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Veien til fornybarsamfunnet
Arbeiderpartiet er et teknologioptimistisk og industrivennlig klimaparti. Det grønne skiftet gir
en rekke nye muligheter for verdiskapning og arbeidsplasser i Norge. Offentlige og private
aktører må samarbeide om å være tidlig ute i omstillingen og bygge videre på de mange
naturgitte forutsetningene Norge har på dette feltet.
Norges unike tilgang på ren energi, særlig gjennom vann- og vindkraft, gir oss store fortrinn.
Med et betydelig kraftoverskudd hjemme og god utvekslingskapasitet med våre naboland har
vi sikker, stabil og rimelig kraft. Videreutbygging av vindkraft på land så vel som til havs,
kombinert med vår regulerbare vannkraft, gir en nesten ubegrenset tilgjengelighet på ren
kraft som kan legge grunnlaget for ny industrireising mange steder i landet. For at dette skal
realiseres må man samtidig øke etterspørselen gjennom ny industrireising. Grønne
datasentre, overgang til å bruke strøm i kunstgjødselproduksjon, utvikling av hydrogen som
drivstoff, elektrifisering av land- og sjøtransport er eksempler på dette.
Norge har allerede verdens høyeste andel el-biler, et mål vi har oppnådd gjennom gunstige
skattefordeler. Det er viktig å bygge ut ladeinfrastruktur over hele landet slik at el-bil blir det
foretrukne valget også utenfor byene og at folk velger el-bil som familiebil nr. 1. Tilsvarende
tiltak må til for å sikre at mer av varetransporten flyttes enten til nullutslippskjøretøy eller
jernbane. Landstrøm skal bygges ut ved norske havner for å fremme utviklingen av
helelektriske og hybride ferge- og skipsløsninger.
Oslo og mange andre norske byer har gått i front i å fremme en aktiv klima- og miljøpolitikk,
bl.a. med egne klimaregnskap. Dette må følges opp nasjonalt med krav til at alle
beslutninger underlegges en klimatest. Offentlige investeringer må brukes strategisk for å
bygge grønn industri og for å fremme gode miljø- og klimaløsninger. Utviklingen på dette
området går så fort at det gjelder å være tidlig ute med nye teknologiske løsninger og effektiv
implementering av disse, om det skal kunne skapes konkurransedyktige næringsklynger i
Norge. Godt samarbeid mellom offentlige og private aktører, gode offentlige finanser, små
forskjeller og trepartssamarbeidet i Norge må utnyttes til det fulle i å fremme en slik utvikling.
Paris-målene kan ikke nås uten at man får fortgang i arbeidet med karbonfangst- og lagring
(CCS). Norge har både særlige forutsetninger og et særlig ansvar for å utvikle ny teknologi
på dette feltet. Klemetsrudanlegget i Oslo kan bli en foregangsmodell for CCS i
avfallshåndtering verden rundt. Tilsvarende tiltak må finnes både for prosessindustri og i
petroleumssektoren gjennom å vedta fullskala CCS-prosjekter.
Et viktig ledd i arbeidet for fornybarsamfunnet er å utvikle en sirkulærøkonomi som reduserer
forbruk, fremmer gjenbruk, og minimerer mengden avfall som deponeres eller brennes.
Bruken av plast må ned og det må settes inn sterke internasjonale tiltak mot plast i havet og
langs kysten.
Norge har på en svært vellykket måte utnyttet våre store olje- og gassreserver til
fellesskapets beste. Det skal være olje- og gassproduksjon i Norge i mange år fremover,
men ettersom oljealderen gradvis går mot slutten er det viktig å tenke nytt om hvordan vi kan
erstatte både inntektene og arbeidsplassene i denne sektoren. Dagens skatteregime
fungerer godt i dag, og sikrer store inntekter til fellesskapet gjennom en svært høy skatt på
petroleumsselskap i tillegg til statens direkte eierandeler. På lengre sikt er det imidlertid viktig
å sikre at ikke fellesskapet tar for mye av risikoen ved leting i mer marginale områder. Oslo
Arbeiderparti ønsker en diskusjon om fremtidens skatteregime i oljesektoren velkommen,
herunder leterefusjonsordningen. Endringer på dette feltet må være langsiktige og ivareta
næringens behov for forutsigbarhet.
