Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et
Framtidsombud i Norge

Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien
Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet
Design: Jenny Jordahl
2013

2

INNLEDNING

S

pire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling av
verdens ressurser. Vi vil at alle skal ha mulighet til å få
dekket sine grunnleggende behov og dette gjelder også
for framtidige generasjoner. Det betyr at vi som lever i Norge i
dag må tenke over hvilke følger vår politikk har for resten av
verdens befolkning, også de som ikke er født enda. Det blir stadig
tydeligere at avgjørelser som blir tatt i dag vil være utslagsgivende
for framtidige generasjoners muligheter til å møte økonomiske,
sosiale og miljømessige utfordringer som vil komme i framtida.
Det er godt over tjue år siden man virkelig forstod koblingen
mellom utvikling og klima, og Norge var en nøkkelaktør i
utarbeidelsen av det nye utviklingsparadigmet bærekraftig
utvikling. Spire var tilstede på FNs toppmøte for bærekraftig
utvikling, Rio+20, i 2012, der jobbet vi med forslaget om å opprette
en høykommissær for framtidige generasjoner i FN-systemet. Som
en videreføring av dette arbeidet retter vi nå fokus til nasjonalt
plan. Det er på tide å gjøre ord om til handling, og vi presenterer
i denne rapporten en glimrende måte å gjøre det på. Vi mener at
bærekraftig utvikling og hensynet til framtidige generasjoner må
forankres i en egen institusjon. Framtidige generasjoner behøver et
ombud som kan tale deres sak i dagens politikk.
I denne rapporten ser vi på dagens situasjon og litt nærmere på
behovet for et Framtidsombud. Vi skal også utrede hvordan et
Framtidsombud kan organiseres rent praktisk, og hvilke juridiske
og økonomiske forankringer en slik institusjon vil ha. Det må
understrekes at vi ikke vil tegne et klart mandat, da det må være
beslutningstakernes oppgave, men vi foreslår et arbeidsområde for
Framtidsombudet basert på de juridiske rammene vi har i norsk lov
i dag.
Spire tror på Framtidsombudet som et middel for å oppnå målet
om en bærekraftig politikk. Vi mener at Framtidsombudet er en
konkret og gjennomførbar løsning som folk kan relatere seg til.
Det er behov for et nasjonalt Framtidsombud for å gjøre norsk
politikk mer samstemt og framtidsrettet.

Framtida teller nå!
Siv Maren Sandnæs, kampanjeleder
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KAPITTEL 1

HVORFOR TRENGER VI
ET FRAMTIDSOMBUD?

7

”Vi låner miljøkapital fra framtidige generasjoner
uten tanke på, eller muligheter til, å betale
tilbake. Vi handler som vi gjør fordi vi kan slippe
ustraffet fra det. Framtidige generasjoner har
ikke stemmerett ved våre valg; de har ingen
politisk eller økonomisk makt; de kan ikke gå i
mot våre beslutninger”.
Vår Felles Framtid. Brundtland Kommisjonen 1987.

B

ærekraftig utvikling ble i 1987 definert av Brundtlandkommisjonen
som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få
dekket sine behov». 1 Begrepet står sentralt i samarbeidet om miljøog klimautfordringene i Norden og EU, og omfatter både økologiske,
økonomiske og sosiale aspekter.
Økonomisk bærekraft innebærer økonomisk utvikling som over tid
opprettholder et rimelig velferdsnivå og tillater velferdsvekst for den
fattige delen av befolkningen.2 På grunn av global befolkningsvekst
innebærer økonomisk bærekraft at knappe ressurser må utnyttes mer
effektivt gjennom smarte løsninger, gjenbruk og prosesser som reduserer
tap i verdikjeden.3
Sosial bærekraft sørger for at økt velferd i dag ikke skal redusere
muligheter for velferd for framtidige generasjoner. Det betyr at man sikrer
sosiale rettigheter og gode levevilkår både for oss og våre etterkommere.4
1
2
3
4
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Vår Felles Framtid, Brundtlandkommisjonen 1987.
Bærekraftig Utvikling, SWECO [http://www.sweco.no/no/norway/OmSweco/Sustainable_
engineering_and_design/Barekraftig_utvikling/]
Bærekraftig Utvikling – Begrepsanalyse, Høgskolen i Oslo og Akershus [http://www.vestforsk.no/filearchive/bu.begrep.pdf]
Bærekraftig Utvikling, SWECO [http://www.sweco.no/no/norway/Om-Sweco/Sustainable_
engineering_and_design/Barekraftig_utvikling/]

Dette gjør man ved å finne løsninger som er tilgjengelige for alle, som
fremmer helse og trivsel og tar ansvar for arbeidsmiljø og etisk standard.
Økologisk bærekraft betyr at utviklingen må skje innenfor naturens
tålegrenser. Et bærekraftig produksjons- og forbruksmønster utnytter
naturressursene uten å svekke økosystemenes kapasitet og mangfold. Den
økologiske dimensjonen er vesentlig fordi den sikrer ressursgrunnlaget, og
fordi en del miljøskader kan være irreversible.5
I sin helhet krever bærekraftig utvikling at løsninger utarbeides på tvers
av fagfelt og samfunnssektorer, og at man har en enhetlig forståelse av
hvordan økonomi, økologi og sosiale forhold henger sammen. Ofte vil
bærekraft kreve avveining mellom ulike hensyn, som mellom naturvern
og utbygging av fornybar energi eller mellom byfortetting og bevaring av
grønne lunger. Med utgangspunkt i en helhetlig og langsiktig tilnærming
kan flere behov og hensyn integreres i løsninger, og vi sparer ressurser og
unødige kostnader både for dagens og kommende generasjoner.
Bærekraftig utvikling innholder et prinsipp om intra- og intergenerasjonell rettferdighet. Det betyr at utvikling skal sørge for
rettferdighet mellom mennesker som lever nå og i framtida.

1.1 Manglende bærekraft i dagens system

D

agens samfunnspolitiske system er organisert på en måte som
verken sikrer økologisk, økonomisk eller sosial bærekraft.
Systemet prioriterer kortsiktige interesser fremfor langsiktige
hensyn. Mange beslutninger blir tatt for nålevende generasjoner uten å
tenke på generasjonene som kommer etter oss.
Valg av politiske representanter for relativt korte tidsperioder fører til at
folkevalgte snevrer inn perspektivet til valgperiodens lengde, og nøler med
å ta langsiktige og kontroversielle valg i frykt for ikke å bli gjenvalgt for
neste periode.
I økonomien og næringslivet setter aksjehandel og kvartalsrapporter stort
press på rask økonomisk vekst. Konsekvensutredninger og beregning av
nytte før store prosjekter settes i gang tar sjelden høyde for at prosjekt
har noen verdi ut over 25 år. Sosialt sett fører overforbruk og ujevn
fordeling av samfunnets ressurser til økte sosiale forskjeller, synkende
yrkesdeltakelse og er en påkjenning på velferdssystemet. Ser man på det
fra et økologisk perspektiv overgår vi naturens tålegrenser.

5

Miljøgifter, http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Hva-er-kjemikalier/Miljogifter/
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Med dagens forbruksvekst vil vi trenge en jordklode til innen 2030.6
Vi ser allerede at klimaendringene har ulike konsekvenser på helse, velferd
og sikkerhet. Økosystemer svekkes, matvaremangelen er kritisk, det er en
økning i mennesker på flukt grunnet naturkatastrofer og en endring av det
sikkerhetspolitiske bildet.7
Akutte problemer fører til at et langsiktig perspektiv ofte må vike til
fordel for kortsiktige løsninger. Likevel er det slik at utfordringene vi
står ovenfor i Norge i dag - inkludert klimaendringer, tap av biologisk
mangfold, sosial ulikhet, forurensing og svekkede økosystemer – ikke er
problemer man kan løse over natta. Det er utfordringer som krever en
politikk, økonomi og kultur som praktiseres helhetlig over tid.8

Hva er problemet med dagens system?
•
•
•
•

Økonomisk vekst trumfer sosial og økologisk bærekraft
Manglende samstemthet i arbeid med å oppnå bærekraftig
utvikling mellom departementene
Kostnadene ved kortsiktig politikk skyves over på framtidige
generasjoner
Desto lengre vi venter med å igangsette klimatiltak, desto
dyrere blir det. Vi har ingen egen instans som kan styrke
arbeidet med bærekraftig utvikling utenfor regjeringsapparatet

I FN-rapporten ”Vår felles framtid” fra 1987 ble økonomisk vekst og
sosial utvikling satt i sammenheng. Man fikk en økt forståelse av at
miljøressurser og økosystemerer er grunnleggende forutsetning for
verdiskaping, helse, likestilling og fattigdomsbekjempelse. Norge forpliktet
seg til internasjonale avtaler for å bli et lavutslippssamfunn, satset på å
redusere klimagassutslipp fra viktige samfunnssektorer og etablerte et
kvotesystem for industrien. Vi ble et av landene i verden som ratifiserte
flest miljøkonvensjoner, og erklærte stolt at Norge skal bli et ledende land
innen miljørettet utviklingssamarbeid.

