
Forslagsnr Forslagsstiller Plassering av forslaget Hvilken type forslag er dette?Forslagets tekst: Merknader til forslaget Innstilling

1 Fylkesstyret i Troms SV
Etter programmet (ikkje 
inn i sjølve teksten) Tillegg Fylkesstyret får fullmakt til å få fylkesvalgprogrammet språkvaska.

Dette er ikkje eit forslag til tekst i 
programmet, men eit forslag til vedtak 
frå stiftingsmøtet Vedtas

2 Fylkesstyret i Troms Generelt Tillegg Stiftelsesmøtet oppfordrer fylkesstyret til å få fylkesvalgprogrammet omsatt til samisk.

Dette er ikkje eit forslag til tekst i 
programmet, men til eit vedtak i 
stiftelsesmøtet Vedtas

3
Bjarne Rohde, fylkesstyret 
Troms Linje 007 Endring

Legge til «og klimavennlig» etter «Bærekraftig» slik at setningen blir:
Bærekraftig og klimavennlig utnyttelse av naturressursene og ivaretakelse [...]

Vedtas

4 Pål Julius Skogholt linje 009 Endring

Linje 9-11
Endre: Tromsø og Finnmark utgjør store landareal og er samtidig den regionen i landet med 
færrest antall innbyggere. Det er et mål for Troms og Finnmark å bremse flyttestrømmen 
internt i regionen, fra mindre kommuner og inn mot bysentra.

til

Troms og Finnmark utgjør store landareal. Det er et mål for Troms og Finnmark å bremse 
flyttestrømmen internt i regionen og ut av regionen, fra mindre kommuner og inn mot bysentra.

Stryk linje 20-21
Endre: De mindre regionene inviteres til å opprette regionråd med valgte representanter 
frackommunestyrene.

til

For å styrke demokratiet i det nye fylket blir regionrådene viktige. Disse bør bestå av 
representanter valgt fra kommunestyrene

Linje 36-37
Tromsø har mange statlige kompetansemiljø ved Universitet og UNN som fortsatt må brukes 
for å 
utvikle regionen til beste for folk og befolkning.

Endres til Fleire forslag under eitt

linje 9-11 Vedtas, linje 20-
21 vedtas, linje 36-37 
avvises

5 Tom Vegar Kiil Linje 009 Endring Tromsø endres til Troms Vedtas

6 Pål K . Gabrielsen - Sør-Varanger Linje 020-21 Tillegg
Dette må samsvare med det som blir vedtatt ang. representasjon fra de forskjellige geografiske 
områdene. Vedtas

7
Silja Støyva Arvola Finnmark SV 
Fylkesstyret

Linje 028 - 29, kap 2: 
Makt, styring og 
oppgaveløsninger Tillegg

Troms og Finnmark SV/SG skal være en pådriver for at det nye fylket skal bli så demokratisk og 
sterkt som mulig. Dette innebærer at oppgaver og institusjoner i det nye fylket Troms og 
Finnmark skal styrkes og bygges flere steder i fylket, slik at vi drar veksler på og bygger på 
eksisterende kompetansemiljøer i vår region.  
Troms og Finnmark SV/SG skal arbeide for et demokratisk styresett i det nye storfylket. Vi 
ønsker at fylkestinget skal organiseres etter formannskapsmodellen, ikke en dyr og sentralistisk 
parlamentarisk modell.
Troms og Finnmark SV/SG mener storfylket må dele funksjonene som fylkeshovedstad mellom 
Tromsø og Vadsø. 

Ber om at intensjonen beholdes, men 
plassering og formulering kan endres.

