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Høring – NOU 2009: 16 Globale miljøutfordringer – norsk politikk

Vi viser til Finansdepartementets brev av 16. september 2009 om ovennevnte.

Utredningen er avgitt til Finansdepartementet av et utvalg som ble oppnevnt ved
kongelig resolusjon 30. mai 2008. Utvalget, som overleverte sin innstilling 22. juni 2009,
har konsentrert sin diskusjon om følgende tre temaer:

 klimautfordringer,
 biologisk mangfold og
 miljøgifter.

Utvalget har foreslått en rekke tiltak knyttet til de tre nevnte områdene. Vi har ikke
spesifikt vurdert tiltakene, men vil påpeke at utvalget ikke har foretatt konsekvens-
analyser knyttet til de ulike forslagene sine og dermed ikke fulgt opp Utrednings-
instruksen krav om slike analyser. Etter vår vurdering er dette en svakhet ved
utredningen.

Utvalget har også gått gjennom de mest sentrale retningslinjene som ligger til grunn for
Finansdepartementets veileder i nytte-kostnadsanalyser og Finansdepartementets
rundskriv R-109/2005. Utvalget foreslår enkelte utvidelser, og drøfter og utdyper for
øvrig flere av de temaene som er behandlet i disse dokumentene. Utvalget foreslår bl.a.
at staten bør utforme en karbonprisbane og anslag for framtidige kraftpriser som skal
benyttes i statlige nytte-kostnadsanalyser, og at disse bør tas inn i Finansdeparte-
mentets veileder og rundskriv om nytte-kostnadsanalyser. Fornyings- og
administrasjonsdepartementet støtter disse to forslagene.



Side 2

Utvalget påpeker videre at det i dag ikke er noen sentral kvalitetssikring av nytte-
kostnadsanalyser utenom store prosjekter. Utvalget mener at det er behov for en større
grad av kvalitetssikring av utførte nytte-kostnadsanalyser. Ifølge utvalget bør en slik
kvalitetssikring legges til Finansdepartementet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet deler utvalgets oppfatning om behovet for
kvalitetssikring av utførte nytte-kostnadsanalyser. Dette behovet gjelder ikke bare
analyser knyttet til miljøreguleringen, men mer generelt. Departementenes fagpanel for
økonomiske konsekvensanalyser er et samarbeid mellom departementene, under
koordinering av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Fagpanelet har som
hovedmål å heve kunnskapen om samfunnsøkonomiske analyser i
departementsfellesskapet og bidra til å øke kvaliteten på konsekvensanalyser. Det vil
være naturlig å utnytte kompetansen i Fagpanelet ved kvalitetssikring av nytte-
kostnadsanalyser på miljøreguleringer så vel som på andre reguleringer.

Norge har forpliktet seg til å ivareta samers og lokalsamfunns tradisjonelle kunnskaper
knyttet til biologisk mangfold gjennom ratifikasjon av bl.a. FN-konvensjonen om
biologisk mangfold (CBD) fra 1992. I denne er urfolks- og lokalsamfunns kunnskaper,
innovasjoner og praksiser for bevaring av biologisk mangfold omtalt i art. 8 (j) og 10
(c). Konvensjonen har et eget arbeidsprogram for urfolksrelaterte saker knyttet til
oppfølgingen av art. 8 (j). Under denne artikkelen er det utviklet en rapportserie kalt
“Composite Reports on the Status and Trends Regarding the Knowledge, Innovations
and Practices of Indigenous and Local Communities”. Her omtales også samiske
forhold. I denne sammenheng vil vi også vise til biomangfoldsloven § 8 om betydningen
av erfaringsbaserte kunnskaper i forhold til ivaretakelsen av biologisk mangfold.

Vi konstaterer at NOU 2009: 16 ikke omtaler eller omhandler miljømessige utfordringer
og perspektiver knyttet til samer og andre urfolksgrupper. Dette gjelder også
utredningens kapittel 5 om biologisk mangfold. Foreliggende NOU har ikke fokus på
hvordan kulturen og levemåten i samiske og urfolkssamfunn vil være truet av
klimaendringer, miljøpåvirkninger og tap av biologisk mangfold. I dag skjer disse
negative prosessene i raskere tempo enn tidligere antatt i arktiske områder.

Vi ber om at Finansdepartementet inkluderer samisk og urfolks perspektiv i den videre
oppfølgingen av utredningen om globale miljøutfordringer. Det er avgjørende at norsk
politikk omtaler strategier og løsninger som kan bidra til å berge biologisk mangfold og
tradisjonskunnskap i ulike urfolkssamfunn. Like viktig er det å inkludere tiltak som
hindrer ødeleggende utslipp av miljøgifter som allerede er til stor trussel for urfolks
levesett, og derved eksistensen av urfolks samfunn.

Finansdepartementet bør involvere Sametinget på et tidlig tidspunkt i den videre
oppfølging av NOU’en, jf. avtale av 2005 om konsultasjoner mellom norske myndigheter
og Sametinget.



Side 3

Saken har vært forelagt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Difis høringsuttalelse
følger vedlagt.

Med hilsen

Bjørn Magnus Jakobsen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

R. Ingvild Berg
førstekonsulent

Vedlegg: Brev av 09.12.2009 fra Direktoratet for forvaltning og IKT.








