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Jeg støtter forslaget om en norsk klimalov med forpliktende utslippsmål fordelt på sektorene, presis 
rapportering på hvordan målene skal oppnås, og et uavhengig klimaråd som kontrollerer at politikken 
samsvarer med klimamålene. 

Tendensen til å IKKE nå de nasjonale klimamålene som er satt gir dessverre folk grunn til å tvile på om 
politikerne tar sine egne mål og formuleringer alvorlig. Jeg mener det er all grunn til å tro at norske 
politikere mener alvor med sine klimaambisjoner, og at det ER politisk vilje til å ta klimamålene på alvor. 
Men problemet er at viljen har vanskelig for å komme til uttrykk i de beslutningene som påvirker resultatet 
– altså klimautslippene - mest. 

Situasjonen kan sammenlignes med den Norge sto i da oljeinntektene vokste kraftig på 1990-tallet. Det 
VAR politisk vilje til å ta vare på budsjettbalansen, men likevel gikk det hardt ut over helheten i budsjettet 
når alle gode enkeltsaker og –hjertesaker skulle få sitt. Løsningen ble som kjent en handlingsregel for 
innfasing av oljeinntekter i statsbudsjettet. Det har vært diskusjon om enkeltheter, om nivå etc, men som 
helhet er nesten alle enige om at handlingsregelen har vært vellykket. 

Nå trenger den poltiske viljen til å ta vare på klimaet en lignende politisk reform for å komme til uttrykk og 
skape de nødvendige resultater. Behovet for en klimalov med karbonbudsjetter og forpliktende mål kan 
sammenlignes med behovet for overordnet budsjettering i økonomien: Alle (gode) enkelt- og hjertesaker 
som kan øke klimautslippene, eller forhindre at de synker, må vurderes i lys av den effekten de har på det 
samlede utslippsnivået. Akkurat som Norge trengte handlingsregelen i økonomien, trenger vi klimaloven 
nå – med et sett av fasttømrede virkemidler under et tydelig, kvantitativt utslippstak. 

En klimalov skal hjelpe politikerne å inkludere klimahensyn i alle politikkområder. Den forplikter Stortinget 
til å kontrollere at klimamålene faktisk nås gjennom de virkemidlene regjeringen bestemmer. Jevnlige 
rapporter på effekten av tiltakene i alle sektorer vil være nødvendig for at summen av utslippene holdes 
innenfor målene. For å sikre at klimapolitikken er basert på vitenskapen, bør det opprettes et uavhengig 
klimaråd. De kan sikre at politikken stemmer overens med målene som er satt, og bør ha ansvaret for å 
sette delmål i form av karbonbudsjetter og rapportere til stortinget på hvorvidt de nås.  

 

Med vennlig hilsen  
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