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Del 1: Miljø, næring, samferdsel 1 

 2 

U1 - Karbonavgift til Fordeling (KAF) 3 

Forslagsstiller: Hordaland SV 4 

 5 

Verden har svært dårlig tid på seg til å avverge klimatrusselen. I 1997 ble Kyotoavtalen undertegnet og det kunne se ut 6 

til at verdenssamfunnet var klar til å innføre effektive klimatiltak. Men etter den tid har utslippene av klimagasser økt 7 

betraktelig. Dette faktum aleine viser at det trengs nye grep for å unngå farlige klimaendringer. 8 

 9 

Vi trenger en sterk folkelig bevegelse både i Norge og verden til forsvar for miljø og klima. Effektive klima- og 10 

miljøløsninger bør derfor ha egenskaper som mobiliserer folkelig støtte. Sosial rettferdighet er da avgjørende. Det er 11 

spesielt viktig i klimapolitikken, siden det er de fattige som rammes hardest av klimaendringer.  12 

 13 

Den kjente klimaforskeren James Hansens forslag til klimaløsning Karbonavgift til fordeling (KAF) er et enkelt system 14 

med innebygd sosial rettferdighet. En forutsigbart stigende avgift på utvinningen/importen av fossile drivstoff vil sørge 15 

for en gradvis utfasing av disse fra hele økonomien. De innsamlede midlene skal betales direkte ut med et likt beløp til 16 

alle innbyggere over 18 år, og halvt beløp til inntil to barn under 18 år per familie. 17 

 18 

Siden folk med god råd generelt har et langt høyere forbruk av fossile drivstoff, vil de også betale inn langt mer i avgift, 19 

mens de med dårligere råd og klimabevisst livsstil vil betale inn mindre. Ordningen vil derfor innebære en klar 20 

omfordeling fra rik til fattig, og premiere klimabevisst livsstil. Samtidig vil fordeling til innbyggerne samle støtte også fra 21 

folk og bevegelser som har liten tillit til politikerne og staten.  22 

 23 

KAF gir ved sin forutsigbarhet både næringsliv, det offentlige og folk flest tid til å planlegge omstillingen til en fornybar 24 

økonomi, og gir alle et merkbart dytt mot å starte med en gang. Dette vil raskt gi synlige konsekvenser for investeringer 25 

og planlegging på alle nivåer i samfunnet. 26 

 27 

Ordningen er ikke i seg selv tilstrekkelig til å avverge farlige klimaendringer, men vil bety et grunnleggende taktskifte i 28 

innenlandsk omstilling til fornybar økonomi. Samtidig vil ordningen innebære en kraftig styrking av den folkelige støtten 29 

for effektive klimatiltak. Det kan få avgjørende betydning ikke bare i Norge, men også ved at løsningen spres 30 

internasjonalt. 31 

 32 

I motsetning til kvotesystemenes ugjennomtrengelige regelverk er KAF et svært transparent og lett forståelig system. 33 

Det har også den fordelen at ett enkelt eller grupper av land kan innføre ordningen uten omfattende internasjonale 34 

avtaler. En enkel refusjonsordning for hele eller deler av avgiften ved eksport, og karbontoll på import av varer fra land 35 

som ikke har karbonavgifter, vil hindre at innenlandsk næringsliv blir rammet. Det vil samtidig være et stimuli til at 36 

handelspartnere innfører tilsvarende ordninger. 37 

 38 

Det bør også innføres en forutsigbar økende karbonavgift på olje- og gasseksporten fra sokkelen, men disse midlene bør 39 

ikke fordeles til innbyggerne, men kanaliseres til klimatiltak og -investeringer.  40 

 41 

Hordaland SV foreslår for SVs landsmøte at SV går prinsipielt inn for at KAF innføres i Norge, og at den grønne 42 

skattekommisjonen må utrede KAF. Partiet må ta opp diskusjonen internt, samt overfor andre folkelige organisasjoner 43 

og partier, den praktiske gjennomføringen av systemet, og hvilket nivå og stigningstakt avgiften bør ha 44 

  45 
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U2 - SV krever en helhetlig miljø og energipolitikk 46 

Forslagsstiller: Hordaland SV 47 

 48 

Norge og miljøet trenger en helhetlig miljø og energipolitikk, som ivaretar klima og naturvernhensyn. For SV handler 49 

dette først og fremst om mer tilrettelegging og stimulering til energisparing og effektivisering, men også om å ha en 50 

bevisst og styrt kraftutbyggingspolitikk, som ikke går på bekostning av grunnleggende naturvernhensyn.  51 

 52 

Naturen har ikke bare en egenverdi, men gir oss også frisk luft, mat og medisiner. Det finnes mange økosystemtjenester 53 

som naturen yter uten at vi har et bevisst forhold til det, og disse er i stor grad avhengige av et økologisk funksjonelt 54 

biologisk mangfold. Et eksempel på naturtyper som er under press er myr, som blant annet er karbonlager, flomdemper 55 

og et matfat for insektsregulerende fugler. Likevel har det foregått en omfattende tørrlegging av myr i store deler av 56 

Nord-Europa med storflommer som følge. Et annet eksempel er kystlyngheiene. Dette er flere tusen år gamle 57 

kulturlandskap, som huser mange viktige arter. Den tetteste hubrobestanden i Europa lever i kystlyngheiene på 58 

Helgelandskysten. Kystlyngheien trues av gjengroing, skogplanting og nedbygging. Et tredje eksempel er ålegrasengene, 59 

som er levested for kysttorsk og renser vannet. Disse er truet av småbåthavner, brygger, industriområder, mudring, 60 

oppfylling, veibygging og forurensing. 61 

 62 

Den globale utviklinga for biomangfoldet er tungt belagt i den vitenskaplige litteraturen, og en banebrytende studie i 63 

tidsskriftet Science, viste nylig at artene dør ut 1000 ganger raskere enn hva som er naturlig, og ti ganger raskere enn 64 

det vitenskapen har trodd til nå. Norge har ratifisert FN-konvensjonen for biologisk mangfold og har således forpliktet 65 

seg internasjonalt til å stoppe tap av biologisk mangfold. Det foregår i dag en storstilt utbygging av vann og 66 

vindkraftverk. Dette er en villet utvikling fra myndighetenes side, og ofte begrunnes det med klimahensyn. Det gjør at 67 

store deler av kraftbransjen i dag seiler under grønt flagg selv om det ofte er sterke pengeinteresser som ligger bak. 68 

 69 

På grunn av el-sertifikatordningen har vi fått en markant økt utbygging av vannkraft, og da er det spesielt småkraftverk 70 

som utpeker seg i søknadsbunken hos NVE. I skrivende stund ligger det inne 598 vannkraftsøknader, hvorav 447 er 71 

småkraftverk (1 til 10 MW). Sammen med Nordland er Hordaland og Sogn og Fjordane utsatt for et spesielt stort 72 

utbyggingspress. For Hordaland ligger det inne 94 vasskraftsøknader (hvorav 62 er småkraftverk) i kø hos NVE, og BKK 73 

rapporterer at de har kjennskap til over 350 konkrete planer for nye kraftverk i sitt område. I Hordaland er det nå 14% 74 

gjenværende utbyggbare vassdrag  (4054 GWh). Fortsetter vi utbyggingen i samme tempo som de siste 5 årene vil alle 75 

vassdrag, forutenom det som er vernet, være utbygd innen 2042. Utviklingen har medført at bl.a. Naturvernforbundet 76 

ønsker å erstatte de såkalte grønne sertifikatene (el-sertifikatordningen) med hvite sertifikater, dvs at en vil premiere 77 

tiltak som sparer og effektiviserer energi heller enn å stimulere til økt energiproduksjon. 78 

 79 

SV mener at det trengs en overordnet plan for utbygging av vindkraft, som tar hensyn til ulike områders naturverdier, 80 

og det trengs flere regionale planer. Vindkraftutbygging betyr bygging av turbiner, men også av anleggsvei og kraftlinjer. 81 

Ifølge Den Norske Turistforening har Staten gitt konsesjon til fire ganger så mange vindkraftverk som det som er 82 

forventet bygget i overskuelig framtid, og nesten ingen av planene avslås av hensyn til friluftsliv eller landskap. 83 

Utviklingen har medført at DNT nå mener det bør innføres en pause i tildeling av nye vindkraftkonsesjoner. 84 

 85 

Norge er i ferd med å ofre mye verdifull natur uten at det legges en helhetlig energi og miljøpolitikk til grunn, annet enn 86 

at Norge skal bli Europas «grønne batteri» gjennom å forsyne Europa med norsk vannkraft. Krafteksport, bygging av 87 

flere utenlandskabler, elektrifisering av oljeplattformene og el-sertifikatordningen (grønne sertifikater) vil føre til 88 

ytterligere utbyggingspress på naturen vår, og det skjer uten at effektene av økt norsk fornybar energiproduksjon på 89 

europeisk kraftforbruk og klimagassutslipp er kartlagt. Allerede i dag påføres natur og friluftsliv store kostnader i form 90 

av tapte naturressurser, tapt naturglede og rekreasjon. Sistnevnte har stor betydning for folkehelsen, og ikke minst for 91 

arbeidsplassene innen turistnæringen. 92 

 93 

 94 
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SV vil: 95 

- At grønne (el-) sertifikater erstattes av hvite sertifikater 96 

- At eksisterende elsertifikat-ordning rettes inn mot nye fornybare energikilder, og at vannkraft taes ut av 97 

ordningen 98 

- Oppruste eksisterende vannkraftturbiner 99 

- At retningslinjer for småkraft og vindkraft oppdateres i tråd med ny plan og bygningslov og 100 

naturmangfoldloven 101 

- at nasjonale retningslinjer for vannkraft sees i forhold til naturmangfoldloven, særlig §8 (føre-var prinsippet), 102 

§9 (kravet om kunnskapsbasert forvaltning) og §10 (kravet om samlet vurdering).  103 

- at det lages en samlet vurdering når søknader sendes ut på høring i form av "småkraft-pakker" fra NVE. 104 

- at det lages en overordnet plan for utbygging av vindkraft, som tar hensyn til ulike områders naturverdier 105 

- Offshore vindkraft bør få et like fordelaktig skatteregime som det oljeindustrien har i dag 106 

- at det blir gitt en avklaring fra myndighetenes side på hvordan energibehov skal avveies mot andre 107 

samfunnsinteresser. 108 

- satse på et mest mulig desentralisert energiforsyningssystem fremfor utbygging av kraftverk 109 

- styrke kartlegging av biologisk mangfold for å øke kunnskapsgrunnlaget som ligger bak kraftpolitikken 110 

- Gå mot alle nye kraftlinjer som går gjennom urørt natur, naturreservat eller andre verneområder. 111 

- At universitetene og høyskolene tar samfunnsansvar som offentlige forskningsinstitusjoner, og setter klare 112 

krav til at forskning tilknyttet institusjonene forholder seg til to-gradersmålet. 113 

  114 
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U3 - Framtiden er kabel i sjø! 115 

Forslagsstiller: Rogaland SV 116 

Sandnes kommune støtter etablering av ny 420 kV sentralnettforbindelse fra Lyse i Forsand kommune til Stølaheia i 117 

