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Forslag 

Udvalget for et Holdbart Norden foreslår,  

Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning og anser rek. 4/2017, opfyldelse af in-

ternationale klimamålsætninger som ferdigbehandlet for rådets del 

Baggrund 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd  

at ministerrådet i forbindelse med Nordisk Råds sesjon regelmessig, og minst hvert 
fjerde år, fremlegger en statusmelding, som redegjør for de nordiske lands oppfyl-
lelse av klimamål fastsatt gjennom FN eller EU samt effektene av landenes initiati-
ver  

å inngå i dialog med Nordisk råd om form og innhold og tidspunkter for de regel-
messige statusmeldinger  

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
Nordisk Ministerråd støtter Nordisk Råds ønske om at det nordiske klimasamarbejde 

fortsætter sin ambitiøse kurs indenfor klimasamarbejdet. 

 

Allerede i starten af 00´erne styrkede MR-M det nordiske klimasamarbejde betyde-

ligt, hvilket i 2008 bl.a. resulterede i at sektoren nedsatte en arbejdsgruppe målrettet 

de internationale klimaforhandlinger. Derefter er aktivitetsniveauet bare steget. Det 

har bl.a. resulteret i et flertal af ministerdeklarationer og fælles udtalelser. I den se-

neste deklaration som ministrene vedtog den 2. maj 2017 bekræfter ministrene et 

fortsat lederskab i forhold til klimaområdet. Den 29. maj 2017 tilsluttede de nordiske 
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statsministre sig deklarationen.  

 

Mere konkret har det nordiske samarbejde udover en lang række projektudredninger 

også dannet rammen om præsentation af nordiske projektresultater og løsninger ved 

en nordiske pavillon på de to seneste klimaforhandlingsmøder, COP21 og COP22. 

Pavillonerne dannede rammen for side events, mødeafholdelse og informationsud-

veksling om klima- og energiløsninger på COP-møderne, hvilket ifølge evalueringen 

af pavillonerne var til stor nordisk nytte og synlighed.  

 

Desuden er der i regi af samarbejdet udviklet et tværsektorielt samarbejdsprogram 

for en ambitiøs opfølgning af COP21/Paris aftalen med tre overordnede temaer om; 

klimasmarte løsninger, finansieringsmekanismer og Arktis. Dertil kommer to udvalg-

te indsatser under statsministerinitiativet (GTS) om best practices indenfor energi- og 

klimaløsninger og reformering af subsidiesystemet til fossile brændsler (FFSR).  

 

Status er nu at de nordiske miljø- og klimaministre stadig ser et stort ambitions gab 

mellem det FN´s parter frivilligt forpligtede sig til op til COP21 (NDC) og det der i føl-

ge videnskaben kræves for at opnå Parisaftalens langsigtede målsætninger. I den 

forbindelse er særlig næste år vigtigt, idet året skal bruges til at udvikle en støttende 

dialog, som har som mål at skabe overblik over landenes arbejde med de globale ud-

slip. Gennem at arbejde nordisk for en fremgangsrig støttende dialog under 2018 og 

en global status (stocktake) i 2023, viser Norden fortsat lederskab for en ambitiøs op-

følgning af Parisaftalen.  

 

Således arbejder de nordiske klima -og miljøministre tæt sammen for at støtte de in-

ternationale klimaforhandlinger, for at kommunikere omkring nødvendigheden af at 

reducere klimagasudslip og at arbejde for en bæredygtig grøn omstilling af vores 

samfund. Endda i en grad så sektoren nu tager navneforandring fra Miljøsektoren til 

Miljø- og Klimasektoren. 

 

Nordisk Ministerråd vil gerne orientere Nordisk Råd om arbejdet med at følge op på 

den internationale klimaaftale indenfor det nordiske samarbejde. Ministerrådet vil 

også gerne indgå i dialog med Nordisk Råd om form og indhold for ovennævnte re-

degørelse til en enkeltstående statusmelding. Men da forpligtelsen i forhold til den 

internationale klimaaftale ligger på landene vil den fortløbende og systematiske rap-

portering og evaluering ske nationalt. Disse rapporteringer er offentligt tilgængelige.  

 

Udover dette er Nordisk Råd velkommen til at tage klimaspørgsmålet op på de årlige 

møder mellem Udvalget for et bærekraftigt Norden og MR-M. 

 

På baggrund af ovenstående anser Nordisk Ministerråd rekommandationen for op-

fyldt. 
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Udvalgets synspunkter 

Utvalget for et holdbart Norden kan konstatere at Nordisk Ministerråd ikke ønsker å 

følge Nordisk Råds rekommandasjon om regelmessig å fremlegge i Nordisk råd en 

redegjørelse om de nordiske lands oppfyllelse av klimamål fastsatt gjennom FN eller 

EU.  Ministerrådet forklarer dette med at fordi «forpligtelsen i forhold til den interna-

tionale klimaaftale ligger på landene vil den fortløbende og systematiske rapportering 

og evaluering ske nationalt». Det er ingen nyhet for utvalget at det er tale om nasjo-

nale forpliktelser, men det burde dog ikke hindre at Nordisk ministerråd regelmessig 

ga et samlet nordisk bilde av hvordan de nordiske land klarer å leve opp til sine klima-

forpliktelser.   

 

Klimautfordringen vil være en av de viktigste politiske oppgaver globalt de kommen-

de årtier, også i Norden. Derfor er det viktig at Nordisk råd kan danne seg et bilde av 

hvordan de nordiske land samlet leverer sin del av løsningen. Utvalget konkluderer 

derfor at Nordisk rådet må søke andre veier en foreslått i rekommandasjon 4/2017 for 

å skaffe overblikk over hvordan de enkelte nordiske land oppfyller sin del av Paris-

avtalen.  
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