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Sak 11/13 Konstituering 
 

Sentralstyret:  

Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell, Inga Marte Thorkildsen, Silje Schei Tveitdal, 

Snorre Valen, Marthe Hammer, Torgeir Knag Fylkesnes, Nisveta Tiro, Andreas Halse, 

Ingrid Fiskaa (fra kl 16 fredag), Jan Olav Andersen (forfall fredag), Dag Seierstad 

Fra Fylkene:  

Østfold: 3.vara Heidi Larsen, Akershus: Rannveig Kvifte Andresen 

Oslo: Nora Fjelddalen, Hedmark: Karin Wiik, Oppland: Hans Olav Lahlum, Buskerud: 

fram til kl 12.30 lørdag: Kari Sande. Fra kl 12.30 lørdag: Runar Gravdal, Vestfold: Lars 

Egeland, Telemark: Rolf Jørn Karlsen , Aust-Agder: 1..vara: Astrid Schmidt, Vest-Agder 

Ghodratollah (Mano) Golshan, Rogaland: 2.vara: Rune K. Tvedt, Hordaland: Steinar 

Nørstebø, Sogn og Fjordane: Hege Lothe, Møre og Romsdal: Oddrun Årflot, Sør – 

Trøndelag: Elin Kvikshaug Berntsen, Nord-Trøndelag: Anne Kolstad, Nordland: 

1. vara: Marius Meisfjord Jøsevold, Troms: Ida Løken Killie, Finnmark: 

1.vara Lisbeth Isaksen.  

Direktevalgte: 

Oddny I Miljeteig (fra 14.00 lørdag), Kjersti Tommelstad (Vara for Sunniva H Eidsvoll), 

Mona Wærnes, Akhtar Chaudry, Gulay Kutal 

 

Permisjonssøknader: 

 Permisjoner for å delta på bisettelse av Per Maurseth innvilget til Dag Seierstad, 

Elin Kvikstadhaug Berntsen, Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell. 

 Bård Vegar Solhjell fikk permisjon fra 13.30 og ut dagen for å besøke 

flomområdene i Akershus etter bisettelsen. 

 Kjersti Trommelstad fikk permisjon lørdag fra kl 14.00 

 Inga Marte Thorkildsen fikk permisjon far kl 15.30 og ut dagen lørdag. 

 Rolf Jørn Karlsen fikk permisjon fra klokka 16:45 fredag og ut dagen 
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Forslag til ordstyrere, redaksjonskomité og sekretærer 

 

Dirigenter 

Oddny Miljeteig, direktevalgt 

Steinar Nørstebø, Hordaland 

 

Redaksjonskomite 

Snorre Valen, sentralstyret (leder) 

Nora Fjelddalen, Oslo 

Heidi Larsen, Østfold 

Ida Løken Killie, Troms 

Ghodratollah Golshan, Vest-Agder 

 

Sekretærer 

Hans Olav Lahlum, Oppland 

Marthe Høyer, partikontoret 

Ane Hammerø, partikontoret 

 

Vedtak: Dirigenter, Sekretærer og Redaksjonskomité ble enstemmig valgt. 

 

 

 

Godkjenning av innkalling og protokoll 

 

Innkalling og protokoll godkjent 

 

 

 

Forretningsorden 2013-2015 

 

Følgende tegnet seg i debatten:  

Rannveig Kvifte Andresen, Akhtar Chaudre, Hege LotheMarthe Hammer, Heidi Larsen,  

 

VEDTAK: 

 

 

1. ÅPENT MØTE 

Landsstyremøtene er åpne dersom ikke noe annet blir bestemt. 

 

2. DELTAKERNES RETTIGHETER 

2.1 Full tale-, forslags- og stemmerett har: 

a) Landsstyrets fylkesrepresentanter, 19 i tallet 

b) Landsstyrets direktevalgte medlemmer – og evt. vara dersom det er forfall 

c) Sentralstyrets medlemmer - og evt. vara dersom det er forfall 

 

2.2 Tale- og forslagsrett har: 
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a) Landsstyrets direktevalgte varamedlemmer 

b) Sentralstyrets varamedlemmer 

c) Stortingsrepresentanter 

d) Statsråder eller deres statssekretærer i de tilfeller det er avklart med statsråden. 

 

2.3 Talerett har: 

a) Statssekretærer, politiske rådgivere ved partikontoret, i stortingsgruppa og i 

regjeringen på sitt saksfelt 

b) Utvalgsledere på sitt saksfelt 

c) Inviterte innledere og debattdeltakere 

 

3. OPPMØTE OG FORFALL 

Medlemmene skal være til stede på hvert møte med mindre de har gyldig forfall. Forfall 

meldes fra til partikontoret, så raskt som mulig etter innkalling. Ved forfall fra 

landstyrerepresentanter fra fylkene, skal det innkalles vararepresentanter. Ved forfall 

fra de direktevalgte landsstyremedlemmer skal varamedlemmet innkalles. Ved forfall 

fra sentralstyremedlemmer, skal det innkalles så mange varamedlemmer at det skal 

være minst syv sentralstyremedlemmer og varamedlemmer til stede. Første varamedlem 

innkalles automatisk til hvert møte. 

 

4. INNKALLING OG UTSENDING AV SAKSPAPIRER 

Det innkalles til landsstyremøte senest en måned før møtet. Innkalling og utsending av 

dagsorden, protokoll og sakspapirer skjer på e-post. Sakspapirer skal sendes ut senest ti 

dager før møtet. Det kan også legges fram enkle sakspapirer på møtet.  Forslag til 

vedtak fra landsstyrets medlemmer skal sendes ut senest tre dager før møtestart. 

Dagsorden, protokoll og sakspapirer er offentlige, med mindre sentralstyret bestemmer 

noe annet i behandlingen av enkelte saker. 

 

5. KONSTITUERING 

Under punktet konstituering vedtas først dagsorden og deretter foretas det valg av 2 

dirigenter og 2sekretærer. I tillegg nedsettes det en eller flere redaksjonskomiteer etter 

behov. 

 

6. LANDSSTYREPROTOKOLL 

Landsstyreprotokollen skal alltid inneholde: 

 Oversikt over møtedeltakere og møtefunksjonærer. 

 Oversikt over saker som blir behandlet 

 Oversikt over eventuelle innledere. 

 Oversikt over forslagsstillere og forslag som blir votert over, samt stemmetall der 

dette er aktuelt. 

 Vedtak 

 

7. AVSTEMNINGER 

Alle forslag, unntatt til forretningsorden og dagsorden, skal leveres skriftlig til 

dirigentene. 

Alle forslag skal være undertegnet av den som fremmer det. Forslag kan ikke fremmes 

etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek settes, skal dirigenten 

referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal gis anledning til å levere 
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forslag. Dirigenten skal gjøre det helt klart når strek settes. Dirigenten fremmer forslag 

til voteringsorden og evt. oversendelse til redaksjonskomiteen. 

Avstemning skjer normalt ved håndsopprekking. Dirigentene foretar opptelling dersom 

det er aktuelt. Avstemninger skjer skriftlig dersom noen krever det. 

 

8. TALETID 

Forslag som fremmes skal refereres innen tilmålt taletid. Til vanlig er taletiden satt til 3 

minutter for første innlegg og 2 minutter for øvrige innlegg fra samme representant, 

dersom ikke annet er bestemt. Minoritetsspråklige deltagere som ønsker det kan få 1 

minutt ut over den fastsatte taletiden. Deltageren må selv gjøre dirigenten oppmerksom 

på ønsket om utvidet taletid. 

