
KV står for KlimaValg
Klima, miljø og den grønne omstilling kommer helt i toppen af valgtemaer ved KV21.
Det mener omtrent halvdelen af landets byrådsmedlemmer ifølge en rundspørge fore-
taget af Nyhedsmagasinet Danske Kommuner. Det kan de have ret i, siger valgforsker.
Med mindre coronakrisen endnu ikke er drevet over, når valgkampen begynder.
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362 DAGE TILBAGE TIL VALGET

KV21
Når valgtrommerne buldrer til næ-
ste efterår, og lygtepælene er besat
af plakater, så bliver klima,miljø og
den grønne omstilling dominerende
temaer i debatten. Detmener i hvert
fald en stor del af landets byråds-
medlemmer.
I en rundspørge blandt landets by-
rådsmedlemmer foretaget afNyheds-
magasinetDanskeKommuner peger
48 procent af respondenterne på
netop klima,miljø og grøn omstilling
somet af de tre temaer, de forventer,
der bliver dominerende i valgkampen
i netop deres kommune.
Dermed forventer demange byråds-
medlemmer, at valgdebatterne i hø-
jere grad vil handle omkystsikring,
oversvømmelser og energioptime-
ring end klassiske kernevelfærdsom-
råder som skole, børn, beskæftigelse
og socialområdet. Kunældreom-
rådet sniger sig over klimaet.

Strøm fra Christiansborg
Flere af byrådsmedlemmerne
peger på, at klimadagsordenen
var allestedsnærværende ved
det seneste folketingsvalg i ju-
ni 2019, og at Christiansborg-
politikerne siden valget har
debatteret klima og grøn om-
stilling. Og den slags tenden-
ser har detmed at følgemed
over i lokalpolitik. Detmener
blandt andet Niels Lindhardt

Johansen, der re-
præsenterer
Konservative i
Egedal
Kommune.
– Den grønne
dagsorden
var i højsæ-
det ved folke-
tingsvalget, og
nu kommer så
det første kom-
munalvalg. Så jeg vil
gå ud fra, at det også vil
præge dagsordenen til novem-
ber, siger han og fortsætter:

– Og så er det en af de store
strømninger i samfundet, at

folk ermere bevidste om
miljøet.

I flere kommuner
er der også helt

lokale forhold,
som betyder,
at klimadags-
ordenen
vil blive

vigtig ved valget om
et år.
I Egedal har po-
litikerne ifølge
Niels Lindhardt
Johansen truf-
fet beslutnin-
ger, som bringer
den grønne om-
stilling helt tæt

ind på hverdagen.
De har for eksempel

vedtaget, at en ny land-
busrute skal køre på fossil-

frit brændstof, og de arbejder på at få
sat ladestandere til elbiler op rundt
omkring i kommunen, ligesom etab-
lering af bedre cykelstier, som skal
gøre det nemmere at droppe bilen og
cykle til s-toget, er på tegnebrættet.

Handler om folks egne huse
I HalsnæsKommune for-
klarer Anja Rosengreen
(SF), at hun oplever,
at der kommer

mange hen-
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vendelser fra borgere, der er optaget
af den grønne omstilling.
– Vi talte lidt om det i valgkampen i
2017, og siden er det steget i intensi-
tet.Men det er ikke så underligt, for
mens grøn omstilling og klima kan
virkemeget teoretisk, når det er på
Christiansborg-niveau, så bliver det
meget nærværende helt ude hos bor-
gerne. Vi skal for eksempel til at lave
en stor omlægning af vores
affaldssortering, og det
er jo noget, der hand-
ler om folks egne
skraldespan-
de, lige- som

kystsik-
ring og tiltag

mod oversvøm-
melser handler om

folks egne huse, siger Anja
Rosengreen.

