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Høringssvar til forslag om endring i lov om Statens investeringsfond for 

næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven)  

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

sivilsamfunnsorganisasjoner, takker for muligheten til å gi høringsinnspill til forslag om 

endring i lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund). 

  

Verden trenger mer ren energi og det er positivt at regjeringen ønsker å stimulere til økt 

utbygging av fornybar energi i utviklingsland. Vi vil derimot advare mot å vri Norfunds formål 

bort fra fattigdomsreduksjon for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser på andre 

områder.  

 

I dag er Norfunds mandat å stimulere til økonomisk vekst og sysselsetting i utviklingsland 

gjennom næringsutvikling. Klimainvesteringsfondets mandat blir i høringsnotatet beskrevet 

som «å bidra til å redusere eller unngå klimagassutslipp gjennom å investere i fornybar energi 

i utviklingsland». For at Norfund skal kunne forvalte klimainvesteringsfondet, vil altså 

departementet endre § 1 fjerde ledd slik at fondet kan gjøre investeringer som ikke har 

næringsutvikling i utviklingsland som formål og dermed gå bort fra målet om å bidra til 

fattigdomsreduksjon.   

 

I 2014 la Riksrevisjonen frem en rapport om Norges bistand til ren energi. Der fikk Norfund 

kritikk for at investeringer i fornybar energi ikke gav de forventede resultatene innen 

fattigdomsreduksjon. Nettutbygging til fattige områder førte ikke til økt sysselsetting og rike 

husholdninger var de som i størst grad benyttet seg av det økte strømtilbudet. I rapporten blir 

det også vist til at i perioden 2007-2013, ble «to tredeler av Norfunds investeringer i fornybar 

energi gjort i øvre mellominntektsland som Brasil og Chile». Det nye klimainvesteringsfondets 

første investering er annonsert, og skal bidra til å finansiere 2,4 gigawatt sol- og vindkraft i 

Sør-Afrika, som er definert som et øvre mellominntektsland av OECD. 

 

Ved å gi departementet et så bredt mandat til å definere Norfunds formål, frykter vi at 

Norfund ikke vil oppfylle målet og mandatet gitt fra Stortinget om å nå de fattigste og føre til 

økonomisk vekst og sysselsetting. Vi mener at investeringer for å kutte klimagassutslipp er 

nødvendige, men at de ikke bør finansieres over bistandsbudsjettet.  

 

Midler fra bistandsbudsjettet bør ikke brukes til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser 

på andre områder, i dette tilfellet klimafinansering. Vi oppfordrer departementet til å unngå 

en slik uthuling av bistanden og tydeliggjøre at Norfunds investeringer skal gi utviklingseffekt i 

områdene de investerer i.  

 

 

 

Vennlig hilsen  

Kathrine Sund-Henriksen 

Daglig leder Forum for Utvikling og Miljø 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/NO-2013-2014/undersokelse-av-norsk-bistand-til-ren-energi/
https://www.tu.no/artikler/bistanden-til-ren-energi-hjelper-ikke-de-fattige/225808
https://www.tu.no/artikler/bistanden-til-ren-energi-hjelper-ikke-de-fattige/225808
https://finansavisen.no/nyheter/finans/2022/03/03/7830132/nytt-norsk-klimafond-satser-pa-vind-og-sol-i-sor-afrika
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf

