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UTVALGSFORSLAG 

 

 

Utvalgsforslag  

om de nordiske finansieringsinstitusjonene; 

NIB, NEFCO og NDF som instrumenter i kli-

maarbeidet 

1. Utvalgets forslag 

Miljø- og naturressursutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer 

å videreutvikle og styrke Den Nordiske Investeringsbanks (NIB) ut-

låning til klima- og energiprosjekter 

 

å tilføre mer kapital til Nordisk utviklingsfond (NDF) for å støtte 

klimatiltak i lavinntekts-uland   

 

Miljø- og naturressursutvalget foreslår  at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å gjøre det mulig for Nordisk miljøfinansieringsselskap (NEFCO) å 

inngå i arbeidet med innovasjon og investeringer i ikke-prøvde 

miljø- og energiteknologier, i sine tradisjonelle virksomhetsområ-

der og i Norden 

2. Bakgrunn 

Klimaendringenes omfang og konsekvenser er alarmerende. En global 

temperaturøkning på over to grader Celsius regnes som en grense for hva 

vi kan tåle uten store negative konsekvenser. Hittil har ikke de internasjo-

nale klimaforhandlingene ført til beslutninger om hvordan dette kan unng-

ås. Det haster hvis det ikke skal bli for sent. For å omforme verdens øko-

nomier til et mer bærekraftig spor behøves nye tiltak og ikke minst inves-

teringer i nye energiformer og energieffektivitet. 

 

De nordiske land har hver for seg og sammen i Nordisk ministerråd og 

Nordisk råd, vært konstruktive aktører i det globale klimaarbeidet. Norden 
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kan først og fremst bidra med å påpeke effektive løsninger, vise i praksis 

at det er mulig å redusere utslipp av klimagasser, og ved å skaffe midler 

som kan utløse flere private midler og midler fra andre multilaterale finan-

sieringsinstitusjoner til klima- og energiprosjekter. I dette forslag settes 

det fokus på de nordiske finansieringsinstitusjoner som instrument til det-

te formål.  

 

Norden har tre effektive institusjoner på det finansielle området, nemlig 

Nordisk Investeringsbank (NIB), som eies i fellesskap med de tre baltiske 

land, Nordisk Utviklingsfond (NDF) og Nordisk miljøfinansieringsselskap 

(NEFCO). Estland, Latvia og Litauen inngår som medeiere i NIB. Disse in-

stitusjonene utfører i dag nyttig innsats i klimaarbeidet. Nordisk råds Mil-

jø- og naturressursutvalg mener dog at institusjonenes potensiale ikke ut-

nyttes fullt ut, og at de kan påta seg flere og større oppgaver, både i Nor-

den og globalt. 

 

NIB 

NIB har som mål å fremme regionens konkurranseevne og bidra til miljø-

forbedringer. 

 

Volumet på NIBs balanse er 25 milliarder euro. NIB tar sikte på langsiktig 

finansiering til både private og offentlige virksomheter, i Norden og uten-

for Norden, satser direkte på store prosjekter, men låner til små og mel-

lomstore bedrifter gjennom mellomledd. Banken inngår derfor i finansie-

ring av andre banker, som for sin del kan låne ut til de små og mellomsto-

re virksomheter, som er meget viktig for innovasjon og beskjeftigelse. 

 

NIB har en klar målsetning om å fremme investeringer som reduserer ut-

slipp av klimagasser, forbedring av energieffektivitet og investeringer i 

fornybar energi. Derfor har NIB en låneordning for klima og energi 

(CLEERE), som på noen få år har vokst fra en milliard EUR til fire milliar-

der EUR.  

 

Bankens viktigste virksomhetsområde er de nordiske land og årlig utlånes 

to milliarder EUR. Det er tale om lavrisiko- investeringer hvor banken kan 

utnytte sin stilling som bank med høyest mulig kredittrating.  Virksomhe-

ten gir overskudd.  

 

NEFCO 

NEFCOs kjernevirksomhet er å gå inn med eierkapital i bedrifter i Øst-

Europa med sikte på å oppnå miljøgevinst til lavere pris enn tilsvarende 

innsats ville gi i Norden. Det er tale om små og mellomstore bedrifter. Når 

prosjektene har gitt de forventede resultater selger NEFCO sin andel. Erfa-

ringen viser at det har gitt gode resultater. Som helhet har NEFCO ikke 

tapt på sine investeringer. Styret har gitt direksjonen mandat til å utrede 

om det kunne være fornuftig å utvide virksomhetsområdet til den sør-

østlige delen av Europa. 

