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Svar NR rek. 18/2019 

Rekommendation 
Nordiska rådet rekommenderar i sin NR-rek 18 efter sessionen i september 2019  
 

- att Nordiska ministerrådet följer upp med Sveriges ordförandeskap 2018 när 
det gäller den utlovade utredningen om arkitekturen kring de nordiska miljö-
finansieringsbolagen, med grund i NIB, NEFCO och NDF. 

- att Nordiska ministerrådet utarbetar mötesplatser för klimatinvesterare, pri-
vata och offentliga, för att fremme partnerskaber og diskutera gemensamma 
standarder för klimatinvesteringar och kartlägga behovet av data för gröna in-
vesteringsmöjligheter således at investeringernes miljø og klimaeffekter syn-
liggøres.  

 

Svar 
I det svenska ordförandeskapsprogrammet Ett inkluderande, innovativt och tryggt Nor-
den beskrev det svenska ordförandeskapet följande ambition:  

Sverige undersöker möjligheterna att tillsätta en utredning om hur den nordiska miljö- och 
klimatfinansieringsarkitekturen kan optimeras. Syftet är 

att kartlägga finansieringsgap och komma med konkreta förslag på hur de tre nordiska in-
stitutionerna NIB (Nordiska investeringsbanken), NEFCO 

(Nordiska miljöfinansieringsbolaget) och NDF (Nordiska utvecklingsfonden) samt de stat-
liga utvecklingsfinansiärerna kan bidra till att fylla de gapen, med hänsyn 

tagen till skillnader i institutionernas mandat och styrning. 

NMRS har följt upp frågan med Sverige. De menar sig ha undersökt möjligheterna un-
der ordförandeskapet men det visade sig tyvärr inte möjligt att prioritera detta förslag 
bland övriga utredningsbehov.  

 

Den nordiska deklarationen om CO2-neutralitet understryker vikten av att samarbeta 

nordiska om att stödja green financing, uppmuntra nordiska företag och spridning av 

tekniska lösningar som kan bidra till CO2-neutralitet.  

 

Även forskningsslutsatsen från vår tidskrift Nordic Economic Policy Review 2019 var 

att de nordiska ländernas optimala sätt att bidra till klimatförbättring var att stödja 

forskning om och spridande av nordiska innovativa tekniska lösningar till länder utan-

för Norden.  
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De nordiska finansministrarna deltar också i den nystartade globala Coalition of Fi-

nance Ministers for Climate Action. 

 

I koalitionsarbetet har de deltagande finansministrarna förbundit sig (inom ramen för 

sina respektive nationella åtaganden och regel-verk) att arbeta i enlighet med 6 sk. 

Helsingforsprinciper.  

 

I den 2:a Helsingforsprincipen konstateras vikten av: Sharing experience and exper-

tise in order to promote understanding of policies and practices for Climate action.  

För att ta tillvara de ovan nämnda initiativens momentum och initiativ planerar fi-

nansministerrådet i NMR att under våren 2002 tillsammans med de nordiska finans-

institutionerna (NIB, NEFCO) och Nordic Innovation samt nordiska TPOs i UK, arran-

gera ett event i Skottland på detta tema. 

 

Enligt Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019–2024 vil också den nor-

diska miljö- och klimatsektorn stödja och delta i dialog kring utvecklingen av finan-

sieringslösningar för en grön omställning. Relaterat till detta planerar miljö- och kli-

matministerrådet i Nordiska Ministerrådet, att under 2020 arrangera en ministerkon-

ferens om grön finansiering. Därtill har sektorn beställt en utredning ”Nordic study 

on assessment and reporting of environment and climate-related effects of instru-

ments on financial markets”, som förväntas publiceras under våren 2020. 

 

Nordiska ministerrådet anser därför att rekommendationen är delvis uppfyld.  

 


