
 

    Erklær klimakrise - mai 2019 
Denne våren har vi sett titusenvis av barn og ungdom klimastreike. De har streiket for 
sin egen framtid fordi alle vi som er voksne i dag ikke har gjort jobben vår. I tretti år har 
norske politikere sagt «stem på oss, vi skal få ned klimagassutslippene!». Men i periode 
etter periode har de ulike flertallskonstellasjonene svikta. Mens våre naboland klarer å 
kutte, har Norges utslipp økt fra 1990-nivå og fram til i dag.  
 
I følge FN sitt klimapanel har vi bare litt over 10 år på oss til å halvere utslippene for å 
unngå de mest katastrofale konsekvensene. Jeg tror alle som sitter her vet at vi er veldig 
langt unna å være i rute. Vi er ikke i rute for å nå verken lokale, regionale eller nasjonale 
målsetninger. Barn og ungdom er redde for framtida si. Ingenting bør gjøre oss mer 
bekymra og mer villige til handling.  
 
Det holder ikke å fortsette å si i festtalene og toppmøtene at klima er vår tids største 
kampsak dersom man ikke handler i tråd med den krisen vi faktisk står ovenfor. Og skal 
vi behandle det som en krise, så må vi først erkjenne, og erklære, at det er en krise. 
 
Det britiske og irske parlamentet har erklært klimakrise. Norges Storting, fylker og 
kommuner bør gjøre det samme, og vi ser at flere allerede har gjort nettopp det. Forslag 
om at Norge skal erklære klimakrise vil bli fremmet for Stortinget i juni. 
 
Miljøpartiet De Grønne ønsker at Sørum kommune tar initiativ til at det fremmes en sak 
for fellesnemda om at våre tre kommuner, snart nye Lillestrøm kommune, skal erklære 
klimakrise. 
 
Klimahensyn må veie enda tyngre enn tidligere, og fra nå av være gjennomgripende for 
alle politikkområder. Alle framtidige vedtak knyttet til budsjett, kommuneplaner og 
andre større saker skal legge målet om å holde den globale oppvarmingen under 
maksimum 1,5 grader til grunn. 
 
Spørsmål til ordfører: 
Vil ordfører sørge for at Sørum kommune fremmer et initiativ ovenfor fellesnemda om 
at Lillestrøm kommune skal erklære klimakrise? 
 
Forslag til vedtak: 
Sørum kommune fremmer et initiativ ovenfor fellesnemda om at Lillestrøm kommune 
skal erklære klimakrise. Klimahensyn skal være gjennomgripende for alle 
politikkområder og alle framtidige vedtak knyttet til budsjett, kommuneplaner og andre 
større saker skal legge målet om å holde den globale oppvarmingen under maksimum 


