
U56.  28 kampfly er nok 

Endringsforslag 1 

 
Forslagsstiller: Snorre Valen, Silje Schei Tveitdal, Arvinn Gadgil, Vilde 
Røstad, Espen Andresen 
Uttalelse: U56 
Type: Endre 
Linjenr: 1 
Sidenr: 77 
Forslagstekst: 
"Klare grenser for kampflykjøp og forsvarsutgifter" 
Forklaring: 
 
Innstilling: Avvises til fordel for Red U56.  
 
 

Endringsforslag 2 
Tidsmerke: 15.03.2013 kl. 17.55.02 

Delegatnr: 193 

Forslagsstiller: Mali Steiro Tronsmoen 

Uttalelse: U56 

Type: Endre 

Linjenr: Tittel 

Sidenr: 77 

Forslagstekst: 

Færrest mulig kampfly 

Forklaring: 

Innstilling: Anses innarbeidet i RED U56 

 

Endringsforslag 3 
 
Tidsmerke: 15.03.2013 kl. 17.46.10 
Delegatnr: 10, 4, 183, 175, 170  
Forslagsstiller: Snorre Valen, Silje Schei Tveitdal, Arvinn Gadgil, Vilde Røstad, 
Espen Andresen  
Uttalelse: U56 
Type: Fjern 
Linjenr: 1 - 4 
Sidenr: 78 
Forslagstekst: 



 
Innstillig: Anses innarbeidet i U56 
 

Endringsforslag 4 
 
Tidsmerke: 15.03.2013 kl. 17.47.06 
Delegatnr: 10, 4, 183, 175, 170  
Forslagsstiller: Snorre Valen, Silje Schei Tveitdal, Arvinn Gadgil, Vilde Røstad, 
Espen Andresen  
Uttalelse: U56 
Type: Endre 
Linjenr: 5 - 9 
Sidenr: 78 
Forslagstekst: 
Erstatt med: "SV har i regjering fått slått fast en øvre ramme for kostnader til 
kampfly. Det betyr at om flyet blir dyrere skal det ikke føre til at mer penger 
brukes på kampfly i Norge. Tvert i mot har SV fått gjennomslag for at Stortinget 
årlig skal godkjenne innkjøp av kampfly, slik at Norge ikke binder seg endelig, og 
det endelige antallet fly kan endres. Hver milliard som ikke brukes på 
kampflyinnkjøp kan brukes på å skape en fredeligere og mer rettferdig verden 
som igjen vil forebygge konflikt." 
 
Innstilling: Anses innarbeidet i RED U56  
 

Endringsforslag 5 
 

Tidsmerke: 15.03.2013 kl. 17.47.54 

Delegatnr: 10, 4, 183, 175, 170  

Forslagsstiller: Snorre Valen, Silje Schei Tveitdal, Arvinn Gadgil, Vilde Røstad, 

Espen Andresen  

Uttalelse: U56 

Type: Endre 

Linjenr: 10 - 11 

Sidenr: 78 

Forslagstekst: 

Endres til: "SVs landsmøte ber partiets stortingsgruppe fortsette kampen for 

klare begrensinger for kampflykjøpet, at ikke flere fly kjøpes enn det som er 

strengt nødvendig, og at Norge skal redusere sine forsvarsutgifter". 

Forklaring: 

 

Innstilling: Avvises til fordel for U56 

 



Endringsforslag 6 

 
Forslagsstiller: Snorre Valen, Silje Schei Tveitdal, Arvinn Gadgil, 
Vilde Røstad, Espen Andresen 
Uttalelse: U56 
Type: Endre 
Linjenr: 4 - 17 
Sidenr: 77 
Forslagstekst: 
Erstatt med: De enorme militærutgiftene i verden er et klart 
eksempel på verdens urettferdighet. Norges militærutgifter har økt i 
mange år, og det kan ikke fortsette. Derfor vil SV redusere Norges 
forsvarsutgifter. 
 

Forklaring: 
 
Innstilling: Anses innarbeidet i RED U56  
 

Endringsforslag 7 
 
Forslagsstiller: Snorre Valen, Silje Schei Tveitdal, Arvinn Gadgil, Vilde Røstad, 
Espen Andresen 
Uttalelse: U56 
Type: Endre 
Linjenr: 18 - 19 
Sidenr: 77 
Forslagstekst: 
Endre til: "De fleste er enige om at det er bruk for fly som kan forsvare landet og 
hevde norsk suverenitet over de enorme havområdene vi har tatt ansvaret for". 
 
Innstilling: Anses innarbeidet i RED  U56 
 

Endringsforslag 8 
 
Forslagsstiller: Snorre Valen, Silje Schei Tveitdal, Arvinn Gadgil, Vilde Røstad, 
Espen Andresen 
Uttalelse: U56 
Type: Endre 
Linjenr: 21-22 
Sidenr: 77 
Forslagstekst: 
Endre til: "Men det trengs ikke 56 fly til slike oppgaver. Det militærindustrielle 
komplekset og Forsvaret selv kan ikke alene definere behovene for det norske 



forsvaret. Derfor har SV fått gjennomslag for å redusere antallet fly til mellom 42 
og 48, og SV vil fortsette å arbeide for å ikke kjøpe flere fly enn det som er helt 
nødvendig for å forsvare landet og drive suverenitetshevdelse". 
 
Innstilling: Avvises til fordel for RED U56 

 

Endringsforslag 9 
 

Forslagsstiller: Mali Steiro Tronsmoen 

Uttalelse: U56 

Type: Endre 

Linjenr: 21-22 

Sidenr: 77 

Forslagstekst: 

Erstatt linje 21-22 med: Men et antall bombefly i størrelsesorden 40-56, spesielt 

egna for luft-til-bakke-angrep, er ikke det som trengs.  

Forklaring: 

 
Innstilling: Anses innarbeidet i RED U56 
 

Endringsforslag 10 
 
Forslagsstiller: Snorre Valen, Silje Schei Tveitdal, Arvinn Gadgil, Vilde Røstad, 
Espen Andresen  
Uttalelse: U56 
Type: Endre 
Linjenr: 28 - 31 
Sidenr: 77 
Forslagstekst: 
Erstatt med: Det er ikke antall fly som avgjør om Norge skal delta i operasjoner i 
utlandet, men hva slags politikk Norge har for bruk av militær makt. Derfor vil SV 
mobilisere for sitt grunnlovsforslag som fjerner regjeringens rett til å bruke 
militær makt i utlandet uten Stortingets samtykke, og ellers hindre at Norge 
deltar i Natos out of area-operasjoner. 
 
De nye kampflyene Norge kjøper inn er fulle av svært moderne krigsteknologi, 
som også kan erstatte kapasiteter Forsvaret i dag har. Derfor skal forsvaret 
dekke inn penger for kampflykjøpet fra sine egne budsjetter. SV har fått fryst 
pengebruken i Forsvaret til 2012-nivå i årene som kommer". 
 
Innstilling: Avvises til fordel for RED U56 
 

 



 

RED U56 
 
Færrest mulig fly 
 
De enorme militærutgiftene i verden er et klart eksempel på verdens 
urettferdighet. Norges militærutgifter har økt i mange år, og det kan ikke 
fortsette. Derfor vil SV redusere Norges forsvarsutgifter.  
 
Det er et behov for fly som kan forsvare landet vårt og hevde norsk suverenitet 
over de enorme havområdene vi har ansvar for.  
 
Men det trengs ikke 56 kampfly til slike oppgaver. Forsvaret ønsker og 
militærindustriens forretningsinteresser kan ikke definere Norges 
forsvarsbehov. Derfor har SV fått gjennomslag for å redusere antallet fly til 
mellom 42 og 48, og SV vil fortsette å arbeide for å ikke kjøpe flere fly enn det 
som er helt nødvendig for å forsvare landet og drive suverenitetshevdelse.  
 