Stavanger, men ikke at det skal settes opp master gjennom vernet vassdrag og et av regionens mest brukte 118 

friluftsområder.  119 

Flertallet i bystyret sier at vi vil ha kabel i sjøen fra Forsand til Stavanger, og mener området er for verdifullt til at det 120 

kan ødelegges av master. Ved første gangs høring i bystyret oktober 2013 fremmet SV følgende forslag, som fikk et 121 

stort flertall av stemmene:  122 

Sandnes kommune mener traséalternativene 4.1 og 5.0, som omsøkt, vil medføre uakseptable konsekvenser for 123 

samfunn og miljø i Sandnes. Sjøkabel fra Forsand til Stavanger vil miljø- og samfunnsmessig være det beste alternativet, 124 

både for Sandnes og den regionale grønnstrukturen.  Sandnes kommune viser til Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling 125 

på Jæren (vedtatt i Fylkestinget 10. oktober 2000 og godkjent i kongelig resolusjon 4. mai 2001). hvor det er vedtatt 126 

utbygging av boliger for 40.000 nye innbyggere i kommunen.  127 

 128 

I tillegg er både Sandnes og resten av regionen avhengig av at området videre østover vil være tilgjengelig for fremtidig 129 

utbygging, og  de foreslåtte traséalternativene vil være til hinder for langsiktig utvikling for hele regionen.  130 

En utvikling Sandnes øst, både med vedtatte planer og framtidige muligheter, er vedtatt som utbyggingsretning for å 131 

hindre nedbygging av landbruksjord på Jæren og i resten av regionen.  132 

En utbygging av alternativ 4.1 og 5.0 vil også få betydning for naturmangfoldet og være i strid med den vedtatte 133 

forvaltningsstrategien til kommunen.  134 

De foreslåtte alternativene går gjennom et regionalt viktig friluftsområde, noe som er påpekt fra Miljødirektoratet. 135 

Området vil få større og større betydning som friluftsområder etter hvert som utbyggingen i Sandnes Øst utvikler seg. 136 

Det vil også ha negativ påvirkning for kulturminner og kulturmiljø. 137 

Argumentene mot sjøkabel er kostnadene og at effekten vil reduseres, men kostnader kan ikke legges til grunn for 138 

vurderingene uten en totalvurdering for hele området.  Sandnes SV mener det verna Lutsivassdraget og 139 

friluftsområdene som ligger innenfor Sandnesmarka sine grenser med blant annet Lifjell har større samfunnsmessig 140 

verdi enn den antatt økonomiske gevinsten det vil ha ved bruk av master framfor kabel til å føre strømmen fra Forsand 141 

til Stavanger.  142 

Når kommunen nå i februar fikk ny høring til behandling på tilleggssøknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og 143 

forhåndstiltredelse fra Statnett SF for etablering av 420 kv sentralnettforbindelse Lyse – Stølaheia ser vi at kommunen 144 

ikke er blitt hørt når det gjelder trase. Kostnadene blir igjen brukt som argument, sammen med argumentet om at mye 145 

av energien forsvinner underveis med lange strekk med kabel. Det er derfor med undring vi leser gleden over kabelen 146 

som skal gå fra Tonstad i Sirdal til Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland, og blir en av verdas lengste. Forbindelsen vil 147 

være på 623 km lang, hvorav 516 km vil være sjøkabel. Kabelen får en kapasitet på 1400 MW. Der er lengde på kabel 148 

ingen hindring.  149 

 150 

Bystyret sier fortsatt nei til mastene, men Statnett holder på sitt og vil ha master. I tillegg ber de om frie fullmakter til å 151 

ekspropriere på eget vurderingsgrunnlag. Sandnes SV mener det er feil å gi Statnett frie fullmakter til ekspropriasjon. I 152 

tillegg savner vi muligheten til å utarbeide reguleringsplan hvor konsekvensene for de berørte områdene blir kjent, 153 

spesielt når det er i sentrumsnære områder. Sandnes SV mener at berørte kommuner må få anledning til å gi mer enn 154 

høringssvar når sentrale bynære områder blir berørt av en så stor utbygging. Det er nærmere 300 000 som har tilgang 155 

til disse friluftsområdene, og flere vil det bli. Området som blir berørt består av både vernet vassdrag, markagrense og 156 

friluftsområder som brukes av innbyggerne i regionen hele året. 157 
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 158 

Rogaland SV mener kablene må bli lagt i sjø fra Forsand til Stavanger hvor det videre skal gå i bakken. Vi mener at det 159 

også må sees på rettigheter som staten har når det gjelder valg av traseer og muligheten for forhåndsekspropriasjon, 160 

spesielt i sentrumsnære områder. Kommunene vil ha behov for avklaringer og utredninger av konsekvenser når det 161 

kommer inngrep som master som ikke kommunen er ansvarlig for. 162 

 163 

For SV har Lutsivassdraget, Sandnesmarka og Lifjell størst verdi som urørt. 164 

 165 

 166 

 167 

U4 - Nei til forureining av fjordane våre 168 

Forslagsstiller: Sogn og Fjordane SV 169 

 170 

SV er bekymra for framtida til dei norske fjordane. Planar om nye mineralutvinnings prosjekt, med store 171 

samfunnsmessige og miljømessige konsekvensar er under utarbeiding. Mange av desse planane baserer seg på bruk av 172 

sjø og fjord for å kvitte seg med restmineral og avfall. 173 

  174 

Naturressursar er det alle framtidige generasjonar skal leve av, og desse ressursane må forvaltast slik at dette ikkje vert 175 

forhindra. Dagens handlingar må vere bærekraftige for all framtid, både samfunnsmessig, økonomisk, miljømessig og 176 

økologisk. 177 

  178 

Havet står for ein viktig del av verdas fornybare matproduksjon, men denne er under stadig press frå andre næringar. 179 

Difor må det innførast totalforbod mot dumping av gruveavfall i sjø og fjord. Dei fleste land i verda har teke omsyn til 180 

dette, Noreg er eitt av fem land som heng etter. 181 

 182 

- SV krev at det vert sett i verksett ein nasjonal forvaltingsplan for dei norske fjordane. 183 

- SV krev at eksisterande sjø- og fjorddeponi for gruveavfall vert fasa ut, og at det vert totalforbod mot slik 184 

avfallsdumping i sjø og i fjord i Noreg. 185 

- SV krev konsekvensutgreiing for eksisterande næringar i området.  186 

 187 

  188 
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U5 - Ny utredning av Nord-Norgebanen  189 

Forslagsstiller: Nordland SV 190 
 191 
SV vil at arbeidet med bygging av Nord-Norgebanen tas opp igjen. Siste hovedutredning i saken  192 
var gjort i 1992, og vi mener at en satsing på jernbane er nødvendig for å ruste Nord-Norge for framtiden. 193 
 194 
Nord-Norge har sterkere vekst enn noen andre landsdeler. Det er her ressursene finnes, og  dermed fremtidens 195 
arbeidsplasser og verdiskapning. For å utnytte dette er vi nødt til å legge til rette for at folk kan bo, jobbe og forflytte 196 
seg i regionen på en trygg, rask og miljøvennlig måte. 197 
 198 
SV mener at en satsing på Nord-Norgebanen er en satsing på næringsutvikling, livskvalitet og klima, og krever ny 199 
utredning av Nord-Norgebanen. 200 
 201 

 202 

U6 - SV vil sikre god samferdsel langs kysten 203 

Forslagsstiller: Nordland SV 204 
 205 
Regjeringen jobber nå med en ny plan for kommuneøkonomien som kan få store konsekvenser for Nordland og andre 206 
distriktsfylker. I det  nye inntektssystemet som regjeringen legger opp til vil Nordland fylke tape 218 millioner kroner i 207 
2019, på inntektsomlegginga alene. Eventuelle andre kutt til fylkene vil komme på toppen av dette. Siden det legges 208 
opp til en halvert vekst, vil dette kunne utgjøre nærmere 400 millioner kroner mindre i 2019 for Nordland. Andre 209 
distriktsfylker vil også tape stort på denne omleggingen.  210 
 211 
Dette vil ha svært dramatiske følger for samferdsel i mange kystsamfunn. Prisveksten på sjøtransport er på mellom 30 212 
% og 50 % på de nye anbudene. Sammen med inntektssvikten fører dette til at mange kystsamfunn vil få rasert sine 213 
rutetilbud. Dette vil gå ut over både næringsutvikling og gjøre det umulig for folk å bo mange steder.  214 
 215 
SV er helt klare på at mange av de framtidige vekstnæringene i Norge, som fiskeri og reiseliv, har sitt grunnlag langs 216 
kysten. Uten at det bor folk langs kysten, vil disse enorme mulighetene forsvinne.  217 
 218 
Regjeringas politikk truer bosettingsmønsteret og framtidas næringer. Det er urimelig at distriktsfylker skal finansiere 219 
den veksten som det legges opp til for de folkerike fylkeskommunene. Skal det bo folk i distriktene i framtida må det 220 
legges til rette for det. Med de voldsomme kuttplanene for distriktene vil både samferdsel, næringsutvikling og 221 
videregående utdanning bli skadelidende.  222 
 223 
SV legger opp til et inntektssystem for fylkeskommunene som vil bidra til at distriktene og Nord- Norge vil vokse og 224 
videreutvikles framover. I tillegg går SV inn for at det skal bevilges skjønnsmidler som kompenserer for den 225 
kostnadsveksten på sjøtransport som nå fører til at rutetilbud langs kysten blir sterkt redusert.  226 
 227 
Regjeringas politikk for sentralisering følger samme logikk som deres såkalte produktivitetskommisjon legger til grunn 228 
når de argumenterer for å svekke distriktene. Dette er ikke  bare dårlig nytt for Nordland og distriktene, men også dårlig 229 
nytt for Norge som helhet. Indeks Nordland 2015 viser for eksempel at Nordland er det fjerde viktigste eksportfylket i 230 
landet, med en omsetning på 137 mrd. kroner og en eksportvekst i 2014 på hele 23 prosent.  231 
 232 
SV vil satse på distriktene for å legge til rette for fortsatt velferd og vekst i framtida. 233 
  234 
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U7 - Ja til miljøvennlige og levende lokalsamfunn 235 

Forslagsstiller: Karin Wiik (Hedmark) og Astrid Tove Olsen (Nordland) 236 

SV satser på politikk som forener næringspolitikk i distriktene med miljøvennlig framtid. SV ser at det i langt sterkere 237 

grad må satses på å utvikle et næringsliv som tar klima og energiutfordringene på alvor.  238 

 239 

FNs siste klimarapport har nok en gang minnet oss på hvilke fatale konsekvenser klimakrisen fører med seg. I Norge går 240 

også oljealderen mot slutten. Bare i 2014 forsvant 10.000 stillinger i oljeservicenæringen som følge av utsatte 241 

prosjekter, avlyst boreaktivitet og kostnadskutt.  242 

 243 

Satsing på grønne næringer i distriktene er satsing på miljø. Skogen er en del av vår kulturarv, identitet og tradisjon. 244 

Skogen er en underutnyttet råstoffbase og skogsindustrien anses sjelden som en del av løsninga på klimakrisa. Flere 245 

skogbruksbedrifter trues av nedleggelse og utflagging. Med utvikling av nye produkter vil lokal verdiskaping og 246 

sysselsetting være sikret i fremtiden. Bruk av trær kan gi oss mange av de samme produktene som olja. 247 

Skogbrukssektoren binder Co2, både på rot og som bygningsmateriale, som produsent av biomasse til oppvarming, 248 

erstatning av fossilt brensel, og til produksjon av elektrisitet. Trær og skog er den viktigste og mest tilgjengelig 249 

fornybare ressursen på norsk jord. Foruten å være fornybar, opprettholder skogen det biologiske mangfoldet og binder 250 

opp CO
2
 som tilsvarer over halvparten av de norske klimagassutslippene. SV vil gi et tydelig signal om at vi støtter opp 251 

under de mulighetene som finnes for ny og grønn vekst, blant annet gjennom støtte til utvikling av nye produkter. 252 

