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Forord 
 

Dette notatet er et resultat av et samarbeid mellom forskningssenteret Include ved Universitetet i 

Oslo og forbundene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og NITO. Bakgrunnen for notatet er et 

ønske om å samle argumenter for hvorfor lokale tillitsvalgte bør engasjerte seg i bærekraftspørsmål, 

særlig knyttet til klima og miljø, og videre, hvordan tillitsvalgte kan engasjere seg i klima- og 

miljøomstilling gjennom det lokale partssamarbeidet. De tre fagforbundene har vedtatt politikk på 

bærekraftfeltet, men det mangler kunnskap om hvordan særlig hensyn til klima og miljø kan 

inkorporeres i tillitsvalgtarbeidet i det lokale partssamarbeidet. Notatet vil besvare to sentrale 

spørsmål, nemlig hvorfor og hvordan man i rollen som tillitsvalgt kan engasjere seg i spørsmål om 

klima og miljø på arbeidsplassen.  

Forfatterne vil takke Erik Berge, Hege Westskog, Ida Engen, Ingrid Convery, Jarle Kristoffersen, 

Karianne Hansen Heien, Kristin Holme Obrestad, Maiken Bjerga Kiil, Mette K Haugen, Mona Hesler, 

Per Ole Hansen, Tanya Pedersen Nymo og Trond Harsvik for innspill i prosessen med å skrive dette 

notatet.  
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Hvorfor lokalt partssamarbeid om klima- og 
bærekraftomstilling? 

 
 

 

Global oppvarming, klimaendringer og miljøødeleggelse som følge av menneskeskapte 

klimagassutslipp utgjør vår tids største sosiale, politiske og økologiske utfordring. Rett før 

stortingsvalget i 2021 ble FNs nyeste klimarapport lansert. I rapporten slås det fast at 

klimaendringene nå går raskere, blir mer intense og at noen av trendene er irreversible. FNs 

generalsekretær António Guterres har uttalt at rapporten er «kode rød» for menneskeheten.1  

Denne klimakrisen krever en radikal omstilling i måten vi organiserer samfunnet på, og hva, hvor og 

hvordan vi produserer og konsumerer varer og tjenester. I årene som kommer er det med andre ord 

behov for en rask omstilling mot et bærekraftig lavutslippssamfunn, både for å stanse 

klimagassutslipp og for å tilpasse oss klimaendringene som allerede er her og som vil komme. 

En slik omstilling vil nødvendigvis også omfatte arbeidslivet, og klima- og bærekraftrelaterte 

omstillingsprosesser vil påvirke alle som arbeider, enten det er innenfor vare- eller 

tjenesteproduksjon, enten i privat eller offentlig sektor. For å sikre at klimaomstilling i arbeidslivet 

skjer på rettferdig vis er det nødvendig at arbeidstakeres interesser både blir hørt og tatt hensyn til. 

Kun slik kan vi sørge for at klimaomstillingen ikke bare går raskt, men også blir bærekraftig for 

framtiden.    

 

Hvorfor engasjere seg som ansatt? 
Som borger kan man stemme på politiske partier eller engasjere seg i klima- og miljøbevegelsen. 

Som forbruker kan man påvirke eget klimaavtrykk gjennom forbruksvaner og valg i hverdagen. Men 

hva med arbeidsplassen, har vi påvirkningskraft som arbeidstakere til å påvirke klima- og 

miljøavtrykket der? Mange opplever nok at handlingsalternativene er mer uklare i tiden vi bruker på 

jobb, der vi sammen med kollegaer deltar i vare-, tjeneste- eller kunnskapsproduksjon og på den 

måten skaper økonomien nedenfra.2  

Forskning viser at mange opplever å ha lite personlig kontroll over klimaendringer, og overfører 

derfor ansvaret til myndighetene og politikere. I det lange løp kan dette skape et demokratisk 

underskudd. For å unngå at arbeidstagere blir tilskuere i klimaomstillingen, har både 

                                                           
1 Les FN-sambandets (2021) beskrivelse av FNs klimarapport her: https://www.fn.no/nyheter/fns-
klimarapport-en-alarm-for-menneskeheten   

2 Denne argumentasjonen videreutvikles i følgende essay: Jordhus-Lier, D. (2021). Hvor ble det av arbeideren i 
klimakampen? –velgeren og forbrukeren kan ikke dra lasset alene. Nytt Norsk Tidsskrift, 38(3), 233-236. 

https://www.fn.no/nyheter/fns-klimarapport-en-alarm-for-menneskeheten
https://www.fn.no/nyheter/fns-klimarapport-en-alarm-for-menneskeheten
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fagforeningsrepresentanter og forskere etterlyst tydeligere handlingsalternativer på den viktige 

sosiale arenaen arbeidsplassen er.  

Hvorfor engasjere seg gjennom partssamarbeidet? 
Forskere, aktivister og fagmiljøer har i lang tid pekt på viktigheten av demokrati og medbestemmelse 

for å sikre en rettferdig klimaomstilling. Dette gjelder også i arbeidslivet, og flere peker på 

fagbevegelsen som en nødvendig og viktig aktør i det grønne skiftet. I det lokale partssamarbeidet, 

og gjennom representativ medbestemmelse gjennom en tillitsvalgt, har vi som arbeidstakere også 

muligheten til å påvirke arbeidsplassen vår i en klimavennlig retning.   