 

Det er anledning til inntil 2 replikker og 1 svarreplikk a 1 minutt til hvert innlegg. Ordet 

til forretningsorden må ikke overskride 1 minutt. Ingen kan ha ordet til 

forretningsorden mer enn 2 ganger i samme forretningsordensdebatt. 

 

 

 

Dagsorden:  

Sak 11/13 Konstituering 

Godkjenning av innkalling og protokoll 

Forretningsorden 2013-2015 

Sak 12/13 Den politiske situasjonen 

Sak 13/13 Den organisatoriske situasjonen 

Sak 14/13 Utvalg for perioden 2013-2015 

Sak 15/13 Oversendte saker fra landsmøtet 2013 

Sak 16/13 Del Godene – SVs valgkampavis og strategi rundt denne 

Sak 17/13 Lukket valgkampseminar 

Sak 19/13 Forslag til samansetting av den sentrale EØS- arbeidsgruppa i SV 

Sak 18/13 Eventuelt 

 

Følgende tegnet seg i debatten: Andreas Halse, Audun Lysbakken, 

Andreas Halse, Audun Lysbakken, Karin Wiik, Oddrun Årflot, Solje Schei 

Tveitdal 

 

Endringsforslag fra Andreas Halse og SU: 

Bolken om valgkampstrategi behandles som en vedtakssak. 

Foslaget ble nedstemt. 
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Tidsplan 
 

Fredag 24. mai 

11.00  Konstituering 

11.30  Den politiske situasjonen ved Audun Lysbakken 

12.15  Lunsj 

13.00  Debatt 

14:30  Sak 15/13: Forslag til behandling av oversendte landsmøtesaker 

Innledning ved Silje Schei Tveitdal 

Debatt 

15:30  Pause 

16:00  Sak 14/13 Utvalg for perioden 2013-2015 

Innledning ved Silje Schei Tveitdal 

Debatt 

17:00 Sak 19/13 Forslag til sammensetting av den sentrale EØS-arbeidsgruppa i SV 

17:15 Landsstyrets rolle og arbeidsform  

18:15 Slutt 

19:00 Middag 

 
 
Lørdag 25. mai (lukket seminar) 

 

10:00  Lukket valgkampseminar 

Innledninger ved Silje Schei Tveitdal og Audun Lysbakken 

12.00  Lunsj 

12.45  Runde fra fylkene: valgkampplaner i fylkene. 5 min innlegg. 

14.30  Vedtak 

15.00  Slutt 

  



 

6 

 

Sak 12/13 Den politiske situasjonen 

Innledning ved Audun Lysbakken. 

Disse hadde ordet i debatten:  

 

Dag Seierstad, Anne Kolstad, Marthe Hammer, Rannveig Kvifte Andresen, Nisveta Tiro, 

Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes, Alf Holmelid, Marius Jøsevold, Rune Tvedt, 

Snorre Valen, Gülay Kutal, Elin Kvikshaug Berntsen, Dag Seierstad (2. gang), Nora 

Fjelddalen, Oddrun Årflot, Lisbeth Isaksen, Steinar Nørstebø, Oddny Irene Miljeteig, 

Andreas Halse, Kari Strande og Nisveta Tiro. 

 

Audun Lysbakken oppsummerte debatten. 

 

Forslag til uttalelser: 

U1: Tigging og fattige EU-borgere i Norge 

Hovedbudskap 

Et forbud mot tigging er å bekjempe fattigfolk i stedet for å bekjempe fattigdom. 

Fattigdom fjernes ikke med forbud. SV mener at fattigdom må møtes med sosiale tiltak og ikke 

kriminalisering.  

SV vil ikke være med på en konkurranse med de andre partiene om hvem som har den tøffeste 

forbudspolitikken mot tigging. Det hjelper ingen. 

Her og nå må vi sørge for å få dekket helt grunnleggende menneskelige behov, som doer, 

mulighet til dusj og rimelig overnatting. Det er først når det er doer på plass at man kan slå ned 

på at folk ikke bruker offentlige toaletter. Kommunene får nå tilbud om penger av staten til å få 

på plass et tilbud som kan dekke grunnleggende menneskelige behov. 

Et krav om forbud mot tigging er naivt, og løser ikke noe som helst. I 2012 var det forsøpling, 

teltleirer og konflikter i Oslo, fordi Høyre-byrådet valgte å ikke gjøre noe. Også i år velger 

Høyrebyrådet jaging og forbud fremfor å finne tiltak som kan dempe konfliktnivået. 

Vårt svar på fattigdom kan ikke være forbud. Nøkkelen er å dempe konfliktnivået. Det gjør vi 

ikke ved å jage folk som sover under broene, men å sørge for at det finnes et sted å sove. 

 

De svakeste rammes hardest 

Det fins 8-12 millioner rom i Europa. Svært mange av dem er ekstremt fattige og utsatt for etnisk 

diskriminering. Mellom 200 000 og 1,5 millioner rom ble drept av Hitler-Tyskland. I dag omtales 

de som Europas mest forfulgte folk. Undersøkelser viser at romfolk er det folkeslaget nordmenn 

er mest negativ til. 

Europa er i krise. I noen land er mer enn annenhver ungdom arbeidsløs. Det er de som har det 

verst fra før som tar den tøffeste støyten. Skal færre bli avhengige av å tigge, krever det 

langsiktig internasjonal arbeid, som både gir folk til muligheter for et bedre liv i hjemlandet, 

bremser den voksende fattigdommen i Europa og sikrer grunnleggende menneskerettigheter i 

hvert enkelt land. Voksende høyreekstrem nasjonalisme i mange land er en reell trussel mot 

romfolk og alle minoriteter. dette må slås tilbake og myndigheter i alle land må sikre 

grunnleggende trygghet og ikke diskriminering av alle sine innbyggere og ikke vende det blinde 

øye til overgrep og diskriminering, slik situasjonen er i mange land nå.  

Vi sender flere hundre millioner kroner til Romania gjennom EØS-avtalen, og ca 10 prosent av 

dette er øremerket tiltak for romfolk. En større del av disse midlene bør gå til en langsiktig 

satsing for å løfte romfolk ut av fattigdom. Vi må lære av erfaringer fra bistandspolitikken om 

effektive fattigdomstiltak, og dra nytte av dette i europeisk sammenheng. 
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Lovverket 

Fram til sommeren 2006 var det i prinsippet forbudt å tigge i Norge. Den såkalte 

«løsgjengerloven» ble opphevet av et samlet Storting på bakgrunn av et forslag fra SVs Inga 

Marte Thorkildsen. Da var alle partiene enige om at et moderne samfunn ikke møter fattigdom 

med kriminalisering. 

EØS-avtalen, som Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF innførte, gir alle EU-

borgere rett til å reise til Norge og oppholde seg her. Norge kan ikke stoppe EØS-borgere på 

grensen til Norge; det ville være brudd på avtalen. Våre avtaler med EU er også årsaken til at det 

ikke er pass- og grensekontroll mellom Europeiske land. EU-borgere som begår kriminelle 

handlinger kan utvises, men det er strenge begrensninger på dette. 