 253 

Alle ønsker seg sunn mat som er miljøvennlig. Samtidig vet vi at tilgangen på sunn mat ikke er jevnt fordelt hverken i 254 

land eller mellom land. Store deler av maten i verden i dag produseres med negative konsekvenser for miljøet. Blant 255 

annet ser vi at regnskog hogges ned og biomangfoldet utraderes i Brasil, på grunn av vår soyaimport. Store intensive 256 

bruk med monokulturer og masse kunstgjødsel utarmer jorda over tid og plantene blir utsatt for sykdommer som igjen 257 

øker behov for sprøyting.  Gift i maten er gift for kroppen og gift for naturen. En ny retning i jordbrukspolitikken handler 258 

ikke først og fremst om den norske bonden og norske distrikter, den handler om matsikkerhet for oss alle, vår helse og 259 

internasjonal solidaritet. SV vil at maten vi spiser skal være miljøvennlig og sunn, den skal være tilgjengelig for alle og 260 

produksjonen skal sikre god dyrevelferd. Vi må utnytte de ressursene vi har til matproduksjon i hele landet. Satsingen 261 

på økologisk landbruk må økes. SV arbeider for at norsk landbrukspolitikk skal prioritere å opprettholde brukene 262 

uansett størrelse både på fjell, ved fjord og på flatbygdene. Spredt bosetting og opprettholdelse også av de små 263 

brukene i Norge, er solidarisk og miljøvennlig både nasjonalt og internasjonalt. For å ivareta landbruket må det 264 

produktive arealet i landet bevares bedre gjennom et styrket jordvern og aktiv lokal bruk av Plan og bygningsloven.  265 

 266 

Moderne næringspolitikk kombinerer miljø og kompetanse med de råvarene vi har rundt oss. SV støtter derfor 267 

videreutvikling av fiskerinæringen i tråd med Havressursloven: De marine ressursene tilhører fellesskapet og skal sikre 268 

bosetting og verdiskaping i kystsamfunnene. Hele fangsten skal bringes til land og utnyttes. Ivaretakelse av marine 269 

ressurser for framtidige generasjoner krever gode forvaltningsregimer, økt forskning blant annet på biologiske 270 

endringer, teknologiutvikling og marked.. 271 

 272 

SV vil satse på klimavennlige kommuner over hele landet. Klima- og miljøvennlige løsninger må premieres økonomisk, 273 

både for den enkelte forbruker, samt for offentlig og privat virksomhet. I kommunene vil lokale SV’ere ta et spesielt 274 

ansvar for at kommunen skifter ut fossile energikilder med fornybare kilder som i tillegg er energieffektive slik at 275 

behovet for energi reduseres og klimautslippene reduseres kraftig her hjemme. En offensiv energi- og klimaplan med 276 

forpliktende mål for energieffektivisering og utfasing av fossilt brensel, er et viktig verktøy for å få mer miljøvennlige 277 

kommuner. Et eksempel på dette finner vi i SV-styrte Tynset som deltar i et unikt klimasamarbeid med miljøstiftelsen 278 

Zero og sju andre kommuner og fylkeskommuner i prosjektet «klimaspydspiss, fra klimaplan til klimahandling – på vei 279 

mot nullutslippskommunen». 280 

 281 

. 282 
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 283 

SV arbeider for 284 

• et allsidig og bærekraftig næringsliv og miljøvennlige kommuner forankret i Norges bærekraftige ressurser 285 

med et langsiktig perspektiv utover oljevirksomhet. 286 

• at jordbruk og skogbruk skal redusere klimagassutslipp blant annet gjennom satsing på biogass og 287 

bioenergi  288 

• innovasjons- og forskningsinnsats rettet mot skogen som mangfoldig og fornybar ressurs 289 

• støtte til landbruk over hele landet som utnytter våre egne ressurser til sunn og solidarisk matproduksjon.  290 

• økt lokal produksjon av økologisk mat. 291 

• at konsesjonsloven og bo- og driveplikten skal bestå 292 

• brede allianser for en bedre og mer miljøvennlig og sunn matproduksjon med solidaritetsbevegelser, 293 

miljøbevegelser og mellom by og land. 294 

• økt støtte til privatpersoner og offentlige virksomheter som vil satse energieffektivisering og overgang til 295 

fornybar energi 296 

• at det offentlige gjennom strategisk innkjøpspolitikk øker bruken av tre i bygg og samferdselsprosjekter, 297 

noe som gir bedriftene økt etterspørsel og bedre økonomi 298 

• styrket satsing på jernbane for gods- og persontrafikk   299 

• at Statskog skal dokumentere sterkere samfunnsansvar i sin rolle som grunneier og forvalter av store skog- 300 

og utmarksressurser  301 

• varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 302 

• reduksjon i seismikkskyting og forskning på konsekvenser av seismikkaktiviteten 303 

• økt forskning og utviklingsarbeid for å ivareta trygghet for fiskeren, kvalitet på råvaren og lokal 304 

verdiskaping. 305 

  306 
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U8 - Stans regjeringens ran av kysten vår! 307 

Forslagsstiller: Nordland SV, Troms SV og Finnmark SV 308 

Norske lover slår ettertrykkelig fast at fiskeressursene eies av det norske folket i fellesskap, og skal komme kystfolket til 309 

gode.  310 

Fiskerettighetene er ikke en salgsvare som myndighetene kan overlate til private å selge til høystbydende. 311 

Myndighetenes oppdrag er derimot blant annet å fordele fiskerettigheter slik at fisket kan komme kystsamfunnene til 312 

gode i tråd med loven. 313 

SV er svært kritisk til at disse lovene nå utfordres av regjeringen. Målet er å frata kystsamfunnene retten til fisken 314 

gjennom omfattende privatisering, under dekke av at dette vil bidra til økt lønnsomhet i fiskerinæringen. De eneste 315 

som vil oppleve lønnsomhet av disse lovendringene er noen få svært rike kvotebaroner. For kystsamfunnene vil det 316 

være ødeleggende å bli fratatt ressursgrunnlaget, og det vil være et overgrep mot kystfolket som mangler sidestykke i 317 

historien. 318 

Nylig la det regjeringsoppnevnte Tveterås-utvalget svært radikale endringer i fiskerilovgivningen. Forslagene har som 319 

mål å fjerne lover og regler som begrenser mulighetene for kjøp og salg av fiskekvoter.  320 

Dette vil sementere den utvikling vi har sett de siste 25 år hvor skiftende regjeringer aktivt og passivt har tillatt at 321 

redere har kjøpt opp og konsentrert kvoterettigheter på stadig færre hender. Konsekvensen er at næringsgrunnlag, 322 

eierskap, inntekter og arbeidsplasser blir forsvinner fra kystsamfunnene som naturligvis vil avfolkes. Tveterås har selv 323 

bekreftet dette ved å uttale at ikke alle kystsamfunn kan overleve dersom utvalgets forslag vedtas. 324 

Denne utviklingen skjedde også i SVs regjeringsperiode. SV jobbet hardt mot privatiseringen, men vi fikk ikke støtte hos 325 

våre regjeringspartnere. Vi bremset imidlertid en utvikling hvor fiskeripolitikken blir til i brytningen mellom 326 

Arbeiderpartiet og høyresiden. Vi ser nå hvilke planer høyresiden har, og kommer til å kjempe kompromissløst mot alle 327 

forsøk på privatisering. 328 

SV mener regjeringens politikk vil føre til en irreversibel privatisering av fiskerettigheter. Vi er sikker på at 329 

fiskeressursene med de foreslåtte endringene kan havne på utenlandske hender. Vi konstaterer regjeringens 330 

fiskeripolitikk tar utgangspunkt i børsens behov og ikke kystsamfunnenes. Vi frykter for fremtiden til mange 331 

kystsamfunn og med det fremtiden til vår eldgamle og høyst levende kystkultur. 332 

SV står for en radikalt annen fiskeripolitikk en privatiseringen vi har sett de siste 25 år, og som den blåblå regjeringen nå 333 

ønsker å formalisere ved lovendringer. Vi vil ha en kystbasert fiskeripolitikk, ikke en fiskeripolitikk for kvotebaronene og 334 

børshaiene. Vi vil sikre at fiskeressursene kommer kystsamfunnene til gode og gi kystungdommer adgang til havet. 335 

Kystfolket har en hevdvunnen rett til å fiske. Vår politikk vil bygge effektive næringskjeder for kystsamfunnene og størst 336 

mulig utbytte for innbyggerne der, og ikke for størst mulig avkastning på børsen. 337 

SV oppfordrer organisasjoner, politiske partier, kommuner, fylkeskommuner og enkeltpersoner om å slutte opp om 338 

oppropet «Tromsø-erklæringa» og ber lokalpolitikerne langs hele kysten engasjere seg i lokalsamfunnenes førsterett til 339 

ressursene og til å uttale seg mot Tveterås-utvalgets innstilling. 340 

  341 
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U9 - Bygg grønne byer - ikke motorveier 342 

Forslagsstiller: Miljøpolitisk utvalg 343 

 344 

Den grønne SV-byen er en moderne og menneskevennlig by der klima- og miljøhensyn legges til grunn når byen bygges 345 

og utvikles. En tett og godt planlagt by gir kortere avstander og legger til rette for kollektiv, gange og sykkel. I SV-byen 346 

er det mindre trafikk, mindre klimagassutslipp, grøntområdene er ivaretatt og folk puster inn ren luft. Fra år 2020 er 347 

dager med helseskadelig luft blitt historie. For SV går sosial og økologisk bærekraft hånd i hånd. Innbyggerne inviteres 348 

med på å være en del av løsningen på miljøproblemene fordi dette fungerer, inspirerer og engasjerer.  349 

 350 

Mange norske byer har alt for lenge blitt dominert av partier som prioriterer forurensing foran mennesker og miljø. 351 

Resultatet er helseskadelig luft og altfor store klimautslipp. Byområdene Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo, 352 

Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Grenland og den såkalte Buskerud-byen der Drammen og 353 

omkringliggende kommuner deltar, er allerede med i belønningsordningen for kollektivtrafikk, som skal videreutvikles 354 

gjennom helhetlige bymiljøavtaler mellom staten og kommunene. SV går til valg på å styrke denne satsingen slik at man 355 

kan realisere bærekraftige byområder, og utvide satsingen til flere steder.  356 

 357 

Kollektiv framfor dyre veier 358 

I den grønne SV-byen er det en storsatsing på kollektiv sykkel og gange, framfor motorveier og privatbilisme. SV bruker 359 

ikke de de store pengene på kapasitetsøkende veiprosjekter, slik som planene om å bruke mer enn 40 milliarder kroner  360 

på ny 12-felts E18 inn mot Oslo. Ved å nedprioritere dyre prosjekter som ferjefri E39 og Oslofjordforbindelsen hindrer vi 361 

økte utslipp, og får råd til å satse på kollektivtrafikk og trygge veier for alle.  362 

 363 

Den grønne SV-byen har et helhetlig og sammenhengende kollektivnett i verdensklasse, som sikrer at folk kommer fram 364 

når de skal og dit de skal. På alle flerfeltsveier er minst ett felt omgjort til kollektivfelt.  I Kristiansand har bussmetroen 365 

fått gjennomgående kollektivfelt på alle hovedtraseer.  I Trondheim har man prioritert å gi plass til bybanen i 366 

Elgsetergate og Innherredsveien. Der det er plass, legges det til rette for kameratkjøring og 0-utslippsbiler i egne felt. 367 