DISSENS: 1 mot, 1 
avholdende, 4 for

8 Magne Reigstad Linje 028 (etter linje 28) Tillegg
SV/SG vil prioritere å ivareta god medbestemmelse for alle tilsatte i de ro fylkene i 
sammenslåingsprosessen. Avvises
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9
Bjarne Rohde, fylkesstyret 
Troms Linje 039 Tillegg

Tillegg etter linje 39:
Fylkeskommunen som arbeidsgiver og innkjøper
I alle innkjøp og oppdrag skal fylkeskommunen stille krav til leverandører og oppdragstakere om 
bærekraft, anstendige arbeidsvilkår, fagopplæring, lærlingeplasser og etisk handel. 
SV vil videreutvikle Telemarks- og Oslo-modellene for innkjøp og oppdrag for Troms og 
Finnmark fylkeskommune.
Fylkeskommunen skal være en god arbeidsgiver, og ha nok ansatte, med faste og hele stillinger. 
SV vil samarbeide med fagforeningene i fylkeskommunen om en tillitsreform.
Det er et mål for SV at pengene fylkeskommunen bevilger til velferdstjenester skal gå til dette, 
ikke profitt. Vi er mot konkurranseutsetting og vil at så mange tjenester som mulig skal utføres i 
egen regi. Vedtas

10 Lars Eirik Grotdal, Harstad SV

Linje 040, kap 
3:Utdanning, Flere 
gjennom videregående 
opplæring Tillegg

SV/SG skal jobbe for at det tilbys flere alternative opplæringsmodeller, f.eks. gjennom praksis i 
bedrift, og stanse nedbygging av spesialpedagogiske tilbud som finnes i Troms og Finnmark i 
dag. Vedtas

11 Johnny Ingebrigtsen
Linje 040; Se fullstendig 
endring, med alle ord. Endring

40 3: Utdanning
41 Flere gjennom videregående opplæring
42 Utdanning ER det viktigste virkemiddelet i en likeverdig fordelingsmodell. Utvikling av
43 regionen forutsetter god kompetanse. Derfor skal god utdanning i hele regionen brukes som
44 virkemiddel for å styrke regionen og Nord-områdene.
45 I dag er Troms og Finnmark de fylkene i landet med lavest gjennomføringsgrad i 
videregående
46 opplæring. Samtidig ser vi at gjennomføringsgraden øker. Dette ER et resultat av målrettet
47 arbeid. Fremtidig næringsliv i regionen vil kreve ØKET fagutdanning. Det er viktig å prioritere
48 opplæringstilbud som gjør at enda flere gjennomfører videregående opplæring.
49 Årsakene til frafall, er mange. Grunnlaget fra grunnskolen er en av de viktigste årsakene. 
Samarbeid
50 mellom FYLKESKOMMUNENE OG KOMMUNENE OM videregående opplæring, er en 
forutsetning for å få en økt andel elever som
51 fullfører. Flere gjennom i videregående opplæring, er det overordnede målet. SV/SG vil ta
52 utgangspunkt i at alle elever uansett språk, økonomisk bakgrunn og helse skal ha en lik 
mulighet til
53 videregående opplæring.
54 Tilbudene skal være varierte, desentraliserte og tilpasset regionens behov. Regionen har 
behov for
55 både akademikere og fagarbeidere. Det må stimuleres til at elever velger fagutdanning på
56 likeverdige vilkår som studieforberedende. Godt samarbeid med næringslivet, er en 
forutsetning, og
57 alle anbud i regi av fylkestinget, skal ha som krav at tilbyderne oppretter læreplasser.

Endringene er gjort med store 
bokstaver. Vedtas

12 Magne Reigstad, Senja SV Linje 045 Endring I dag er det i Troms og Finnmark fortsatt lav gjennomføringsgrad. Vedtas
13 Tom Vegar Kiil Linje 049 Endring Komma etter frafall fjernes Vedtas

14
Bjarne Rohde, fylkesstyret 
Troms Linje 063-66 Endring

Stryk setningen «Derfor må fritt skolevalg [...]» og legg til på slutten av linje 66:
«På bakgrunn av dette ønsker vi ikke fritt skolevalg i Troms og Finnmark, men vil heller 
prioritere gode og brede tilbud i alle deler av fylket.» Vedtas