6
7

8
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Living Planet 2012, WWF (http://awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_online_full_
size_single_pages_final_120516.pdf)
IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate
Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK,
and New York, NY, USA, 582 pp
Bærekraftig Utvikling, Finansdepartementet [http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/
barekraftig_utvikling.html?id=1333]

De siste 25 årene har lederne våre har sagt at det viktigste er å se framover
og gjøre felles bekymringer om til felles handling.9 Til tross for utallige
konvensjoner, internasjonale forpliktelser og ambisiøse handlingsplaner
mangler vårt demokratiske system en institusjon som forankrer hensynet
til framtiden i dagens politikk og næringsliv. Framtiden er dermed aldri
lenger unna enn neste valg.
Derfor klarer vi ikke å håndtere miljøproblematikken eller prinsippet
om langsiktighet på en tilfredsstillende måte. Vi når ikke våre mål om
bærekraftig utvikling fordi vi ikke har noen instans som driver oppfølging
eller ivaretakelse av framtidige generasjoners interesser.
I 2007 ble det foretatt en ekstern evaluering av Norges arbeid med
bærekraftig utvikling av en ekspertgruppe med representanter fra Sverige
og Uganda.10 I evalueringen konkluderer gruppen med at Norge burde:
•

Styrke det sosiale aspektet ved arbeidet med bærekraft

•

Vurdere å opprette et nasjonalt råd for bærekraftig utvikling for å
styrke arbeidet med bærekraft utenfor regjeringsapparatet

•

Sørge for en mer langsiktig strategi i klimapolitikken

•

Igangsette tilstrekkelige virkemidler for å stanse tapet av biologisk
mangfold

I innspill fra flere relevante etater og organisasjoner til Norges strategi for
bærekraftig utvikling pekes det på at vi trenger en institusjon som har et
langsiktig perspektiv på utvikling og miljø, med innsikt og vilje til å endre
fastsatte strukturer, og dermed sørge for at vi oppfyller bærekraftsmålene. 11
Utfordringene vi står overfor indikerer at det ikke vil være nok med
sporadisk politisk velvilje og kontinuerlig endring i virkemidler
og strategier. Det er nødvendig å ta institusjonelle grep som sikrer
måloppnåelse. Det er behov for å etablere et partipolitisk uavhengig
korrektiv som kan hjelpe beslutningstakere til å tenke langsiktig.
Spire mener at bærekraftig utvikling må forankres i en politisk
uavhengig institusjon som har mulighet og kompetanse til å belyse
langsiktige perspektiv ved norsk politikk. Spire mener at et ombud
for framtidige generasjoner - et Framtidsombud - vil kunne fylle
denne rollen.

9

Utenfor og innenfor, Utenriksdepartementet [http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/
nou-er/2012/nou-2012-2/20/2/1.html?id=669702]
10 Norges strategi for bærekraftig utvikling 2008, Finansdepartementet [http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/rapporter/strategi_b%C3%A6rekraftig_utvikling.pdf]
11 Innspill til Strategi, Finansdepartementet [http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/
barekraftig_utvikling/revidering-av-strategi-for-barekraftig-u/innspill-til-strategi.html?id=637276]
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Et Framtidsombud kan fremme rettferdighet mellom generasjoner og
jobbe for å sikre langsiktig politikk og grunnleggende rettigheter for våre
etterkommere. Hvis beslutningstakere får hjelp til å ta større hensyn til
framtidige generasjoners interesser og rettigheter, vil dette føre til et mer
langsiktig politisk perspektiv og en bedre balanse mellom økonomiske,
miljømessige og sosiale hensyn.
Det vil ikke bare sørge for at våre barns barnebarn får mulighet til å dekke
sine egne behov, men også gagne de som lever i dag. En langsiktig politikk
er i alles interesse.

1.2 Bærekraftig forbruk

F

orbruk er et møtepunkt mellom sosiale og miljømessige hensyn.
En vesentlig årsak til den pågående ødeleggelsen av miljøet og
mangel på sosial bærekraft er de ikke-bærekraftige produksjonsog forbruksmønstrene. Overdreven etterspørsel og ikke-bærekraftig
livsstil blant den rikeste delen av befolkningen legger et enormt press på
miljøet. Det er ytterst nødvendig å etablere bærekraftige forbruksmønstre
hvis målene om en reell bærekraftig utvikling i Agenda 21 skal kunne
realiseres. Regjeringene og næringslivet har ansvar for å støtte et
bærekraftig forbruk som tar sikte på bevisstgjøring av offentligheten,
samt støtte utvikling av miljøriktig og bærekraftig ressursbruk,
produksjonsmetoder og energiutnyttelse.

Agenda 21:
Agenda 21 ble utformet under FNs toppmøte for miljø og utvikling
i 1992 og er en handlingsplan for hvordan man skal oppnå
bærekraftig utvikling. Agenda 21 er ikke juridisk bindende, men
178 land videreførte fundamentene fra Agenda 21 i nasjonale og
lokale planer i etterkant av FN-toppmøtet.
Forbruket i norske husholdninger er blant det høyeste i Europa.12
Årsakene til dette er mange, men noe av problemet bunner i at det
fremdeles lønner seg å velge produkter og produksjonsmidler som ikke er
bærekraftige. Dagens marked legger opp til et forbruk som går langt over
klodens kapasitet. Dette gjelder alt forbruk, og spesielt er prisutviklingen
på matvarer frakoblet de reelle kostnadene av produksjon.
Framtidsombudet vil kunne oppfordre regjeringen til å fatte tiltak
som vil utligne forskjellene mellom reell kostnad og pris, med spesielt
fokus på å synliggjøre de miljømessige og sosiale konsekvensene.
Videre kan et Framtidsombud fremheve den rollen næringsliv og
12 Sterk inntektsvekst - forskjeller består, http://www.ssb.no/ssp/utg/200905/06/
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sivilsamfunnsorganisasjoner kan spille i arbeidet for en bærekraftig
utvikling, og bedre belyse næringslivets bidrag. Dette kan ombudet
gjøre ved å stimulere til offentlig debatt om finanspolitiske spørsmål
og økonomisk bærekraft, ved blant annet å offentliggjøre rapporter om
næringslivets arbeid med bærekraftig utvikling og synliggjøre verdien av
langsiktige prosjekter.

1.3 Samfunnsøkonomiske besparelser

N

orsk økonomi kan se ut til å være bærekraftig da vår økonomiske
formue – inkludert menneskelige ressurser – er økende.
Utdanningsnivået er høyt og den forventede levealderen
øker. Samtidig trekker faktorer som omfattende konsekvenser av
klimaendringer, effekter av miljøgifter og en høy andel uføretrygdede i
motsatt retning.
For at finanspolitikken skal være holdbar på lang sikt, må nåverdien av
de ressursene som står til rådighet for offentlig sektor være like stor som
nåverdien av alle framtidige utbetalinger. Beregninger viser at offentlige
budsjetter må styrkes med 180 – 225 mrd. kroner, tilsvarende 9½ – 11¾
prosent av brutto nasjonalproduktet, for å være i generasjonsmessig
balanse. Dette betyr at man i framtiden enten må øke skatter og avgifter
i forhold til dagens nivå eller gjennomføre tiltak som reduserer veksten i
offentlige utgifter.13
Noen relevante problemstillinger i forhold til bærekraftig utvikling vil være:
•
•
•
•

Forsyner vi oss for hardt av jordas ressurser slik at kommende
generasjoner ikke får muligheten til å opprettholde samme
velferdsnivå?
Forvalter vi ressursene fornuftig, slik at vi kan overlate jorda i like god
stand til kommende generasjoner?
Hvilke ressurser er de kritisk viktigste, er det slik at for eksempel
minkende naturressurser i utpreget grad kan erstattes av menneskelig
kunnskap?
Kan for eksempel kunnskap og teknologisk utvikling sørge for at de
samme godene kan oppnås med mindre forbruk av energiressurser?

Ombud = offentlig verv, bestilling, eller person som har en særlig oppgave i å utøve en kontrollvirksomhet som skal representere, ivareta eller målbære bestemte interesser.

13 Nasjonalbudsjettet 2010, Finansdepartementet [ http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/
dok/regpubl/stmeld/2009-2010/meld-st-1-2009-2010/7.html?id=579863]
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Et Framtidsombud kan ha som hovedoppgave å vurdere behovet for kortsiktig økonomisk vekst opp mot et mer langsiktig perspektiv. For eksempel hjelper det ikke alltid å verne noe hvis det ikke finnes et lønnsomt
alternativ for de som berøres av vernet. Et verneområde opprettet for å
ivareta biologisk mangfold er ikke bærekraftig hvis man ikke sikrer grunneiere og lokalbefolkning et levebrød og et sted å bo. På sikt vil vernet av
det biologiske mangfoldet tape, hvis man ikke har sikret økonomi og sosial
bærekraft. Derfor er også vekst en viktig del av bærekraftbegrepet.