Kollektivtransporten tar ikke bare trafikkveksten, men har bidratt til at dagens bilbruk reduseres betydelig. Bussene har 368 

lagt om til nullutslippsdrivstoff. 369 

 370 

Storsatsingen på kollektivtrafikk er blitt mulig gjennom at det bevilges økte kollektivmidler gjennom helhetlige 371 

bymiljøavtaler som inneholder klare krav om at støtten bortfaller dersom privatbilismen prioriteres framfor kollektiv, 372 

sykkel og gange. Bompengene i SV-byen er tids- og miljødifferensierte, og inntektene går til investeringer og drift av 373 

kollektivtransporten.  I Trondheim har SV fått gjennomslag for at dagens bompengeinnkreving er lagt om til et 374 

rettferdig veiprisingssystem som sikrer at langt flere enn i dag bidrar, samtidig som man fjerner bommer som deler 375 

bydeler i to.  376 

 377 

Med et sterkt SV vil flere byer bygge ut køfri, skinnegående transport. I Bergen er for eksempel Bybanen forlenget til 378 

alle bydeler i Bergen. Bybanen i Trondheim har tatt over for buss i de sentrale delene av byen og dekker nye 379 

utbyggingsområder som Rotvoll/Charlottenlund og Sluppen/Tempe. Ny T-bane- og togtunnel gjennom Oslo sentrum 380 

gjør det mulig med langt hyppigere avganger. Buswayen i Stavanger er konvertert til bybane, som går helt fra Stavanger 381 

sentrum til Sandnes. Glommabanen, en bybane mellom Fredrikstad via Sarpsborg til Askim, er utbygd. 382 

 383 

I den grønne SV-byen transporteres varene med tog og båt, framfor lastebiler. I tillegg er utslippene fra skip i havna 384 

redusert kraftig. Havneavgiftene premierer miljøvennlige skip, og kommunen legger tilrette for landstrøm. 385 

 386 

Kompakt og urban 387 

Den grønne SV-byen er planlagt slik at det kort avstand mellom bosted, arbeidssted og barnehage/skole, slik at mange 388 

kan sykle og gå til daglige gjøremål. Dette gir et løft for folkehelsen. I den grønne byen kaster ikke folk bort livet i bilkø. 389 

Antallet parkeringsplasser er sterkt redusert, fordi dette er en effektiv måte å få til overgang fra bil til kollektiv sykkel og 390 
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gange. Bilfritt sentrum er en selvfølge. I Fredrikstad fungerer Park and Ride systemet utenfor byen perfekt. Syklistene 391 

bruker fergemetroen som en del av sykkelnettet og sentrum er en oase av kultur og opplevelser mellom mennesker.  392 

 393 

En godt planlagt og kompakt byutvikling gjør at man tar vare på bymarkene og byfjellene mot utbygging, og i tillegg 394 

utvikles det nye grøntarealer. Byene har rekreasjonsområder for friluftsliv i nærheten, strandsonen er tilgjengelig for 395 

fellesskapet og folkehelsen har fått et løft ved at man kan gå eller sykle for å komme seg dit man skal. 396 

 397 

SV vil forsterke de urbane kvalitetene ved å satse på bymessig bebyggelse. Boligene bygges med felles byrom og parker, 398 

i gåavstand til skole og barnehage. Byområder der arbeidsplasser, offentlige tilbud og boliger eksisterer side om side, 399 

gjør ikke det bare byen til et godt sted å leve, men er også nødvendig for at byen skal bli bærekraftig. I den grønne byen 400 

bor folk i gode nabolag og føler stolthet og tilknytning til sitt strøk.      401 

 402 

Byenes folkevalgte har tatt aktivt grep om byplanleggingen i motsetning til i dag, hvor eiendomsutviklerne for ofte får 403 

legge premissene og vanlige folk i liten grad blir hørt. I SV-byen tar kommunen aktivt grep gjennom tomteregulering, 404 

boligbygging og byutvikling. 405 

 406 

Gang og sykkelvei 407 

I den grønne SV-byen settes hensynet til sykkel og gående foran hensynet til parkeringsplasser og bilers 408 

fremkommelighet. Det er mange flere og mer sammenhengende sykkelveier, som gjør at flest mulig kan bruke sykkelen 409 

til jobb, skole, barnehage og i fritiden. For eksempel er sykkelstamveien fra Sandnes videre sørover til Bryne etablert. 410 

Både i Trondheim og Oslo er hovedsykkelveinettet realisert.  411 

 412 

I den grønne SV-byen er sykkelveiene brede og atskilt med kantstein mellom kjørende, gående og syklende. Planlegging 413 

av sykkelveier ligger som premiss for planlegging av areal for biltrafikk og ikke motsatt.  De holder en høy standard, er 414 

godt vedlikeholdt og brøytes om vinteren. På sykkelparkeringer ved trafikknutepunkt er sikkerheten ivaretatt. 415 

 416 

I den grønne byen finnes bysykkelordninger og el-sykkelordninger. Innbyggerne får skattefritak for å sykle til jobben i 417 

stedet for skattefradrag for å kjøre bil. Ingen blir fordelsbeskattet for å ha busskort betalt av arbeidsgiver. 418 

 419 

Bærekraftig energibruk 420 

I den grønne SV-byen har man lagt om fra fossil til fornybar energiforsyning. Gjennom gratis enøk-rådgivning, økte 421 

lokale avgifter på fossil fyring og ved bruk av kommunale klima- og energifond, har det vært en historisk satsing på 422 

energieffektivisering i byenes eksisterende bygninger. Dette har redusert behovet for oppvarming kraftig. Smarte nær- 423 

og fjernvarmessystemer bidrar til å utnytte overskuddsvarme fra industri- og kjøleprosesser. Et forbilde har vært NTNU 424 

Gløshaugen har redusert varmebehovet sitt ved økt varmegjenvinning fra kjøleprosesser.  425 

 426 

På byens tak produseres solcellestrøm, og spydspissene i satsingen på energieffektivisering og lokal strømproduksjon er 427 

byens kommunale boliger, skoler og barnehager. Når husene blir sine egne kraftverk, har en skånsom 428 

fornybarrevolusjon blitt en realitet uten store naturinngrep og kraftlinjer inn mot byene gjennom sårbar natur. Smarte 429 

målere og systemer for styring av strømforbruket gjør at forbruket tilpasses produksjonen av fornybar kraft. Fordi 430 

byene har en solid vrakpantordning, er alle vedovner rentbrennende og det finnes ikke lenger oljefyrer. 431 

 432 

Gjenbruk og gjenvinning 433 

I den grønne SV-byen lønner det seg med gjenbruk og det er ikke lenger overforbruk av naturens ressurser. SV vil gjøre 434 

det enkelt for innbyggerne å redusere og sortere eget avfall. Kommunen skal stimulere til avfallsreduksjon gjennom 435 

tiltak som miljødifferensierte renovasjonsgebyr, og ved å tilrettelegge for kildesortering og gjenbruk gjennom ulike 436 

bytteordninger.   437 

  438 
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U10 - Forbud mot hval- og selfangst 439 

Forslagsstiller: Ina Kongsnes (Troms) 440 

Norsk hval- og selfangst er hovedsakelig opprettholdt av tradisjon, men tradisjon er ikke et godt argument for å 441 

fortsette med noe som helt unødvendig forårsaker lidelse.  442 

Hvalfangsten utføres med hjelp av eksploderende granatharpuner. En av fem hvaler lider i flere minutter til opptil en 443 

time etter at de er påskutt (tall fra Sjøpattedyrmeldingen 2004). 444 

Også fangsten av sel har vesentlige dyrevernsmessige problemer ved seg, den foregår ved slag i hode med hakapik eller 445 

skudd. Inspektører og Fiskeridirektoratet har rapportert rutinemessige brudd og strekking av dyrevernregelverket. I 446 

2010 forsøkte Fiskeridirektoratet å innføre nye regler for å minske risikoen for lidelse, men dette ble ikke gjennomført 447 

grunnet hensyn til næringen. Fiskeridirektoratet anslo at bruk av de mest risikable praksisene, dyrevernsmessig sett, 448 

ville øke fremover på grunn av endrende isforhold. EU og flere land, deriblant USA og Russland, har nå forbudt import 449 

av selprodukter grunnet dyrevernshensyn. 450 

Det foreligger ikke vitenskapelig dokumentasjon på at verken selfangst eller hvalfangst er nødvendig av hensyn til 451 

bevaring av fiskebestandene. Tvert imot innrømmes det i Sjøpattedyrmeldingen fra 2004 at næringene ikke kan 452 

forsvares ut i fra hensyn til fiskeriene: "Dagens fangstnivå anses ikke å ha vesentlig bestandregulerende effekt og kan 453 

dermed ikke begrunnes ut fra hensynet til andre ressurser". Fangstnivået er det samme, tidvis mindre, i dag enn i 2004, 454 

og forutsetningen fra Stortingsmeldingen gjelder fortsatt.  455 

Både selfangst og hvalfangst er i store trekk ulønnsomme næringer. Det er svært få mennesker som driver med dette, 456 

og de fleste er fiskere andre tider av året. Selfangst drives primært for pelsens skyld, og pelsmarkedet krymper. 457 

Hvalfangst er sponset med millioner av kroner av staten i indirekte støtte, for eksempel ca. 2 millioner årlig fra 458 

Innovasjon Norge, øremerket produktmarkedsføring. Selfangsten er ca. 80% statlig subsidiert.  459 

Om det satses på hvalsafari framfor fangst er det store muligheter for at dette vil bli en mer lønnsom næring.  460 

SV krever et forbud mot hval- og selfangst. 461 

  462 
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U 11 - Norges klimaansvar 463 

Forslagsstiller: Heikki Eidsvoll Holmås og Ingunn Gjerstad 464 

 465 

“Du skal gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg”. Slik lyder den  gyldne regel. Klimakampen handler om 466 

fordeling: Om du ikke vil at andre skal  slippe ut klimagasser som ødelegger klimaet på jorda, så kan vi heller ikke gjøre 467 

det selv. og finnes bare ett alternativ til å forurense. Det er å la være. Nordmenn har ikke mer rett til å slippe ut 468 

klimagasser enn andre mennesker i verden, men likevel har vi alt for høye utslipp.  469 

 470 

Den femte klimarapporten til FNs klimapanel sier at utslippskuttene som gjøres fra nå og fram til 2030 har stor 471 

betydning for om vi klarer å nå klimamålene på sikt. Dess lenger vi utsetter omstillingen, dess mer dramatisk må den 472 

årlige nedgangen være. I framtida kan hvert menneske maksimalt slippe ut 1 til 2 tonn CO2 dersom de verste 473 

konsekvensene av klimaendringene skal unngås. Gitt en befolkning i 2050 på 6,6 millioner betyr dette at Norges utslipp 474 

må ned til om lag 7-12 millioner tonn CO2-ekvivalenter.  475 

 476 

Verdens land  er enige om at rike og fattige land har et felles, men ulik ansvar for å bekjempe klimaendringene. På 477 

utfordring fra SVs stortingsgruppe har fem norske forskere utredet hvor mye klimagasser det er rimelig og rettferdig at 478 

Norge tar ansvar for å kutte fram mot 2030 basert på to prinsipper for rettferdighet: historisk ansvar og kapasitet.   479 

 480 

Forskerne konkluderte med at Norge bør ta betydelig større klimaansvar enn det enn det vi gjør i dag. Norges historiske 481 

ansvar for klimaendringene tilsier at vi kutte  minst 24 millioner tonn CO2 fram mot 2030, altså nesten 50 prosent 482 

sammenlignet med Norges utslipp i 1990. Tar man i tillegg hensyn til at Norge er et rikt land med stor kapasitet til å 483 

hjelpe andre, får Norge et klimaansvar på opp mot 6 ganger Norges egne utslipp.  484 

