
 

Oslo Sosialistisk Venstreparti                                      oslosv.no                   
Hagegata 22, 0653 Oslo                                              oslo@sv.no    

Protokoll fra RS 1/2016 Oslo SV  



 

Oslo Sosialistisk Venstreparti                                      oslosv.no                   
Hagegata 22, 0653 Oslo                                              oslo@sv.no    

 

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll, samt konstituering. 

(Vedtakssak) 

 AU innstilte på Ingvild Reymert og Andrea Strømskag til møteledere og 

Ane Fidjestøl til referent. 

Vedtak: Innkalling, dagsorden og protokoll ble vedtatt. Forslaget til konstituering 

ble vedtatt. 

Sak 02/16 Spørrehalvtime (Orienteringssak) 

Taleliste: Jostein Jacobsen, Hanne Lyssand og Unni Berge stilte spørsmål, Sunniva 

Holmås Eidsvoll, Mette Kolsrud, Benjamin Larsen og Heikki Eidsvoll 

Holmås svarte 

Sak 03/16 Innspill til arbeidsprogrammet: Integrering (Vedtakssak) 

  Saken utsettes til neste Repskap 14. juni. 
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Sak 04/16 Innspill til arbeidsprogrammet: Karbonavgift til fordeling (Vedtakssak) 

Anders Ekeland og Ola Elvevold innledet. 

Dissens i innstillingen fra Fylkesstyret 

En mer ambisiøs klimapolitikk 

Klimatoppmøtet i Paris vedtok et mål om å begrense økningen i den globale middeltemperaturen 

til 1,5 grader. Samtidig er store klimaendringer allerede i gang, med dramatiske konsekvenser for 

økosystemer, matsikkerhet, drikkevann og sårbare mennesker verden over. Dagens norske 

klimapolitikk er langt unna å ta et rettferdig ansvar for verdens klima. Også SVs klimapolitikk må 

videreutvikles i takt med utfordringene. 

I flere tiår har norsk klimapolitikk vært fokusert på generelle økonomiske virkemidler: CO2-

avgifter og klimakvoter. Denne snevre politikken har forsinket den nødvendige omstillingen for å 

fase ut oljeindustrien og bygge et nullutslippssamfunn i Norge. SV bør ikke delta i en jakt på nye 

vidunderkurer til å erstatte den dogmatiske troen på CO2-prising og kvotehandel, i form av nye 

generelle økonomiske virkemidler. I stedet må vi fronte konkrete og ambisiøse tiltak som faktisk 

reduserer klimagassutslippene og samtidig bygger nullutslippssamfunnet: jernbane og annen 

kollektivtransport, ny fornybar energi, smarte løsninger for redusert energibruk og konkrete tiltak 

for å fase ut fossil energibruk. 

Det aller viktigste for Norge er likevel å fase ut norsk oljevirksomhet. 1,5-gradersmålet innebærer 

at det aller meste av verdens karbonbudsjett allerede er brukt. Det aller meste av gjenværende 

reserver av olje, gass og kull må bli liggende. Norge kan ikke gjøre krav på å hente opp den siste 

oljen. 

Hvis SV skal ta 1,5-gradersmålet på alvor, kan vi ikke støtte nye utvidelser av oljenæringen. Dette 

innebærer stopp i både åpning av nye havområder, i konsesjonstildelingene i åpnede områder og 

godkjenning av nye feltutbygginger i åpnede områder. Dette vil gi en forutsigbar og politisk styrt 

utfasing av oljeindustrien, etter hvert som eksisterende felt går ut av drift. 

En slik politikk gjør det enda viktigere for SV også å utvikle konkrete løsninger for 

næringsomstilling og nye, grønne arbeidsplasser. Da trengs målrettede, strategiske grep i 

næringspolitikken. Generelle økonomiske virkemidler er dårlig egnet til å skape de 100.000 nye 

klimajobbene som en stadig voksende folkelig bevegelse nå krever. 

SV bør være stolt og selvsikker på vegne av vår røde og grønne politikk, for et rettferdig og 

bærekraftig Norge. Nordmenn flest er klare til å delta i klimadugnaden. Det fins betydelig støtte til 

økte skatter og avgifter, så lenge det offentlige betaler tilbake i form av gode tjenester og konkrete 

tiltak som gjør det lett å leve miljøvennlig. SVs politikk for mindre forskjeller bidrar til et varmt 

og tillitsfullt samfunn – og slik et samfunnsklima som gjør det lettere å gjennomføre 

klimadugnaden. 
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Et mindretall bestående av Einar Braathen og Sarah Lilleberg fremmer følgende forslag 

til vedtak: 

Karbonavgift til fordeling (KAF) må bli et sentralt krav i 2017 

En viktig utfordring i klimakampen er å innføre karbonavgifter som er kraftige nok til at de får ønsket 

effekt – redusert bruk av fossilt energi – samtidig som at avgiftene oppfattes som sosialt rettferdige. 