15

Eva Aronsen, og Anton Petter 
Hauan, Tromsø SV (Samepolitisk 
nettverk) Linje 072 Tillegg

Språkopplæring
 
Språk er svært viktig for denne kulturelt rike regionen som også grenser til flere naboland. Dette 
gjør at tilbud om språkopplæring skal prioriteres i fylkets utdanningsinstitusjoner. Informasjon 
om tilbud må være tilgjengelig for elever og foresatte, og tilbudene må være av god kvalitet. 
Kvaliteten på språkopplæringen varierer ofte svært mye mellom de enkelte skoler, og det kreves 
en styrkning av både informasjonsflyt og undervisning. Dette gjelder især for samiske og 
kvenske elever som ønsker språkopplæring, da fylket spiller en stor rolle i bevaringen og 
videreføringen av disse språkene. Vedtas
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16 Bjørn Erik Opgård – Alta Linje 089 Tillegg

Universitetsutdanning
SV/SG skal jobbe aktivt gjennom sosial utjevning gjennom høyere utdanning i hele fylket. Vi skal 
bidra til at utdanning skal tilgjengeliggjøres for hele Troms og Finnmark Vedtas

17
Eyvin Nygaard Sommerseth, 
Salangen SV Linje 089 Tillegg

Inkludering

Troms og Finnmark SV/SG ønsker å styrke tilbudet i samisk som 1. eller 2. språk og samisk som 
fremmedspråk ved fylkets videregående skoler. Vi ønsker også å gi økte ressurser til rekruttering 
og utdanning av lærere i samiske språk. Vedtas

18 Magne Reigstad, Senja SV
Linje 089, Under 
samferdsel Tillegg

SV/SG vil prioritere bygging av gang- og sykkelveier både for å gi myke trafikanter større 
trygghet, og for å fremme folkehelsa. Vedtas

19
Bjarne Rohde, fylkesstyret 
Troms Linje 098 Tillegg

SV vil ta initiativ til å opprette et fylkeskommunalt busselskap for å drive by-, distrikts- og 
regionbussruter i egenregi etterhvert som anbudskontrakter utløper eller blir sagt opp. Vedtas

20
Ingrid Petrikke Olsen, 
Hammerfest SV Linje 103 - fortsettelse Tillegg

.... byvekstavtale i Tromsø og at innkjøringsveien RV 94 til Hammerfest fullfinansieres av staten, 
lik opprinnelig forslag i NTP. DISSENS: 3 for og 3 mot

21
Bjarne Rohde, fylkesstyret 
Troms Linje 111 Strykning Stryk linje 111 (dette gjentas nesten fullt ut på linje 115) Vedtas

22 Pål K. Gabrielsen Linje 111 og 115 Endring Linje 111 settes inn i stedenfor første setning 115
ivaretatt gj forslag fra 
rohde

23
Eva Aronsen og Anton Petter 
Hauan, Tromsø SV Linje 114 Endring

Både miljø- og reindriftshensyn må ivaretas. (setningen strykes og erstattes med nytt avsnitt)

Jernbaneutbygging har konsekvenser for miljø og reindrift. SV vil kun akseptere utbygging av 
jernbane i områder med reindrift, dersom det tas tilstrekkelige hensyn til næringa under 
bygging. Det vil si at traseer skal planlegges i samråd med reindrifta, og at tiltak som gjerder og 
tuneller bygges i områder hvor det er nødvendig. Anses ivaretatt 

24
Ingrid Petrikke Olsen, 
Hammerfest SV Linje 119 Tillegg

.... i spredtbygde strøk. Derfor må veiløse samfunn uten annet alternativ for transport prioriteres 
høyt for hurtigbåttilbud. Vedtas

25 Leif Magne Tangen Linje 119 Tillegg
Etter «verdiene seg i spredtbygde strøkt», foreslås å tilføye «Disse må utnyttes bedre enn dags 
dato.» Avvises

26 Tom Vegar Kiil Linje 123 Tillegg

Vi ønsker å få etablert en finansieringsordning for etablering av infrastruktur for tanking av 
hydrogen (H2) som drivstoff på fartøy. Da kan teknologien tas i bruk og videreutvikles på ferger, 
fiskebåter og andre fartøy.

