
Klimavisjon 2015 
 

Året 2015 er året FNs klimapanel har slått fast at de globale klimagassutslippene må ha nådd toppen. 
For så å gå ned med 50 – 85 % fram mot 2050, om vi skal nå togradersmålet.  

Klimavisjon 2015 handler om å bidra til at det blir valgt kommunestyrer og fylkesting i dette valgåret 
som sørger for at dette blir en realitet lokalt. Er man tidlig nok ute, kan sågar lokale 
partiprogrammer, nominasjonsprosesser og politiske konstellasjoner bli påvirket. 
 
Ideen er å konkretisere en lokal klimavisjon og klimahandlingsplan 
I utgangspunktet konkretiseres klimavisjoner og handlingsplaner for fem ulike kommunetyper: 

- En by 
- En pendlerkommune 
- En kystkommune 
- En innlandskommune  
- Et ensidig industrisamfunn 

Hva er visjonen på lang sikt, når klimaomstillingene er gjennomført? Hva vil ha skjedd med 
næringsliv, energiforsyning, transportformer, sentrumsområder, landbruk, skole, kultur og privat 
forbruk? Bærekraftige byer og kommuner, hvordan vil de egentlig se ut og fungere? 

Hva er innholdet i klimahandlingsplanen som må gjennomføres de neste fire årene, for at visjonen 
skal bli en realitet i tide? Og hva vil dette koste og kreve av det offentlige og private? 

Norge består stort sett av disse fem kommunetypene. Har vi utarbeidet en visjon og handlingsplan 
for disse, kan lokale krefter tilpasse og konkretisere dette videre i sin kommune. 
 
Folk, forskere og politikere sammen om klimaomstilling 

- Forskere og fagfolk 
Dette sporet er å gjennomføre en utredning som konkretiserer disse fem visjonene og deres 
tilhørende omstillingspolitikk. 

- Folkelig engasjement 
Dette sporet er å arrangere åpne, tverrpolitiske folkemøter for å konkretisere klimavisjonen 
og omstillingspolitikken i kommunen. Og å få dette fram i lokale media. 

- Den lokalpolitiske veien 
Dette sporet er at lokale krefter gjennom nettverk, lobbyvirksomhet og samarbeid kan prøve 
å få klimaomstillingspolitikken inn i partienes programmer og den lokale politikken.  

Hittil har politikken blitt utformet i partienes indre sirkler og nominasjonsmøter. Lykkes Klimavisjon 
2015 vil initiativet bidra til å skape et mer levende demokrati. 
 
Skapelsen av Klimavisjon 2015 

- Første faste er å danne en arbeidsgruppe i 2013 som konkretiserer og organiserer initiativet 
nasjonalt. Kan AU i klimaalliansen være denne arbeidsgruppen? 

- Andre fase er våren 2014 – Å få i gang utredningsarbeidet og tverrpolitiske arbeidsgrupper og 
seminarer som frambringer de fem generelle klimavisjonene og tilhørende handlingsplanene. 
Det ideelle ville være at dette arbeidet er ferdig tidlig høsten 2014. 

- Tredje fase er å bringe de fem klimavisjonene og handlingsplanene ut til folket og inn i de 
lokale politiske landskapene høsten 2014 og i 2015 – slik at dette kan konkretiseres og følges 
opp videre av lokale krefter. 

  


