
Finansdepartementet
Boks 8008 dep
0030 Oslo

postmottak@fin.dep.no

Deres ref.: 11/951 JNH/NZM

15.01.2013

Framtideni våre henders høringsuttalelse til NOU2012: 16 Samfunnsøkonomiske
analyser

Framtiden i våre hender viser til NOU2012: 16 og avgir med dette vår høringsuttalelse.
Vikonsentrerer våre innspill til de delene av NOU'ensom berører karbonprising.

Karbonpris
Forslaget om å sette kroneverdi på utslipp av klimagasser er svært viktig og riktig.
Mangeoffentligeinvesteringer og prosjekter leder til endringer i klimagassutslipp,og til
nå har kostnaden ved disse utslippene, eller gevinsten ved klimavennligeinvesteringer,
ikke blitt viet nok plass i de samfunnsøkonomiske analysene. Dagensutbredte praksis
med å leggetil grunn at eksterne virkninger av klimagassutslipp er ivaretatt gjennom
allerede ilagte avgifter og kvotepris, er etter vårt syn utilstrekkelig.

Norgehar gjennomvedtak på Stortinget forpliktet seg til å redusere egne utslipp med 30
prosent innen 2020 forhold til referansebanen, og bli karbonnøytral innen 2050. I
tillegghar vi støttet internasjonale avtaler der togradersmålet leggestil grunn. Det
innebærer at rike land, inkludert Norge,må kutte sine utslipp med minst 85 prosent
innen 2050. Dersom disse politiske målene følgesopp,vil det ha klare implikasjoner for
samfunnet vårt, blant annet i form av en høyere pris på klimagassutslipp.

Framtiden i våre hender støtter Klima-og forurensingsdirektoratets innspill,der de
påpeker at det er avgjørende at det settes en felleskarbonprisbane og at denne vurderes
på tvers av samfunnssektorenel. Viser for oss at denne banen følger fra togradersmålet,
som beskrevet av utvalget (NOU2012: 16, s. 133).Altsåat framtidige
samfunnsøkonomiske analyser benytter marginal rensekostnad avledet fra
togradersmålet som kalkulasjonspris for klimagassutslipp.Dette er en fornuftig løsning,
all den tid myndighetene har til hensikt å oppfylletogradersmålet. Dette vil,som
utvalget påpeker, også sende politiske signaler om at Norgefører en troverdig
klimapolitikk.Det er også helt korrekt, som utvalget skriver, at dagens avgifter ogsåbør
tilpasses i tråd med togradersmålet.

Framtiden i våre hender mener det er bra at NOU2012: 16 særlig drøfter justering for
eksterne virkninger ved klimagassutslipp.Vistøtter også anbefalingen om at justeringer
for framtidig politikkutviklingmå samles i sensitivitetsanalyser. Sensitivitetsanalyser
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bør være regelen, heller enn unntaket i spørsmål som berører klima og miljø,da dette er
et politikkområde som preges av stor usikkerhet og forhåpentligvis snarlig endring.

Framtiden i våre hender vil avslutningsvis påpeke at beslutningstagere må anvende
samfunnsøkonomiske analyser med nennsomhet. Deutgjør en viktig del av
beslutningsgrunnlaget, men bør, som også NOU2012: 16 påpeker, ikke tolkes som
endelige svar på hva som er i samfunnets beste i en videre forstand.
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