
Finansdepartementet 

PB 8008 dep. 

0030 Oslo 

 

ForUMs innspill til statsbudsjettet 2023  

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

vil med dette presentere for departementet våre forslag til prioriteringer i arbeidet med 

statsbudsjett for 2023. 

Klimabistand   

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

land. Målet var at de utviklede landene skulle mobilisere 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i 

utviklingsland innen 2020. Dessverre ble ikke dette målet nådd, og det er derfor svært viktig at 

Norge som et rikt land går foran og bidrar med vår rettferdige andel av klimafinansiering.Det er 

de rike landene og de rikeste individene som både historisk og nå bærer det tyngste ansvaret for 

klimakrisen. Den årlige rapporten World Inequality Report 2022 viser at Europa og Nord Amerika 

alene står for 49 prosent av verdens utslipp siden 1850.   

I rapporten «Norway’s Fair Share» beregnes Norges rettferdige andel basert på Norges historiske 

utslipp og vår økonomi til å være omkring 65 milliarder kroner hvert år fram til 2030.  Vista 

Analyse har redegjort for hvordan summen kan operasjonaliseres i rapporten How Norway can 

Deliver its Faire Share of International Climate Finance.  

ForUM ber om at:  

• Det settes av 65 milliarder kroner hvert år frem til 2030 til internasjonal 

klimafinansiering. 

 

Klimafinansieringen må ikke gis som lån 

Videre er det nødvendig at klimafinansieringen ikke gis som lån. Frem til nå har Norge kun 

rapportert ren gavebistand inn mot 100 milliarders-målet. Den nye regjeringen har derimot 

signalisert at også investeringer og privat kapital vil kunne inngå i Norges bidrag, noe som utgjør 

et problematisk linjeskifte. Det er foreløpig ikke klart hvor stor andel av den varslede doblingen 

av Norges klimafinansiering som vil komme i form av ren gavebistand, og hva som vil være 

investeringer eller lån. Gitt Norges historiske bidrag til klimaendringer er det et viktig prinsipp at 

midlene som rapporteres inn mot 100 milliarders-målet utgjør en reell støtte til tilpasning og 

omstilling. Penger som skal betales tilbake, med avkastning, kan ikke sies å utgjøre en reell 

kompensasjon for Norges historiske bidrag til klimaendringer. 

ForUM ber om at: 

• Neste års budsjettforslag legger opp til at klimafinansiering ikke skal gis som lån, men gis 

i form av ren gavebistand og være av nye og addisjonelle midler.  

Klimatilpasning og tap og skade 

Halvparten av klimafinansieringen skal videre være øremerket klimatilpasning, og finansiering til 

tap og skade må komme i tillegg til dette. Mens finansiering til tilpasning går til tiltak for å 

tilpasse seg klimaendringer for å unngå tap og skade, går finansiering til tap og skade til å bygge 

opp på nytt samfunn som allerede er ødelagt av klimaendringer. Dagens bistand er helt 

https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/wir2022-full-report-english.pdf
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


utilstrekkelig til å håndtere de økonomiske kostnadene som følge av stadig hyppigere 

katastrofene som flom, tørke og storm. Det er en risiko for at så mye av bistanden vil gå til dette 

at arbeidet for å oppnå de 16 andre bærekraftsmålene vil bli underfinansiert. I dag er det ikke en 

klar enighet om hvor mye og hvordan finansieringen til tap og skade skal være, men fordi 

behovet allerede er stort og vil bli større er det viktig at Norge går foran og bevilger en rettmessig 

andel.  

ForUM ber om at: 

• Neste års budsjettforslag tydeliggjør Norges bidrag til en rettmessig andel til tap og 

skade. 
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