
Samfundsmøte 
09. mars 

 

Norge etter olja 
Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 19:00 

120 tilskuere. 
 

2. Styreprotokoll 
Dagsorden godkjent ved akklamasjon. 

 
3. Politisk femminutt 

Eivind Rindal: Politisk innlegg om Guinness og Irland. 
 

4. Kunstnerisk innslag ved Candiss 
Candiss fremfører: Bry deg! 
 

5. Innledning ved Espen Barth Eide 
Må kombinere klima og verdiskapning. FNs spesialrapport bidro til 
erkjennelse av at dette er noe en må gjøre med nå. Norge har 
historisk sett lykkes med å se og ta nye økonomiske muligheter før. 
  

6. Innledning ved Une Bastholm 
Vår største utfordring! Ungdom streiker fordi politikere ikke gjør nok. 
Industrialisering økte velstanden til normale mennesker, men vi lærte 
oss aldri å ta vare på naturen og ressursene våre. Norge lever ikke 



av olje. Vi lever av human kapital! Skattlegging av multinasjonale 
selskaper? Vi har store muligheter i fremtiden. 
 

7. Innledning ved Tord Lien 
Sverige er best i verden på å holde på med “noe” ekskludert olje og 
gass. Vi har utnyttet olje og gass muligheter optimalt, men det har 
vært en fest og et nachspiel er i gang. Det kan hende at markedet 
ikke vil ha olje lenger. Vi må lete etter næringer hvor vi har 
konkurransefortrinn. 

 
8. Pause 19:47 - 20:00 

 
9. Sofaprat med spørsmål fra salen 

- Det haster med omstrukturering. Havvind vil nok vokser svært raskt. 
Arbeid mindre knyttet til råvarer. Flere folk i servicesektoren i 
fremtiden. Etterspørselen etter alt kommer til å øke. Vi er 
omstillingsvennlige. 
Gina Arnesen Eckhoff: Dagbladet skriver i dag at Norge er på vei ut 
av oljen etter gårsdagens beslutning om å trekke Oljefondet ut av en 
femtedel av oljeinvesteringene. Har dette egentlig noe å si for den 
norske oljefremtiden, eller er det bare en politisk posering? 
Jan Henrik Jahren: Hvorfor satset ikke norge på kjernekraft? 
Anders Christiansen Sørby: Er naturressurser bra? Har vi sovnet på 
vår oljerikdom? Burde vi bruke våre naturressurser i fremtiden? 
Magnus Thorslund: Klarer politikere å få med seg folket på harde 
verdivalg? 
Gabriel Qvigstad: Petroleumsmarkedet er kunstig? Burde Norge 
gjøre noe med næringen sine særordninger, som f.eks refusjon av 
letekostnader? 
Dan Eivind Haugland: Hvordan skal Norge stimulere til innovasjon i 
fremtiden? 
Peter Marius Flydal: Burde Norge jobbe for medlemskap i EU, på 
grunn av felles klimaarbeid i fremtiden? 



Torbjørn Vareide: Hvordan kan en stimulere til hydrogen-teknologi i 
Norge? 

 
10. Eventuelt 

Fredrik Akre: Melder sitt kandidatur til ISFIT president 2021 med 
tema: Social Sustainability 
Mak Ćemalović aka Maksimillian Bosnisen: Redaktør for Propheten 
gjennomfører valg av ny redaktør. Nye redaktører: 

● Petter Cornelius Eiken, aka P. C. Tordenskiold 
● Tobias Korsmoe, aka Torben Kielferga 

 
11. Kritikk av møtet 

Ingen ytringer 
 

12. Møtet er hevet  
Sigrid takker innlederne og gjengene som har bidratt. Møtet heves 
klokken - 21:04. 
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Sigrid Bergseng Lakså Tor Inge Urke 