1.4 Hvorfor akkurat et Framtidsombud?

N

år en enkeltperson eller gruppe mangler tilstrekkelig sterke
talspersoner i politikken kan det innsettes et ombud som har
som hovedoppgave å representere deres interesser og rettigheter.
Ombudet er en offentlig institusjon, som jobber for at de som bestemmer
nasjonalt, i kommunene og i fylkene skal ivareta deres representanters
interesser når avgjørelser som påvirker dem skal tas. Ombudet er
partipolitisk uavhengig, og ingen kan si noe om hva det skal mene.
Ombudet er både et kontor, men også en person – som oppnevnes av
regjeringen og kongen og har jobben i et åremål på seks år.14
Et ombud har rett til innsyn i alle saker som omhandler dets
ansvarsområde. En av de viktigste oppgavene er å avdekke svikt i systemet
eller brudd på spesifikke rettigheter eller vedtatte mål. Et ombud kan ikke
gjøre om på vedtak. Det kan som regel kun se om saken reiser prinsipielle
spørsmål og ha standpunkter på generelt grunnlag, og ikke om saker på
individnivå.
Et ombud kan ha mange ulike funksjoner, men tre oppgaver er særlig
typiske:
1. Ombudet kan være en uavhengig kontrollinstans som tar imot klager
fra dem som mener de er krenket, men kan også ta opp saker på eget
initiativ.
2. Ombudet kan drive utadrettet aktivitet og holdningsskapende arbeid.
3. Ombudet kan bære preg av interesserepresentasjon og gi informasjon
av anbefalende og saksopplysende karakter som kan styrke hensynet
til dem man representerer i ulike sammenhenger.

14 17.1 Generelt om ombudsordninger, Miljøverndepartementet [http://www.regjeringen.no/
nb/dep/md/dok/nou-er/2004/nou-2004-28/43.html?id=389476]
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Andre ombud i Norge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for sivile vernepliktige
Sivilombudsmannen
Forbrukerombudet
Pasient- og brukerombudet
Studentombudet

Mange ombud arbeider vis-à-vis offentlig myndighetsutøvelse, men
noen av ombudene arbeider også med enkeltpersoners rettigheter visà-vis andre privatpersoner eller bedrifter. I Norge har vi blant annet et
Barneombud, Likestillingsombud og Forbrukerombud, som formidler
informasjon og fungerer som en klageinstans for disse gruppenes
interesser og grunnleggende rettigheter ved bestemmelser som påvirker
dem.
Ingen av de eksisterende ombudene er satt til å ivareta hensyn som står
sentralt for framtidig miljø og framtidige generasjoners interesser. Et
Framtidsombud ville derfor kunne fylle oppgaver som i liten grad er
ivaretatt av andre organer i dag.15

15 17.2 Er det behov for et miljøombud, Ole Kristian Fauchald - Institutt for offentlig rett
– Universitetet i Oslo, [http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2004/nou-200428/43.html?id=389476]

15

16

KAPITTEL 2

HVILKE OPPGAVER VIL ET
FRAMTIDSOMBUD HA?

17

Spire definerer Framtidsombudet slik:
Framtidsombudet skal fremme rettferdighet mellom generasjoner og jobbe for å sikre langsiktig politikk og grunnleggende
rettigheter for våre etterkommere.
Et Framtidsombud vil samle kunnskap, informasjon og synspunkter
som kan være av stor betydning for beslutninger som vil påvirke
framtiden, for eksempel gjennom utarbeidelse av ny lovgivning,
forslag til budsjettvedtak, selvstendige supplerende rapporter til
konvensjonstilsynsorganene eller gjennom å forfatte forskrifter eller
enkeltvedtak i henhold til eksisterende lovgivning. Framtidsombudets
oppgave vil ofte være å balansere - og få frem - de ulike fagperspektivene
i sakene de jobber med ved hjelp av ressurser som miljø- og
utviklingsorganisasjoner vanligvis ikke har.
Videre kan et Framtidsombud:
•
•
•
•
•

•
•

Være et talerør for framtidige generasjoner, og dermed gjøre
bærekraft mer håndgripelig for folk flest.
Hjelpe politikere ved å sette fokus på saker som det er vanskelig for
politikere å fremme selv.
Sette i gang egne bevisstgjøringstiltak rettet mot private og offentlige
aktører.
Bidra til langsiktige samfunnsbesparelser ved å vise til
forebyggende tiltak i stedet for reparerende tiltak.
Fungere som en uavhengig kontrollinstans gjennom å ta imot
klager og ta opp saker på eget initiativ, og påpeke om regelverk
innenfor ombudets arbeidsområde ikke følges opp etter intensjonene i
enkeltsaker, og at saksbehandling skjer på en forsvarlig måte.
Avlaste domstolene ved å forebygge og løse konflikter før de
tilspisser seg.
Bidra til Stortingets kontroll av vedtak innen ombudets
ansvarsområder ved å ha en selvstendig funksjon i å undersøke
forvaltningens oppfølgning av Stortingets vedtak.

Under følger en mer inngående gjennomgang av noen oppgaver som ville
være spesielt relevant for et Framtidsombud.
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2.1 Kunnskapsgenerering,
faglig rådgivning og formidling
Kunnskap om bærekraft og hensynet til framtidige generasjoner er
viktig for å sikre oppslutning om politikk som ivaretar disse interessene.
Miljøområdet er i dag preget av en situasjon der det er relativt stor
usikkerhet knyttet til den tilgjengelige informasjonen. Mye informasjon er
også utilgjengelig for allmennheten fordi den er faglig og teknisk avansert.
Derfor er det nyttig å ha en institusjon som har stor faglig integritet
og som kan gi uttrykk for velbegrunnede synspunkter på kvaliteten på
kunnskap som foreligger.
Et Framtidsombud vil kunne oppta en slik rolle ved å kvalitetssikre og
formidle pålitelig, aktuell og forståelig informasjon. Ombudet vil kunne
være et nasjonalt samordningsorgan som jobber tett sammen med andre
kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner som driver innhenting
av forskningsresultater og kunnskap. Framtidsombudet vil kunne ha
oversikt over samfunnets tilstand og utvikling, og de ulike kildenes
og sektorenes bidrag til miljø- og samfunnsproblemer. Dette kunne
synliggjort behovet for økt innsats og fungert som en faglig støtte for
beslutningstakere innenfor relevante departement, offentlig forvaltning
og privat sektor. Utredninger fra et Framtidsombud vil typisk kunne bestå
i vurdering og anbefalinger vedrørende virkemiddelbruk, og vurderinger
om hvordan samfunnstilstanden utvikler seg i forhold til nasjonale mål og
internasjonale forpliktelser.
Ettersom det allerede eksisterer mange institusjoner med betydelig
kompetanse bør det ikke legges opp til at et Framtidsombud selv skal
foreta vitenskapelige undersøkelser.16 I den frivillige sektoren finnes det
mye relevant kompetanse og informasjon, som trenger verifisering og
et politisk uavhengig talerør. Et Framtidsombud vil kunne utgjøre et
knutepunkt mellom private parter, forskningsmiljøer, bedrifter og det
offentlige.

16 17.2 Er det behov for et miljøombud, Ole Kristian Fauchald - Institutt for offentlig rett
– Universitetet i Oslo, [http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2004/nou-200428/43.html?id=389476]
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2.2 Internasjonalt miljø- og
utviklingssamarbeid
Miljø- og utviklingsområdet er preget av utstrakt internasjonalt
samarbeid. Norge har en lang rekke internasjonale forpliktelser av rettslig
eller politisk karakter knyttet til vern av biologisk mangfold, bærekraftig
utvikling og hensynet til våre etterkommere.
Et Framtidsombud vil være en viktig uavhengig instans som kan delta i
internasjonale prosesser, og synliggjøre regionale og globale avtaler som
bidrar til å redusere alvorlige miljø- og utviklingsproblemer og forhindre
negative konsekvenser ved kortsiktig politikk. Et Framtidsombud
vil kunne følge med på nasjonal gjennomføring av internasjonale
forpliktelser, og på myndighetenes rapportering til internasjonale organer.
Ombudet vil også kunne bidra til at norske myndigheter i større grad
følger opp rettslige og politiske vedtak gjennom uttalelser, og delta i
internasjonale ordninger for innsamling, bearbeiding og formidling av
informasjon.
På Verdenstoppmøtet for miljø og utvikling i Johannesburg i 2002 sto
Norge i bresjen for en gruppe land som vedtok en politisk forpliktelse om å
stanse nasjonalt tap av biologisk mangfold innen år 2010. Dette målet ble
også vedtatt av Stortinget og nedfelt i Naturmangfoldloven.17 Til tross for
høye målsetninger konkluderte FN i rapporten Global Biodiversity Outlook
3 fra 2010 at verden var langt fra å nå det ambisiøse målet som krever
langsiktig politisk handling på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.18
Et Framtidsombud vil kunne bidra til synliggjøring i alle stadier av denne
prosessen, både ved gjennomføring og oppfølging av forpliktelser, samt
kunnskapsgenerering og informasjon på lokalt og nasjonalt nivå.

2.3 Påpeke når forvaltningen ikke følger
opp loven
Selv om det er lovfestet at myndighetene skal gripe inn på områder som
har stor betydning for utvikling og miljø har den norske forvaltningen en
stor grad av frihet til å utøve skjønn for å avgjøre om de skal gripe inn.
Eksempler kan være å bestemme om en art skal anses for å være prioritert
etter Naturmangfoldloven § 23, velge og ikke gjennomføre midlertidig
vern etter § 42, eller ikke iverksette tiltak for å ivareta allmennhetens
interesser i bevarelse av genetisk materiale etter § 57.19
I dag er det umulig å overprøve forvaltningens beslutning om ikke
17

Naturmangfoldloven, Norges Offentlige Utredninger. [http://www.regjeringen.no/Rpub/
NOU/20042004/028/PDFS/NOU200420040028000DDDPDFS.pdf]
18 Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010) Global Biodiversity Outlook
3. Montréal
19 17.2 Er det behov for et miljøombud, Ole Kristian Fauchald - Institutt for offentlig rett
– Universitetet i Oslo, [http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2004/nou-200428/43.html?id=389476]
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å bruke mulighetene innenfor for eksempel Naturmangfoldloven.
Framtidsombudet kan på grunnlag av henvendelser fra allmennheten, og
på grunnlag av undersøkelser initiert av ombudet, avgi generelle uttalelser
om forvaltningens ikke-bruk av kompetanse og hvilke konsekvenser dette
får for oppnåelse av lovens mål, og på den måten forsvare lovverket og
sørge for at det blir fulgt opp.

