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Innspill til KrFs alternative klimamelding fra ForUM 

 
ForUM som er et nettverk av rundt 60 norske organisasjoner, takker for 
invitasjonen til å spille inn til Krf sitt arbeid med en alternativ klimamelding. Vi er 
avhengige av en kritisk, men også konstruktiv opposisjon som kan bidra til at den 
norske regjeringen dyttes i riktig retning. Vi synes derfor det er veldig fint at dere 
ber om innspill fra sivilsamfunnet.  

Finansiering av klimatiltak i utlandet  
Hvordan unngår vi å la verdens fattigste ta regningen? 
 
Norge har gjennom Parisavtalen og FNs klimakonvensjon forpliktet seg til å bidra 
til klimatiltak i fattige land. Målet om at de utviklede landene skulle mobilisere 100 
milliarder dollar årlig til klimatiltak i utviklingsland innen 2020, ble ikke nådd. Det 
er de rike landene, inkludert Norge, som både historisk og nå bærer det tyngste 
ansvaret for klimakrisen. Norge som et land som har tjent seg rikt på olje kan ikke 
sitte og vente på resten av verden. Rettferdighet og «forurenser betaler 
prinsippet» tilsier at Norge må bidra i et omfang som står i rimelig forhold til 
landets utslipp og vår økonomiske gevinst fra olje- og gassvirksomheten.  
 
Norges rettferdige andel basert på våre historiske utslipp og vår økonomi anses 
ifølge en rapport fra Stockholm Environmental Institute 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 Fair 
Share of International Climate Finance.  
 
Norsk olje og gassproduksjon har bidratt med om lag 16 500 milliarder kroner  til 
Norges brutto nasjonalprodukt i tiden 1975-2021. Statens Pensjonsfond utland 
har nå en formue på over 12 000 milliarder kroner i 2021. Gjennomsnittlig årlig 
avkastning fra fondet har i årene siden starten i 1996 vært på 300 milliarder 
kroner, med en sterk økende trend, til over 1500 milliarder kroner per år i de siste 
årene. De direkte inntektene til staten fra olje- og gassvirksomheten har variert 
fra 100-400 milliarder kroner per år. 

Samtidig har Norge bidratt til en økning av CO2-nivået i atmosfæren med mer 
enn dobbelt så mye som befolkningsandelen vår skulle tilsi. 
(https://ourworldindata.org/co2/country/norway?country=~NOR). 

Tar vi med utslippene fra norskprodusert olje og gass i andre land blir andelen 
betydelig større; over perioden 1990-2006 utgjorde utslippene fra forbrenning av 
norsk olje og gass 2 prosent av de globale utslipp fra fossile 
brensler.  Skadevirkningene er store i fattige land, som har bidratt lite til 
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klimaendringene og som mangler økonomiske ressurser til å reparere skadene, 
tilpasse seg, og investere i en lavutslippsutvikling. 

Norsk klimafinanisering til fattige land har i de senere år ligget på 5-8 milliarder 
kroner per år, fordelt på blant annet regnskogsatsningen og det grønne 
klimafondet (GFC). Norge fremstår ofte som en generøs bidragsyter til 
klimafinansiering, men 5-8 milliarder kroner per år tilsvarer 0,3 - 1 prosent av 
Norges årlige inntekter fra olje/gass + pensjonsfondet. Dette er inntekter som 
bidrar til klimaendringene, dårlige avlinger, oversvømmelse eller tørke, migrasjon 
og konflikt, og som først og fremst rammer allerede sårbare mennesker i fattige 
land. Vår lykke, er med andre ord andres ulykke. 

Det må derfor en radikal økning til av norsk klimafinansiering. Ambisjonen bør 
være på omkring 65 milliarder kroner per år, slik som foreslått av bl.a. ForUM i 
et brev sendt regjeringen i 2021. Dette ville øke prosentandelen vi gir til rundt 10 
prosent av Norges årlige inntekter fra olje/gass + pensjonsfondet. 

