Referat fra samtale om klimapolitikk på Litteraturhuset i Trondheim 6. mars i regi av
Klimavalgalliansen.
Ukas stortingskandidat: Geirmund Lykke, KrF. Gruppeleder i bystyret i Trondheim, kommunalråd
og medlem av sentralstyret i KrF.
Innledningsvis fikk Lykke spørsmål om hvorfor folk bør stemme KrF hvis de er opptatt av klimaet. Han
svarte at partiet har respekt for skaperverket som utgangspunkt og arbeider for overlevering av et
godt livsmiljø for kommende generasjoner. Derfor har KrF vært med å forhindre oljeleiting i LoVeSE
og i sårbare områder ved iskanten i Arktis. Han ble spurt om hvordan KrF kunne forsvare 23.
konsesjonsrunde, og svarte at han selv var grunnleggende skeptisk, men at han ikke hadde nok
kunnskap om hvordan prossessen hadde vært og sikkert skulle satt seg bedre inn i den saka.
Lykke ble spurt om KrF kan gå inn for å fase ut statsstøtta til oljenæringa i løpet av 20 år, slik MDG
ønsker. Han svarte at Norge jo skal fase seg ut av oljevirksomheten, helst før oljealderen er over,
men at det flere dilemmaer: ett er risikoaspektet - investering/utbytte. Hvis virksomheten blir veldig
lønnsom, da vil jo staten tjene masse penger. Ett annet er om Norge skal vente på internasjonal
enighet, eller om vi skal la andre land berike seg på olje mens vi lar være? Ett tredje: hvordan skape
samfunnsforandringer som det grønne skiftet, uten å skape sosial nød? Det er vanskelig å dekke
verdens energibehov, særlig i fattige land, der mange ennå mangler elektrisitet. Her fikk han svar fra
salen at utviklingsland tar omstillinger mye raskere enn vestlige land og at oljesatsing for deres skyld
ikke er et holdbart argument.
Lykke ble utfordret på om ikke politikerne kan ha mot til å si at behovet for energi henger sammen
med forbruksmønsteret vårt og at vi må legge om kursen for å redde livsvilkårene på jorda. Lykke
spurte tilbake: Kan politikere snu forbruksmønstre? Får de tilslutning da? Han mente at politikernes
virkemidler er avgifter og restriksjoner, og at myndighetene kan gi rammevilkår for at aktører kan
utnytte det mulighetsrommet som finnes, for eksempel i utvikling av fornybar energi. Oljenæringa
har gitt oss teknologikunnskap som lar seg omsette i havvindsprosjekter og liknende. Han kjente ikke
til at vindkraftsprosjektet til Statkraft på Doggerbank er blitt stoppet av regjeringa. Omstilling av
matproduksjon og transport er også viktig, mente Lykke.
Lykke har vært pådriver for klimatiltak i Trondheim kommmune. Målet har vært at utslippenene skal
reduseres med 20 % pr år, men Lykke understreket at kommunen er avhengig av nasjonal politikk for
å nå disse målene. Han synes Trondheim har klart å løfte fram tiltak som andre kommuner ikke har
fått til, særlig når det gjelder kollektivtransport og kommunale el-kjøretøy. På sikt skal alle busser
være fossilfrie og det skal gjøres betydelige utslippskutt ved oppvarming av kommunale bygninger.
Lykke avsluttet med å si at samtaler av denne typen er bevisstgjørende for ham selv og for alle
politikere, og at han håpet at Klimavalgalliansen får mange med seg i valgkampen til høsten.

