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Bærums engasjement i Klimabrølet 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune støtter opp om målet til Klimabrølet og vil bidra til å skape engasjement og
formidle informasjon om Klimabrølet 2021 til ansatte og innbyggere i kommunen.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Bærum kommune er blitt oppfordret til å engasjere seg og formidle informasjon om Klimabrølet
2021. Klimabrølet er en nasjonal aksjon som kan det bidra til å synliggjøre Bærum som en
Klimaklok kommune. Deltakelse i Klimabrølet kan også være et relevant bidrag til oppfølging av
«klimakommunikasjon som skaper motivasjon» som er hovedstrategi 3 i Klimastrategi 2030.

Tidligere behandling
Ingen tidligere behandling

Redegjørelse
Klimabrølet er en frivillig politisk uavhengig aksjon som har en visjon om «et godt samfunn å bo i,
for flest mulig. For oss, og for de som kommer etter oss.» Klimabrølets mål er at «politikerne
treffer tiltak slik at vi kan begrense global oppvarming til 1.5 og sikre mer natur». Dette er i tråd
med Parisavtalen og FN Naturpanelets anbefalinger. Hva som kreves for å nå disse målene, mener
de at politikere og fagmiljøer, inkludert Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), er
best egnet til å svare på. Klimabrølet ønsker å samle mennesker, organisasjoner, samfunnslag og
innbyggere på tvers av politiske tilhørigheter for å sette lys på samfunnsvisjonen og klimamålet.
I 2019 mobiliserte Klimabrølet til norgeshistoriens største markering for klimaet. I 2021 er målet å
mobilisere til det lengste brølet for å spre Klimabrølets visjon. Klimabrøl samles inn digitalt fra og
med 1. mars i år for så å bli vist sammenhengende som den lengste markeringen. Mer info om
Klimabrølet 2021 kan leses i vedlegget i saken.

2

Bærum kommune er oppfordret av Klimabrølet til å bidra med digitale brøl og spre informasjon
og engasjement om Klimabrølet 2021. For å støtte Klimabrølet vil Bærum kommune bidra til å
spre engasjement og informasjon til ansatte og innbyggere i kommunen, med særlig fokus på barn
og unge. .
Intern prosess og ekstern medvirkning
Henvendelsen om Klimabrølet er vurdert av Klimasekretariatet og Kommunikasjonsenheten.
Konsekvenser av beslutningene
Deltakelsen vil ikke ha økonomiske konsekvenser, men vil kreve noe arbeidsinnsats fra
Kommunikasjonsenheten til formidling, samt ansatte og virksomheter som ønsker å sende inn
digitale brøl til Klimabrølet. Arbeidsinnsatsen som kreves er forholdsvis lav.

Vedlegg:
Kort presentasjon av Klimabrølet
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