Interpellasjon fra Alejandro Pérez SV (juni 2019)
Forslag om at Kongsvinger kommune erklærer nødsituasjon:

Den 1. mai erklærte Storbritannia at det er en «climate emergency». Dette skjedde etter at myndighetene i
Wales og Skottland og lokale myndigheter hadde gjort det samme.
Klimakrisen er ikke én stor hendelse som endrer alt på en dag, men endringer som har skjedd over tid. Nå er
vi kommet til en situasjon hvor de menneskeskapte klimagassutslippene må ta slutt om vi skal unngå
katastrofale følger. Det er derfor behov for en helt ekstraordinær innsats over de neste årene for å komme oss
ut av den nødsituasjonen vi er i nå om det ikke gjennomføres en slik innsats.
Dette er en stor internasjonal kampanje som har begynt i små byer og kommuner. Det er i nærmiljøer vi
tydeligst ser konsekvensene av klimaendringene. Vi kjenner de som mistet huset i flom, eller de som måtte
slakte husdyr på grunn av fjorårets tørkesommer. Derfor er det kommunene som må erklære at det som skjer,
ikke bare er farlig, men at er en nødsituasjon som krever ekstraordinær innsats.
I Norge er det i dag ingen konkret plan for hvordan landet skal kutte de nødvendige klimagassutslippene for
å nå målene som er satt, verken innen 2030 eller 2050. Regjeringen styrer nå mot at vi i 2030 vil ligge 13,5
prosent under 2017-nivået, men målet i dag er 40 prosent. Regjeringen gjør altså i dag ikke nok for å nå disse
målene. Samtidig forteller FNs naturpanel av 1 av 8 arter på jorda står i fare for å bli utryddet. Dette krever
handling.
SV vil derfor fremme forslag om at kommunen erklærer at klimakrisen og naturødeleggelsene utgjør en
nødsituasjon for kommunen som krever en ekstraordinær og planlagt innsats.
Forslag:
1. Kongsvinger kommune erklærer at den globale oppvarmingen er en nasjonal nødssituasjon for Norge og
Kongsvinger. Det er en klimakrise som krever ekstraordinær, rask og felles innsats for å unngå katastrofale
konsekvenser.
2. Kongsvinger kommune er forpliktet til å fremme en mer realistisk og forpliktende plan for å kutte
utslippene av klimagasser. Den må også ha med en realistisk og forpliktende plan for å hindre tap av
artsmangfold og natur i kommunen. Planen må legges fram for politisk behandling senest innen 1. januar
2020.

Alejandro Pérez, SV, kommunestyrerepresentant

Svar på interpellasjon fra Alejandro Péres (SV), kommunestyret 20.06.19:
Forslag om at Kongsvinger kommune erklærer nødsituasjon
Klimaet er i endring, det er det ingen tvil om. Det stemmer at Storbritannia 1. mai 2019 erklærte
klimakrise etter at flere byer og tettsteder hadde gjort det samme. Med dette ble Storbritannia det
første landet som erklærte klimakrise. De viser dermed vilje til å ta tak i utfordringen, men
erklæringen er ikke en juridisk binding for den britiske regjeringen. I ukene etter Storbritannias
erklæring har også Irland har fulgt etter og erklært klimakrise. Diskusjonen om å erklære klimakrise
i Norge har også vært diskutert i Stortinget nylig.
Det er ingen tydelig definisjon på hva det betyr å erklære klimakrise, men for flere byer og
tettsteder er målet å bli klimanøytrale i fremtiden, og da nevnes ofte innen 2030 eller 2050.
Kongsvinger kommune har allerede satt denne problemstillingen på agendaen, og i september 2018
ble det vedtatt en regional miljø- og klimastrategi. Dette er en strategi som setter tydelige mål og gir
sterkere politiske føringer enn for eksempel Storbritannias klimakriseerklæring. Strategien sier at
Kongvinger kommune som organisasjon skal være klimanøytral innen 2025 og
Kongsvingerregionen som helhet skal være klimanøytral innen 2030. Dette er vedtatt og er en mer
offensiv satsning enn klimakriseerklæringene som er vedtatt andre steder. Her har
Kongsvingerregionen vært i forkant og viser handlekraft for å ta plassen som Norges grønne hjerte.
Det er vedtatt at Kongsvinger kommune i løpet av 2019 skal utarbeide en handlingsplan for å nå de
ambisiøse målene. Handlingsplanen vil måtte utfordre både oss som politikere og administrasjonen,
samtidig som den må være gjennomførbar. Komite for Samfunnsutvikling behandlet en egen sak
om dette i sitt møte 8. mai.

Interpellasjon fra SV
20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Forslag fra interpellant, foreslått av Alejandro Pèrez
1. Kongsvinger kommune erklærer at den globale oppvarmingen er en nasjonal nødssituasjon for
Norge og Kongsvinger. Det er en klimakrise som krever ekstraordinær, rask og felles innsats for å
unngå katastrofale konsekvenser.
2. Kongsvinger kommune er forpliktet til å fremme en mer realistisk og forpliktende plan for å kutte
utslippene av klimagasser. Den må også ha med en realistisk og forpliktende plan for å hindre tap
av artsmangfold og natur i kommunen. Planen må legges fram for politisk behandling senest innen
1. januar 2020.
Nytt forslag: Forslag fra ordfører, foreslått av Sjur Strand
Interpellasjonen oversendes komiteen for behandling.

Votering:

Ordføres forslag ble satt opp mot forslag fra interpellanten.
Ordførers forslag ble vedatt med 24 (AP 11, SP 1, H 4, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 1) mot 2 (SV 1,
UAVH 1) stemmer.

KS - Vedtak:
Interpellasjonen oversendes komiteen for behandling.

