
 

 

 

 FNs klimaforhandlinger i Bonn 8-18 mai 2017  
– norsk strategi for forhandlingene og oppfølging av Parisavtalen 
 

Klimakonvensjonens partskonferanse i Marrakech (COP 23) var også det første partsmøte 

under Parisavtalen. Forhandlingene om regelverket for implementeringen av avtalen hadde 

god framdrift på viktige områder som måling og rapportering, klimatilpasning og global 

gjennomgang. Forhandlingene om regelverket for utslippsreduksjoner ble imidlertid 

vanskelige og Marrakech-møtet ga lite framgang. Parallelt med regelverksutviklingen la det 

marokkanske presidentskapet stor vekt på å vise at det leveres på utslippsreduksjoner i mange 

sektorer med bredt engasjement fra næringsliv og organisasjoner. Nye initiativ ble lansert, 

blant annet den globale 2050 plattformen for samarbeid om utvikling av langsiktige 

lavutslippsstrategier, hvor Norge ble med som partner.   

 

Det første partsmøtet under Parisavtalen satte 2018 som frist for ferdigstillelse av regelverket. 

Skal dette nås bør de første utkastene til tekst være klare ved utgangen av COP 23 i Bonn i 

desember. Dette stiller store krav til framdrift på flere områder, inkludert substansielt teknisk 

arbeid. Fra norsk side vil det arbeides for at det i Bonn blir enighet om nødvendig teknisk 

arbeid frem mot COP 23. Et annet viktig spor i 2017 er arbeidet med å få på plass opplegget 

for en god fasilitativ dialog i 2018.  

 

Forhandlingene skal skje samtidig som det er gitt signaler om betydelige kutt i 

klimafinansiering fra USA, og det er usikkerhet om Trump-administrasjonens veivalg for 

USAs tilknytning til Parisavtalen. Hvor stor effekten vil bli avhenger av flere forhold, blant 

annet andre lands ønske og evner å stå ved Parisavtalen og dens forpliktelser. Hittil har andre 

land klart signalisert at de vil følge opp og gjennomføre Parisavtalen. I oppfølgingen ligger 

også forpliktelsene industriland har til å støtte utviklingsland. Selv om ikke andre industriland 

på egenhånd skal fylle finansieringsgapet USA etterlater seg, har andre industriland gitt 

uttrykk for at de står fast ved de kollektive forpliktelsene i Parisavtalen.   

 

Sterke allianser på tvers av tradisjonelle skiller mellom industriland og utviklingsland kan 

også bli en viktig "buffer" inn i forhandlingene. Norge ønsker å bruke uformelle arenaer 

utenfor forhandlingene for å modne forhandlingsområder, inkludert rammene for den 

fasilitative dialogen. Tillit som skapes i slike møter kan gi en positiv effekt inn i 

forhandlingene. At World Economic Forum og andre sentrale arenaer fortsetter å sette klima 

høyt på agendaen er også viktig og tillitsskapende.  

 

Det må imidlertid forventes at trykket fra noen få land som vil gjeninnføre todeling av ansvar 

mellom industriland og utviklingsland, og gjennom dette hindre utvikling av regelverket 

under Parisavtalen, vil bli like sterkt som i Marrakech. Fra norsk side vil fokuset ligge på å 

fremme praktiske løsninger i tråd med Parisavtalens bestemmelser som på ulik måte gir 

nødvendig differensiering ut fra ulike nasjonale omstendigheter, og bl.a. har større grad av 

frivillighet for de minst utviklede landene og de små øystatene. Disse løsningene vil finne sitt 

format under de ulike arbeidssporene for regelverksutviklingen og utvikles i eget tempo. 

Samtidig vil Norge bidra til å sikre at det samlede regelverket er helhetlig og konsistent. 

Arbeidet må bygge på eksisterende veiledninger. 

 

For utslippsreduksjoner skal det utvikles ytterligere veiledning og regler for utforming og 

bokføring av de nasjonalt fastsatte bidragene (NDCer). Partene har meldt inn mange ulike 

typer mål, fra økonomidekkende utslippsreduksjonsmål til kvalitative tiltaksmål. Norge mener 



 

 

det er behov for mer detaljert informasjon for at Partene kan imøtekomme kravene om 

transparens, åpenhet og forståelse av landenes utslippsmål som ligger i Parisavtalen. Det er 

viktig at denne veiledningen favner alle typer utslippsmål, inkluderer alle sektorer og 

aktiviteter som er relevant for de respektive målene, og at det gis informasjon om 

forutsetninger og tilnærminger brukt både i utforming av og som vil brukes i bokføringen av 

målet. Bruk av internasjonale markeder for kvoter/utslippsreduksjoner bør komme frem, og 

landsektorens rolle bør klargjøres.  

