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Uttalelse: 

Vi takker for anledningen til å gi innspill til Klima- og miljødepartementets høringsnotat 

"Perspektiver på en klimalov". Norsk klimanettverk vil gjerne komme med følgende innspill:  

Vi støtter innføringen av en klimalov og oppfordrer på det sterkeste regjeringen om å arbeide for 

at klimaloven fremmes og vedtas snarest.  

  

1 - Vil en klimalov gi merverdi i norsk sammenheng? 

Ja. 

Klimautfordringen er en stor, samfunnsomfattende utfordring som vi må ta store, 

samfunnsomfattende grep for å håndtere. 

Det er også et tankekors at norske klimagassutslipp har økt jevnt og trutt siden 1990, enda få land 

har vært i en bedre posisjon til å redusere egne utslipp i denne perioden både økonomisk og 

teknologisk. Det vi har i Norge av lovverk og reguleringer har ikke gitt den nødvendige 

overordnede styringen og overblikket som er nødvendig for å nå de målene vi har bred politisk 

enighet om. En klimalov vil kunne hjelpe til å sikre at vi som nasjon reduserer utslipp på tvers av 

alle sektorer og aktiviteter, og gir oss et verktøy som stiller oss bedre i stand til å lukke gapet 

mellom der vi er og der vi har sakt vi skal og må være. 

Vi mener også at det britiske grepet med å forankre de nasjonale klimamålene i loven og innføre 

karbonbudsjetter kan være en avgjørende suksessfaktor for at loven skal kunne drive den norske 
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klimaomstillingen fremover. Det gir tydelige rammer og forutsigbarhet for næringsliv og 

industri, både de aktørene som må kunne planlegge for å redusere sine utslipp men også aktørene 

som får åpnet nye markedsmuligheter for utslippsreduserende teknologier og andre løsninger. 

  

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

klimagassutslipp og effekter av tiltak?  

Ja. 

Ikke bare mer informasjon, men også bedre tilpasset informasjon. Dagens formidling gir ikke 

nødvendigvis de beste verktøyene til politikerne som skal velge veien fremover, næringslivet 

som skal gjøre investeringer for fremtiden og befolkningen for øvrig som må forberede seg på 

endringer. 

Informasjonen må ikke bare vise historikken av utslipp, hendelser og effekter av tidligere tiltak – 

men må gi et tydelig bilde av hvilke konsekvenser valgene vi tar i dag vil ha for fremtidige 

utslipp og andre klimarelaterte konsekvenser. 

Årlig rapportering til Stortinget vil både gi bedre muligheter for styring, men også fungere som 

en aktualitet for debatt og opplysning i samfunnet for øvrig. 

  

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

Hvilken rolle bør det i så fall fylle? 

Ja. 

Stikkordet er uavhengig. 

I Norge har vi svært dyktige fagpersoner i forvaltningen som støtter politikernes arbeid, men 

disse er til syvende og sist underlagt departementene og den politiske styringen. Et uavhengig 

klimaråd vil få en mye mer uavhengig rådgivende funksjon som kan sette rammer for 

klimapolitikken, foreslå karbonbudsjetter og rapportere direkte til Stortinget. 

Dette vil også kunne gjøre rådene mer tilgjengelige for folk utenfor statsapparatet, ettersom de 

vil komme utenfra i en egen prosess og ikke bare følge de interne kommunikasjonslinjene 

mellom direktorat og departement. 

  

Med vennlig hilsen, 

Kristoffer Robin Haug 
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