Endre gjerne ordlyden for å få det 
passende, men prinsippet om 
tilgjengeliggjøring av hydrogen må 
ligge i bunn. Vedtas

27 Pål K. Gabrielsen Linje 127 Tillegg
For å ivareta en bærekraftig og miljømessig cruisetrafikk må det settes krav om landstrøm i alle 
havner som er aktuelle for cruiseanløp. Dette gjelder også hurtigruteanløp.

De nærmeste avsnittene tar kun for 
seg elektrifisering og evt. ladestrøm. 
Dette er ikke det samme som 
landstrøm. Vedtas

28
Alf Normann Hansen Finnmark 
fylkesstyret Linje 128 Tillegg Øke statlige overføringer øremerket utvikling og styrking av fiskerihavner. Vedtas

29
Bjarne Rohde, fylkesstyret 
Troms

Linje 130-133, linje 209 
og linje 223 Endring Flytt avsnittet på linje 130-133 til etter linje 223, og legg til «og Petroleum» på linje 209.

Samanhengande forslag på tre plassar 
i programmet Vedtas

30 Siv Elin Hansen Linje 135 fortsettelse, Tillegg

Kollektivtrafikken i kommunen må samordnes slik at en kan reise kollektivt til og fra fly og 
mellom de ulike delene av regionen uten å bruke unødvendig lang tid på reise. Dette er viktig 
med tanke på utviklingen av reiseliv og miljø Vedtas

31 Lars Eirik Grotdal, Harstad SV
Linje 136, 5: Næring, 
Industri Tillegg

SV/SG vil satse på innovasjon for å skape en nytenkende og bærekraftig næringslivsutvikling 
som vil styrke landsdelens konkurranseevne på grunnlag av landsdelens egne ressurser og 
prioriteringer. Vedtas

32 Pål K. Gabrielsen - Sør-Varanger Linje 142-143 Endring Endres fra "eksporteres rett ut" til "ære en råvareleverandør" Vedtas

33 Tom Vegar Kiil Linje 147 Tillegg

Den mindre kystfiskeflåten er en viktig næring, markør og kulturbærer i det nord-norske 
samfunnet. De minste fartøyene og fangstområdene på fjordene må i større grad skjermes fra 
fartøy over 15 meter. Dispensasjonsadgangen fra fjordlinjene må strammes inn. Vedtas
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34 Leif Magne Tangen Linje 148 / 222 Endring Flytte linje 222 til rett under Linjenr. 147 «Fiskeri».
Mener det vil fremheve betydningen 
av viktigheten av at ungdom ut i fiske. Vedtas

35 Kirsti Bergstø Linje 153 Endring SV/SG jobber for hjemfall av torsketrålkvotene i pliktsystemet til kystsamfunnene 
vi trenger å lage skikkelige 
rekrutteringssystemer nasjonalt Vedtas

36 Tom Vegar Kiil Linje 158 Endring at ressursuttaket i turistfisket skal begrenses.
Er ingen fangstbegrensning idag, kun 
begrensning på utførsel. Vedtas

37
Eva Aronsen og Anton Petter 
Hauan, Tromsø SV Linje 158 Tillegg

SV skal sørge for at de sjøsamiske fiskeritradisjonene får gode vilkår for videre drift og 
videreføring, da dette er en viktig del av kystfiskets historie i nord. Vedtas

38 Pål Julius Skogholt Linje 160 Endring

"SV/SG krever at alt av oppdrett skal inn i lukka anlegg"

endres til:

SV/SG krever nullutslipp fra all oppdrett. 
Dissens: 1 mot 6 for 
endringsforslaget

