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Regjeringens budsjettforslag viser at Norges klimamål ikke vil innfris med dagens klimapolitikk. Vi 

trenger et helt annet tempo for å nå de målene Norge har forpliktet seg til under Parisavtalen. 

Fornybar og utslippsfri kollektivtrafikk 

Stortinget vedtok i 2014 og 2015 at kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel skal benytte null- eller 

lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff, og at det skal stilles krav til null- eller lavutslipp i 

alle nye ferge- og hurtigbåt anbud. Regjering og Storting har ved flere anledninger sagt og vedtatt at 

merkostnader for null- og lavutslipp for fylkene skal dekkes, senest i behandlingen av 

kommuneproposisjonen i Stortinget i juni. 

Til tross for dette blir det fortsatt ikke stilt krav til fossilfri og utslippsfri kollektivtrafikk i nye 

kollektivanbud i mange fylker. Etter innføringen av veibruksavgift på biodrivstoff har alle fylkene 

(med unntak av Oslo) som hadde stilt krav om til bærekraftig biodrivstoff, nå skiftet tilbake til fossilt 

drivstoff for bussdriften. Hovedbildet ved utgangen av 2021 er at kollektivtrafikken i stor grad fortsatt 

er fossil med store klimagassutslipp.  

Teknologiskiftet til elektriske ferger er en av de største suksessene i norsk klimapolitikk. Gode 

politiske vedtak i Stortinget, god gjennomføring av Statens vegvesen med krav til nullutslipp i 

fergeanbud for riksvei sambandene, sammen med noen viktige ferge fylker, har gitt et stort 

teknologiskift for fergene som gir store ringvirkninger i hele den maritime næringen. 

Finansieringen av fylkenes ekstrakostnader for nullutslippsløsninger for ferger, hurtigbåter og busser, 

er imidlertid utilstrekkelig og lite forutsigbar. De signalene som er gitt fra Storting og regjering på 

dekning av merkostnader har ikke vært klare nok til at det har blitt lagt til grunn i fylkene. 

Fylkesadministrasjonene og politikerne bruker fortsatt merkostnader og manglende finansiering som 

argument for nye anbud med fossil kollektivtrafikk til langt forbi 2025, stikk i strid med 

stortingsvedtakene.  

- Midlene til fylkene i inntektsrammen i statsbudsjettet for 2022 må være tilstrekkelig til å 

dekke de reelle kostnadene for null- og lavutslipp ferger, hurtigbåt og buss, i tråd med 

stortingsvedtakene om dette. Midlene må inkludere i investeringer i lade- og fylle 

infrastruktur, som Enova nå har sluttet å støtte til fylkene. Bevilgningene må økes med 600 

millioner1 til gjennomføring av stortingsvedtakene om fornybar og utslippsfri kollektivtrafikk.  

- Det må stilles krav til at alle midlene til fylkene til kollektivtransport skal være til fornybar og 

utslippsfri, i tråd med stortingsvedtakene. Dette må gjøres så klart at det sikrer gjennomføring 

i alle fylkene. Regjeringen bør vurdere å forskriftsfeste kravet, dersom det trengs for å sikre 

gjennomføringen i alle fylkene.   

- Vedtaket om reduserte fergetakster må gjennomføres slik at fylkene ikke får svekkede 

økonomiske insentiver til full omlegging til fornybar og utslippsfri fergetrafikk.  

- Belønningsmidlene i byvekstavtalene og øvrige bevilgninger til kollektivtrafikken må kobles 

til krav til fossilfri kollektivtrafikk (Kap. 1330 og 1332 SD). 

- Fritak for elavgift må gjelde all kollektivtrafikk - også elektriske busser (Kap. 5541 post 70).  

