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YS-forbundet Negotia: Norge må satse på flytende havvind!
YS-forbundet Negotia som organiserer tusenvis av arbeidstakere i energisektoren,
har lenge støtte opp om utvikling av grønne arbeidsplasser. - Som stor
arbeidstakerorganisasjon i energisektoren er Negotia også opptatt av utvikling av
miljøvennlige energikilder. Derfor ønsker vi å tydelig støtte opp om norsk utvikling
av flytende havvind, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia.
YS-forbundet Negotia organiserer tusenvis av arbeidstakere i energisektoren i
virksomheter som Equinor, Aker Solutions, Hydro, energiverk i en rekke
kommuner, samt i leverandørindustrien til energisektoren. Forbundet er opptatt av
å bidra til utvikling av grønnere teknologi i næringen, industriløsninger og mener at
Norge nå har muligheten til å virkelig satse på flytende havvind.
-

Norge har i dag teknologien og kunnskapen for å iverksette produksjon av
flytende havvind. Utfordringen er politisk nøling som gjør at
rammebetingelser fortsatt ikke er på plass, sier Monica A. Paulsen, leder i
YS-forbundet Negotia: - Enn så lenge har Norge et konkurransefortrinn
takket være tung erfaring fra offshore, subsea og shipping - som har bidratt
til teknologiutvikling i verdensklassen som er nødvendig for havvindproduksjon. Utfordringen fremover er å henge med i den internasjonale
konkurransen og å bidra til rettferdige konkurransevilkår.

Miljøvennlige arbeidsplasser som sikrer nødvendig tilgang på energi
-

I en tid hvor stadig flere forstår at alle må bidra til å nå nasjonale og
internasjonale klimamål, bør utvikling og produksjon av miljøvennlig energi
være et selvsagt satsingsområde for Norge, sier Negotia-lederen: - Når det i
tillegg vil bidra til å sikre bærekraftige arbeidsplasser, er det en kindereggløsning vi snakker om, som myndighetene bør kaste seg over.

-

Som Negotias tillitsvalgte Britt Mari Andersson i Aker Solutions sier: "For
meg handler det om at vi kan få muligheten til å utvikle selskapet til en
fremtidsrettet og bærekraftig arbeidsplass som gir oss trygge jobber også i
fremtiden. Vi trenger handling nå både for å sikre miljø, bærekraft og ikke
minst fremtidens arbeidsplasser i Norge.
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