  

NEFCO har omfattende forvaltningsvirksomhet som innebærer at arbeidet 

med klimaprosjekter kan gjennomføres i et større geografisk område, dog 

ikke i Norden.  

 

NEFCO forvalter kapital til en samlet verdi av 540 millioner euro som an-

vendes til kapitalplasseringer i miljøprosjekter. Stor del av prosjektene 

gjelder fornybar energi, energieffektivisering og CO2 kreditter. Årlige utlå-

ningsavtaler har de seneste år været 70-80 millioner euro. Investeringer i 

Øst-Europa vurderes å gi «additionalitet» i forhold til tilsvarende investe-

ring i Norden.  

 

NEFCO har ikke mandat til å investere i ikke-prøvde teknologier, men det 

er overveielser om å delta i opprettelsen av et fond med dette som for-
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mål. Det er et stort behov for nye teknologier og NEFCO vil kunne bygge 

på sine erfaringer med prøvde teknologier.  

 

NEFCO har mange fond som har ulike formål. På klimaområdet er det tale 

om i alt 218 millioner euro, inklusive Nordic Climate Facility i samarbeid 

med NDF. Det inkluderer også et karbonfond på 165 millioner euro som i 

stor grad finansieres med private midler. NEFCO og NDF har inngått sam-

arbeid om å utvikle to såkalte NAMAs1 prosjekter. Det ene er avfallsbe-

handling i Peru og det andre er sementproduksjon i Vietnam. NEFCO har 

ca. 400 prosjekter i sin portefølje. Klima har vært en viktig komponent i 

virksomheten helt fra tidlig 1990 tallet, og betyr at NEFCO har en unik 

kompetanse på dette området.  

 

NDF 

NDF ble etablert i 1989 for å støtte økonomisk og sosial utvikling i lav-

inntektsland ved anvendelse av myke lån. Fram til 2005 innvilget NDF sli-

ke lån til om lag 190 prosjekter i 37 utviklingsland til en samlet verdi av 

en milliard euro. I 2009 besluttet NDFs eiere at fondet i tiden framover 

skulle rette sin innsats mot finansiering av klimaprosjekter i 27 lavinn-

tektsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika og at bidragene inntil videre skul-

le gis på gavevilkår.2 De nye prosjektene finansieres ved midler fra tilba-

kebetalinger på tidligere innvilgede lån. I og med at bidragene nå gis som 

gaver reduseres NDFs kapital sakte men sikkert. 

 

NDFs innsats skjer i hovedsak i samarbeid med multilaterale utviklings-

banker (Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene), men fondet 

har også prosjektsamarbeid med Det finske utenriksriksministeriet, NEFCO 

(om Nordic Climate Facility - NCF) og NIB. Pr. september 2012 har fondet 

godkjent støtte på 130 millioner euro til nesten femti klimaprosjekter, ink-

lusive tre bidrag til NCF. Støtten fra NDF går for det meste til offentlige 

prosjekter, men noe formidles også via NGOer, forskningsinstitusjoner og 

private bedrifter. 

 

I første halvår 2012 er det blitt foretatt en uavhengig evaluering av NDFs 

arbeid med klimaprosjekter for perioden 2009-2011. Evalueringen ble fo-

retatt av det norske selskapet Vista Analyse AS. Evalueringsrapporten 

konkluderte med at NDF oppfyller sine målsetninger ved å muliggjøre økte 

investeringer i klimarelaterte aktiviteter i lavinntektsland, ved å øke mer-

verdien og komplementariteten i forhold til annen tilgjengelig finansiering 

og ved å fremme nordiske prioriteringer i sin virksomhet. Videre påpeker 

rapporten at NDFs rolle under klimamandatet markant har endret karakter 

til å være en mer proaktiv aktør, særlig i prosjektplanleggingsfasen. Rap-

porten viser således på en oppmuntrende måte at de reformer som NDF 

har gjennomført har gitt gode resultater og at institusjonens framgang 

samsvarer med gjeldende strategi og målsetninger.  

 

I 2013 skal det foretas en ekstern evaluering av virksomheten under NCF.  

 

Fra 2009 skjer innkjøp til NDF prosjekter ved internasjonal anbudskonkur-

ranse. NDF er imidlertid opptatt av å formidle relevant nordisk teknologi 

og kompetanse til sine samarbeidspartnere i utviklingslandene. NDF ar-

beider derfor aktivt med å informere nordiske bedrifter og institusjoner 

om relevante innkjøpsmuligheter under prosjekter som NDF finansierer. 

