystem og
administrasjonen ønsker at USA påtar seg konkrete forpliktelser. Det er viktig at USA
kommer i land med lovarbeidet før København. Det er betydelig skepsis i u-landene til å påta
seg konkrete utslippsforpliktelser. U-landene har opp gjennom årene presentert synspunkter
om at det er i-landene som pga sitt historiske ansvar for klimagassutslipp og sine store
økonomiske ressurser må ha det økonomiske ansvaret for klimatiltak over en lengre periode.
U-landenes holdninger til hjemlige klimatiltak vil åpenbart være avhengig av i-landenes egne
klimatiltak og vilje til å overføre ressurser.

59

I forbindelse med klimakonferansen i Bali i desember 2007 vedtok man den såkalte Bali
roadmap, som beskriver prosessen frem til klimakonferansen i København i desember 2009.
Bali roadmap beskriver de 4 søyler, som det skal nås enighet om for at kunne oppnå en
København-avtale til avløser for Kyoto-protokollen. Det dreier seg om:
Utslippsreduksjon, tilpasning, overførsel av teknologi og finansiering. Naturlig nok er det den
siste søylen som skaper størst problemer – fordi det også er en forutsetning at det oppnås en
avklaring av dette området for å kunne løse de andre områder.
Diskusjonen vedrørende reduksjonsmål dreier seg om hvem som skal redusere hvor meget og
når. Inntil nå har kun de såkalte annex 1 landene hatt forpliktelser ifølge Kyoto-protokollen.
G-77 landene og Kina har under ett fastholdt at de er utviklingsland og derfor ikke skal
pålegges forpliktelser. Men det er viktig å ha for øye at utviklingsland i denne sammenheng
også er land som Korea, Brasil, Indonesia og Singapore. Og det kan ikke herske noen tvil om
at disse landene naturligvis også må ta en rimelig del av byrden.
EU Kommisjonen har i sitt utspill fra januar 2009 lagt opp til en differensiert modell, hvor de
fattigste lande får lov til at øke sine utslipp av drivhusgasser i en periode for å få den
nødvendige økonomiske vekst. Men står det til kommisjonen skal utviklingslandene i 2020
have minsket emisjonen av drivhusgasser i forhold til ”business as usual” og
utviklingslandene unntagen de 51 minst utviklede, skal innen 2011 ha fremlagt en
lavkarbonbasert utviklingsstrategi som omfatter alle viktige sektorer med emisjoner. Dette
forslaget sikter naturligvis først og fremst på land som Kina, India, Brasil og Sør-Afrika.
Det skal nås en avtale om et tilpasningsfond som kan bistå de fattigste landene i de
nødvendige tilpasninger, og det skal være overførsel av teknologi til utviklingslandene blant
annet gjennom investeringer fra de industrialiserte land i klimaprosjekter i utviklingslandene.
Den helt store utfordringen er som alltid finansieringen av klimainnsatsen. Ifølge EU’s
forskningssenter vil reduksjonsinnsatsen kreve ekstra investeringer som globalt vil beløpe sig
til ca. 175 milliarder euro om året i 2020. Mer enn halvdelen forventes anvendt i
utviklingslandene. Ifølge FN’s klimasekretariat vil de totale tilpasningsomkostninger i
utviklingslandene ligge på mellom 23 og 54 milliarder euro i 2030.
Frem til København er der flere forhandlingsrunder, hvor Bonn forhandlingene i juni 2009
anses for at være de viktigste, da det er her USA for første gang vil møde med en full
forhandlingsdelegasjon under den nye administrasjon. Det forlyder, at ting der ikke kommer
inn i den nye avtale i Bonn til juni 2009 heller ikke kommer med senere. Det er dog to
ytterligere forhandlingsrunder mellom juni og desember.
Danmark har COP-formannskapet og deltok derfor også i det Major Emitters Forum som
USA arrangerte i april 2009. International fagbevegelse har derfor valgt at holde tett kontakt
til den danske regjering i forhandlingsforløpet og IFS’ generalsekretær Guy Ryder kom til
København i mars 2009 for at mødes med klima- og energiminister Connie Hedegaard og
presentere fagbevegelsens krav. Det er helt sikkert en fordel for den internasjonale
fagbevegelse, at de avgjørende forhandlinger avholdes i København med Danmark for
bordenden, da dansk fagbevegelse har let ved at skaffe adgang til både forhandlere og
ministeren.
International fagbevegelses krav kan oppsummeres i forslaget om en ”rettferdig omstilling” –
Just transition, som går ut på at det i forbindelse med klimaendringer og tiltak for å imøtegå
disse tas hensyn til konsekvenser for sysselsettingen. Ikke forstått på en slik måte, at man ikke
skal gjøre noe med klimaendringene – fagbevegelsen anerkjenner FN’s klimapanels vurdering
av, at det er nødvendig med 25-40 % reduksjon i 2020 og at temperaturstigningene skal
holdes under 2 grader. Her er man helt på linje med EU-landene. Men man ønsker at det
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avsettes midler til å hjelpe arbeidere som mister jobben i utviklingslandene – blant annet
gjennom økt kvalifisering – at fagbevegelsen og høres og at det tas høyde for problemene med
”carbon leakage” – utflytting av industriarbeidsplasser til land uten forpliktelser.
Det sistnevnte er en stor bekymring for europeisk fagbevegelse og EFS har ved flere
anledninger reist kravet om at det tas høyde for ikke å skade den europeiske industriens
konkurranseevne. Innenfor EFS er det forskjellige holdninger blant medlemsforbundene til
hvordan dette gjøres best mulig, men der er enighet om at det bør opprettes en konsultativ
komité som også omfatter fagbevegelsen for at overvåke kvotehandelssystemet og komme
med forslag til endringer og forbedringer.
Videre krever IFS, at sysselsetting og innkomst nevnes spesifikt i en ny avtale. Der er allerede
henvisning til sosiale og økonomiske tiltak relatert til klimaendringer, men internasjonal
fagbevegelse mener, at det er nødvendig å være langt mere tydelig. IFS fastslår også i sitt
forslag at det er nødvendig at det er dialog med alle interessenter – herunder fagbevegelsen –
så der er en bred konsultasjon både på sektornivå, nasjonalt og internasjonalt, når man skal
drøfte hvorledes en effektiv klimapolitikk som tar hensyn til sysselsetting kan implementeres.
For å nå en avtale i København er det absolutt avgjørende at både USA og Kina går med i en
ny avtale. USA har under Bush-administrasjonen været fullstendig avvisende overfor større
reduksjoner på kort sikt. Med Barack Obama som president er der nye toner, selv om de
nåværende utspill fra Obama ligger meget langt fra både EU’s forslag og de reduksjonsmål
som FN’s klimapanel anser for at være nødvendige. Når Barack Obama taler om 20 %
reduksjon taler han således ut fra 2005 nivå og ikke 1990, som for EU. Det er derfor
nødvendig at USA kommer med mere ambisiøse mål.
USA har ved flere anledninger slått fast at det er en betingelse for at USA går med i en
internasjonal klimaavtale, at også land som Kina, India m.fl. påtar seg målbare forpliktelser.
Omvendt vurderes det også at det kun er USA som kan presse Kina. Hvis den knuten løses er
man nådd meget langt i målet med at nå en internasjonal avtale i København.
Under COP15 vil LO Danmark sammen med IFS organisere en rekke møter og side events
med særlig fokus på problemstillinger av interesse for fagbevegelsen.
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Vedlegg 1
En OECD-analyse av globale virkninger og mulige tiltak
OECD (2008)17 har undersøkt konsekvensene av sannsynlige klimaendringer, og gjennomgått
foreliggende litteratur. Det er store metodiske og praktiske problemer med å anslå nytte og
kostnader ved tiltak. Etter 2006 er det gjort anslag på globale kostnader i fem studier. De
anslår kostnader på flere titalls mrd USD årlig. Rapporten konkluderer med at anslagene er så
usikre at det ikke er noen grunn til å feste seg ved enkelttall.
Ikke alle kostnader faller på staten. Mange av tiltakene har en privat karakter, og er
privatøkonomisk lønnsomme. I slike tilfelle er statens rolle å tilrettelegge for at rasjonelle
tiltak gjennomføres. I andre tilfeller, som infrastrukturtiltak for å sikre kystområder mot
vannheving, inntar staten en sentral rolle. I tilfeller der markeder ikke gir de rette incentiver
(eksternaliteter) og private aktører ser bort fra virkningen på andre av sine handlinger, må
også staten gjennomføre reguleringer, og ta i bruk andre virkemidler, herunder avgifter.

