
Høringsinnspill regional plan for innovasjon og næringsutvikling: 
Bærekraftig verdiskaping - Klimapartnere Vestland  
 
Klimapartnere Vestland er et regionalt partnerskap med cirka 65 partnere innenfor privat 
og offentlig sektor, og akademia i Vestland. Klimapartnere betegnes ofte som et av fylket 
sine viktigste verktøy for grønn næringsutvikling og omstilling mot nullutslipp 2030. 
Klimapartnere er en sentral arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling på 
grønn omstilling i både privat og offentlig sektor, og vi ønsker derfor å gi innspill på 
denne planen som vil legge rammene for hvordan næringslivet skal omstille seg for det 
grønne skiftet.  
 
Overordnet om planutkastet:  
 
Klimapartnere Vestland etterlyser en tydeligere retning og visjon i planen knyttet til 
hvordan den grønne omstillingen skal skje rent praktisk de neste 10 årene. Dette mener vi 
ikke at denne planen belyser i sterk nok grad. Skal Vestland lykkes med grønn vekst og 
omstilling må hele næringslivet i fylket omstilles. Utslippene må fjernes, nye verdisirkler 
skapes, nye arbeidsplasser opprettes og muligheter for grønn eksport gripes. Planen er i 
nåværende form for vag til å oppnå dette.  
 
Fylkeskommunen har nå startet arbeidet med en ny klimaplan. Det er viktig at disse to 
planene samsvarer og henger sterkt sammen.  
 
Vi har videre i vårt innspill valgt å vektlegge fire områder. 

1. Målsetninger 
2. Grønn eksport 
3. Kompetanse 
4. Nullutslipp 2030 

 
1.Målsetninger: 
 
Vi anbefaler at følgende målsetninger etableres, spisses og konkretiseres. 
 

a) Nullutslippsmålsetning 2030 må legges til grunn i henhold til vedtatt 
utviklingsplan for fylket, se side 22. «2.1 Vestland skal vere ein pådrivar for 
klimaomstilling og nullutslepp innan 2030» 

b) Det må konkretiseres mål for grønn næringsutvikling 2030.  Og beskrives 
hvordan dette skal måles og følges opp, se også fylkets samarbeid med SINTEF 
på dette. 

c) Det må konkretiseres mål for grønn eksport fra Vestland i 2030. Hvordan 
konkret erstatte 30 % forventet nedgangen i olje- og gasseksport. Dette bør splittes 
på sektor i planen og forslaget er at en tar utgangspunkt i scenarioanalysen her.  

d) Det må konkretiseres 2030 mål for å sikre eksisterende arbeidsplasser i 
bærekraftige næringer og etablere nye arbeidsplasser og veier opp for 
overgangsrisiko for bransjer som faller utenfor EUs taksonomi.  

e) Det må konkretiseres mål for å styrke utviklingen av sirkulærøkonomi innen 
2030: For eksempel forhindre forbrenning av matavfall, gjenvinning av metaller 
og mineraler, fosfor etc. 
 
 

https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regional-planstrategi/utviklingsplan-for-vestland-vedteken-nett.pdf
https://klimapartnere.no/losninger/skal-male-gronn-konkurransekraft-2/
https://klimapartnere.no/losninger/skal-male-gronn-konkurransekraft-2/
https://klimapartnere.no/losninger/skal-male-gronn-konkurransekraft-2/


2. Grønn eksport 
 
Vi anbefaler spissing og tydeliggjøring av på følgende når det gjelder grønn eksport: 

 Hva er de prioriterte satsningsområdene for eksport? (Scenarioanalysen med mer) 
 Hvilke ulike aktører må mobiliseres for å oppnå vekst i grønn eksport? 
 Hva trenger ulike aktører for å styrke seg for grønn eksport frem mot 2030? 
 Hvilke piloter er viktig å få etablert? 
 Hvordan gå fra piloter til storstilt kommersialisering? 
 Hvordan sikres at EUs midler til omstilling kommer næringslivet i Vestland til 

gode? 
  
