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Vedrørende offentlig høring av perspektiver på en klimalov   

Det vises til Offentlig høring – Perspektiver på en klimalov med frist 30.01.2015. Her inviterer 

klima- og miljøministeren næringslivet, organisasjoner og andre til å komme med innspill og 

synspunkter før regjeringen fatter beslutning om hvorvidt det skal settes i gang et arbeid med et 

lovforslag. Innspillene er bedt strukturert rundt følgende spørsmålsstillinger: 

 

 Vil en klimarammelov gi merverdi i norsk sammenheng? 

 Er det behov for mer rapportering og formidling av informasjon i Norge om 

klimagassutslipp og effekter av tiltak? 

 Vil et uavhengig klimaråd være et hensiktsmessig nytt tilskudd til norsk klimapolitikk? 

Hvilken rolle bør det i så fall fylle? 

 

Det er beklaglig at ingen folkevalgte organer er invitert med i høringsprosessen. All den tid Klima- 

og miljøministeren påpeker at det er «naturlig med en bred og direkte involvering i en sak som 

denne», er det svært uheldig at høringen ikke omfatter fylkeskommuner og kommuner.  

 

Videre vil jeg bemerke at klima og miljø er et sentralt og viktig politikkområde, både på lokalt, 

regionalt og statlig nivå. Oppfølging og fastsetting av klimapolitiske målsettinger er likeledes et 

politisk ansvar. Slik må det også forbli i fremtiden. 

 

Nordland fylkesting har satt regionale mål for reduksjon av klimautslipp i Regional plan- 

Klimautfordringene i Nordland 2011-2020. Oppfølging av planen er av fylkesrådet gitt høy 

prioritet. Spørsmålet om hvorvidt Norge bør innføre en egen klimalov oppfatter jeg derfor som en 

sentral problemstilling som også berører vårt politikkområde.  

 

Gjennom oppfølgingen av den regionale planen ser jeg blant annet viktigheten av å få synliggjort og 

formidlet regionens klimagassutslipp for å kunne vise til at de tiltakene som blir gjennomført har 

ønsket effekt. Det er også sentralt å få på plass statistikk over lokale klimagassutslipp. 

 

Til tross for at Norge ifølge høringsnotatet har et mer omfattende lovverk enn de fleste andre land, 

ser jeg et behov for et mer forpliktende regelverk knyttet til kutt i klimautslipp. I høringen er det 

imidlertid uklart hvordan en eventuell klimalov skal utformes. På nåværende tidspunkt er det derfor 

vanskelig å ta stilling til om en slik lov er ønskelig.  
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Jeg imøteser derfor at saken blir utredet nærmere og at alle berørte parter får god tid og anledning til 

å gi sine innspill. I en slik utredning bør det også gjøres en vurdering av bestemmelsene i plan og 

bygningsloven. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Hild-Marit Olsen 

fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Klima- og miljøminister Tine 

Sundtoft 
Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 

 
 

 

 
 

 

 


	sys_flett_sdm_kopimottaker
	Sdm_AMNavn
	Sdm_att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_landID
	Sdm_Land
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___1___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___1___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___1___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4
	tblvedlegg__Ndb_tittel___1___1
	tblvedlegg__Ndb_dokID___1___2

