
 
 

Faggruppesamling for Osloregionens administrative grupper 24.-25.08.2022 - 
Spørsmål til gruppearbeid om Klimautvalgets midtveisrapport 
 

«Klimautvalg 2050» ble nedsatt av regjeringen i august 2021. Utvalget skal gjøre en helhetlig 
utredning av veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålene i 2050, hvor Norge skal være et 
lavutslippssamfunn med 90-95 % lavere utslipp enn i 1990. Utvalget har nå levert sin midtveisrapport 
i form av et innspillsunderlag, med høringsfrist 30. september 2022. Endelig innstilling/NOU skal 
leveres 1. november 2023.  
 
Utvalget har problematisert 10 temaer de ønsker innspill på. Disse er:  
1. Ambisjon: De aller fleste utslippene av klimagasser må fjernes for godt innen 2050  
2. Omstilling: Klimapolitikken må fremme helhetlig omstilling, ikke begrenses til enkelttiltak  
3. Fotavtrykk: Utslippene i Norge må ned, men norsk politikk må også redusere det norske globale 

klimafotavtrykket og bidra til at verden blir et lavutslippssamfunn  
4. Natur: Klimakrisen løses ikke hvis ikke også naturkrisen blir løst. Ytterligere nedbygging av natur 

og arealer må begrenses  
5. Rettferdighet: Rettferdig omstilling forutsetter grønn omfordeling  
6. Energi: Norge må gå gjennom en energiomstilling med mer effektiv bruk av all energi, økt bruk 

og produksjon av fornybar kraft og bærekraftig bruk av bioenergi  
7. Teknologi: For å komme til lavutslippssamfunnet trengs fortsatt teknologiutvikling og bedre 

spredning av teknologi som allerede finnes  
8. Europa: Norge bidrar best til klimamålene gjennom et tett og forpliktende samarbeid med EU  
9. Økonomisk vekst: Økonomisk vekst basert på fossile energikilder eller overbruk av andre 

naturressurser er ikke bærekraftig  
10. Beslutningssystem: Beslutningssystemene i dag legger ikke til rette for den omstillingen vi skal 

gjennom  
 
For hvert av de 10 tematiske hovedområdene har Klimautvalget stilt spørsmål de spesielt ønsker 
innspill til. Sekretariatet mener at noen av temaområdene – og noen av spørsmålene innenfor dem – 
er mer naturlige å besvare enn andre. Under følger utvalg av spørsmål til diskusjon i 6 grupper: 
 
Gruppe 1: Omstilling og lokal prioritering 

  

• Hvilken rolle kan kommuner og fylkeskommuner spille i omstillingen gjennom de 

ansvarsområdene de har (for eksempel avfallshåndtering og kollektivtransport)? (Spørsmål 

10 B) 

• Politiske prioriteringer i ulike sektorer kan stå i motstrid til hverandre, er det gode grep man 

kan ta for å i større grad sikre samsvar og koordinering, på kommunalt, fylkeskommunalt og 

nasjonalt nivå? (Spørsmål 10 A) 

https://klimautvalget2050.no/
https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/506/2022/06/Klimautvalgets-rapport-PDF.pdf


Gruppe 2: Klimafotavtrykk og økonomisk vekst (sirkulære forretningsmodeller) 

• Hva kan gjøres av konkrete tiltak for å stimulere til et mer sirkulært forbruk, slik at det 

materielle forbruket dempes? (Spørsmål 9D) 

• Hvilke virkemidler kan bidra til mer sirkulære forretningsmodeller i ulike sektorer og i ulike 

bransjer? (Spørsmål 9 C) 

 

Gruppe 3: Natur- og arealforvaltning 

• Er arealnøytralitet / naturnøytralitet et nyttig mål for styringen av arealpolitikken i 

overgangen til et lavutslippssamfunn? Hvordan bør det i så fall fungere i praksis, og på hvilket 

styringsnivå (kommune, fylke, nasjonalt) bør målet ligge? (Spørsmål 4C) 

• Trengs det en tydeligere formulert statlig arealpolitikk for å gi rammer for beslutningstagere 

på lokalt nivå, slik at beslutningene i arealpolitikken tar hensyn til de samlede konsekvensene 

for klima og natur på nasjonalt og globalt nivå? (Spørsmål 4 D) 

 

Gruppe 4: Energi  

• Hvordan kan vi legge til rette for å utløse potensialet for energieffektivisering, både i 

næringer og i husholdninger? (Spørsmål 6A) 

• I hvilken grad kan energiomstillingen gi mulighet for ny lønnsom næringsvirksomhet, for 

eksempel knyttet til grønt og blått hydrogen, batteriproduksjon og annen ny 

industrivirksomhet, og hvilke veivalg bør vi ta?  (Spørsmål 6D) 

 

Gruppe 5: Teknologi og næringsutvikling 

• Hvilke teknologier er det Norge spesielt bør bidra til å utvikle, og hvordan kan vi best legge til 

rette for teknologiutviklingen og at den bidrar til lønnsom næringsutvikling og sysselsetting i 

Norge? (Spørsmål 7 A)  

• Hvordan kan man få opp tempoet i teknologispredningen, hva bør ulike aktører gjøre? 

(Spørsmål 7 D) 

 

Gruppe 6: Rettferdighet og beslutningssystem (kommunal og regional klimapolitikk)  

• Politiske prioriteringer i ulike sektorer kan stå i motstrid til hverandre. Er det gode grep man 

kan ta for i større grad sikre samsvar og koordinering på kommunalt, fylkeskommunalt og 

nasjonalt nivå? (Spørsmål 10 A) 

• Hvordan kan man sikre at nasjonale mål i klimapolitikken nås samtidig som kommunal 

selvråderett ivaretas, for eksempel knyttet til en bærekraftig arealpolitikk? (Spørsmål 10 C) 

 

Tilleggsspørsmål for alle grupper: 

• Er det overordnede temaer eller problemstillinger som ikke er dekket av Klimautvalgets 

foreløpige vurderinger?  


