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1. Bærekraftig utvikling og energibruk
Havik innledet med å peke på FNs vedtak fra 1992 ( Rio-konferansen) som sier at rike land må halvere
sitt energiforbruk, mens vi i stedet har økt forbruket med flere hundre prosent.
Haltbrekken mente at dette målet ikke kan nås på kort sikt. Innenfor byggebransjen som utgjør 40%
av utslippene, kan i løpet av 10 år redusere forbruket fra 90 TWh til 10 TWh. ( tilsv. forbruket i Oslo).
Men energieffektivisering er det beste tiltaket en kan gjøre - spesielt den KW-timen en ikke bruker.
2. Jernbane
Otto Martens refererte til SVs landsmøte der det var vedtak om å ikke bryte «handlingsregelen» for å
bygge jernbane.
Haltbrekken kommenterte at SV ikke alltid kan gjøre som Ole Brum. Ved å omprioritere penger fra
den nåværende satsing på høyhastighets motorveger ( 1000 milliarder innen 2050) til jernbane, kan
høye hastigheter og dobbeltspor og oppnås for hele landet. SV har i sitt program vedtatt videreføring
av jernbanen fra Fauske til Tromsø, og i tillegg til Kirkenes (via Finnland)
3. Oljeleting, -utfasing
SV er i mot all oljeleting – både i Arktis og nye felt i sør. Det blir en tøff kamp mot oljelobbyen som til
og med motarbeider initiativ fra EU-parlamentet om å skjerme Arktis. SV har ingen vedtak om
utfasing av oljevirksomheten / -nedlegging av eksisterende felt. Norge har to valg: 1) Oljeleting så
lenge det er mulig å finne olje, eller 2) Omstilling og stoppe virksomheten før den uansett stopper
opp av økonomiske årsaker.
4. Oljefondet / Oljepolitikk
Noen sier at SVs forslag er urealistiske. Men historien viser at holdninger i opinionen og i politikken
endres relativt fort. For eksempel ble SVs forslag (Øystein Djupedal) om etiske regler knyttet til
oljefondet avvist i 2000. Nå er det enighet om både etiske regler og om at Oljefondet skal ut av
kullindustrien. Det neste må bli forbud i forhold til fossil-industrien.
4. Klima-mål
Paris-avtalen peker på at vi må søke å begrense økningen av jordas oppvarming til 1,5 grader. Dette
må i tillegg til drastiske tiltak, også bety karbonfangst. Konsekvensene av den utviklingen vi er inne i
nå, mot 3-4 grader økning, er katastrofal. Ødelagte avlinger, mer flom, mer vind, o.s.v. Oppvarming
og forsuring av havet som vil ha konsekvenser for hele næringsgrunnlaget ,er kanskje det mest
dramatiske. Det blir dyrt å forbygge, men dyrere å la være.

5. KAF? (karbonavgift til fordeling)
SV vil ikke vente på at Storting og regjering utreder spørsmålet, selv om SV har det i programmet.
Viktigere å konsentrere ressursene på tiltak som virker på kort sikt. For eksempel; Få avgifter som
gjør det dyrere å kjøpe bil.
5. Personlige tiltak
Ducky Trondheim kommenterer at alle utslipp er summen av handlinger fra enkeltmennesker. Alle
burde få se og bli bevisst sitt klimaregnskap. Nå skapes det stor avstand mellom politiske vedtak og
vanlige mennesker.
Haltbrekken mener begge deler er viktig – det må skapes en holdningsendring. Men staten må også
bli bedre på å lage klimaregnskap. Ikke bare se på hva som slippes ut i Norge, men også de indirekte
utslippene( fra det som er resultat av produksjon av alle varene vi importerer og kjøper)
6. Lokale klimaplaner
Innspill fra SV-Trondheim om at det er viktig å følge med på hva som skjer lokalt. Den 6.april skal
klimaplanen for Trondheim behandles i Byutviklingskomiteen
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