KLIMA, MILJØ OG ENERGI
Uttalelse fra Rogaland Arbeiderparti, vedtatt årsmøtet 8-9 mars 2014
Norge er en energinasjon. Vi er i besittelse av enorme energiressurser som vi i solidaritet med
verdenssamfunnet og framtidige generasjoner plikter å forvalte klokt og bærekraftig.
Energirikdommen, har sammen med et godt sosialdemokratisk håndverk, vært avgjørende for at
Norge gjentatte ganger de siste årene har blitt kåret til verdens beste land å bo i. Vi har med andre
ord både plikt og mulighet til å ta en posisjon som foregangsland innen energi-, klima- og
miljøpolitikken!
Den globale etterspørselen etter energi kommer til å øke kraftig de neste tiår. Framvoksende
økonomier trenger både energi og overføring av kompetanse, og selv innenfor togradersmålet vil
olje- og gass være viktige energibærere langt fram i tid. Verden vil fortsatt ha behov for olje og gass,
men vi må sørge for at utslippene fra produksjonen reduseres til et minimum.
Forbrenning av kull, olje og gass er hovedkilden til utslipp av klimagasser. Kullkraft dekker i dag 43 %
av verdens behov for elektrisitet, og kullforbruket øker. Skal vi ha noen mulighet til å nå
utslippsmålene, må verdens utslipp fra kull begrenses kraftig de neste tiårene. Statens pensjonsfond
utland (SPU) er en av verdens største investorer. En klimabevisst investeringsatferd hvor SPU trekker
seg ut av kull, signaliserer et skifte som er helt nødvendig for at man skal lykkes i klimapolitikken. Vi
vil også beholde et uavhengig Etikkråd og tydeliggjøre de etiske retningslinjene.
I Nordsjøbassenget er store utbyggingsprosjekter av vindkraft i full gang. Dette er et marked Norge
har de beste forutsetninger for å levere til. For å kunne ta en posisjon innen utbygging og drift av
offshore vindkraft i Europa, kreves det utbygging også i Norge. På land er det mange
vindkraftprosjekt som er klare for utbygging. En rask voksende fornybarbransje krever kompetent
arbeidskraft, og det er derfor avgjørende at det tilbys relevant fagutdanning.
Rogaland Arbeiderparti ønsker å utrede flere muligheter for støtteordninger for bedriftsetablering og
næringsutvikling knyttet til satsing på nye energiformer og miljøteknologi.
Rogaland Arbeiderparti vil:







at Norge skal fremstå som en foregangsnasjon innen klima- og miljøpolitikk
satse offensivt på forskning og utvikling innen ny fornybar energi og energieffektivisering
styrke “Fondet for klima, fornybar energi og energi¬omlegging” ytterligere
at energibruken i bygg halveres innen 2040, og at energibruken i industrien reduseres med
20 % innen 2020
sette konkrete mål for produksjon av ny fornybar energi også etter 2020
at Staten skal bruke sin eierrepresentasjon til å sette krav og stemme for at Statoil skal trekke
seg ut av oljesandprosjekter










stille krav til utbyggerne om full elektrifisering av Utsirahøyden
at norsk energiproduksjon skal bidra til økt reduksjon av klimagassutslipp i EU gjennom
eksport av fornybar balansekraft og etablering av flere utenlandskabler
etablere et hjemmemarked for offshore vind
støtte utbygging av Siragrunnen vindpark
at det skal opprettes landslinjer for fagutdanning av energioperatører for drift og vedlikehold
av vind- og vannturbiner
at alle norske byer med mer enn 30 000 innbyggere utarbeider årlige klimaregnskap
gjøre kildesortering lovpålagt i norske kommuner
opprette stipend/grunnstøtte for gründere som innoverer innenfor fornybar energi