Forsikring
Forsikring er nyttig fordi det kan være en effektiv måte å håndtere trusler på gjennom å spre
konsekvensene. Riktig utformet kan forsikringspremier lede til bedre adferd og bidra til å
redusere klimarisiko. Forsikringer er nyttig fordi de kan bidra til økonomisk effektivitet, og gi
solidariske løsninger. Det er også god forretning. Forsikringsavtaler kan dekke avlingsskader,
snødekke, ekstreme værutslag som orkaner, tørke, flom og varmebølger. Imidlertid kan
forsikringsmarkeder fungere dårlig pga for høye premier i forhold til reell risiko, eller risikoen
kan anses ikke forsikringsbar.
Kostnadsestimater
Kystområder
Flere studier har sett på tiltak i kystregioner knyttet til moderat heving av vannstanden (1 m).
Tiltakene vil her koste godt under 1 pst av BNP årlig, selv i Stillehavsøyene. I tilfelle av
ekstrem heving av vannstanden (5 m) er det snakk om opp til 30-dobling av kostnadene.
Landbruk
Klimaendringene har her både positive og negative effekter, påvirker vekstsesong, vanning,
og typer av avlinger. Mer ekstremvær trekker i negativ retning. Avlingen vil med en
temperaturøkning på 3 ºC øke for middels og høyereliggende områder, men avta i lavlandet
uansett temperaturøkning, ifølge IPCC. Tempererte soner vil tjene, og tropisk og subtropisk
vil tape. I Afrika, og særlig Afrika sør for Sahara, vil avlingene avta med økt fare for
hungersnød. Tiltak her er særlig nødvendig. Tilpasningsstrategiene er knyttet til en rekke
tiltak, bl.a. til nye dyrkingsmetoder og avlinger. Det vil øke avlingene, også der
klimaendringene er fordelaktige.
Vannressurser