2.4 Fungere som høringsinstans
Det vil være naturlig at Framtidsombudet blir høringsinstans i de tilfeller
der beslutninger antas å kunne ha vesentlig betydning for framtidig
utvikling, miljø og sosial likhet. Framtidsombudet vil i slike saker
kunne bidra til opplysninger i saken og til fremskaffelse av et forsvarlig
beslutningsgrunnlag gjennom å sørge for at kunnskap, informasjon og
synspunkter blir nyttiggjort i relevante beslutningsprosesser. Ombudet vil
også kunne vurdere om det finner det hensiktsmessig å avgi uttalelse.

2.5 Bidra til langsiktige samfunnsbesparelser
Et Framtidsombud vil kunne føre til besparelser og gevinster i et
samfunnsøkonomisk perspektiv og vil kunne bidra til realiseringen av
målet om en bærekraftig utvikling. Videre kan et Framtidsombud redusere
konfliktnivået i miljøsaker, styrke koordineringen og øke vektleggingen av
bærekrafthensyn i regjeringens arbeid.
I Norge er det regnet lite på hvor mye av naturkapitalen som går tapt, og
hvilke økonomiske konsekvenser dette kan få. Hittil er det den britiske
Stern-rapporten fra 2006, som mest inngående beskriver konsekvensene av
global oppvarming målt i penger. 20 Stern-rapporten beregnet at kostnaden
for en 5 graders middeltemperaturøkning fram til år 2100 vil koste mellom
5 til 20 prosent av det globale BNP, mens det kun vil koste 1 prosent av
verdens samlede BNP hvis vi reduserer utslippene av drivhusgassene i god
tid. Netto gevinst ved en tilstrekkelig ambisiøs klimapolitikk er altså et
sted mellom 4 og 19 prosent av global BNP.21
Et Framtidsombud kan bidra til å endre eksisterende økonomiske
paradigmer og modeller ved å fremskaffe finanspolitiske analyser og
vurderinger uten politisk påvirkning fra regjeringen. Ombudet vil kunne
vurdere om regjeringens foreslåtte finanspolitikk er tilstrekkelig tilpasset
bærekraftig utvikling, og gjøre analyser av hvilke effekter tidligere
gjennomført finanspolitikk har hatt på den langsiktige økonomien. Et
Framtidsombud vil også kunne komme med anbefalinger til endringer i
foreslått finanspolitikk som er relevante for framtidige generasjoner.

20 Stern review on the economics of climate change, (2006), http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm
21 Stadig dyrere klimaregning, Tograder.no [ http://tograder.no/stadig-dyrere-klimaregning/]
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2.6 Klargjøre forbrukerspørsmål
Forbruk er et møtepunkt mellom sosiale og miljømessige hensyn.
Forbrukerombudet har etter markedsføringslovens § 13 tilsynsmyndighet,
og har som hovedformål å verne den enkelte forbrukers direkte
interesser.22 Loven er ikke vesentlig tilpasset situasjoner der
markedsmekanismer brukes til å sikre allmenne interesser, for eksempel
gjennom miljømerkeordninger. Spørsmålet er hvordan man kan sikre at
hensyn til biologisk mangfold blir betryggende integrert og prioritert i
relevante ordninger. Framtidsombudet vil kunne bidra med kompetanse
i avveiningen mellom hensynet til økonomi i næringen og hensynet til
biologisk mangfold.
Mer konkret kan dette dreie seg om hvordan man implementerer
merkeordninger som sikrer at produkter eller tjenester som er
”miljøvennlige” også er en garanti for at produktet eller tjenesten bidrar
positivt til bevaring av biologisk mangfold, eller at de i det minste ikke
innebærer noen trussel mot biologisk mangfold.
Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som hittil
har arbeidet med å tilrettelegge, standardisere og forenkle informasjon
om miljøaspekter ved forbruket, i tillegg til å styrke kunnskapen og
engasjementet omkring temaet «miljøkonsekvenser av forbruk» i vid
forstand. Et Framtidsombud vil kunne bistå i arbeidet tilknyttet prosesser som
utarbeidelse av merkekriterier slik at hensynet til biologisk mangfold ikke
blir oversett, og at andre hensyn alene blir bestemmende for om produkter
kvalifiserer for miljømerking.

22 17.2 Er det behov for et miljøombud, Ole Kristian Fauchald - Institutt for offentlig rett
– Universitetet i Oslo, [http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2004/nou-200428/43.html?id=389476]
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A

rbeidsoppgavene til et Framtidsombud må avgrenses mot de
oppgaver som ivaretas av andre organer og ombud, særlig
Sivilombudsmannen og Forbrukerombudet, og eksisterende
statlig og kommunal forvaltning, inklusive relevante tilsyns- og
oppsynsordninger, og oppgavene til frivillige organisasjoner, samt
forsknings- og utredningsinstitusjoner.
Saker på miljøområdet faller per dags dato inn under Sivilombudsmannen
som har mulighet til å ta miljøsaker til behandling, mens det er Finansdepartementet som har ansvaret for å håndtere Norges arbeid for å oppnå
en bærekraftig utvikling. Ingen av disse er spesialisert innenfor temaer
som omhandler miljøpolitikk eller framtidige generasjoners interesser.
Ovenfor Sivilombudsmannen er det vanskelig for personer eller
organisasjoner å klage over vedtak der de selv ikke er berørt i betydelig
grad.23 Det kan følgelig være aktuelt å gi Framtidsombudet kompetanse
til å behandle enkeltsaker som faller utenfor klageretten som følger av
sivilombudsmannsloven § 6.
Forbrukerombudet skal ivareta forbrukernes interesser overfor
næringsdrivende. I den grad slike interesser er sammenfallende
med ivaretakelse av miljøhensyn, vil det ikke være hensiktsmessig
å gi Framtidsombudet kompetanse til å behandle disse sakene. Et
Framtidsombud bør heller ikke gis oppgaver som overlapper med
frivillige organisasjoner. Dette innebærer at et Framtidsombud må legge
stor vekt på uavhengighet og integritet, samt prioritere saker som ellers
får liten oppmerksomhet i media.
Framtidsombudets oppgaver bør avgrenses mot de oppgaver som hører
inn under Riksrevisjonens ansvarsområde. Riksrevisjonen utfører visse
kontrolloppgaver knyttet til regjeringens oppfølgning av Stortingets
vedtak. Revisjonens kompetanse på miljøområdet er begrenset, noe som
har ført til at Riksrevisjonen ikke gjennomfører noen jevnlig og grundig
undersøkelse av regjeringens oppfølgning av Stortingets vedtak på miljø
og likhet mellom generasjonene. Her kunne et Framtidsombud bidratt
betraktelig.
En betydelig del av ansvaret for avgjørelser som har betydning for
miljøet er i dag også delegert til kommunalt nivå. Lokal Agenda 21
er kommunenes redskap for å gripe fatt i bærekraftig utvikling i bred
forstand. Dette rammeverket har generelt fungert dårlig fordi det i mange
kommuner er mangelfull kompetanse på miljøspørsmål, og nasjonale
miljøhensyn blir prioritert lavt i møte med for eksempel sterke lokale
næringsinteresser.24 Her kunne et Framtidsombud spilt en viktig rolle som
rådgiver, og samordnet fylkesmennenes tilsynsarbeid, samt gitt veiledning
til fylkesmennene og kommunene for å sikre enhetlig og effektiv
oppgavegjennomføring, blant annet på forurensning.
23 17.2 Er det behov for et miljøombud, Ole Kristian Fauchald - Institutt for offentlig rett
– Universitetet i Oslo, [http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2004/nou-200428/43.html?id=389476]
24 Ole Kristian Fauchald, Eget Intervju med Spire 2012.
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Det sentrale spørsmålet vedrørende behovet for et Framtidsombud
er selvsagt hvorvidt de nåværende organene har en tilstrekkelig
uavhengighet av forvaltningen og politiske organer, ettersom det er denne
uavhengigheten som i første rekke skal ivaretas av et ombud.
I forvaltningssammenheng preges miljøområdet av sterk politisk og
forvaltningsmessig styring. Dette gjelder på både statlig og lokalt nivå.
Eksempelvis har Miljøverndepartementet sterk styring med Statens
Forurensningstilsyn og Direktoratet for Naturforvaltning. På lokalt
nivå vil særlig kommunestyret kunne ha innflytelse på vedtakene.
Samlet innebærer dette at det på miljøområdet kan være behov for et
forvaltningsmessig og politisk uavhengig organ som kan fremskaffe
relevant informasjon og synspunkter, og skape større helhetlig oversikt.
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I

etterkant av Rio+20, har forslaget om å opprette et ombud for
framtidige generasjoner fått økende oppmerksomhet. En rekke land
har allerede opprettet ulike former for Framtidsombud på nasjonalt
nivå. I dag finnes det egne komiteer, kommisjoner og kommissærer som
har et overordnet ansvar for miljø og framtidige generasjoners interesser i
flere land.

