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Grønt skifte trenger naturviterkompetanse i kommune og fylke
Kommuner- og fylkeskommuner har en nøkkelrolle for verdiskapning og forvaltning av Norges
naturressurser på land og sjø.
Mange snakker om det grønne skiftet. Det er viktig og nødvendig, men politikk og ord må bli
handling. Et grønt skifte fordrer bruk av «grønn» kompetanse. Fagforeningen Naturviterne
mener det grønne skifte er både et handlings- og tankeskifte. Skal vi lykkes med omstillingen vi
står overfor, må vi optimalisere i alle ledd i samfunnet. Vi må tenke klokt og rett i bruk av
kompetanse. Kommuner og fylkeskommuner trenger både kapasitet og kompetanse innen naturog ressursforvaltning.
Vi ser mange gode eksempel på at kommuner og fylkeskommuner prioriterer dette.
Naturviterne er fagforeningen for dem med høyere naturvitenskapelig utdanning og kompetanse.
Vi skal være det naturlige førstevalg for naturvitere med hjerte for bærekraft. Organisasjonen
samler nær 7000 naturvitere fra hele Norge innen privat og offentlig sektor. Gjennom sitt virke i
kommuner og fylker i hele landet, har våre medlemmer både «innsikt og utsikt», og de har et
stort faglig nettverk som daglig kommer til nytte i sin kommune og region.
God og rett kompetanse lønner seg
Det er viktig at kommuner og fylkeskommuner har nødvendig kompetanse i egen organisasjon.
Kjøp av ekstern kompetanse kan være et godt supplement, men den varige og daglige
kompetansen er den som sitter på kommunehus, rådhus og fylkeshus. Dette er ikke minst viktig
for lokaldemokratiske prosesser, og for best å sikre reel medvirkning fra innbyggerne lokalt.
Det er svært lønnsomt for lokalsamfunn, og storsamfunnet, å gjøre rette valg. Motsatt er det
kostbart å gjøre dårlige valg, basert på manglende bruk av kunnskap og innsikt. F. eks i saker
som gjelder areal- og ressursforvaltning, næringsetablering, klimatilpasning, samfunnssikkerhet,
flom og skred, bruk og vern og valg om utbygging eller ikke. De valg og vedtak vi gjør må skje
på naturens premisser. Det tjener samfunnet i dag og kommende generasjoner.
Ledernivået trenger naturviterkompetanse
Skal det grønne skiftet lykkes er kompetanse på ledernivå innen natur- og ressursforvaltning i
kommunal og fylkeskommunal sektor viktig. Naturviterkompetanse kjennetegnes av spiss og
bredde, bærekraft, helhetlig og langsiktig tenking.
Kvalifikasjonsprinsippet må selvsagt som før, ligge til grunn ved rekruttering.
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Strukturendringer i kommuner og fylker
En del kommuner og fylker er i prosess med kommunesammenslåinger og nye
fylkeskommuner/regioner. Det er en anledning til å styrke kvalitet og fagmiljø som skal levere
på det grønne skiftet. Vi oppfordrer kommuner og fylker til å utvikle og ta vare på
naturviterkompetansen i sin organisasjon, slik at lokal kunnskap og kontinuitet bidrar inn i nytt
samarbeid, og i de nye enhetene.
I en tid med lokale og globale utfordringer på klima og naturens tålegrense, er bruk av og
respekt for kunnskap mer og mer viktig. Naturens tålegrense må tas på alvor og politiske
avgjørelser må være kunnskapsbaserte og bærekraftige.
Fagforeningen Naturviterne vil selv, og sammen med vår hovedsammenslutning Akademikerne,
jobbe politisk der vi kan for at kommuner og fylkeskommuner får de rammevilkår som trengs
for å gjøre det grønne skiftet mulig, og styrke det lokale nivå sin rolle i dette.
Vi vil nytte anledningen til å ønske KS, kommuner og fylkeskommuner godt grønt år for 2018!
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