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I dag mangler Norge troverdighet i klimapolitikken fordi våre nasjonale utslipp fortsetter å stige 

til tross for at vi har vedtatt ambisiøse nasjonale mål. FNs klimapanel viser at klimatrusselen 

truer vårt livsgrunnlag. Norge har kompetanse, penger, ressurser, og et historisk ansvar. Vi må ta 

vår del av ansvaret for at globale utslipp går ned ved å gjøre utslippskutt hjemme. Derfor vil jeg 

ha en klimalov: jeg vil sikre en trygg framtid for lille Karoline og andre barn som vokser opp 

skal få en trygg framtid uten risiko for vanskelige levekår på grunn av klimakrisen. 

 

Som statsminister Erna Solberg var inne på i sin nyttårstale, er Norge i starten av en omstillingsperiode 
der vår avhengighet av oljesektoren må reduseres. Behovet for omstilling gir oss en mulighet til å skape 
et bedre og grønnere samfunn. Norge har et ansvar for å gjøre en forskjell i arbeidet for å begrense 
klimaendringene. 2015 blir et viktig år for klimaet, sa hun i talen. I 2015 skal Norge på lik linje med alle 
land legge frem nye klimaforpliktelser for tiden frem til 2030. Disse målene skal bidra til at verdens 
ledere kan enes om en global klimaavtale på FNs klimatoppmøte i Paris mot slutten av året. Det viktigste 
Norge kan gjøre i en slik sammenheng er å vise til konkrete utslippsmål hjemme og at det er mulig å 
omstille en fossilavhengig økonomi til en konkurransedyktig økonomi basert på utslippsfrie og 
bærekraftige næringer.  Erna må nå bevise at hun mener alvor med denne omstillingen. Et godt verktøy 

for å få det til er en klimalov. Jeg støtter derfor 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. 

 

God norsk klimapolitikk, med en utslippsplan som får ned utslippene nasjonalt i Norge, er ikke 

bare bra for miljøet, det er også en godt planleggingsverktøy for å omstille norsk næringsliv og 

industri til å satse tøffere på alternativene.  

Norge trenger ny bein å stå på, og våre barn trenger en trygg framtid. Derfor vil jeg ha en 

klimalov! 

 

Vennlig hilsen 

Ragnhild Waagaard 


