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Kristian står på listen til AP for Stortingsvalget som en representant for de ung (AUF) – på ganske så
sikker plass. Han har en lang politisk løpebane i AUF og sitter i dag i Fylkestinget med skole som sitt
hovedområde.
Han er stolt over at AUF fikk gjennom mange av sine klimakrav ved det siste reviderte statsbudsjett.
Han og AUF går imot AP’s kompromissforslag om Lofoten – «et tulleforslag». Det er ikke alltid AUF er
enig i AP – heller ikke Barentshavet, kfr 23. og 24. konsesjonsrunde. Kristian lovet å følge opp AUF’s
klimastandpunkt både på AP’s representantskapsmøte i Sør-Trøndelag før landsmøte og på selve
landsmøtet. Han mener det må stilles tøffere klimakrav om Parisavtalens mål skal nås. AP stiller krav
om at det fra 2015 ikke skal selges biler som går på fossilt drivstoff. Har tro på et fornuftig
kvotesystem.
Var ikke kjent med karbonbudsjettet for kloden, presentert av ma. Cicero, som viser at vi har 20 år
igjen med dagens forbruk av kull, olje og gass før vi når 2 grader gjennomsnittlig global oppvarming
og 4 år igjen før vi når 1,5 grader. Kristian mener at ingen parti er i nærheten av 1,5 målet. Ola ville
gjerne hatt svar på hvorfor politikerne ikke diskuterer dette spørsmålet.
Otto Martens stilte spørsmål ang NTP (Nasjonal transportplan) – hva skal vi bygge først jernbane eller
4 feltsvei mellom Steinkjer og Oslo, men fikk ikke et klart svar. Kristian har stor tro på ny teknologi
som kan gi nye muligheter for veiprising. AP vil bygge E6 sørover først, ikke slik Staten nå har bestemt
med E6 nord for Trondheim først.
Ola spurte om AP har foretatt noen risikovurdering for økonomi og miljø i forbindelse med oljeleting i
nordområdene og viste ma. til at staten tar 90 % av risikoen ved investeringene i følge professor
Øystein Noreng. Kristian var lite villig til å trekke økonomi inn i klimapolitikken – vil heller appellere til
følelsene – det er det som når frem til folk. Kjente ikke til om risikovurdering er med i AP’s
klimapolitikk. Hvordan er det med AP, lurte Ola, er de mer villige til å lytte til miljøargumenter enn
nåværende regjering som legger alle miljøfaglige råd fra miljødirektoratet til side? Kristian ville tro at
AP vil være mere lydhør.
Det ble stilt spørsmål om næringslivet nå er mer opptatt av klimautfordringen enn politikerne, kfr
NHO’s årskonferanse. Hva med forsvarets ansvar? Bør de ha et eget klimaregnskap?
Ola lurte tilslutt på hvordan man kan nå frem til politikerne, f.eks. på LO-kongressen og landsmøtet.
Kristian viste til NU’s humoristiske torsk på LO-kongressen – den vekket så absolutt interessen for
Lofoten.

Rent avslutningsvis var vi meget fornøyd med at AP’s representant kom fra de unge, fra AUF, det gir
håp! Han var ærlig på de sakene han ikke var kjent med.