 

Kriminalitet 

Det skal være lov å tigge. Men folk som tigger skal ikke være til plage for andre. Politiet kan med 

dagens lov slå ned på aggressiv tigging. 

Barn skal ikke tigge. Barnevernsloven gjelder for alle barn i Norge. 

Mange gjør kobling mellom tigging og kriminalitet. Tilreisende som begår kriminalitet skal 

selvsagt, på lik linje med alle andre som begår kriminelle handlinger, stilles til ansvar for 

det.  Det er individene som skal straffeforfølges, ikke etniske grupper eller «de som tigger» som 

gruppe. Tigging i seg selv skader ingen og skal ikke straffes. Man kan ikke forutsette at noen er 

kriminelle bare fordi de tigger. 

 

At tigging er organisert av bakmenn som tjener penger på at andre tigger er en myte som blir 

brukt som argument for å kriminalisere tigging. Faktumet er at tigging knapt nok gir 

tilstrekkelig inntekt til et eksistensminimum, og det er alt for lite penger i det til at det er 

grunnlag for menneskehandel.[1] Kriminalisering av tigging er altså ikke et egnet tiltak for å 

hindre menneskehandel eller annen organisert kriminalitet. Men mennesker som er i en sårbar 

situasjon er spesielt utsatt for menneskehandel. Derfor er sosialpolitiske det viktigste tiltaket for 

å hindre slik utnyttelse og at lovverket ikke skaper en konfliktsiuasjon med politiet som 

utgangspunkt. Skal politiet kunne hjelpe de som utsettes for menneskehandel trengs det tillit til 

at den enkelte får hjelp og ikke straff.  

 

Endringsforslag 

U1-1 

Forslagsstiller: Gülay Kutal 

Forslagstype: Tillegg 

Forslag:  

 

«Det er bra at den rød-grønne regjeringen setter av 10 millioner kroner til humanitære tiltak for 

tiggere. Dette er midler som kommuner og organisasjoner kan søke om for å sette i gang 

humanitære tiltak for tiggere. Dette kan for eksempel være tilbod om toalett, dusj, soveplass og 

mat. 

 

SV oppfordrer arbeiderpartiet i Oslo som vil begrense tigging i veldig stor grad, både med hensyn 

til tid og sted, om å støtte SVs og egen regjerings forslag om at Oslo kommune søker midler frå 

staten for å styrke det humanitære arbeidet knyttet til de mange tiggere og bostedsløse. 

 

SV syns Norge bør gi romfolk samme muligheter til arbeid som andre folk fra de andre EØS-

landene.» 
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U1-2 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Slette 

Forslag: Andre avsnitt: Slett: «Fattigdom fjernes ikke med forbud.» 

U1-3 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Endring 

Forslag: Fjerde avsnitt: Endre «doer» til «offentlige toaletter» 

U1-4 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Slette 

Forslag: Femte avsnitt: Slett: «Et krav om forbud mot tigging er naivt, og løser ikke noe som 

helst.» 

U1-5 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Endring 

Forslag: Femte avsnitt: Endre «et tilbud» til «tilbud» (i flertall) 

U1-6 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Tillegg 

Forslag:Femte avsnitt: Legg til etter «…dempe konfliktnivået»: «og lage ordninger til beste for 

byens borgere og fattige mennesker i nød». 

U1-7 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Legg til 

Forslag: Femte avsnitt: Legg til: «Det er lett å forstå grunnene til at innbyggerne i våre byer blir 

frustrert av å se søppel og avføring i parker og gater. Likevel må vi ikke glemme at det er 

mangelen på praktisk politikk som er fortvilende, ikke romfolk som strever med sin fattigdom.» 

 

De svakeste rammes hardest 

U1-8 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Endring 

Forslag: Flytte første avsnitt under andre avsnitt. 

U1-9 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Endring 

Forslag: Tredje avsnitt: Endre første setning til: «Norge støtter tiltak i Romania…» 

U1-10 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Endring 

Forslag: Tredje avsnitt: Endre etter «…satsing for å»: «…bekjempe fattigdom hos romfolk.» 

U1-11 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Slette 

Forslag: Tredje avsnitt: Slett siste setning. 
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U1-12 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Legg til 

Forslag: Tredje avsnitt: Legg til på slutten av avsnittet: «Akutt fattigdom er årsak til at foreldre 

reiser og at barn tas ut av skolen. Gjennom å legge opp til utviklingsmuligheter lokalt, gjennom 

arbeidstiltak og utdanningsprogrammer, får foreldrene muligheter til å komme i jobb og barna 

sikres skolegang. På denne måten kan det legges opp til mer langsiktige strategier for å løse 

fattigdomsproblemet. 

SV foreslår at det opprettes sentre i de største norske byene for kontakt med romfolk etter modell 

fra Helsinki. Dette vil gi tilreisende kontakt med myndigheter, helsetjenester, arbeidsformidling 

av dagjobber, nettverksutvikling samt mulighet til å dusje og vaske klær. 

Det avgjørende for om romfolk skal lykkes i framtiden at de får adgang til arbeid. SV vil se på 

muligheten for å etablere ”alternativ sysselsetting”, for eksempel i form av en arbeidsformidling 

for korttidsjobber, som kan erstatte eller redusere behovet for tigging. Dette må gjøres på måter 

som ikke inviterer til sosial dumping. 

Tiltak bør være rettet mot, men ikke lages utelukkende, for tilreisende. De bør ha som mål å nå 

alle dem som av ulike grunner bor på gata. Samtidig må tiltak for å hjelpe fastboende fattige også 

gjelde tilreisende som for eksempel matutlevering og nødvendig helsehjelp.» 

Kriminalitet 

U1-13 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Sletting 

Forslag: Tredje avsnitt, slett: «tigging i seg selv skader ingen og skal ikke straffes».  

U1-14 

Forslagsstiller: Nora Fjelddalen 

Forslagstype: Endring 

Forslag: Fjerde avsnitt: Endre til: «Noen frykter at tigging er organisert av bakmenn som tjener 

penger på at andre tigger, men tigging er knapt nok tilstrekkelig inntekt til et 

eksistensminimum, og det er alt for lite penger i det til at det er grunnlag for omfattende 

menneskehandel» 

 

Vedtak:  Forslaget til uttalelse samt endringsforslag oversendes sst for 

behandling førstkommende møte. 
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U2: Intern uttalelse: 11 måneders studiefinansiering – nå! 

 

Studentene blir fattigere og fattigere. 

 

Ønske om «heltidsstudenten» er en utopi de færreste studentene kjenner seg igjen i. De aller 

fleste er helt avhengig av en deltisjobb ved siden av studiene og/eller hjelp hjemmenifra. SSBs 

levekårsundersøkelse «levekår blant studenter 2010» viste at 40% av studentene er avhengig av 

økonomisk hjelp hjemmenifra til basisbehov som husleie og mat. I tillegg viser rapporten at 60% 

av studentene jobber ved siden av studiet fordi støtten fra Lånekassen ikke strekker til. 

Med unntak av en beskjeden økning i studiestøtten   

 

Studiestøtten har de siste årene kun hatt en beskjeden økning i takt med konsumprisindeksen, 

mens prisnivået og leieprisene har hatt en betydelig vekst. Fortsatt er den for lav. Statens 

institutt for forbruksforskning (SIFO) har beregnet at man i et standardbudsjett minimum må ha 

kr 12 610 i måneden å leve for (2011). I dag er studiestøtten på kr. 9 800 i måneden (90 800 i 

året). 

