
Høringsinnspill til stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2022 

 

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av 57 norske sivilsamfunnsorganisasjoner, vil 

med dette sende sine innspill til finanskomiteens behandling av det reviderte nasjonalbudsjettet 

for 2022. 

 

Vi kan ikke hjelpe oss selv ved å ta fra dem som har minst  
 

Verden står i en prekær situasjon i kampen for å nå bærekraftsmålene. 100 millioner mennesker har 

havnet i ekstrem fattigdom som følge av Covid-19 pandemien, klimaendringene og naturkrisen er akutt og 

krigen i Ukraina har ført til en matvarekrise som har fått Verdensbanken til å advare mot en «menneskelig 

katastrofe». I en slik situasjon burde støtten til de mest sårbare i verden være den siste salderingsposten 

for et norsk budsjett. Omprioriteringen vil gjøre Norge til den største mottakeren av norsk bistand, og vil i 

praksis bety at regningen for flyktningutgiftene sendes til mennesker i ekstrem nød og fattigdom på et 

tidspunkt der Norge henter inn store inntekter som en direkte konsekvens av krigen i Ukraina.  

ForUM mener regjeringens forslag om å omprioritere midler fra bistandsbudsjettet for å dekke kostnader 

tilknyttet ankomsten av ukrainske flyktninger bryter med et viktig prinsipp om at vi ikke skal ta fra verdens 

fattige for å finansiere egne kriser. FNs generalsekretær har allerede omtalt forslaget som «alarmerende» 

og uttrykt sin bekymring for statsministeren, og en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner har uttrykt sin 

bekymring for konsekvensene av en slik prioritering. 

ForUM har forståelse for at den økonomiske situasjonen gjør at det er nødvendig å begrense bruken av 

midler som overføres til budsjettet fra Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Det er forståelig at regjeringen 

ønsker å unngå en overoppheting av norsk økonomi. Vi vil samtidig påpeke at midler som brukes på 

utviklingshjelp ikke går inn i den norske økonomien, dermed er bistandsbudsjettet en av få budsjettposter 

som kan tilføres midler fra pensjonsfondet uten å bidra til en videre stimulering av norsk økonomi.  

 

ForUM mener det er viktig at Stortinget sender et tydelig signal om at Norge ikke vil ta fra verdens mest 

sårbare for å finansiere egne kriser, og ber om at komitéen tar inn følgende merknad i behandlingen av 

programområde 03 Internasjonal bistand i revidert nasjonalbudsjett: 

 

- Komiteen ber Regjeringen om ikke å omprioritere 4 mrd. kroner innenfor eksisterende 

bistandsbudsjett. ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge må dekkes ved å øke bistandsbudsjettet 

med 5,8 mrd. kroner. 
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