I Norge har vi, gjennom to- og trepartssamarbeidet en unik modell for å regulere forholdet mellom 

partene i arbeidslivet og å sikre de ansattes rett til involvering og medbestemmelse i beslutninger 

som angår deres arbeidssituasjon. I tillegg utgjør partssamarbeidet en viktig arena for samarbeid om 

utvikling, innovasjon og omstilling på arbeidsplassen. Det er dermed ingen overraskelse at 

partssamarbeidet blir utpekt som en nøkkelarena for å sikre klimaomstillingsprosesser på 

arbeidsplassen som er forankret i både arbeidsgiver og arbeidstakers behov og interesser.   

 

Hvorfor kommunal sektor?  
Det offentlige befinner seg i en nøkkelposisjon for klimaomstilling i arbeidslivet i kraft av å være 

samfunnets største arbeidsgiver, forbruker og premissetter for andre aktører. Forskning har vist at 

omstillingsprosesser i det offentlige er mer vellykket for både arbeidstakere og tjenesteytelsen der 

samarbeidet mellom tillitsvalgte fra fagforeningene og arbeidsgiver er godt. Sagt med andre ord, der 

partssamarbeidet er aktivt og velfungerende.   

Hele det offentlige Norge må fullmobiliseres for å møte klimakrisen, og kommunene har en særlig 

viktig rolle. Offentlig sektor (stat, kommune og fylkeskommune) har om lag 666 000 ansatte, hvorav 

over en halv million jobber i kommunal sektor. En stor del av arbeidsstyrken har med andre ord 

kommunen som sin arbeidsgiver. Om disse involveres i klimaarbeidet, vil det sette standarden for 

resten av arbeidslivet.  

Offentlig sektor kan spille en viktig rolle i å redusere klimagassutslipp gjennom blant annet innkjøp 

og drift. Innkjøp i offentlig sektor utgjør rundt 16 prosent av brutto nasjonalprodukt. Det offentlige 

kjøper inn varer og tjenester for om lag 600 milliarder kroner årlig, hvorav kommunene står for om 

lag 250 milliarder alene.3 4 Fire av ti yrkesbygg er offentlige.  

Kommunene fungerer også som en tilrettelegger for klimaomstilling i samfunnet som helhet, og står 

i førstelinjen for samfunnets klimatilpasning. En økende andel kommuner har i de senere årene 

rapportert en forventning om at lokale og globale klimaendringer vil påvirke egen drift.  

                                                           
3 Nøkkeltall om det offentliges pengebruk finnes på DFØs nettsider: https://dfo.no/rapporter-og-
statistikk/nokkeltall-og-statistikk/statistikk-innkjop  

4 Les mer om kommunale anskaffelser på KS’ nettsider: https://www.ks.no/fagomrader/ks-internasjonalt/eu-
og-kommunesektoren/offentlige-anskaffelser/  

https://dfo.no/rapporter-og-statistikk/nokkeltall-og-statistikk/statistikk-innkjop
https://dfo.no/rapporter-og-statistikk/nokkeltall-og-statistikk/statistikk-innkjop
https://www.ks.no/fagomrader/ks-internasjonalt/eu-og-kommunesektoren/offentlige-anskaffelser/
https://www.ks.no/fagomrader/ks-internasjonalt/eu-og-kommunesektoren/offentlige-anskaffelser/
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Hva sier avtaleverket om klima- og miljø?  
Hovedavtalen er det viktigste dokumentet som regulerer arbeidslivet i Norge, og dette dokumentet 

stadfester spillereglene for partssamarbeidet. Her stadfestes partene, arbeidsgiver og tillitsvalgt på 

vegne av de ansatte, sine rettigheter og plikter.   

I januar 2020 tråde en revidert hovedavtale for kommunal sektor i kraft. I denne avtalen heter det at 

klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftmålene skal inngå som en del av partssamarbeidet. I 

formålsparagrafen i Hovedavtalen KS fra 2020 står det:   

«Partene understreker viktigheten av at det i partssamarbeidet fremmes forståelse for og 

innsikt i virksomhetens påvirkning på ytre miljø og klima. Partene er enige om at klima- og 

miljøtiltak som fremmer bærekraftmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter 

hovedavtalen.»5 

At det nå står at klima- og miljøtiltak inngår som en del av partssamarbeidet betyr at partene både 

har rett og plikt til å følge opp denne formålsbestemmelsen. Det betyr også at begge parter er enige 

om at klima- og miljøtiltak er noe man ønsker å samarbeide om, og at ansvaret for at dette blir fulgt 

opp er likeverdig mellom partene. I protokollen for revidert Hovedavtale i 2022 ble det lagt til en 

bemerkning hvor det står:   

«Med henvisning til hovedavtalens formål, 3. ledd, drøfter de lokale parter klima- og 

miljøtiltak i kommunen/fylkeskommunen/bedriften»6 

Her spesifiseres det at lokale parter skal drøfte klima- og miljøtiltak på sine respektive nivåer. Nytt i 

Hovedavtalen i 2022 er også en formålsbestemmelse som sier:   

“Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra – gjennom godt 

samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – til en omstillingsdyktig, bærekraftig og 

serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne.”7  

I løpet av kort tid har vi beveget oss fra en Hovedavtale hvor klima- og bærekraft ikke nevnes, til en 

stadig mer utfyllende og definerende avtaletekst. Representanter fra både arbeidstager- og 

arbeidsgiversiden beskriver denne utviklingen som en prosess hvor man ønsker å teste hva som er 

mulig å gjøre lokalt, og hvordan avtaleverket kan bidra til klimatiltak og bærekraftig omstilling i 

kommunal sektor.8  

Så, hvordan beveger vi oss fra ord på papiret til handling i praksis? I protokollen for Hovedavtalen 

står det spesifikt at temaet klima og miljø skal inngå i ny hovedavtaleveileder som skal utarbeides av 

                                                           
5 Hovedavtalen KS, 2020.   

6 Hovedavtalen KS, 2022, protokoll  

7 Hovedavtalen KS, 2022 Del B § 1-1 Formål 

8 Hentet fra: Holland, I. A. (2022). «En studie av tre fagforeningers klimaaktørskap i det kommunale 
partsforholdet», masteroppgave ved Universitetet i Oslo. 
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partene og ferdigstilles innen mars 2023. Det betyr ikke at man nødvendigvis må vente til veilederen 

er klar før man kan handle.  

 

Hvorfor bør tillitsvalgte involvere seg? 
Den tillitsvalgte utgjør en nøkkelrolle i det lokale partssamarbeidet, som bindeledd mellom ledelsen 

og ansattgruppen på en arbeidsplass. Kommunale tillitsvalgte kan derfor spille en viktig rolle i å 

utvikle og gjennomføre klima- og bærekrafttiltak lokalt i kommunen eller fylkeskommunen. 

Forskning tyder på at mange tillitsvalgte føler seg usikre på sin egen rolle i klimaomstillingsarbeid.910 

Av den grunn er vi dette notatet særlig opptatte av å synliggjøre handlingsrommet tillitsvalgte har. 

Senere i dette notatet skal vi undersøke hvordan dette handlingsrommet kan utnyttes, men først 

skal vi forsøke å bygge en begrunnelse for hvorfor tillitsvalgte bør engasjere seg i klima- og 

miljøomstilling.   

Demokratiargumentet 
Tillitsvalgt fungerer som ansattgruppens talsperson på arbeidsplassen, og utgjør bindeleddet mellom 

de ansatte og arbeidsgiver. Når hele arbeidslivet skal gjennom store omveltninger som følge av 

klimaomstilling, vet vi at mange tiltak vil være upopulære. Vi vet også at mange tiltak vil ramme ulike 

grupper ansatte i ulik grad. Dessuten vil mange klimatiltak medføre en fordeling av både byrder og 

goder der arbeidsgiver og de ansatte kan ha ulike interesser. Resultatet av disse mulige 

interessekonfliktene kan være at nødvendige klimatiltak innføres uten tilstrekkelig medvirkning fra 

ansatte og dermed strander i sterk motstand og uro.  

Demokrati-argumentet fungerer begge veier. Demokratisk legitimitet øker sannsynligheten for at 

nødvendige klimatiltak blir gjennomført. Den samme legitimiteten sikrer samtidig at det grønne 

skiftet ikke medfører en uthuling av demokratiet i arbeidslivet slik vi kjenner det i Norge.11  

Rekrutteringsargumentet 

Rekrutteringen til mange fagforbund har stått på stedet hvil i flere år, og flere bekymrer seg for 

fagbevegelsens fremtid. Internasjonalt ser man synkende tendenser i organisasjonsgrad, og mange 

peker på et arbeidsliv i endring som en utfordring for den tradisjonelle fagforeningsvirksomheten.   

Å engasjere seg aktivt i klima- og bærekraftarbeid kan fungere som et grep for å øke 

rekrutteringen.  I følge Kantar sitt klimabarometer12 har aldersgruppen under 44 år klimaendringer 

                                                           
9 Tall fra LOs tillitsvalgtpanel indikerer at få tillitsvalgte var involvert i miljø- og klimaarbeid i 2019: Bergsli, Alf 
Tore (2019). «Tillitsvalgte i baksetet i miljø- og klimakampen», publisert i Arbeidslivet.no, publisert 1. 
november 2019. 

10 Dette bildet avtegner seg også blant tillitsvalgte i petroleumsnæringen: Houeland, C., & Jordhus-Lier, D. 
(2022). ‘Not my task’: Role perceptions in a green transition among shop stewards in the Norwegian petroleum 
industry. Journal of Industrial Relations 64(4): 522-543. 

11 Følgende bokkapittel argumenterer for både klimarelaterte tariffavtaler og klimarelatert lokalt 
partssamarbeid: Hagen, I. M. (2020). «Tariffavtalens muligheter – tillit og legitimitet». I Bjergene, J. O., & 
Hagen, I. M. (red.), Grønne tariffavtaler. Oslo, Gyldendal: 29-48. 