De aller fleste av de landene som har bestilt det amerikansk-produserte F-35 
Joint Strike Fighter-kampflyet, vurderer nå kraftige reduksjoner i sine 
bestillinger.  Flere av landene mer enn halverer sine ambisjoner for innkjøp. 
Norge har gjort betydelige investeringer i forsvarssektoren de senere årene og er 
allerede blant landene i verden som bruker mest penger på forsvar pr innbygger. 
Derfor mener SV at Norge bør vurdere betydelige reduksjoner i antallet fly vi 
planlegger anskaffet.  
 
SV mener at antallet fly Norge kjøper må bare styres av Norges behov for et 
operativt luftforsvar som kan hevde suverenitet og forsvare eget territorium.   
 
 
Det viktigste for om Norge deltar i operasjoner i utlandet er hva slags politikk 
Norge fører for bruk av militærmakt. Derfor vil SV mobilisere for sitt 
grunnlovsforslag som fjerner regjeringens rett til å bruke militær makt i utlandet 
uten Stortingets samtykke, og ellers hindre at Norge deltar i NATOs ”out of area”-
operasjoner.  
 
SV har i regjering fått slått fast en øvre ramme for kostnader til flykjøp. Det betyr 
at om flyet blir dyrere skal et ikke føre til at mer penger brukes på kampfly i 
Norge. Tvert i mot har SV fått gjennomslag for at Stortinget årlig skal godkjenne 
innkjøp av fly, slik at Norge ikke binder seg endelig og at det endelige antallet fly 
kan endres. Hver milliard som ikke brukes på kampflyinnkjøpet kan brukes på å 
skape en fredeligere og mer rettferdig verden som igjen vil forbygge konflikter.  
 
 
 
 
 
  



U32. 100 år med likestilling; på tide å bli hørt 

Endringsforslag 11 
 

Forslagsstiller: Jane Bråthen 

Uttalelse: U32 

Type: Fjern 

Linjenr: 5 

Sidenr: 47 

Forslagstekst: 

stryke kulepunktet. 

Forklaring: 

Innstilling: Anses innarbeidet 

Endringsforslag 12 
 

Forslagsstiller: Marie-Theres Kolnes 

Uttalelse: U32 100 år med stemmerett; på tide å bli hørt! 

Type: Legg til 

Linjenr: 7 

Sidenr: 47 

Forslagstekst: 

Nytt punkt: 

* Alle kommuner skal utarbeide en egen likestillingsplan. 

Forklaring: 

Innstilling: Avvises  

 
Endringsforslag 13 
 

Tidsmerke: 15.03.2013 kl. 17.20.03 

Delegatnr: 66 

Forslagsstiller: Vilde Danielsen 

Uttalelse: U32 

Type: Legg til 

Linjenr: 15 

Sidenr: 46 

Forslagstekst: 

Økonomisk og politisk makt er fremdeles ujevnt fordelt. Kvinner har hatt retten 

til å stemme i 100 år, nå må vi kreve retten til å få 100% stillinger. Økonomisk 

selvstendighet er grunnlaget for å bestemme selv. 

 

Innstilling: Avvises  



 
 
Endringsforslag 14 
 

Forslagsstiller: Rannveig Kvifte Andresen 

Uttalelse: U32 

Type: Fjern 

Linjenr: 05.07.2013 

Sidenr: 47 

Forslagstekst: 

slettes 

Forklaring: 

Tvilsomt faktum at småbarnsforeldre i større grad kan delta i møter på dagtid 

enn kveldstid. Kan ev. omformuleres til å legge til rette for større deltakelse for 

småbarnsforeldre el.l 

Innstilling: Anses innarbeidet  

 

Endringsforslag 15 
 

Forslagsstiller: marthe hammer 

Uttalelse: stemmerettsjubileet 

Type: Endre 

Linjenr: husker ikke 

Sidenr: husker ikke 

Forslagstekst: 

Endre fra 40% kvinner på listene til  

 

Minst 40% av begge kjønn på listene til stortingsvalget, mens sametingsmodellen 

legges til grunn for kommune og fylkestingsvalget. Altså at man drøfter 

likestillingsstatus før hvert valg. 

Innstilling: Anses innarbeidet i RED U32 

 

 

Red U32 
 
100 år med stemmerett; på tide å bli hørt!  
 
I år feires 100 år med stemmerett for kvinner i Norge. Historien viser at det både 
er nødvendig med kollektiv handling, organisering og politisk representasjon for 
å fremme kvinners interesser.  Stemmerett har vært en forutsetning for kvinners 
rett til å bestemme over egen kropp, styre egen økonomi, ta ut skilsmisse, få lik 
lønn for likt arbeid og barnehageplass.  
 



Selv om kvinner har nådd langt, har vi likevel ikke nådd langt nok. Fremdeles blir 
kvinners interesser og perspektiver på politikk og samfunn skjøvet i bakgrunn 
og usynliggjort. Fremdeles domineres politikken av hvite menn. Mangfold i 
politiske organer er viktig først og fremst for kvaliteten på beslutninger som 
fattes, men også for legitimiteten til demokratiet.  
 
Hets, diskriminering og seksualisert trakassering er gift for demokratiet. Kvinner 
som deltar i den offentlige debatten rammes i skremmende stor grad av grov 
sjikane og trakassering. Hets og trakassering er en trussel mot ytringsfrihet og 
kvinners deltakelse i demokratiet.   
 
Stemmerett og valgbarhet ser ikke ut til å gi kvinner tallmessig uttelling i form av 
representasjon. Hvite menn i alderen 45-60 år er overrepresentert på alle 
politiske nivåer. De er i flertall på Stortinget, blant ordførerne og i 
kommunestyrene. Kun i et fåtall av landets kommuner er flertallet av 
representantene kvinner. I en rekke kommune er kvinner kraftig 
underrepresentert, i noen kommuner er under 10 % av 
kommunestyrerepresentantene kvinner. I stemmerettsåret 2013 vil SV derfor 
sikre kvinner økt representasjon gjennom å 
 
- innføre en bestemmelse i valgloven om at kommunestyrer og fylkesting høsten 
før valg drøfter likestillingsstatus i det gjeldende folkevalgte organet, og at den 
folkevalgte forsamlingen avgjør om det skal stilles krav om at hvert kjønn skal 
være representert med minst 40 prosent på valglister ved det kommende valget, 
slik Sametinget gjør. 
- oppfylle hovedintensjonen om lik kjønnsbalanse. Det betyr at kommuneloven § 
36, 1 må endres. Vi må hindre smutthull som tillater overrepresentasjon av et 
kjønn når vervene fordeles i Formannskap og utvalg. Dette må også gjelde for 
lederposisjoner i nevnte organer 
- i større grad legges til rette for at småbarnsforeldre kan delta på lik linje med 
andre i folkevalgte forsamlinger, f.eks. ved barnepassordninger og tilpasning av 
møtetidspunkt 
 
Etter 100 år med stemmerett er det på tide at kvinner blir hørt! Det er grunn til å 
feire seirene, men vi må også erkjenne at vi ikke er kommet langt nok. SV vil 
derfor feire stemmerettsjubileet med fokus på tiltak som kan få flere kvinner i 
politikken. Gjennom representasjon, praktisk politikk, aktive prioriteringer og 
kollektiv handling, vil kvinners stemmerett få sin rettmessige verdi og 
gjennomslagskraft. 
 
  



U38. Gul stripe og hyppige ferjeavgangar i distrikta 
 

Endringsforslag 16 
 

Forslagsstiller: Åsmund Møll Frengstad 

Uttalelse: U38 

Type: Endre 

Linjenr: 12-13 

Sidenr: 56 

Forslagstekst: 

Også i distriktene er det viktig med gode kollektivtilbod, både til og fra sentre og 

ut til distriktene. Samtidig som det skal være kollektivtilbud som knytter 

landsdelene våre sammen. 

