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Forord
“Begynn klimaplanarbeidet med et KliKK: -Klimakommunikasjon i Kommunene. Vår Visjon er å endre
måten norske kommuner kommuniserer konsekvenser, tiltak, trusler og muligheter menneskeskapte klimaendringer gir oss. Hvordan kan norske kommuner lage og kommunisere klimaplaner som leses og forstås, samtidig som de presenterer utfordringer men også løsninger? Vi har erkjent behovet for måtte gjøre
endringer i hvordan vi kommuniserer klimaproblemet. Skrekkscenarier og dommedagsprofetier, kilowatter
og tonn CO2 pr. innbygger, appellerer bare til en del av befolkningen. Mest til de som allerede kan nok til
å se problemet og kjenner løsningene, men er de den egentlige målgruppa? Det er behov for å skape en
annen klimakommunikasjon mellom kommunen og ulike målgrupper av innbyggere. Vi ønsker at flere kan
bidra i en klimadebatt og skape større bredde i debatten. Mange vil kjenne seg igjen i folkemøter hvor de
samme, hyggelige, spesielt interesserte menneskene, igjen treffes for å dele de samme tankene som forrige
gang –men fører det oss videre?
Vi erkjente at vi kunne for lite om Klimakommunikasjon. Derfor tok vi tok et Valg! Vi knyttet til oss personer
som kunne noe om både klima og kommunikasjon. Vi her tilegnet oss ny kunnskap om Klimakommunikasjon og nå ønsker vi å dele.
Hva er Planen? Planen er å gi Norske kommuner en enkel og lettfattelig innføring i en alternativ måte å kommunisere klimaproblemer, løsninger og klimaplaner på. Vi presenterer teori, eksempler og en ”steg for steg”
veileder i Klimakommunikasjon. Vi ønsker å hjelpe kommunene til å nå flere enn ”alle dei faste lyttarane”.
Om kommunene i tillegg kunne dele erfaringer og eksempler, samtidig som vi skaper debatt –ja da ville
planen være fullbyrdet!
Så til Handling! Vi ønsker ikke å fortelle kommunene hva de nå skal gjøre. Vi ønsker å gi inspirasjon til å
tenke annerledes enn forrige gang og utvikle førsteversjonen av klimaplanen til en Klimaplan 2.0. Forhåpentligvis en plan som skaper debatt og setter klima på dagsorden hos flere. KliKK: -klimakommunikasjon i
kommunene har etablert nettstedet Klimakom.no. Klimakom.no er et verktøy, men dette verktøyet må utvikles videre. Dine erfaringer med klimaplanlegging i norske kommuner er
viktig! Del med oss. Følg KLiKK: både på Facebook og Twitter.”

								Robert Svendsen
KliKK: og del på Klimakom.no

		

								

prosjektleder Arendal kommune
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Innledning
Har du noen gang lurt på hvorfor du ikke hører mer om hva
som faktisk gjøres med klimautfordringene? I et
internasjonalt perspektiv rapporteres det innimellom fra
store konferanser der landets ledere ikke blir enige om
stort annet enn at de skal møtes igjen.
I Norge diskuteres de store grepene som jernbanesatsing
og CO2-rensing på Mongstad, men satsingene utsettes og
utsettes. Og i kommunene? De har virkemidler til å ta 20
% av utslippene, og har laget egne klima –og energiplaner
med mange mål og enda flere tiltak.
Hvorfor hører vi ikke mer om arbeidet som gjøres i
kommunene? Det er ikke fordi kommunene ikke vil. Men
som på en del andre områder når det gjelder miljø og
klima, så har de ikke nok kapasitet eller kompetanse til å
fortelle om alt de holder på med - og på en sånn måte at
det inspirerer og engasjerer oss - til kan hende gjøre noe
selv også?

I grove trekk tar heftet for seg:
•

Utfordringene knyttet til arbeidet med klima
og energi i kommunene

•

De mange mulighetene internettet gir oss

•

Hva klimakommunikasjons betyr, og
hvordan det kan brukes

•

Viktigheten av å fortelle de positive historiene

•

Og sist men ikke minst - hva du kan gjøre
for å få en klima –og energiplan som kommuniserer

Klimakommunikasjon i kommunene (KliKK) henvender seg
til deg som jobber med klima –og energi i kommunen, i
lokalpolitikken eller er engasjert i arbeidet på andre måter.
Du kan ganske mye om klima og energiplanlegging, men
kan mindre om klimakommunikasjon.
KliKK bygger på erfaringer fra norske kommuner,
eksempler fra programmet Livskraftige kommuner og på
forfatternes egne erfaringer med klimakommunikasjon,
klima – og energiplanlegging, samt kunnskap om
kommunikasjonsteori og kommunikasjonsforskning innen
klima og miljø.

“Vi håper KliKK kan gi deg inspirasjon til å se
nærmere på klimakommunikasjon som et
virkemiddel for å nå lengre med klima –og
energiarbeidet i kommunen. “
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Tiltakene er viktige - men
hvorfor hører vi så lite om dem?

