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Klimautvalg 2050 – forslag til prosess for behandling i Osloregionen 
 
«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 skal levere en 
midtveisrapport høsten 2022, og avgi sin endelige innstilling i form av en NOU 1. november 2023. 
I denne saken foreslås en prosess for Osloregionens involvering i utvalgets arbeid. 
 
 
Bakgrunn: 
Det regjeringsoppnevnte klimautvalget består av 14 medlemmer og ledes av siviløkonom Marin 
Skancke. I mandatet heter det blant annet at «…utvalget skal vise hvordan Norge kan bli et 
lavutslippssamfunn i 2050, på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et 
konkurransedyktig næringsliv. Denne omstillingen må også medvirke til en utvikling som sikrer 
naturmangfoldet og et bærekraftig velferdssamfunn. Utvalget skal vurdere måloppnåelse og nytte i 
forhold til den samfunnsøkonomiske kostnaden.  
 
Saksfremstilling: 
Sekretariatet i Osloregionen har vært i kontakt med utvalgets sekretariat, og med medlem Gro 
Sandkjær Hanssen som mange vil kjenne fra å lede arbeidet med fjorårets NIBR-rapport for 
Osloregionen. Utvalget vil invitere til innspill både til midtveisrapporten og den endelige rapporten, men 
fremdriftsplanen er ikke ferdig. De opplyser imidlertid planen er å legge fram et underlag for innspill før 
sommeren, med ønske om skriftlige innspill til høsten. Ingen frist er satt foreløpig, men de sier at det vil 
være nyttig med innspill i løpet av september for at utvalget skal kunne bygge på innspillene i sine 
vurderinger. 
 
Ut fra det vi vet pr. i dag foreslår sekretariatet følgende prosess for Osloregionens innspill til 
midtveisrapporten: 
 

 Sekretariatet deler midtveisrapporten med Osloregionens faggrupper og Interessepolitisk utvalg 
når dokumentet foreligger (trolig i løpet av juni) 

 Sekretariatet utarbeider forslag til innspill som diskuteres på den felles faggruppesamlingen 25. 
og 26. august, eventuelt med en innledning fra leder/medlem av Klimautvalg 2050 

 Endelig forslag til innspill til midtveisrapporten behandles i Interessepolitisk utvalg 16. 
september og i styremøtet 23. september. Innledning fra utvalget kan være aktuelt også på 
styremøtet. 

 
Videre prosess for behandling av den endelige rapporten må vi komme tilbake til når Klimautvalgets 
detaljerte fremdriftsplan er klar. 
 
 
 
 

https://klimautvalget2050.no/
https://klimautvalget2050.no/medlemmer/
https://klimautvalget2050.no/mandat/
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Hva bør Osloregionen gi innspill om? 
 
Klimautvalg 2050 har et bredt mandat som favner mange samfunnssektorer, og bør derfor være 
relevant for alle de tre faggruppene i Osloregionen. I den norske lavutslippsstrategien, som ble 
behandlet i.f.m. budsjettproposisjonen for 2020, skal det norske lavutslippssamfunnet i 2050 ha 
følgende hovedtrekk: 
 

 Lavutslippssamfunnet er et samfunn med lave utslipp i alle sektorer. 

 Areal, skog og ressurser blir forvaltet på en bærekraftig måte som legger til rette for høyt opptak 
og lave utslepp. Våre areal lagrer karbon og forsyner oss med materialer, mat og energi. 

 Et grønt næringsliv med lave utslepp av klimagasser. 

 Byer og lokalsamfunn legger til rette for lave klimagassutslipp og gode levekår for innbyggerne 
 
Klimautvalg 2050 er i sitt mandat bedt om å se spesielt på: 
 

 Sammenhenger i politikken på kort, mellomlang og lang sikt, og vurderinger av 
samfunnsøkonomisk nytte og -kostnader. 

 Klimarisiko (overgangsrisiko). 

 Problemstillinger knyttet til rettferdig omstilling og geografiske forskjeller på veien til et 
lavutslippssamfunn, inkludert fordelingseffekter i inntektsfordelingen, fordeling mellom arbeid og 
kapital i produksjon av varer og tjenester og geografiske fordelingseffekter mellom sentrale og 
mindre sentrale strøk. 

 Teknologiutviklingens påvirkning på kostnader, priser og markedsstruktur. 

 Norges forhold til EU og regelverksutvikling i EU. 

 Sammenhenger mellom atferdsmønster, bærekraftig levesett og lavutslippsutvikling. 

 Problemstillinger knyttet til lokale og nasjonale beslutningsprosesser og styringssystemer. 
 
Dette innebærer at Osloregionens innspill kan omfatte mange ulike sakskomplekser, men særlig 
relevant er kanskje å bygge videre på våre innspill til Klimakur 2030, Klimaplan 2021-2030 og NTP 
2022-2033 – dessuten på Samordnet areal- og transportplan for Osloregionen. Næringspolitiske saker 
er også relevant, ikke minst det som knytter seg til teknologi og teknologiutvikling.  
 
En rekke organisasjoner, virksomheter og kommuner har allerede gitt innspill til Klimautvalg 2050 i 
forbindelse med oppstart av arbeidet. Innspillene er samlet her, for eksempel har Bærum kommune vist 
til at de sitter på verdifulle erfaringer i å operasjonalisere sin klimastrategi og sin plan for å mobilisere 
innbyggere og næringsliv til klimainnsats. Klimaetaten i Oslo kommune peker blant annet på behov for å 
styrke nasjonal klimaledelse og –styring, og på å endre lover og regelverk slik at klimahensyn 
vektlegges tungt i alle relevante offentlige beslutninger. 
 
Sekretariatet foreslår at Osloregionen tar utgangspunkt i det kommende forslaget til midtveisrapport, og 
vurderer hvilke innspill som er relevante innenfor våre innsatsområder. Vi bør også gjennomgå innspill 
innkommet fra våre medlemskommuner og vurdere om noen av disse bør inkluderes i vår 
høringsuttalelse.  
 
Anbefaling: 
Osloregionens faggruppe for klima og miljø slutter seg til sekretariatets forslag til prosess og 
fremdriftsplan. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

https://klimautvalget2050.no/se-innspill/
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  Klikk her for å skrive inn tekst. 
 

  