Eksempler på organer i andre land med bærekraftig
utvikling som utgangspunkt for sitt mandat:
•
•
•
•
•
•

Parlamentarisk kommisær for framtidige generasjoner, Ungarn
Kommisjon for miljø og bærekraftig utvikling, Brasil
Komiteen for framtiden, Finland
Komité for bærekraftig utvikling, Tyskland
Parlamentarisk kommissær for miljø, New Zealand
Kommisær for miljø og bærekraftig utvikling, Canada

I tillegg finnes det flere internasjonale organisasjoner som bidrar med
faglig og juridisk støtte når enkeltland har bestemt seg for å opprette et
Framtidsombud. World Future Council Foundation - som i dag består
av 50 individer og organisasjoner - har vært en viktig bidragsyter for
å støtte nasjonale og internasjonale tiltak for Framtidsombud verden
over. Sammen med Alliance for Future Generations (AFG) skaper de
et solid internasjonalt nettverk som gir rådgivning til individuelle
stater. De utarbeider også større analyser av internasjonalt lovverk og
mellomstatlige organisasjoners håndtering av bærekraftig utvikling og
behovet for langsiktighet.25
Før vi ser på hvordan vi kan opprette vårt eget Framtidsombud, vil
vi se nærmere på hvordan andre land har opprettet sine, og hvilke
internasjonale samarbeidspartnere det kan være lurt og knytte seg til.

25 World Future Council: http://www.worldfuturecouncil.org/ Alliance for Future Generations: http://www.allianceforfuturegenerations.org/
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4.1 Framtidsombudet i Ungarn
«Framtidsombudet har blitt en unik og effektiv institusjon som
har bidratt til å øke regjeringens ansvarlighet og den politiske
tillitten blant borgerne»
- Sándor Fülöp, første Framtidsombud i Ungarn.
I dag er det Ungarske Framtidsombudet satt til å forvalte den
grunnlovfestede retten til et rent miljø, en rett som også er nedfelt i
den norske grunnloven, og ivareta rettferdighet mellom generasjonene.
Dette er et prinsipp vi også har nedfelt i den Norske nasjonale
bærekraftstrategien fra 2007. Det er derfor tydelige likheter mellom
rammeverket som Ungarn bygget sitt Framtidsombud på, og det norske
rammeverket vi har tilgjengelig.
Intervju med Ungarns første framtidsombud Sándor Fülöp om hvordan
et Framtidsombud fungerer i praksis og hvordan Norge kan opprette en
lignende institusjon:
Hva gjør Framtidsombudet i Ungarn?
I likhet med andre ombud, har Ombudsmannen for framtidige
generasjoner i Ungarn et hovedansvar for å håndtere klager i
henhold til regelverket. Vi jobber hovedsakelig med å forvalte den
grunnlovfestede retten til et rent miljø, og kontrollerer og påvirker
derfor nye bestemmelser og lovutkast som vil ha en innvirkning på
framtidige generasjoner. Vi jobber mye med kunnskap og formidling
og utreder konsekvensene av klimaendringene og gjennomfører egen
forskning på temaer som er viktig for framtidige generasjoner. I dag
har Framtidsombudet makt til å nedlegge veto mot offentlige og private
bestemmelser som ignorerer vedtatte mål om bærekraftig utvikling. Vi kan
også bringe aktuelle aktørene til domstolen dersom de bryter regelverket.
Hvorfor trenger dere et ombud for disse oppgavene?
Vår fremste styrke ligger i retten vi har til å frembringe fakta gjennom
faglige og juridiske analyser. Vi har kompetanse til å avklare og fremheve
en sak gjennom ett tverrfaglig perspektiv. Framtidsombudet består av et
sammensatt team av advokater, samfunnsvitere, økonomer og biologer.
På den måten er vi godt rustet til å håndtere komplekse saker. Selv om
vi ikke kan kreve at forvaltningsorganet følger våre anbefalinger, kan vi
endre vedtak dramatisk, enten ved å offentliggjøre og publisere våre funn
direkte, eller ved å gi frivillige organisasjoner den dokumentasjonen de
trenger for å drive effektiv lobbyvirksomhet.
Hvordan kan Framtidsombudet gjøre en forskjell?
Før var det enkelt å velge kortsiktige løsninger, som rask økonomisk
gevinst og flere arbeidsplasser fremfor hensynet til framtidige
generasjoner. Nå som Framtidsombudet og media følger med på
beslutningene som tas lokalt er det vanskeligere å velge kortsiktige
løsninger. Langsiktighet åpner for en mer systematisk tilnærming til
problemene. Lokalt har derfor Framtidsombudet hatt mye å si.
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Hvordan opprettet Ungarn sitt Framtidsombud?
Grunnarbeidet for ombudet ble lagt allerede på 1980-tallet, da en
interesseorganisasjon og det sivile samfunnet kom opp med ideen
om et ombud for framtidige generasjoner. Etter en stund fikk ideen
oppslutning blant en rekke fagmiljøer og frivillige organisasjoner, og på
2000-tallet var langsiktighet og bærekraft virkelig i vinden rent politisk.
Da slo vi til, og la frem et forslag om et Framtidsombud for parlamentet
som vedtok det nesten enstemmig. Det var Laszlo Solyom - daværende
universitetsprofessor og nåværende president – som skrev det første
konkrete forslaget for et Framtidsombud for parlamentet i 2000. Vi hadde
tett kontakt med to innflytelsesrike parlamentarikere. Deres støtte til
saken har vært uvurderlig i flere saker hvor vi har møtt på utfordringer
blant annet med Justisdepartementet som ønsket å begrense mulighetene
for offentlig deltakelse i administrative saker.
Hvordan burde Norge opprette et Framtidsombud?
Først og fremst burde Framtidsombudet organiseres som en institusjon
utenfor regjerningen.
Videre er det to ting som er særdeles viktig; 1) uavhengighet, både politisk
og økonomisk, og 2) et sterkt nettverk og nær kontakt både med media,
internasjonale organisasjoner, forskningsinstitusjoner og politikere. På
den måten står man sterkere i møte med konflikter, og konflikter vil det
bli mange av hvis ombudet fungerer som det skal. Et Framtidsombud
vil i mange tilfeller bringe frem informasjon og synspunkter som er lite
populært, og resulterer i hard kritikk og sterk motstand. Da vet vi at vi har
gjort en god jobb.
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F

ramtidsombudets personell bør settes sammen på bakgrunn av
bredde og tverrfaglighet. Staben må ha evne til å knytte ulike
fagmiljøer og sektorer sammen, og bidra til å skape nye arenaer og
plattformer for dialog mellom sivilsamfunn, politikere og næringsliv på
flere nivåer. Framtidsombudet er nødt til å være politisk uavhengig, og
forankret med en egen lovparagraf. Framtidsombudet bør ha rett til innsyn
i alle saker som angår det. Det må kunne ta initiativ til utredninger og
undersøkelser. Det bør også kunne ha utsettelsesrett i særskilt alvorlige
saker hvor nøyere utredninger er nødvendig. Framtidsombudet bør også
kunne trekke saker for retten, og vil på denne måten ha juridiske ressurser
som sivilsamfunnsorganisasjoner vanligvis ikke har.
I likhet med blant annet Brasil, Filipinene og Ungarn har Norge allerede en
rekke strategier, handlingsplaner og rettslige forpliktelser som vårt arbeid
med bærekraftig utvikling kan måles opp mot. En viktig forutsetning for
at et Framtidsombud skal fungere effektivt og få den gjennomslagskraften
det trenger vil være nettopp disse rammene.

5.1 RETTSLIG GRUNNLAG
”Det finnes få instanser og mekanismer som sørger for
langsiktighet i dagens system”
Ole Kristian Fauchald, førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett
ved Universitetet i Oslo
De grunnleggende miljørettslige normene i Norge er nedfelt i deler
av Grunnloven, forurensningsloven og naturvernloven, i tillegg til
forpliktelsene vi har gjennom Agenda 21 og en rekke avtaler vi har
inngått og ratifisert bilateralt og internasjonalt. 26 Per dags dato finnes
det ingen institusjon som har som hovedoppgave å forvalte, håndheve og
overvåke de rettslige forpliktelsene Norge har til utvikling og miljø.27 Det
er derfor behov for en sterkere oppfølging av det rettslige rammeverket
som omhandler bærekraft, og en institusjon som påser at Norge og
norske aktører handler i tråd med inngåtte forpliktelser på miljø- og
utviklingsområdet.
I juridisk kontekst vil et Framtidsombud kunne:
•
•
•

Holde systematisk oppfølging og kontroll over forvaltningen og
myndighetenes utforming av mål og virkemidler i henhold til lovverket.
Virke stabiliserende i forhold til skiftende politiske prioriteringer, og
bidra til at langsiktige hensyn ivaretas.
Forenkle og sikre oppfølging av loven uten rettslige implikasjoner,

26 5.1 Miljørettslige prinsipper, Miljøverndepartementet [http://www.regjeringen.no/nb/dep/
md/dok/nou-er/1999/nou-1999-21/7/6.html?id=410125 ]
27 17.2 Er det behov for et miljøombud, Ole Kristian Fauchald - Institutt for offentlig rett
– Universitetet i Oslo, [http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2004/nou-200428/43.html?id=389476]
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ettersom Framtidsombudets uttalelser ikke vil være rettslig bindende
(ordinært ville dette måtte skje ved hjelp av påtalemyndighet og
domstoler, samt gjennom forvaltningens virksomhet).
Drive risikobasert tilsyn og følge opp lovgivningen for eksempel
i henhold til forurensningsloven, produktkontrolloven og
klimakvoteloven med forskrifter.
Trekke saker for retten, og vil på denne måten ha juridiske ressurser
som miljø- og utviklingsorganisasjoner vanligvis ikke har.