 

11 måneders studiestøtte 

I dag får studenter studiestøtte i 10 måneder, der siste utbetaling er i midten av mai. Selv om 

skoleåret i praksis slutter i midten av juni. Dette gjør at mange studenter bruker 

eksamensperioden på våren til jobbe ekstra for å sikre støtte juni og juli. De fleste 

studentorganisasjoner krever 11 måneders studiefinansiering. 

 

Landsmøte i SV nedfelte dette i partiprogrammet allerede i 2005. I valget i 2009 lovet samtlige 

partiet i det Rød-Grønne samarbeide 11 måneders studiefinansiering. Selv om alle partiene i 

samarbeidet var enig, ble ikke 11 måneders finansiering implementert i Soria Moria 2. 

 

11 måneders studiefinansiering er en kostbar reform. Den vil koste ca en halv milliard kroner i 

året. Landsstyret mener likevel dette på sikt vil være lønnsomt fordi det er en investering i 

framtidig arbeidskraft, samt at mye av utbetalingene er lån, så man vil få betydelige inntekter 

gjennom renter. 

 

Landsstyret krever derfor at stortingsgruppa jobber for å innføre 11.måneders studiefinansiering 

i løpet av den inneværende stortingsperioden. 

 

Vedtak: Vedtatt. 
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U3: Styrket vern mot diskriminering 
Forslagstillere: Marthe Hammer og Rannveig Kvifte Andresen 

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) ble vedtatt i 1978 og i løp av de vel tretti 

årene som har gått siden loven ble vedtatt har diskrimineringsvernet stadig blitt utvidet og 

forbedret. Rettsvernet mot diskriminering omfatter i dag ikke bare kjønn, men også etnisitet og 

nedsatt funksjonsevne.  

Landstyret i SV er glade for at Regjeringen nå har fremmet et lovforslag som gir homofile, 

lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT-personer) vern mot diskriminering. I tillegg til å forby 

diskriminering inneholder lovforslaget også at offentlige myndigheter, arbeidslivets 

organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere får en plikt til å arbeide aktivt for å 

fremme likestilling og hindre at trakassering og diskriminering skjer. Dette er svært viktig. 

Dersom man skal få gjort noe med den diskrimineringen og trakasseringen LHBT-personer 

utsettes for, holder det ikke å slå fast at diskriminering er forbudt. Da må skoler, idrettslag og 

arbeidsgivere ta ansvar for å bekjempe stereotypier og fordommer og hindre at trakassering 

skjer.  

Norge har et godt lovverk for å sikre likestilling og ikke-diskriminering, og med 

diskrimineringsvern for LHBT-personer er dette lovverket blitt enda bedre. Et forbud mot 

sammensatt diskriminering slik at diskriminering i skjæringspunktet mellom for eksempel kjønn 

og funksjonsnedsettelse eller kjønn og etnisitet er dessuten presisert i forabeidende til 

lovforslaget til ny diskrimineringslov som er til behandling i stortinget nå. Likevel har 

diskrimineringsvernet i Norge noen alvorlige mangler. I de fleste tilfeller er det nemlig helt 

kostnadsfritt å diskriminere. Diskrimineringsvernet håndheves av Likestillings- og 

diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN), men verken 

ombudet eller nemnda har mulighet til å gi oppreisning, selv om det slås fast at diskriminering 

har skjedd. Dersom man skal få oppreisning må man ta saken til domstolen. Og ettersom dette 

innebærer store økonomiske kostnader og risiko, så er det svært få diskrimineringssaker som går 

til domstolen. For SV er det uholdbart at diskrimineringsvernet i praksis er forbehold de få som 

har råd til å ta saken til domstolen på egen regning. SV går derfor inn for at Likestillings- og 

diskrimineringsnemnda får kompetanse til å tilkjenne oppreisning i diskrimineringssaker. Vi kan 

ikke ha en ordning som gjør at diskriminering i de aller fleste tilfeller kan foregå ustraffet.   

En annen svakhet i dagens lovverk er at forbudet mot seksuell trakassering ikke håndheves. Selv 

om det finnes et helt klart lovforbud mot å utsette andre for seksuell trakassering, så har ikke 

LDO myndighet til å behandle en klage. Den som utsettes for seksuell trakassering må eventuelt 

ta saken til domstolen for egen regning. At LDO ikke håndhever dette forbudet gir et signal om at 

i praksis er fritt fram for de som utsetter andre for seksuell trakassering. Når vi vet at slik 

trakassering er svært utbredt både i arbeidslivet og på skolen, og at unge kvinner og minoriteter 

er de som rammes hardest, så er dette helt uholdbart. SV går derfor inn for at Likestillings- og 

diskrimineringsombudet skal håndheve forbudet mot seksuell trakassering på lik linje med de 

andre forbudene i lovverket. 

I dagens lovverk er det uttrykkelig slått fast at diskriminering på grunnlag av graviditet, 

foreldrepermisjon og amming uten unntak er forbud. På tross av forbudet er 

graviditetsdiskriminering i arbeidslivet dessverre utbredt. Mange arbeidsgivere oppfatter 

forskjellsbehandling på grunnlag av graviditet som saklig, og derfor er det svært viktig med et 

tydelig lovverk på som slår fast at forskjellsbehandling på dette grunnlaget aldri kan være saklig. 
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Muligheten til å kombinere arbeid og foreldreskap har vært og vil fortsette å være en hovedsak 

for SV, og et sterkt lovverk er, i tillegg til gode foreldrepermisjonsordninger og full 

barnehagedekning, helt essensielt. 

SV arbeider for å styrke det juridiske arbeidet for et ikke-diskriminerende samfunn og går derfor 

inn for:  

 En styrking av den statlige kapasiteten for gjennomføring av likestillingspolitikken. 

 At likestillings- og diskrimineringsombudet har ressurser og reaksjonsmuligheter til å 

bidra til å stanse diskriminering. 

 At likestillings- og diskrimineringsnemnda får kompetanse til å tilkjenne oppreisning i 

diskrimineringssaker. 

 Å styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets pådriverrolle. 

 Konkretisering av aktivitets- og redegjørelsesplikten i diskrimineringslovgivningen. 

 At Likestillings- og diskrimineringsombudet skal håndheve forbudet mot seksuell 

trakassering på lik linje med de andre forbudene i likestillingsloven Det er viktig at 

utsatte for seksuell trakassering blir møtt av et hjelpeapparat. 

 At det skal gis fri rettshjelp uten behovsprøving (til den diskriminerte part), for å føre 

diskrimineringssaker for domstolene. Styrke tilskuddsordning for arbeidet med 

rettighetsinformasjon i regi av frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer.  

 Barnevernsloven må bli en rettighetslov 

 Norge må slutte seg til tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen som gir individuell 

klageadgang. 

Enstemmig vedtatt. 
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U4: Amnesti for lengeværende asylbarn nå! 

Forslagsstiller: Rogaland SV 

FNs Barnekomite, som overvåker lands etterlevelse av FNs Barnekonvensjon, har uttrykt bekymring for norsk 

praksis for de lengeværende asylbarna. I 2010 ba FNs barnekomite norske myndigheter sørge for at det blir tatt 

grunnleggende hensyn til barns beste og barnets tilknytning til Norge når det skal tas avgjørelse om et barns 

framtid.  