 

Under bokføring må reglene sikre at landene gjennom bokføring av utslipp og opptak mot 

utslippsmål gir klarhet i om målet faktisk ble oppnådd. Da er det viktig at land bokfører for 

sin NDC etter at målåret er nådd. Kravene til bokføring skal gjelde alle NDCer og være felles 

for alle land. Det bør ses hen til eksisterende veiledning under Konvensjonen, 

Kyotoprotokollen og REDD+-rammeverket.  

 

Fra norsk side mener vi det er viktig at veiledning knyttet til landsektoren i størst mulig grad 

skal omfattes av den veiledningen som utvikles for informasjon, måling og rapportering og 

bokføring.   

 

For marked er det nødvendig å lage veiledning på hvordan man unngår dobbelttelling og 

sikrer miljøintegritet ved bruk av internasjonalt overførbare kvoter/utslippsreduksjoner. 

Arbeidet vil favne samarbeidstilnærminger i og utenfor den nye mekanismen som er etablert 

under Parisavtalen. Norge legger vekt på regelverksutvikling for den nye mekanismen og vil 

bl.a. arbeide for at den skal kunne ha et bredere nedslagsfelt enn den grønne 

utviklingsmekanismen under Kyotoprotokollen og at den nye mekanismen også skal kunne 

omfatte hele sektorer. 

 

Tilpasning til klimaendringer er for mange utviklingsland sentralt for deres tilslutning til 

Parisavtalen. Diskusjonene om innretningen av tilpasningskommunikasjon og hvordan land 

skal rapportere på framdrift opp mot det globale målet for klimatilpasning vil fortsatt være et 

hovedtema i Bonn. Norge mener at et hovedformål med tilpasningskommunikasjonen bør 

være å dele kunnskap som et ledd i å styrke landenes kapasitet til å tilpasse seg 

klimaendringer. 

 

Under finansiering skal det under SBSTA utvikles modaliteter for rapportering av 

finansinformasjon under Parisavtalen. Arbeidet under OECD bør være en byggestein i det 

videre arbeidet. Det blir viktig å enes om prosess og tidsløp. En utfordring vil være 

rapportering av mobilisert privat klimafinansiering. I Bonn vil det også være et 

rundebordsmøte for å diskutere hvordan industrilandene skal levere oppdatert informasjon 

annethvert år for klimafinansiering, i tråd med Parisavtalens artikkel 9.5. Selv om det inngår i 

diskusjonen om innsats før 2020, vil veikartet for å nå målet om klimafinansiering til 

utviklingsland på 100 mrd. USD årlig før 2020 være et viktig bakteppe i diskusjonene, bl.a. 

for arbeidsgruppemøtet om langsiktig klimafinansiering som finner sted i uke to av 

forhandlingene i Bonn. 

 

For teknologiutvikling vil Bonn-møtet fortsette arbeidet med det nye rammeverket for 

teknologiutvikling under Parisavtalen. Det er behov for en vesentlig forsert utvikling og 

implementering av klimavennlig teknologi. Det er viktig med god koordinering av arbeidet 

under Teknologimekanismen og andre relevante områder, men slik at man unngår å duplisere 

eksisterende arbeid. 

 



 

 

Det skal under Parisavtalen lages regler for et styrket måle- og rapporteringssystem for tiltak 

og støtte, der tiltak inkluderer både utslippsreduksjoner og klimatilpasning. Måling og 

rapportering vil vise landenes gjennomføring, og er viktig for å bygge tillit til 

implementeringen av Parisavtalen. Arbeidet med regelverket har vist fremgang, men det 

gjenstår mye arbeid før man kommer frem til et tekstutkast med mulig struktur og elementer. I 

arbeidet opp mot COP 23 bør det trekkes på det beste i det eksisterende 

rapporteringsregelverket, men unngå todelingen mellom industri- og utviklingsland som 

ligger i dagens regler.  

 

Innretningen av de femårige globale gjennomgangene av kollektiv framdrift under 

Parisavtalen skal utvikles, og de globale gjennomgangene skal gi informasjon som landene 

skal se hen til når de fastsetter sine nasjonale bidrag. Gjennomgangene vil dermed understøtte 

dynamikken om høyere ambisjoner og økt innsats over tid i Parisavtalen. Norge skal arbeide 

for at gjennomgangene bygger på et best mulig vitenskapelig grunnlag, særlig FNs 

klimapanels rapporter. Norge ønsker en organisering av de globale gjennomgangene som 

understøtter dette ved at en innledende teknisk dialog legger grunnlag for en politisk 

høynivådialog. Det er viktig at partene enes om et langsiktig design av den globale 

gjennomgangen og ikke detaljstyrer og låser inne gjennomganger som skal finne sted flere tiår 

frem i tid.  

