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BETENKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDASJON 

Utvalget for et bærekraftig Nordens betenkning over 

 

NIB og NDF som instrumenter i klimaarbeidet 

Forslag 

Utvalget for et bærekraftig Norden foreslår at 

Nordisk råd tar meddelelsen om Rek. 28/2012 til etterretning og av-

venter politisk dialog 

Bakgrunn 

Rekommandasjonen har følgende formulering: 

 

 å videreutvikle og styrke NIBs utlåning til klima- og energiprosjek-

ter1 

 å tilføre mer kapital til NDF for å støtte klimatiltak i lavinntektsu-

land 

Meddelelse fra de nordiske regjeringene: 

Sveriges position är följande: 

Regeringens principiella hållning är fortsatt att klimatfinansieringsarkitek-

turen befinner sig i ett dynamiskt skede, inte minst genom skapandet av 

den Gröna klimatfonden (GCF) som förväntas bli den huvudsakliga kana-

len för framtida multilateral klimatfinansiering. 

  

Dagens struktur för klimatfinansiering präglas av en hög grad av fragmen-

tering, och det finns ett oförändrat stort behov av att verka för en effekti-

visering och konsolidering. 

  

Sverige har därför vid det senaste styrelsemötet i NDF i november 2015 

initierat en analys av möjliga närmare samarbeten mellan GCF och NDF 

som kan möjliggöra för NDF att tillgodogöra sig finansiering via GCF. I av-

vaktan på denna analys har regeringen ännu inte tagit ställning gällande 

frågan om en eventuell ytterligare kapitalpåfyllnad. 

  

                                                
1 Ferdigbehandlet ved sesjonen i Oslo 2013 
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Regeringen står fast vid att en ev. kapitalpåfyllnad endast kan bli aktuell 

om konsensus kring en sådan kan uppnås i fondens styrelse. Däremot vill 

regeringen inte stå i vägen för länder som på frivillig basis vill bidra med 

nya medel till fonden. 

  

Norges position är fortfarande följande: 

Om inte alla länder står bakom en kapitalpåfyllnad anser Norge att re-

kommendationen inte kan tillmötesgås. 

 

Finlands position är följande: 

De nordiska utvecklingsministrarna har inte nått en gemensam överens-

kommelse om kapitalpåfyllnad av NDF.  Men, Finlands ställning till den fö-

reslagna kapitalökningen i NDF är oförändrad och Finland är villigt att 

överväga ytterligare finansiering av NDF om samförstånd kan nås mellan 

de nordiska länderna  

 

Danmarks position är fortfarande följande: 

Vi stöder inte påfyllnad av NDF. Så Danmark anser att rekommendationen 

inte kan tillmötesgås. 

 

Islands position är följande: 

Islands position till en eventuell påfyllning av NDF är positiv och vi hoppas 

att konsensus kan nås mellan alla nordiska länder. En analys av möjliga 

närmare samarbeten mellan GCF och NDF skulle vara ett alternativ till att 

ta ställning gällande frågan om en eventuell ytterligare kapitalpåfyllnad.

  

Utvalgets synspunkter/konklusjon 

 

Utvalget for et holdbart Norden noterer at Danmark ikke støtter forslaget 

om å fremtidssikre Nordisk utviklingsfonds (NDF) virke. Videre at de øvri-

ge nordiske land mener at hvis NDF skal fremtidssikres så skal alle lande-

ne medvirke til det.   

 

Utvalget minner om at NDFs virke i dag er basert på å samarbeide med de 

større multilaterale aktører om klimaprosjekter i fattige u-land. NDFs 

medvirkning skal sikre at prosjektene har en klimakomponent og et tyde-

lig nordisk fotavtrykk. Flere analyser viser at NDF gjennomfører sitt opp-

drag både på en kostnadseffektiv og resultatrik måte. NDF bidrar også til 

å profilere Norden som region og som en konstruktiv global aktør.  

 

Utvalget noterer at det er igangsatt en undersøkelse om Det Grønne kli-

mafond (GCF) kan underbygge NDFs fremtidige økonomi. Utvalget tviler 

på at NDF kan være en slagkraftig og effektiv aktør på klimafinansierings-

området, som kan sette et tydelig nordisk fotavtrykk på klimaprosjekter i 

fattige u-land, hvis den blir underlagt tilfeldig finansiering fra en annen 

multilateral organisasjon som Det Grønne klimafond (GCF). Samarbeidet 

og eventuell finansiering fra GCF bør komme som et tillegg til det nordiske 

bidrag, som Nordisk råd etterlyser. 
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Utvalget oppfordrer Danmarks regjering til å ta saken opp til en ny vurde-

ring, og ønsker å inngå i dialog med den ansvarlige danske minister her 

om. 

 

Oslo, 19. april 2016 

Elín Hirst (Sj.)  

Hanna Kosonen (cent), Formand 

Helge Orten (H) 

Ineqi Kielsen (S)  

Jan Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP)  

Karin Gaardsted (S), næstformand 

Kjell-Idar Juvik (A) 

Mikko Kärnä (cent)  

Róbert Marshall (Björt framtíð)  

Simon Elo (saf) 

Staffan Danielsson (C)  

Suzanne Svensson (S) 

Thomas Finnborg (M) 

Ulla Sandbæk (Alternativet) 

  

 

 

 


