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ForUMs innspill til statsbudsjettet 2022 
 

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

sivilsamfunnsorganisasjoner, vil med dette presentere for departementet våre forslag til 

prioriteringer i arbeidet med statsbudsjett for 2022. 

 

Natur og klima inn i utredningsinstruksen 
Vi står overfor en omfattende klima- og naturkrise, og dette bør i større grad reflekteres i 

de risikovurderingene som legges til grunn i utredningen av tiltak. Slik instruksen ligger 

nå vil kun tiltak som har direkte og omfattende konsekvenser for klima og natur berøres 

og framlegges KLD for vurdering, noe som har vist seg å ikke være tilstrekkelig. Gjennom 

å ikke ta høyde for indirekte konsekvenser mister vi mye av grunnlaget for å ta både 

natur- og klimarisiko på alvor i vurderingen av tiltakene.  

 

ForUM ber om at: 

 

• Departementet videreutvikler utredningsinstruksen for å ta høyde for indirekte 

konsekvenser av klima- og naturkrisene, og setter av midler til å innføre endringer 

og sikre implementering gjennom alle departement 
 

Grønn omstilling 
Det er de fattigste i de fattige landene som merker klimaendringene mest, samtidig som 

det er disse som har forurenset minst. Norge er gjennom Parisavtalen og FNs 

klimakonvensjon forpliktet til å bidra til klimatiltak i fattige land. Målet er at de utviklede 

landene skal mobilisere 100 milliarder dollar årlig.  I tillegg til dette anslår UNEP at 

behovet for finansiering bare av tilpasningstiltak i 2030 vil være opp mot 300 milliarder 

dollar årlig.  

Norges må bidra ut ifra de skadene vi gjennom årevis med store klimagassutslipp har 

påført fattige land og ut ifra vår kapasitet til å bidra. I ForUM-rapporten «Norway’s Fair 

Share» anslås det at Norge må bidra med utslippskutt utenfor egne landegrenser 

tilsvarende 198 millioner tonn CO2, noe som vil koste 65 milliarder kroner (50 milliarder i 

utslippskutt, 15 milliarder i tilpasning) hvert år fram til 2030.  

Vi vil påpeke at det nye fornybarfondet for grønne investeringer i utviklingsland som skal 

være ferdig første halvår 2021 må komme i tillegg til, ikke på bekostning av Det grønne 

klimafondet.  

ForUM ber om at:    

• 65 milliarder kroner til klimafinansiering og forebygging for å støtte fattige land i å 

håndtere klimaendringene 

https://forumfor.no/assets/docs/norways-fair-share-2018_web.pdf
https://forumfor.no/assets/docs/norways-fair-share-2018_web.pdf


For å sikre innbetjening av midlene foreslår ForUM følgende tiltak, hentet fra Kirkens 

Nødhjelps rapport “How Norway can deliver its fair share of international climate 

finance”:  

• Ved å øke CO2-avgiften til 1500 kr/tonn i 2030, i kombinasjon med å halvere 

deler av de grønne subsidieordningene, vil det kunne genereres om lag 30 

milliarder kroner, hvorav 16 mrd er friske midler 

• Avvikles overavskrivningene i petroleumsinvesteringene kan 15 milliarder spares 

• Innføres en klimaavgift på produksjonen av olje på 500 kr/tonn vil det kunne 

genereres 5-6 milliarder kroner netto årlig 

• En innføring av et klimaelement i merverdiavgiften på ett prosentpoeng økning vil 

generere 17 milliarder kroner årlig 

• Dersom det er behov, kan ytterligere finansiering fra statens pensjonsfond utland 

innenfor rammene av handlingsregelen   

 

 

Vennlig hilsen  

Kathrine Sund-Henriksen  

Daglig leder i ForUM 

  

  

 

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

