
Demonstranter sto plassert i Bergen for å be bystyret erklære klimakrise. Vedtaket ble fa�et, men ingen tiltak er gjort
som følge av vedtaket.
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Kommuner og fylker vedtok klimakrise. Men så
tok flere av dem ferie
I vår vedtok en rekke fylker og kommuner at det er klimakrise. NRK har sjekket
med 33 av disse, ingen kan vise til konkrete tiltak som en direkte konsekvens
av krisevedtaket.
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– Da har man i realiteten ikke erklært krise. Du er nødt til å gjøre noe

med problemet og, ikke bare snakke om store ord og snakke om at

klima er viktig, sier leder i Natur og ungdom, Gaute Eiterjord.

MDG erklærer klima- og naturkrise

Ingen konkrete tiltak
I vår gjorde en rekke kommuner og fylker vedtak om at det er

klimakrise.

NRK har snakket med 33 av disse, der ingen kan vise til konkrete

tiltak som en direkte konsekvens av krise-vedtaket.

Flere sier til NRK at vedtaket ble gjort like før sommeren, og at det

derfor ikke er gjort noe videre.

Noen sier også at vedtaket er en bekreelse på en allerede ambisiøs

klimapolitikk som innebærer ku� i utslipp og andre tiltak, og at

krisevedtaket vil «gjennomsyre» fremtidige vedtak.

FNs klimapanel slår matalarm

– Slår inn åpne dører
Byråd for klima, kultur og næring i Bergen, Julie Andersland (V), sier at

det å erklære krise var å slå inn åpne dører for den klimapolitikken

kommunen allerede har.

– I Bergen har vi ta� ungdommen på alvor. Vi har jobbet for å få ned

utslippene helt siden vi tiltrådte, sier hun.

– Er politikk eller planer endret som følge av vedtaket?

– Som sagt så har tiltakene kommet først, vedtaket e�erpå. Vi har en

ambisiøs klimaplan som se�er som mål at Bergen skal være fossilfri

innen 2030, sier Andersland.

Hun viser spesielt til tiltak som allerede er iverksa� mot overdreven

biltrafikk, og legger til:

– Bergen er den byen i Norge som har ku�et sine klimagassutslipp

mest.

Klima, kultur og næringsbyråd Julie Andersland (V).
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I Molde sier ordfører Torgeir Dahl (H) at kommunen lenge har ha� en

klimaplan, men at de må være realistiske, og at det må balanseres

mellom sosial og økonomisk bærekra.

– Men vi må være utålmodige, og vi må være konkret. Det kan ikke

bare være store ord, sier Dahl.

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl.
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Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth (Ap), sier vedtaket ble gjort i

juni, og at sommerferien derfor har medført at det ikke er noen

konkrete tiltak å vise til ennå.

Han mener dog det ikke kun er et symbolvedtak, og at Østfold

allerede har gjort flere tiltak, blant annet å få hele bussflåten over på

biogass.

– Gjør dere nok for å møte kravene til de klimastreikende ungdommene?

– Nei, det gjør vi opplagt ikke. Og vi har ikke gjort nok, selv om jeg har

relativt god samvi�ighet for det vi har gjort i Østfold, så må vi gjøre

mer. Og det er også det vi sier med de�e vedtaket, sier Haabeth.

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth (Ap).
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– Falskt
Eiterjord i Natur og ungdom sier ferie ikke er en god grunn for å

ikke innføre tiltak, og motsier også at vedtaket i Bergen var å slå

inn åpne dører.

– Det er masse ting politikerne i kommuner og fylker nå kan gjøre, men

det virker som om de er mer oppta� av å gjøre det billigere å kjøre bil

og diskutere bompenger, sier han.

Vil ha fossilfri kollektivtransport innan seks år

– Men har det ikke en symbolsk verdi som kan heve deba�en?

– Jeg håper det kan fly�e deba�en til tiltakene som kan løse krisen.

Men hvis resultatet nå blir at politikere vedtar en kriserklæring, og tror

de ly�er til ungdom som klimastreiker, så tar de feil. Ungdommen

krever tiltak, ikke flere store ord fra politikere, sier han.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.
FOTO: NRK / NRK

– Ville det da vært bedre å ikke erklære krise?

