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Fra Hordaland SVs Miljøpolitiske Utvalg v/Tone Salomonsen, miljøpolitisk leder i HSV

Hordaland SV sitt fylkesårsmøte la et godt grunnlag for et miljøpolitisk år, da årsmøtet vedtok ikke 

mindre enn seks miljøpolitiske uttalelser. Undertegnede var så heldig å få vervet som Miljøpolitisk 

leder, og inviterte til å etablere et Miljøpolitisk Utvalg i april. Alle HSV-medlemmer fikk tilbud om å 

bli med i utvalget. Vi ble i alt 10 utvalgsmedlemmer: Oddvar Skre, Hallvard Birkeland, Lisbeth Helen 

Storebø, Gunnar Kvifte, Tone Foss Sandøy (fram til årsskiftet), Åge C Jacobsen, Jarle Brattespe og Pål

Stange. Vi har vært så heldig at vi også kunne inkludere fylkestinggruppe-leder Aud Karin Oen og 

Bergen SVs bystyre/miljøpolitiker Tina Åsgård, noe som har vært en styrke for oss. 

Utvalgsmedlemmene har hatt muligheten til selv å definere sin egen rolle i utvalget ut fra ressurser og 

kapasitet, og ut fra dette satte vi oss fem mål på vårt første møte i fjor. Etter en telefonrunde ble vi 

også enige om å arrangere en miljø og arbeidslivskonferanse i samarbeid med daværende faglig leder 

Gabriel Steinsbekk, og vi fikk fylkesstyrets tilslutning til dette.

I forbindelse med Verdens Miljødag 5.juni laget vi en lokallagspakke/ressurspakke, som ble sendt ut 

som et tilbud til samtlige lokallag i Hordaland. Hovedbudskapet var «Ja til bedre miljø og tryggere 

veier framfor ferjefri E39». Ressurspakken besto av en løpeseddel vi laget sammen med et 

avisinnlegg. Dette ble sendt ut til fri bruk sammen med et forslag til en miljøsak om tropisk tømmer, 

som SVs folkevalgte kunne fremme i sin hjemkommune.

På selve dagen arrangerte vi stand på Torgallmenningen i Bergen sammen med BSV. Besteforeldrenes 

Klimaaksjon hadde senere en flott markering på Festplassen, og vi var til stede der og delte ut 

løpesedler. Så vidt vi kunne se var SV det eneste partiet som markerte seg i Bergen denne dagen. 

Vi har for også jobbet med politikkutvikling i form av et forslag om å innføre Karbonavgift til 

Fordeling (KaF). Utvalgsmedlem Hallvard Birkeland innledet om dette på vårt andre utvalgsmøte, 

som var i august. (senere innledet han også for Fylkesstyret om samme tema). Her ble vi også enige 

om å bruke tid på å følge opp SVs nasjonale miljøkampanje, som skulle være i oktober/november. I 

den forbindelse ønsket vi å arrangere temamøte om miljø i tillegg til et byutviklingsseminar, som Tina 

Åsgård uansett var i gang med å planlegge på vegne av Bystyregruppen til BSV.

Som nevnt hadde vi også planer om å arrangere konferanse i løpet av høsten, men det viste seg at 

sentralt la opp til en større regional miljøkonferanse i forbindelse med den nasjonale miljøkampanjen. 

Vi ble derfor enige med sekretariatet om å rasjonalisere ved å inkludere utvalgets planlagte konferanse

til denne i stedet for å ha et helt eget opplegg. Arbeidet med konferansen ble dermed lagt til 

sekretariatet. Konferansen ble avholdt over en helg i november, som oppstart for Miljøkampanjen, og 

flere av temaene holdt en høy faglig standard med spennende innledere. Flere kommuner var 

representert på konferansen og da også fra Rogaland og Sogn og Fjordane.



I september inviterte vi (undertegnede/HSV) forøvrig Naturvernforbundet Hordaland til møte med oss 

og representanter fra Bergen SV for å få innspill til valgprogramarbeidet. Dette ble et godt møte med 

styreleder Synnøve Kvamme og daglig leder Nils Tore Skogland fra Naturvernforbundet Hordaland. 

Planen var å invitere flere miljøorganisasjoner til møte med SV, men Miljøkampanjearbeid og deretter 

personlige årsaker gjorde at dette arbeidet ikke ble ført videre fra undertegnede sin side.

Undertegnede samarbeidet ellers med sekretær Frøydis Olaussen og flere andre utenfor utvalget slik at

samtlige lokallag ble godt orientert (og påminnet) om den nasjonale miljøkampanjen, og vi sørget for 

at flest mulig lag valgte sin egen lokale miljøsak, slik kampanjen la opp til. Mange lag bestemte seg 

for å jobbe videre med en sak i anledning kampanjen. 

I tiden etter dette ble det dessverre ingen flere aktiviteter i regi av MpU som HSV-utvalg, da flere av 

utvalgsmedlemmene stilte oss til disposisjon for Bergen SVs lokale miljøkampanje-arbeid. Det 

planlagte temamøtet og byutviklingsseminaret ble lagt innunder  BSV, og vi arrangerte stands i fem av 

Bergens bydeler. Alt dette var svært ressurskrevende, og tok all vår tid over en lengre periode.

I januar 2015 hadde vi vårt første møte på lenge, og da med fire personer tilstede. Vi hadde både 

Bergen SV og Hordaland SVs programforslag på sakslisten og vi hadde en uttalelse om KaF, ført i 

hånden av Hallvard Birkeland. Ettersom samtlige på møtet var BSV-medlemmer ble det til at vi ble 

enige om en rekke forslag til Bergen SV sitt program, som vi så sendte inn i våre fire navn sammen 

med uttalelsen. Vi fikk aldri tid til å behandle HSV sitt program, og det ble derfor innkalt til et nytt 

utvalgsmøte få uker etterpå. 

På vårt siste utvalgsmøte så langt innledet Tom Skauge fra programkomiteen om forslaget til program 

for HSV. Vi ble enige om en rekke forslag til programmet, og vi ble enige om en uttalelse om 

naturvern/energipolitikk, som nå er oversendt HSV for behandling på fylkesårsmøtet.
Media
I forbindelse med Miljøkampanjen hadde undertegnede og Tina Åsgård (BSV) innlegg på trykk om 

fergefri E39. Jeg har i tillegg hatt innlegg på trykk i BA om veterinærvaktordningen, som i sommer var

truet av nedlegging.

Oppsummering
Ved oppstart i fjor satte vi oss fem mål. Av disse ble to fulgt opp videre, men til gjengjeld har vi 

kommet opp med flere andre alternative tiltak underveis, som har blitt fulgt opp aktivt. Vi har jobbet 

mye med aktivisme (stands, kampanjer etc) og etterhvert også med politikkutvikling. Dessverre har vi 

en del å ta igjen på mediaarbeid, og det vil nok være behov for mer utadrettet mediaarbeid nå som vi 

er inne i et valgkampår.

Vi har hatt en god start på det nye året med to produktive utvalgsmøter på under en måned. Jeg tør 

påstå, litt frimodig, at det er god grunn for HSV til å satse videre på utvalget!

Mkh.
Tone Salomonsen På vegne av Miljøpolitisk Utvalg, HSV. 


