
 

Rapport fra «Klimaforum» til LPUs 
Årsberetning for 2017 

Klimaforumet er en fortsettelse av en seminarrekke om klimaspørsmål i 2016. Forumet hadde 

8 møter i Prøvesalen på Lørenskog Hus i perioden 16.01.til 20.03. 5-7 personer deltok. 

Opplegget denne gangen var basert mer på uformelle diskusjoner, ut fra deltakernes egne 

interesser og ønsker. Disse tok ofte utgangspunkt i dagsaktuelle temaer. 

Det har vært spesielt nedslående for gruppen å registrere at sentrale politikere på nytt og på 

nytt gjentar argumenter som har vært tilbakevist av forskere utallige ganger de siste 15-20 

årene. Dette viser både hvor vanskelig det er å formidle vitenskapelig kunnskap, spesielt til 

grupper i samfunnet som ikke ønsker slik kunnskap, men heller velger å forholde seg til de 

relativt sterke motkreftene som fortsatt opererer i samfunnet på dette feltet. 

Dette viser også hvor viktig det er at det offentlige engasjementet holdes ved like, og at 

organisasjoner som LPU hele tiden må være kunnskapsorientert og oppdatert for å kunne 

bidra sitt til den opplyste debatten samfunnet er avhengig av. 

På det lokale planet engasjerte vi oss i innholdet i den nye Temaplanen om klima og energi i 

Lørenskog. Konklusjonene i våre diskusjoner ble oppsummert i et åpent brev til ordføreren 

den 8.3. Dette brevet ble tatt inn i Romerikes Blad den 9. mars 2017. Brevet var uten 

referanse til LPU, men ble underskrevet av Tore Abrahamsen, Steinar Bakkehøi, Svein M. 

Fikke, Per Flatberg, Terje Graah, Tove A. Lindberg, Grete-Lill Gundersen og Inger Tangen. 

Et hovedpunkt i dette brevet var at vi anbefalte sterkt at Lørenskog kommune løpende følger 

opp forskning og teknisk utvikling innenfor de områdene planen dekker. I tillegg viste vi til 

Oslo kommune som har langt mer ambisiøse mål for reduksjon av sine mål for utslipp av 

klimagasser, og de har derfor i tillegg satt opp et budsjett for sine målsettinger innenfor de 

sektorene planen gjelder. 

Vi hadde et vellykket møte med Klimaetaten i Oslo kommune den 10. oktober der vi ble 

orientert om arbeidet med Oslo kommunes klimabudsjett, og et tilsvarende møte med 

Lørenskog kommune den 7. november der vi gjennomgikk kommunens utbyggingsplaner. 

Styret i LPU støttet vårt forslag om å bli høringsinstans for saker til klima- og energiplanen. 

Styret i LPU støttet også vårt forslag om å gå sammen med Rotarys klimagruppe for Nedre 

Romerike og Lørenskog kommune om å arrangere et interkommunalt seminar med foreløpig 

tittel «Miljøvennlig og kostnadseffektiv oppvarming av bygninger og boliger» i løpet av 2018. 

Rotarys klimagruppe har uttrykt glede over et samarbeid med LPU om dette. 

Vi hadde ingen andre møter i høstsemestret. 