•
•

Under følger noen konkrete eksempler på hvordan et Framtidsombud kan
gjøre det enklere å overholde våre forpliktelser og rettigheter i forhold til
det eksisterende lovverket.
Rettslige rammer:
Internasjonalt lovverk og
konvensjoner:

Nasjonalt lovverk:

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Århuskonvensjonen om tilgang til
miljøinformasjon, allmenn deltagelse
i beslutningsprosesser og tilgang til
rettsmidler; saker vedrørende miljø
Stockholm-deklarasjonen
Folkeretten
FNs Klimakonvensjon (UNFCCC)
Kyoto-protokollen I & II
Konvensjonen om biologisk mangfold
(CBD)
Forørkningskonvensjonen (UNCCD)
Granadakonvensjonen om arkitektur
Maltakonvensjonen om arkeologiske
kulturminner
Ulike internasjonale avtaler vedrørende urfolk
Montrealprotokollen om ozonlaget
Konvensjon om langtransportert
grenseoverskridende luftforurensning
Gøteborgprotokollen om sur nedbør,
overgjødsling og bakkenært ozon
Bernkonvensjonen om vern av ville
europeiske planter og dyr, og deres
leveområder
Washingtonkonvensjonen om
internasjonal handel med truede dyre- og
plantearter (CITES)
Bonnkonvensjonen om vern av trekkende
arter av ville dyr
Ramsarkonvensjonen om vern og
bærekraftig bruk av våtmark
Laksekonvensjonen
Baselkonvensjonen om håndtering av
farlig avfall
Menneskerettighetene
Lovgivning gjennom EØS-medlemskapet

•
•
•
•
•
•
•
•

Grunnloven § 110b
Naturmangfoldloven
Miljøinformasjonsloven
Forurensningsloven
Naturvernloven
Markedsføringsloven (1972 nr. 47) § 2
og 3 og § 8a
Sivilombudsmannsloven § 6
Plan- og bygningsloven
Havrettkommisjonen
Energiloven
Skogbruksloven
Petreoleumsloven
Klimakvoteloven
Klimaforliket
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Det rettslige rammeverket for en bærekraftig utvikling har etter
Stockholm-deklarasjonen i 1972 blitt videreutviklet i en rekke
konvensjoner, protokoller og regelverk utarbeidet i etterkant av Earth
Summit Rio i 1992 og de store påfølgende konferansene i Johannesburg,
Monterrey og Doha. I dag omfatter de mest grunnleggende prinsippene
følgende:
• Landene skal vedta effektive miljølover og utforme en nasjonal
lovgivning om erstatning til ofre for forurensning og andre
miljøskader.
• Landene skal foreta miljøkonsekvensanalyser av foreslåtte aktiviteter
som man frykter kan ha skadelige konsekvenser.
• Landene skal bruke føre-var-prinsippet.
• Landene bør redusere og fjerne ikke-bærekraftige produksjons- og
forbruksmønstre og støtte en hensiktsmessig befolkningspolitikk.
• Miljøspørsmål håndteres best gjennom deltagelse av alle berørte
borgere. Landene skal inspirere til slik deltagelse gjennom å gjøre
informasjon bredt tilgjengelig
Grunnloven
Grunnlovens § 110b gir framtidige generasjoner en grunnlovfestet rett til
et rent miljø:
”Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis
Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres
ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa
for Efterslægten”
En analyse av hvordan Miljøverndepartementet og den øvrige
forvaltningen har ivaretatt de normer som er oppstilt i § 110b konkluderte
med at ”§110 b har hatt liten rettslig og rettspolitisk betydning. […]
Det kan ikke spores noen systematisk oppfølging av bestemmelsen
hos lovgiver, forvaltning eller domstoler”.28 Et Framtidsombud vil
kunne ha et særlig ansvar for systematisk oppfølging av de generelle
prinsippene og målene som er formulert i Grunnloven § 110 b. Med et
slikt ansvar vil Framtidsombudet kunne sørge for at hensynet til naturens
produksjonsevne og mangfold blir vurdert i de politiske beslutningene
som kan påvirke framtidige generasjoner.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven sier at vi bør ta vare på naturen ved bærekraftig
bruk og vern. ”Lovens formål er at naturen med dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas
vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtiden, også
som grunnlag for samisk kultur”.29

28

Naturmangfoldloven, Norges Offentlige Utredninger. [http://www.regjeringen.no/Rpub/
NOU/20042004/028/PDFS/NOU200420040028000DDDPDFS.pdf]
29 Regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dok/lover_regler/lover/naturmangfoldloven.
html?id=570549
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Naturmangfoldloven gir et godt grunnlag for naturvernarbeidet i Norge.
Det har vært et mål med loven at Norge ikke skal ha dårligere rettslige
virkemidler for bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet enn ellers
i Europa, men loven i seg selv gir ingen sikkerhet for dette. Det er derfor
avgjørende hvordan den blir anvendt.
Enkelte av bestemmelsene i Naturmangfoldloven – jf. §§ 4 og 5 om
miljøprinsipper, bevaringsmål og aktsomhetsplikt - overlater stor frihet
til forvaltningen og private parter. Dette fører til at miljømålene ofte blir
tilsidesatt i enkeltsaker ettersom disse interessene har svake talspersoner
sammenlignet med tunge nærings- eller utbyggingsinteresser. Dette kan
ofte skyldes mangelfull informasjon og kunnskap om vern av natur. Et
Framtidsombud kan etter Naturmangfoldloven ha som hovedoppgave å
fremme lovutkastets generelle og mer konkrete mål - herunder spesielt
punktene om langsiktige interesser knyttet til biologisk, landskapsmessig
og geologisk mangfold overfor det offentlige og private. Ombudet vil også
kunne etablere mekanismer som kan bidra til å sikre en samlet og effektiv
oppfølgning av miljømålene i lovverket. Videre kan et Framtidsombud:
• Bringe frem synspunkter og informasjon om de langsiktige
konsekvensene for bevaringsmålene i relevante tiltak og beslutninger.
• Etablere ordninger som praktiseres enhetlig over tid, særlig fordi
skader på det biologiske mangfoldet i mange tilfeller kan være
uopprettelige eller svært kostbare å gjenopprette.
• Klargjøre prinsippenes generelle funksjon og anvendelighet i
enkeltsaker, noe som sikrer en mer effektiv gjennomføring og
oppfølgning av bestemmelsene.
Et Framtidsombud vil kunne sitte inne med kunnskap, informasjon
og synspunkter som kan være av stor betydning for å kunne fremme
nettopp langsiktige interesser. Ombudet ville også kunne drive rådgivende
virksomhet for myndighetene og politikerne, noe som vil kunne sørge for
bedre forståelse og oppfølging av naturvern på nasjonalt og lokalt nivå.
Det vil også være naturlig for et Framtidsombud å ha et hovedfokus på
virkninger av slike vedtak for biologisk, landskapsmessig og geologisk
mangfold.

Uttalelse fra fagmiljøet:
”Et Framtidsombud ville vært en lojal oppfølging av grunnlovens §
110b”
“Ved opprettelsen av et Framtidsombud blir det tydelig hvilke instanser
og mekanismer sørger for langsiktighet og bærekraft i dag, og hvor
god langsiktig forankring disse normative strukturene gir. Dette
finner man ut for eksempel ved å se på hvor langt frem årsmeldingene
og handlingsplanene våre går. Grunnloven er det mest langsiktige
lovverket vi har i dag. Jeg ville blitt overrasket om du fant andre planer
som går lenger enn 50 år frem i tid. Det er ikke langsiktighet.
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Hvis jeg skulle opprette et Framtidsombud – noe jeg er for - ville
jeg begynne med å se på hvordan byråkratiet, organisasjonene,
institusjonene, politikerne, departementene og direktoratene
følger opp det eksisterende lovverket. Hvis vi ikke finner svar på
disse tingene, er det et bevis på at vi trenger en slik institusjon.”
Ole Kristian Fauchald, Førsteamanuensis fra Institutt for offentlig rett ved
Universitetet i Oslo
Et Framtidsombud bør:
•
•
•
•
•

Forankres i en egen lov, som definerer hva som skal være ombudets
saksområde, i tillegg til å forankres i Grunnloven.
Følge opp de lover, konsekvensutredninger og prognoser for utvikling
som mangler mekanismer for oppfølging i dag.
Sørge for åpenhet og innsyn i valgene som blir tatt.
Være en lojal oppfølger av Grunnlovens § 110b.
Ivareta føre-var prinsippet som er nedfelt i Klimaforliket.30

5.2 Økonomisk grunnlag
”Norge har i de nærmeste årene en unik økonomisk
handlefrihet. La oss investere i framtiden, mens vi ennå kan”
Asbjørn Aaheim, forskningsleder ved CICERO.
Økonomisk tenkning og praksis blir oppfattet som kjernen i en
bærekraftig utvikling. Det faktum at Finansdepartementet har ansvaret
for å håndtere Norges arbeid for en bærekraftig utvikling viser hvor nært
økonomi og bærekraft henger sammen. Dette er for øvrig en spesiell
løsning, som reflekterer at økonomiske virkemidler og markedsbaserte
intensiver er de mest effektive tiltakene for å sørge for bærekraft her i
landet.31
Det økonomiske rammeverket for bærekraft i Norge er nedfelt i den
nasjonale bærekraftstrategien for perioden 2009-2012. Strategien følges
opp årlig i et eget kapittel i nasjonalbudsjettet som tar for seg hvilke tiltak
som er foreslått og gjennomført i budsjettet. Det er videre utviklet et sett
med atten indikatorer, slik at man kan følge med på utviklingen i syv
hovedområder innenfor politikken.