Forklaring: 

det er ikke bare timesekspressen som binder landet sammen, samt at det er ikke 

bare i de geografiske "distriktet" som trenger å bedre kollektivtilbudet 

Innstilling: Anses innarbeidet i RED U38 1 

Endringsforslag 17 
 

Forslagsstiller: Ingvild Reymert 

Uttalelse: U38 

Type: Legg til 

Linjenr: 16 

Sidenr: 1 

Forslagstekst: 

SV vil at staten går sammen med Oslo kommune og blir enig om et forpliktende 

spleiselag for å igangsette byggingen av ny tog- og t-banetunnell i Oslo. 

Tunnellene vil ha avgjørende ringvirkninger langt utover egne bygrenser. 

Forklaring: 

Innstilling: Anses innarbeidet i RED U59 1  

 

Endringsforslag 18 
 

Forslagsstiller: Eskild Gausemel Berge 

Uttalelse: U38 

Type: Endre 

Linjenr: 07.08.2013 

Sidenr: 56 

Forslagstekst: 

Endre "Vegnettet skal oppgraderast til to køyrefelt og merkast med gul 

midtstripe. Farlege strekningar skal rassikrast, og vi vil ha auka utbygging av 

gang- og sykkelvegar" 



 

Til: "Vegnettet skal oppgraderast til to køyrefelt og merkast med gul midtstripe. 

Farlege strekningar skal rassikrast, det skal settes opp midtdeler og sidegjerder 

på ulykkesveger og vi vil ha auka utbygging av gang- og sykkelvegar" 

Forklaring: 

Det vil reddes forferdelig mange liv hvis vi bygger veger ut i bredden, og setter 

opp midtdeler og sidegjerder det vi vet som er utsatte ulykkesstrekninger. 

Midtdeler og sidegjerder er det Statens veivesen og trygg trafikk vet vil redde 

flest liv langs dagens veier. 

 

Trygge veier, er sikre veier, sikre veier, er gode veier og gode veier betyr SV-

velgere. Og hvem vil ikke ha flere stemmer til SV? 

 
Innstilling: Avvises til fordel for RED U38 1 

 

Red U38 1. 
 
Gul stripe, hyppige ferjeavgangar og jerbane i distrikta 
 
SV vil utvikle gode, grøne og trygge transportløysningar for heile landet. Folk 
skal kunne kome seg trygt fram same kor i Noreg dei bor.  
 
Stamvegnettet må breddeutvidast i tråd med retningslinene for stamvegnettet og 
merkast med gul midtstripe. Farlege strekningar skal rassikrast, og vi vil ha auka 
utbygging gang- og sykkelveg.  
 
I ”Fjord-Noreg” er ferja i mange år framover livsnerven for mange lokalsamfunn. 
SVs mål er 20 minutts-avgangar på stamvegstrekningane, og utvida ferjetilbod 
på riks og fylkesvegar.  
 
Også i distrikta er det viktig med gode og tilpassa kollektivtilbod, og vi vil ha 
betra busstilbod mellom landsdelane og gode tilføringsruter.  
 
SV vil satse på tog også i distrikta for å betre kollektivtilbodet for vanlege folk og 
for å få meir gods over frå veg og fly til bane. Elektrifisering av gjenstående baner 
som i dag er dieseldrevet. Dette vil gi muligheter for mer gods over på bane, en 
mer klimavennlig løsning, og økt regularitet og bedret persontransport. Dette 
inkluderer fjernstyring, bygging av krysningsspor og godsterminaler.  
 
Innstilling: Vedtas 
  



U37. Fisk foran olje 

Endringsforslag 19 
 
Forslagsstiller: Endre Flatmo 
Uttalelse: U37 
Type: Legg til 
Linjenr: 1 
Sidenr: 55 
 
Forslagstekst: 
Dagens kvoteordning og prisen på fartøy gjør rekruteringen til kystfisket 
vanskelig. SV ønsker at ungdom som vil ut i kystfisket skal få mulighet til det 
gjennom at staten bidrar med lån eller støtte til kjøp av ens først båt, og at kvoter 
må settes av til ungdom som vil inn i næringen. Fisk er framtida, da må 
rekruteringen sikres. 
 
Innstilling: Avvises til fordel for U37 RED 2 

 

RED U37 2 
 
Forslagsstiller: Redaksjonsnemnda 
Uttalelse: U37 
Type: Legg til 
Linjenr: 1 
Sidenr: 55 
 
Forslagstekst: 
Dagens kvoteordning og prisen på fartøy gjør rekruteringen til kystfisket 
vanskelig. SV ønsker at ungdom som vil ut i kystfisket skal få mulighet til det 
gjennom at staten bidrar investeringstilskudd til kjøp av første båt, og at det 
etableres kvoteordninger for ungdom som vil inn i næringen. Fisk er framtida, da 
må rekruteringen sikres. 
 
Innstilling: Vedtas 
 

 

Endringsforslag 20 
 

Forslagsstiller: Per Kjær 

Uttalelse: U37 

Type: Legg til 

Linjenr: 3 

Forslagstekst: 

 

Vern av Skagerak mot oljeboring innarbeidet i U37 



Innstilling: Anses innarbeidet i RED U37.  

 

 

Endringsforslag  21 
 

Forslagsstiller: Johnny Ingebrigtsen 

Uttalelse: U 37 

Type: Legg til 

Linjenr: 6 

Sidenr: 55 

Forslagstekst: 

Ordningen med det tidligere statlige "Line egnetilskuddet", må gjeninnføres. 

Dette for å stimulere til fangst av høykvalitets fisk.  

 

Som en førevar ordning og holdning, må videre fangst av lodde i Barentshavet 

stoppes, når torskebestanden er så stor som nå. 

 

Forklaring: 

Innstilling: Første avsnitt (om line egnetilskuddet) vedtas. Andre avsnitt 

(om lodde i Barentshavet) avvises 

 

Endringsforslag 22 
 

Forslagsstiller: Kurt Atle Hansen 

Uttalelse: U37 

Type: Legg til 

Linjenr: 6 

 

Forslagstekst: 

Intiativ for miljøsertifisering for å gi kvalitet og merverdi i kystfiske må følges 

opp av Fiskeri- og Kystdepartementet. Det må bl.a. vurderes en nordisk ordning 

med økologisk sertifisering av villfanget fisk på linje med det som finnes for 

økologisk akvakultur og landbruk.  

 

Forklaring: 

Økologisk sertifisering er internasjonalt etablert som en seriøs miljøsertifisering 

som tar hensyn til lokalsamfunn i tillegg til bestand, dyrehelse m.m.Dette vil 

fange opp behovet for norske kystfiskere bedre enn MSC-ordningen til WWF, som 

den industrielle havfiskeflåten i Norge ønsker. Oikos Økologisk Landslag har 

arbeidet en tid med saken sammen med noen andre miljø, og myndighetene må 

nå på banen. 

 



Tidligere fiskeriminister Svein Ludviksen fikk igangsatt en nordisk prosess med 

sertifisering, men denne er ikke fulgt opp. Det er motstand fra Norges Fiskarlag 

og havfiskeflåten, mens Norges Kystfiskarlag er enig i at en kvalitets-sertifisering 

for kystflåten må etableres. Dette viser greit de politiske og bransjemessige 

skillelinjene som SV må følge opp ift fiskerinæringa. 

 

Innstilling: Vedtas 
 

Red 23 
 
Forslagsstiller: Redaksjonsnemnda 
Uttalelse: U37 
Linjenr: 26 
Type: legg til 
Forslagstekst:  
 
Mørebankene er fødestua til silda. SV ønsker også at Mørebankene skal være 
oljefritt. SV mener også at det ikke bør åpnes for ny oljeboring i Skagerrak.  
 
Innstilling: Anses innarbeidet i RED U37.  
 

 

Endringsforslag 24 
 
Forslagsstiller: Line Karlsvik 
Type: Legg til 
Linjenr: Etter linje 26 
Sidenr: 1 
 
Forslagstekst: 
Mørebankene er fødestua til silda. SV ønsker også å verne dette sårbare området, 
og vil si nei til olje- og gassvirksomhet der dette vil kunne sette vår fornybare 
ressurs, silda, i fare. 
 
