Kort presentasjon av planene for
de fem følgeforskningsprosjektene i
runde 1 (2020-2021)
B. Offentlig innkjøpsordning som klimapolitikk
- Krav til offentlige innkjøp – hva er potensialet som et klimapolitisk virkemiddel?
- Eksempel: DIFIs og Oslo kommunes klimakriterier ved matinnkjøp til offentlige institusjoner
- Metoder:
sammenlikne potensial for utslippsreduksjoner med beregning av fotavtrykk for faktiske
innkjøpslister
dybdeintervjuer
- Spørsmål:
I hvilken grad brukes kriteriene aktivt?
Hva er barrierer?
- Produkter: 1 rapport/tilbakemelding til DIFIs kriterier/presentasjoner og policy briefs
- Deltakere: Cicero, NIBIO, DIFI, Oslo kommune, MDIR, KLD…..

D. Forklaringer på bompengeopprøret
- Hva kjennetegner motstandere av bompenger?
- Hvordan kan virkemiddelpakker og prosesser utformes for å øke aksept for restriktive tiltak?
- Metoder:
kvantitativ og kvalitativ analyse av spørreundersøkelse som inneholder holdninger til
bompenger og en rekke andre holdningsspørsmål og bakgrunnsdata
- Produkter: 1 forskningsartikkel, populærvitenskapelig artikkel, metodebidrag

I. Bruk av proveny for rettferdighet og omstilling
- Kartlegging av ulike måter å finansiere klimaomstilling på i ulike land
- inkludert spesielle fond og bruk av auksjonsinntekter fra kvotehandel.

- Hva er motivene for mekanismene?
- Hvordan virker de på rettferdig fordeling og evne til omstilling?
- Hva kan Norge lære av noen utvalgte cases?
- som nordiske naboland, Nederland, Tyskland, Storbritannia og California eller andre?
- Metoder: intervjuer, dokumentstudier, teori og eksisterende analyser av effekter
- Produkter: 1 forskningsartikkel, policy briefs, Energi&Klima-artikkel el., kronikk
- Deltakere: samfunnsøkonomi, statsvitenskap (og jus?), internasjonale partnere og brukere fra ulike
samfunnsinstitusjoner

F. Aksept og preferanser på tvers av virkemidler
Folks og bedrifters avveiing mellom ulike virkemidler på tvers av sektorer/områder
når de presenteres for Klimakurs vurderinger av virkemidlenes effekter, kostnader og berørte parter

versus
Tar utgangspunkt i pågående KLIMAKUR 2030-utredningen (leveres 15.12)
- Spørreundersøkelser
- Deltakere: NIBIO, SSB, TØI, MENON analyse, interesserte brukerpartnere,
Produkter : 1-2 forskningsartikler, policy briefs, populærvitenskapelige artikler

Bidrar til porteføljebredde ved å dekke den siste arbeidspakken 4: samspill mellom virkemidler

E. Effekter av bompenger
- Hvordan har bompenger påvirket utslipp og kjøreatferd/bilhold i ulike typer husholdninger?
Avansert økonometriprosjekt med sikte på å avdekke årsak-virkning-sammenhenger
Involverer FRISCH og TØI, interesserte brukerpartnere
Vil produsere 1 forskningsartikkel, policy briefs, populærvitenskapelige artikler