Vindmølledebat
MariaHaladyn (S), der er
byrådsmedlem i Svendborg
forklarer, at den grønne
omstilling er kommet til at
fylde rigtigmeget lokalt i
forbindelsemed etable-
ring af vindmøller.
– Det fylder rigtigme-
get nu, og jeg regner
ogsåmed, at det vil

gøre det til valget i november. Her-
nede ved os i Svendborg er det blevet
til en ”landmod by-diskussion” i
forbindelsemed opstilling af vind-
møller, og det er jo ingen hemme-
lighed, at det er umuligt at sætte en
vindmølle op i en kommune. Der er
blevet udpeget fire områder, hvor der
skal opstilles vindmøller, og de ligger
selvfølgelig ikke i Svendborgmidtby,
og så bliver vi skudt i skoene, at vi
ikke lytter til borgerne i landom-

råderne, sigerMaria Haladyn
og fortsætter:

– Lige nu går der
ikke en dag,

uden at

der er
læserbreve i
Fyns Amts Avis om
vindmøller. Så det fylder noget
nu, og jeg forventer også, at det vil
fylde, når vi går til valg. I Socialde-
mokratiet har vi i hvert fald beslut-
tet, at vi går til valg på at tage ansvar
for den grønne omstilling.

Stemmer vælgerne grønt?
I Nyhedsmagasinet Danske Kom-
muners rundspørge peger 15 pro-
cent af byrådsmedlemmerne påmil-
jø, klima og grøn omstilling som det

tema, de selv vil
fokusere på i

valgkam-
pen.

Spørgsmålet er så, om vælgerne også
vil honorere de politikere, der sæt-
ter den grønne omstilling højt op på
dagsordenen.
Detmener alle de tre byrådsmed-
lemmer. SomNiels Lindhardt Jo-
hansen fra Egedal siger, så fylder
miljøbevidsthedenmere ogmere.
– Det er selvfølgelig svært at sige.
Men jeg tror faktisk, at vælgerne
prioriterer det så højt, at de også i
nogen grad vil stemme efter det.
Kiggerman sig omkring i samfun-
det og i verden, så er der en stigende
opfattelse af, at klima er vigtigt. Da
der åbnede et nyt supermarked i
Ganløse, hvor jeg bor, reklamerede
demed, at de har det største ud-
valg af økologiske varer. Det gør de

vel, fordi det betyder noget
for kunderne. Og i større
skala, så har bilproducen-
ten Bentleymeldt ud, at de

vil stoppemed at producere benzin-
drevne biler i 2026. Så der sker noget
på alle niveauer, siger Niels Lind-
hardt Johansen.
Omde grønne tanker så også hænger
ved, når vælgerne står i stemmebok-
sen, er han dog lidt i tvivl om.
– Jeg tror, det betyder noget, så når
vælgerne står i stemmeboksen, vil
de pege på en kandidat, der kerer
sig ommiljøet og passer på natu-
ren. Det, tror jeg, har en betydning.
Men kernevelfærden bliver nok ikke
skubbet helt i baggrunden. Det bety-
der selvfølgelig rigtigmeget, atman
kan levere et højt serviceniveau,
hvor der er styr på kerneydelserne

med kvalitet i folkeskolen og dag-
institutionerne og gode forhold
på plejecentrene, siger han.

Tager ansvar
MariaHaladyn fra Svendborg
har ikke umiddelbart gjort sig de
store overvejelser, om hendes fo-



12 /// KV21 / DANSKE KOMMUNER / NO. 20 / 2020

kus på klima og grøn omstilling opti-
merer hendes stemmetal. Hun peger
på, at det handler om at tage ansvar.
– Vi vindermåske ikke de vælgere,
der synes, at vindmøller er farlige,
og at vi er nogle idioter, når vi giver
tilladelse til at sætte dem op.Men
vi kan ikke vente til 2047 på, at
regeringen handler. Indlandsisen
smelter, og vi har allerede klima-
problemer. Så vi bliver nødt til at
tage ansvar for at sikre den grønne
omstillingmed de valg, vi tager. Så
vi går til valg på det og vil selvfølge-
lig prioritere det i valgkampen, fordi
det er vigtigt, sigerMaria Haladyn.
I HalsnæsKommune svarer SF’eren
Anja Rosengreenmed et ”det ved jeg
ikke” på spørgsmålet, om vælgerne
rent faktisk vil stemme på kandida-
ter, der prioriterer grøn omstilling.
– Jeg tror, at det går op for flere og
flere, at hvis vi ikke passer på na-
turen og klimaet, så påvirker det
alt andet. Mange af os bor herude,
fordi der er smuk natur. Det er vores
guld, som vi skal passe på, så det bli-
ver vedmed at være attraktivt at bo
her. Og så oplever jeg, at borgerne
står og tripper i forhold til, at vi som
byrådsmedlemmer skal handle. De
gider ikke vente på, at Christians-
borg melder en færdig pakke ud. Så
vi er i hvert fald dér, hvor folk har
forstået, at vi skal tage ansvar, siger
Anja Rosengreen.