17

Economic Aspects of Adaptation to Climate Change, Cost benefits and policy instruments
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Skift i temperatur og nedbørsmengder er generelt vanskelig å forutsi og det vil være store
regionale forskjeller. I Norge har klimaendringen ført til mer nedbør og mildere klima, noe
som har økt verdien av vannkraften. På den annen side kan med nedbørrike områder antas å
bli mer flomutsatt. Uansett øker nytten av tiltak som bedre regulerer vassdragene.
Områder som får mindre nedbør vil måtte gjøre investeringer i bedre vannforsyning og mer
effektiv vanndisponering, herunder lagring, resirkulering og rensing. Vannforsyningen i
Afrika sør for Sahara vil kunne få en merkostnad på 2-5 mrd USD årlig.
Globale anslag på de totalkostnadene i vannforsyningen vil bli over 500 mrd USD fram til
2030. Her er ikke investeringer som skyldes klimaendringer skilt fra andre investeringer som
skyldes andre økonomiske forhold. I senere studier er det antatt at ca 25 pst skyldes
klimaendringer. Mens anslaget er 15 pst i Nord-Amerika og Europa, er anslaget 85 pst i
utviklingsland.
Energi: Oppvarming og kjøling
Her er det foretatt en rekke studier, mest for USA. Det er usikkert om verdien av
energisparingen blir større enn kostnadene ved en temperaturøkning på 1 ºC.
Økt kjølekapasitet og installasjon av klimaanlegg i nye bygg har påvirket balansen i negativ
retning. I Norge har nye forretningsbygg høyere spesifikt energiforbruk enn eldre pga
endringer i arkitektur (glassfasader og atrium). Økt kjøling øker i seg selv energiforbruket
gjennom økt bruk av strøm. Når alle disse effektene tas hensyn til, kommer en studie til at
USA vil få økte energiutgifter på 16-40 mrd USD i år 2100, avhengig av styrken på
klimaendringene.
I nordisk klima er det liten tvil om at varmere klima reduserer energikostnadene (jfr. den
svenske utredningen omtalt foran), mens det igjen er land nær ekvator som taper mest.
Infrastruktur
Mange av de kostnadene som er diskutert over, i vannforsyning, energi, kystområder og (i
noen grad) landbruk er knyttet til infrastruktur. I tillegg kan det påløpe økte kostnader med å
heve infrastruktur, samt bygge nye veier og annen infrastruktur i permafrostområder.
Vinterturisme
Her merker man allerede effektene av klimaendringer, og bruk av snøkanoner og flytting til
høyere områder i Alpene og andre fjellområder er aktuelle tiltak, samt landskapsforbedringer.
I Alpene har en satt i gang beskyttelse av breer med hvite presenninger og lignende.
Offentlig helse
Det er grunn til å frykte mer malaria og diaré knyttet til dårligere vannforsyning og
underernæring. En studie har estimert kostnadene til 4-5 mrd USD årlig i 2030, mest i uland.
Multisektorstudier på nasjonalt nivå: NAPA-studien
NAPA står for National Adaptation Plans of Action. Disse lages av flere parter I uland under
FN-organet United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). Hensikten
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er å identifisere presserende behov og tiltak knyttet til klimaendringer i de enkelte landene.
Studien dekker de 23 landene som har levert NAPA-er i 2007.
Samlete kostnader av de utvalgte prosjektene innen identifiserte områder er snaut 500 mill
USD for alle 23 land. Kambodsja har høyest kostnader med nesten 130 mill USD. De fleste
NAPA rapporter kostnader på 5-20 mill USD.
For mange land oppstår de største kostnadene i landbruket. 14 av 22 land har over 30 pst. av
kostnadene i landbruket. Også vannforsyning rammes hardt, og står sammen med landbruk
for 60 pst av totale kostnader.
Multisektorstudier på globalt nivå
De fem studiene som refereres er Verdensbanken (2006), Stern Rewiew (2006), Oxfam
(2007), UNDP (2007) og UNFCC (2007). De globale resultatene varierer fra 4 til 166 mrd
USD årlig. Anslagene har tendert til å stige noe fra de første rapporten til de siste. De første
inkluderte bare u-land, mens den siste er global. Imidlertid er ikke studiene uavhengig av
hverandre. Alle unntatt den siste bygger på Verdensbankens opprinnelige studie, og er
modifikasjoner av og utbygginger av denne.
UNFCC-studien undersøker investeringer og finansiering for å bøte på klimaendringer i 5
sektorer, landbruk, skog og fisker, vannforsyning, helse, kystsoner og infrastruktur, og er mer
uavhengig av Verdensbankstudien. Infrastrukturkostnader dominerer. Av det øvre anslaget på
USD 170 mrd er 130 knyttet til infrastruktur. Imidlertid legger en her til grunn den samme
antakelsen som Verdensbanken, at 5-20 pst av infrastrukturkostnadene er klimarelatert.
OECDs evaluering
Studienes verdi er begrenset og bygger på nokså grove antakelser og kvalifisert gjetning.
Videre er ikke de globale anslagene knyttet direkte til tilpasningstiltak, og nytten av tiltakene
er ikke identifisert. Det forekommer dobbelttelling, og utelukkelser kan ikke utelukkes. Det
brukes grove oppskaleringer for å summere opp i makro.
Politikkinstrumenter for å forebygge eller avbøte virkninger av klimaendringer
Tilpasning til klimaendringer vil bestå av tusenvis av handlinger fra husholdninger, foretak,
myndigheter og sivilsamfunnet. OECD konsentrerer seg om tre virkemidler, forsikring,
miljømarkeder og offentlig privat samarbeid. Forsikringer mot værfenomener har eksistert
lenge, men med klimaendringene øker risikoen dramatisk. Myndighetenes rolle i dette
markedet vil øke, gjennom for eksempel å tilby risikoavlastning til markedene for de mest
ekstreme utslagene.
Markeder med prising (avgifter og kvoter) spiller en nøkkelrolle i å bevare naturen og miljøet,
også på klimaområdet. Det oppmuntrer til bevaring av natur og miljø og mindre forurensing,
og det muliggjør å verdsette økosystemenes økonomiske rolle.
Rapporten fremhever at offentlig privat samarbeid kan bidra til å overkomme praktiske
hindringer og øke investeringer i infrastruktur. Oppgavene her er store og vil innebære press
på det offentliges budsjettrammer og øvrige kapasitet.
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Mulige handlinger innen for rammen av tilpasningsstrategier er (IPCC):
 Bære eller dele tap der disse ikke kan forhindres eller bæres av fattige som rammes
 Modifisere trusselen (flomkontroll)
 Forhindre effekter
 Bruksendringer (landdisponering, som å omgjøre jordbruk til myrområder for å
forhindre oversvømmelser)
 Flytting
 Forskning
 Oppmuntre atferdsendringer gjennom utdanning, informasjon og regulering
En sammenheng mellom virkemiddelbruken og problemområdene er gitt i tabellen under:
Klimakonsekvenser, tilretteleggingsmuligheter og politiske virkemidler
Sektor