12 Klimabarometeret for 2021 presenteres på denne nettsiden: https://kantar.no/kantar-tns-
innsikt/klimabarometeret-2021/  

https://kantar.no/kantar-tns-innsikt/klimabarometeret-2021/
https://kantar.no/kantar-tns-innsikt/klimabarometeret-2021/
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som sin største bekymring for fremtiden, etterfulgt av økende sosiale forskjeller6. Med andre ord er 

klima- og bærekraftspørsmål svært viktig i unge menneskers liv, og dette er noe fagforeningene, 

tillitsvalgte og medlemmer bør ta på alvor. Flere forskere hevder klimaaktivisme i fagforeningsregi 

kan trekke yngre arbeidstagere inn i det organiserte arbeidslivet.13 

Muligheter for faglig og personlig utvikling  

Tillitsvalgte som engasjerer seg i kommunens klima- og bærekraftarbeid rapporterer om både 

personlig og faglig utvikling. Flere tillitsvalgte forteller at å lære om klimaendringer og å arbeide med 

å påvirke arbeidsplassens klimaavtrykk er givende, interessant og meningsfullt. Tillitsvalgte forteller 

også at å se egen arbeidsplass gjennom en klima- og bærekraftlinse har åpnet opp for kreativitet og 

handlingsrom for å teste ut nye rutiner og arbeidsmåter.14  

Forskning tyder på at tillitsvalgte i offentlig sektor i Norge sjeldnere deltar i faglig utviklingsarbeid 

enn sine kolleger i industrien, og at de ser på sin egen rolle i slikt arbeid som «uklar, reaktiv og 

myntet på å forhindre endring som vurderes som negativ snarere enn forbundet med å initiere eller 

bidra til kunnskapsbasert utvikling».15 Klimaspørsmålet er riktignok noe som opptar mange i offentlig 

sektor i stor grad. Om lokalt klimaarbeid kan gjøre tillitsvalgte i kommune-Norge mer villige til å 

tenke nytt om eget mandat og rolle, vil både den enkelte tillitsvalgte og klimaarbeidet komme 

styrket ut.  

Utvikling av gode og bærekraftige lokalsamfunn 

Forskning peker på at et sterkt og velfungerende partssamarbeid bidrar til både bedre 

tjenesteytelse- og utvikling, i tillegg til økt kvalitet og trivsel både for ansatte og 

brukere.16 Kommunenes rolle som aktør i arbeidet for klima- og miljøomstilling er i økende grad 

fokusert og anerkjent. Med de betydelige utfordringene vi står overfor klima- og miljømessig vil 

omstilling innebære mer enn «justering» av kursen vi holder i dag. Aktivitet som bidrar til utslipp og 

miljøødeleggelse må reduseres.  

 

                                                           
13 Se for eksempel: Tapia, M., & Turner, L. (2018). Renewed activism for the labor movement: the urgency of 
young worker engagement. Work and Occupations, 45(4), 391-419. 

14 Intervjuer gjennomført med tillitsvalgte fra NITO, Utdanningsforbundet og Fagforbundet i forbindelse med 
masteroppgaven: «En studie av tre fagforeningers klimaaktørskap i det kommunale partsforholdet»  

15 Sitatet er hentet fra: Bie-Drivdal, A. (2019). Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid: 
En studie av rolleforståelse blant arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig sektor. Tidsskrift for 
samfunnsforskning, 60(3), 228-249. 

16 Se for eksempel: Øyum, L. og T. Nilssen (2019). “Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal 
tjenesteutvikling», SINTEF-rapport 2019:01412: 1-86. 
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Dette innebærer for eksempel også at vi reduserer transportomfang, reduserer matsvinn, reparerer 

mer og øker levetid på produkter. En sentral faktor i slike «forebyggende tiltak» vil være å utvikle 

gode lokalsamfunn hvor folk trives i arbeid og fritid. Utvikling av gode lokalsamfunn som er klima- og 

miljøvennlige er en viktig oppgave for kommunene. Kommunene er blant annet plan- og 

forvaltningsmyndighet (legger føringer på hvordan lokalsamfunnet utvikles), tjenesteleverandør 

(hvor krav kan pålegges), innkjøper (hvor krav kan pålegges), operativ utviklingspartner (mot 

næringsliv, frivillighet og eiendomsutviklere) og arbeidsgiver (med tiltak i egen drift). 17 En vesentlig 

suksessfaktor for kommunenes arbeid med klima- og miljøutfordringen og deres mulighet for å ta 

rollen som aktiv utviklingsaktør mot lokalsamfunnet, er grad av institusjonalisering av dette 

arbeidet18.  

En forventning fra grasrota? 

En medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer viser at nærmere 70% mener at 

fagforeninger må bli mer aktive i arbeidet med klimautfordringene. I samme undersøkelse kommer 

det frem at medlemmene ønsker at de tillitsvalgte skal fremme klima- og miljøtiltak overfor ledelsen. 

Et stort flertall av de tillitsvalgte svarer at de anser det som sin rolle å diskutere klima- og miljøtiltak. 

Imidlertid er det få som svarer at de har gjort dette på formelle arenaer.19  Det finnes altså et ønske 

blant medlemmene om at tillitsvalgte skal være aktive i arbeid med klima- og miljøomstilling på 

                                                           
17 Et eksempel på forskningslitteratur som omhandler lokal klima- og miljøomstilling og kommunenes rolle er:  
Amundsen, H. & Westskog, H. (2018). “Omstilling til lavutslippssamfunnet – Hvordan kan kommunene bidra?” 
I Grønn omstilling - norske veivalg. Red. Håvard Haarstad and Grete Rusten. Oslo: Universitetsforlaget. 