                                                
1 Over 40 utviklingsland har presenter forslag om å begrense sine utslipp av klimagasser senest 

2020. Disse forslag har betegnelsen Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs). Ideen 

er at NAMAs skal føre til at de respektive land utvikler seg uten tilsvarende avhengighet av ut-

slipp som de industrialiserte land (low carbon development journaey). NEFCO og NDF deltar i 2 

NAMAs prosjekter. 

2 NDF støtter prosjekter i lavinntektsland som tidligere har fått støtte fra NDF. 
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3. Utvalgets synspunkter 

Miljø- og naturressursutvalget bedømmer innsatsen til NIB, NEFCO og NDF 

som fremgangsrik. Det er bl.a. tale om Nordic Climate Facility, NIBs kli-

mafasilitet og felles innsats om NAMAs. Videre kan det konstateres at NIB 

og NEFCO over tid ikke har hatt store tap på sine disposisjoner, og derfor 

er den innskuddskapital som disse institusjoner har fått tilført fra statene 

intakt.  

Behovet for innsats på klima- og energiområdet er enormt. De tre nordis-

ke institusjoner vil på ingen måte kunne dekke dette enorme behovet. 

Men Norden har plikt til å lære av de positive erfaringer og bygge videre 

på den kunnskap som er samlet opp i de tre investeringsinstitusjoner. In-

stitusjonene er ulike mht. til størrelse, målgruppe og finansielle instru-

menter. Sammen råder de over kunnskap, som vil være til stor nytte i de 

kommende år. Utvalget mener at de fremgangsrike støtte- og låneord-

ninger på klima- og energiområdet bør videreutvikles. 

Med hensyn til NIB noterer utvalget spesielt en kontinuerlig fremgang i ut-

låning til klima- og energiprosjekter. Videre noterer utvalget NIBs mulig-

het til å finansiere sin virksomhet på meget gunstige vilkår. Utvalget note-

rer også at NIB via andre banker bidrar til finansiering av små- og mel-

lomstore virksomheter som antas som meget viktig for innovasjon. Utval-

get støtter opp om denne utviklingen. 

Med hensyn til NEFCO noterer utvalget at innskuddskapitalen fra de nor-

diske land er intakt, og institusjonen har fra mange forskjellige hold fått 

overført stort ansvar for å administrere en rekke ulike fond. Dette er tegn 

på at NEFCO har et stort potensiale for videreutvikling. NEFCO har inntil 

nå kun fokusert på prøvde teknologier. Utvalget mener at tiden er moden 

til å gjøre det mulig for NEFCO å utnytte sin unike posisjon og erfaring til 

å fremme utviklingen av nye teknologier. Dette vil medføre mer risiko for 

virksomheten, og dette bør derfor utformes på en måte så det ikke setter 

de øvrige delene av NEFCOs virksomhet i fare. Videre bør man vurdere 

fordeler ved også å tillate NEFCO å investere i Norden, hvor det gjøres 

forsøk med nye og innovative klima- og energiløsninger. Vellykkede forsøk 

med nye teknologier i Norden kan så utvides til områder utenfor Norden. 

Med hensyn til NDF noterer utvalget med tilfredshet evalueringens positi-

ve konklusjoner om mandatoppfyllelse, økt merverdi, effektive prosesser, 

en høy grad av bistandseffektivitet og klar resultatorientering. Det er tale 

om et solid fundament for NDFs fortsatte arbeid. Utvalget noterer at fi-

nanseringen er avhengig av tilbakeført kapital fra gamle utlån, og dette 

setter noen grenser på veksten. Utvalget mener at kapitalpåfylling vil gi 

NDF mulighet til å intensivere sin innsats med klimaprosjekter og ønsker 

derfor at de nordiske lands regjeringer ser på muligheten for å overføre 

nytt kapital til NDF. 
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4. Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer 

å videreutvikle og styrke Den Nordiske Investeringsbanks (NIB) ut-

låning til klima- og energiprosjekter 

 
å tilføre mer kapital til Nordisk utviklingsfond (NDF) for å støtte 

klimatiltak i lavinntekts-uland   

På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å gjøre det mulig for Nordisk miljøfinansieringsselskap (NEFCO) å 

inngå i arbeidet med innovasjon og investeringer i ikke-prøvde 

miljø- og energiteknologier, i sine tradisjonelle virksomhetsområ-

der og i Norden 
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