Hovedkonsekvenser

Landbruk

Reduksjon i global
avkastning på avlinger av
ris, hvete, mais og
soyabønner, med særlig
stort tap i tropiske
områder hvor
temperaturene er på
grensa og i regnfattige og
delvis tørre områder.
Direkte og indirekte
konsekvenser for husdyr
(helse, vekst, melk- og
ullproduksjon,
fruktbarhet). Økt
utbredelse av pest, ugress
og sykdom. Det finnes
også positive
konsekvenser, bl.a. økt
produksjon i noen
avlinger pga CO2gjødsling; lengre
vekstsesonger på høye
breddegrader.
Skader fra
oversvømmelse, flom og
storm grunnet
havstrømmer, tap av
regnfullt landskap,
erosjon; gjennomtrenging
av saltvann i overflaten og
grunnvann; høyere
grunnvannsnivåer og
mangel på drenering.

Kystsoner

Tilretteleggingsmuligheter

















Dele tapet: Forsikre
avlingene
Forhindre tap (strukturelt,
teknologisk): investere i
ny kapital
Forhindre tap
(markedsbasert): fjerne
vridninger styrt av
markedet (for eksempel
vannpriser)
Forhindre tapet
(markedsbasert):
liberalisering av
landbrukshandel kan
fungere som buffer for
regionale tap
Endre bruk: endre
avlinger, plantedatoer,
gårdbrukspraksis
Forskning: utvikle varmeog tørkeresistente avlinger
Forhindre tapet
(strukturelt/teknologisk);
Beskytte
kystsonene/sjøvegger;
barrierer i sjøen,
oppgradere
drenasjesystemer,
barrierer som forhindrer
gjennomtrenging av
saltvann
Forhindre tapet (på
stedet): Ta hånd om
bunnfall; gi næring til
strender, beskytte habitat
Forhindre tapet
(institusjonelt,
administrativt):
landbruksplanlegging
Bytte område:

Potensielle politiske
virkemidler
 Prissignaler/marked
 Forsikringer
 Mikrofinansiering (for
eksempel finansiere
kapitalinvesteringer)
 FOU-bidrag






Reguleringsinsentiver
(soneplanlegging)
Prissignaler/marked
(for eksempel
differensierte
forsikringspremier;
vurdere økosystemer)
Finansieringsplaner
(OPS eller private
finansieringsplaner for
å beskytte
kystområdene)
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Helse

Høyere forekomst av
heteslag og varmerelaterte
dødsfall; særlig i byer og
når det er hetebølger;
færre dødsfall om
vinteren; endring i
forekomsten av
parasittsykdommer som
malaria og jungelfeber.
Naturkatastrofer vil også
medføre helsemessige
konsekvenser (se under)








Vannkilder

Endring i volum, timing
og kvaliteten på vann;
mer variasjon i regnfall;
høysesong for springflo
endres fra vår til vinter;
oftere og mer alvorlig
vannmangel; flommer
etter store vannutslipp;
dårligere vannkvalitet
grunnet høyere
saltinnhold, høyere
temperaturer, lavere vann
i noen områder (høyere
vann i andre områder).