– Det hadde vært mer ærlig. Men det beste ville vært om de hadde

erklært klimakrise, og fulgt opp med tiltak for å ta vare på klima og

naturen. Det blir ganske falskt av politikerne å si nok en gang at vi er i

en krisesituasjon, hvis man ikke gjør noe med det, sier han.

Ikke overraskende
Klimaforsker i den ikke-statlige organisasjonen Pole to Paris, Erlend

Moster Knudsen, sier man har se� mye ord fra politisk hold i lang tid,

uten at det har resultert i mye handling.

Klimaforsker for Pole to Paris, Erlend Moster Knudsen.
FOTO: INGVILD ULSET / NRK

Knudsen sier det er gode tiltak at å oppfordre folk til å bruke

kollektivt og resirkulere er, men at det ikke er nok.

– Hvis vi skal ta klimakrisen på alvor, så er vi avhengig av at

klimatankegangen også gjennomsyrer en større del av vårt samfunn.

Alt fra byplanlegging, transportsektor og energi, til mat. Man må ha en

gjennomtenkt strategi i forhold til å legge til re�e for et mer

bærekraig samfunn, sier han.

Publisert 16. aug. kl. 06:12

Elsker Norge, men vil ikke
komme hit

Se hvordan den ikoniske
isbreen Okjökull har smeltet
bort

Dobling i tal på
førehandsstemmer

Vil kjøpe vindmøllene – og seier
nei til nye

NRK ANBEFALER

MYE LEST NÅ

Se hvordan den ikoniske isbreen
Okjökull har smeltet bort

Elsker Norge, men vil ikke komme
hit

Vil si ja til kortere tunnel for å
hindre nabofylket i å stikke av
med pengene

Grøvdal om egen åpning: – Føler
det ikke er feigt gjort

Trump om Grønland-kjøp: – Ville
vært strategisk lurt for USA

MYE DELT

Senterpartiet øker forspranget i
nord

TØI om bompengeskissen: Liten
endring for bilistene

25 prosent i Oslo har ikkje godt
nok språk når dei startar i første
klasse

Sjømatnæringen skapte verdier
for over 100 milliarder kroner for
første gang

Trump om Grønland-kjøp: – Ville
vært strategisk lurt for USA

SISTE NYTT

Siste meldinger

11:21 Bashir i re�en for korrupsjon

11:14 Ny skolestreik for klimaet

10:50 16 års fengsel for ne�overgrep

10:22 Macron og Johnson møtes på torsdag

10:15 Fall i lønnstakere til sjøs

09:49 Bjørn påkjørt av tog i Trøndelag

09:36 Anklager Norge for hvaldrap

08:45 Massearrestasjoner i Tyrkia

NORGE

Sanner: – Samtalene fortsetter Dobling i tal på
førehandsstemmer

Norwegian selger alle sine aksjer i
Bank Norwegian

Norge    Siste ny� Dokumentar Klima NRK Ytring

Kommuner og fylker som har vedtatt klimakrise

NRK gjør oppmerksom på at hvert fylke og kommune har ulik formulering av vedtaket,

og varierer i form av å enten erklære, anerkjenne eller erkjenne krise.

Kommuner som har erklært, anerkjenner eller erkjenner klimakrise: 

Volda, Tingvoll, Molde, Bergen, Lillehammer, Stjørdal, Hamar, Molde, Nesodden,

Tromsø, Tolga, Ørland, Steigen, Trysil, Fjaler, Fredrikstad, Haugesund, Alta,

Kongsberg, Bodø, Vågan, Kristiansund, Melhus, Elverum.

Kongsberg har vedta� at de «befinner seg i en klimatisk nødsituasjon», og er derfor

ikke medregnet som en av de 33 som er nevnt.

Fylker som har erklært, anerkjenner eller erkjenner klimakrise: 

Hordaland, Oppland, Akershus, Nordland, Troms, Østfold, Trøndelag, Buskerud,

Hedmark (i Hedmark er det foreløpig Fylkesrådet som har fa�et krisevedtak, men

det er ventet at Fylkestinget vil fa�e vedtak e�er sommeren).

Norge må mer enn halvere egne klima ut -
slipp innen 2030.
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