Forklaring: 
Saken er svært viktig i seg selv, fordi Forvaltningsplan for Norskehavet snart skal 
revideres og det er avgjørende for silda, sjøfuglen på Norges sørligste fuglefjell 
på Runde og livet i havet/ på kysten blir vernet mot petroleumsaktivitet. I Møre 
og Romsdal slåss SV mot Venstre og De Grønne, som begge har vern av 
Mørebankene som hovedsak. Vi er derfor avhengig av å vise til gode 
formuleringer på dette området!  
 
Innstilling: Anses innarbeidet i RED U37   



U59. Grønne byer med rom for alle 

Endringsforslag 24 
 

Forslagsstiller: Gunnell Sandanger 

Uttalelse: U59 

Type: Legg til 

Linjenr: 33 

Sidenr: 82 

Forslagstekst: 

SV vil at staten går sammen med Oslo kommune og blir enig om et forpliktende 

spleiselag for å igangsette byggingen av ny tog- og t-banetunnell i Oslo. 

Tunnellene vil ha avgjørende ringvirkninger langt utover egne bygrenser. 

Forklaring: 

Innstilling: Anses innarbeidet i RED U59 1.  

 

 

Endringsforslag 25 
 

Forslagsstiller: Steinar Nørstebø 

Uttalelse: U 59 

Type: Legg til 

Linjenr: 33 

Sidenr: 82 

Forslagstekst: 

I Bergen betyr dette bybane til alle bydeler, i Trondheim traseer for superbusser, i 

Stavanger nye bane eller buss løsninger, i Oslo ny T banetunell 

Forklaring: 

Innstilling: Anses innarbeidet i RED U59 1,  

 

 

Endringsforslag 26 
 

Forslagsstiller: Runar Gravdal 

Uttalelse: u 59 

Type: Endre 

Linjenr: 0 

Sidenr: 0 

Forslagstekst: 

• tilleggsforslag til u59 

 

Sv krever få til finansiering av den massive utbyggingen vi alle drømmer om, får 



og få godstransporten av veiene og en transportsektor som ikke er en trussel mot 

klimaet og folkehelsen i byene. 

-vi må elektrifisere all jernbane. 

- bygge intercitypentagrammeraskt d.v.s også ringeriks banen og dobbeltspor til 

kongsberg 

-starte bindende planlegging og regulering av høyhastighetsbaner for å gi 

føringer for tidlige jernbaneutbygginger som har konsekvenser for kjøretid med 

høyhastighet mellom de store byene i Norge 

-vi aksepterer ikke at dette blir satt opp mot andre jernbaneprosjekter som gods 

og intercity eller elektrifisering. 

-Vi vil ha en helhetlig og sammenhengende fornyelse av norsk jernbane som 

både løser lokaltrafikk, intercity, høyhastighetsbaner og godstransport i ett.  

Runar Gravdal Buskerud 

 

Forklaring: 

Leverte med mange feil og mangler første gangen. 

Innstilling: Avvises 

 

RED U59 1 
Forslagsstiller: Redaksjonsnemnda 

plassering: Linje 33 

Type: legg til ny siste leddsetning 

 

”Hvor de store prosjekter med størst effekt, prioriteres”  

Innstilling:Vedtas  

 

RED U59 nr 2 
Forslagsstiller: Redaksjonsnemnda 

Linje 11.  

 

Type: Endre 

Ved fravær av offentlig engasjement for byene overlates utviklingen til markedet 

Innstilling: Vedtas 
 
  



U1.  Norge må ut av EØS 
 

Endringsforslag 27 

Forslagsstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 

Uttalelse: U1 

Type: Endre 

Linjenr: 3 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

det som står på linje 4-5 i U5 (Rogaland) settes inn i forkant av det som står på 

linje 4-5 i U1. 

Forklaring: 

 
Innstilling: Ansett innarbeidet i RED U1. 
 

Endringsforslag 28 
 

Forslagsstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 

Uttalelse: U 1 

Type: Endre 

Linjenr: 7 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

Gjøre endringer slik at setningen blir slik: 

 

…. , slik vi har sett da Norge brukte reservasjonsretten mot postdirektivet, 

forsvarte tollvernet på landsbruksvarer, opprettholdt hjemfallsretten og i 

forsvaret av ILO 94.  

 

Forklaring: 

 
Innstilling: Ansett innarbeidet i RED U1. 
 

Endringsforslag 29 
 

Forslagsstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 

Uttalelse: U 1 

Type: Endre 

Linjenr: 09.10.2013 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 



Stryke ordet “Troms” og endre setningen slik at den blir slik: 

SV arbeider for at Norge skal erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale med EU. 

 

Forklaring: 

Innstilling: Ansett innarbeidet i RED U1.  
 

Endringsforslag 30 

 

Forslagsstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 

Uttalelse: U 1 

Type: Endre 

Linjenr: 14-15 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

Stryke fra “Oppslutningen …” til og med “… , samtidig som” + stryke ordet 

“Eksempler?”på slutten, slik at det blir stående igjen: 

 

Kapitalkreftene benytter krisa til å gå til angrep på arbeiderklassens 

levestandard og rettigheter. 

 

Forklaring: 
 
Innstilling: Avvises til fordel for RED U1.  
 

Endringsforslag 31 
 

Forslagsstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 

Uttalelse: U 1 

Type: Endre 

Linjenr: 22 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

Stryke ordet “og” og sette inn et tillegg på slutten av setningen, slik at den blir: 

 

… direktiver, forordninger og regelverk for det indre markedet, slik disse til 

enhver tid fortolkes av EU-kommisjonen og EU-domstolen. 

 

Forklaring: 

 
Innstilling: Anses innarbeidet i RED U1.  



 

Endringsforslag 32 
 
Forslagsstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 
Uttalelse: U 1 
Type: Endre 
Linjenr: 22-23 
Sidenr: 2 
Forslagstekst: 
Stryke hele setningen som begynner med “Rundt 70 prosent …” 
 
Forklaring: 
Gir holdepunkt for å vri debatten om EØS over på debatten om ikkje EØS er like 
ille som EU-medlemskap - ein debatt vi ikkje ønskar å ha gåande no! 
 
Innstilling: Anses innarbeidet i RED U1.  
 

Endringsforslag 33 
 

Forslagsstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 

Uttalelse: U 1 

Type: Endre 

Linjenr: 24-29 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

Fra “I de senere åra …” endres til 

 

EU-domstolen har med en serie dommer fastslått at grunnleggende faglige 

rettigheter heretter skal underordnes markedsfrihetene til EU. Dommene 

angriper fagorganisertes rettigheter i inngåtte tariffavtaler og demokratisk 

vedtatte lover for arbeidslivet, og gjennom EØS kan disse også komme til å få 

betydning i Norge. 

 

Forklaring: 

 

Innstilling: Anses innarbeidet i RED U1.  
 

Endringsforslag 34 
 

Forslagsstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 

Uttalelse: U 1 



Type: Endre 

Linjenr: 30-34 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

Det som står i forslaget fra Troms erstattes med det som står på linjene 716-719 i 

Landsstyrets forslag til arbeidsprogram 

 

Forklaring: 

 

Innstilling: Anses innarbeidet i RED U1.  
 

Endringsforslag 35 
 

Forslagsstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 

Uttalelse: U 1 

Type: Endre 

Linjenr: 35-36 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

Endres til 

 

Velgerne skal vite hvor de har SV. Vi fortsetter arbeidet for at EU skal måtte 

akseptere at tariffavtaler, arbeidsmiljøloven og alle ILOs kjernekonvensjoner skal 

ha forrang framfor EØS-avtalen. 

 

Forklaring: 

Dette er kjernespørsmåla som vi kjem til å måtte kjempe om i tida framover, i eit 

nært samarbeid med fagrørsla. Gir akkurat rett "punch" til slutt i uttalen. 

 

Innstilling: Avvist til fordel for RED U1.  
 