18 Se for eksempel: Kasa, S., Westskog, H., & Rose, L. E. (2018). Municipalities as Frontrunners in Mitigation of 
Climate Change: Does Soft Regulation Make a Difference? Environmental Policy and Governance 28 (2): 98–
113  

19 «Klima og Bærekraft - resultater fra en undersøkelse blant medlemmer og tillitsvalgte». Hentet fra 
Utdanningsforbundet (2021): https://www.utdanningsforbundet.no/varpolitikk/publikasjoner/2021/klima-og-
barekraft--resultater-fra-en-undersokelse-blantmedlemmer-og-tillitsvalgte/  

Begrep: Institusjonalisering 

Med institusjonalisering mener vi etableringen av rutiner, møteplasser, ansvar og en 

kultur for klima- og miljøarbeidet i egen organisasjon. Institusjonalisering er både 

knyttet til de formelle strukturene som etableres i kommuneorganisasjonen innenfor 

klima- og miljøarbeid og hvordan de uformelle og kulturelle faktorene i 

kommuneorganisasjonen legger til rette for denne type arbeidet. I denne 

sammenheng vil tillitsvalgte kunne spille en viktig rolle ved å utøve et påtrykk for at 

omstillingsarbeidet institusjonaliseres i kommunen, at ambisjonsnivået er høyt og at 

det skapes en kultur som gir rom og muligheter for en innovativ tilnærming til klima- 

og miljøomstilling. 

https://www.utdanningsforbundet.no/varpolitikk/publikasjoner/2021/klima-og-barekraft--resultater-fra-en-undersokelse-blantmedlemmer-og-tillitsvalgte/
https://www.utdanningsforbundet.no/varpolitikk/publikasjoner/2021/klima-og-barekraft--resultater-fra-en-undersokelse-blantmedlemmer-og-tillitsvalgte/
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arbeidsplassen. Samtidig rapporterer under halvparten av Fagforbundets tillitsvalgte at de har 

diskutert denne type spørsmål med ledelsen.20  

At flere fagorganiserte er utålmodige betyr ikke nødvendigvis at tillitsvalgtes klimaengasjement 

kommer til uttrykk overalt i kommune-Norge. Dessuten vil ulike kriser, og prioriteringene som til 

enhver tid dominerer lønnsoppgjør og tarifforhandlinger, lett overskygge klimasaken i det lokale 

partssamarbeidet. Men forbundenes medlemsundersøkelser kan altså tyde på at å engasjere seg i 

klimaspørsmål som tillitsvalgt er i tråd med hva mange kommunalt ansatte ønsker seg av sine valgte 

representanter.  

 

Er det plass i tillitsvalgtrollen til bærekraftarbeidet?  
Klimaendringer og klimapolitikk berører arbeidsplassene og de ansatte sterkt, og vi hevder derfor at 

fagforeningene har et naturlig ansvar. Historisk har fagbevegelsen engasjert seg i saker som har 

ligget «utenfor» kjernevirksomheten, men som i dag anses som en integrert del av et faglig arbeid. 

Dette inkluderer likestilling, diskrimineringsvern og rettsikkerhet.   

Den tradisjonelle forståelsen av tillitsvalgtrollen er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, 

samt å representere de ansatte i profesjonsfaglige spørsmål. Noen spør seg hvorvidt å engasjere seg 

i bærekraftarbeid betyr at man går bort i fra denne rollen?21 Det er det verken nødvendig eller 

ønskelig å gjøre. Tvert imot kan det kan være nødvendig å løfte blikket og se hvilke to grunnleggende 

funksjoner fagbevegelsen fyller: på den ene siden å sørge for at goder og byrder blir rettferdig 

fordelt, på den andre siden å gi ansatte en stemme gjennom kollektiv representasjon. I dette 

kapittelet har vi forsøkt å vise at klimasaken påvirker begge disse.   

Det er med andre ord plass til bærekraftarbeidet i tillitsvalgtrollen i en formell og moralsk forstand. 

Om det finnes tid for den enkelte tillitsvalgte til å fylle denne rollen, er derimot et annet spørsmål. 

Representanter fra ulike forbund har uttrykt bekymring for at tillitsvalgtes tid ikke strekker til, noe 

som begrenser muligheten for å delta i klima- og miljøarbeid.22 Dette er riktignok en begrensning 

som også har møtt andre, ikke-tradisjonelle fagforeningstemaer tidligere. Alvoret i klimasaken vil før 

eller senere påvirke hvordan fagforeningsrepresentanter prioriterer. 

 

Er klimasaken primært et politisk anliggende?   
En annen innvending som møter klimaengasjerte fagforeningsrepresentanter er at klimaomstilling 

og bærekraftig utvikling tilhører politikkens domene, og dermed bør forbeholdes forbundsledelsens 

                                                           
20 «Fagforbundets arbeid med FNs bærekraftmål». Hentet fra Fagforbundet (2021): 
https://www.fagforbundet.no/a/281890/for-tillitsvalgte/nyhetsbrev/oss-nyhetsbrev---- arkiv/fagforbundets-
arbeid-med-fns-b-rekraftm-l/ 

21 Dette er en innvending vi ofte har hørt i forskningsintervjuer.  

22 Holland, I. A. (2022). «En studie av tre fagforeningers klimaaktørskap i det kommunale partsforholdet», 
masteroppgave ved Universitetet i Oslo. 

https://www.fagforbundet.no/a/281890/for-tillitsvalgte/nyhetsbrev/oss-nyhetsbrev----%20arkiv/fagforbundets-arbeid-med-fns-b-rekraftm-l/
https://www.fagforbundet.no/a/281890/for-tillitsvalgte/nyhetsbrev/oss-nyhetsbrev----%20arkiv/fagforbundets-arbeid-med-fns-b-rekraftm-l/
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arbeid med politisk påvirkning.23 Dette argumentet kan være spesielt krevende for kommunalt 

ansatte som har politisk valgte arbeidsgivere.  