Økosystemer

Endring i arters
utbredelse, tilholdssted og
helse; migrasjon (for
eksempel fiskebestand og
fugler); endring i adferd
(bl.a. tidligere hekking);
tap av arter som har
vanskelig for å flytte på
seg eller som tilpasser seg
sakte.









omplassering
Forhindre tapet
(strukturelt, teknologisk):
Air conditioning,
byggestandard
Forhindre tapet
(institusjonelt,
administrativt): forbedre
folks helsesituasjon;
Programmer for
parasittkontroll;
programmer for å utrydde
sykdommer
Forskning og utvikling av
parasittkontroll, vaksiner,
sykdomsutrydning
Utdanning/adferd:
Adferdsendringer (pauser
på jobben, tilstrekkelig
inntak av vann)
Forhindre tapet
(strukturelt, teknologisk):
redusere tapet
(lekkasjekontroll;
rørarbeid); øke
kapasiteten (nye
reservoarer,
avsaltningsutstyr)
Forhindre tapet
(institusjonelt/administrati
vt): vanntildeling (for
eksempel kommunal bruk
vs. landbruk);
risikohåndtering for å
takle variasjon i regnfall
Forhindre tapet
(markedsbasert):
vanntillatelser og
vannprising
Utdanning /adferd:
rasjonell vannbruk, spare
opp regnvann
Tåle tapet: mer
motstandskraft i
økosystemer
Forhindre tapet (lover og
regler): habitatvern
Forhindre tapet
(institusjonelt,
administrativt): endring i
håndtering av
naturressurser (bl.a.
bærekraftig fiske og
skogbruk); miljøpolitikk
Forhindre tapet
(markedsbasert):
økoturisme, marked for
økologiske tjenester
Omplassering: lette arters
forflytting (for eksempel















FOU-insentiver
Reguleringsinsentiver
(for eksempel
byggeregler)
Forsikring

Prissignaler/marked
(vannprising, handel
med vanntillatelser)
Reguleringsinsentiver
(forby hageslanger etc.)
Finansieringsplaner

Prissignaler/marked
(for eksempel marked
for økosystemer)
Reguleringsinsentiver
(for eksempel
soneplanlegging;
miljøstandarder)
Mikrofinansiering (bl.a.
økoturisme)
FOU-insentiver
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Avtaler og
økonomisk
aktivitet

Ekstreme
værforhold

Dårlig infrastruktur;
omdirigere turiststrømmer
(varmere somre, mangel
på snø, høyere vann);
migrasjon/endring i
befolkningens dynamikk;
økt behov for energi til
nedkjøling av boliger,
men redusert behov for
oppvarming om vinteren
Økt hyppighet og
alvorlighetsgrad for
naturkatastrofer, for
eksempel orkaner, flom
og storm. Skade på
infrastruktur og
bygninger; hindring i
økonomisk aktivitet;
direkte helsemessige
konsekvenser gjennom
død og skader, indirekte
helsemessige
konsekvenser fra
vannforurensing og
dårlige sanitærforhold.













”forflyttingsløyper”)
Forskning: oppdrett og
genmodifisering for å
utøve kontroll
Dele tapet: forsikring,
væravledere
Forhindre tapet
(strukturelt, teknologisk):
sikre bygninger og
infrastruktur mot været
Omplassering:
soneplanlegging,
avgjørelser knyttet til sted
Dele tapet
Forhindre tapet
(strukturelt, teknologisk):
flombarrierer;
storm/flom-sikker
infrastruktur, bygninger
Forhindre tapet
(institusjonelt,
administrativt):
tidligvarsel-systemer;
bedre
katastrofehåndtering
Omplassering:
soneplanlegging,
avgjørelser knyttet til sted











Reguleringsinsentiver
(byggestandarder)
Prissignaler/marked
(bl.a. tilpasningsdyktige
forsikringspremier)
Forsikringsordninger
Finansieringsordninger
(tilpasninger til
infrastruktur)
Forsikringsordninger
Prissignaler/marked
(tilpasningsdyktige
forsikringspremier)
Reguleringsinsentiver
(byggepraksis,
soneplanlegging)
Finansieringsordninger
(privat finansiering eller
OPS)