Endringsforslag 36 
 

Forslagsstiller: Torbjørn Dybsand 

Uttalelse: U1 Norge må ut av EØS 

Type: Fjern 

Linjenr: 1 

Sidenr: 36 

Forslagstekst: 

Uttalelse U2 (SV krever enn grundig debatt rundt EØS-spørsmålet) danner 



grunnlag for landsmøtets uttalelse om Arbeidsliv og EØS, på bekostning av 

uttalelse U1 (Norge må ut av EØS). 

Forklaring: 

 

Innstilling: Avvist  
 

Endringsforslag 37 
 

Forslagsstiller: Rolf Bersås,Andreas Halse, Anne Kolstad, Oddrun Årflot, Bernt-

Leon Hellesø 

Uttalelse: U1 

Type: Legg til 

Linjenr: Tilleggs avsnitt 

Sidenr: Tillegs avsnitt til U! 

Forslagstekst: 

At tariffavtaler og arbeidsmiljøloven skal ha forrang fremfor EØS avtalen. 

 

Disse kravene må ha juridisk status i forhold til EU, dette må også formelt 

aksepteres av EU 

Forklaring: 

 
Innstilling: Ansett innarbeidet i RED U1.  
 

Endringsforslag 38 
 

Forslagsstiller: Audun Herning 

Uttalelse: U1 

Type: Endre 

Linjenr: 1 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

1. Ny tittel. «Norge ut av EØS, og solidaritet med folk i EU 

Forklaring: 

 
Innstilling: Avvises til fordel for RED U1.  
 

Endringsforslag 39 
 

Forslagsstiller: Tine Søderstrøm Knutsen 



Uttalelse: U1 

Type: Legg til 

Linjenr: 11 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

Dagens uregulerte arbeidsinnvandring legger stort press på lønns- og 

arbeidsvilkår og skjer i stor grad på arbeidsgivernes premisser. SV mener at 

denne innvandringen må underlegges strengere reguleringer enn i dag for å 

hindre sosial dumping.  

Forklaring: 

 
Innstilling: Ansett innarbeidet i RED U1.  
 

Endringsforslag 40 
 

Forslagsstiller: Audun Herning 

Uttalelse: u1 

Type: Legg til 

Linjenr: 21 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

«I denne situasjonen er det viktig at Norge stiller seg solidarisk med befolkninga 

i EU. Norske lån og politiske krav må ikke bidra til privatisering, angrep på 

velferdsstaten, redusert suverenitet over nasjonale budsjetter, eller svekkede 

arbeidsvilkår. Det vil være umulig å opprettholde vår velferdsstat samtidig som 

den rives ned i våre naboland. Norge skal, i de fora vi har anledning til det, stille 

den internasjonale spekulasjonsøkonomien til ansvar økonomisk og politisk, og 

ikke la vanlige folk sitte med regninga.» 

Forklaring: 

Viktig at vi også stiller oss solidarisk med folk i EU og ikke bare snakker om oss 

selv.  

 
Innstilling: Ansett innarbeidet i RED U1.  
 

Endringsforslag 43 
 

Forslagsstiller: Audun Herning 

Uttalelse: U1 

Type: Endre 

Linjenr: 04.11.2013 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 



Flytte teksten på linje 4-11 til etter eventuelt nytt avsnitt som starter på linje 21 

Forklaring: 

Rent redaksjonelt hvis forslaget om nytt avsnitt går gjennom. Da vil man først 

snakke om krisa i EU og solidaritet med de politiske kampene som pågår der for 

så etterpå snakke om EØS og at Norge bør ut. 

 
Innstilling: Avvist  
 

Endringsforslag 44 
 

Forslagsstiller: Sofie Brunvoll 

Uttalelse: U 1 

Type: Fjern 

Linjenr: 7 -9 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

Stryke tekst 

Forklaring: 

Det er ikke nødvendig å nevne våre planer fremover i EØS når vårt egentlige krav 

er å avslutte avtalen. 

 
Innstilling: Avvist  
 

Endringsforslag 45 
 

Forslagsstiller: Sofie Brunvoll 

Uttalelse: U 1 

Type: Legg til 

Linjenr: 37 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

SV sier JA til folkestyre og demokrati, og NEI til en liberalistisk politikk. 

Forklaring: 

 

Innstilling: Avvist  
 

 

Endringsforslag 46 
 



Forslagsstiller: Hilde Mari Bjørne 

Uttalelse: U 1 

Type: Legg til, endre, stryke 

Linjenr: div 

Sidenr: 2 

Forslagstekst: 

Linje 9: Endre fra ”Troms SV” til ”SV” 

Linje 15: Stryke ”Eksempler?” 

Linje 16: Endre til ”EU er et tydelig politisk redskap for kapitalismen” 

Linje 19: Stryke ”dagens” 

Linje 20: Stryke ”derfor” 

Linje 21: Stryke hele setning 

Linje 35: Stryke ”Velgerne skal vite hvor de har SV” 

Linje 35-36: Endre setning til ”SV skal fortsette arbeidet mot EØS og sosial 

dumping, og for et anstendig arbeidsliv til alle gjennom en styrking av 

fagbevegelsen og ved å ivareta arbeidernes rettigheter. 

 

Forklaring: 

 

Innstilling: Ansett innarbeidet i RED1  
 

 

RED U1 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen for uttalelser 
 
Ny norsk samarbeids- og handelsavtale med EU 
 
Europa er inne i dyp økonomisk krise. Økt massearbeidsløshet og dramatiske 
kutt i velferdsordningen rammer mange land. Det er viktig at Norge støtter de 
kriserammede landene på en slik måte at arbeidsfolks interesser fremmes og 
motstanden mot EUs ensidige kuttpolitikk styrkes. 
 
I Norge svekker EØS-avtalen folkestyret ved å gjøre Norge til en passiv mottaker 
av lovverk fra EU. Avtalen medfører en unødvendig detaljregulering av en rekke 
samfunnsområder i Norge, og undergraver viktige nasjonale virkemidler 
innenfor miljø-, arbeidslivs-, og distriktspolitikk. Ulempene ved avtalen er større 
enn fordelene. SV ønsker derfor at EØS-avtalen på sikt erstattes av en ny 
samarbeids- og handelsavtale mellom Norge og EU. En ny avtale må beskytte 
interessene til arbeidsliv og fagbevegelse, samtidig som norsk eksportnæring får 
akseptable rammebetingelser for handel med EUs felles marked. Videre må en 
ny samarbeids- og handelsavtale sikre at EU ved EU-kommisjonen og EU-



domstolen ikke gis indirekte lovgivningsmakt i Norge på samme måte som 
dagens EØS-avtale. 
 
En hovedutfordring med EØS-avtalen er at den har fått et omfang som går utover 
det som ble forespeilet da avtalen ble inngått. Flere EU-dommer, nye direktiv og 
forordninger har utvidet EØS-avtalens virkeområde utover det som var 
gjeldende da avtalen ble inngått. Det er spesielt innenfor arbeidslivsområdet at 
EØS-avtalen er negativ ved at den svekker eksisterende rettigheter, og hindrer 
nyutvikling av en progressiv arbeidslivspolitikk.  
 
SV vil i kommende periode arbeide for: 
 
 At Norge stiller seg solidarisk med befolkningen i EU ved å gi lån og på annen 

måte understøtte velferdsstaten og hindre svekkede arbeidsvilkår. 
 

 At Norge i større grad benytter handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen til 
å bruke reservasjonsretten mot nye direktiver, herunder jernbanedirektivet 
IV. 
 

 At tariffavtaler og arbeidsmiljøloven ikke overstyres som følge av nytt EU-
regelverk, og at EØS-regelverket ikke fører til sosial dumping 

 
 At ILOs kjernekonvensjoner gis forrang fremfor EØS-avtalen regler på 

arbeidsliv. 

 

  



U13.  Det er ikke for sent å snu - la barna bli! 

