
Innspill til budsjetthøring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité 
 

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av over 50 norske sivilsamfunnsorganisasjoner, takker for 

muligheten til å delta på statsbudsjetthøring. Vi vil i vårt skriftlige innspill fokusere overordnet om 

rapportering på bærekraftsmålene, samt på kapittel 170 om støtte til sivilsamfunn og kapittel 163 post 

70 om klimafinansiering 

Samstemthetsrapportering 

I årets forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å flytte rapporteringen på samstemt politikk for 

bærekraftig utvikling til Norges frivillige rapportering på arbeidet med bærekraftsmålene (Voluntary 

National Review). Rapporteringen skal gjennomføres hvert fjerde år og blir lagt frem under FNs 

høynivåforum for bærekraftsmålene. Denne endringen blir oppgitt som grunnen til at UDs 

budsjettproposisjon ikke inneholder samstemthetsrapportering i år. Denne endringen er en betydelig 

svekkelse av rapporteringen på samstemthet, og flytter rapporteringen på dilemmaene og konfliktene som 

kan oppstå mellom politiske målsetninger innen bærekraftig utvikling og andre politikkområder bort fra 

demokratisk kontroll i Stortinget. ForUM mener at rapporteringen på samstemt politikk for bærekraftig 

utvikling i utgangspunktet er for lite omfattende og bør styrkes heller enn å svekkes.  

I Riksrevisjonens rapport om Norges arbeid med bærekraftsmålene, ble regjeringen kritisert på flere 

punkter – blant annet manglende informasjon til Stortinget. ForUM mener at endringen i 

samstemthetsrapporteringen som er foreslått i årets statsbudsjett vil gi Stortinget enda mindre innsyn i 

regjeringens arbeid med bærekraftsmålene, særlig på områder der Norge gjør det dårlig og på hvordan 

man skal arbeide for å løse utfordringene.   

ForUM ber derfor om at følgende merknader tas inn: 

- Komiteen ber departementet om å legge frem rapportering på samstemt politikk for bærekraftig 

utvikling for Stortinget, og ikke flytte den til Norges frivillige rapporteringen på arbeidet med 

bærekraftsmålene (VNR).  

- Komiteen ber departementet utarbeide en egen stortingsmelding om samstemt politikk for 

bærekraftig utvikling. 

Støtte til sivilsamfunn 

Støtte til sivilsamfunn er avgjørende for å sikre kritiske røsters handlingsrom og for å støtte opp om 

sivilsamfunnsaktørers viktige bidrag for å nå bærekraftsmålene. I en rapport fra ForUM fra i år trekkes 

stabile rammevilkår fram som en av de sentrale forutsetningene for at norsk sivilsamfunn skal kunne delta 

i både nasjonale og internasjonale politiske prosesser på en effektiv og meningsfull måte. Samtidig ser vi 

at når sivilsamfunn verden over utsettes for stadig sterkere press blir det arbeidet norske organisasjoner 

gjør som allierte, både gjennom å videreformidle perspektiv og økonomisk støtte til aktører i sør, enda 

viktigere. Derfor er det svært positivt at støtten til sivilt samfunn øker i dette forslaget til budsjett, og vi 

håper å se en enda tydeligere anerkjennelse av sivilsamfunnets rolle utover det å være tjenesteyter.  

Under posten for sivilt samfunn finner vi også informasjonsstøtten, som er svært viktig for en rekke norske 

sivilsamfunnsorganisasjoners arbeid for å sikre en kunnskapsbasert og kritisk debatt om 

utviklingsspørsmål. ForUM mener det er uheldig at den viktige informasjonsstøtten er bakt inn i øvrig 

sivilsamfunnsstøtte, siden de skal fylle ulike formål. Vi mener det er av stor betydning at Stortinget har 

innsyn i forholdet mellom disse ulike postene og at støtte til øvrig sivilsamfunnsarbeid ikke settes opp mot 

informasjonsarbeid.  

ForUM ber derfor om at følgende merknader tas inn: 

- Komiteen ber regjeringen om å synliggjøre informasjonsstøtte-delen av støtten til sivilsamfunn 

gjennom å skille mellom informasjonsstøtte og øvrig sivilsamfunnsstøtte  



Klimabistand  

Norge er gjennom Parisavtalen og FNs klimakonvensjon forpliktet til å bidra til klimatiltak i fattige land. 

Målet frem til 2020 var at rike land skulle mobilisere 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i land i det 

globale sør gjennom Det grønne klimafondet (GCF) innen 2020. Dessverre ble ikke dette målet nådd. Det 

er derfor svært viktig at Norge som et rikt land går foran og bidrar med vår rettferdige andel av verdens 

klimafinansiering.  

I forslag til statsbudsjett for 2022 foreslås 8.2 milliarder kroner i klimafinansiering. Dette er en økning på 

1.9 milliarder fra tidligere år. Når ForUM mener at dette likevel ikke er nok, skyldes det at Norges 

rettferdige andel er langt høyere. I ForUM-rapporten «Norway’s Fair Share» beregnes Norges rettferdige 

andel basert på Norges historiske utslipp og vår økonomi til å være omkring 65 milliarder kroner årlig frem 

til 2030, fordelt på 50 milliarder i utslippskutt og 15 milliarder i tilpasning. Kirkens Nødhjelp har redegjort 

for hvordan summen kan operasjonaliseres i rapporten How Norway can Deliver its Fair Share of 

International Climate Finance.  

For å nå målet om 65 milliarder kroner i klimafinansiering. er det behov for en opptrappingsplan med 

konkrete mål og delmål. Det er viktig for ForUM å påpeke at klimafinansieringen ikke skal gis som lån, eller 

inngå som en del av norsk næringsutvikling i fattige land, slik som det nye klimainvesteringsfondet gjør. 

Norges eget ansvar for å bidra til å stanse klimaendringene som påvirker de fattigste hardest må heller 

ikke forstås som utviklingshjelp, og vi vil derfor presisere at klimafinansieringen heller ikke må gå på 

bekostning av annen bistand. 

ForUM ber om at følgende merknad tas inn:   

• Komiteen ber regjeringen om å lage en opptrappingsplan for hvor og hvordan Norges 

klimafinansiering skal økes fram mot 2030. Denne må inkludere tiltak som innen 2030 sørger for 

å kutte utslipp i utlandet med 198 millioner tonn CO2, samt tilpasningstiltak i land i sør.  

 

Vennlig hilsen 
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http://forumfor.no/nyheter/2018/norways-fair-share-of-meeting-the-paris-agreement
https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/c1403acd5da84d39a120090004899173/how-norway-can-deliver-its-fair-share-of-international-climate-finance-print--final-1.pdf
https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/c1403acd5da84d39a120090004899173/how-norway-can-deliver-its-fair-share-of-international-climate-finance-print--final-1.pdf