30 Klimaforliket 4.1.4:18 i St. Meld.21, 2012 og i Stortingets vedtak, Innst. 390 S
31 Indikatorer på bærekraftig utvikling 2011, Frode Brunvoll og Kristine E. Kolshus Statistisk Sentralbyrå [http://www.ssb.no/emner/01/rapp_indikator_utvikling/sa_123/
sa_123.pdf]
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I tråd med Brundtland-kommisjonens syn legger bærekraftstrategien
vekt på en forvaltning av de samlede ressurser (realkapital, menneskelig
kapital og naturkapital) som ivaretar velferden til dagens generasjoner
uten å gå på bekostning av framtidige generasjoners behov. I miljø- og
ressursforvaltningen vektlegger bærekraftstrategien langsiktige og mulig
irreversible forhold knyttet til klima, biologisk mangfold og miljøgifter. I
tillegg legger strategien vekt på utjevning av levekår.32
Bærekraftstrategiens syv hovedområder:
•
•
•
•
•
•
•

Internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling og bekjempelse av
fattigdom
Klima, ozonlaget og langtransporterte luftforurensninger
Biologisk mangfold og kulturminner
Naturressurser
Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Bærekraftig økonomisk og sosial utvikling
Samiske perspektiver i miljø- og ressursforvaltningen

Tydelige begrensninger og mangler
I en revidering av bærekraftstrategien i 2011 etterlyste flere
høringsinstanser en sterkere økosystemtilnærming og verdsetting av
naturmangfold og økosystemtjenester i selve strategien.33 I revisjonen
ytret flere av forskningsmiljøene og de statlige organene et ønske om
å få utviklet indikatorer for biologisk mangfold med utgangspunkt i
naturindeksen. I tillegg ble det pekt på koblingen mellom utdanning
og bærekraftig utvikling, både gjennom økning i humankapital og at
bedre utdanning bidrar til økt bevissthet om bærekraftig utvikling. Flere
mente også at strategien legger for liten vekt på den rollen næringsliv
og organisasjoner kan spille i arbeidet for en bærekraftig utvikling, og at
det er behov for å utvikle indikatorer som bedre kan belyse næringslivets
bidrag.34
Alt i alt vitner revideringen av bærekraftstrategien om at finanspolitikken
først og fremst tenker kortsiktig. Det samfunnspolitiske regnestykket tar
ikke hensyn til langsiktighet og den tverrfaglighet som er nødvendig for
å få gjennomført bærekraft i praksis. Dagens beregningsmodell skiller seg
betydelig fra den som brukes i våre naboland, og har fått en del kritikk for
å ha alvorlige mangler. Allerede i 2007 konkluderte en ekstern rapport,
overlevert til finansministeren og miljøvernministeren, at Norge bør
vurdere å opprette et nasjonalt råd for bærekraftig utvikling for å styrke

32

Norges strategi for bærekraftig utvikling 2008, Finansdepartementet [http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/rapporter/strategi_b%C3%A6rekraftig_utvikling.pdf]
33 Revidering av Strategi for Bærekraftig Utvikling, Finansdepartementet [http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/barekraftig_utvikling/revidering-av-strategi-for-barekraftig-u.
html?id=633918]
34 Innspill til Strategi, diverse adressater [http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/
barekraftig_utvikling/revidering-av-strategi-for-barekraftig-u/innspill-til-strategi.html?id=637276]
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arbeidet med bærekraftig utvikling utenfor regjeringsapparatet.35 Under
følger en del konkrete eksempler på hvordan et Framtidsombud kan fylle
de samme rollene som det foreslåtte rådet, og dermed være med på å
forbedre noen av punktene som ble trukket frem av revideringen i 2011 i
Norges arbeid med økonomisk bærekraft.
Forbedret rapportering
I dag rapporterer alle departementene til Finansdepartementet om sitt
arbeid med bærekraftig utvikling. Finansdepartementet evaluerer deretter
regjeringens årlige arbeid med den nasjonale bærekraftstrategien i
nasjonalbudsjettet. Bærekraftstrategien fokuserer på syv politikkområder,
som måles ut fra 18 indikatorer.36 Indikatorene skal gi viktig informasjon
om tilstanden og utviklingen på de ulike områdene. Når det kommer til
Finansdepartementets oppgaver innenfor oppfølging og analyse, mangler
rapportene langsiktighet og en større helhetlig oversikt. Her kunne
Framtidsombudet fungere som en uavhengig instans som kan sørge for
hyppigere oppfølging og rapportering innen ombudets ansvarsområde.
Et Framtidsombud kan ha som oppgave å utarbeide en enhetlig og politisk
uavhengig rapport over hvordan hvert enkelt departement overholder sine
forpliktelser i forhold til bærekraft. Ombudet kan trekke frem områder
hvor det ville være kostnadsbesparende for departementene og samarbeide
om ulike miljø- og utviklingsspørsmål, og komme med konkrete eksempler
på hvordan dette samarbeidet kan gjennomføres.
Ombudet kan videre oppfordre forskningsmiljøene til å utarbeide
analyser og vurderinger av hvordan regjeringens foreslåtte finanspolitikk
er tilpasset og hvordan politikken påvirker bærekraftig utvikling og
framtidige generasjoner. Det ville være naturlig å legge fram slike
analyser og uttalelser i etterkant av regjeringens forslag til statsbudsjett
i oktober for det påfølgende året. Det ville også være aktuelt med en
mindre gjennomgang i etterkant av regjeringens framleggelse av revidert
nasjonalbudsjett hver vår.
Framtidsombudet vil, med grunnlag i jevnlige analyser og vurderinger av
den langsiktige bærekraften til de offentlige finansene, kunne gi et bedre
bilde på statusen til politisk vedtatte mål, og sørge for bedre rapportering
i henhold til måloppnåelse - slik revideringen fra 2011 påpeker at vi
mangler.
Øke verdsetting av naturmangfold og økosystemtjenester
Økonomisk bærekraft skal bygge på kunnskapsbasert forvaltning av
naturen og verdsetting av miljøgodene. I FN-studien ”The Economics
of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB) presenteres metoder for å sette
monetær verdi på naturmangfold og økosystem. Det er på mange måter
problematisk å forbinde økosystemtjenester med monetær verdi da
mange vil si at disse er uvurderlige. Hensikten er derimot å estimere hvor
verdifulle disse er for menneskers livsgrunnlag.
35 7.1.2 Evaluering utenfra og bred høring av arbeidet med bærekraftig utvikling, Finansdepartementet [http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/
stmeld-nr-1-2007-2008-/7.html?id=483026]
36 Se vedlegg 1
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TEEB-rapporten slår fast at kostnadene for videre utryddelse og
forringelse av naturmangfoldet vil bli formidable. Utregninger viser at
vi hvert år taper naturkapital til en verdi på mellom 2 og 4,5 billioner
dollar. 37 Tap av marine økosystem kommer i tillegg. Eksempler på
økosystemtjenestene vi tar for gitt er insekter som pollinerer avlinger
og blomster, korallrev og mangroveskoger som beskytter kystlinjer mot
ekstremvær, våtmarksområder som renser og gir rent vann, og bakterier
og mikrober som bidrar til en fruktbar jord. 38 Funksjonelle og robuste
økosystemer er også viktige buffere mot klimaendringer, blant annet
ved sin evne til karbonlagring, og som filter mot vann- og luftbåren
forurensing.
Framtidsombudet vil kunne bidra med kompetanse i avveiningen mellom
hensynet til økonomi i næringen, innbyggere og hensynet til biologisk
mangfold. Et Framtidsombud vil kunne bidra i arbeidet med å koordinere
og kartlegge kommunenes arbeid med klimatilpasning ved å utarbeide
enhetlige verktøy for hvordan å implementere klimatilpasning i sin
planlegging.