Corona er joker
Roger Buch, der er centerleder ved
DanmarksMedie- og Journalist-
højskole og i årtier har beskæftiget
sigmed valg og politik, forklarer, at
vælgerne i stigende grad fra valget i
2013 til valget i 2017 har interesseret
sig for grøn omstilling og klima. Så
derfor kan der nok være noget om, at
klima vil præge kommunalvalget til
november næste år.
– Indtil for nylig kunneman godt
have en forventning om, at det ville
spille en stor rolle i valgkampen. Fol-
ketingsvalget i 2019 var et klimavalg,
hvor vælgere ogmedier interesse-
rede sig rigtigmeget for klimadebat-
ten, så det kunne sagtens blive et
stort tema også ved kommunalval-
get, siger Roger Buch.
Han peger desuden på, at kommu-
nerne i høj grad harmulighed for
at påvirke den grønne omstilling,
selvom detmåske har været opfattet
som en opgave for Christiansborg.
–Meget af det ligger på Christians-
borg, men omvendt så foregår den
konkrete klimatilpasning ude i kom-
munerne. Det er kommunerne, der
skal renovere kloakker, så de kan
håndtere store regnvandsmæng-
der. Det er kommunerne, der skal
kigge på deres egen bygningsmasse
og nedbringe co2-udledningenmed
klimarenoveringer. Og hele spørgs-
målet om, hvordan vi sikrer osmod

Lige nu går der ikke
endag, uden at der
er læserbreve i Fyns

AmtsAvis omvindmøller.
Så det fylder noget nu, og jeg
forventer også, at det vil fylde,
når vi går til valg.
MariaHaladyn (S), byrådsmedlem, Svendborg

oversvømmelser, er relevant i rigtig
mange kommuner, siger han.
Så der er grobund for et klimavalg.
Hvis ikke lige det var for coronavi-
russen, der har vendt op og ned på
detmeste.
–Vi har jo fået økonomiske proble-
mer og arbejdsløshed.Og krise skub-
ber alt andet væk, uanset omdet er
folketingsvalg eller kommunalvalg.
Så hvis ikke der kommer gang i hju-
lene, inden vi når til valgkampen, så
blæser det alt andet af banen.Det så
vi ved valget i 2013, hvorDanmark
var på bunden af krisen, og det ikke
var begyndt at gå fremad endnu.Der
var jobskabelse og økonomi topsco-
rer ved kommunalvalget. Så de øko-
nomiske følger af corona er det helt
store usikkerhedsmoment, sigerRo-
ger Buch.• jki@kl.dk

TOP3
Hvilke temaer, forventer du, bliver dominerende iHvilke temaer, forventer du, bliver dominerende i
valgkampen i din kommune?valgkampen i din kommune?
ÆldreÆldre........................................................................................................................................................ 53 %53%
Miljø, klima og grøn omstillingMiljø, klima og grøn omstilling.................................................................. 48 %48%
SkoleSkole............................................................................................................................................................42 %42%
Note: Respondenter kan pege på et til tre temaer.Note: Respondenter kan pege på et til tre temaer.

TOP3
Hvilket tema vil du selv prioritere højest i valgkampen?Hvilket tema vil du selv prioritere højest i valgkampen?
Miljø, klima og grøn omstillingMiljø, klima og grøn omstilling ..................................................................15 %15%
ÆldreÆldre..........................................................................................................................................................15 %15%
BørnBørn ..............................................................................................................................................................15 %15%

OM UNDERSØGELSEN
Rundspørgen er foretaget blandt landets 2432 byråds-Rundspørgen er foretaget blandt landets 2432 byråds-
medlemmer. 28 procent har svaret på rundspørgen.medlemmer. 28 procent har svaret på rundspørgen.
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