39 Kirsti Bergstø Linje 166 Endring «Arealavgift» endres til «produksjonsavgift». I tråd med oppdatert politikk Vedtas

40 Pål K. Gabrielsen Linje 170 Tillegg
Oppdrettsnæringa skal elektrifiseres innen 2020. Det skal innen samme tid ikke være lovlig å 
bruke dieselaggregat eller tilsvarende for å drifte slike anlegg Avvises

41 Magne Reigstad, Senja SV Linje 193 Endring
Næringa må utøves slik at de kulturelle, miljømessige og næringsmessige forholdene blir 
ivaretatt. Vedtas

42 Leif Magne Tangen
Linje 199-200 (mellom 
199 og 200) Tillegg

Det foreslås å tilføye følgende
«Reiseliv kan være med å utvikle lokal kultur, øke formidlingen av nevnte kultur og i tilfeller 
være med å sikre vern av områder og bygg.» bare et forslag. Avvises

43
Eva Aronsen og Anton Petter 
Hauan, Tromsø SV Linje 222 Endring Avsnittet flyttes til underkapittelet om Fiskeri.

ivaretatt gj forslag fra 
tangen

44
Bjarne Rohde, fylkesstyret 
Troms Linje 224-228 Strykning Stryk kapittelet på linje 224-228 og endre nummereringen av etterfølgende kapittelnummer Vedtas

45 Sverre Gjørvad, Hammerfest Linje 229 Endring

Overkriften på punkt 7 burde være "Kunst og Kultur".

Videre ønsker jeg å få inn under avsnittet:
SV/SG anerkjenner kunst som uttrykksform, og og ønsker å stimulere til kunstneretableringer i 
regionen. Vedtas

46 Leif Magne Tangen Linje 239 / 260 Endring
Gjerne flytte linjenr. 260 «Økt støtte til kulturelle prosjekter på tvers av landegrenser» flyttes 
opp til linjenr. 239 (eller etter).

Mener det fremhever viktigheten av 
dette. Avvises

47 Leif Magne Tangen Linje 249 Endring
Tilføye «Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) / Samisk senter for samtidskunst», Samisk filmsenter og 
Pikene på broen» på listen over organisasjoner som vies særlig oppmerksomhet.

Hvis vi mener å legge til rett for 
ungdom, samisk kultur og kultur på 
tvers av grenser bør disse 
organisasjonene få oppmerksomhet. Avvises

48
Eva Aronsen og Anton Hauan, 
Tromsø SV Linje 259 Tillegg

(...), da blant annet samisk og kvensk kultur må ivaretas for å bevare fylkets kulturelle mangfold 
og historie. På de rette premissene kan også dette være fordelaktig for turistnæringen. Vedtas

49
Terje Martin Ørjansen, Harstad 
SV

nytt punkt til 8 - Miljø og 
næring: Tillegg

Troms og Finnmark SV arbeider for varig fredning mot oljevirksomhet utenfor 
Lo/Ve/Se. Forslagsstiller: Vedtas

50
Bjarne Rohde, fylkesstyret 
Troms Linje 279 Tillegg Tillegg etter linje 279: SV vil innføre forpliktende klimabudsjettering i fylkeskommunen. Vedtas

51 Siv elin hansen Linje 281 Tillegg Styrking av tilbudene i de distriktsmedisinske sentrene i regionen er viktig i dette arbeidet. Vedtas

52 Ingrid Petrikke Olsen Linje 283 Strykning Stryker setninga: helseforetakene i sin nåværende form må derfor avvikles
Ses i sammenheng med tilleggsforslag 
i linje 299 Avvises

53 Parabaran Rajalingam Linje 287 Tillegg

Lønn spiller en viktig rolle når mann skal rekruttere. Dersom det skal være attraktiv for 
ungdommer for å ta utdanninger innen helse må lønna være attraktiv. Troms og Finnmark SV 
skal jobbe aktivt for likelønn. Det må settes krav til kommuner og fylkeskommune om å 
utarbeide likelønnsplaner. 