 485 

Et så stort klimaansvar, tilsier at vi både må gjøre mye for å kutte utslippene her hjemme, samtidig som vi viser 486 

internasjonal solidaritet og støtter fattige land med klimaomstillingen. SV mener det er mest effektivt og forutsigbart at 487 

Norge har egne styringsmål for innenlands utslippskutt, og andre mål for vår internasjonale innsats.  488 

 489 

For å bidra til klimaomstilling internasjonalt mener SV at: 490 

 491 

● Internasjonal luftfart og skipsfart må betale for sine utslipp og pengene bør gå til dem som rammes av 492 

klimaendringene. Norge må derfor ta initiativ til en internasjonal konvensjon om karbonskatt på  internasjonal 493 

luftfart og skipsfart. Pengene bør gå inn i FNs grønne klimafond for klimatiltak og klimatilpasning i fattige land 494 

● Norge må investere innbyggerenes pensjonspenger i klimaløsninger heller enn fossil energi. Derfor bør 495 

oljefondet trekke ut sine investeringer i fossil energi, og innen 2030 bør fondet ha 20 prosent av sine 496 

investeringer knyttet til fornybar energi 497 

● Fattige land rammes aller hardest av klimaendringene og fortjener derfor rike Norges støtte til å gjennomføre 498 

klimatiltak og tilpasning til klimaendringene. Derfor må Norge som et første steg øke bistandsbudsjettet med 499 

10 prosent til 1,1 % av brutto nasjonalinntekt og øremerke dette klimafinansiering. 500 

● Norge må i tillegg fortsette regnskogsatsingen fram til 2030, men ikke innlemme regnskog i kvotesystemer for 501 

fossil energi 502 

Miljødirektoratets mest omfattende anslaget for hvor mye Norge kan kutte i egne utslipp fram mot 2030 er 43 prosent 503 

sammenlignet med 1990-nivå. SVs tro på flere teknologiske gjennombrudd, politisk vilje til sterkere styring av 504 

oljeindustrien og raskere omlegging til 0-utslipp i transportsektoren, er momenter som gjør at SV mener det er rom for 505 

noe større ambisjonsnivå enn dette. SV mener derfor at: 506 

 507 

● Norge skal halvere sine egne utslipp sammenlignet med 1990-nivå: Norges utslipp av klimagasser i 2030 skal 508 

ikke overstige 25 millioner tonn. 509 

 510 
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Å omstille Norge til nullutslippsamfunnet er ikke bare en plikt og rettferdig, men betyr også muligheter. De landene 511 

som klarer å omstille seg til en klimavennlig framtid vil stå godt rustet i framtida.  512 

 513 

På veien mot nullutslippsamfunnet, bør Norge sette seg noen strategiske klimamål for 2030: 514 

 515 

1.Norge har realisert nullutslipps-teknologi i alle norske industrigrener 516 

Industriens energibruk er fossilfri. Norge er verdensledende på fornybare reduksjonsmidler i metallindustrien. Det er 517 

bygd opp en industrisatsing på utvikling av biologisk baserte kjemikalier og drivstoff, og Norge har fått på plass CO2-518 

fangst og -lagring fra produksjon av sement, og andre industriutslipp. 519 

 520 

2. Håndverkere i Norge er eksperter på klimaløsninger og energibruken i bygg er halvert 521 

Nye bygg er nullbygg som lager mesteparten av strømmen sin selv. Smarte løsninger gir styring over ressursbruken. 522 

Eksisterende bygg rehabiliteres for å spare energi. 523 

 524 

3. Tog er den foretrukne reisemåten mellom Bergen, Oslo og Trondheim, og mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger.  525 

 526 

4. Nordmenn har mindre behov for å bruke bil i hverdagen 527 

Antall personbilkilometer går ned 10 prosent for landet som helhet, fordelt på 20 prosent nedgang i storbyområdene og 528 

nullvekst i resten av landet. Norske byer planlegges som 10-minuttersbyer der funksjonene man trenger i hverdagen 529 

ligger i gangavstand.  530 

 531 

5. Veitransporten i Norge er nær utslippsfri 532 

For å styre mot dette målet,  skal 9 av 10 nye biler som selges i 2020 være nullutslippsbiler og anbud i kollektivtrafikken 533 

krever utslippsfri teknologi fra 2015 534 

 535 

6. Norge er verdensledende på å utvikle og ta i bruk nullutslippsteknologi i sjøtransporten 536 

 537 

7. Norge lager biogass av halvparten av husdyrgjødsla,  alle landbruksmaskiner går på utslippsfrie drivstoff og 538 

nydyrking av myr er historie 539 

 540 

8. Norge har bygd ut et kraftnett i Nordsjøen for å utvikle havbasert fornybar kraft, sørge for utslippsfri energi til 541 

oljeplattformene og for å bidra til reduserte utslipp i andre land.  542 

 543 

9. Norge lar olje ligge til beste for klimaet og i respekt for framtidige generasjoner 544 

  545 
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U12 - Vil vi ha mat, må vi ha bønder! 546 

Forslagsstiller: Møre og Romsdal SV 547 

Mat må vi ha, både i dag og i framtida! Forbrukerne krever trygg mat, og vil gjerne at den skal være så kortreist og lokal 548 

som mulig. Etterspørselen etter økologisk mat er økende, og vi vil gjerne vite hvordan maten blir produsert. 549 

Matsikkerhet, god dyrevelferd, levende bygder og vakre kulturlandskap er verdier de fleste deler. Vi vil også at 550 

matproduksjonen skal bevare det biologiske mangfoldet, bidra til mindre transport og begrense klimautslippene. 551 

Ingenting av dette kommer av seg sjøl! Det krever politikere som sørger for å gi bøndene levelige kår, som stimulerer til 552 

matproduksjon på norske forressurser, som hindrer bruk av skadelige tilsetningsstoffer og som sikrer at dyra har det 553 

bra. I det siste har vi fått skremmeskudd i form av antibiotika-resistente bakterier, blant annet i kylling og svin, som 554 

understreker hvor viktig dette er.  555 

Landbruket er presset fra mange hold, og antall sysselsatte har gått dramatisk tilbake de siste årene. I dag har vi en 556 

regjering som setter matsikkerhet og beredskap under press, i en verden der 1 milliard mennesker sulter. De vil svekke 557 

regelverket som sikrer  jordvern, beiteressurser og bøndenes eierskap til jord. De vil innføre regler som styrker de store 558 

brukene på bekostning av de små, noe som vil gi større besetninger og mer industrialisering. Svekka importvern åpner 559 

for mer import, blant annet av soya til for, fra land som sårt trenger maten selv. De vil åpne for genmodifisert mat, som 560 

det til nå har vært tverrpolitisk enighet om å unngå.  561 

SV vil at Norge skal ta ansvar for å produsere mat til egen befolkning. Primærnæringene er også bærebjelken i mange 562 

lokalsamfunn. Vårt landbruk kan aldri konkurrere om billigst mulig mat på et mer åpent verdensmarked. Derimot kan vi 563 

konkurrere på kvalitet, miljøvennlighet og dyrevelferd. SV vil kjempe for trygg mat, levende bygder og distrikt, 564 

miljøvennlig produksjon og god dyrevelferd. Vi vil ha mest mulig kortreist mat, produsert av lokale ressurser i lokale 565 

kretsløp. All matjord må holdes i hevd og dyrkes i hele landet. 52 % av maten vår produseres i dag på 566 

kombinasjonsbruk. Disse må fortsatt være sentrale, av hensyn til lokal matproduksjon, bosetting og arbeidsplasser. Det 567 

gir både det enkelte bruk og bygdene flere bein å stå på, og gjør distriktene mindre sårbare. I dag gror kulturlandskapet 568 

igjen. Gjennom samarbeid med landbruksnæringa kan vi holde det åpent, til glede for fastboende og ikke minst 569 

reiselivet. Men da må næringa få levelige og forutsigelige kår. SV ønsker en inntektsopptrapping i landbruket, og vil ha 570 

en kraftig økning av rammene i jordbruksoppgjøret. Gode velferdsordninger er også avgjørende for at unge skal satse 571 

på bondeyrket.  572 

Dyrevelferd er viktig, først og fremst fordi det er etisk riktig. Men også fordi forbrukerne krever det. Det gjelder både 573 

avl, produksjon, transport og slakting. Sterke krefter presser på for mer industrijordbruk og sentralisering, for eksempel 574 

av slakterier. For SV er det dyrevelferd sjølsagt, og vil vil gjøre det vi kan for at dyra skal ha det bra, og for å hindre 575 

dødsfall og skader under transport.  576 

Ett av klimatiltakene miljøbevegelsen anbefaler er å spise mindre kjøtt. Det betyr IKKE at norsk kjøttproduksjon skal 577 

fases ut. Tvert imot er vi av dem som har best forutsetninger for å produsere kjøtt basert på norske grovfôr- og 578 

beiteressurser! Det er importert kjøtt som har utgjort veksten i kjøttkonsumet i Norge de siste årene. Derfor er SV for å 579 

begrense kjøttimport som virkemiddel for å få ned det norske konsumet av kjøtt. 580 

Stadig flere får livsstilssykdommer som ulike typer matintoleranse og allergi, men også kreft. Det er viktig at maten vi 581 

spiser er så sunn som mulig, med minst mulig kunstige tilsetningsstoffer og bruk av plantevernmidler. Også av hensyn til 582 

naturen må vi stimulere til forskning og omlegging til mer miljøvennlig produksjon. Kvaliteten må bli så god at folk vil 583 

betale litt mer for maten, og gjøre det politisk mulig ved å holde tilskuddsordninger og beskyttelsesmekanismer oppe. 584 

Økologisk mat er et viktig satsningsområde, ikke minst fordi det vil bidra til å gjøre det konvensjonelle landbruket ennå 585 

mer miljøvennlig. SV vil arbeide for å øke målet om at 15 % av all norsk matproduksjon og konsum skal være økologisk 586 

innen 2020. Og SV kjempe hardt imot nedlegging av Bioforsk økologisk på Tingvoll, ett av de viktigste 587 

kompetansemiljøene vi har for økologisk landbruk!  588 
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U13 - Jernbanefylket Østfold 589 

Forslagsstiller: Østfold SV 590 

Østfold har to viktige jernbanetraseer: Vestre linje, som er en del av det såkalte «Intercity-triangelet», gjennom 591 

kystbyene Moss-Fredrikstad-Sarpsborg og Halden og videre mot Sverige over Kornsjø, samt Østre linje fra Ski til 592 

Sarpsborg gjennom Indre Østfold. Østre linje benyttes for tiden bare fra Mysen stasjon mot Ski-Oslo med enkelte 593 

avganger fra Rakkestad.  594 

Jernbanen har en sterk konkurrent gjennom fylket med den ferdigutbygde firefelts motorveien E 6 Oslo-Svinesund i 595 

retning Gøteborg-København og E 18 Oslo – Ørje mot Stockholm. E 18 er om få år ferdig utbygd med motorveistandard. 596 

For å nå klimamålene vil det være av stor miljømessigbetydning å få utbygd Østfold-delen av Intercity-triangelet så fort 597 

som overhodet mulig. Til nå har framdriften vært altfor treg! Etter planlegging i ei årrekke er nå endelig byggingen av 598 

«Follobanen» Oslo-Ski igangsatt. SV krever at det umiddelbart settes fullt trykk på planlegging, prosjektering og 599 

sammenhengende utbygging av høyhastighets dobbeltspor, Ski-Halden. For å sikre maksimal framdrift må 600 

planleggingen gjennomføres med en statlig reguleringsplan. På den måten kan dobbeltsporet være ferdig framført til 601 