 

3. Kompetanse for det grønne skiftet 
 
Klimapartnere anbefaler en tydeliggjøring og spissing av hvordan fylket skal løse behovet 
for ny og videreutviklet kompetanse inn i det grønne skiftet. 
 
a) Omskolering, videreutdanning og bevaring av eksisterende kompetanse i bedrifter 
  
b) Utdanning: Hvordan sikres det at utdanningen i fylket gjenspeiler kompetansebehovet 
i sirkulær- og nullutslippssamfunnet i 2030? (For eksempel innen: innovasjon, 
sirkulærøkonomi, reparasjon, redesign, el-båt, elbil, infrastruktur, smart teknolog og 
proptech.) 
 
Innen:   

 Grunnskole 
 Videregående: 

o Yrkesfag 
o Ungt Entreprenørskap 

 Høyere utdanning 
o Praksisplasser, Bergen Næringsråd/Framtidsfylket 

 Andre relevante aktører 
 

 c) Unngå hjerneflukt og tiltrekke nødvendig kompetanse   
 
Klimapartnere anbefaler at fylkeskommunen i dette planarbeidet utarbeider en strategi for 
hvordan fylket vil dyrket frem en tydelig identitet, omdømmebygging og satsingsområder 
for å tiltrekke og bevare nødvendig kompetanse. 
 
(Som eksempel hvordan skal en sikre tydelig profilering på elektrifisering og 
havnæringen) 
 
d) Sikre samarbeid med og støtte gode kompetanse- og innovasjonsarenaer, som for 
eksempel ; 

 Innovasjon Norge 
 Grønne klynge 
 Næringsparker 
 Næringsråd 
 Klimapartnere Vestland 



 
4. Nullutslipp 2030 
 
Klimapartnere Vestland etterlyser konkrete punkt for hvordan det skal tilrettelegges for og 
samarbeides på tvers av bransjer i næringslivet for å gjennomføre 
nullutslippsmålsetningen innen 2030, herunder: 
. 
a) Infrastruktur som må etableres for at næringslivet skal kunne oppnå 
nullutslippsmålsetningen innen 2030  
 

 Ladeinfrastruktur for person- og varebil 
 Ladeinfrastruktur for tungtransport  
 Ladeinfrastruktur for nullutslippsbåter 
 Elfly- infrastruktur 
 Infrastruktur for sirkulærsamfunnet, som; kompostering, materialbanker, 

lokalprodusert for, plastgjenvinning, gjenvinning av asfalt og betong etc. 
 Biogass-verdikjeder 
 Sikre bevaring av matjord og matvaresikkerhet, lokalproduksjon av mat og øke 

andelen bærekraftig produksjon i primær-næringene. 
 Infrastruktur for smart energi og energisparing 
  

 
b) Finansiering som bør sikres for at næringslivet skal kunne oppnå 
nullutslippsmålsetningen innen 2030 
 

 Aktivt sikre eksterne midler nasjonalt og gjennom EU 
 Bistå med opplæring til, informasjon om og støtte til søknadsprosesser 
 Bygge opp under at interne støtteordninger i fylket og andre aktører støtter opp 

under målsetningene i planen 
 Samordning av aktører i politiske prosesser for å sikre omstillingsmidler til 

regionen for eksempel til omlegging av industripunkt. 
 

c) Hvordan offentlige og private innkjøp i Vestland bør tilpasses og innrettes for at 
målene skal oppnås? 

 Hvilken opplæring er det behov for?  
 Hvilke krav bør næringslivet stille? 
 Hvilken særrolle har det offentlige her for å sikre utvikling av markeder? 
 Hvordan skape dialog mellom aktører? 

 
d) Hvordan mobilisere til at alle sentrale aktører blir med på gjennomføring av 
planen? 

 Hvordan kan målsetningene visualiseres?  
 Hvilke aktører spiller en rolle og må aktiviseres? 
 Hvordan forebygge og dempe eventuelle konflikter? 

 
 
 
Helene Frihammer 
Leder – Klimapartnere Vestland 


