
Møte med Stortingspresidenten 13.11.2013 

Vi er her på vegne av våre barnebarn og barnebarns  barn. 

Vi er her fordi vi er dypt bekymret over klimaforandringene og svekkelsen av naturmangfoldet som 

så klart dokumenteres gjennom gjentatte rapporter fra FNs klimapanel. 

Vi er her med et genuint ønske om å kunne overlate landet til våre etterkommere i minst like god 

stand som det var i da vi selv overtok det. Et godt konservativt synspunkt som jeg er sikker på at 

Stortingspresidenten kjenner seg igjen i. 

Vi gjør dette med fotfeste i de rettigheter grunnlovens paragraf 110b gir oss som borgere og med en 

sterk henstilling til Stortinget om å ta på alvor de forpliktelser som denne grunnlovsbestemmelsen 

pålegger staten.   

Jeg var selv medlem av Stortinget da paragraf 110b ble enstemmig vedtatt. Det fremgår av debatten 

den gang at representantene oppfattet grunnlovsendringen som et viktig redskap i en langsiktig 

tenkning, at den forpliktet til handling og måtte medføre synlige resultater. 

Vi synes det er trist nå 20 år etter, å registrere at den hittil har fått så liten effekt for politikken som 

har blitt ført og at klimaendringene tvert imot går i gal retning.  

Vi mener Norge kan spille en betydelig rolle i klimaspørsmål i global sammenheng. Det vi gjør – eller 

unnlater å gjøre – blir lagt merke til. Vårt petroleumsfond er et av verdens største og en betydelig 

aktør i fremtidige investeringer. Innvesteringene må trekkes ut av kull og gassproduksjon og settes 

inn i fornybare energikilder og grønne næringer. Vi mener dette er avgjørende for at vi skal bevare 

vår velstand slik at kommende generasjoner får del i den. De fossile reservene må forbli i bakken og 

vi må starte planleggingen for en fremtid uten oljeressurser. 

Grunnlovens paragraf 110 b dekker målsettingen for Besteforeldrenes Klimaaksjon, den er så og si 

vår formålsparagraf.  I det kommende grunnlovsjubileet vil vi gjøre vårt for å synliggjøre den i 

befolkningens bevissthet. Vi vil blant annet,  sammen med andre, arrangere et seminar for barn slik 

at også de kan få et eierforhold til dens innhold. 

Med det brevet vi nå overrekker Stortingspresidenten uttrykker vi et ønske om at 

Stortingspresidenten vil være med å løfte fram grunnlovens paragraf 110b i det kommende jubileum, 

og at han vil bruke sin innflytelse for å bidra til at den blir lagt til grunn for Stortingets forhandlinger 

og vedtak i den kommende periode.  

                                       


