
Kort fortalt

Klimabistand til udviklingslande

Konklusion

Udenrigsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet understøtter kun i nogen grad en gennem-
sigtig klimabistand til udviklingslande, som er målrettet mod at skabe størst mulig effekt.

Konsekvensen er, at de 2 ministerier har et begrænset 
grundlag for at vurdere, om Danmarks klimabistand bedst 
muligt bidrager til at hjælpe udviklingslande med at redu- 
cere deres CO2-udledning og med at tilpasse sig klimaforan-
dringer.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Udenrigsministeriet understøtter kun i nogen grad, at 
det er gennemsigtigt, hvor mange penge der bruges på 
klimabistand. 

• Udenrigsministeriet og Klima-, Energi- og Forsynings- 
ministeriet understøtter målretning af klimapuljen, 
men Udenrigsministeriet understøtter kun i begrænset 
grad målretning af den øvrige klimabistand.

• Udenrigsministeriet og Klima-, Energi- og Forsynings- 
ministeriet understøtter i overvejende grad opsamling 
af viden om resultater og effekt af klimapuljen, men 
Udenrigsministeriet understøtter kun i begrænset grad 
opsamling af viden om resultater og effekt af den øvri- 
ge klimabistand. 

Baggrund og formål med undersøgelsen
Parisaftalen, der blev vedtaget i 2015, forpligter Danmark 
til at stille økonomiske resurser til rådighed med henblik 
på at hjælpe udviklingslandene med at reducere deres CO2- 
udledning og tilpasse sig klimaforandringerne.

Udenrigsministeriet har samlet opgjort klimabistanden til 
ca. 3,3 mia. kr. for perioden 2016-2018. En del af denne kli- 
mabistand udgøres af programmer, der har klima som ho- 
vedformål. Klimapuljens midler er fx øremærket program-
mer, der har klima som hovedformål. Den øvrige del af kli- 
mabistanden udgøres af programmer, hvor klima typisk 
indgår som ét ud af flere formål.

Klimabistanden finansieres via en række finanslovskonti 
under Udenrigsministeriets ressort, herunder klimapuljen.

Det er Udenrigsministeriet, der har ansvar for at forvalte 
udviklingsbistanden ud fra lov om internationalt udvik-
lingssamarbejde. Når det gælder klimapuljen, har Udenrigs- 
ministeriet sammen med Klima-, Energi- og Forsyningsmi-
nisteriet ansvaret for at forvalte midlerne.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Udenrigs-
ministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet un- 
derstøtter en gennemsigtig klimabistand, der er målrettet 
mod at skabe størst mulig effekt. 

Udfordringer ved opsamling af viden om resultater og effekt af 
klimabistand for programmer, som alene har klima som delmål
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Statsrevisorerne udtaler 
”Når Danmark vil yde en større andel af udviklingsbistan-
den til klimarelaterede formål, er det selvsagt nødvendigt, 
at vi ved præcist, hvor mange penge der gives som klima-
bistand, og at vi ved, hvilke former for bistand der giver de 
bedste resultater og har den største effekt. Udenrigsmini-
steriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har en 
vigtig opgave med at tilvejebringe denne viden, så den kan 
indgå i fremadrettede prioriteringer af klimabistanden, da 
denne viden ikke findes i tilstrækkelig grad i dag”.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