Stortingsmeldingen «Barn på flukt», sier at barn har særskilt behov for beskyttelse. FNs Barnekomite sier at barn 

har særskilt behov for beskyttelse. Beskyttelse mot et liv på vent, mot ensomhet og mot å bli sendt til et land de 

ikke kjenner. Det er viktig å gi barna framtidsutsikter, mulighet til å bli og få delta fullt og helt i samfunnet de 

tilhører.  

Nå i 2013 er det 619 asylbarn som har vært tre år eller mer på et asylmottak sammen med foreldrene. Som går i 

barnehage eller på skole. Som har fått venner og som kommer hjem til mor og far og forteller om skoledagen. 

Kanskje de tier om burdsdagsinvitasjonen, fordi de vet at de ikke får anledning til å delta i bursdagsselskapet.  

Har vi ikke plass til disse barna ? De går jo allerede i barnehagen og på skole.  Hva er det da som gjør at vi ikke 

gir dem opphold ? Innvandringsregulerende hensyn, når en familie har satt livet på vent i 10 år. Ingen venter i 10 

år på asylmottak, hvis de har et alternativ.  

Vi ser at det i alle parti er mange som er fortvilte på asylbarnas vegne. Vi ser at mange organisasjoner som 

Amnesty, Norsk folkehjelp, Biskopene i Norge  og over 40 andre organisasjoner protesterer på behandlingen av 

asylbarna. Og ikke minst, vi ser at medlemmer og lag i de aller fleste parti støtter amnesti for asylbarna nå. Vi 

ser og at det blir gitt amnesti rundt om i verden, og vi har gjort det tidligere her i landet også.  

Rogaland SV mener det er tid for å gi amnesti til de lengeværende asylbarna og familiene deres.  

La oss så lære av våre feil og hindre at barn i framtiden må vokse opp i asylmottak. Det må etableres en praksis 

som forhindrer misbruk av asylinstituttet, men som sikrer en streng, rettferdig og rettssikker asylpolitikk som 

ivaretar menneskene som har behov for beskyttelse, når nye personer kommer til landet. I tråd med FNs 

Barnekonvensjon.  

Endringsforslag: 

U4-1 

Forslagsstiller: Nisveta Tiro 

Forslagstype: Endring 

Forslag: Ordet «amnesti» byttes ut med ordet «opphold» 

U4-2 

Forslagsstiller: Gülay Kutal 

Forslagstype: Tillegg 

Forslag: Følgende tekst frå U10 tas inn: 

 

«Barn på Flukt-meldingen signaliserte at praksis var for streng, og må endres. Høyesterett i plenum ga 
UNE rett til å vedta avslag på bakgrunn av innvandringsregulerende hensyn, og at det er UNEs skjønn som 
bestemmer, slik lovverket og forskrifter er utformet i dag.  
  
Dette innebærer at en ikke har lykkes i å skape tilstrekkelig klarhet i hva som var regjeringens og 
stortingets intensjoner; Barnekonvensjonens bestemmelser om barns beste og at barnets tilknytning til 
riket i større grad skal vektlegges. Det er naturlig å sikre barnets beste gjennom endringer i forskrift.  
I erkjennelsen av at en forskriftsendring tar tid i vårt demokratiske byråkrati, mener vi at barn som har 
oppholdt seg tre år eller lenger i riket fra en gitt dato, bør innvilges amnesti. Disse barna har allerede 
ventet for lenge, og trenger ikke mer tid i frykt og usikkerhet. « 
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U4-3 

Forslagsstiller: Gülay Kutal 

Forslagstype: Endring 

Forslag: Ordet «amnesti» byttes ut med ordet «opphold» 

 

 

Vedtak: Anses ivaretatt av landsmøtevedtak. Avvises.  
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Sak 14/13 Utvalg for perioden 2013-2015 

 

Innledning ved: Silje Schei-Tveitdal 

Minneord for Shilan Shorsh ved Marthe Hammer 

 

Disse hadde ordet i debatten:  

Anne Kolstad, Karin Wiik, Heidi Larsen, Kari Sande, Nora Fjelddalen, Gülay Kutal, 

Hans Olav Lahlum, Hege Lothe, Oddrun Årflot, Steinar Nørstebø, Rune Tvedt, Torgeir 

K Fylkesnes, Akhtar Chaudry, Rolf Jørn Karlsen, R: Akhtar Chaudry, Mona Wærnes,  

 

 

Vedtak: 

 

Mandat for utvalgene 

Utvalgene skal være rådgivende organer for sentralstyret, landsstyret, stortingsgruppa 

og SVs statsråder på sine saksfelt. Utvalgenes prioriterte oppgave er å bistå partiet med 

sin fagkompetanse i aktuelle spørsmål, og slik bidra til kvalitetssikring og utvikling av 

SVs politikk. Utvalgene oppfordres til å knytte til seg et nettverk av fylkeskontakter for 

å styrke denne kompetansen, og for å forankre sitt arbeid i partiorganisasjonen. Ved 

siden av dette er det et mål at utvalgene holder kontakt med relevante miljøer og 

organisasjoner på sitt fagområde. 

 

Sentralstyret vil komme tilbake med konkrete bestillinger til utvalgene. 

 

Internasjonalt utvalg har et spesielt ansvar for å holde kontakt med viktige likesinnede 

partier og organisasjoner i andre land. IU er derfor det eneste utvalget som kan påregne 

egen sekretærhjelp fra partikontoret i sitt arbeid. 

 

Stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringsapparatet møter i relevante utvalg 

på sitt saksfelt. 

 
Internasjonalt utvalg 

Leder: Mona Wærnes, landsstyret 

Gjermund Skaar (Akershus) 

Karin Beate Theodorsen (Oslo) 

Ingrid Fiskaa (Rogaland) 

Arvinn Gadgil (Oslo) 

Lene Aure Hansen (Buskerud) 

Marta Valdez (Oslo) 

Øyvind Bugge Solheim (Oslo) 

Harald Sakarias Hansen (Oslo) 

Ida Thommasen (Oslo) 

Representant fra SU 

 
Kvinnepolitisk utvalg: 

Leder: Marthe Hammer, landsstyret 

Vibeke Johnsen (nestleder), Sogn og Fjordane 

Randi Reese, Trondheim 

Marianne Sæhle, Bergen 
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Mariann Fossum, Bergen 

Ingrid Tungen, Oslo 
Ingrid Hødnebø, Oslo 

Deeqa Omer, Oslo 

Kirsti Bergstø, Finnmark 

Representant fra SU 

 

Kvinnepolitisk utvalg er i hovedsak basert i Bergen for at de fleste kan møtes uten 

reisekostnader. Tre oslobaserte medlemmer er inkludert for lettere å kunne representere 

utvalget på møter og konferanser. De deltar på møter på telefon eller ved annet besøk i 

Bergen. 