 

 
1 ref. Menon/TØI rapport 2019 om merkostnader til fossilfrie kollektivtransportløsninger https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-4-

Kostnader-ved-overgang-til-fossilfri-kollektivtransport.pdf 
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Klimatiltak over hele landet 

Kommuner og fylker er viktige for at Norge skal nå klimamålene. Alle kommuner og fylker skal ha en 

lokal klimahandlingsplan som rulleres hvert 4. år. Kommunene skal bruke et klimabudsjett som 

verktøy for klimaledelse for å sikre gjennomføring. Staten skal bidra aktivt med kompetanse og 

verktøy for å sikre at alle kommuner gjennomfører klimaplanene og innfører klimabudsjett. 

 

Klimasats  
Klimasats har vært en vellykket ordning som har som har bidratt til å utløse klimatiltak i hele Norge. 

Hvert år har det vært langt flere søknader om støtte til gode klimaprosjekter i kommunene og fylkene 

enn det har vært midler til. For å kunne gi støtte til å få gjennomført mange flere gode klimatiltak i 

kommuner og fylker over hele landet bør Klimasats etableres som en permanent støtteordning med 

opptrapping av midlene opp til 1 milliard kroner årlig i løpet av denne stortingsperioden.. For 2022 bør 

bevilgningene økes til 400 millioner kroner (kap 1420 post 61).  

 

Grønne offentlige anskaffelser i kommuner og fylker 
Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 597 milliarder kroner årlig (2019)2. 

Klimagassutslippene som følge av offentlige innkjøp er estimert til å utgjøre rundt 11 millioner tonn 

CO2 per år.3 Offentlige innkjøp har derfor en viktig rolle for å etterspørre klimavennlige løsninger. 

Med offentlige innkjøp tilsvarende ca. 15 prosent av BNP er klima- og miljøkrav viktig virkemiddel 

for å skape marked for fornybare og utslippsfrie løsninger.4  

 

Stortinget vedtok i 2016 ny lov om offentlige anskaffelser med styrket miljø- og klimaansvar ved 

anskaffelser5: «Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer 

skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og 

fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant….» 

Fem år etter denne innskjerpingen av miljøkravene, er det fortsatt mange offentlige anskaffelser som 

bryter disse kravene til å fremme klimavennlige løsninger. Økte kostnader brukes i mange tilfeller som 

begrunnelse for manglende miljøkrav eller miljøvekting i anbudene. Stortinget må sørge for å gjøre 

nødvendige tiltak for å sikre at lovkravene blir fulgt, slik at det blir fremmet klimavennlige løsninger i 

alle relevante offentlige anskaffelser.  

- Midlene til kommuner og fylker over inntektsrammen må dekke det reelle kostnadsnivå for 

anskaffelser i tråd med miljøkravene i loven. Inntektsrammen for 2022 må økes, og krav til å 

fremme klimavennlige løsninger i anskaffelser i tråd med lovkravene må presiseres. 

- Det må innføres standardkrav, ikke bare frivillige veiledere, som alle offentlige anskaffelser 

må følge. Oslo kommune har gjennomført dette. Standardkrav vil gjøre det enklere for alle 

kommuner å gjennomføre klimavennlige anskaffelser. 

- Styrke kompetansen på klimavennlige løsninger i anskaffelser for kommuner, med ansatte i 

hver region for kompetanse og hjelp for oppfølging av anskaffelsene i fylkene og kommunene. 

Dette er gjort i Østfold og Viken med gode erfaringer. Midler til dette kan bevilges direkte via 

inntektsrammen, eller med økte midler gjennom Klimasats. 

- Innføre en kvalitetssikring og kontrollfunksjon for å sikre at lovkravene til å fremme 

klimavennlige løsninger i anskaffelsene blir fulgt.  

 

 
2 https://dfo.no/rapporter-og-statistikk/nokkeltall-og-statistikk/statistikk-innkjop 
3 https://www.anskaffelser.no/nyhet/2019/04/stabilt-klimafotavtrykk-fra-offentlige-anskaffelser 
4 https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/hva-er-egentlig-bnp 
5 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73/%C2%A72#%C2%A72 
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