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Mål

• Gi råd til velgerne hvilke(t) parti de bør stemme på ved lokalvalget
2023 hvis de anser klimasaken som viktigst



Demokrati

• I Norge har vi representativt demokrati som styringsform

• Hvilke partier som får flest representanter ved valg har stor betydning
for politikken

• Mange velgere har sympati med klimasaken

• Avspeiles dette i stemmegivningen?



Får noen partier flere stemmer enn de 
burde fått?
• Partiet Høyre rangeres av mange som det beste klimapartiet

• Fortjener partiet en slik status?



BKA Agders forslag til å klimarangere partier

• Vi ønsker en rangering basert på vilje til å redusere klimautslipp

• Rangeringen bør ikke være påvirket av politiske sympatier fra før

• Metode: Spørreskjema med 10-12 spørsmål som skal besvares med ja 
– nei – vet ikke
• Utdyping av svar er mulig

• Spørsmålene må være konkrete slik at grønnvasking av politikken blir
vanskelig

• Spørsmålene må tilpasses lokale forhold



NR. SPØRSMÅL JA NEI
VET 
IKKE

1 Mener ditt parti at klimaendringene er menneskeskapte?

2 Vil ditt parti støtte et utslippskutt av klimagasser på minst 60 % i
kommunen innen 2030 (i forhold til 1990-nivå)?

3 Er klima det viktigste tema i kommende valgkamp?

4 Vil ditt parti gå inn for utskifting av kommunenes petroleumsdrevne
kjøretøyer og maskiner til fossilfri drift?

5 Vil ditt parti gå inn for solenergi og gi støtteordninger for å stimulere
dette?



6 Vil ditt parti stille krav til gjenbruk og resirkulering av materialer i nybygg?

7 Vi ditt parti gå inn for fortetting av byer i stedet for spredt bebyggelse?

8 Støtter ditt parti reduksjon av privatbilismen i byer?

9 Er ditt parti positiv til utbygging av motorveier?

10 Vil ditt parti støtte bevaring av myr, våtmark og gammelskog?



11 Vil ditt parti gå inn for CCS i forbrenningsanlegget Returkraft i kommende
periode?

12 Støtter ditt parti krav til utslippsreduksjon for cruiseskip som anløper
Kristiansand havn?


