Fylkestingets behandling:
Representanten Erik Skauen (MDG) framsatte følgende interpellasjon:
Klimaendringene er vår tids største utfordring. Klimaendringene vil endre livet på jorda
fundamentalt, utrydde arter, gjøre landområder ubeboelig og drive millioner av mennesker på
flukt. Klimaendringene vil få enorme konsekvenser for økonomien.
Verden styrer mot en oppvarming av kloden i en størrelsesorden som aldri tidligere har vært
tilstede under menneskehetens evolusjonshistorie.
Endringene skjer så fort at arter ikke klarer å tilpasse seg til det nye klimaet. Dette innebærer
den største masseutryddelsen av arter siden dinosaurenes tid.
Å erklære klimakrise innebærer å gi klimaendringene høyeste prioritet innenfor alle
fylkeskommunens virkeområder.
Interpellanten framsatte følgende forslag til vedtak:
1. Østfold fylkeskommune erklærer klimakrise.
2. Rådmannen bes sette klimaendringene som høyeste prioritet innenfor alle
fylkeskommunale områder. Dette gjelder både kutt i klimagassutslipp og klimatilpasning.
Representanten Monica Gåsvatn (H) framsatte følgende endringsforslag:
Østfold fylkeskommune erkjenner at det må handles for at vi ikke skal overstige 1,5 grader
målet som FNs klimarapport og Paris avtalen har pekt på. Vi har et klimahåp for fylket vårt og
jordkloden. Det betyr at vi skal ta vårt ansvar for å redusere de direkte utslippene som fylkets
innbyggere og bedrifter slipper ut. Vi skal også ta ansvar for indirekte utslipp som innbyggerne i
Østfold er en del av. For at Østfold og nye Viken skal ha gode lokalsamfunn også i år 2100,
trenger vi bedrifter, kommuner og innbyggere som tenker klimasmart. Klimaregnskap, og
klimabudsjett skal være et viktig verktøy og skal behandles sammen med økonomiplanen og
budsjettet hvert år.
Votering:
Monica Gåsvatns forslag fikk 10 stemmer og falt (H, Sp, KrF).
Erik Skauens forslag ble deretter vedtatt med 19 stemmer (Ap, MDG, V, SV).

Fylkestingets vedtak 20.06.2019:
1. Østfold fylkeskommune erklærer klimakrise.
2. Rådmannen bes sette klimaendringene som høyeste prioritet innenfor alle
fylkeskommunale områder. Dette gjelder både kutt i klimagassutslipp og klimatilpasning.
Følgende hadde ordet i saken: Erik Skauen, Monica Gåsvatn, Håvard Jensen, Olav Moe,
Andreas Lervik, Siv Henriette Jacobsen og Leif Eriksen.