Endringsforslag 47 
 

Forslagsstiller: Ådne Naper 

Uttalelse: sak 2. uttalelser 

Type: Legg til 

Linjenr: 35 - 38 

Sidenr: 15 

Forslagstekst: 

Redaksjonskommiteen anmodes om å innarbeide intesjonene i U 10 

"- Det er naturlig å sikre barnets beste gjennom endringer i forskrift. I 

erkjennelsen av at en forskriftsendring tar tid i vårt demokratisk byråkrati, 

mener vi at barn som har oppholdt seg i tre år eller lengre i riket fra en gitt 

dato,bør innvilges amnesti." --Inn i U 13 det er ikke for sent å snu  

 

Forklaring: 

Begrunnelse - viser til linje 29 - til 33 i U 18 - 

I 2004 Fikk vi stortinget med på å gi amnesti for barn som hadde vært lengre enn 

tre år,og 102 barn og deres familier fikk opphold. I 2007 fikk vi endret 

utlendingsforskriften slik at det skulle legges særlig vekt på barnets tilknytning 

til Norge i saker som gjelder lengeværende barn.  

 
Innstilling: Ansett innarbeidet i RED U13. 
 

Endringsforslag 48 
 

Forslagsstiller: Marianne Borgen 

Uttalelse: U13 

Type: Legg til 

Linjenr: 4 

Sidenr: 21 

Forslagstekst: 

Nåværende tekst er dels utdatert og noen feil tall. 

 

Jeg vil at det skal komme tydleige fra at SV vil; 

 
➡Barnets beste skal gå foran flyktningpolitiske hensyn 

Avvikle ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for ungdom mellom 16 og 

18 år, vil vil bruke det humanitære rommet i loven som kan gi ungdommene 

opphold på humanitært grunnlag. 

Sikre videregående skole til alle ungdommer i asylsøkerfasen. 

Sikre retten til barnehagepplass til barn i asylfasen. 



SV vil innføre en regulariseringsordninig, slik at ingen barn blir papirløse, eller 

har såkalt papirløse foreldre som har bodd he ri i over ti år. 

Det bør vurderes å sette en grense for når nok er nok, for et barn som har ventet 

lenge på en endelig avklaring. 

Forklaring: 

 

Forklaring: 

 
Innstilling: Ansett innarbeidet i RED U13. 
 

 

RED U13 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen for uttalelser 

 
La barna bli! 
SV gleder seg over seieren Nathan og foreldrene vant i Oslo tingrett. Nathan, som 
er født og oppvokst i Norge, får endelig lov til å bo i sitt hjemland. Fortsatt er det 
mange som har sin barndom på vent. Ved årsskiftet var det over 600 asylbarn 
med endelig avslag som hadde bodd i Norge i mer enn tre år. Disse barna er ikke 
skyld i den situasjonen de har kommet opp i. Barnekonvensjonen gjelder for alle 
barn i Norge. Asylbarn er barn vi alle har medansvar for. Rettighetene deres blir 
ikke respektert. Norge må ta ansvaret, og sette hensynet til barns beste først i 
behandling av asylsøknader.  
 
SV vil avvikle ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for ungdom mellom 
16 og 18 år. Ungdom som etter en tid på flukt endelig har kommet til Norge og i 
trygge omgivelser, håper på oppholdstillatelse som kan bringe dem over i en 
forutsigbar situasjon med trygge voksne rundt seg, skolegang og hverdagsliv 
med jevnaldrende. Denne forutsigbarheten får ikke disse ungdommene. Norge 
må bruke det humanitære rommet i loven som kan gi ungdommene opphold på 
humanitært grunnlag.  
 
I forhandlingene om fortsatt rød-grønn regjering etter valget i 2013 må det være 
en prioritert oppgave for SV å sørge for at asylbarnas rettigheter blir ivaretatt.  
 

Derfor vil SV: 

 At Norge skal ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen som gir 

individuell klagerett 

 Ha et nytt regelverk som setter hensynet til barns beste foran 

innvandringsregulerende hensyn. Når dette er etablert, må barna få ny 

behandling i førsteinstans.  

 Barn som har vært her 3 år eller mer må få bli i landet på humanitært 

grunnlag 



 Sørge for at ingen lengeværende asylbarn sendes ut av landet før de har 

fått behandling etter nytt regelverk  

 Ha rett til videregående skole for alle ungdommer i asylsøkerfasen 

 Ha rett til barnehageplass til barn i asylsøkerfasen 

 
 
  



U24.  Faglighet, frihet og forebygging – SVs styringsreform for 
sykehusene 

Endringsforslag 49 
 

Forslagsstiller: Gernot Ernst 

Uttalelse: 24 

Type: Endre 

Linjenr: 20 

Sidenr: 33 

Forslagstekst: 

"(...) skal være personer md helefalig komptanse" 

 

erstattes med 

 

"(...) ska være helsearbeidere fra samme region" 

Forklaring: 

Helsefaglig kompetanse inkluderer også helseøkonomer ol. De sk gjerne gi rå, 

men de sa ikke bstemme. Betegnelsen helsearbeidere inneholder folkfra 

grassrota med praktisk erfaring. 

 

"fra samme region". Hvis dette ikke er med, kan det bety at styrene blir 

bemannet av helsearbeidere som i virkeligheten er blitt medlem av eliten i Oslo 

med stor avstand tl virkelighet. 

 
Innstilling: Avvist til fordel for RED U24. 
 

Endringsforslag 50 
 

Forslagsstiller: Olav Sanness Vika 

Uttalelse: U24 

Type: Endre 

Linjenr: 19 - 20 

Sidenr: 33 

Forslagstekst: 

Regjeringen oppnevner et flertall av styremedlemer som er politikere. 

 

Nest siste settning; " Dagens praksis ...." strykes. 

Forklaring: 

Ift disensen ønsker jeg politisk styring av helsevesenet (ikke fag styrer), men ikke 

forvaltinings modell - ikke konsern modell. 

 



Et av problemmene for politkere er at de i dag styrer "aksjeselskap" gjenom en 

aksjeslskaps lignede lovgivinging slik at de bedriftsøkonomiske ikke 

helsepolitiske hennsynene styrer. 

 

Forklaring: 

 
Innstilling: Ansett innarbeidet i RED U24. 
 

Endringsforslag 51 
 

Forslagsstiller: Gernot Ernst 

Uttalelse: U24 

Type: Endre 

Linjenr: 29 

Sidenr: 33 

Forslagstekst: 

Opprinnelig tekt strykes og erstattes med: 

 

"Kun regionl helseråd forslår helsearbeidere til de regionale helsestyrene. 

Regjeringen oppnevner medlemmer blant de foreslåtte." 

Forklaring: 

Dette vil styrke helserådene som er inndirekte valgt gjennom fylkestingene og 

dermed demokratiskere organer enn departementet. En kan tenke seg en 

ordning hvor helserådene foreslår flere kandidater slik at departementet kan ien 

viss omfang velge blant de. 

 
Innstilling: Avvist til fordel for RED U24. 
 

Endringsforslag 52 
 

Forslagsstiller: Pål S Mathiesen 

Uttalelse: u24 

Type: Legg til 

Linjenr: 38 

Sidenr: 32 

Forslagstekst: 

Et godt helsetilbud til hele befolkningen krever at det gjøres lokale tilpasninger. 

Sykestuer og distriktsmedisinske senter er gode eksempel på dette og følger 

intesjonen i samhandlingsreformen. 

Forklaring: 



Uttalelsen nevner sykehus mange ganger. For å få et demokratisk tilbud i hele 

landet må steder med lange avstander finne lokale løsninger. Sykestuer er et slikt 

tilbud. 

 
Innstilling: Ansett innarbeidet i RED U24. 
 

