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• Fra Kyoto-protokollen til Parisavtalen:

• Alle land skal kutte klimagassutslipp

• Nasjonalt (bestemte) bidrag er byggesteinen (dugnad)

• Skruen skal strammes til i 5-års sykluser

• Men hvor mye skal hvert land kutte? (rettferdighet, etikk)

• Hvor? Kvotehandel

• Hvor raskt?

 Hva betyr det for Norge?

 Spesielt viktig for et land som har vært opptatt av 
internasjonal kostnadseffektivitet
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Rammebetingelsene for norsk 
klimapolitikk er radikalt endret
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To brede tilnærminger til klimapolitikk



• Et diplomatisk kunststykke i å 
balansere ulike hensyn

• Regelboka fra Katowice (2018) og 
Glasgow (2021) gjør avtalen operativ

• Vil avtalen implementeres slik at 
målsetningene nås? 

• Et rammeverk: må fylles med handling

• Aldri hatt så ambisiøse mål, så mye 
kunnskap – og så høy konsentrasjon av 
klimagasser i atmosfæren
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Paris-avtalen er en game changer i det (inter)nasjonale klimaarbeidet



• Invitasjon/bestilling fra FNs klimakonvensjon ifm. 
forhandlingene i Paris i 2015

• 1.5 grader som det mest legitime temperaturmålet?

• Balance = net-zero (2050)

• Implikasjoner langt utenfor klimapolitikken som 
sådan, f.eks. i privat sektor
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Den mest innflytelsesrike rapporten til FNs klimapanel?



• 2018: EUs klimarammeverk for 40% kutt 
innen 2030 sml. m/1990 

• 2020: Green Deal: netto-null utslipp 2050

• 2023: Fit for 55: 55% kutt innen 2030
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EU følger opp med både målsetninger og politikk…



• Norges «gamle» bidrag til Parisavtalen: 
40% utslippskutt innen 2030 
sammenliknet med 1990

• I samarbeid med EU

• Norge står fritt til å bestemme hvordan 
de nødvendige utslippene skal kuttes

• Hjemme, ute – eller en hybrid?
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… som Norge (så langt) har valgt å slutte seg til
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Utslippsbudsjett og årlige kutt
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Hvordan ligger vi an i ikke-kvotepliktig sektor?
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• Parisavtalen og EU-avtalen er essensielle rammer rundt norsk klimapolitikk

• Utvilsomt skapt mer trykk for å kutte hjemme, f.eks. i petroleum og transport

• Hurdalsplattformen: 55% kutt hjemme innen 2030 sml. m/1990 (omstillingsmål)

• Realistisk? Hva vil (neste) Regjering/Storting gjøre?

• Alle sikkerhetsventiler for kutt ute fortsatt intakte – kan bli nødvendig å benytte

• Hybridisering av de to tilnærmingene 

• Skog kommer til å ha en mer sentral plass i klimadebatten fremover

• Vil Norge bli med på Fit for 55-pakken, og i så fall på hvilke vilkår?

• Hva er en fornuftig vei for Norge fremover? 

• Minimum levere på 40% forpliktelsen til EU, planlegge for 50-55% i 2030, sikte mot (nær) 
netto-null 2050: hvor mye hjemme vs. borte?

• Helt sentralt å følge prosessene i EU, FNs klimakonvensjon og nøkkelland fremover

Hjemme – borte – uavgjort?
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• Ever Closer Union? Norges tilknytning til EUs klimaregelverk. Internasjonal 
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Utvalgte artikler og lesestoff



Takk for meg!

Erlend Hermansen
www.cicero.oslo.no
@CICERO_klima
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