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Svar på Nordisk Råds rekommandasjon 41/2021 om Ungdommens fond for klima og 

biodiversitet   

 

 
Nordisk Råd vedtok 4. november 2021 nedenstående rekommandasjon etter forslag fra Udvalget for 
et Holdbart Norden:  
 
Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer  

 

at bidrage med yderligere offentlige penge til Ungdommens fond for klima og biodiversitet. 

 

Norge har som formannskap i Nordisk ministerråd i 2022 koordinert utarbeidelsen av et felles svar 

fra de nordiske lands regjeringer.  

 

Rekommandasjonen knytter seg til Nordisk råds rekommendasjon 38/21 hvor rådet anbefaler  

Nordisk ministerråd i samarbeid med Nordisk råd og UNR, å etablere Ungdommens fond for klima 

og biodiversitet. Fondet ønskes etablert også i samarbeid med de nordiske miljøfinansierings-

institusjoner, samt ved å invitere pensjonskasser, fonder og interesserte til å bidra til fondet. 

Likeledes anbefales det å etablere en styringsmodell hvor ungdommen styrer og leder fondet og at 

unge involveres i prosjektene det bevilges midler til. 

 

Som en del av budsjettkompromisset i forbindelse med Nordisk ministerråds budsjett 2022 er det 

avsatt 0,8 MDKK med "henblik på forberedelse og eventuel etablering af en nordisk ungdomsfond for 

klima- og biodiversitet. Som ledd i forberedelserne skal der ske dialog mellem relevante parter, herunder 

Nordisk råds udvalg for et Holdbart Norden". 

 

Ungdomsaktiviteter under klima- og miljøsektoren i Nordisk ministerråd  

 
De nordiske regjeringene og de selvstyrte områdene prioriterer høyt å involvere unge i miljø- og 
klimaspørsmål. De unge representerer framtiden og bør ha en sterk stemme i klima- og 
miljøarbeidet.   

 

Det er allerede igangsatt eller planlagt en rekke ungdomsprosjekter og aktiviteter i regi av Nordisk 

ministerråd og de nordiske landene:  

• Biodiversitetsprojektet der de unge har utarbeidet "Nordic Youth Position Paper on 
Biodiversity" med budskap for utforming av det globale Post 2020 rammeverket om 
biologisk mangfold under konvensjonen om biologisk mangfold.  

• Prosjekt om Stockholm + 50  som også omfatter ungdomsaktiviteter i tilknytning til FNs 
miljøforsamling (UNEA5.2). Det er bevilget 1,5 MDKK til prosjektet. Målsettingen er å 
inkludere et ungdomsperspektiv i alle tematiske deler av forberedelsene til Stockholm+50. I 
tillegg er hensikten å fremme hensiktsmessig deltakelse ved fremtidige FN-møter. 



 

 

Side 2 
 

Stockholm Youth Task Force kommer også å legge til rette for ungdomskonsultasjoner og 
mobilisere ungdomsorganisasjoner. Nordiske ministerrådet er en viktig partner.  
Sverige/Nordiske ministerrådet planlegger et møte under Stockholm+50 mellom nordiske 
ungdommer og de nordiske miljø- og klimaministrene der ungdomssidan gis mulighet til å 
foreslå agendaen.   

• Det norske formannskapet planlegger også et ungdomsarrangement i tilknytning til det 
nordiske klima- og miljøministermøtet i november 2022, og vil gjerne invitere Nordisk råd 
og nordiske parlamentarikere til et samarbeid om dette arrangementet. Formålet er å drøfte 
status og veien videre etter årets viktige møter (Glasgow COP26, UNEA5.2., Stockholm+50, 
CBD partsmøtet). Ungdommen gis her mulighet til å fremføre sitt budskap til de nordiske 
beslutningstakerne på klima- og miljøområdet.  

• De nordiske land har i tillegg egne nasjonale prosesser for å inkludere ungdommen i 
delegasjoner til partsmøter for klimakonvensjonen og biodiversitetskonvensjonen og  i 
nasjonalt klima- og miljøarbeid.  

 
Disse aktivitetene vil kunne bidra til oppfyllelse av Visjon 2030, blant annet visjonsmål 5 om å bidra 
til en positiv utvikling i det internasjonale miljø- og klimasamarbeidet, mål 9 om å gjennomføre 
ungdomsperspektivet i NMRs virksomhet og mål 11 om å gi de unge en sterkere stemme og økt 
deltakelse i det nordiske samarbeidet. 
 
Prosessen videre 
 

I tråd med rekommandasjonen og budsjettkompromisset mellom MR-SAM og Nordisk råd i 2021 

skal det som et ledd i forberedelsene "være dialog mellem relevante parter, herunder Nordisk råds 

udvalg for et Holdbart Norden" for å drøfte forberedelse og eventuel etablering af en nordisk 

ungdomsfond for klima- og biodiversitet.  
 
I påvente av utfallet av denne dialogen er det for tidlig å si hvorvidt de nordiske lands regjeringer vil 
kunne sette av ytterligere offentlige midler til et eventuelt ungdomsfond. Bruken av de 0,8 MDKK 
som er bevilget for 2022 må drøftes og ulike alternativer utredes i dialogen mellom relevante parter. 
Vurderinger om ytterligere offentlige midler må følge de ordinære budsjettprosessene i Nordisk 
ministerråd og de nordiske landene.  
 
Til slutt vil vi takke Nordisk råd og utskottet for et Holdbart Norden for at de setter 
ungdomsinvolvering på agendaen i de nordiske lands klima- og miljøarbeid.  
 

De nordiske lands regjeringer anser herved at rekommandasjonen er delvis oppfylt.  

 


