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• Årlige møter (COP, CMP, CMA) 

• Konsenusbaserte beslutninger
– alle land må være enig

• Permanente underkomiter

(SBI og SBSTA) 

Governing Bodies

(CMA/CMA/CMP agendaer med 
mandater)

Subsidiary Body for 
Implementation

Subsidiary Body for Technical 
and Scientific Advise
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Foto: Klima- og miljødepartementet.

Glasgow Climate Pact

Hovedbeslutningen – det politiske budskapet til 

verden:

• Tydelig erkjenning av vitenskapen og 

klimautfordringene

• Arbeide for 1,5 grader, arbeidsprogram 

for utslippsreduksjoner og vurdere 

klimamål på ny

• Fase ned kull uten CCS og slutte med 

ineffektive fossile subsidier

• Økt økonomisk støtte til klimatilpasning 

til fattige land (dobling)



COP27 - forhandlingene
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• Startet med klassisk agendafight.

• Forhandlingene om ulike tema bla:

• Arbeidsprogram for utslippsreduksjoner

• Finansiering – diskusjoner om nytt 

finansieringsmål

• Det globale tilpasningsmålet

• Likestilling 

• Handlingsplan for Action for Climate

Empowerment

• Etterlevelseskomiteen – rules of 

procedures



Finansiering for tap og skade

• Det skal opprettes nye finansieringsordninger for å 
styrke finansiering av tap og skade. 

• Mulige ordninger både under UNFCCC og utenfor

• Opprettelse av et fond med særskilt fokus på å 
adressere tap og skade som følge av 
klimaendringer

• Se på nye finansieringskilder for å styre 
finansieringen – bredt
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Sharm el-Sheikh 

Implementation Plan

• Hovedbeslutningen – det politiske 

signalet til verden

• Langdryge forhandlinger

• Språk om kull og fossile subsidier fra 

Glasgow

• Energiomstilling

• Fortsatt oppfordring om forsterkede 

mål

• Arbeidsprogram for 

utslippsreduksjoner!
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