SV er et feministisk parti. Vi må ta 
ansvar og få gjort noe med de 
forskjellene som ligger mellom 
mannsdominerte og kvinnedominerte 
yrker. Vedtas
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54 Eli-Ann Andreassen Jensen Linje 289 Tillegg

Helsestasjon for eldre, et lavterskeltilbud for hjemmeboende eldre som ikke er under 
hjemmetjenesten.
Tjenesten skal være et lavterskel- tilbud for eldre som kan gi råd og veiledning om helse. Dette 
vil kunne virke forebyggende for utvikling av alvorlig sykdom og skader. Avvises

55
Eva Aronsen og Anton Petter 
Hauan, Tromsø SV Linje 298 Tillegg

I de nordligste fylkene kreves et særskilt fokus på samers og kveners rettigheter og behov. Dette 
kan også ses i sammenheng med andre minoriteters rettigheter og behov. I helsevesenet 
innebærer dette at helsepersonell skal inneha både kulturell og språklig kompetanse, som gjør 
at disse gruppene kan møtes og behandles på en god måte. Nytt avsnitt Vedtas

56
Ingrid Petrikke Olsen, 
Hammerfest SV Linje 299 Tillegg

Så lenge foretaksmodellen gjelder vil SV/SG arbeide for at Finnmarkssykehuset skal beholdes 
som en selvstendig enhet. 

Sees i sammenheng med forslag til 
styrkning i linje 283. Disse er i 
nåværende forslag motstridende i 
innholdet. Avvises

57
Pål schreiner Mathiesen, 
Skjervøy SV Linje 321 Endring Legespesialist endres til spesialisthelsetjenesten.

Lege er bare en av flere yrkesgrupper i 
spesialisthelsetjenesten. Vedtas

58
Line Elisabeth Solbakken 
delegatnr. 98 (Tromsø) Linje 325 Endring

9.Helse

Helsekapittelet kunne med fordel hatt et mer helhetlig fokus. Helse skapes ikke i helsevesenet, 
men der folk lever og bor, i barnehagene, på skoler og arbeidsplasser og i våre nærmiljø. Vi må 
satse på helsefremmende og forebyggende tiltak. Barnehager av god kvalitet, mobbefrie skoler, 
gode møteplasser i nærmiljøet og enkelt tilgjengelige aktivitetstilbud for alle aldersgrupper. 

Kapittelet omtaler også psykiatrien, dette er et utgått begrep. Denne delen av 
spesialisthelsetjenesten kalles psykisk helsevern, og dette bør endres. 

Psykisk helse er ikke bare psykiatri. Vi har alle en psykisk helse. God psykisk helse handler ikke 
bare om fravær av lidelse, men opplevelse av mening, tilfredshet og god livskvalitet. Det å 
hevde at behovet for psykiatrisk hjelp øker sterkt blant barn og unge er for snevert fokus. Det er 
korrekt at psykiske plager og lidelser øker blant barn og unge, spesielt blant unge jenter. Mange 
av disse vil likevel ikke ha rett på et tilbud innen psykisk helsevern 
(psykiatrien/spesialisthelsetjenesten) og for de aller fleste er det andre tiltak som vil være mer 
virksomme. Det kan foreslås helsefremmende tiltak, for eksempel livsmestring eller 
stressmestring inn i skolen, eller styrking av aktivitetstilbud i nærmiljøet. Det nevnes to gode 
forebyggende tiltak: styrket skolehelsetjeneste og elevtjeneste i VGS. Det er bra! I tillegg bør 
tilgangen til lavterskel behandlingstilbud både individuelt og i grupper for lettere psykiske 
helseplager i kommunene bygges ut.

Fra 2020 er det lovpålagt med psykologkompetanse i alle landets kommuner. Vi bør mene noe 
om hvordan denne kompetansen skal benyttes.