Halden innen 2023, kanskje tidligere, dersom det settes fullt trøkk! 602 

Vestre linje skal ikke bare frakte passasjerer. Godstransporten på E 6 fra kontinentet gjennom Sverige, samt varefrakt 603 

fra industrifylket Østfold, bør også i stor grad overføres fra vei til jernbane. Derfor må det i tillegg til selve 604 

jernbanesporene bygges forbikjøringsspor og effektive godsterminaler i fylket. SV krever derfor at det også straks 605 

avtales med svenske trafikkmyndigheter å prosjektere høyhastighets jernbaneforbindelse fra Halden over grensen og 606 

sørover. Dette er helt nødvendig for å «vinne» konkurransen mot tungtransporten på vei.  607 

Østre linje må heller ikke glemmes. Det skjer for tiden en stor befolkningsøkning i Indre Østfold. Mange arbeider i Oslo, 608 

og Østre linje via den nye Follobanen kan ta en stor del av pendlertrafikken. For å konkurrere med E 18 kreves det 609 

imidlertid også her en kraftig opprustning av den gamle svingete ensporede banen. Dessuten må jernbanesporet 610 

sørover mot Sarpsborg gjenåpnes for trafikk. Når det nye Østfold sykehus åpnes i Sarpsborg i løpet av våren, kan Østre 611 

linje bli et godt transportalternativ for ansatte og besøkende fra Indre Østfold. 612 

Når SV på denne måten vil prioritere jernbanen i Østfold, må dette skje på bekostning av bygging av nye motorveier. 613 

Derfor vil ikke SV bruke milliarder på broforbindelse Moss-Horten. Tvert imot vil vi modernisere Moss-Horten-614 

forbindelsen med elektrifiserte ferger, og for å spare miljøet i Moss sentrum må fergetrafikken ledes i tunnel mellom 615 

kaia i Moss og E 6. 616 

  617 
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U14 - Bygg Norge grønt – kutt norske utslipp med 50 prosent før 2030 618 

Forslagsstiller: Heikki Eidsvoll Holmås, Ingunn Gjerstad og Benjamin Endré Larsen (Oslo) 619 

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Denne utfordringen må møtes med store utslippskutt her hjemme. 620 

Norge har blitt verdens rikeste land fra vår eksport av olje og gass. Norsk olje og gass står for en stor andel av verdens 621 

totale klimagassutslipp. Derfor har vi et helt spesielt ansvar for å gå foran med betydelige utslippskutt og en kraftig 622 

omstilling av norsk industri. 623 

I dag er 250 000 arbeidsplasser knyttet til olje- og gassindustrien. Olje og gass står for halvparten av all norsk eksport og 624 

utgjør en tredjedel av statens inntekter. Den lave oljeprisen vi nå ser og usikkerhet i bransjen kan føre til at over 100 625 

000 arbeidsplasser forsvinner i løpet av de neste årene.  626 

Vi i SV vil jobbe for en total omstilling av norsk oljeproduksjon og industri. SV vil bruke kompetansen fra 50 år med olje 627 

på å bygge opp en verdensledende klimaindustri. For å bygge Norge som et verdensledende klimaland, vil SV kutte 628 

norske klimagassutslipp med 50 prosent før 2030 og skape klimajobber for framtida.  629 

Når vi kommer til 2030 etter nødvendig omstilling, forsyner flytende havvindmøller og bølgekraft plattformene med ren 630 

energi og gjør utvinning av olje og gass på eksisterende felt enda mer effektiv. Gradvis stigende avgifter på 631 

klimagassutslipp fra plattformene, støtteordninger fra det offentlige og forbud mot forurensende kraftproduksjon etter 632 

2030 har omstilt hele den norske petroleumsbransjen. Norsk kompetanse i Nordsjøen har bygget opp verdens største 633 

havvindindustri, og gamle verft på Vestlandet produserer nå effektive og rimelige havvindmøller på samlebånd til hele 634 

verden. Overskuddet fra havvindmølleparkene i Nordsjøen og Norskehavet forsyner Europa med ren og fornybar 635 

energi.  636 

Effektiv og klimavennlig kommunikasjon gir også store kutt. Å reise miljøvennlig i Norge i 2030 vil være like enkelt som 637 

det er å reise kollektivt i Oslo i dag. Fra alle togstasjoner i landet er det enkel overgang videre med buss, bybane eller 638 

bilkollektivbil. Sør-Norge har fått et så godt kollektivtilbud at ingen velger å fly og de fleste setter bilen igjen hjemme 639 

når de skal reise. Gods- og varetransport har blitt flyttet fra vei til bane og sjøveien og har dermed fått en enorm 640 

kapasitetsøkning og lønnsomhet. Hydrogendrevne og elektriske lastebiler frakter varene videre til butikker fra 641 

togvennlige godsterminaler.  642 

Norge har i 2030 revolusjonert internasjonal sjøfart. Norsk teknologi og innovative norske verft har utviklet ferjer, skip, 643 

fiske- og fritidsbåter helt uten klimagassutslipp. Hydrogen og elektrisitet har tatt over for olje som drivstoff.  644 

En ren og forurensningsfri veitrafikk bidrar til å nå målet om kutt på 50 prosent. Kollektivløsningene i storbyene så gode 645 

at ingen velger å kjøre bil til jobb. Sentrumsområdene er avstengt for privatbilisme, og luftkvaliteten i norske byer er 646 

blitt best i verden. 15 år med økende miljødifferensierte avgifter har fått alle til å kjøre utslippsfrie biler.  647 

Norsk industri er i 2030 verdensledende i å produsere varer energieffektivt. Stolte arbeidere med trygge arbeidsplasser 648 

og gode lønninger har vært med på å omstille norsk industri til å bli den mest konkurransedyktige i verden. Tett 649 

samarbeid med norske forskningssentre og fagmiljøer har utviklet en verdensledende renseteknologi som kutter nesten 650 

alle klimagassutslipp fra norske industriarbeidsplasser. Norsk industri har blitt mer energieffektiv, og energien 651 

industrien benytter er hundre prosent fornybar. 652 

En visjonsløs blåblå-regjering gir ingen kutt. I 2015 har vi en klimaminister som flytter iskanten slik at oljeselskapene kan 653 

bore enda lengre inn i Arktis. Vi har en statsminister som sier at vi ikke har flyttet iskanten, men at den har flyttet seg 654 

selv. I 2015 har vi en regjering med et lavere ambisjonsnivå på kutt i egne utslipp enn land som Romania og resten av 655 

EU. Regjeringen fører en klimapolitikk som lar oljeselskapene bore seg konkurs og ødelegge klimaet, naturen og alt som 656 

er blitt bygget opp gjennom generasjoner. 657 

Generasjonene før oss bygget landet med vannkraft, og senere med olje og gass. Nå skal vi bygge Norge grønt og kutte i 658 

norske klimagassutslipp med 50 prosent før 2030. 659 

660 
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U15 - Industri for framtida 661 

Forslagsstiller: Sosialistisk Ungdom 662 

SV tror på en grønn og rettferdig framtid der samarbeid med fagbevegelsen og miljøbevegelsen skaper en politikk der 663 

verdiskapning, arbeiderrettigheter og klima står sammen. 664 

Hvis vi skal løse klimakrisa trenger vi nye, grønne arbeidsplasser. Den statlige satsingen på det som først var rådyre 665 

solceller har tvunget fram en ny næring. Solceller koster i dag mindre enn 1 % av det de gjorde i 1977. Utviklingen av 666 

nye grønne næringer kan gi resten av verden bedre redskaper til å bli med inn i den fornybare framtida.  667 

Regjeringa prioriterer fortsatt oljenæringa ved gi ut konsesjoner for å åpne nye oljefelt og ved å sponse leting etter mer 668 

fossile ressurser. Dette gjør at verdens reneste fastlandsindustri mangler folk og investeringer. Oljepolitikken skader 669 

ikke bare klimaet, den skader utviklingen av framtidens grønne næringer. 670 

Den norske fastlandsindustrien er blant den reneste i verden, og baserer seg i stor grad på fornybar energi, som 671 

vannkraft. Norges viktigste bidrag til en grønnere verden må være å utvikle framtidens grønne næringer. Med 672 

næringsnøytral politikk vil vi alltid følge etter andre land, når vi i stedet kan bruke våre styrker til å lede. Med verdens 673 

dyktigste fagfolk, billig kraft, høy sysselsetting og mye kapital er Norge det landet i verden som er best rustet til å skape 674 

framtida.  675 

SV ønsker grønn næringsutvikling i hele landet. Vi ønsker at fellesskapet skal kartlegge hvilke nye næringer Norge best 676 

kan lede an i, og hvilke naturressurser og næringer verden trenger til det grønne skiftet. Fornybar energi krever store 677 

installasjoner bygget av mineraler. Kun ¼ av norske mineralforekomster er kartlagt. SV ønsker fortgang i kartleggingen 678 

så Norge kan utvikle hele verdikjeder fra norsk malm til fornybare kraftverk. Den norske prosessindustrien er allerede 679 

verdensledende på klimateknologi. SV vil ta i bruk alle virkemidler for å sikre videreutvikling av kraftkrevende industri i 680 

Norge. 681 

Det er risikofylt å investere i ny teknologi. Derfor har det lenge vært for lav investering i framtidens næringer.  For å 682 

sikre at det blir investert i grønne næringer må staten gå foran. Da vi temmet norske fosser og utviklet oljenæringa 683 

brukte Norge statlig eierskap og reguleringer til stor suksess. SV vil bruke virkemidlene vi vet fungerer og starte en ny 684 

vår for felles eierskap i Norge.  685 

SV krever:  686 

- Kartlegge hvilke naturressurser, næringer og teknologier verden har mest behov for framover, og hvilke av 687 

disse Norge kan bidra med. 688 

- Utbygging av nye statlige selskaper for å drive fram innovasjon og arbeidsplasser.  689 

- Flytting av incentiver og støtte fra fossilnæringene over til grønn næring 690 

- En kartlegging av alle metaller og mineraler i Norge og plan for miljøvennlig uttak av metallene vi trenger til 691 

det grønne skiftet 692 

  693 
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U 16 - Miljøvennlige havner 694 

Forslagsstiller: Østfold SV 695 

Norge skal kutte samlede klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. Denne vedtatte utslippsreduksjonen er i tråd 696 

med EUs klimamål for den samme perioden. Dette vil innebære at vi selvfølgelig må kutte utslipp nasjonalt, noe som vil 697 

kreve både politisk vilje samt teknisk innovasjon for å utvikle og ta i bruk robuste virkemidler i årene som kommer. 698 

 699 

Utslipp fra skipstrafikk er fortsatt en av de store kildene til luftforurensning i form av nitrogenoksid (NOx), svoveldioksid 700 

(SO2), svevestøv (PM>10) og klimagasser (blant annet CO2). Dette gjelder i utgangspunktet alle kommersielle fartøy, fra 701 

mindre fiskebåter som går på marin diesel til større skip som ofte benytter tungolje (bunker C). 702 

 703 

Utslippene til sjøs og når de ligger ved kai med motorer i gang, er betydelige. Skipstrafikken er derfor ett av de 704 

områdene hvor det er stort potensiale for en reduksjon av luftforurensning. SV oppfatter at motorprodusentene har et 705 

sterkt fokus på å utvikle stadig mer moderne skipsmaskineri som forurenser mindre. Det er et paradoks at i de mest 706 

sårbare områdene nord for 62
o
 er det ikke krav til type drivstoff, mens sør for 62

o
 er det ett krav om drivstoff med 707 

mindre enn 1% Svovel. Derfor ønsker SV at drivstoff kravet skal gjelde innenfor norske maritime grenser. 708 