Et bidrag i denne størrelsesorden kan ifølge beregninger redusere de årlige 
globale utslippene med opp mot 200 tonn CO2 i 2030, 4 ganger Norges utslipp i 
2021 og opp mot 8 ganger Norges utslipp i 2030, dersom vi når nasjonale 
utslippsmål. 

Det må understrekes at internasjonal klimafinansiering kan omfatte direkte 
klimabistand, investeringer, garantier, samt forskjellige typer lån. En må legge til 
grunn at alle former kan være aktuelle for norsk klimafinansiering. For land med 
høye gjeldsbyrder er det derimot viktig at klimafinansieringen ikke tilbys i en form 
som bidrar til gjeldskrise, da statlige gjeldskriser vil setter det grønne skiftet på 
spill. Frem til nå har Norge kun rapportert ren gavebistand inn målet om 100 
milliarder dollar. Den nye regjeringen har signalisert at også investeringer og 
privat kapital vil kunne inngå i Norges bidrag, noe som utgjør et linjeskifte som 
krever åpenhet og tydelighet om hva som vil komme i form av ren gavebistand, 
og hva som vil være investeringer eller lån. 

Det er uansett viktig å sørge for at kommende økninger i klimafinansiering må 
komme i tillegg til allerede eksisterende tradisjonell bistand, som i hovedsak har 
dreid seg om bekjempelse av fattigdom. De samlede behovene for 
fattigdomsreduksjon og klimakrise overgår langt de eksisterende 
bistandsbudsjettene i giverland. I dag går 70 prosent av dagens klimafinansiering 
fra bistanden. Det har vært et viktig prinsipp og et klart krav fra fattige land helt 
siden 1990-tallet, at denne finansieringen skal være ny og addisjonell.  

I IEAs rapport Net Zero Emission 2050 blir det også lagt stor vekt på behovet for 
finansiering fra rike land til utviklingsland når det gjelder å fremskaffe fossilfri 
energi. Uten slik bistand tror ikke IEA det blir mulig å nå nullutslipp i 2050. 

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050


 

Forum for Utvikling og Miljø Org. nr.: 971 274 646 www.forumfor.no 

Storgata 11, 0155 Oslo forumfor@forumfor.no  

 

Parisavtalen har et uttrykt mål om 50/50 balanse av klimafinansieringen til 
utslippsreduksjon og tilpasning. Vi er langt unna dette målet. For verdens fattige, 
som allerede er hardt rammet av klimaendringene, er en oppskalering av 
finansiering til klimatilpasning og da særlig innenfor jordbruk, matsikkerhet og 
vanntilgang. Finansieringen til klimatilpasningstiltak bør innrettes gjennom ulike 
kanaler, inkludert Tilpasningsfondet som i større grad rettes mot lokalt utviklede 
klimatilpasningstiltak enn det Grønne klimafondet. 

Samtidig er ikke tilpasning alltid tilstrekkelig, og finansiering av tap og skade som 
følge av de irreversible effektene av klimaendringene er også viktig for fattige og 
sårbare grupper.  

Klimatilpasning. Hele 90 prosent av fordrevne fra hus og hjem er fra de fattigste 
landene. Utgiftene for tilpasning til klimaendringene var i de fattige landene i 
2021 på 70 milliarder dollar årlig. Innen 2030 er de beregnet til å øke til 300 
milliarder dollar. Derfor vil et viktig sikkerhetstiltak være at målet om 100- 
milliarder dollar i året for klimafinansiering nås og at halvparten av midlene går til 
tilpasning, slik det er avtalt i Parisavtalen. Det er avgjørende at rike land 
anerkjenner at de har et ansvar for å finansiere tap og skade som følge av 
klimaendringer, i tillegg til utslippskutt og klimatilpasning. Norge må bidra med 
øremerkede midler til dette formålet. en egen mekanisme for  tap og skade. 
Under klimatoppmøtet i Glasgow kom det tydelig frem at verden ikke vil klare å 
sikre 1,5-2-gradersmålet dersom ikke klimafinansieringen til utviklingslandene er 
tilstrekkelig.  

 

Vennlig hilsen 

Kathrine Sund-Henriksen 
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