Typer av OPS strekker seg fra kontrakter der den private partneren bare driver en offentlig
kontrollert virksomhet til rene utsalg (for eksempel et e-verk). Dette skjedde for eksempel i
Storbritannia da Thatcher-regjeringen solgte mesteparten av energisektoren til private. I
uland har det vært mest vanlig med privat finansiering av utbygging av ny infrastruktur i
ubebygde områder I områder som er vanskeligere å konkurranseutsette, har det vanligste vært
konsesjoner der det offentlige fortsatt eier, men den private aktøren står for full drift og
økonomisk ansvar for en tidsavgrenset periode, eller har rene driftsavtaler der den private
partneren driver en virksomhet for det offentliges regning og risiko, med en insentivbasert
kontrakt. De første kan være langsiktige, mens den siste typen gjerne gjelder for kortere
perioder opp til 5 år.
Erfaringene med OPS er blandet, og intet vidundermiddel, ifølge OECD. De fordrer at det
offentlige har styringskompetanse. De eventuelle gevinstene av å engasjere privat finansiering
og deltakelse må overgå de økte kostnadene ved privat finansiering. I tillegg til at
finansieringskostnadene kan ligge mer enn et prosentpoeng høyere, tar private seg godt betalt
for å ta risiko. I tillegg innebærer OPS ofte langsiktige betalingsforpliktelser for det offentlige,
som kan være større enn om det offentlige selv står for finansieringen og risikoen.
Investeringer fra privat sektor i utviklingslands infrastruktur, 1990-2006
Antall prosjekter
Prosjektinvestering
(USD billioner)
Region
435,2
Latin Amerika og Karibien
1 202
253,3
Øst-Asia og Stillehavet
1 080
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Sektor

Europa og Sentral-Asia
Afrika, sør for Sahara
Sør-Asia
Midtøsten og Nord-Afrika
Energi
Transport
Telekommunikasjon
Vann og kloakk

Totalt

206,5
50,6
93,4
52,3
321,6
179,5
537,3
52,8
1 091,3

740
332
329
110
1 481
989
797
526
3 793

OPS-prosjekter har etter hvert blitt omfattende og vanlige innefor offentlig infrastruktur som
telekom, energi, transport, og vannforsyning, og står for investeringer på til sammen over
1000 mrd USD i perioden 1990-2006 i følge Verdensbanken, se tabell. Dette er likevel bare
en liten del av totale investeringer i perioden. Energi og kraftforsyning står sammen med
Telekom for den største innsatsen.
OPS-infrastrukturens sårbarhet for klimaendringer er illustrert i tabell (3.6)
Private infrastrukturprosjekters sårbarhetsgrad
Sektor
Segment
Energi

Strøm

Gass

Telekom

Telekom

Transport

Flyplasser

Jernbane

Veier

Havner

Kun distribusjon av
elektrisitet
Distribusjon og
produksjon/overføring
Strømproduksjon
Strømoverføring
Distribusjon av naturgass
Distribusjon og overføring
av naturgass
Overføring av naturgass
Kun fasttelefon
Fasttelefon samt andre tilbud
Mobiltelefon og/eller
rikstelefon
Rullebane
Rullebane og terminal
Terminal
Fast kapital
Fast kapital og
frakt/passasjer
Frakt og/eller passasjer
Bro
Bro og motorvei/tunnel
Motorvei
Tunnel eller tunnel/motorvei
?
?
?

Antall
Sårbarhetsgrad
prosjekter
124

Medium

143
842
51
243

Medium
Lav (høy ved kysten)
Medium
Lav

34
46
155
205

Lav
Lav
Lav/medium
Lav/medium

437
2
85
31
8

Lav
Medium
Medium
Lav
Medium

67
23
38
54
375
9
4
20
275

Medium
Lav
Medium
Medium
Medium
Medium
Høy
Høy
Høy
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Vann

Behandling
Nytte?
Fellesgode?

Tilpasning og forebygging av klimaendringer er mye mer en bare å identifisere kostnader og
diskuter hvem som skal betale, noe som hittil trolig har fått for mye oppmerksomhet. Det
handler om å utvikle tilpasningsstrategier, utvikle ny teknologi og sosioøkonomiske systemer
som er tilpasset klimaendringene. En rad med virkemidler er aktuelle, og en er kommet
ganske kort i kunnskapen om disse feltene, og derfor i samfunnets evne til å tilpasse seg på en
smart måte. Imidlertid er det grunn til å anta at samfunn som har mye endringserfaring har de
beste forutsetninger for å lykkes.
Andel private infrastrukturprosjekter som har blitt stoppet eller det går svært dårlig med,
1990-2006
Prosent av prosjekter
Prosent av
investering
Region
12
Latin Amerika og Karibien
10
11
Øst-Asia og Stillehavet
7
2
Europa og Sentral-Asia
3
4
Afrika, sør for Sahara
11
4
Sør-Asia
2
2
Midtøsten og Nord-Afrika
6
Sektor
10
Energi
6
11
Transport
6
4
Telekommunikasjon
5
33
Vann og kloakk
10
Totalt
6
8
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Vedlegg 2. Utdrag fra rapporten ”Green jobs initiative”
Fornybar energi
Tabell 8.1 Global sysselsetting i fornybar energi, tusen
Vind
Sol PV
Sol termisk
Biomasse
Vannkraft
Geotermisk
Samlet

