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Bompengepartiet nekter å sva
og Frp har ingen planer om å
Hvilke politikere
har ambisjoner for
nye Øygarden
kommune som
klimakommune?
Gretha Thunberg får skoleelever
over hele verden til å stå opp for
kloden vår, flexianere (av-og-tilvegetarianere) vinner grunn og
flyskam er kanskje årets nyord.
Men hva mener partiene
om hvordan vi her vestpå skal
bidra til å nå togradersmålet?
I en spørreundersøkelse laget
av Landslaget for lokalaviser og
framtida.no, forteller ordførerkandidatene hva du som velger
kan vente av dem.

– Miljøspørsmålet er oppblåst

Ikke alle er like begeistret for
klimaspørsmål.
Foreningen nei til mer
bompenger (FNB) har ikke
ønsket å delta.
«Miljø spørsmålet er
oppblåst», begrunner bompengepartiets ordførerkandidat
Einar Jacobsen på e-post.
– Kan du utdype hva du
mener med at miljøspørsmål er
oppblåst?, spør vi på telefon.
– Jeg har ikke lyst til å svare
på noen miljøspørsmål. Takk for
at du ringte!, svarer FNB-politikeren.
Heller ikke Senterpartiet eller
Venstre har svart på spørreundersøkelsen.

Ambisiøse MDG

Ikke overraskende er Miljøpartiet de Grønne blant de mest
ambisiøse partiene.
Nye Øygarden kommune må
kunne redusere klimautslippene med 80 prosent innen 2030,
mener de.
– Vi ønsker å sette høye mål,
og mener det er realistisk å redusere utslippene med 80 prosent.

∂

FAKTA

Hvordan skal bilkjøringen
reduseres? Flere sykkelstier
og kollektivfelt er svaret hos
de fleste.
●● Ingen er villig til å kjøpe
klimakvoter. I stedet vil de
fleste ha flere kommunale
elbiler (minst 50 prosent),
sette miljøkrav til kommunale innkjøp, innføre enøktiltak
i kommunale bygg og verne
matjord mot utbygging.
●● I intensjonsavtalen til nye
Øygarden kommune står
følgende om klima og miljø:
«Den nye kommunen skal
vera framtidsretta og ha
særskild fokus på alternative energiformer, forskning,
miljøeffektive løysingar og å
førebyggja klimaendringar
gjennom lokal handling.»
●● Disse har svart: Partiet de
Kristne, KrF, Miljøpartiet de
Grønne, Arbeiderpartiet, Sotralista, Fremskrittspartiet,
Høyre, Rødt og SV.
●● Verken Venstre eller Senterpartiet har svart tross
gjentatte purringer.
●● Folkeaksjonen Nei til mer
bompenger nekter å svare.
●●

KILDER: LANDSLAGET FOR LOKALAVISER
OG FRAMTIDA.NO, SAMT VESTNYTT

Så får vi heller forhandle oss
ned, sier MDGs ordførerkandidat Maria Thomassen.
På den andre siden av ambisjonsskalaen har du Partiet de
kristne og Fremskrittspartiet,
som har huket av for «Ingenting
eller mindre enn 20 prosent».
Sistnevnte kan fortelle at de
verken nevner ordet «klima» i

partiprogrammet, eller har noen
klimatiltak i programmet.
– Vi har ingen interesse av
å drive med symbolpolitikk,
forklarer Frps Svein Otto
Jacobsen, og legger til:
– Klima er litt som religion.
Noe av det som skjer er menneskeskapt, men ikke alt. Naturens
gang spiller også inn.

Miljøkrav til kommunale
innkjøp

Samtlige av partiene som har
svart, foruten PDK, vil sette
miljøkrav i alle innkjøpene til
kommunen.
Et svært kjapt og overflatisk søk hos Doffin, nettsiden
der kommunale og statlige
anbud legges ut, viser at miljøkrav tilsynelatende ikke er del
av tildelingskriteriene i pågående anbud hos dagens tre
kommuner.
Det forundrer Høyres Tom
Georg Indrevik.
– Vi følger statlige retningslinjer som setter krav til at det
kommunen kjøper inn må være
bærekraftig, og kommunen
setter strengere miljøkrav i dag
enn før. Anbud på Doffin er et
sted å begynne, ja, sier han.

– Må være realistisk

Sentralt setter Arbeiderpartiet
mål om 45 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030. Klimaplanen til Fjell kommune har
satt minst 40 prosent, og i undersøkelsen har Marianne Bjorøy
svart 20–30 prosent.
– Burde ambisjonsnivået vært
høyere?
– Det kan så være, men vi må
være realistisk til det vi gjør
også. Nå snakker vi om nye
Øygarden kommune også, her
spiller geografi, lange avstander
og dårlig kollektivtransport inn.
Men klarer vi å kutte mer enn
det vi går til valg på, er ingenting bedre enn det, svarer hun.
ANNE JO LEXANDER
anne.jo.lexander@vestnytt.no

– Miljøspørsmålet er oppblåst, mener FNB sin ordførerkandidat Einar Jacobsen, og nekter derfor

Slik vil vi redusere bilbruken i kommunen
Partiene kunne velge mellom ni alternativ. Ingen svarte «innføring av vegprising», «øke bruken av bompenger» eller
«færre gratis parkeringsplasser». Verken Senterpartiet eller Venstre har svart. Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger
nekter å svare på miljøspørsmål
Flere sykkelstier

Arbeiderpartiets Marianne Bjorøy setter som mål å kutte 20–30 prosent av
klimagassutslippene innen 2030. – Vi må være realistiske, sier hun på hvorfor
lokallagets ambisjonsnivå er lavere enn partiet nasjonalt og Fjell kommune har
satt.

Jobbe for kollektivfelt
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are på miljøspørsmål,
kutte i klimagassutslippene

Dette mener de lokale partiene som har svart på klimaundersøkelsen til
Landslaget for lokalaviser og framtida.no

Seks av partiene sier de vil bygge flere sykkelstier i storkommunen.


r å delta i spørreundersøkelsen. 

FOTO: CHRISTINE FAGERBAKKE (ARKIV)

Disse klimatiltakene vil partiene jobbe for de neste fre årene
Partiene kunne velge mellom 12 ulike svaralternativ. Verken Senterpartiet eller Venstre har svart, og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger nekter å svare på miljøspørsmål.
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