
 
 

 
 
Strukturforslag fra WWF til Klima- og miljødepartementet: Lag et 
klimabudsjett som tallfester utslippskonsekvensene av 
statsbudsjettet 
 

Et klimabudsjett er et viktig hjelpemiddel for å synligjøre prioriteringene som gjennom året skal bidra 

til utslippskutt slik at klimamål nås, og også få fram hvilke tiltak som bidrar til å øke utslippene. 

 

I januar 2018 trådte den nye klimaloven i kraft, som blant annet lovfester at regjeringen i 

budsjettproposisjonen for neste års statsbudsjett skal redegjøre for hvordan Norge skal nå 

klimamålene for 2030 og 2050, samt redegjøre for klimaeffekten av fremlagt budsjett. 

Statsbudsjettet 2019 var regjeringens andre forsøk etter at klimaloven trådte i kraft. WWF mener at 

måten regjeringen har svart ut dette, ikke er i tråd med klimalovens §6.Regjeringen har løst 

oppgaven med en klimarrapportering ved å be hvert departement om å vurdere sin klimainnsats, 

uten at det gis føringer på hvordan rapporteringen skal gjøres. Det har ført til en svært variert og 

manglende rapportering, som resulterer i følgende: 

1. Det legges ingen plan for å nå målene. Regjeringen legger fram framskrivinger som ikke 

er tilstrekkelig for å nå klimamålene for 2030 og 2050. Det er ingen god diskusjon om 

hvilke tiltak og virkemidler som må til for å nå målene, og man har stort sett unnlatt å ta 

med prioriteringer som bidrar til utslippsøkning.  

2. Det er så å si umulig å få oversikt over detaljene i regjeringens klimapakke når man leser 

regjeringens rapportering på klimaloven. Der det finnes politikk og planer for å 

gjennomføre virkemidler og tiltak som reduserer utslipp, så henvises det til andre 

dokumenter for å finne tall og detaljert informasjon.  

3. Det er ingen sammenstilling mellom tiltakene, utslippskonsekvenser og budsjettposter, 

som gjør det i praksis umulig å se hvordan de økonomiske prioriteringene i budsjettet vil 

påvirke utslippene og vice verca. 

Teknisk beregningsutvalg for klima er et utvalg som skal foreslå metoder for å beregne 

klimaeffekten av statsbudsjettet, og gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og 

virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres. WWF ber regjeringen innføre et klimabudsjett 

for å tallfeste hvordan statsbudsjettet totalt sett påvirker klimautslippene, ved å måle 

utslippskonsekvensen av alle kapitler og poster. 

WWF ber regjeringen om å gi sekretariatet til det tekniske beregningsutvalget for klima et oppdrag 

om å starte arbeidet med å utforme et klimabudsjett, som tallfester klimakonsekvensen av 

statsbudsjettet, vist ved å knytte klimaeffekten til de ulike postene i budsjettet, og sammenstille 

dette for å få fram hvordan dette harmonerer med klimamålene som er satt. En start på arbeidet kan 

være å tagge alle postene i forhold til klimarelevans, slik at de postene som har størst 

utslippskonsekvens blir prioritert først. 
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