 
Etnisk likestillingsutvalg 

Leder: Gülay Kutal, landsstyret 

Knut Kjelstadli, Oslo 

Randi Benjaminsen, Buskerud 

Siavash Sangtarash, Oslo 

Sanja Pasovic, Telemark 

Mizanur Rahaman, Oppland  

Joel Olawunmi Ene, Akershus 

Ahmad Ghanizadeh, Buskerud 

Hiam alChirout, Vestfold 

Representant fra SU 

 
Miljøpolitisk utvalg 

Leder: Sunniva Holmås Eidsvoll, landsstyret 

Bård Lappegård Lahn, Oslo 

Gunnell Sandanger, Oslo 

Kay Asbjørn Knutsen Schørlien, Olso 

Morten Wasstøl, Oslo 

Wenche S. Pettersen, Vestfold 

Rune K. Tvedt, Rogaland 

Tone Salomonsen, Hordaland 

Åsmund Møll Frengstad, Østfold 

Anne Kolstad, Nord-Trøndelag 

Representant fra SU 

Faglig utvalg 

Jan O Andersen  EL & IT.- leder. Valgt av landsmøtet. 

Ingunn Gjerstad. HK. 

Paul Magnus Gamlemshaug. Postkom. 

Kjellfrid Blakstad. Fagforbundet. 

Arvid Ellingsen . Unio 

Knut Øygard , Fellesforbundet 

Mette Kolsrud, Unio 

Anette Dahl-Wiig, Fagforbundet 

Representant fra SU 
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Sak 15/13 Oversendte saker fra landsmøtet 2013 

Innledning ved: Silje Schei-Tveitdal 

Følgende tegnet seg i debatten: 

Rune Tvedt, Silje Schei Tveitdal, Nora Fjelddalen, Anne Kolstad, Hans Olav Lahlum, 

Andreas Halse, Snorre Valen, Alf Holmelid, Kari Strande, Steinar Nørstebø, Gülay 

Kutal, R: Akhtar Chaudry, SR: Gülay Kutal, Karin Andersen, Inga Marte Thorkildsen. 

 

Arbeidsprogram:  
Forslag 1:  Forslagsstiller SU  

Forslag 09 oversendes LS som forslag til uttalelse i løpet av 2013. Miljøfraksjonen og 

næringsfraksjonen fremmer forslag. 

Forslaget vedtatt 

 

Vedtak: 

 

Forslagsnummer Forslag 09 

Kapittel Kapittel 1: Innledning og hovedsaker 

Plassering Fra linje 36, til linje  

Forslagsstiller Sør-Trøndelag SV 

Forslagstype Tillegg 

Forslagstekst SV mener Norge må jobbe for et internasjonal "karbontoll" på varer fra 

industrialiserte land som ikke har forpliktet seg til internasjonale 

utslippsreduksjoner og vurdere muligheten av å ensidige innføre en slik toll 

for å hindre at det blir et konkurransefortrinn å flagge ut klimaskadelig 

industri 

Vedtak Oversendes miljøfraksjonen og næringsfraksjonen, som skal framme uttalelse 

som skal vedtas av LS i løpet av 2013. 

 

Forslagsnummer Forslag 1009 

Kapittel Kapittel 3: Miljø 

Plassering Fra linje 437, til linje 440 

Forslagsstiller Redaksjonskomiteen 

Forslagstype Endring 

Forslagstekst Et helt nødvendig generasjonsskifte for toget ved å bygge ut et dobbeltsporet 

jernbanenett. Dette generasjonsskiftet innebærer fullføring av Intercity, 

videre utbygging av Bergensbanen med Ringeriksbanen, Trønderbanen, 

Jærbanen, Ofotbanen og ny jernbanetunell gjennom Oslo. Mange av de nye 

linjene vil inngå i et fremtidig lyntognett som vil binde sammen landsdelene. 

Vedtak Behandles i landsstyret 

 

Forslagsnummer Forslag 101 

Kapittel Kapittel 3: Miljø 

Plassering Fra linje 443, til linje  

Forslagsstiller Hallgeir H. Langeland 

Forslagstype Tillegg 

Forslagstekst Innføre en klimaavgift for flytrafikken som er differensiert mellom flygninger 

i inn-  og utland, og  der inntektene benyttes til jernbane, andre miljøtiltak og 

kompensere flytilbudet i distriktene. 

Vedtak Oversendes miljøfraksjonen. 
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Forslagsnummer Forslag 1011 

Kapittel Kapittel 3: Miljø 

Plassering Fra linje 564, til linje  

Forslagsstiller Redaksjonskomiteen 

Forslagstype Endring 

Forslagstekst Norge må være en pådriver for et internasjonalt avgiftsregime som både gjør 

utslipp dyrere, bidrar til utjamning mellom rike og fattige land, og skaffer 

midler til utvikling av fornybar energi. En internasjonal CO2-avgift, både som 

erstatning for og supplement til, dagens kvotesystemer, kan bidra til dette. 

Vedtak Oversendes miljøfraksjonen. 

 

Forslagsnummer Forslag 126 

Kapittel Kapittel 3: Miljø 

Plassering Fra linje 612, til linje  

Forslagsstiller Sosialistisk Ungdom 

Forslagstype Tillegg 

Forslagstekst Fjernstying av offshoreinnrettninger 

Ny teknologi muliggjør fjernstyring av offshoreinnrettninger. 

Operatørselskapene er ivrig etter å få opprette kontrollsentre på land som 

skal fjernstyre oljeplattformer, selv med vedlikeholdsbemanning om bord. SV 

er svært skeptiske til å fjernstyre risikofylte prosesser på norsk sokkel, og 

mener at denne typen arbeidsorganisering svekker sikkerheten på sokkelen. 

• SV vil jobbe for forbud mot fjernstyring av bemannede offshoreinrettninger, 

og vil jobbe for et regelverk som skal ivareta dette. Ved alle oljeinstallasjoner 

skal det være et lokalt kontrollrom med lokal styring om bord. 

Vedtak Oversendes næringsfraksjonen. 

 

Forslagsnummer Forslag 156 

Kapittel Kapittel 4: Et arbeidsliv for alle 

Plassering Fra linje 793, til linje  

Forslagsstiller Akershus SV 

Forslagstype Tillegg 

Forslagstekst SV ser med bekymring på omfanget av, og rammene for, oppdragstakere 

innen kommunal tjenesteyting. Oppdragstakere som bl.a. støttekontakter, 

avlastere og brukerstyrte personlige assistenter er i dag ikke omfattet av 

arbeidsmiljøloven eller ferieloven og har blant annet ikke krav på sykepenger 

i egenmeldingsperioden SV vil derfor gjennomgå lov- og regelverk for å sikre 

gode lønns- pensjons- og arbeidsvilkår for denne type arbeid. 

Vedtak Oversendes arbeids- og sosialsfraksjonen. 

 

Forslagsnummer Forslag 172 

Kapittel Kapittel 4: Et arbeidsliv for alle 

Plassering Fra linje 882, til linje  

Forslagsstiller Hordaland SV 

Forslagstype Tillegg 

Forslagstekst SV vil innføre en statlig arbeidsgivergaranti 

* Gi ansatte i staten og statlig eide foretak og bedrifter som ønsker det tilbud 

om heltidsjobb 

* Redusere bruken av midlertidlige stillinger og vikarer til et minimum 

* Arbeide for at all gjennomgås, for å sikre at all bruk av vikarer og 

midlertidig ansatte er i tråd med lovver og tariffavtaler 

* Innføre tilsvarende rett til fast tilsetting for arbeidstakere som omfattes av 

tjenestemannsloven som det er i arbeidsmiljøloven 

* Gi lønn som fortjent, blant annet gjennom forpliktende planer for likelønn 

* Si nei til privatisering og selskapsorganisering av tjenester i statlig regi. 