Uttalelse fra fagmiljøet:
CICERO Senter for klimaforskning er en frittstående stiftelse
tilknyttet Universitetet i Oslo, som driver forskning, utredning,
rådgiving og informasjon om nasjonale og internasjonale
klimaspørsmål og klimapolitikk. CICERO jobber på mange måter
slikt et Framtidsombud ville gjort med tanke på tverrfaglighet.
Hos forskningsinstitusjonen finner man både økonomer, biologer,
sosialantropologer, statsvitere og klimaeksperter, som har en sterk
faglig forankring og gode faglige kontakter med sine miljøer.
Økonom og klimaforsker Asbjørn Aaheim ved CICERO mener
dette om et Framtidsombud:
”Et Framtidsombud er absolutt noe vi ville hatt bruk for! Selv
om vi sitter på mye vitenskapelig informasjon kan vi ikke presse
gjennom forandring. Et Framtidsombud ville vært noen vi kunne
spilt på lag med når man skal snakke langsiktige konsekvenser.
Politikerne har dagens agenda i hodet. De opererer innenfor
en politisk virkelighet, mens vi som forskere og økonomer er
nødt til å operere innenfor den vitenskapelige virkeligheten.
Et Framtidsombud ville vært en nyttig kanal for formidling av
kunnskap, for det finnes ingen kanal i dag, som kan peke på det
faktum at det vi holder på med har konsekvenser langt inn i
framtida”

37 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), Studie organisert av FNs miljøprogram (UNEP)
38 Nasjonalbudsjettet 2012, Finansdepartementet [http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/
regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-1-2011--2012/6.html?id=659194]
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5.3 Administrative og økonomiske utgifter
Utgiftene for å opprette et Framtidsombud i Norge må sees i sammenheng
med de faktiske kostnadene vi vil få om vi ikke fører en bærekraftig og
langsiktig politikk. Faktum er at det vil lønne seg å ta avgjørelser om
bedre ressursutnytting, lavere CO2 utslipp og fordeling av goder før
høye råvarepriser eller sosial uro tvinger oss til det. Det er dyrt å tenke
kortsiktig.
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En måte vi kan måle de økonomiske konsekvensene av klimapolitikk på
er de forventede kostnadene ved en utvikling mot lavt utslipp (RCP4.5)
i stedet for en utvikling med høyt utslipp (RCP8.5). Forholdet mellom
den røde og blå grafen viser at vi taper penger på og ikke føre langsiktig
klimapolitikk. Kostnadene vil stige betraktelig i årene fremover, til de når et
nivå hvor de offentlige utgiftene på disse postene blir så høye at det vil gå
utover ressursene vi har i velferdssystemet vårt. Pengene vi heller kunne
brukt på velferdsordninger, må brukes på offentlige utgifter i forbindelse
med klimaendringer.
Når det gjelder den reelle kostnaden ved å opprette et Framtidsombud
avhenger det selvsagt av hvor mange ansatte ombudet vil ha, omfang og
type oppgaver Framtidsombudet vil ha ansvar for. For eksempel hadde
Forbrukerombudet med 30 ansatte et budsjett på 21 millioner i fjor.39 Halve
størrelsen er kanskje et mer realistisk sted å starte for et Framtidsombud,
da ombudets oppgaver vil være begrensede, og bør ikke overlappe med
de oppgaver og roller som ligger til andre organer og organisasjoner.
Barneombudet rår over en stab på 15 til 25 personer, noe som kan være
en passende størrelse for Framtidsombudets kontor. 40 Basert på en modell
som ligner på Barneombudet, burde det da være mulig å drifte en slik
organisasjon for mellom 15 og 20 millioner i årlig budsjett.
39 Statsbudsjettet for 2012, Stortingets Administrasjon -Konstitusjonell Avdeling [http://www.
stortinget.no/Global/pdf/Vedtatt%20budsjett/Statsbudsjettet-2012.pdf]
40 17.2 Er det behov for et miljøombud, Ole Kristian Fauchald - Institutt for offentlig rett
– Universitetet i Oslo, [http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2004/nou-200428/43.html?id=389476]

44

45

46

KAPITTEL 5

VI TRENGER ET
FRAMTIDSOMBUD!

47

S

om vi har vist foreligger det et stort behov for en instans som aktivt
kan arbeide for rettferdighet mellom generasjoner og noen som kan
tale framtidige generasjoners sak. Som beskrevet mer utdypende i
rapporten vil et Framtidsombud kort oppsummert kunne:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Være et konkret og positivt tiltak for å sikre en miljøvennlig og
langsiktig politikk.
Være et talerør for framtidige generasjoner, og dermed gi bærekraftig
utvikling et ansikt.
Fungere som et tverrfaglig organ som kan bistå med informasjon i
politiske saker og være en brobygger mellom politikk og forskning.
Hjelpe politikere ved å sette fokus på saker som det er vanskelig for
politikerne å fremme selv.
Bidra til avbyråkratisering og samstemthet i norsk politikk for
bærekraftig utvikling ved å fungere som et samlende fagorgan.
Bidra til store langsiktige samfunnsbesparelser ved å fronte
forebyggende tiltak fremfor reparerende tiltak. Dette vil kunne hjelpe
politikere med å balansere ønsket om økonomisk vekst på kort sikt
med det langsiktige hensynet til framtidige generasjoner.
Sette i gang egne bevisstgjøringstiltak rettet mot private og offentlige
aktører.
Spre informasjon om beslutninger på miljø- og utviklingsfeltet, og de
langsiktige virkningene av disse.
Fungere som en uavhengig kontrollinstans gjennom å ta i mot klager
og ta opp saker på eget initiativ for å bidra til at allerede eksisterende
regelverk følges opp.
Avlaste domstolene ved å forebygge og løse konflikter før de tilspisser
seg.
Bidra til Stortingets kontroll med forvaltningen ved å ha en
selvstendig funksjon i å undersøke forvaltningens oppfølging av
Stortingets vedtak.

Vi har et reelt og forpliktende ansvar for å ta vare på kloden vi lever på.
Beslutninger som tas i dag vil ha betydning for framtidige generasjoners
livskvalitet. Det er derfor viktig at også deres stemme blir representert
i dag. Et Framtidsombud vil være helt nødvendig for å fremme
rettferdighet mellom generasjoner og for å sikre en langsiktig politikk
og grunnleggende rettigheter for våre etterkommere. Vi som lever i
dag har et ansvar for å ivareta ressursene til våre etterkommere i alle
beslutninger som tas, både av private og offentlige aktører. Vi har også
ansvar for å sørge for at kommende generasjoner er best mulig rustet til
å møte utfordringer som vil komme med blant annet global oppvarming,
befolkningsvekst og økt energietterspørsel. Det er avgjørende å få på plass
en institusjon som sikrer rettighetene til framtidige generasjoner gjennom
å videreutvikle og institusjonalisere allerede eksisterende lover, regler og
forpliktelser.

48

49

FRAMTIDA TELLER NÅ!

Spire er en organisasjon for unge voksne som jobber for en mer
bærekraftig og rettferdig fordeling av verdens ressurser. Vi er
Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon og har fokus på klima, mat og
internasjonal handel. Framtidsombudkampanjen er Spires største politiske
satsning i 2013.
Spire arbeider for å motvirke det vi mener er årsakene til den globale
urettferdigheten. Det gjør vi ved å forene informasjonsarbeid, politisk
påvirkning og praktisk samarbeid med ungdom i Norge og i det globale
Sør. Vi påvirker politikere i Norge og internasjonalt for å skape endring
i samfunnsstrukturene som opprettholder en urettferdig fordeling av
verdens makt og ressurser.
Spires hovedmålgruppe er mellom 18 og 30 år, men alder er ingen
begrensning for engasjement. Er du engasjert og deler vår politiske
oppfatning er du velkommen i Spire!
Vi har lokallag i Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim og Ås. Spire sentralt
holder til i Oslo og består av et internasjonalt utvalg, samt tre politiske
utvalg som jobber innenfor temaene mat, klima og internasjonal handel.
Les mer på våre nettsider: www.spireorg.no

OM FRAMTIDSOMBUDET:
Les mer om Framtidsombudet, kampanjen og kommende
arrangementer på:
http://www.framtidsombudet.no
BLI MEDLEM AV SPIRE!
Send SMS til 2434 med kodeord <spire> og din epostadresse
<eksempel@epost.no>
Lær mer på www.spireorg.no
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Vedlegg 1:
Norges nasjonale indikatorsett for bærekraftig utvikling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offisiell norsk bistand, nivå og andel av bruttonasjonalinntekt
Import fra minst utviklede land og utviklingsland samlet
Norske klimagassutslipp relatert til Kyoto-målet
Utslipp av nitrogenoksider (NOx), ammoniakk (NH3), svoveldioksid
(SO2) og flyktige organiske forbindelser (NMVOC)
Bestandsutvikling for hekkende fugl i økosystemer på land
Vannforekomster med god eller svært god økologisk status, ferskvann
Tilstandsutvikling for fredete bygg
Samlet energibruk per enhet brutto nasjonalprodukt
Gytebestandens størrelse i forhold til gytebestandens «føre
var»- grenseverdi for nordøstarktisk torsk, norsk vårgytende sild,
nordøstarktisk sei og nordsjøtorsk
Irreversibel avgang av produktivt areal
Potensiell eksponering for helse- og miljøfarlige stoffer
Netto nasjonalinntekt per innbygger fordelt på kilder
Utvikling i inntektsfordeling
Generasjonsregnskapet: innstrammingsbehov i offentlige finanser som
andel av brutto nasjonalprodukt
Befolkningen fordelt etter høyeste utdanning
Uføretrygdede og langtidsarbeidsledige som andel av befolkningen
Forventet levealder ved fødselen
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www.framtidsombudet.no
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