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                     17,06,2014 
Til Klima- og miljødepartementet v/ Tine Sundtoft,  
Hanne Bjurstrøm og Aslak Brun 
 
Kopi til Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet 
 

Innspill til norske standpunkter under Climate Summit 2014. 
 
Norge skal delta på høyt nivå under Ban Ki-moons klimatoppmøte i New York i september.  
Forum for utvikling og miljø vil med dette spille inn noen punkter som vi mener bør 
inkluderes i Norges hovedinnlegg: 
 
- For Norge ligger målet om å begrense oppvarmingen så langt under 2 grader som mulig 

fast. Det må innebære at verden nærmer seg netto nullutslipp av klimagasser innen 2050. 
Norge skal være klimanøytralt senest i 2030. I tillegg vil vi etablere et mål om at Norge skal 
ha en 100 prosent fornybar energibruk innen 2050. 

 
- Norge har et høyt nivå av klimafinansiering allerede, og vi har til hensikt å øke våre bidrag 

til klimafinansiering betydelig i årene som kommer, med nye og friske midler. Norge vil 
komme med betydelige bevilgninger til Det grønne fondet allerede i år, og har allerede 
bevilget 5 millioner dollar til Tilpasningsfondet i år. Stigende beløp vil bli kanalisert 
gjennom disse institusjonene i årene som kommer. Viktige satsinger innen Norges 
internasjonale klimainnsats har vært, og vil fortsette å være, vårt arbeid for å bevare 
regnskog, og programmer som Energy+ og regjeringens strategi for matsikkerhet i et 
klimaperspektiv. 
 

- Norge bekrefter at vi vil levere vårt tiltenkte bidrag til Paris-avtalen tidlig i første kvartal 
2015.  

 
- Norge vil i tillegg allerede nå styrke sitt nåværende mål om utslippskutt tilsvarende 30 

prosent av våre utslipp innen 2020, til et mål om 40 prosent reduksjon fra 1990-nivået. Vi 
vil vurdere ytterligere økninger etter at review-prosessen fram mot COP 21 er avsluttet.  
 

- I tillegg til å en ambisiøs avtale under UNFCCC som trer i kraft i 2020, vil Norge jobbe for 
utslippsreduksjoner før 2020, gjennom FN og andre bi- og multilaterale kanaler. Vi trenger 
en global oppskalering av fornybar energi og forbedring av energieffektivitet.  Med 
fornybar energi og energieffektivisering bidrar vi ikke bare til utslippsreduksjoner, men til 
bekjempelse av fattigdom og forurensing, og for utvikling og bedre helse.   
 

- Norge erkjenner at for å nå togradersmålet må betydelige deler av verdens fossile 
energiressurser bli liggende i bakken.  Det er viktig at vi har en god diskusjon i 
verdenssamfunnet for å finne de beste virkemidlene for å få til dette, og for å sikre en 
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rettferdig overgang til lavutslippssamfunnet med tilgang til ren, fornybar energi for hele 
verdens befolkning. 

 
- Norge ser at klimaendringene raskt og allerede i dag er i ferd med å få alvorlige sosiale 

og økonomiske konsekvenser, ikke minst i fattige land med mindre evne til å øke sin 
motstandsdyktighet og bygge tilpasningsevne.  Spesielt er situasjonen 
bekymringsverdig for marginaliserte befolkningsgrupper, spesielt kvinner og barn som 
ofte er de som rammes hardest av effektene av klimaendringer.  Norge vil intensivere 
arbeidet for klimatilpasning og katastrofeforebygging, så vel innenlands som gjennom 
vårt internasjonale samarbeid. 

 
 
 
Andrew Preston, 
Daglig leder, 
Forum for Utvikling og Miljø 
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