 709 

Med rette og for skipsfarten tilrettelagte klimatiltak i norske havner, kan skip bli et enda mer miljøvennlig 710 

transportalternativ. Frakteskip forflytter betydelig større mengder gods på en gang enn veitransport. Som eksempler 711 

kan nevnes at bilfrakten fra Bremerhaven i Tyskland som kommer sjøveien til Drammen to ganger i uken, har plass til 712 

1200 biler. Omsatt til trailertransport tilsvarer det 250 trailere for den samme godsmengden. Dette vil føre til markant 713 

mindre svevestøv. 714 

 715 

Hver uke går det 8 fartøy med tømmerlast fra Lierterminalen på Lierstranda til Tofte i Hurum. Hvis tømmeret skulle 716 

vært fraktet landeveien med trailer, ville det bety at 120 trailere skulle kjøre mellom Lier og Tofte hvert døgn. Veiene 717 

spares altså for mer enn 40.000 trailere i året fordi sjøveien er valgt. 718 

 719 

SV ønsker å peke på et par områder hvor det er mulig å redusere forurensning ved våre havner i dag. Det ene er 720 

premiering av miljøvennlige skip. Norsk Havneforenings medlemmer anbefaler å innføre en miljørabatt basert på ESI 721 

(Environmental Ship Index) for å belønne de rederier som har respondert på økte miljøkrav og vise at havnene vil bidra 722 

med å fremme sjøtransporten som den mest miljøvennlige transportformen. Oslo, Stavanger og Kristiandsand har 723 

igangsatt tiltak for å motivere til mer miljøvennlig sjøtransport. F.eks. har Stavangerregionen havn valgt å gi miljørabatt 724 

til skip med en total ESI-score på minst 25 poeng. ESI (Environmental Ship Index) gir skipene poeng på redusert utslipp 725 

av nitrogenoksid (NOX), svoveldioksid (SOX) og CO2, i tillegg til å premiere skip som har mulighet for å koble seg til 726 

landstrøm. For et skip på 100.000 bruttotonn vil miljørabatten kunne gi en maksimal besparelse på 10.979 kroner ved 727 

anløp til kaier i havnedistriktet. 728 

 729 

Landstrøm er et annet tiltak som vil redusere utslippene betydelig. Når skip ligger til kai, så genererer de strøm via egne 730 

aggregater om bord, drevet av fossilt brensel. 731 

Dette medfører derfor et konstant utslipp til luft under landligge hvor et alternativ om å benytte landstrøm vil spare 732 

rederiene for brenselforbruk, og våre byer for forurensning. 733 

Landstrøm til ferger som ligger til kai gir store miljøgevinster, både i form av kutt i klimagassutslipp og mindre lokal 734 

forurensing. I Kristiansand Havn har Color Line vært et foregangsrederi i bruken av landstrøm i Norge. 735 

 736 

Samtidig går Norge mot et kraftoverskudd som en følge av mer nedbør, ny utbygging samt oppgradering av 737 

eksisterende kraftverk. Dette åpner for en elektrifisering av flere områder som i dag fortsatt er dominert av fossil 738 

energi. Elektrifisering vil være en miljøfremmende måte å utnytte den økende vannkraftproduksjonen i Norge og bør 739 

komme våre havner til gode. Som eksempel har Bergen havn, som bl.a. tar imot stadig flere cruiseskip, gått i samarbeid 740 
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med andre havner for å få på plass tekniske løsninger, slik at det også blir økt mulighet og motiv for rederiene å sørge 741 

for å kunne koble seg opp mot strøm fra land når de har lagt til kai. 742 

 743 

En innføring av miljørabatter skal kunne bidra til både å nå næringspolitiske mål om å flytte mer gods fra vei til sjø, samt 744 

bidra til utslippsreduksjon av klimagasser for å nå nasjonale mål. Både de kortsiktige og langsiktige klimamålene 745 

avhenger av at vi ytterligere tar i bruk norsk vannkraft til å erstatte den fossile energien. Elektrifisering av flest mulig 746 

norske havner bør bli ett av flere nødvendige tiltak for å nå klimaforliket om 40 prosent reduksjon i samlede utslipp av 747 

klimagasser. 748 

 749 

SV vil ha en redusering av de samlede havneutgifter for miljøvennlige skip, gjennom reduksjon av utgifter basert på ESI 750 

ratingen av skipene. Lokal luftforurensing og støy skaper i dag betydelige utfordringer for havnene. SV mener derfor at 751 

miljøvennlige skip spesifikt bør premieres, og at sjøtransport generelt bør være et betydelig satsningsområde i en 752 

helhetlig miljøtenkning.  SV mener videre at det som en del av slik miljøtenkning må legges til rette for, gjennom 753 

fornuftige politiske føringer, at norske havner skal satse på de rette tekniske løsningene for å tilby, og etter hvert 754 

eventuelt pålegge at besøkende fartøy kobler seg opp mot landstrøm ved kai. 755 

 756 

SV hevder at SjøVeien er miljøveien. 757 

 758 

  759 
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U 17 - Klimahandling og berekraftig næringsutvikling – to sider av same sak 760 

Forslagsstiller: Møre og Romsdal SV 761 

Menneskeskapte klimaendringar flytter iskanten, eitt av dei viktigaste leveområda for lodde og polartorsk. Klimapanelet 762 

seier at ¾ av alle oppdaga fossile ressursar må bli liggande. H og FrP svarar med å opne nye område i nord for 763 

oljeboring. Dei prioriterer oljeindustrien framfor framtida!  764 

Svaret til SV er nei til oljeboring i sårbare område; ja til omstilling av norsk næringsliv. Innan 2050 må  vi skape eit 765 

samfunn der utsleppa ikkje er større enn det jordkloden tåler. Det grøne skiftet betyr å vri kunnskap, forskings- og 766 

investeringsmidlar frå ein oljeindustri på hell til nye næringar basert på fornybare ressursar.  Her spelar SV på lag med 767 

fagrørsla, kyrkja og miljørørsla som i kampanjen «Broen til framtiden» krev 100 000 nye, grøne klimajobbar.  768 

SV vil vidareutvikle den norske modellen med  små forskjellar, sterke fagorganisasjonar og eit høgt  utdannings- og 769 

velferdsnivå. Vår fordelings- og rettferdspolitikk gjer at alle får ta del i verdiskapinga, og at vegen frå ide til 770 

gjennomføring er kort. Vi vil satse på infrastruktur og offentlege stimuleringstiltak for berekraftige næringar, og vi vil 771 

legge til rette for nyskaping og teknologiutvikling.  772 

 773 

Det handlar om teknologi for produksjon og lagring av ny fornybar energi , om storsatsing på kollektivtransport og 774 

annan miljøvenleg transport, om energisparing og miljøvenlege bygg og om nyskaping innanfor primærnæringane 775 

jordbruk, skogbruk og fiske. Bioøkonomi handlar om skiftet frå oljeøkonomi til biologisk basert økonomi. Det finst store 776 

unytta ressursar i det blå havrommet. Miljøvenleg skipsfart, lyntog og  lågutsleppskøyretøy er andre stikkord.  777 

 778 

Men det handlar og om verdas mest miljøvenlege industri! Vi er rike på naturressursar, inkludert evigvarande vasskraft. 779 

Vi må vekk frå rolla som råvareeksportør. Norsk industri sit med verdsleiande kompetanse som må brukast til  å utvikle 780 

dei produkt og løysingar lågutsleppssamfunnet treng. I staden for utflagging av arbeidsplassar,  vil SV flagge dei heim 781 

att!  782 

 783 

Dette kjem ikkje av seg sjølv. Det krev politisk vilje og politisk handling, målretta verkemiddel og gode 784 

finansieringsløysingar.  I dag manglar ordningar for finansiering/støtte i fasen mellom utvikling og kommersialisering. 785 

Det vil SV gjere noko med! Vi treng effektive program for teknologioverføring frå offshore til andre segment. Fleire 786 

offentlege forskings-kroner må førast tettare på dei verdiskapande klyngene i distrikta, der næringsliv og forskingsmiljø 787 

samarbeider tett.  788 

 789 

God miljøpolitikk er god næringspolitikk. Miljøkrav berga norsk prosessindustri, som i dag sel renseteknologien over 790 

heile verda. NOx-avgifta vart ein stor suksess. Den maritime næringa ber oss stille strenge miljøkrav i offentlege anbod, 791 

noko som tvingar fram teknologiutvikling. Desse krava vil SV stille! Vi vil ha grøne pilotanlegg, grøne såkornfond og eit 792 

Statgrønt etter modell av Statoil, som utvikla ein norsk leverandørindustri. No treng vi ei tilsvarande ordning for det 793 

grøne næringslivet  794 

 795 

Pengane finst. Medan Staten investerer 200 mrd. kroner i petroleumsindustrien, blir berre  20 mrd. kroner lagt ned i 796 

den landbaserte industrien. Dette vil SV snu. Vi kan få verdas  grønaste næringsliv bygd på den norske modellen, men 797 

politikarane  må ta grep - no! 798 

  799 
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U18 - Ja til flere gang- og sykkelveier 800 

Forslagsstiller: Møre og Romsdal SV 801 
 802 
De siste årene har biltettheten i og rundt norske byer og tettsteder økt dramatisk. Resultatet er tilstopping og dårlig flyt 803 

i trafikken, større risiko for trafikkulykker, sterk slitasje på veinettet og forverra luftkvalitet. Mange snakker om disse 804 

utfordringene, SV ønsker å gjøre noe med dem. Hovedgrep her må være kraftig opptrapping av kollektivtilbudet med 805 

hyppige og regelmessige avganger både på dagtid og kveldstid, og styrka satsing på gang- og sykkelveier der folk bor, 806 

går på skole og arbeider. Bypakker og bymiljøavtaler vil være viktige redskaper i dette arbeidet. 807 

Stadig flere ønsker å bruke sykkelen som et transportmiddel til skole og arbeid, og som et redskap for mosjon og 808 

naturopplevelser. Enda flere ville ha benyttet seg av sykkelen om det lå bedre til rette for det. Økt sykkelbruk vil ha 809 

positive effekter både for samfunnet og den enkelte. Sykkelen er miljøvennlig, den skaper et tryggere trafikkbilde og gir 810 

god helseeffekt. Alt dette forutsetter at sykkelveinettet er tilrettelagt for det reelle behovet. I tida framover må sykkel- 811 

og gangtransport integreres som en bærende del av by- og tettstedsplanlegginga. Sykkelen må etableres som et reelt 812 

alternativ for flest mulig ved etablering av et sykkelveinett mellom boligområder, skoler, arbeidsplasser og steder der 813 

folk har fritidsaktiviteter. I gang- og sykkelveinettet må det, særlig i tettbygde strøk, skilles mellom gående og syklende 814 

slik at de som benytter sykkelen til transport mellom bosted, skole og arbeid og til mosjon og trening får et sikkert 815 

alternativ. Veiskuldre som er breie nok til å gi plass til syklende bør være standard i nye riksveiprosjekt. Gang- og 816 

sykkelveier er særlig viktig langs Nasjonale turistveier med stor trafikk, og gode løsninger for syklister må sikres i 817 

forbindelse med ferjeavløsningsprosjekter. 818 

Vi registrerer at bygging av sykkelveier var den store transporttaperen i det siste budsjettforslaget fra regjeringa, med 819 

et kutt på ca 50 millioner kroner. I SV sitt alternative budsjett er dette en av vinnerne. Totalt ønsker SV å sette av 1 820 

milliard kroner til bygging av flere sykkelveier i hele landet. 190 millioner av dette vil SV sette av som støtteordning for 821 

kommuner og fylker som vil utvide sykkelveinettet, mens 414 millioner er øremerket bygging av sykkelveier langs 822 

riksveiene. 823 

SV vil fortsatt være i front som det mest troverdige alternativet når det gjelder en helhetlig satsing på miljøvennlig og 824 

helsefremmende transport. 825 

  826 
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Del 2: Arbeid, likestilling, inkludering 827 