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Olje- og gassnæringen besitter mye av den ypperste teknologiske kompetansen vi råder over
i Norge. Det må legges til rette for at denne kompetansen og de petroleumsrelaterte
næringene kan spille en viktig rolle i overgangen til fornybarsamfunnet, slik vi allerede ser
blant annet i forbindelse med utviklingen av havvind.
På samme måte som flere og flere private selskaper utreder sin egen klimarisiko, må også
Norge som helhet gjøre dette; dette må også inkludere petroleumsnæringen og
investeringen til statens pensjonsfond-utland.
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Benytte offentlige investeringer og statlig eierskap strategisk til å bygge denne
grønne industrien.
At Norge støtter opp om gjennomføringen av Parisavtalen og dens legitimitet, følger
EU sitt utslippsmål om minst 40 prosent kutt innen 2030
At Statens pensjonsfond utland skal trekke seg ut av fossile aksjer ved å ta olje- og
gassaksjer, herunder oljesand, ut av fondets referanseindeks
Utvikle en langsiktig nasjonal strategi for overgangen til fornybarsamfunnet, som tar
høyde for at Norges økonomi gradvis blir mindre avhengig av petroleumssektoren,
herunder vurdere omlegging av skattesystemet i grønn retning.
Norge skal gå i bresjen for å rense verdenshavene for plastsøppel og redusere bruk
av plastemballasje internasjonalt.
At Oslo på sikt skal jobbe sammen med andre storbyer for en internasjonal avtale
dem imellom om å redusere bruken av plast kraftig.
At Oslo skal samarbeide aktivt om klima- og miljøarbeid med andre storbyer
Sikre at vår offshore- og mekaniske industrikompetanse utnyttes til produksjon av
offshore vindparker.
Utviklingen av ladestasjoner må fortsette, herunder hurtigladestasjoner.
Selv om elbiler er klimavennlige, tar de fortsatt opp plass og bidrar svevestøv og støy.
Selv med en ren elbilpark vil det være behov for restriksjoner på biltrafikk i bymiljø.
Arbeidet med å utvikle plusshus og klimavennlige bygg må styrkes. Bymiljøer bør
utvikles slik at det fremmer kollektivtransport, sykkel og gange.
Så langt mulig bør byggeplasser og anlegg være utslippsfrie.
Innføre internasjonale ordninger for resirkulering av plast, og starte i alle land med
kystlinje. Økonomisk svake land må motta bistand for å bygge sine anlegg.
Innføre en internasjonal lov for resirkulering av plast
Innføre en plastavgift som favoriserer selskaper som bruker resirkulert plast
Forby ikke-nedbrytbar engangsplast, plastposer og engangsbestikk der hvor
miljøvennlige alternativer finnes
Ha som mål å resirkulere minst 70% av plast i Norge innen 2025
Innføre pant på all plastemballasje
Jobbe for en felles panteordning i Norden og helst Europa
Forby bruken av mikroplast som tilsetningsstoff og arbeide for å redusere bruken av
plast som blir til mikroplast.
At norsk politikk skal ha som mål å redusere det materielle forbruket.
Regulere delingsøkonomien med mål om å øke deling av varer og tjenester, samtidig
som kunders og ansattes rettigheter og hensynet til statens inntekter ivaretas.
Utvide reklamasjonsretten
Jobbe for at det Innføres krav om at produkter som selges i Norge skal være mulig å
reparere
Redusere og fjerne moms på reparasjon og gjenbruk.
Gi støtte til tiltak som gjør det lettere å reparere, dele og gi bort og bytte brukbare
gjenstander slik som utstyrssentraler.
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at Norge skal gå i bresjen for å kraftig redusere bruken av miljøgifter internasjonalt og
nasjonalt.

