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Bør fagforeninger bli mer aktive i arbeidet med klimautfordringene?

Hvor godt eller dårlig synes du følgende påstand stemmer: Fagforeninger må bli mer aktive i arbeidet med 
klimautfordringene. 
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Tillitsvalgtes rolle - mer klimavennlig og bærekraftig arbeidsplass

Et ønske fra medlemmene 
om at tillitsvalgte skal 
fremme forslag ovenfor 
ledelsen

Få tillitsvalgte har diskutert 
det på formelle arenaer

Mellom ¼ og 1/3 av 
tillitsvalgte har hatt 
uformelle samtaler med 
ledelsen om dette

Mange ledere synes temaet 
har en plass



Hovedtillitsvalgte
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• 63 prosent svarer at de anser det 
som sin rolle å skulle diskutere 
klima og miljøtiltak. Kun 14 
prosent som blankt svarer nei –
mens 23 prosent er usikre. 

• 70 prosent svarer at de er kjent 
med endring i Hovedavtalen mht. 
bestemmelse om klima og miljø.



Hovedavtalen i KS,

formålsparagraf. Nytt fra 2020

[…] Partene er enige om at klima- og 

miljøtiltak som fremmer 

bærekraftsmålene inngår som en del 

av partssamarbeidet etter 

hovedavtalen



Hvilke erfaringer har arbeidsgiver og tillitsvalgte med det å drøfte 
klimaspørsmål, og hvordan kan disse erfaringene forstås? 
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«[…] og få de [tillitsvalgte] med 
på å noen ting som kunne gå ut 
over deres medlemmer, noe som 

helst som kunne gå ut over 
deres medlemmer. Nei, tror ikke 
det. Det kommer ikke til å skje»
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«[…] muligheten jeg har til å spille 
inn på medbestemmelsesmøter 

bruker jeg bevisst. Jeg viser bilder 
og filmsnutter for å vise hvordan 

det ser ut, sånn at et barn kan forså 
det. […] målet er å få ledelsen til å 
lytte. Bruker arenaen og sørger for 
å få det inn i referatene, for de leses 

oppover i systemet»
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«Alle organisasjonene er 
helt klare på at hvis vi skal 
lykkes, så må vi ut på det 
ytterste ledd, helt ned i 
skurebøtta. Hvis de ikke 
får være med, men ting 
blir tredd ned over dem, så 
kommer vi ingen vei her»



«Partene er enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer 

bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter 

hovedavtalen» – en paragraf med potensiale?  
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www.utdanningsforbundet.no/klima