Velferden skal utføres av det offentlige med ideelle aktører som supplement, 

ikkje av komersielle selskaper. 
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* Arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping 

* Arbeide for økt åpenhet og dialog med de ansatte, og for nært og forpliktende 

samarbeid med fagbevegelsen 

* Arbeide for å styrke ansattes ytringsfrihet og styrke varslerenes stilling, 

blant annet gjennom å vedta en varslerplakat i alle statlige etater og 

virksomheter 

* Samarbeide med fagbevegelsen om tiltak for å auke kompetansen og bidra 

til etterutdanning hos alle offentlige ansatte 

* Arbeide for forsøk med sekstimersdagen 

* Arbeide for fleire kvinner i ledende stillinger 

* Sikre at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter utøver en arbeidsgiverpolitikk 

basert på rett til heltid, fast tilsetting og likelønn. 

Vedtak Oversendes neste landsstyremøte for behandling som uttalelse. Arbeids- og 

sosialfraksjonen fremmer forslag.  

 

Forslagsnummer Forslag 283 

Kapittel Kapittel 6: Kunnskap 

Plassering Fra linje 1456, til linje 1456 

Forslagsstiller Tina Åsgård, Hordaland SV 

Forslagstype Tillegg 

Forslagstekst Legg til: "og bør kombineres med redusert undervisningstid for nyutdannede 

lærere". 

Vedtak Oversendes kunnskapsfraksjonen.  

 

Forslagsnummer Forslag 378 

Kapittel Kapittel 9: Velferd 

Plassering Fra linje 2240, til linje 2240 

Forslagsstiller Ingvild Reymert (Oslo SV) 

Forslagstype Tillegg 

Forslagstekst Og at det skal opprettes en egen definisjon av studentboliger i bygglovgivning 

og tilhørende forskrifter. 

Vedtak Oversendes kommunalfraksjonen. 

 

Forslagsnummer Forslag 390 

Kapittel Kapittel 9: Velferd 

Plassering Fra linje 2256, til linje  

Forslagsstiller Sør-Trøndelag SV 

Forslagstype Tillegg 

Forslagstekst nytt kulepunkt: Husbanken må gis muligheten til å gi egenkapitalkravet som 

tilskudd i bytte mot at lånet bindes til husbanken for en gitt periode, og at det 

blir takstplikt på boligen. 

Vedtak Oversendes kommunalfraksjonen. 

 

Forslagsnummer Forslag 442 

Kapittel Kapittel 10: Helse 

Plassering Fra linje 2673, til linje  

Forslagsstiller Eskild Hustvedt, Bergen SV 

Forslagstype Endring 

Forslagstekst Etablere en ordning hvor hele befolkningen er forplikta til å være 

organdonorer så sant de ikke har reservert seg i et reservasjonsregister.  

Dette innføres med en overgangsperiode på noen år hvor man har mulighet til 

å reservere seg før den nye ordningen trer i kraft. 

Vedtak Forslaget vedtas ikke. 

 

Forslagsnummer Forslag 544 
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Kapittel Kapittel 14: Kultur og idrett 

Plassering Fra linje 3480, til linje  

Forslagsstiller Eskild Hustvedt, Bergen SV 

Forslagstype Tillegg 

Forslagstekst Nytt avsnitt: «Den økte digitaliseringen fører til nye utfordringer for lagring 

av vår felles kulturarv til fremtidige generasjoner. Tekniske kopisperrer kan 

stå i veien for at fremtidige generasjoner får tilgang til for eksempel spill, film, 

musikk og bøker.  Det er derfor viktig å sikre bibliotekenes rett til å bryte 

tekniske kopisperrer, samt å stimulere til bruk av mindre begrensende 

systemer (eksempelvis såkalte «sosiale kopisperrer»)» 

Vedtak Se forslag 549. 

 

Forslagsnummer Forslag 549 

Kapittel Kapittel 14: Kultur og idrett 

Plassering Fra linje 3555, til linje  

Forslagsstiller Eskild Hustvedt, Bergen SV 

Forslagstype Endring 

Forslagstekst Endres til: «At e-bøker solgt uten teknisk kopisperre fritas fra merverdiavgift» 

Vedtak Oversendt landsstyret sammen med forslag 544. Forslaget oversendes 

kulturfraksjonen. Kulturfraksjonen bes komme tilbake til landsstyret med 

forslag til uttalelse.  

 

Forslagsnummer Forslag 605 

Kapittel Kapittel 16: Internasjonal solidaritet 

Plassering Fra linje 4124, til linje  

Forslagsstiller Sør-Trøndelag SV 

Forslagstype Tillegg 

Forslagstekst Nytt kulepunkt: At Norge tar til orde for en internasjonal "karbontoll" for 

handel med varer fra industrialiserte land som ikke har forpliktet seg til 

internasjonale utslippsreduksjoner. 

Vedtak Oversendes miljøfraksjonen sammen med forslag 09. 

 

Forslagsnummer Forslag 633 

Kapittel Kapittel 16: Internasjonal solidaritet 

Plassering Fra linje 4303, til linje 4303 

Forslagsstiller Benjamin Endré Larsen, Oslo / Østensjø SV 

Forslagstype Tillegg 

Forslagstekst Legg til før første punktum på linje 4303: ", som stiller krav til løpende, sivilt 

og uavhengig tilsyn med etterretningsinformasjon som brukes, 

stridsskadevurderinger og stridslogger som utarbeides av styrker som 

opererer under mandatet. Styrker som opererer under mandatet må ikke 

samtidig motta ordre utenfor mandatet. Etter konfliktens slutt skal tilsynets 

arkiver åpnes så snart sivile kilder er anonymisert og uansett seinest innen 

ett år." 

Vedtak Oversendes utenriksfraksjonen. 
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Presisering ang. togutbygging: 

Forslag: 

SV jobber for: 

 Et helt nødvendig generasjonsskifte for toget ved å bygge et nytt dobbeltsporet jernbanenett for 

lokaltog, lyntog og godstog. Dette generasjonsskiftet innebærer realisering av en omfattende 

jernbaneplan i neste tiårsperiode: 

o Å fullføre de viktige intercitystrekningene på Østlandet med dobbeltspor til Halden, 

Lillehammer og Grenland. 

o Et høyt tempo i planlegging av ny kollektiv infrastruktur i Osloområdet 

Byggestart for ny jernbanetunnell koordinert med ny t-banetunnell gjennom Oslo 

o Gjennomføre Ringeriksbanen og andre viktige utbygginger på Bergensbanen, bygging av 

dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund, og modernisering og elektrifisering av 

Trønderbanen og Meråkerbanen. 

o Utvikling av Kongsvingerbanen, Sørlandsbanen til Kongsberg og Gjøvikbanen som viktige 

intercitystrekninger på Østlandet 

o Elektrifisering og oppgraderinger av Rørosbanen og Solørbanen samt Nordlandsbanen og 

Raumabanen. Utbygging av dobbeltspor på Ofotbanen. 

o Byggestart for nye jernbanelenker som binder saman Vestfoldbanen med Sørlandsbanen og en 

framtidig sørvestbane samt Gjøvikbanen og Dovrebanen. 

o Starte en planprosess for de første lyntogstrekningene i neste fireårsperiode. Nye linjer kan 

inngå i framtidige lyntogstrekninger skal bygges for minimum 250 km/timen. 

o Et nært skandinavisk samarbeid om utbygging av raske togforbindelser mellom Oslo og 

Stockholm, Gøteborg og København. 