2008
300
170
600
1200
39
25
2322

Anslag 2030
2100
6300
12000

Halvparten av sysselsettingen i fornybar energi er i forsyning av biomasse, for det meste
dyrking og innsamling av brensel og innsatsfaktor. Det er stadig strid om biomassens rolle og
miljøverdi knyttet til energiinnhold og netto balanse, og spørsmålet om konkurranseforholdet
til matproduksjon. Mye av produksjonen av sukkerrør og palmeolje i land som Brasil,
Colombia, Malaysia og Indonesia kjennetegnes av dårlig betaling og farlige arbeidsvilkår. Det
er også store konflikter knyttet til arealbruk. Det er derfor vanskelig å gi et anslag på andelen
av jobber inne denne sektoren som kan kalles grønne jobber. Rapporten antyder anslag på en
tidobling av antallet jobber i fornybar energi innen 2030, se tabell 8.1.
Rapporten tegner et nøkternt og delvis negativt bilde av jobbmulighetene knyttet til CO2håndtering (CCS). Det pekes på at det er vanskelig å skille slike jobber fra dem øvrige i
kraftsektoren og i olje og gass, og at teknologien er kapitalintensiv.
Bygninger
Også på dette området er det vanskelig å skille ut hvor mange jobber som kan kalles grønne,
da energieffektivisering ofte er innbygget i andre tjenester og leveranser. Et anslag gjort av
den amerikanske solenergiindustrien antyder 3,5 millioner direkte jobber i USA, og 4,5
millioner indirekte. Dette forutsetter en høyere standard enn det som trolig er tilfelle, og kan
dermed gi for høyt estimat, sier rapporten.
Det eksisterer også anslag på mulig grønn sysselsetting i Canada knyttet til fornying og
energieffektivisering av kommunale bygninger, 20 pst energieffektivisering i EU, reduksjon
av utslipp fra bygninger i EU, utskifting av kokeovner i India, nye bygningsstandarder i USA
på til sammen flere millioner jobber. Det pekes på at flere av disse jobbene krever høyere
fagkunnskap og betaling. Det er estimert at ETUCs krav om 75 pst reduksjon av utslipp fra
bygg i 2030 vil kreve 3,5 mill jobber.
Transport
Transportsektoren er med sin høye avhengighet av oljeprodukter en nøkkelsektor og en stor
og økende bidragsyter (med 23 pst av energirelaterte CO2 -utslipp) til global oppvarming.
Veitrafikken er en stor bidragsyter. Med utgangspunkt i kravet om utslipp under 120 gram/km
kjørt distanse er det mulig å gi et anslag på grønne jobber i bilindustrien, se tabell 8.2.

70

Tabell 8.2 Effektivitet, karbonkrav og anslag på grønne jobber i bilindustrien
EU
Japan
Sør-Korea
USA
Sysselsetting, tusen
Andel av produksjonene som
slipper ut mindre enn 120
gram CO2 /km
Grønne jobber

2 000

952

247

1095

7,5
150

6,3
62

4,3
10

n. a.
13

Med slakkere krav til utslipp kan anslaget på grønne jobber øke fra 225 000 til om lag
800 000. Anslag for andre produsentland har ikke latt seg framskaffe, men kan anslås til å
utgjøre et lavt antall. Situasjonen kan endres i Kina i kommende år når standarder vil
innarbeides.
Rapporten holder det ikke for sannsynlig at økte effektivisering alene kan bremse
utslippsveksten fra biltrafikken tilstrekkelig. En slik politikk må derfor suppleres med en
politikk for mer befolkningskonsentrasjon og kortere reiser, sammen med økt satsing på
kollektivtransport, samt mer gåing og sykling. Det pekes på at sysselsettingen innen jernbanen
har avtatt i flere år og at denne trenden må brytes.
Gamle dieselbusser er en stor forurensingskilde, og det er et stort sysselsettingspotensial i å
skifte ut busser og drivstoff (gass, hybridelektriske busser). Kina, India og Pakistan er land
som har investert stort i gassdrevne busser (CNG). Bare i New Dehli har dette gitt 18 000 nye
jobber. En liknende fornying av sterkt forurensende totaktsmotorer knyttet til to- og
trehjulinger i mange uland kan også gi mange jobber. Pilotprosjekter antyder at dette kan
kutte utslipp med 90 pst. og brenselsforbruk med 35-50 pst.

