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«Skjønner at klima endrer seg – men 

er det egentlig så ‘farlig’ for oss?»

Politiker, 2020



Å styre etter klimamål
Kommunal planlegging og kapasitet for 
omstilling



Klima: høye mål – lave utslipp

«Klimahensyn er et 
overordnet krav i alle 
regionale og lokale 
samfunnsbeslutninger.»



«Klimabyen»

«Kristiansand er klimanøytral 
i 2050 og har et næringsliv 
som er ledende innen 
fornybar energi og 
energieffektivisering»
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Hvordan har det gått med utslippene i Agder?



Hvordan har det gått med utslippene i Kristiansand?



Flytter mål og 

bedrar oss selv…



Hva nå?



«Klima» i lokal politikk og forvaltning

• Ambisiøse mål – ineffektive og utilstrekkelige verktøy/tiltak

• Krevende å balansere miljø med ‘alle’ andre samfunnsutfordringer –
forutsgbarhet for annet enn miljøet

• Virker særlig vanskelig å etablere produktive samspill og skape 
legitimitet mellom politikk, fag og vitenskap                       
(‘bruken’ av kunnskap og retorikk/realitets-gap) 

• Krevende å håndtere klimautfordringen innenfor etablert praksis for 
ledelse og styring i offentlig sektor

• Konfliktsky ifm utøvelse av lokal klimapolitikk

Groven, 2017; Cook and Swyngedouw, 2012; Sundquist et al., 
2015; Betsill and Bulkeley, 2007; Wang et al.,2016





Kjedelig og behagelig…

Klima er jæ…. 
Kjedelig!

Ordene kommer fra 
debattredaktøren i en av våre 
landsdekkende aviser, og ble 
sagt meg i sosialt lag. Sitatet 
peker på de farligste 
pådriverne for 
klimaendringene: passivitet og 
apati.







«Kreves
fundamentale
endringer
hvor alle er
med!»

UNDP



Endring

Det vil ikke være tilstrekkelig å opprettholde eller gradvis 
endre status quo, det vil heller kreve radikale og 
paradigmatiske transformative endringer.

Lokale myndigheter har to roller:

1. Omstille egen organisasjon, og 

2. Fungere som en katalysator for samfunnsomstilling 
lokalt.

Amundsen et al., 2018



1.At klimaomstilling er meget krevende

2.At forståelsen for hva klimaomstilling innebærer er 
veldig varierende, f.eks. hva det innebærer for 
plansystem og andre ‘institusjoner’ i kommunal 
sektor, for ledelse og ressurs- og kompetansebehov

3.At kapasiteten (herunder kunnskap, ressurser,  
kapital) må styrkes. 



«Barrierer» for kommunalt 
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«De store 
bærekraftsutfordringene 
samfunnet står overfor, 
betegnet som 
samfunnsfloker, kan ikke 
løses bare gjennom å 
effektivisere eller 
videreutvikle etablerte 
systemer.»



Kritiske og opplagte (?) tema som må løftes

•Solidaritet og rettferdighet – mellom innbyggere, 
byer, nasjoner og generasjoner

•Hva en effektiv lokal «klimagovernance» er

•Hva vi må slutte å gjøre
Bulkeley et al. 2015



Målkonflikter 

• Kortsiktig økonomisk gevinst vs langsikt investeringer som vil gi 
mindre klimagassutslipp.

• Lavthengende frukter innenfor etablert struktur vs mer høythengende 
frukter, dvs tiltak som endrer behov eller etterspørsel.

• Behov for arbeidsplasser og lokale skatteinntekter på kort sikt vs
investeringer i prosjekter og næringsutvikling som er mer bærekraftige og 
klimavennlige på lengre sikt. 

• Forutsigbarhet og etablerte metoder/verktøy for strategiutvikling og 
innovasjoner vs fleksibilitet og evne til å la strategier vokse fram 
(emergent strategies)

• Ønsket om å unngå ”upopulære” tiltak som for eksempel begrensninger 
på bilbruk, framfor å kommunisere løsninger som er klimamessig best.





«Vi må tørre å fremsette påstander om at 
de eksisterende beslutningssystemene 
kanskje ikke strekker til overfor de 
problemene som klimautfordringene 
reiser.»

Hans-Petter Graver (2019)

Årsmøtetale for Det Norske Videnskaps-Akademi 



Regional samhandlingsstruktur og et bærekraftsløft



«DEN POLITISKE 

DIMENSJONEN»

Koordinering, makt og 

styring



Klima og helhetlig bærekraft



«Før jeg gikk inn i politikken tenkte jeg det var 50/50 
fakta og politisk samarbeid og strategisk tenkning 
(som lå til grunn for vedtak). Etter snart fire år som 
politiker så opplever jeg vel at det er mer 10 % fakta 
og 90 % politisk og strategisk samarbeid.» 

Politiker, 2019
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«Klimautfordringen og naturkrisen kan ikke 
løses uten dialog som resulterer i nye lover, 
verdier, kunnskap og fornuft.»

Anders Dunker (2020),

Rediscovering Earth – Ten dialogues on the future of nature





Takk!


