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Dato: 17.06.2021

Att: Paal FosdalPaal FosdalPaal FosdalPaal FosdalPaal
Fosdal[NPaal Fosdal[Navn]

Svar på høring om planprogram for regional plan for klima
Innledningsvis ønsker vi å informere om at LO Vestland ønsker å bidra aktivt i arbeidet med
plan for klima, spesielt på det som omhandler utslippsreduksjon og klimarettferdighet.
Under overskriften “2.4 Klimarettferd og folkehelse i klima” står det at “Vi skal forsøke å sikre
at mål og tiltak i klimaplanen ikke skal forsterke sosial ulikskap i helse og økonomi”. Dette må
ikke bare forsøkes. LO forutsetter at det sørges for at en får en rettferdig omstilling.
Overordnet innspill til planprogrammet er at kutt i klimagassutslipp må få effekt globalt, og en
må særlig se på hvordan en kan kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor.
En må ellers vise i planen hvordan en vil legge til rette for grønn innovasjon og
næringsutvikling, med fokus på arbeidsplasser. Det er viktig å bruke den eksisterende
kompetansen og erfaringen fra industrien i arbeidet med omstilling og det grønne skiftet.
Det er også viktig at forskning på grønn omstilling og grønn teknologiutvikling tar
utgangspunkt i Vestlands komparative fortrinn.
Det er nå under oppføring et CCS i Øygarden. Det er viktig at det legges til rette for at flere
industriprosjekter kan kobles på så fort som mulig, slik at det etableres nye verdikjeder og
arbeidsplasser.
Vi er positiv til at fylkeskommunen bruker innkjøpsmakten for å bidra til bedre klima og miljø,
og det er viktig for oss at det også bidrar til å skape og styrke arbeidsplasser i Vestland.
Det er viktig å ha fokus på, og bygge opp under, gode prosjekter innenfor sirkulær økonomi
som gir mening og har effekt. Som et godt eksempel viser vi til BIRs arbeid med å etablere
«mat til mat» av matavfall.
Avslutningsvis vil vi gjenta at det haster å få gjort noe med den manglende nettkapasiteten til
Bergensområdet og kysten av Vestland. Det foreligger store planer som fører til økt forbruk av
elektrisk kraft i området, som dagens linjer ikke har kapasitet for. Nok strøm og tilstrekkelig
nettkapasitet er en forutsetning for å lykkes både med klimatiltak og det grønne skiftet
forøvrig.
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