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Høringssvar om forslag til klimalov - politisk vedtatt 

 
 Vi takker for muligheten til å gi innspill til Klima- og miljødepartementets høringsnotat 
«Forslag til lov om klimamål (klimaloven)». Kristiansand kommune vil benytte anledningen til 
å sende følgende innspill:  
 
For å få bli et lavutslippssamfunn må vi ha tydelige mål og en plan for hvordan vi gradvis kan 
omstille oss og kutte utslipp. Klimaloven vil bidra til dette. Det er en overordnet prosesslov, 
som skal sørge for at klimapolitikken holdes på dagsorden år for år, og tallfeste for hvor store 
utslipp som kan tillates for at Norge blir et lavutslippssamfunn i tråd med Paris-avtalen. Dette 
må følges opp med vedtak om hvor store utslipp som kan tillates i hver stortingsperiode, og 
handlingsplaner som definerer utslippsbaner og tiltak i alle sektorer i samfunnet.  
 
Kristiansand kommune støtter innføringen av en klimalov som etablerer en tydeligere ramme 
for norsk klimapolitikk. Dette vil også kunne påvirke kommunenes mulighet til å bidra til 
måloppnåelsen.  
 
Kristiansand kommune mener at klimaloven bør inkludere følgende elementer:  

1. Klimaloven bør i lovteksten presisere hva som menes med et lavutslippssamfunn og 
at det også er utslipp i Norge som skal kuttes.  

2. Formannskapet i Kristiansand kommune anbefaler å lovfeste at kommuner innfører 
klimabudsjett for å tallfeste hvordan kommunebudsjetter skal og kan følge opp 
vedtatte klimamål. Modellen fra Oslo kommune er et eksempel på hvordan dette kan 
gjøres.  

3. Følgende som er fremhevet i prinsippene i budsjettforliket bør fremkomme tydeligere i 
endelig lovtekst: «Det skal lovfestes en femårsmekanisme som i Paris-avtalen, som 
innebærer at regjeringen, for å fremme omstillingen til et lavutslippssamfunn, skal 
legge fram for Stortinget fornyede delmål som delmål fram til 2050. Fra 2020 og med 
fem års intervaller skal regjeringen gjøre opp status og legge fram nytt klimamål 
fortrinnsvis ti år fram i tid. Klimamål skal legge til grunn beste oppdaterte 
vitenskapelige kunnskap på fastsettelsestidspunktet, være tallfestede, målbare, 
rapporterbare og verifiserbare, innebære en progresjon fra forrige mål, og fremme 
gradvis omstilling fram mot 2050. Klimamål skal fastsettes konsistent med Norges 
bidrag under FNs Klimakonvensjon og eventuell felles gjennomføring med EU».  
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4. Lovteksten bør presisere at rapporteringen loven retter seg mot, skal omfatte alle 
norske utslipp, altså også utslipp i kvotepliktig sektor. Dette for å gi et fullstendig bilde 
av utslippssituasjonen og aktuelle tiltak.  

5. Det bør vurderes om Norges bidrag til utslipp fra internasjonal skips- og flytrafikk skal 
inkluderes i utslippsbudsjettene. 

 
Kristiansand kommune oppfordrer regjeringen om å styrke og konkretisere innholdet i 
lovforslaget. En effektiv klimapolitikk som kan skape ny og bærekraftig verdiskaping krever 
tydelige måltall for Norge, utslippstak på kort og lang sikt, konkrete handlingsplaner og 
jevnlig rapportering til Stortinget.  
 
Vi anbefaler også at staten øremerker penger til gjennomføring av klimaplanlegging i 
kommunene.  
 
Kristiansand kommunes høringssvar er i tråd med KS anbefalinger og innspill knyttet til 
kommunenes rolle i arbeidet med å redusere Norges klimagassutslipp og bidra til utviklingen 
av lavutslippssamfunnet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen,  
 
Tor Sommerseth  
Rådmann  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten 
underskrift  

 
 
  
 
 
  

         
 
 