Det bærende prinsippet for medbestemmelse i en politisk styrt virksomhet som en kommune eller 

fylkeskommune er at de ansatte ikke skal ha større mulighet for påvirkning i politiske spørsmål enn 

innbyggerne (velgerne). Allikevel har de ansatte rett til medbestemmelse og innflytelse over sin egen 

arbeidssituasjon, som ellers i arbeidslivet. Tillitsvalgte har dermed rett til medbestemmelse også i 

saker som er av politisk karakter, så lenge utfallet påvirker de som jobber i kommunen direkte. En 

hovedregel i det lokale klima- og miljøarbeidet kan være at dersom et tiltak påvirker de ansattes 

arbeidssituasjon har de ansatte rett til medbestemmelse gjennom tillitsvalgt.  

  

                                                           
23 Houeland, C., & Jordhus-Lier, D. (2022). ‘Not my task’: Role perceptions in a green transition among shop 
stewards in the Norwegian petroleum industry. Journal of Industrial Relations 64(4): 522-543. 
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Hvordan kan tillitsvalgte engasjere seg i klima- og 
miljøomstilling?  
 

 

 

Som vist over, kan et aktivt partssamarbeid om klima- og bærekraft bidra til reduserte 

klimagassutslipp, faglig og personlig utvikling blant ansatte, høyere kvalitet på tjenesteytelsen og økt 

rekruttering til fagbevegelsen. Men hvordan kan tillitsvalgte komme i gang med klima- og 

bærekraftarbeidet lokalt?  

Engasjement er en forutsetning, men kunnskap er også viktig for at arbeidet skal komme i gang. 

Omstilling krever kunnskap om både dagens og framtidens klimautfordringer. Forskningen er tydelig 

på at de som har kunnskap om klimaendringer og konsekvensene av disse, samt kunnskap om ulike 

handlingsalternativer er mer villige til å engasjere seg i klimahandling. Derfor er det essensielt at 

både tillitsvalgte og ansatte har tilgang på oppdaterte og relevante ressurser. 

 

Hva kan gjøres på arbeidsplassen?    
Tillitsvalgte står i posisjon til å fremme forslag på vegne av de ansatte overfor ledelsen, og kan 

informere og involvere de ansatte i prosesser og igangsatt av arbeidsgiver. Dette er et svært godt 

utgangspunkt for å komme i gang med det lokale klima og bærekraftrettede arbeidet.   

Klubbmøter og samtaler med de ansatte 

Om det holdes jevnlige klubbmøter på arbeidsplassen kan dette være et godt sted å starte. 

Tillitsvalgte har mulighet til å spørre de ansatte hva de tenker og mener om klima- og 

bærekraftinnsatsen på arbeidsplassen. Kanskje er det noe det umiddelbart finnes rom for å 

forbedre?   

Informasjon- og drøftingsmøter med arbeidsgiver 

Hovedavtalen slår fast at klima- og miljøtiltak i tråd med bærekraftmålene skal være tema for 

drøfting lokalt. Tillitsvalgt kan dermed ta initiativ til drøfting med arbeidsgiver, enten på et 

samarbeidsmøte eller kalle inn til et eget møte kun for dette temaet. Tanken er imidlertid at klima- 

og bærekraftperspektivet skal være til stede i alle aspekter ved partssamarbeidet. Det betyr at man 

for hvert tema som drøftes med arbeidsgiver kan stille spørsmål som: Hvordan ser dette ut fra et 

klimaomstillingsperspektiv? Finnes det måter vi kan gjøre dette på en mer bærekraftig måte?   

Utvikle klimaplan eller -strategi 

Et mulig tiltak er at tillitsvalgte ber arbeidsgiver om å involveres i utarbeidelsen av klima- og 

energiplanen i egen kommune. Her kan man sette seg både langsiktige og kortsiktige mål, og 

utarbeide strategier for hvordan man kommer dit man ønsker. I mange tilfeller vil allerede ledelsen 

være i gang med å utarbeide en slik strategi for virksomheten. Da kan de ansattes representanter og 

tillitsvalgte kreve deltagelse i denne prosessen med henvisning til Hovedavtalen.  
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Ta opp bærekraftspørsmål i partssammensatte utvalg 

Ifølge kommuneloven skal norske kommuner ha administrasjonsutvalg for behandling av saker som 

gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver.24 Dette er en arena der 

tillitsvalgte møter politikere direkte. Dette utvalget består av politikere og tillitsvalgte, dog slik at 

politikerne har flertall. Klima- og bærekraftarbeidet kan ha en naturlig plass i dette utvalgets arbeid, i 

den grad det tar opp kommunens årlige budsjetter eller spesifikke klimatiltak som berører de 

ansatte direkte. 