 

Endringsforslag 

Forslagsstiller: Alf Holmelid 

Forslagstype: Tillegg 

Forslag: Legg til «kystbane» i 6. kulepunkt. (..en framtidig sørvestbane (kystbane) samt Gjøvikbanen og 

Dovrebanen) 

Vedtatt. 

 

Vedtak: 

SV jobber for: 

 Et helt nødvendig generasjonsskifte for toget ved å bygge et nytt dobbeltsporet jernbanenett for 

lokaltog, lyntog og godstog. Dette generasjonsskiftet innebærer realisering av en omfattende 

jernbaneplan i neste tiårsperiode: 

o Å fullføre de viktige intercitystrekningene på Østlandet med dobbeltspor til Halden, 

Lillehammer og Grenland. 

o Et høyt tempo i planlegging av ny kollektiv infrastruktur i Osloområdet 

Byggestart for ny jernbanetunnell koordinert med ny t-banetunnell gjennom Oslo 

o Gjennomføre Ringeriksbanen og andre viktige utbygginger på Bergensbanen, bygging av 

dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund, og modernisering og elektrifisering av 

Trønderbanen og Meråkerbanen. 

o Utvikling av Kongsvingerbanen, Sørlandsbanen til Kongsberg og Gjøvikbanen som viktige 

intercitystrekninger på Østlandet 
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o Elektrifisering og oppgraderinger av Rørosbanen og Solørbanen samt Nordlandsbanen og 

Raumabanen. Utbygging av dobbeltspor på Ofotbanen. 

o Byggestart for nye jernbanelenker som binder saman Vestfoldbanen med Sørlandsbanen 

(kystbanen) og en framtidig sørvestbane samt Gjøvikbanen og Dovrebanen. 

o Starte en planprosess for de første lyntogstrekningene i neste fireårsperiode. Nye linjer kan 

inngå i framtidige lyntogstrekninger skal bygges for minimum 250 km/timen. 

o Et nært skandinavisk samarbeid om utbygging av raske togforbindelser mellom Oslo og 

Stockholm, Gøteborg og København. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Uttalelser:  

Forslag 2: Forslagsstiller Anne Kolstad: U26 realitetsbehandles i Landsstyret  

  Forslaget falt mot 4 stemmer 

Forslag 3: Forslagsstiller Hans Olav Lahlum: U 39 oversendes miljøfraksjonen 

  Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Endelig vedtak: 

U10: Om asylpolitikk og rettsikkerhet, fra Kragerø SV: Oversendes 

kommunalfraksjonen 

U12: Et bedre liv for tilreisende romfolk, fra Oslo SV: Avvises til fordel for nytt forslag 

som legges fram for LS 

U21: Gratis tannlege for alle, fra Oslo SV: Anses innarbeidet i nytt program 

U22: Full helsestyredekning til barn og unge, fra Rogaland SV: Anses innarbeidet i nytt 

program 

U25: Nullvisjon for sjølvmord, fra Hordaland SV: Oversendes helsefraksjonen 

U26: Legemiddelfrie behandlingstilbud, fra Nord-Trøndelag SV: Oversendes 

helsefraksjonen 

U27: Sykestuedrift i Nord-Troms, fra Hoel og Mathisen: Oversendes helsefraksjonen 

U28: Sykestuedrift faller utenfor, fra Troms SV: Oversendes helsefraksjonen 

U31: Kommunal parlamentariske svekker demokratiet - kommuneloven må endres, fra 

Gunnhild Johansen: Oversendes kommunalfraksjonen 

U 33: Nei til samrøre mellom militær og sivil etterretning/overvåking, fra Sør-Varanger 

SV: Oversendes justislfraksjonen 

U35: SV foran stortingsvalget, fra Arne Overrein: Behandles ikke 

U36: Ikke nye politivedtekter knyttet til tigging, fra Rogaland SV: Avvises til fordel for 

nytt forslag som legges fram for LS 

U39: Motorferdsel i utmark, fra Hagen. Fredlund og Lahlum: Oversendes 

miljøfraksjonen 

U40: Full fart på intercity-utbyggingen, fra Akershus, Oslo, Østfold, Oppland, Vestfold, 

Telemark: Behandles ikke 

U41: Forby pels - omstill næringa, fra Rogaland SV: Anses innarbeidet i nytt program 

U43: Bedre Oslofjordforbindelse snarest, Buskerud SV: Oversendes transport 

U44: Intercityutbygging i høyhastighetsformat innen 2023, Buskerud SV: Oversendes 

transport 
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U46: Norge trenger en energi- og klimapolitisk snuoperasjon, fra Hordaland SV: Anses 

innarbeidet i nytt program 

U47: Bergensbanen viktigeste bindeledd mellom øst og vest, Hordaland SV: Anses 

innarbeidet i nytt program 

U48: Tid for tøffe politikere! fra Sandnes SV: Anses innarbeidet i nytt program 

U49: Matproduksjonen skal øke, fra Nord-Trøndelag SV: Anses innarbeidet i nytt 

program 

U50: Stans tapet av naturmangfold, fra Nord-Trøndelag SV: Anses innarbeidet i nytt 

program 

U51: Vern om villaksen, fra Nord-Trøndelag SV: Anses innarbeidet i nytt program 

U52: SV vil ha et miljømessig bærekraftig havbruk, fra Nord-Trøndelag SV: Anses 

innarbeidet i nytt program 

U53: Aust-Agder SV sier nei til norsk krigsdeltaking i Mali: Behandles ikke 

U54: Politisk løysing i Syria, fra Hordaland SV: Behandles ikke 

U55: Uten tittel, fra Pérez: Oversendes IU 

U57: Uten tittel, fra Pérez: Oversendes IU 

U58: SV krever en ny boligpolitikk, fra Nord-Trøndelag SV: Anses innarbeidet i nytt 

program 

U60: Bolig ikke et investeringsobjekt men en menneskerettighet, fra Hordaland SV: 

Anses innarbeidet i nytt program 

 

Sak 16/13 Del Godene – SVs valgkampavis og strategi rundt denne 

 

Innledninger fra Silje Schei Tveitdal og Ane Marte Hammerø. 

 

 

Sak 17/13 Lukket valgkampseminar 

 

 

 

Sak 19/13 Forslag til sammensetting av den sentrale EØS-arbeidsgruppa i SV  

 

Innledning ved Ingrid Fiskaa 

Disse hadde ordet i debatten: Hege Lothe. 

 

Forslag fra Hege Lothe:  

Utvide arbeidsgruppa med ett medlem, Oddrun Årflot, fra Møre og Romsdal. 

Vedtatt. 

 

 



 

24 

 

Følgende arbeidsgruppe er valgt av landsstyret: 

 

Dag Seierstad, Oppland 

Ingrid Fiskaa, Oslo 

Heidi Larsen, Østfold 

Kim-André Åsheim, Oslo 

Hege Lothe, Sogn og Fjordane 

Jens Kihl, Oslo 

Gina Barstad, Hordaland 

Oddrun Årflot, Møre og Romsdal 
 

 

 

Sak 18/13 Eventuelt 

 

Ingen saker til eventuelt. 


