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Jeg støtter forslaget om en norsk klimalov med forpliktende utslippsmål fordelt på sektorene, 
presis rapportering på hvordan målene skal oppnås, og et uavhengig klimaråd som kontrollerer 
at politikken samsvarer med klimamålene.  

En klimalov skal hjelpe politikerne å inkludere klimahensyn i alle politikkområder. Den forplikter 
stortinget til å kontrollere at klimamålene faktisk nås gjennom de virkemidlene regjeringen 
bestemmer. Jevnlige rapporter på effekten av tiltakene i alle sektorer vil være nødvendig for at 
summen av utslippene holdes innenfor målene. For å sikre at klimapolitikken er basert på 
vitenskapen, bør det opprettes et uavhengig klimaråd. De kan sikre at politikken stemmer 
overens med målene som er satt, og bør ha ansvaret for å sette delmål i form av 
karbonbudsjetter og rapportere til stortinget på hvorvidt de nås.  

I tillegg må politikerne innføre Fee og Dividend modellen. Det er en modell som gjør at det ikke 
er politisk selvmord å høyne avgiftene på fossile kilder. Alle avgiftene betales tilbake til folket. 
De som er miljøvennlige vinner på den og de som ikke er det taper. Ingen vil vel være blant 
taperne og dermed har vi fått et nytt marked hvor fornybart vinner frem. Velstanden øker. 
Dette har MDG som eneste parti i Norge i sitt program. Kanskje på tide at også andre partier 
henger seg på? Ikke la blått være grått. 

En annen sytetest som må tas. Sokrates sa for over 2000 år siden noe viktig om endring. Det er 
åpenbart, men mange har ikke enda forstått. Skal vi få til endring må vi ikke bekjempe det 
gamle, men lage noe nytt og bedre. Grønt er åpenbart bedre. Men syretesten på alle tiltak som 
innføres bør være f eks er dette bedre enn det vi har i dag? Vil alle bidra, selv om de ikke tenker 
eller bryr seg om klima og miljø? Fee og dividend modellen, eller skal vi heller kalle den 
moderne Robin Hood Modellen? Hva ville han gjort i dag? Han ville selvsagt tatt fra miljøsvina 
og gitt til de miljøvennlige. Ingen liker å bli lurt eller tatt i fra. Da er saken enkel. Det er bare å bli 
miljøvennlig.  
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