Industri og gjenvinning
Basisindustrien (jern og stål, kjemisk, sement, metall og papir og treforedling) er blant de
mest energiintensive næringer, noe som gjør det vanskelig å kalle dem grønne. Gjennom
energieffektivisering og gjenvinning, utslippskontroll og resirkulering kan imidlertid disse
næringene tilpasse seg grønne krav. (I Norge har industrien kuttet utslippene med 25 pst siden
1990 med økt produksjonsvolum).
Innenfor stålindustrien, der Kina med til dels sterkt forurensende teknologi står for 38 pst av
verdensproduksjonen, framheves resirkulering og modernisering som en forutsetning for
sysselsetting. En politikk for lavkarbon og høykvalitetsstål kan bevare sysselsettingen selv om
denne er fallende i Nord-Amerika og Europa. Produksjonen i Brasil som anvender trekull kan
anses som bærekraftig om den forsynes fra skog som ikke er truet.
Også aluminiumindustrien blir mer energieffektiv særlig gjennom økt gjenvinning som sparer
opp til 95 pst av energien. Såkalt sekundærproduksjon har økt til 22 pst globalt, med høyest
andel i Japan, USA og Tyskland, med en sysselsettingsandel som er noe lavere grunnet
høyere arbeidsproduktivitet i resirkulering.
Sementindustrien domineres også av Kina med nesten halvparten av verdens produksjon.
Denne produksjonen foregår i små- og mellomstor skala med prosesser som slipper ut mer
CO2 enn i Japan, Europa og USA. Sement står for hele 5 pst av verdens CO2 -utslipp. Selv om
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utslippsintensiteten er redusert med om lag 1 pst årlig, har økt produksjon mer enn oppveid
dette, slik at utslippen har økt vesentlig. De tre største internasjonale sementkonsernene har
lovet å redusere energiforbruket med 20-25 pst på de neste 10 år. Kina har innført standarder
som skal gi 15 pst reduksjon i energibruken i 2010. Gjennom teknologiske forbedringer kan
industrien få ”a light shade of green”, men kan ikke forventes å bidra til grønn sysselsetting i
særlig omfang.
Også innen papir og treforedling er hovedfokus på resirkulering, som regnes som grønne
jobber. Andelen resirkulert papir har økt fra 24 til 43 pst fra 1970 til 2004. Det anslås 17 000
jobber innen resirkulering i UK, 28 000 i Brasil og mer enn 250 000 i USA. I EU anslås det
minst like mange jobber som i USA, da samlet produksjon er høyere.
Papirproduksjon som ikke er basert på trær er fortsatt vanlig, men med synkende andel.
Teknologien er mer arbeidsintensiv og er en stor kilde til sysselsetting i Kina, India og andre
uland. Skiftet bort fra denne produksjonen har ført til lavere inntekter og tap av arbeidsplasser
i disse landene. Oppgradering av møllen kan bli en stor kilde til grønne jobber, så m
ange som 1 million i Kina og inntekt til 8 millioner bønder, ifølge rapporten.
Resirkuleringsindustri, gjenbruk og avfallshåndtering
Dette er en globalt voksende næring, men det foreligger ikke tall for sysselsettingen.
Næringen er meget heterogen, og svært forskjelling organisert i fra land til land, og derfor
vanskelig å sammenlikne. I mange uland er det en uformell sektor som står for innsamling og
håndtering, med salg av resirkulerte gjenstander som inntekt. I Kina er det en blanding av
offentlig tjeneste og uformell sektor, med sysselsetting på 1,3 mill i formell sektor og 2,5 i
uformell sektor. Tar en med alle former for resirkulering, reparasjon og gjenbruk anslås det en
sysselsetting på 10 mill. I USA anslås det at mer enn 1 mill jobber i sektoren, ½ mill i Brasil. I
Brasil og India er resirkulering drevet av fattigdom. I mange land er jobbene skitne og farlige.
Også store næringer i Sør-Asia baser på opphogging av skip og demontering av elektronisk
utstyr opererer med lave standarder for HMS og lav betaling, ofte basert på migrerende
arbeidskraft.
Landbruk
Andelen av befolkningen som lever av landbruk synker raskt. Sektoren preges i mange land
av lav lønnsevne og fattigdom. I 2006 levde 36,1 pst av verdens befolkning, 1,3 mrd, av
landbruk, ned fra 44,4 pst i 1995. Omstilling til andre næringer innebærer
inntektsforbedringer for mange, slik sett er nedgangen positiv.
Småskala landbruk er under press både fra storskala plantasjer og biomasseproduksjon. Mer
eksportorientert landbruk skaffer jobber, men er ikke spesielt grønn, med dårlige
arbeidsforhold og lønn. Særlig kvinner berøres. Heller ikke vertikal og horisontal integrasjon
av matvarekjeden hjelper på en grønn utvikling. Landbruket står for om lag 15 pst av CO2 utslipp globalt. Sektoren kan gjøres grønnere gjennom bedre dyrkingsmetoder og opplæring.
Subsidiene til industrielt storskala landbruk bør fases ut, og førstegenerasjons biodrivstoff
avvikles, da det truer skog og matproduksjon. Urbant landbruk (hagebruk?) bør utvikles da
fortsatt urbanisering ikke er til å unngå, hevder rapporten. Mer økologisk og arbeidsintensivt
landbruk kan oppmuntres gjennom egne betalingsordninger.
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Skogbruk
Rapporten anslår at 1-1,75 mrd lever av i skogbruk i vid forstand, inklusiv uformell sektor og
urbefolkninger. Formell sysselsetting anslås å omfatte 13-20 millioner. I forhold til klima har
IPCC lagt vekt på avskoging som en trussel. Stern-rapporten anslår at kostnaden ved å hindre
avskoging ligger i området 30-60 milliarder kroner, og dermed er et av de billigste og mest
effektive klimatiltakene. Implementeringen er imidlertid ikke triviell.
Økt skogareal og skogplanting vil skape sysselsetting og inntekt, spesielt på landsbygda.
Skogsertifisering gir også økt sysselsetting, og det arbeides med ordninger som gir bedre
arbeidstakerstandarder. Illegal hugst er et stort problem. Gruppen har ikke kommet fram til
samlet anslag på sysselsetting i skogbruket
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