 

Parisavtalens mekanisme for etterlevelse trenger ytterligere regler for å bli operasjonell. Det 

bør blant annet besluttes hva som setter i gang komiteens arbeid, der også andre aktører enn 

parter bør kunne gjøre dette. Arbeidet skal være fasiliterende og tilretteleggende, men likevel 

ha klare regler og prosedyrer for etterlevelse av de rettslig bindende forpliktelsene, f.eks. 

gjennom utarbeidelse av en handlingsplan for etterlevelse. 

 

Kapasitetsbygging er helt nødvendig for å få en effektiv implementering av Parisavtalen og en 

integrert del av aktiviteter knyttet til tilpasning, finansiering, teknologiutvikling og -

overføring samt måling og rapportering. Norge vil arbeide for et styrket rammeverk for 

kapasitetsbygging under Klimakonvensjonen, blant annet gjennom den nye Paris-komiteen 

for kapasitetsbygging. Det blir viktig at man unngår å duplisere eksisterende arbeid. 

 

Andre saker 

I den videre oppfølgingen av avtalen og i utformingen av regelverket under Parisavtalen skal 

Norge bidra til å sikre at tiltak som skal iverksettes respekterer menneskerettigheter og 

likestilling, tar hensyn til naturmangfold og nødvendigheten av rettferdig omstilling av 

arbeidsstyrken. Norge vil fortsette å arbeide for inkluderende prosesser under 

Klimakonvensjonen og at urfolk får delta i beslutningsprosesser som angår dem både på 

nasjonalt og internasjonalt nivå. Sivilsamfunnets rett til informasjon og medbestemmelse skal 

fremmes i tråd med norske posisjoner på dette området. 

 

I 2017 vil fremtiden til Tilpasningsfondet som ligger under Kyotoprotokollen bli et viktig 

tema. I Bonn vil det være viktig å få framdrift og derfor bør samtalen dreie seg om substans 

og hva som skal til for at fondet konkret kan tjene Parisavtalen på en god måte, noe Norge er 

positiv til. Det er nødvendig med diskusjon om løsninger for å sikre fondet inntekter på kort 

og lengre sikt.  

  

Under Partsmøtet i 2018 (COP24) skal det avholdes en fasilitativ dialog med en gjennomgang 

av kollektiv innsats av det langsiktige utslippsmålet i Parisavtalens artikkel 4.1. Denne 

dialogen, med fokus på utslippsreduksjoner, har som mål å stimulere til økte ambisjoner når 



 

 

landene skal sende inn sine nasjonalt fastsatte bidrag i 2020. Dialogen vil være den første 

politiske "foten i bakken" etter Paris. Den vil ha stor signaleffekt om Parisavtalens soliditet. 

Det marokkanske presidentskapet og det innkomne presidentskapet, Fiji, skal gjennomføre 

konsultasjoner i 2017 og legge fram en plan for innretning av dialogen under COP23. 

Utformingen av dialogen må balansere det å skape tilstrekkelig trykk og tyngde, med risiko 

for stor fallhøyde i en tid preget av usikkerhet i det internasjonale klimaarbeidet. Norge vil 

fremholde betydningen av en ambisiøs dialog som legger stor vekt på å mobilisere bredt, 

fremme praktiske løsninger og gi tydelige politiske signaler om at partene vil leve opp til 

Parisavtalen. FNs klimapanel utarbeider en spesialrapport om effekten av 1,5 graders global 

oppvarming sammenlignet med førindustriell tid, og relaterte utslippsbaner. Denne vil utgjøre 

en viktig vitenskapelig basis for dialogen.  

 

For flere av de sakene som kommer opp i Bonn er det viktig å legge til rette for at arbeidet 

bygger på et best mulig faglig og vitenskapelig grunnlag bl.a. gjennom FNs klimapanels 

rapporter.  

Vi ser en tendens mot mer lukket for deltakelse fra representanter for sivilsamfunnet. Norge 

vil arbeide for at forhandlingene skal være preget av åpenhet og inkludering og at 

sivilsamfunnet og andre interessenter skal ha anledning til å observere forhandlinger.  

 