Denne utfordringen kan løses gjennom Karbonavgift til fordeling – KAF. Hovedprinsippet er at 

innkrevd karbonavgift tilbakebetales med et likt beløp til hver innbygger, evt. med halvt beløp til de 

under 18 år. Dermed vil de som har høyere karbonforbruk enn gjennomsnittet betale mer i avgift enn de 

får igjen. De som har lavt karbonforbruk, vil få mer igjen enn de betaler. En slik ordning vil oppmuntre 

til klimariktig adferd og dessuten ha en utjevnende Robin Hood-effekt.   

De som er enig i dette hovedprinsippet, bør åpne en bred prosess for å diskutere den konkrete 

utformingen av KAF i Norge. Følgende konkretiseringer har vært framme i diskusjonen til nå og bør 

vurderes nærmere: 

 KAF innføres på et lavt nivå slik at folk og næringsliv kan summe seg til nødvendig omstilling, 

for så å øke årlig i tempo for å skape tilstrekkelig effekt.  
 

 KAF knyttes kun til fossil energibruk i innenlandsøkonomien. En stadig økende karbonavgift 

bør også ilegges norsk petroleumsproduksjon, men denne bør ikke fordeles til folket. Derimot 

kan den gå til en nasjonal plan for klimatiltak og omstilling.  

 

 KAF innføres ensidig i Norge ved at det kreves inn karbonavgift på importvarer fra land som 

ikke har tilsvarende karbonavgift, og gis refusjon av innbetalte avgifter på eksport til slike land.  

Avgiften går dermed ikke ut over norsk produksjon, verken til eksport eller import. Samtidig er 

det krefter i flere land som arbeider for KAF og som vi må samarbeide med gjennom den 

internasjonale klimabevegelsen.   
 

SVs landsmøte i 2015 var positive til KAF og ba om at Grønn skattekommisjon utredet KAF, men det 

skjedde ikke. MDG har hatt KAF i sitt program siden 2013. Naturvernforbundet,  Natur og Ungdom og 

Oslo AUF har programfesta  KAF. Det gir mulighet for en brei støtte til KAF foran valget i 2017.   

Oslo SV støtter prinsippet om karbonavgift til fordeling. Oslo SV ber derfor SV arbeide for nødvendige 

tiltak for innføring av KAF, og at dette kommer til uttrykk i kommende arbeidsprogram. 

 

Endre Flatmo orienterte om Oslo Pride. 

Taleliste: Einar Braathen, Tom Rellsve, Bjørn Are Wigtil, Unni Berge, Bitte Vatvedt, 

Anne Ragna Sann, Terje Farestveit, Per Motolf maurseth, Sunniva 

Eidsvoll, Ola Elvevold, Anders Ekeland, Unni Berge, Jostein Jacobsen, 

Hwikki Holmås, Jostein Jacobsen, Mari-Marthe Apenæs og Nora 

Fjelddalen. 
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Forslag: 

Sak 05/16  Vårkampanje (Vedtakssak) 

Sunniva Holmås Eidsvoll innledet. 

Taleliste: Steinar Fuglevaag, 92, 58, Heikki Holmås, Pål Yasin Ezzari, Ingvild 

Reymert, Carl Morten Amundsen, Benjamin Larsen (replikk) og Sunniva 

Eidsvoll. 

Forslag: Fylkesstyret innstiller på at vårkampanjen gjennomføres i uke 19: 11.5-

15.5 med Oslopakke 3 som tema. 

Vedtak: Kampanjen ble vedtatt. 

Sak 06/16  Eventuelt  

 Einar Braathen orienterte om oppstart for internasjonal gruppe: Onsdag 8. juni 

kl. 17.00 planlegging og et åpent møte kl. 18.00 med følgende tema: Midtøsten og 

Europas flyktningsituasjon. 

 

 Arild Sverstad Haug orienterte om østkantkonferansen 11. juni kl.  09.30. Tema 

er integrering og identitet. 

 

Protokolltilførsel fremmet av Einar Braathen til sak 04/16 

Forslaget «Karbonavgift til fordeling» ble trukket av forslagsstiller fordi vi mente det 

ikke sto i motsetning til forslaget «En mer ambisiøs klimapolitikk». Fremmet av Einar 

Braathen. 

 

Protokolltilførsel fremmet av Benjamin E. Larsen til sak 04/16 

Det protokolltilføres at forslagsstillerne selv trakk forslaget og ikke ønsket den 

behandlet. 


