Sommerstudie: Norges klimaplan – et sosialt inkluderende prosjekt?
(Include nr 1)
Kort om prosjektet
Dette prosjektet skal utføre en samfunnsfaglig analyse av klimaplanen som ble lagt fram av
Regjeringen i januar 2021.

Bakgrunn
I januar 2021 la Regjeringen fram Norges nye klimaplan, som skal vise veien fram mot et mål om å
redusere utslipp av klimagasser med opptil 55% i 2030 målt mot utslipp i 1990. Planen beskriver ulike
tiltak og virkemidler for å nå dette målet og omfatter både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.
Stortinget vil gjennomføre en høring av klimaplanen i februar i forbindelse med energi og
miljøkomiteens behandling av saken. Per utgangen av januar 2021 har det også kommet reaksjoner
på klimaplanen fra berørte parter, blant annet fra flere utkantkommuner. De reagerer på kravet om
hvor raskt nye kommunale tjenestebiler skal være utelukkende nullutslippsbiler, ut fra et argument
om manglende eller dårlig eksisterende infrastruktur. Vi forventer at diskusjonene vil fortsette utover
vinteren/våren, og dette vil også inngå i studentens empiriske materiale.
Regjeringen sier i sin plan: «Ei god samordning og ein heilskapleg politikk for berekraftig utvikling i
alle sektorane er nødvendige for å nå klimamåla og for å sjå og nå fleire mål i samanheng.» Målene
som vektlegges i planen er primært miljømessige og økonomiske (grønn vekst). Fra et samfunnsfaglig
perspektiv omhandler bærekraft også det sosiale aspektet. Mulighetene for å innføre miljøtiltak
begrenses ikke bare av økonomiske faktorer, men også av hvordan tiltakene innføres og hvorvidt
politikken oppfattes som legitim (riktig, rettferdig) i befolkningen, inkludert næringsliv og
lokalsamfunn. Miljøtiltak vil også ha ulike virkninger på ulike grupper og lokalsamfunn. Disse
aspektene kan oppsummeres i begrepet sosial inkludering, som omfatter hvordan kostnader og
gevinster ved tiltak fordeles, hvem som anerkjennes som relevante parter og involveres i
beslutningsprosessene og hvem som bærer ansvar for resultatene.

Mål for sommerprosjektet
Prosjektet skal
1) gi en oversikt over og drøfte hvilke tiltak og virkemidler som er foreslått i klimaplanen 2021
for å nå Norges utslippsmål i 2030 (per sektor/på tvers av sektorer, forvaltningsnivå,
frivillige/pålagte, direkte/indirekte utslipp osv);
2) gi en oversikt over og analysere den politiske diskusjonen om planen (Stortinget, medier) og
hvordan ulike grupper har respondert på den (eventuelle høringer, medier mm);
3) drøfte i hvilken grad og hvordan ulike aspekter ved sosialinkludering er nedfelt/vektlagt i hhv
klimaplanen (punkt 1) og i den påfølgende diskusjonen (punkt 2) og mulige konsekvenser for
legitimiteten av de identifiserte tiltakene og virkemidlene i planen;
4) illustrere funnene med to- tre ulike ‘narrativer’ eller scenarier om sosial inkludering relatert
til deler av klimaplanen.

Relevans for Include
Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig
lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og
offentlig, privat og frivillig sektor. Resultatet fra sommerprosjektet om klimaplanen vil illustrere
hvordan sosial inkludering er vektlagt i planen og beslutningsprosessene rundt denne. Dette er både

etterspurte resultater fra forskere og partnere i senteret og kan bidra i kommunikasjon fra senteret
om betydningen av å sette sosial inkludering på dagsorden i klimadebatten.

Om arbeidet
Prosjektet vil involvere en student som knyttes til Forskningssenteret Include og SUM (Senter for
utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo). Dersom korona-situasjonen tillater det, vil studenten
tilbys en arbeidsplass ved SUM i et kontorlandskap.
Arbeidet skal gjennomføres i tiden mai 2021 – september 2021. Rapport fra prosjektet skal
ferdigstilles til 30. september og er beregnet til å ta seks uker i fulltids arbeid. Arbeidet med
rapporten kan fordeles i tidsrammen for gjennomføring. Prosjektet kan revideres ved oppstart etter
samtale mellom student og veileder.

Sluttresultat
Arbeidet skal resultere i en rapport som gir en oversikt over resultater og relevant litteratur. Det er
også ønskelig at illustrasjonene av resultatene (2-3 narrativer/scenarier) kan benyttes i
kommunikasjon fra prosjektet. Rapporten skal skrives på norsk og vi oppfordrer kandidaten til å
skrive en populærvitenskapelig artikkel basert på funn i rapporten. Studenten vil også kunne bli bedt
om å presentere sine resultater i egnet forum.

Søknad
Kandidatene som søker må beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig. Samfunnsvitenskapelig
bakgrunn er et krav, og det er en fordel å ha erfaring med dokument- og tekstanalyse. Gode
analytiske og skriftlige framstillingsevner er forventet. Søkere skal sende inn et motivasjonsbrev for å
søke samt vedlegge CV med oversikt over utdanning og erfaring inkludert erfaring med ulike
forskningsmetoder.
Studenten vil få veiledning av seniorforsker Hege Westskog (SUM).