Avvises

59 PålS Mathiesen

Linje 326-327 Setningen 
«Spesielt vil SV/SG 
arbeides for.......» 
strykes Strykning Strykes Ikke riktig prioritering Vedtas

60 Karin Anna Øvervatn, Harstad SV linje 331 og 332 Tillegg
331, tilleggssetning: Det må satses mer på forebyggende arbeid rettet mot barn og unge under 
25 år. Vedtas

61 Karin Anna Øvervatn, Harstad SV linje 332 Endring

Barn og unge må få døgnbasert behandling innenfor sitt lokalsykehusområde. Poliklinisk 
behandling for barn og unge må organiseres slik at behandlingstilbudet kan gis mest mulig 
lokalt, uten fravær fra hjemmet som gir overnatting. Vedtas

62 Pål K. Gabrielsen - Sør-Varanger Linje 338 Endring Endres til " Sikkerhet og beredskap" Vedtas
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63
Parabaran Rajalingam Karlsøy 
SV

Linje 338 .  punkt 10 
sikkerhetspolitikk  
forskyves nedover. Tillegg

Den demografiske utviklingen viser at vi blir flere eldre. Troms og Finnmark SV skal jobbe lokalt 
og nasjonalt for å fremme forebyggende helsearbeid, for å imøtekomme fremtidens 
eldreomsorg. Dette kan være forebyggende hjemmebesøk med kartlegging til personer over 75 
år og etablere helsestasjon for eldre. Dette kan bidra til at flere eldre kan bo lengst mulig 
hjemme.

Det står ingenthing om eldreomsorg i 
våres valgprogram. Det er viktig siden 
utviklinga peker i retning av at det blir 
flere eldre. Det er samfunnsøkonomisk 
vinn vinn situasjon å tenke forebygging 
enn behandling når skaden har skjedd. Vedtas

64 Tom Vegar Kiil Linje 345 og 346 Strykning Dobbelføring/sammenfallende med 343 og 344
ivaretatt gj forslag fra 
rohde

65
Bjarne Rohde, fylkesstyret 
Troms Linje 345-346 Strykning Stryk linje 345-346 (dette gjentas nesten ordrett på linje 343-344) Vedtas

66 Rakel Hagen Olsen Nordkapp Linje 369 Tillegg

Forslag til et eget punkt om likestilling og feminisme i Troms og Finnmarks valgprogram:
Begrunnelse: som et av få partier i Norge som setter feminisme og likestilling på agendaen, bør 
vi også ha dette som eget punkt i valgprogrammet. Feminisme handler om rettferdighet, 
likeverd og frihet, helt i tråd med SVs kjerneverdier.
Forslag: 
Troms og Finnmark SV slutter seg til SV sin stortingsgruppes forslag om å styrke likestillingen.
Det skal være lovfestet rett til heltidsarbeid.
Det skal være lovfestet rett til lik lønn for likt arbeid. 
Det skal være lovfestet rett til naturlig lønnsutvikling ved foreldrepermisjon. 
Abortloven skal stå fast og ivareta kvinners selvbestemmelse av egen kropp.
Kommuner må ha et tilfredsstillende tilbud for kvinner som utsettes for vold. 

Rakel Olsen, Nordkapp SV Vedtas

67
Elisabeth Rønning, Hammerfest 
SV Linje 370, ny linje Tillegg

Integrering. SV i Troms og Finnmark ønsker at vi i Nord skal få ta vår del av ansvaret med å gi 
gode intergreringsmuligheter til flyktninger og innvandrere. 
En god integrering handler om å gi mennesker muligheter til å ta ansvar for eget liv. En god 
integrering bidrar til å redusere barnefattigdom og sosioøkonomiske utfordringer hos 
innvandrerbefolkningen.
Flere kommuner i Troms og Finnmark ønsker å bosette flere flyktninger. De har det nødvendige 
tjenestetilbudet både når det gjelder utdanningsmuligheter og jobbmuligheter og de har den 
kompetansen som trengs i dette arbeidet.

Nytt punkt. Integrering. Vedtas


