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Spørsmål fra ForUM for Utvikling og Miljø om klimamelding
ForUM for Utvikling og Miljø – et nettverk av 50 norske organisasjoner – og andre deler av norsk sivilsamfunn
har en lang og god tradisjon for å spille inn til regjeringens arbeid når den varsler om Stortingsmeldinger.
Dette åpne samarbeidet er viktig for at organisasjonene skal kunne gjøre et relevant arbeid opp mot norsk
politikk, og å fylle sin funksjon i et godt fungerende demokrati.
I Stortingsbehandlingen av ratifikasjon av Paris-avtalen fremkommer det at Stortinget ønsker en oversikt over
hvordan Norge skal gå frem for å oppfylle våre forpliktelser under avtalen i vårsesjonen 2017:
«Stortinget ber regjeringen – på egnet måte innen våren 2017 – legge frem for Stortinget en oppsummering
av de oppfordringene Paris-avtalen og Paris-beslutningen inneholder, og en oversikt over hvordan
oppfordringene skal følges opp videre»1
Vi lurer på hvordan regjeringen har planlagt å følge opp dette vedtaket, om en slik oppsummering kommer
i form av en klimamelding til Stortinget, hva den ville omfatte, og hvordan sivilsamfunnet kan spille inn?
Dette siden vi ønsker å sette i gang et koordineringsarbeid for et felles innspill fra våre medlemmer til
regjeringen i god tid. Samtidig haster meldingen, siden den må behandles før valget av et nytt Storting, og at
vi klimamessig ikke har råd til å vente med å sette i gang tiltak for å få ned nasjonale utslipp.
Siden Parisavtalen legger særlig vekt på offentlig bevissthet, deltakelse, tilgang til informasjon og samarbeid
på alle nivåer i gjennomføringen av avtalen2, har ForUM et særlig ansvar som kanal i dialogen mellom
regjeringen og norske utviklings-, og miljøorganisasjoner om gjennomføringen. Vi ser frem til å fylle denne
rollen videre i dialog med regjeringen fremover.
Vennlig hilsen

Borghild Tønnessen-Krokan
Daglig leder, ForUM for utvikling og miljø
1

Innst. 407 S (2015–2016): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/20152016/inns-201516-407/4/
2 “Affirming the importance of education, training, public awareness, public participation, public access to information and
cooperation at all levels on the matters addressed in this Agreement”, side 2 I Parisavtalen
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