Tidlig involvering i alle klima- og miljøtiltak 

Tidligere erfaringer fra tillitsvalgtinvolvering rundt klima- og bærekraftspørsmål viser at det er viktig 

at den tillitsvalgte blir involvert tidlig i beslutningsprosessen. Det gir større rom for at både tillitsvalgt 

og ansatte kan komme med egne ideer og initiativ, og de tillitsvalgte opplever at de ansatte opplever 

større eierskap og engasjement rundt tiltakene som iverksettes og på sikt sikrer en mer effektiv og 

rettferdig omstillingsprosess.25 Imidlertid er det mange tillitsvalgte som rapporterer at de ofte har 

havnet i en reaktiv rolle i partssamarbeidet. Eksempler på dette er tillitsvalgte som kun har blitt 

konsulert om hvordan allerede vedtatte tiltak skal iverksettes, og dermed ikke opplever reell 

medvirkningsmulighet.  Disse erfaringene viser at for å lykkes er det nødvendig at både ansatte og 

tillitsvalgte er «på ballen». 

Engasjere unge og nyutdannede ansatte  

En rekke profesjoner og fagfelt har kommet langt i å inkludere klima- og bærekraftperspektiver i sine 

respektive felt og utdanningsløp i senere tid. Mange unge og nyutdannede sitter dermed på 

inngående kunnskap om koblingen mellom sitt fagfelt og klimaendringer. Dette er kunnskap og 

kompetanse som bør tas i bruk. Som nevnt tidligere er også klima- og bærekraft den viktigste 

politiske saken for unge i Norge. Som tillitsvalgt kan det derfor være hensiktsmessig å henvende seg 

til de yngre i ansattgruppen for innspill og inspirasjon.  

Lokale forhandlinger og særavtaler 

Temaet for landsomfattende avtaler, som hovedavtaler og overenskomster er i hovedsak generelle 

lønns- og arbeidsvilkår. Allikevel finnes det ingen grense for hva slike avtaler kan inneholde, så lenge 

partene i arbeidslivet kan enes om dette.26 I tillegg finnes det lokale tariffavtaler og særavtaler som 

kan regulerer forhold som ikke er dekket av hovedavtalene og tariffavtalene. Disse avtalene er som 

regel detaljerte og spesifikke for sektoren eller virksomheten den gjelder. I lokale avtaler finnes det 

et stort potensial for å regulere virksomhetens omstillingsarbeid, og jurister har uttrykt at «tida er 

overmoden for en slik utvikling».27 Tillitsvalgte kan undersøke hvorvidt det finnes lokale avtaler som 

                                                           
24 Se Kommuneloven § 5-2 og § 5-11: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_2-1  

25 Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte er hentet fra prosjektoppgaven «Partssamarbeid og grønn omstilling. 
Erfaringer med å involvere tillitsvalgte i klima- og miljøarbeid i kommunene» skrevet av Tanya Nymo på 
Handelshøyskolen BI i 2021.  

26 Med forbehold om at bestemmelser utformes slik at de gjelder «arbeids- og lønnsvilkår eller andre 
arbeidsforhold» og ikke er i strid med EØS-rettens konkurranseregler. Les mer her: Skjønberg, A. N., & 
Hansteen, C. (2020). Tariffavtalen som et rettslig instrument. I Bjergene, J. O., & Hagen, I. M. (red.), Grønne 
tariffavtaler. Oslo, Gyldendal: 124-149. 

27 Ibid., side 145.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_2-1
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gjelder for den enkelte virksomhet. Kanskje er det mulig å avtalefeste klimavennlige 

innkjøpsordninger, mulighet for hjemmekontor eller subsidiert kollektivtransport for de ansatte? 

Mulighetene for lokale forhandlinger og særavtaler er mange.   

 

Hva kreves av arbeidsgiver? 
Partene forpliktet av Hovedavtalen til å samarbeide om klima- og miljøtiltak lokalt. Dermed bør 

tillitsvalgte forvente av arbeidsgiver at det settes av tid og rom til drøfting av disse temaene. 

Imidlertid finnes det mange eksempler på at avtalebestemmelser ikke nødvendigvis følges opp i 

praksis. Mange tillitsvalgte rapporterer at de sjelden eller aldri har deltatt i samtaler eller drøfting 

om klima- og miljøtiltak med arbeidsgiver. Dette betyr ikke at det ikke er mulig, men det krever en 

innsats fra begge parter for å gjøre handling mulig.   

 

Hva kreves av forbundene sentralt? 
Mange fagforeninger i Norge har nå en egen klima- og bærekraftpolitikk med vedtatte 

handlingsplaner og tiltak. Tillitsvalgte kan dermed forvente tilgang på ressurser og bistand i det 

lokale klima- og bærekraftarbeidet. Flere forbund i kommunal sektor har utviklet egne 

skoleringsopplegg og veiledere. For at tillitsvalgte skal føle seg støttet i sitt klima- og bærekraftarbeid 

lokalt, bør forbundene videreutvikle sin egen klima- og miljøprofil på en rekke områder: 

 Forbundene bør kartlegge og systematisere bærekraftarbeidet i egen organisasjon.  

 Klima-, miljø- og bærekraftperspektivet bør være tilstede i tillitsvalgtopplæringen, samt i 

andre kurs og samlinger.  

 Forbundene bør tilby egne skoleringsopplegg for tillitsvalgte som ønsker å fordype seg i 

bærekraftspørsmål.   

