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Rekommandation 28/2012 NIB og NDF som instrumenter i klimaarbejdet 
 

Rekommandation 28/2012 NIB og NDF som 
instrumenter i klimaarbejdet 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer 
 
å tilføre mer kapital til NDF for å støtte klimatiltak i lavinntekts-uland  
 
De nordiska regeringarna meddelar: 
 
Danmarks regering meddeler 
Danmarks holdning er uændret siden 2005, at Danmark ikke ønsker at 
deltage i en genopfyldning af NDF’s kapital. Danmark vil ikke modsætte sig 
frivillige bidrag fra andre lande.  
 
Danmark er enig i at udviklingen i den internationale 
klimafinansieringsarkitektur er central for NDF. 
 
Finlands regering meddeler 
Finlands position till en eventuell påfyllning av NDF är fortfarande positiv. 
Finland anser att en förstärkning av NDF också skulle förstärka det nordiska 
samarbetet. Finland har uttryckt sin position tidigare på NDF:s 
styrelsemöten. Finland hoppas att konsensus kan nås mellan alla nordiska 
länder. 
 
Islands regering meddeler  
Islands position till en eventuell påfyllning av NDF är positiv och Island 
hoppas att konsensus kan nås mellan alla nordiska länder om förstärkning av 
NDF. Island menar att NDF är en viktig fond för att förstärka det nordiska 
samarbetet. 
 
Norges regering meddeler 
Norges holdning til en eventuell påfylling av NDF ligger fast. Norge går ikke 
inn for en løsning der bare noen nordiske land deltar i en kapitalpåfylling. En 
eventuell påfylling bør innebære bidrag fra alle de nordiske landene. I tillegg 
er det grunn til å avvente utviklingen av den framtidige internasjonale klima- 
og klimafinansieringsarkitekturen, som vil være en viktig rammebetingelse 
for NDF og påvirke NDFs merverdi. 
 
Sveriges regering meddeler  
Sverige anser att frågan om en evt. påfyllnad är för tidigt väckt då det 
fortfarande råder stor oklarhet kring utformningen av den internationella 
klimatarkitekturen och inte minst utformningen och operationaliseringen av 
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den gröna klimatfonden (GCF). Dock vill Sverige inte stå i vägen för andra 
länder som redan nu på frivillig basis vill bidra till fonden. 
 
 
Ländernas regeringar önskar att återkomma till Nordiska rådet i ärendet efter 
att det kommit större klarhet i hur den framtida internationella klimat- och 
klimatfinansieringsarkitekturen utvecklas efter COP21 i Paris i december 
2015. 
 
 


