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INNSPILL TIL KLIMAOMSTILLINGSUTVALGET

Finansnæringen spiller en viktig rolle i den grønne omstillingen. Å kanalisere penger og håndtere
risiko, også klimarisiko, er finansnæringens viktigste bidrag til bærekraftig utvikling.
Finansnæringen er «rådgiveren», «investoren», «finansieringen» og «forsikrer ’en». I alle disse
rollene har næringen et stort potensial for å påvirke samfunnsutviklingen – gjennom å skape
bevissthet, stille krav og ha tydelige forventninger til hva penger lånes ut til, hva de forsikrer eller
hvor kapitalen skal investeres.
Som fagforening har vi et ansatt- og samfunnsperspektiv på vårt arbeid. Vi bruker vår rolle til å
ivareta og utvikle arbeidsplasser i det grønne skiftet men også gjennom å jobbe for at næringen er
godt nok posisjonert for omstillingene som kommer. Like viktig er det å bevisstgjøre ansatte på
hvilken rolle de kan ta, sikre at de får nødvendig kompetanse og anledning til å bruke den i sitt
arbeid. Å kunne prate med kundene om bærekraft og vurdere hvor stor klimarisiko en portefølje, en
investering eller et prosjekt har, er avgjørende fremover.
Finansansatte er «rådgiveren» som møter oss i mange situasjoner i livet. De kan være en viktig driver
for endring da vanlige kunder må bevisstgjøres på at sparepenger kan bidra til å bremse
klimaendringer og bidra til en positiv samfunnsutvikling. Privatøkonomiske valg er et effektivt verktøy
når det gjelder hvordan vi ønsker at morgendagens samfunn skal utformes.
Derfor jobber vi med flere kompetanseinitiativer for at ansatte på alle nivåer i finansnæringen skal få
mer innsikt i bærekrafttematikk. Men vi er ikke i mål. For å lykkes må myndigheter, arbeidsgiverne og
arbeidstakere samarbeide om opplæring, ansvarsfordeling og rolleavklaring.
Samtidig som det trengs folkeopplysning og et kompetanseløft i finans, så er det også på tide at
bærekraft blir et obligatorisk fag i finansrelevante utdanninger. En slik satsning vil styrke fremtidens
arbeidstakere og ledere i møtet med de globale utfordringene. Det er helt avgjørende å ha med seg
et bærekraftperspektiv for å kunne gjøre en god jobb for både næringsliv og samfunn.
Dessuten vil en strategisk satsing på et kompetansesenter for bærekraftig finans og klimarisiko bidra
til at disse temaene står mer sentralt i politikk, næringsliv, forskning og akademia her til lands.
Myndighetene og politikken må i sterkere grad uttrykke vilje til å satse på finansnæringen som en
viktig bidragsyter i den grønne omstillingen, en fremtidig næring og arbeidsplass. Det må farge tiltak
som stimulerer kompetanseutvikling og forskning på finans, bærekraft og grønn konkurransekraft.
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Det finansielle systemet skal, og må bidra for å få til en grønn omstilling. Det er vanskelig, selv for
myndigheter og fagmiljøer, å forestille seg hvordan klimarisiko vil kunne påvirke finansiell stabilitet
og velfungerende markeder. Det trengs nye tanker og flere virkemiddel for å øke endringstakten. Det
er viktig å avstemme gjeldende regulatoriske tiltak, og effektene de har på forskjellige aktører i det
økonomiske systemet. Det må hentes inspirasjon fra andre land som har kommet lenger.
Vi etterlyser en helhetlig, samordnet innsats fra myndigheter og beslutningstakere for å bygge et
rammeverk som stimulerer til bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi vil ha en fremtidsrettet og modig
næringspolitikk for en bærekraftig finansnæring. Politikken er viktig for å skape forutsigbarhet. Den
må uttrykke en tydelig forventning slik at beslutninger i næringen er langsiktige og bidrar til en rask
og smidig overgang til et lavutslippssamfunn.

For å oppsummere våre innspill til Klimaomstillingsutvalget:
•

•

•

Det trengs et kompetanseløft i finans. Politikken må uttrykke en tydelig forventning til
finansnæringen om hva som er morgendagens muligheter og ansvar. Myndigheter,
arbeidsgiverne og arbeidstakere må samarbeide om opplæring, ansvarsfordeling og
rolleavklaring.
Bærekraft må bli et obligatorisk fag i finansrelevante utdanninger. Politikken må signalisere
viktigheten av kunnskap om klimarisiko og bærekraft. Læreplaner må tilpasses behovet av
denne kunnskapen.
Det må legges til rette for et kompetansesenter for bærekraftig finans og klimarisiko. Det vil
bidra til at disse temaene vil stå mer sentralt i politikk, næringsliv, forskning og akademia i
Norge.
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