
Vedlegg d. 

Forslag mottatt som epost fra Alfhild Johnsen, Grenland til Styret juni 2018 
De siste dagene har jeg tenkt: «Hvorfor har ikke Norge et Klima-ombud?» Et ombud som skal fronte 

Klimaets sak, uavhengig av politiske strømninger og skiftende regjeringer, i likhet med et 

Barneombud. 

Klimaet er i dag like sårbart som et barn, og utsatt for sterke krefter som vil fremme økonomisk vekst 

og vekst i forbruk på bekostning av et bærekraftig klima. 

Dette fikk meg til å sjekke på nettet. 

I 2012 hadde Spire en kampanje med forslag om et «Framtidsombud» i Norge. Det var en stor 

kampanje med nett-underskrifter osv. Men det så ut som om det døde hen etter 2013.  Se Spires 

nettsider. 

Jeg ringte da til organisasjonssekretær Mathias Berstad Malmgren og spurte hvordan det hadde gått 

med kampanjen. Han fortalte at den hadde stoppet opp, men at de vurderte å ta den opp igjen. 

Vi snakket en del om dette og at det ville være bra å få i gang arbeid for et Klimaombud og se det i 

sammenheng med Klimarettsaken, Grunnloven §112 

Vi snakket også litt om MDG i Halden som hadde fremmet forslag om Klimaombud der, og at Ungarn 

visstnok hadde vedtatt et Klimaombud.  

 Det er Klimafestival i januar 2019 og mye skal skje i Oslo, som 2019 er Europas Miljøhovedstad. Oslo 

kan jo gå foran og få sitt Klimaombud? 

Vi kan jo alle, i et valgår, påvirke debattene og være med på å sette dagsorden. 

Med klimaendringer i tankene, bør ikke alle kommuner ha et Klimaombud, uavhengig av politisk vær 

og vind? 

Jeg er overbevisst om at en slik sak kan få brei oppslutning og mange samarbeidspartnere. 

Hva kan BKA gjøre? Vi klimaaktivister må bare finne sammen og styrke hverandre og fastholde troa 

på at det nytter. 

 Med vennlig hilsen  

Alfhild Berg Johnsen, BKA medlem, Grenland. 


