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Til Klima- og miljøminster Tine Sundtoft,

ForUMs posisjon på en norsk klimalov

ForUM takker for muligheten til å komme med vårt svar på departementets forespørsel om

synspunkter på en eventuell norsk klimalov.

ForUM er av den mening at regjeringenburde starte et utredningsarbeid med sikte på å komme med et

forslag om en norsk klimalov. Etter 20 år med norsk klimapolitikk strever vi fortsatt med å hindre at

utslippene øker. I klimaforliket fra januar 2008 gikk et stortingsfiertall inn for at Norge fram til 2020

skal redusere de globale utslippene tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp. Likevel er det et stort gap

mellom det utslippsregimet det legges opp til i statens planleggingsarbeid og det som står i norske

klimamål. De nødvendige tiltak for å nå disse målene blir ikke gjort. Tvert imot, alle signaler viser at

utslippene går opp i stedet for ned. De samlete norske utslippene av klimagasser økte med 0,2 prosent

fra 2012 til 2013. og det er lite som peker i retning av betydelig reduksjon i utslippene fra

petroleumssektoren. som er den sektoren som står for økning i innenlandske utslipp.

Vi forventer at Stortingsmeldingen om klima som kommer februar 2015, vil inneholde skjerpede mål

for reduksjon av innenlandske utslipp, og en rekke tiltak og virkemidler. ForUM mener først og fremst

at det er svært viktig at meldingen setter ambisiøse mål for reduksjon av innenlandske utslipp, i tråd

med vår økonomiske evne til å gjøre de nødvendige omstillinger, og det ansvar som påhviler landet

som en storeksportør av olje og gass. Med ambisiøse mål blir det svært viktig å ha størst mulig grad

av sikkerhet for at tiltakene som blir foreslått i klimameldingen faktisk blir gjennomført og fører til at

utslippsbanen peker nedover på lang sikt. En klimalov vil lovfeste nasjonale klimamål, og vil flytte

diskusjonen fra om til hvordan, ved å ta klimahandlingene ut av kortsiktige politiske prioriteringer og

inn i et lovverk. Den vil kunne gi politikerne det handlingsrornmet de trenger for å ta nødvendige

beslutninger for å nå klimamålene.

Klimaloven bør som minimum inneholde følgende hovedelementer:

i) Lovfesting av nasjonale klimamål

ii) Karbonbudsj etter som fordeler utslippskutt pa sektorer
t

iii) Årlig rapportering til Stortinget på måloppnåelsen

Merverdi av en norsk klimalov:

For det første vil en lovfesting av klimamålene gi den nødvendige langsiktighet for å sikre at alle

aktører deltar i det grønne skiftet som er avgjørende for å nå full karbonnøytralitet. Dernest bør det

gjennom et karbonbudsjett etableres mål om utslippsreduksjoner i alle sektorer. Slik fordeles også

ansvar og tiltak mellom de forskjellige sektorene i samfunnet, samtidig som det gir en mulighet for

overføring av utslipp mellom sektorer dersom det skulle bli nødvendig. Klimalovens merverdi er å

sørge for at dette kan skje uten at de samlede målene svekkes.

Rapportering og formidling av informasjon



Årlige rapporter til Stortinget vil gjøre det lettere åjustere kursen underveis, ved å innføre nye eller
endrede tiltak dersom resultatene uteblir. Samtidig blir det enklere å se resultater av arbeidet med å
redusere nasjonale klimagassutslipp, noe som vil motvirke det gjengse inntrykket av at «ingenting
skjer», og kan stimulere til okt støtte og innsatsvilje i befolkningen, i næringslivet, hos politikere og i
det sivile samfunn.

Stortinget skal fastsette langsiktige mål for utslippsreduksjoner, basert på anbefalinger fra fagfolk fra
forskjellige disipliner. Landet må redusere nasjonale utslipp i tråd med en ambisjon om å bli
klimanoytral innenfor den tidsrammen som bestemmes av Stortinget, og i overensstemmelse med
IPCCs anbefalinger. Regjeringen har ansvar for å velge å gjennomføre de virkemidler som skal til for
å nå målene.

ForUM ser i skrivende stund fram til regjeringens nye klimamelding, som er varslet 6. februar, og som
vil legge de overordnede mål og rammer for klimapolitikken fram til 2030. Vi forventer at det blir en
åpen prosess omkring de nye målene som skal settes for Norges utslippsreduksjoner, og ser fram til å
fremme våre synspunkter på både arnbisjonsnivå og foreslåtte virkemidler.

Med vennlig hilsen
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