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Förslag
Utskottet för ett hållbart Norden föreslår att
Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser rekommandation
18/2019 som færdigbehandlet for rådets vedkommende
Bakgrund
Rekommendationen har följande formulering:
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd
att Nordiska ministerrådet följer upp med Sveriges ordförandeskap 2018 när
det gäller den utlovade utredningen om arkitekturen kring de nordiska miljöfinansieringsbolagen, med grund i NIB, NEFCO och NDF.
att Nordiska ministerrådet utarbetar mötesplatser för klimatinvesterare, privata och offentliga, för att fremme partnerskaber og diskutera gemensamma
standarder för klimatinvesteringar och kartlägga behovet av data för gröna investeringsmöjligheter således at investeringernes miljø og klimaeffekter synliggøres.
Meddelande från Nordiska ministerrådet
I det svenska ordförandeskapsprogrammet Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden 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 institutionerna NIB (Nordiska investeringsbanken), NEFCO (Nordiska miljöfinansieringsbolaget) och NDF (Nordiska utvecklingsfonden) samt de statliga utvecklingsfinansiärerna kan bidra till att fylla de gapen, med hänsyntagen till skillnader i institutionernas mandat och styrning.
NMRS har följt upp frågan med Sverige. De menar sig ha undersökt möjligheterna under ordförandeskapet men det visade sig tyvärr inte möjligt att prioritera detta förslag
bland övriga utredningsbehov.
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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 utanför Norden.
De nordiska finansministrarna deltar också i den nystartade globala Coalition of Finance 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 expertise in order to promote understanding of policies and practices for Climate action.
För att ta tillvara de ovan nämnda initiativens momentum och initiativ planerar finansministerrådet i NMR att under våren 2021 tillsammans med bl. andet nordiska
finansinstitutionerna (NIB, NEFCO) och Nordic Innovation arrangera ett event i
Skottland på detta tema.
Enligt Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019–2024 vil också den nordiska miljö- och klimatsektorn stödja och delta i dialog kring utvecklingen av finansieringslösningar för en grön omställning. Relaterat till detta planerar miljö- och klimatministerrådet i Nordiska Ministerrådet, att under 2020 arrangera en ministerkonferens om grön finansiering. Därtill har sektorn beställt en utredning ”Nordic study
on assessment and reporting of environment and climate-related effects of instruments on financial markets”, som förväntas publiceras under våren 2020.
Nordiska ministerrådet anser därför att rekommendationen är delvis uppfyld.
Nordisk ministerråd har i forbindelse med telefonsamtale og efterfølgende mailkorrespondance oplyst Nordisk råd at den nordiske platform for klimafinansiering i regi
af ministerrådets arbejdsgruppe for klima og luftforurening planlægger afholder en
række digitale webinarer og workshops, der har til formål at udveksle erfaringer med
bedste praksis og peer-to-peer-læring og vil destillere retningslinjer til støtte for nordiske regeringer i skabelsen af et klimakompatibelt virksomheds- og finansielt miljø.
Det overordnede mål er at drive den systematiske mobilisering af private finansieringer til klimaindsats og grøn vækst mere bredt. Platformen er vært for 30+ nordiske
virksomheder, investorer og tankeledere, der aktivt søger måder at mobilisere klimakompatibel finansiering.

Utskottets synpunkter
Udvalget finder at svaret for ministerrådet er interessant og at det delvist
imødekommer rekommandation 18/2018. I sær finder udvalget at finansministernes
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tilslutning til ’The coalition of financeministers for climate action’ samt den planlagte
opfølgning i form af event i Skotland og ministerkonference om grøn finansiering er
meget positivt.
Udvalget understregede vigtigheden at Norden støtter forskning og udbredelsen af
innovative teknologiske løsninger til resten af verden og noterer sig konklusionen fra
tidskrift Nordic Economic Policy Review 2019, som netop påpeger at de nordiske
landes optimalt set skal bidrage til klimatforbedring ved at støtte forskning i og eksportere nordiske innovative teknologiske løsninger til lande uden for Norden.
For så vidt angår redegørelsen ’Nordic study on assessment and reporting of environment and climaterelated effects of instruments on financial markets’ finder udvalget at dette er yderst relevant og samtidig repræsenterer et godt redskab til at initierer dialog mellem investorer og miljøfinansieringsinstitutionerne.
Udvalget finder initiativet til webinarer og workshops under den nordiske platform
for klimafinansiering i regi af ministerrådets arbejdsgruppe for klima og luftforurening meget relevant i forhold til at mobilisere yderligere klimafinansiering, fremme
partnerskaber og diskutere fælles standarder for klimafinansieringer. Udvalget noterer med stor tilfredshed at aktiviteterne er målrettet en bred vifte af aktører, herunder både offentlige og private investorer.
Med disse nye oplysninger anser udvalget rekommandationen for færdigbehandlet
for rådets vedkommende og ser med stor interesse frem til at blive yderligere orienteret om de pågældende seminarer og workshops.
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