Endringsforslag 53 
 

Forslagsstiller: Olav Sanness Vika 

Uttalelse: U24 

Type: Legg til 

Linjenr: 38 

Sidenr: 32 

Forslagstekst: 

Helsevesene på spesialist nivå må også fortsette å prioreter og ha fokus på de 

kroniske og sammesatte sykdomer. Sammastte sykdomer som ME, fibriomylargi, 

depresjoner koster samfunnet mye, men passer ikke inn i et helsevesen med 

fokus på diganoser, penger (DRG) og pasient strømmer. Ikke mist innen 

fagområdene rus og psykatri er en bred spesialisert sosialfaglig behandling 

nødvendig. Pasienten må få hjelp til mestre hverdagslivet, og sosialpsykriatisk 

behandling som rus kolektiver, behandlingshjem og DPSer må styrkes. Det trengs 

både samtidighet i behandlingen og større kompetanse en det 1. linja kan bygge 

opp. 

Forklaring: 

 
Innstilling: Ansett innarbeidet i  RED U24. 
 

Endringsforslag 54 
 

Forslagsstiller: Åsmund Møll Frengstad 

Uttalelse: U23/24 

Type: Legg til 

Linjenr: 0 

Sidenr: 0 

Forslagstekst: 

tillegg 

 

U23: Ikke sett rus omsorgen ut på anbud 

SV vil arbeide for at rusomsorg og behandlingsplasser innen rus ikke skal legges 

ut på anbud. Vi har i den siste tiden sett hvordan en behandlingsinstitusjon med 

langtidsplasser, der resultatene har vært svært gode. Der man i anbudsrundene 



taper, mens korttids institusjoner med rask behandling vinner frem.  

Mange steder i landet er det institusjoner som har bygget opp unike kompetanse 

på behandling og rehabilitering av rusmisbrukere. Fokuset bør være å få gitt ett 

godt tilbud til de som ønsker å bli rusfrie. Rusbrukere er en mangfoldig gruppe 

med ulike behov, utfrodringer og kvaliteter. Derfor må også tilbudet for 

rehabilitering bør være stort, variert og faglig godt. Derfor er det viktig at 

institusjoner som har fokus på det langsiktige og endelige målet om rusfrihet 

også for plass i Norges helsesystem. Derfor må det være en sammenhengende 

behandlingskjede, fra avrusning til behandling. Institusjoner som satser på terapi 

fremfor medikamenter, familiearbeid og langt ettervern, tilpasset de 

utfordringene som brukeren har tilkjennegitt i behandlingsprosessen – fordi vi 

mener at rusbehandlingen skal være noe mer enn sandpåstrøing. 

 

Derfor er det viktig at det er en helhetlig plan for helse sektoren og ikke et 

snevert syn på pasientgjennomstrømning som foretaksmodellen (New public 

managment) fører til. Sykdom handler om å kurere, ikke om hvor mange 

pasienter som har vært hos legen. 

Derfor ser SV i dagens situasjon at byråkratene i Helse foretakene ikke klarer 

eller ønsker å finne en løsning for langsiktige behandlings plasser. Derfor mener 

SV at politikerne må ta igjen styringen av helse og omsorgs sektoren, dette kan 

ikke overlates til helseforetakene, helsebyråkratene og et anbudssystem som 

setter profitt foran mennesker. SV ønsker ikke at markedsliberalismen skal styre 

rusomsorgen i Norge. Vi kan ikke sette de svakeste ut på anbud, dette har aldri 

vært SV politikk.  

 

Forklaring: 

dette er et viktig området og her er noen synspunkter som bør bakes inn i 

uttalelsen 

 
Innstilling: Ansett innarbeidet i  RED U24. 
 

Endringsforslag 55 
 

Tidsmerke: 15.03.2013 kl. 16.26.33 

Delegatnr: 107 

Forslagsstiller: Ola Kristian Johansen 

Uttalelse: U 24 - Helseuttalesen  

Type: Legg til 

Linjenr: U 24 

Sidenr: U 24 

Forslagstekst: 

Mange av de som ønsker legemiddelfri behandling, står i dag uten tilgjengelige 

døgntilbud i psykisk helsevern. En rekke brukerorganisasjoner står samlet bak et 



krav at det må opprettes legemiddelfrie enheter i alle landets helseforetak. 

 

Legemiddelfrie behandlingsforløp handler om valgfrihet. Ikke om å være for eller 

i mot medisiner. Det handler om muligheten til å velge den behandlingen du selv 

har tro på og ønsker. Behandlingskulturer for legemiddelfri behandling må 

videreutvikles, slik at kunnskapsutviklingen innenfor fagfeltet styrkes. 

 

Forklaring: 

Jeg overlater til redaksjonskomiteen å vurdere hvor teksten (og hvor mye av den) 

eventuelt skal taes inn. 

 

Innstilling: Avvist 
 

Endringsforslag 56 
 

Forslagsstiller: Olav Sanness Vika 

Uttalelse: U24 

Type: Endre 

Linjenr: 20 

Sidenr: 33 

Forslagstekst: 

Regjeringen oppnevener politikerer fra de fylkene som helseregionen omfatter. 

Forklaring: 

Tillegg i tidligere innsent elektronisk endringsforslag 

 
Innstilling: Avvist til fordel for RED U24 
 

Endringsforslag 57 
 

Forslagsstiller: Karin Wiik og Karin Andersen 

Uttalelse: U 24 

Type: Fjern 

Linjenr: 1 på s. 33 

Sidenr: 29 på s. 33 

Forslagstekst: 

Strykning 

Forklaring: 

Vi bør ikke definere sykehusmodell før denne er drøftet i partiorganisasjonen. 

Innstilling: Avvist (dissens: Astrid Olsen og Astrid Schmidt) 
 



Endringsforslag 58 

Forslagsstiller: Randi Reese, Snorre Valen 

Uttalelse: U24 

Type: Legg til 

Linjenr: 19 til 20 

Sidenr: 33 Endringsforslag 59 

 

Forslagstekst: 

Regjeringen oppnevner styremedlemmer som er valgte politikere i fylkestingene 

i helseregionen. 

Forklaring: 

 
Innstilling: Avvist til fordel for RED U24.  
 

 

Endringsforslag 59 
 

Forslagsstiller: Yvonne Wold 

Uttalelse: U24 

Type: Legg til 

Linjenr: 38 

Sidenr: 32 

Forslagstekst: 

I forbindelse med samhandlingsreformen kan rehabiliteringstjenesten lett bli en 

kasteball mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Vi ber 

redaksjonsnemda innarbeide en formulering som ivaretar et faglig sterkt 

rehabiliteringstilbud, særlig i distriktene. 

Forklaring: 

 
Innstilling: Avvist  
 

 

Endringsforslag 60 
 

Forslagsstiller: Bjørn Kjensli, Signy Ann Jørgensen 
Uttalelse: U24 
Type: Endring  
Linjenr: 1-38 
Sidenr: 33 



Forslagstekst: 
Forbedret foretaksmodell 
En ren konsernorganisering kan gi bedre kontroll og klarere ansvarsforhold enn 
i dag, og kan være en forbedring av dagens helseforetaksorganisering. Formålet 
er, i tillegg til bedre kontroll, å gi nasjonale og lokale folkevalgte organer større 
innflytelse på styringsdokumentene til helseforetakene. Styringsdokumentene 
som helseforetakene tar imot i dag i dag er sterkt preget av 
departementstenking, og lite preget av stortingsstyring. 
 
Sentrale elementer i en slik modell: 
Sykehusene skal styres gjennom en fireårig Nasjonal Helseplan, etter modell av 
Nasjonal Transportplan, som vedtas av Stortinget etter forslag fra regjeringen. 
Nasjonal Helseplan skal legge de store linjene for oppgaver og prioriteringer, 
samordning og arbeidsdeling, i og mellom de enkelte sykehusene i Norge. 
Nasjonal Helseplan kan legge føringer for opprettelser og nedleggelser av 
enkeltsykehus og større avdelinger. 
 
Et utvidet representativt RHF-styre, som har totalansvar for strategiske vedtak 
og et overordnet ansvar for driften 
 
Administrative små driftsstyrer for hvert sykehus, gjerne med 
brukerrepresentasjon på omgang mellom organisasjoner 
 
Alle styremedlemmene i RHF-styret blir nominert av og blant fylkestinget sine 
medlemmer og utpekt av Helse- og omsorgsministeren. 
 
Stortinget sender en årlig melding til RHF-styrene, med signal om hvilken 
utvikling og prioriteringer de ønsker.  
 
Fylkestingene sender en årlig melding til styrene i sykehusene, med signal om 
hvilken utvikling og prioriteringer de ønsker. 
 
Stortinget vedtar helseplaner som er førende for fagstatsråden, og som er 
knyttet opp mot statsbudsjettet for å sikre styringsevne.  
 

Forklaring: 

Annen modell 
 
Innstilling: Avvist  
 

RED U24  
Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen for uttalelser 

 
Faglighet, frihet og forebygging – SVs styringsreform for sykehusene 
Det skjer mye bra i norsk helsevesen.  Ukentlig går det 135 000 engasjerte og 
dyktige mennesker på jobb på sykehusene for å gjøre mennesker i Norge friske. 
Den teknologiske utviklingen utvider rammene både for hva vi kan behandles 



for, og den reduserer tiden det tar å behandle. Nordmenn blir stadig friskere, og 
norske sykehus er blant verdens beste. 
 
Samtidig er det flere store utfordringer med dagens måte sykehusene er 
organisert og drevet på: 

 Selv om ventetidene går ned er køene i helsevesenet fortsatt for lange. 

Hovedutfordringen er å gi alle pasienter riktig behandling til riktig tid. 

 Det er for stor avstand fra folk til makta i Helse-Norge, og for lite direkte 
politisk styring.  

 Det er for mye bruk av markedsmekanismer i finansieringen av 

sykehusene, noe som fører til unødvendig byråkrati og fare for feil 

prioriteringer. 

 Helsevesenet er for hierarkisk organisert, og de ansatte har for liten 

innflytelse over organiseringen av tjenestene de skal gi befolkningen. 

 Store pasientgrupper uten enkel diagnose, innen rus  og psykisk 

helsevern og pasienter med kroniske og sammensatte lidelser taper på 

dagens modell 

 
Ingenting av dette løses med mer privatisering og mer stykkprisfinansiering, slik 
høyresida i norsk politikk vil. Problemene løses heller ikke gjennom å bevare 
sykehusorganiseringen slik den er i dag. Vi trenger derfor en ny måte å 
organisere sykehusene på, hvor faglighet, frihet og forebygging naturlig løftes 
fram som styrende verdier. 
 
Faglighet:  En bedre faglig styring av sykehusene må innebære at det skal være 
det faglige, ikke prislappen på diagnosen som skal være styrende for 
vurderingene og prioriteringene i sykehusene. Faglige vurderinger undergraves i 
dagens helsevesen. Et eksempel på dette finnes innen rusbehandling, der 
korttidsplasser må vike for langtidsplasser fordi førstnevnte er mest lønnsomt. 
De kortsiktige anbudsprosessene i sykehusene fører til at sterke fagmiljøer 
raseres når ideelle organisasjoner taper anbud. 
  
Den norske helsetjenesten skal være fremtidsrettet, og en sterkere faglighet kan 
oppnås gjennom tettere samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer om 
forskning, innovasjon og utprøving av ny teknologi.   
 
Dissens 1 (Astrid Olsen og Astrid Schmidt): 
 
Vil ha inn følgende setning som tillegg: Vi må ha et mangfold i 
behandlingstilbudet, og blant annet sørge for at også behandlingskultur for 
legemiddelfri behandling videreføres, slik at kunnskapsutviklingen innenfor 
fagfeltet styrkes.  
 
 Frihet: De ansatte må gis tid og frihet til å gjøre en god jobb i møte med hver 
enkelt pasient. SV vil redusere rapporteringskravene for å sikre at de ansatte får 



bruke tiden sin på behandling, og ikke byråkrati. De ansatte må også sikres nok 
faglig frihet til å drive utvikling og innovasjon på eget arbeidssted. 
 
 Forebygging: I dag får sykehusene mer penger jo raskere og jo oftere de 
opererer folk. SV vil finansiere sykehusene gjennom rammefinansiering, men 
med rom for å finne løsninger som belønner regionene for å tenke mer 
forebygging. Aktivitetsbasert finansiering på den enkelte avdeling og det enkelte 
sykehus må ikke finne sted.  
 
Ny modell: En demokratisering av helsesektoren 
En ny sykehusmodell skal bestå av følgende elementer: 
 
1.      Helseforetaksloven erstattes av en forvaltningslov: Organiseringen av 
sykehusene endres ved at helseforetaksloven erstattes med en forvaltningslov, 
som gjør helseforetakene om til helseforvaltninger. Helseforvaltningene skal 
knyttes tettere opp mot det politiske systemet. 

2.      Nasjonal Helseplan: Sykehusene skal styres gjennom en fireårig Nasjonal 
Helseplan, etter modell av Nasjonal Transportplan, som vedtas av Stortinget 
etter forslag fra regjeringen. Nasjonal Helseplan skal legge de store linjene for 
oppgaver og prioriteringer, samordning og arbeidsdeling, i og mellom de enkelte 
sykehusene i Norge. Nasjonal Helseplan kan legge føringer for opprettelser og 
nedleggelser av enkeltsykehus og større avdelinger. Et godt helsetilbud til hele 
befolkningen krever at det gjøres lokale tilpasninger.  

3.      Eierskap, drift og finansiering: Sykehusene i Norge skal være statlig eide og 
statlig finansierte. Statlig styring av sykehusene skjer gjennom Nasjonal 
Helseplan. 

4.      Færre nivåer: I dag er helse-Norge organisert i tre nivåer: Helse- og 
omsorgsdepartementet, fire regionale helseforetak (RHF) og 20 ulike 
helseforetak (HF) med underliggende enkeltinstitusjoner (enkeltsykehus, 
akuttmottak, DPS, rusinstitusjoner osv.) SV vil redusere antall nivåer til to, og 
organisere sykehusene gjennom Helse- og omsorgsdepartementet og 
underliggende Helseregioner (HR). 

5.      Regionale helsestyrer og regionale helseråd: Hver HR skal ha et regionalt 
helsestyre og regionalt helseråd. Det er det regionale helsestyret i den enkelte 
helseregionen som gjør endelig vedtak om hvordan Nasjonal Helseplan skal 
følges opp i regionen. Det regionale helserådet skal konkretisere og 
foreslå årlige sykehusplaner for helseregionen, innenfor rammene av Nasjonale 
Helseplan og Stortingets vedtatte budsjetter, med signal om hvilke prioriteringer 
og utvikling de ønsker. 

7.      Avvikle aktivitetsbasert finansiering: Aktivitetsbasert finansiering bør i sin 
nåværende form avvikles. SV er åpen for at det åpnes for å belønne helseregioner 
eller sykehus etter bedre og mer kvalitative mål, og med mindre innslag enn i 
dag. Det bør blant annet være rom for å belønne de regionene som finner 
løsninger som bidrar til økt forebygging, eller som øker befolkningens helse. 

8.      Redusere rapporteringskravene: SV vil redusere den samlede mengden 
rapporteringskrav i helsevesenet, til fordel for økt faglig frihet 



Sykehusene i Norge skal drives etter forvaltningsmessige, ikke 
forretningsmessige prinsipper. Anbud må erstattes med langsiktige avtaler. 
Ingen private aktører må kunne etablere helsetilbud uten godkjenning fra det 
offentlige. 
 
Når sykehusene blir forvaltningsenheter følger regnskapsprinsippene av dette. 
Det skal vurderes å bruke mer nasjonal koordinering av innkjøp til det enkelte 
sykehus, slik at tid og penger frigjøres. Det skal inngås et felles nordisk 
samarbeid mellom sykehus, om behandling av spesielt krevende diagnoser 
og/eller dyrt medisinsk teknisk utstyr.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 