 Forbundene har ansvar for å lære opp de tillitsvalgte og sine medlemmer i sine rettigheter 

og plikter for medvirkning i bærekraftspørsmål.   

Det er viktig å understreke at den enkelte tillitsvalgte er del av et fellesskap som strekker seg langt 

forbi den lokale arbeidsplassen gjennom landsdekkende fagforbund og en bredere fagbevegelse. Det 

betyr at det finnes mange tillitsvalgte som kan ha utbytte av å utveksle erfaringer. I noen forbund 

har det blitt dannet egne grupper eller nettverk som arbeider spesifikt med klima- og 

bærekraftarbeid. Mange har også forankret ansvar for klimaspørsmål hos enkeltpersoner. På lokalt 

nivå kan dette videreutvikles i tråd med hvordan visse internasjonale fagorganisasjoner har innført 

såkalte green reps på arbeidsplassen.28  

 

                                                           
28 Flere nyttige eksempler på internasjonale erfaringer finnes her: Kiil, M. B. og D. Jordhus-Lier (2020). 
Internasjonale lærdommer. I Bjergene, J. O., & Hagen, I. M. (red.), Grønne tariffavtaler. Oslo, Gyldendal: 90-
118. 
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Erfaringsutveksling gjør det mulig å spre informasjon på tvers av geografi og sektor, og på den måten 

oppskalere arbeidet man gjør lokalt. Gode erfaringer fra en kommune bør spres videre til andre 

klubber eller arbeidsplasser. Her har også forbundene sentralt et ansvar for å tilrettelegge for læring 

på tvers av organisasjonen.  

 

Forslag til konkrete klima- og bærekrafttiltak  
Den tillitsvalgte kjenner selv best arbeidsplassen, de ansatte og deres arbeids- og driftsrutiner og 

ikke minst den lokale konteksten i egen kommune. Dermed bør de tillitsvalgte selv vurdere hvilke 

klimatiltak som vil være effektive og mulige på egen arbeidsplass. Allikevel finnes det allerede en 

rekke konkrete eksempler på tiltak som er mulig å iverksette lokalt. Her følger allikevel en oversikt 

over noen generelle områder man kan starte med:   

 Gjenvinning, avfall og kildesortering, deriblant returordninger.  

 Innkjøpsordninger, for eksempel knyttet til renhold, kontormøbler og IKT.  

 Reise til jobben. Som subsidiert kollektivtrafikk, sykkelparkering eller annen tilrettelegging, 

samt garderobe og dusjløsning på arbeidsplassen  

 Reise i jobben, som å elektrifisere bilparken, bytte ut tjenestebiler med el-sykler, eller 

subsidiere tog framfor fly på jobbreiser.  

 Hjemmekontor og fjernarbeidsløsninger, tilrettelegging for digitale og hybride møter. 

Som nevnt tidligere, bør samarbeidet om klima- og miljøarbeid i egen organisasjon 

institusjonaliseres (se definisjon over) for å sikre at tiltak som de nevnt her får en grad av involvering 

fra de ansatte. 

  

Eksempel: Klimakontakter 

I Utdanningsforbundet finnes det et nettverk bestående av egne klimakontakter – 

tillitsvalgte på ulike nivå i organisasjonen med et særlig ansvar for å utvikle og følge 

opp fagforeningens klima- og bærekraftarbeid. Innad i nettverket deles erfaringer, 

det arrangeres foredrag om ulike temaer knyttet til klima- og bærekraft og 

klimakontaktene har et forum for å stille spørsmål og lære av hverandre. Deltakere i 

klimanettverket rapporterer at engasjementet i nettverket har bidratt til personlig 

læring, en større forståelse for relasjonen mellom klimaendringer og arbeidsplassen 

og sektoren de arbeider i, og resultert i konkrete tiltak lokalt. 
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Oppsummering 
Dette notatet har forsøkt å svare på to viktige spørsmål som er avgjørende for hvordan kommunalt 

ansatte møter det grønne skiftet: Hvorfor bør tillitsvalgte engasjere seg i det lokale klima- og 

miljøarbeidet? Hvordan kan det gjøres? Vi har argumentert for at klimaengasjerte tillitsvalgte er 

nødvendig for å sikre demokratisk legitimitet i klimaomstillingen, og at det samtidig representerer et 

potensiale for kompetanseheving for den tillitsvalgte og fornyet oppslutning om 

fagforeningsarbeidet. Vi har også vist at mye ligger til rette for å gå i gang med denne type arbeid, 

fra Hovedavtalens formålsparagraf til tydelige signaler fra sentrale forbund i kommunesektoren om 

at tiden er inne for å ta klima- og miljøansvar i arbeidslivet.  

Hvorfor-spørsmålet har vi forsøkt å besvare dels ved å peke på verktøy som drøftingsmøter, 

klimaplaner og nettverk for erfaringsutveksling, dels ved å antyde hvilke saker som er overmodne for 

et slikt engasjement – som pendling, innkjøp og avfallshåndtering. Dette notatet løser ikke alle svar, 

og vi har først og fremst skrevet det for å stimulere til gode initiativer og pilotering. Etter hvert som 

det samles erfaringer fra hele kommune-Norge, kan forskere bistå i å sammenstille denne 

kunnskapen i samarbeid med partnere i arbeidslivet.  

 

 

 

  



 

 

 