Utfordringerer til for å møtes

Så å si alle kommunene i Norge har utarbeidet eller har
gjort vedtak om å utarbeide klima –og energiplaner

I arbeidet med å lage og følge opp klima –og energiplaner,
møter kommunene flere utfordringer:

Kilde: Klimakommunene: http://www.klimakommune.enova.no/sitepageview.
aspx?sitepageid=1416

•

Arbeidet med klima –og energiplanen må ha en god
forankring i kommunens administrasjon og hos politikerne.
Det gir et eierskap til planen som fører til bl.a. interesse for
og nysgjerrighet om hvordan det går med målene og tiltakene. Hvordan får en det til på best mulig måte?

•

Skal innbyggerne og andre delta i arbeidet med å følge opp
innholdet i planen, må de også ha et eierforhold til den. Det
får de, når det legges til rette for stor grad av medvirkning
og deltakelse. Men finns det andre måter å gjøre det på,
utover lovpålagte høringer, og evt. folkemøter?

•

En klima – og energiplan har et bestemt innhold, og den
bærer mest preg av grafer, diagrammet, kWh og prosenter.
Derfor når den spesielt interessert som forstår språket den
er skrevet på. Men går det an å skrive den på en sånn måte
at det er flere som forstår innholdet, og som kan hende blir
inspirert til gjøre en aktiv innsats?

•

Og så – når planen er vedtatt; Hvordan den følges opp?
Det vil si: Hvilke tiltak settes det av penger til - og hva ble
egentlig resultatet?

Innholdet i planen er konsentrert om:
•

status og utviklingstrekk for energiforbruk og klimagassutslipp

•

mål og strategier for ulike områder som areal og
transport, energibruk i bygg, forbruksmønster og
avfall, tilpasning til klimaendringer og
kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid

•

en egen handlingsdel for hva som skal gjøres, når og av
hvem

Sarpsborg kommune sin klima -og energiplan tellet ca.
70 tiltak som skal gjennomføres. La oss anta at det er et
snitt for alle kommunene. Det vil da si et totalt antall tiltak
i norske kommuner på rundt 30.100. Så mange tiltak – og
så lite blest om dem? Hvorfor er det sånn?
Kilde: Sarpsborg kommune klima – og energiplan 2011-2020

Hva har disse utfordringene i en klima – og energiplans liv
til felles? Kommunene må være i aktive prosesser der
informasjon og kommunikasjon er viktige virkemidler.

ET EKSEMPEL

ET EKSEMPEL

Klima og energiplaner i lokalmedia og øvrige nettsteder.

Overhalla mobiliserer mot klimaendringer

Vi vil hevde at kun et fåtall planer har fått vesentlig og direkte
medieomtale. Den vanligste formen for omtale er at planen
nevnes i forbindelse med oppslag om tiltak med tilknytning
til planen, for eksempel anlegg for fjernvarme eller
avfalsbehandling. Vi har knapt funnet eksempler på
mediediskusjoner om hvilke tiltak som skal inngå i planene.
Det ser heller ikke ut til at kommunene i særlig grad bruker
media for å få innspill i planarbeid eller for å formidle innhold
i vedtatte planer. Dersom klima- og energiplanleggingen er
en aktiv del av det sivile samfunn, må en forvente at det blir
avspeilet på andre nettsider, blant annet hos politiske
partier, frivillige organisasjoner, bedrifter, i private blogger
mm. Vi har imidlertid funnet lite slik omtale.
Kilde: Klima –og energiplanlegging i Akershus. Gjennomgang av kommunale
planer (nov 2010). Skrevet på oppdrag fra Akershus fylkeskommunen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus av Civitas AS.

w

Da Overhalla kommune mot slutten av 2007 vedtok å
sette i gang arbeidet med klima- og energiplan, bestemte
politikerne seg for ikke å engasjere en ekstern konsulent. I stedet ville de begynne med å lytte til hvilke ideer
innbyggerne, næringslivet og andre lokale og regionale
aktører hadde å komme med.Startskuddet gikk på Verdens
miljøverndag, 5. juni 2008, med en klima- og energikonferanse som samlet mellom 30 og 40 deltakere. De var med
på idédugnader om hvordan klimagassutslippene kunne
reduseres gjennom tiltak innen energisparing, innen transportsektoren og i landbruket.
I september 2008 vedtok kommunestyret å følge opp med
fire halvdags temamøter utover høsten, der både lokale og
regionale interessenter ble invitert til å delta. I vedtaket fra
kommunestyret heter det blant annet: ”Et viktig suksesskriterium for planen vil være å oppnå tilstrekkelig involvering/
eierskap. Samtidig som grad av ansvar og involvering vil
variere mellom ulike aktører i og utenfor kommunen, vil
resultatet være avhengig av bidrag fra alle kommunens
innbyggere.”
Kilde: http://www.livskraftigekommuner.no/Gode_Eksempler/_5431.html
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Noen er opptatt av
kommunikasjon, men er det
nok?
Men dette er jo noe kommunen kan og er opptatt av, mener
kanskje du. Og det er helt riktig det. Stadig flere kommuner
er oppmerksom på hvor viktig det er å jobbe aktivt med
informasjon og kommunikasjon, men det er tre ting en må
være klar over i denne sammenhengen:
1.

Kommunenes informasjon -og kommunikasjonsarbeid
er i stor grad rettet mot kommunens arbeid med de ulike
tjenestene (barnehage, skole, helse osv)

2.

Klima og energi er et tema som sjelden blir løftet opp i
denne sammenhengen, fordi det ikke er definert som en
”tjeneste”.

3.

Skal en oppnå gode resultater i klima og energiarbeidet, så
må flere enn kommunens ansatte og politikere bidra. Da
må innbyggere, næringsliv med flere bli med. Da må de
få delta på en sånn måte at de kanskje blir inspirert til å bli
med?

En uendelighet av muligheter
Mulighetene til å delta, informere og kommunisere er uendelig stor i dag. Går vi 10 år tilbake i tid fantes verken facebook, twitter eller youtube. Og mange kommuner tok sine
første famlende skritt inn i en verden som het internett;
de skulle lage sine egne nettsider. Nå er dette ting vi tar
med den største selvfølge. Formidling av informasjon går
fykende fort. Og du kan delta på en uendelighet av arenaer
der du kan si din mening – og der du faktisk blir hørt!

ET EKSEMPEL

I det lille: Magnus overbeviste Coca Cola
Hvem skulle tro at en 17-år gammel gutt skulle klare noe så
stort? Vel, det går faktisk an. Magnus Nyborg startet en Facebook-gruppe med det mål å få Urge tilbake på 1,5l flasker. Og han klarte faktisk å overbevise Coca-Cola Company.
Coca-Cola bekrefter at Magnus sin aksjon er den direkte
årsaken til at de nå relanserer brusen på 1,5l flasker.
“Vi hadde ingen planer om å gjeninnføre brusen på 1,5l flasker
før Magnus (Nyborg) gjorde oss oppmerksomme på at det var interesse for det, og så vidt jeg har hørt, har gruppen over 33.000
medlemmer. Engasjementet har gjort oss målløse”, sier pressekontakt for Coca-Cola, Stein Rømmerud, til PlanB.
Kilde: http://www.planb.no/1934876

ET EKSEMPEL

I det store: Facebook & Twitter Both Blocked in Egypt
As security forces in Egypt attempted to break up protests
on the street using water cannons and tear gas Wednesday
morning, it appears that Egypt also took further efforts to
quell opposition online. The government has now apparently blocked Facebook, in addition to Twitter.
Several reports on Tuesday indicated that Twitter had been
blocked in order to prevent videos, photos and other details
from the protests from being broadcast. Twitter confirmed
Tuesday evening that the site had been blocked in Egypt
starting at about 8 a.m. PST.
Now, many are reporting on Twitter, and in e-mails sent to
Mashable, that Facebook is also blocked throughout the
country. Facebook, if it is blocked, is an unsurprising target for censorship. Anti-government activists used the social network to plan the protests, gathering the support of
90,000 users who agreed to attend the event.
Kilde: Mashable, 26.januar 2011
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Brukes mulighetene godt nok?

Klimakommunikasjon – at det var?

Mange kommuner er bevisst på det mulighetsrommet
som finnes her. Men bruker de det godt nok? Og hvordan
bruker de det som del av arbeidet med å få ned klimagassutslipp og energiforbruk?

Klimakommunikasjon?
Næringslivet har allerede tatt det i bruk.

Med de mulighetene som ligger på nettet i dag til å delta
og kommunisere – tenk hvilke muligheter det gir hvis de
tas i bruk i forbindelse med klima- og energiarbeidet i
kommunen. Tenk hva økt bevissthet om og kompetanse på
klimakommunikasjonen kan brukes til og hva vi kan oppnå.

ET EKSEMPEL

Klima og energi på kommunenes nettsider – og andres
Dersom profileringen av klima- og energiplanleggingen på
mange kommuners internettsider avspeiler deres prioritering av arbeidet i forhold til andre innsats- og tjenesteområder, er det svært nedslående.
Kun 4 -6 kommuner kan sies å ha en tilfredsstillende dekning av arbeidet på sine nettsider, blant annet sett i forhold
til den innsatsen de har lagt ned i planarbeidet. Ingen av
kommunene kan sies å ha spesielt god nettdekning av planarbeidet, og med et par unntak har ingen tatt i bruk sosiale
medier (eks. Facebook, Twitter)
Generelt kan det trygt sies at internett fungerer dårlig som
kanal for dialog i aktuelle planprosesser i de fleste kommunene, og har en ubetydelig rolle i formidlingsarbeid. I
de fleste kommunene må en være spesielt interessert eller
svært nettkyndig for å finne fram til stoff om klima- og energiplanlegging. Unntaket er eventuelt de korte periodene
nyhetssaker ligger på forsiden.

Alle bedrifter som har en klimastrategi – bør også forhold
seg til hvordan de kommuniserer den. Klimakommunikasjon handler om å opplyse kunder, investorer,
medarbeidere og andre interessenter om virksomhetens
klimapåvirkning og om hvordan virksomheten arbeider
med å redusere klimagassutslipp. Hvis dere ikke gjør
andre oppmerksom på tiltakene dere setter i gang, vil dere
ofte ikke kunne utnytte alle de forretningsmessige
fordelene som vil oppstå ved å jobbe med klimatiltak i
bedriftens verdikjede
Kilde: Klimaløftet: http://klimaloftetnew.episerverhotell.net/upload/VEDLEGG/
Klimakomunikasjon.pdf

En kommune er ikke en bedrift i vanlig forstand, sier du?
Men tankemåten kan så absolutt overføres til klima og energiarbeidet i en kommune. Der bedriften har en klimastrategi,
har kommunen en klima –og energiplan. Der bedriften har
kunder, investorer og medarbeidere, har kommunen innbyggere, politikere og næringsliv. Og der bedriftene bruker
oppmerksomheten om klimatiltakene de setter i gang, til
”forretningsmessige fordeler”, bruker kommunen oppmerksomheten om klima –og energiarbeidet til å få flest mulig
med i arbeidet med å nå visjonen om et lavutslipp-samfunn.

ET EKSEMPEL

Kilde: Klima –og energiplanlegging i Akershus. Gjennomgang av kommunale
planer (nov 2010). Skrevet på oppdrag fra Akershus fylkeskommunen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus av Civitas AS.

Brøset - et byutviklingsprosjekt for framtiden

ET EKSEMPEL

Stor årlig befolkningsvekst i Trondheim krever at man må
tenke stort og miljøvennlig når det gjelder byutvikling og nye
boliger, ifølge ordfører Rita Ottervik.

Påverkan och innsyn i Växjö
På kommunens 1.nettside får du oversikt over hvordan du
kan påvirke politikken og følge de politiske diskusjonene i
Växjo. Her er det lagt til rette for bl.a. ”Allmänhetens frågestund, direktkontakt med politiker, medborgardialog, medborgarförslag, kontakta berörd nämnd”.
Kilde: Växjö kommune: http://www.vaxjo.se/Kommunen/Paverkan-och-insyn/

En definisjon:

“Klimakommunikasjon stimulerer til å utvikle
og opprettholde en bærekraftig atferd.”

Trondheim kommunes flaggskip i Framtidens byer er Brøsetprosjektet. Brøsetområdet er på hele 320 mål. Området
er stort og sentrumsnært og ambisjonen er at bydelen skal
bli en fremtidsrettet bydel, hvor det er enkelt å bo og lett
å leve miljøvennlig. Prosjektet ble politisk initiert gjennom
Lianerklæringen anno 2007. Mål er å avdekke klimautfordringer i alle ledd i en byggeprosess, utvikle verktøy for
å kunne ta grep om disse utfordringene og ikke minst å spre
kunnskap om hva man lærer gjennom prosessen.
Kilde: Framtidens byer: http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/aktuelt-2/nyhetsarkiv/framtidens-byers-storsamling-dag-for-dag/broset-i-et-miljo-og-byutviklingsperspe.html?id=637852
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I have a dream – selg krydderet!
På 1940-tallet gjorde en selger det stort ved å gi råd til bedrifter:
”Ikke selg pølsen. Selg krydderet!” (the sizzle). Han visste at
hemmeligheten bak et godt pølsesalg, var å selge lukten og
lyden av pølsa, ikke selve pølsen. Det var det som fikk folk til å
bli sulten. I mange år har en prøvd å ”selge” klimautfordringene,
men folk vil ikke ”kjøpe”, fordi det en har prøvd å selge er knyttet
til elendighet og problemer. Men det er en fortelling som nesten
alle responderer på. Det er fortellingen som forandrer hjerter,
sinn og til og med handling. Det er fortellingen om den positive
visjonen!
Kilde: Futerra: http://www.futerra.co.uk/downloads/Sellthesizzle.pdf

ET EKSEMPEL

ET EKSEMPEL

I have a dream-talen v/ Martin Luther King

Stavanger kommune:

Stavanger kommunes visjon er "Sammen for en levende by".
Visjonen uttrykker at vi; "Er til stede - Vil gå foran - Skaper
framtiden".

Er til stede:

Stavanger kommune er mennesker til stede for mennesker - fra vugge til grav. I møte med oss opplever du tilstedeværelse og dialog. Den som berøres, skal høres. I alle
livets faser og situasjoner møter vi deg med åpenhet, respekt og verdighet. Det gjelder også når vi ikke er i direkte
møte med deg, men møter deg gjennom våre arbeidsoppgaver.

Vil gå foran:

I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på. Vi søker det fremragende i alle våre prosesser og i våre valg i hverdagen. Vi har
kunnskap og søker stadig ny kunnskap. Vi samarbeider
på tvers og utnytter vårt potensial og bidrar til at andre
får utnytte sitt. Gjennom våre bærekraftige beslutninger
og handlinger gir vi kommende generasjoner mulighet for
et rikere liv.

Skaper framtiden:

I Stavanger kommune skaper vi øyeblikk og varige verdier. Vi har tankekraft og handlekraft til å fornye og sette
planene ut i livet. Ressursene nytter vi på en slik måte at
våre produkter og tjenester holder høyest mulig nivå. Med
det legger vi til rette for en bærekraftig utvikling der god
livskvalitet og muligheter for utfoldelse står sentralt.
Kilde: Klima og miljøplan 2010-2025: http://www.stavanger.kommune.
no/Documents/Natur%20og%20milj%c3%b8/Aktuelt/Klima-ogmiljoplan2010-2025_190510_rev_zip.pdf
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Visjoner er viktig
•

En visjon kan være svaret på hvorfor vi går på
arbeid, hvorfor vi er med i en organisasjon, hvorfor
vi bor og jobber i en kommune

•

Det er en kort, energigivende setning som forteller
oss hvorfor vi finnes til, og hvor vi skal reise sammen.

•

Å finne en sterk og god visjon handler ikke om å
formulere ord, men om å velge retning.

•

En visjon er å våge å gjøre tydelige valg – og ta
konsekvensene av valget

•

Den handler om å mene noe - sterkt og forpliktende

Visjon og virkelighet

Kilde: Steen Jensen, I. Ona fyr

Nå kan du si at en visjon har jo hvilken som helst kommune,
og det er mest fine ord på et papir. Men det som gjør at det
går an å tro på visjonen til for eksempel Växjo kommune i
Sverige, er at det faktisk skjer ting i den kommunen som får
den til å bevege seg i retning av visjonen. Växjö har gjort et
valg, og de har tatt konsekvensen av det.

ET EKSEMPEL

ET EKSEMPEL

Utsira gir Energi

Växjo - Europas grönaste stad

Utsira kommune – Norges minste kommune med 218
innbyggere, vedtok i 2009 en ny visjon: Utsira gir energi.
Visjonen skal gi ”energi til verden, turister og folket på
øya”. Av ”fantastiske fortrinn” lister de opp: vind, bølger
og havstrømmer, himmellys, sol, salt, luft, hav med fiks og
sjømat, trygge rammer og øyliv i en avgrenset verden midt
i Nordsjøen. Energifokuset er rimelig også i lys av at man
for seks år siden fikk verdene første vind – og hydrogenanlegg.

Växjö kommun arbetar tillsammans med invånare, företag,
organisationer och universitet för en bättre miljö och för
minskad klimatpåverkan och har fått flera internationella
utmärkelser för det framgångsrika arbetet med klimatfrågor och för ett fossilbränslefritt Växjö. Intresset från
omvärlden är stort och 2007 beskrev brittiska BBC Växjö
som Europas grönaste stad vilket sedan blev stadens varumärke. Växjöborna har minskat sina koldioxidutsläpp med
34% per invånare sedan 1993.

kilde: http://www.livskraftig.no/Gode_Eksempler/_8105.html

Kilde: Växjö kommun: http://www.vaxjo.se/sv/Kommunen/Om-Vaxjo-/Europasgronaste-stad/
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Å kommunisere om klima
– det er vanskelig det
Det er greit nok det, å fortelle om de gode nyhetene og
de positive visjonene. Men hva med alle de gangene
kommunen må informere om økt renovasjonsavgift, økt
bompengeavgift, rushtidsavgift, dyrere og mindre
parkering, dyrere bensin? Hva da?
Er det i det hele tatt mulig å kommunisere upopulære tiltak
på en sånn måte at innbyggerne og næringslivet – og
politikerne støtter opp om tiltakene? Media gjør det jo ikke
enklere for oss heller, konflikt -og katastrofeorientert som
de er. I tillegg vet vi at mange er "klimatrøtte". Og sist men
ikke minst, resultatet av innsatsen kan være at vi blir fratatt
noe, at vi får mindre frihet, at ting blir dyrere og
vanskeligere...
Det er ingen som sier at det er lett å kommunisere om
klimautfordringene og tiltakene som settes i verk. Men ved
å ta i bruk klimakommunikasjon, kan det bidra til at vi vil ta
et annet grep i livet vårt, og som bidrar til at
klimagassutslipp og energiforbruket blir mindre.

ET EKSEMPEL

Å velge perspektiv
And eller hare? Trussel eller mulighet? Det er et valg.
Velger en bare muligheter så er man naive optimister.
Velger man bare trusler, så er man destruktive pessimister.
Både og er å være realistisk.

Bruk klimakommunikasjon som
det virkemiddelet det er
Hvordan kan kommunene ha en god driv på klima –og
energiarbeidet sitt, når klimaengasjementet kjører berg og
dalbane? Hvordan kan de skape det engasjementet som er
så viktig for utfallet av dette arbeidet? Et første skritt på vei
er å bli bevisst hvilke virkemiddel klimakommunikasjon er,
og se det i sammenheng med de andre virkemidlene
kommunen har:
•

Tekniske virkemidler: mer klimavennlig drivstoff, bedre,
mer bekvemme og sikrere busser og
sykkelstier.

•

Administrative og økonomiske virkemidler: Skatter og
avgifter, renovasjonsordninger.

•

Kommunikative virkemiddel: Informasjon, opplæring,
kampanjer, personlig påvirkning, nettverk.
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Å påvirke har en hensikt
Når du kommuniserer om klima, så har det en
hensikt. Det er å få mennesker til å endre atferd i en mer bærekraftig retning. Innbyggere,
næringsliv, organisasjonen m.fl. skal endre rutiner, erstatte gamle vaner og uvaner med nye,
bruke nye teknikker, handle annerledes - og
gjøre mer bevisste valg.

Det er tre ting som må være tilstede for at mennesker skal forandre atferd sånn at den varer.
•

De må ha kunnskap om klimaspørsmålene

•

De må oppleve at de har en praktisk
mulighet for å handle

•

De må ha en vilje og lyst til å forandre deg
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Å vite =kunnskap og deltakelse
For en langsiktig bærekraftig atferdsendring kreves det at
det finnes en etablert og akseptert kunnskap i
samfunnet. Det er behov for denne “kollektive”
kunnskapen for å kunne orientere riktig i mengden av
informasjon som en møter hele tiden. Hvilken kunnskap
er det behov for? Det er behov for basiskunnskap som
bygger på 4 grunnpilaerer:
•
•
•
•

Oljen tar slutt
Alt spres, ingenting forsvinner
Fotosyntesen er verdens motor (mor?)
Alle energi kommer fra solen

Å ville = lyst
En viktig nøkkel for å få til forandring, er å bli berørt.
Innhold og metoder som skaper følelser, positive eller
negative – gjør at vi får en drivkraft til å kan hende
endre adferd. For det trengs mer enn pen innpakning for
å involvere og engasjere mennesker i en
forandringsprosess.

Mennesker påvirkes av å bli berørt gjennom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aha-opplevelse som påvirker oppmerksomheten
gode eksempler og forbilder som påvirker kunnskap og engasjement
å få prøve nye løsninger selv som påvirker handling
belønning som påvirker handling
feedback som påvirker oppførsel
advarsel som påvirker oppmerksomhet og hindrer
tilbakefall
nærhet
ansiktet bak
opplevelser
konkretisering
vinn- vinn-faktorer

Kommunikasjonen må bidra til å skape:
•
•
•

lyst til å delta
lyst til å være med å påvirke og forandre.
lyst til å søke mer kunnskap og mer klokskap.

Et eksempel - Jeg kjører grønt!
Syklister fikk 21 kr i omvendt bomstasjon! På fem dager
har det meldt seg 2100 deltakere i ”Jeg kjører grønt”kampanjen i Kristiansandsregionen. Første kampanjedag
ble det arrangert en omvendt bomstasjon der syklister fikk
21 kr på da passerte på sykkelsti tett bomstasjonene i
Kristiansand.
Kilde: Jeg kjører grønt:

Å kunne = mulighet
Mennesker må oppleve og føle at de har en mulighet til å
endre atferd. Kommunen kan påvirke ved å vise at
muligheter faktisk finnes, på en måte som gjør at
mennesker opplever det som attraktivt.

Et eksempel:

Det handler om å fortelle at buss og tog går fortere enn
å stå i kø med egen bil, at bussene går ofte, at det finnes
sykkelveier, hvor man kan kjøpe LED-lamper. Det
handler om å fortelle at det finnes praktiske og gode
løsninger for folk flest. Løsninger som er så attraktive at
de tas i bruk. Det handler også om å vise dem
mulighetsrommet.

http://www.livskraftigekommuner.no/news.aspx?m=1107

Mange eksempler som viser mulighetsrommet
Livskraftige kommuner:
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Dette vinner du!
Å jobbe mot et lavutslipps-samfunn er en visjon, og noe
som skjer på lang sikt. Men ”What`s in it for kommunen”
på kortere sikt? Med en offensiv holdning til
klimakommunikasjon, kan det gi kommunene en rekke
fordeler på kort sikt:

ET EKSEMPEL

•

Kommunen kan styrker omdømmet sitt.

Samsø - Danmarks Vedvarende Energi Ø

•

Kommunen kan styrke legitimiteten sin

•

Kommunen blir bedre i stand til å velge ut tiltak som er
medievennlige. (En positiv mediedekning vil være med på
å øke stolthet og eierskap til ideer.)

•

Kommunen kan forutse og kanskje forebygge kritikk

•

Effekten på holdninger og adferd kan styrkes.

Samsø er utnevnt som Danmarks øy for fornybar energi.
For 10 år siden satte Samsø seg som mål å bli 100 %
selvforsynt med fornybar energi. Det har de klart! Vindmøller lager elektrisiteten og fjernvarmeanlegget som lager energi med fornybare energikilder, sender varme ut
til husholdningene. Dette er en nyhet som har nådd hele
verden. Klart det gjør noe med deg som innbygger i en slik
kommune.
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Lag en klima – og energiplan som kommuniserer
Hensikten med klimakommunikasjon er å få flere til å oppleve at de blir delaktige. At den forandringen som skjer, er et uttrykk for menneskers vilje. At man kjøper en bestemt vare med en
bestemt merking fordi man virkelig vil det.

Hvordan går du fram når du skal bruke kommunikasjon i arbeidet
med klima og energi?
Du kan ha ulike tilnærminger:
•

Du vil lage en overordna strategi for kommunens klimakommunikasjon. Har kommunen en egen informasjons –og kommunikasjonsstrategi, er det lurt å se strategi for klimakommunikasjon i sammenheng med den.

•

Du vil lage en plan for klimakommunikasjon når du skal jobbe med et spesielt tiltak i klima – og energiplanen.

•

Du skal rullere klima – og energiplanen - og vil at den skal være lettere tilgjengelig og inspirere til handling. Du vil at den skal kommunisere.

I denne første versjonen av KliKK fokuserer vi på hva du kan gjøre for å få en klima – og energiplan som kommuniserer.

Dagens klima –og energiplan har følgende innhold:
•

Status og utviklingstrekk for energiforbruk og
klimagassutslipp

•

Mål og strategier for ulike områder som for eksempel
areal og transport, energibruk i bygg,
forbruksmønster og avfall

•

En handlingsdel for hva som skal gjøres når og av hvem
14

En klima - og energiplan som kommuniserer
bygger på fire punkt:
Visjon

Valg

Plan

Handling

De to tilnærmingsmåtene er ulike:
Når en ordinær klima – og energiplan er så lik en klima –og energiplan som
kommuniserer, hva er da poenget?

Det er fire poeng >
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1. Begynn med visjonen
En klima – og energiplan som kommuniserer, begynner alltid med den positive visjonen – ikke med å beskrive
”elendigheten” og utfordringene – eller status og utviklingstrekk som ofte er overskriften i det første kapittelet som
•
møter deg i en klima – og energiplan i dag.

Derfor:
•

Åpne planen med den positive visjonen.

Da oppnår du folks oppmerksomhet.
•

Eksempel - Utsira gi energi:
http://www.livskraftigekommuner.no/Gode_Eksempler/_8105.html

•

Visualiser visjonen.

Lag mentale og bokstavelige bilder. Fortell historien om hvordan en ”lavutslipps-kommune” vil se ut.
Hvordan livskvaliteten vil oppleves.
•

Eksempel:

The happy planet index: http://www.ted.com/talks/nic_marks_the_
happy_planet_index.html

•

•

Referer til steder og områder som visjonen
gjelder for.
”Krydre” visjonen!

Hvis visjonen beskriver det samme vi har nå, hvorfor
jobbe for å nå den? Tenk på hva innbyggerne vil ha,
og vis hvordan visjonen vil få det til å skje.
•

Kutt ut figurer og data.

Det hører til selve planen, ikke isjonen.
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2. Vis valgene vi har
Visjonen viser hvilke retning vi vil at utviklingen skal gå. Nå er det på tide å
beskriver utfordringene. Det er det samme som vi finner i kapittelet ”Status og
utviklingstrekk” i en ordinær klima –og energiplan. Men er her det altså lov
å ”smøre på”.

Derfor:
•

Synliggjør alternativene
hvis vi ikke gjør noe, hvis vi gjør litt og hvis vi gjør mye.
Visjonen har vist oss hvor vi vil.
http://www.klif.no/seksjonsartikkel____41612.aspx

•

Valget er nå.
Få klart fram at klimaendringene ikke venter, og at valget må tas nå.
http://www.aftenposten.no/klima/article2467526.ece

•

Koble utfordringene med løsningene.
Dette er kan hende opplagt, men vær tydelig på koblingen mellom problem og løsning. Karbonutslipp er problemet – og å redusere karbonutslipp er løsningen.
Klimavalg: http://www.livskraftigekommuner.no/Video/_7253.html

•

Vis hvordan dette angår hver enkelt.
Klimaendringer berører ikke bare været på den andre
siden av jordkloden. Beskriv innvirkningene på det
lokale miljøet. Kommunene - og forsikringsselskapene
- kan skrive under på at vi her på berget også får merke
endringene i været. Jo mer kraftfull og overbevisende
visjonene er, dess mer kraft kan du legge i utfordringene
som klimaendringene gir oss.
Fredrikstad kommune: http://www.fredrikstad.kommune.no/Documents/Politikk/Planer/Klima/Utvalgte_klimascenarier.pdf
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3. Lag selve planen
Så til selve planen. Den skal vise hvilke mål vi skal sette oss for å jobbe mot visjonene - og
møte utfordringene – og hvilke strategier det er lurt å ha for å nå disse målene. Men det
må gjøres på ensånn måte at folk husker det.

Derfor:

ET EKSEMPEL

Kort liste over store mål og strategier.

Sarpsborg kommunes klima –og energiplan
fokuserer på fem innsatsområder:

Klima – og energiplanene er ofte lange og komplekse
- med mange mål og strategier. Gjør følgende øvelse:
Neste gang du presenterer klima og energiplanen for en
forsamling, spør dem etterpå om de husker hvilke mål
den hadde. Bli ikke overrasket hvis de ikke husker dem –
for det er for mange. Kan hende tre mål – i et forståelig
språk er nok? Hvis ingen husker målene, er oddsen for å
lykkes med planen heller små.

•

Areal og transport

•

Energibruk i bygg

•

Forbruksmønster og avfall

•

Tilpasning til klimaendringer

•

Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid.

For hvert innsatsområde er det:

Ferdig om 4 år.
Bruk et tidsperspektiv som folk flest har et forhold til. Vær
tydelig på hva som skal gjøres i det
tidsperspektivet. Hele den langsiktige planen kan du presentere for ekspertene.
Se: Kommunedelplan: www.lovdata.no

•

Mellom to og seks målsettinger

•

Mellom fem og åtte strategier

•

12 og 15 tiltak

•

Totalt 33 sider. Målsettinger, strategier og handlingsdelen
utgjør kun 12 av disse sidene.
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4. Vis handling – i sammenheng med visjonen
Handlingsdelen består av hva som skal gjøres, av hvem, når og hva det vil koste. Men det som er veldig
viktig å få fram her, er om det går det framover i forhold til den retningen vi har valgt at utviklingen skal
gå i vår kommune – i forhold til visjonen.

Derfor:
•

Vis direkte kobling til visjonen.

Vis hvordan hvert positive skritt, bringer oss nærmere visjonen.

Et eksempel:
Samsø er utnevnt som Danmarks øy for fornybar energi. For 10 år siden satte
Samsø seg som mål å bli 100 % selvforsynt med fornybar energi. Det har de
klart! Vindmøller lager elektrisiteten og fjernvarmeanlegget som lager energi med
fornybare energikilder, sender varme ut til husholdningene. Dette viser at det som
mange tror er umulig å få til, faktisk lar seg gjøre.

•

Bruk tall.

Tall dreper kan hende en visjon, men de er det viktige og riktige
”krydderet” når du skal presentere resultatene.
•
•
•

Hvor mange hus vil bli isolert? Hvor mange hus ble isolert?
Hvor mye vil energien koste? Hvor mye kostet energien?
Når vil fjernvarmeanlegget begynne å betale seg? Når begynte
fjernvarmeanlegget å betale seg?
http://www.idebanken.no/Godeeksempel/hoved.html
http://www.livskraftigekommuner.no/Gode_Eksempler/_4866.html
http://www.ski.kommune.no/LEVE-I-SKI/Fokusomrader-for-ski-kommune/LEVE-I-SKI_MILJO/Grontregnskap-20091/

•

Vis pengene.

Hvordan skal tiltakene betales? Hvis ikke kostnadene for forandringene i visjonen
dekkes, vil innbyggerne kanskje føle at de blir holdt for narr. Samtidig er det viktig
å vise at innsatsen har en samfunnsøkonomisk gevinst også. Eks. Mer sykkelstier
gir mindre utslipp og bedre folkehelse – og sannsynligvis et lavere helsebudsjett.
•

Se: Kragerø sikrer gjennomføring ved forankring i styringssystemet
http://www.livskraftigekommuner.no/Gode_Eksempler/_8121.html
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You never walk alone

Litteratur og kilder

Hvis du har lyst til å ta tak i klimakommunikasjon i din
kommune, så er det stor sannsynlighet for at du er alene om
det – i alle fall i begynnelsen. Det kan ta energien fra hvem
som helst. Men det finnes flere som er i samme situasjon
som deg, og som gjerne skulle ha luftet tanker og ideer og
etter hvert erfaringer. Facebook og Twitter er arenaer som
egner seg ypperlig til dette. Derfor – meld deg på disse
arenaene og bruk de aktivit. I tillegg til innspill fra andre
kommuner, så vil du også få svar fra folk som kan klima,
kommunikasjon - og klimakommunikasjon.

Facebook og Twitter i Egypt:

http://mashable.com/2011/01/26/facebook-blocked-in-egypt/

Framtidens byer:

http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/aktuelt-2/nyhetsarkiv/framtidens-byers-storsamling-dag-for-dag/broset-i-et-miljo--og-byutviklingsperspe.
html?id=637852

Futerra:

http://www.futerra.co.uk/downloads/Sellthesizzle.pdf

I have a dream v/Martin Luther King:

http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

Klimakommunene

http://www.klimakommune.enova.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1416

Disse kan du kontakte

Klima –og energiplanlegging i Akershus.

Gjennomgang av kommunale planer (nov 2010). Skrevet på oppdrag fra Akershus
fylkeskommunen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus av Civitas AS.

Klimaløftet

•

Agderforskning

•

Arendal kommune

•

Aust-Agder fylkeskommune

•

Frameworks

Livskraftige kommuner

•

Grimstad kommune

Overbeviste Coca Cola

•

Klif

•

Kristiansand kommune

•

KS

•

Naturvernforbundet

http://klimaloftetnew.episerverhotell.net/upload/VEDLEGG/Klimakomunikasjon.
pdf)

Kristiansand kommune

http://www.livskraftigekommuner.no/Gode_Eksempler/_8313.html

http://www.livskraftigekommuner.no/news.aspx?m=1107

http://www.planb.no/1934876

Overhalla kommune

http://www.livskraftigekommuner.no/Gode_Eksempler/_5431.html

Samsø kommune:

http://www.samsoe.dk/frameset/run.asp?RoomID=137&MenuID=169&SplashID=
377&LangRef=1

Sarpsborg kommune

klima – og energiplan 2011-2020

Steen Jensen, I.

Ona fyr

Stavanger kommune:

http://www.stavanger.kommune.no/Documents/Natur%20og%20milj%c3%b8/Aktuelt/Klima-ogmiljoplan2010-2025_190510_rev_zip.pdf

Utsira kommune:

http://www.livskraftig.no/Gode_Eksempler/_8105.html

Växjö kommune:

http://www.vaxjo.se/Kommunen/Paverkan-och-insyn/
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