U 19 - En jobb å leve med 828 

Forslagsstiller: AU 829 

Feminisme er kampen for at alle, uavhengig av kjønn, skal ha like muligheter. Feminisme handler om frihet og 830 

selvstendighet, om retten til å bestemme over eget liv. Vårt mål er et likestilt arbeidsliv som inkluderer flere og gir rom 831 

til livet ved siden av jobben. 832 

Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Kvinner tjener og eier mindre enn menn. Kvinner jobber 833 

oftere deltid og flere kvinner har en usikker tilknytning til arbeidslivet. Dette går utover kvinners inntekt og pensjon, og 834 

bidrar til at kvinner har mindre makt på arbeidsplassen og i samfunnet enn menn. SV vil ha et samfunn som gir alle reell 835 

valgfrihet. Sterk kjønnsdeling i arbeidslivet bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og 836 

begrenser folks valgfrihet i familieliv, utdanning og på arbeidsmarkedet.  837 

Mange kommuner er store arbeidsgivere, og 70,5 prosent av ansatte i offentlig sektor er kvinner. Disse kvinnene gjør 838 

noen av de tyngste løftene og viktigste oppgavene i velferdsstaten. Likevel må de de leve med lav lønn og liten pensjon. 839 

Mange blir tvunget til å gå av med uførepensjon før pensjonsalder. Mer likestilte kommuner vil gi et mer likestilt 840 

arbeidsliv. SV vil derfor være en pådriver for at kommunene går foran for et likestillingsløft der hele faste stillinger er 841 

regelen og kvinnedominerte yrker får et lønnsløft. SV går til valg for et mer feministisk arbeidsliv.  842 

Likelønn 843 
Ifølge SSB tjener kvinner i gjennomsnitt 67 prosent av det menn tjener. Selv når vi korrigerer for arbeidstid er kvinners 844 
lønn 85,8 prosent av menns lønn i gjennomsnitt. De store lønnsforskjellene skyldes i stor grad at kvinnedominerte yrker 845 
i offentlig sektor verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, selv om kravene til utdanning, 846 
erfaring, ansvar og anstrengelse er de samme. Kvinner med utdanning fra videregående skole har i snitt nesten fire 847 
tusen kroner lavere månedslønn enn menn med samme utdannelse i kommune-Norge i dag. Kommunen må bidra til et 848 
likelønnsløft for sine ansatte i de kvinnedominerte yrkene. 849 
 850 
Rett til heltid  851 
Ufrivillig deltid er en annen viktig årsak til lønnsforskjellene. Langt flere kvinner enn menn jobber deltid, og andelen 852 

som jobber ufrivillig deltid er særlig høy blant kvinner. I kommunal sektor er andelen deltidsansatte enda høyere. 53 853 

prosent av de ansatte i kommunene jobber deltid. Særlig i pleie- og omsorgssektoren er det en utbredt deltidskultur, 854 

med nærmere 70 prosent i deltidsstillinger.  855 

Ufrivillig deltid setter kvinner i en sårbar og svak posisjon overfor arbeidsgivere og kan bidra til at de godtar 856 

arbeidsbetingelser de ellers ikke ville godtatt for å få økt arbeidstiden og inntekten sin. Arbeidstakere som har lavere 857 

stillingsprosent enn de ønsker, må ofte ”jage” ekstravakter. Det gjør det vanskelig å planlegge fritid og 858 

privatøkonomien, og om de takker nei til en ekstravakt, vil de kanskje ikke få tilbudet neste gang. Økonomisk usikkerhet 859 

kan også gjøre det vanskelig å gå fra en voldelig partner. Arbeidslivet må innrettes slik at kvinner kan bli økonomisk 860 

selvstendig. Retten til heltid må bli en realitet.   861 

En kjønnsdelt tidsklemme 862 
Dagens tidsklemme har kjønnsmessige konsekvenser. Vi ser et tydelig mønster der kvinner tar ansvar hjemme og 863 

reduserer arbeidstiden sin for å få familiekabalen til å gå opp, mens menn jobber overtid for å forsørge familien. Mange 864 

kvinner jobber i praksis redusert arbeidsdag som deltidsansatte, men betaler dette selv gjennom mindre tilknytning til 865 

arbeidslivet, dårligere pensjon og dårligere lønn. 866 

For å gjøre det enklere å kombinere jobb med omsorg ønsker SV å redusere arbeidstiden for alle ansatte. Når begge 867 

foreldre opplever det at de kan jobbe fullt og ta ansvar hjemme samtidig, vil det forebygge kjønnsbasert diskriminering i 868 

arbeidslivet. Flere forsøk viser at kortere arbeidstid kan bidra til å redusere sykefravær og øke effektiviteten på 869 

arbeidsplassen. Kortere arbeidsdager kan gjøre det mulig for flere å stå i jobb lenger og tjene opp en bedre pensjon. 870 
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Ikke minst kan flere leve gode liv med bedre helse og en reell mulighet til å jobbe. En kortere arbeidsdag hvor flere kan 871 

ha en heltidsjobb er et viktig skritt på veien mot et likestilt arbeidsliv. 872 

Tid til å leve 873 

SV ønsker et arbeidsliv der det er lettere for både kvinner og menn å kombinere jobb og familieliv. Vi vil gjøre det 874 

enklere å stå lenge i arbeid med helsa i behold og lettere for kvinner å jobbe fulltid. Vi vil redusere lønnsgapet mellom 875 

kvinner og menn og sikre flere kvinner lederstillinger. Etter valget i høst vil våre kommunestyrerepresentanter jobbe 876 

for: 877 

 Å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, blant annet ved å foreslå forpliktende planer for 878 

likelønn. 879 

 At alle kommuner foretar en kartlegging av omfanget av ufrivillig deltid blant kommunens ansatte, og at det 880 

legges fram forpliktende handlingsplaner for hvordan vi kan fjerne ufrivillig deltid i kommunen. Vårt mål er at 881 

alle kommunalt ansatte som ønsker det får tilbud om heltidsstillinger. 882 

 Flere og mer omfattende forsøk med redusert arbeidstid. Det er gjennomført for få forsøk med sekstimersdag 883 

og redusert arbeidstid, og de fleste forsøkene har vart for kort til å gi noen tydelige resultater. SV vil ha en 884 

nasjonal pott på 100 millioner som offentlige og private arbeidsplasser kan søke på for å prøve ut redusert 885 

arbeidstid.  886 

 At alle kommunene skal føre en aktiv rekrutteringspolitikk for flere damer i lederstillinger i kommunene. Ingen 887 

kommuner har flere enn 50 prosent kvinnelige ledere, og i mange kommuner er andelen nede på 20 prosent.  888 

 Tiltak for å få flere mannlige ansatte i pleie-, og omsorgssektoren og utdanningssektoren. 889 

 At alle kommuner skal dokumentere likestillingseffektene av kommunebudsjettene.  890 

 Økt åpenhet og dialog med de ansatte i kommunen, og for et nært og forpliktende samarbeid med 891 

fagbevegelsen. 892 

 893 

SVs mål er et samfunn der kjønn ikke begrenser folks frihet. Alle mennesker skal ha like muligheter i livet, uavhengig av 894 

kjønn. Vi vil at flere skal få delta i arbeidslivet og få økt sjanse til å jobbe heltid. Vi trenger et arbeidsliv som gir oss tid til 895 

å leve. 896 

 897 

 898 

 899 

  900 
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U20 - Organiser og styrk kvinnene 901 

Forslagsstiller: Kvinnepolitisk utvalg 902 

 903 

Vi har lagt bak oss et år i feminismens tegn. Til tross for at titusener gikk i gatene i 2014 for å forsvare abortloven, så er 904 

kvinnelønna fortsatt stabil, volden mot kvinner vedvarende, kvinner utsettes for mer kroppspress, og forventes fortsatt 905 

å skulle passe inn i et gammeldags kjønnsrollemønster der kvinnen tilpasser seg familiens behov. Kvinner er 906 

underrepresentert i maktposisjoner, kvinner eier mindre og tjener mindre enn menn. Kvinner har mindre frihet over 907 

sine egne liv enn det menn har. Det skyldes både den formelle og uformelle makten som menn besitter i det å være en 908 

mann. 909 

Kvinner er systematisk underrepresentert i folkevalgte organer i Norge. I dag er det om lag 38 prosent kvinner i 910 

kommunestyrene og 39 prosent kvinner i Stortinget. Dette er tall som har vært noenlunde stabil siden 1980-tallet. 911 

Enkelte partier har en kvinneandel helt nede på 21 prosent, og flere fylker har kun èn kvinne blant sine folkevalgte til 912 

Stortinget. Disse tallene forteller oss at kjønn er viktig for hvem som blir valgt i Norge. Hvis dette var tilfeldig, ville 913 

tallene endret seg. Over tid ser vi at tallene har vært omtrent de samme. SV har en kvinneandel på 28 % i dagens 914 

storting, 2 av 7 med Karin Andersen og Kirsti Bergstø. SV er derimot det partiet i dag som er best på kvinner i 915 

lokalpolitikken. 51 % av representantene i perioden 2011 - 2015 er kvinner. Det er bra. Kvinners deltakelse i folkevalgte 916 

organer handler om rett til å delta og om legitimiteten til demokratiet. Ulike erfaringer og synspunkt må representeres i 917 

demokratiske organ. 918 

SV har lange tradisjoner med å arbeide for kvinner rettigheter, og SV har gått foran i likestillingskampen, også når det 919 

gjelder makt og representasjon. Likevel ser vi at til tross for at SV er et feministisk parti og tydelige røtter i 920 

kvinnebevegelse, så er har ikke SV på noe tidspunkt i SVs historie hatt et flertall av kvinner i stortingsgruppen. Dette 921 

viser at SV som organisasjon ikke er unntatt strukturene som hindrer at kvinner tar like stor del i politikken som menn.  922 

Det er behov for en mer stabil og formell organisering av kvinner i politikken og i SV. Dette krever en sterkere 923 

organisering av kvinner i partiet, først og fremst på fylkes og nasjonalt nivå.  924 

SVs landsmøte ser det som viktig at kvinnepolitisk utvalg arbeider videre med ulike modeller for å formalisere et 925 

nettverk av kvinner i partiet, med mål om å etablere en egen organisasjon for kvinner som er medlemmer i SV. 926 

Landsmøtet ser behovet for en kvinneorganisasjon som arbeider for en sosialistisk og feministisk samfunnsorden i 927 

Norge, og for full likestilling og likeverd mellom kvinner og menn. Hensikten er å skape økt fokus på samfunnsspørsmål 928 

som angår og engasjerer kvinner, styrke kvinnepolitiske nettverk og allianser i partiet, drive skolering og dyktiggjøre 929 

kvinner i SV for aktiv deltakelse i organisasjonsarbeid og folkevalgte fora.  930 

Arbeidet med å etablere en egen organisasjon for kvinner som er medlemmer i SV, vil være en grasrotorganisering for 931 

maktutjevning. I likhet med fagbevegelsen vet kvinnebevegelsen at de som sitter med makt ikke vil gi denne fra seg 932 

uten motstand. Målet er at en slik formell organisering skal bidra til å gjøre SV sterkere, og styrke våre aktive kvinner 933 

slik at de er i stand til å mobilisere alliansepartnere og velgere til å delta i vår kamp for SVs hovedsaker. I fylker der det 934 

allerede er i ferd med å utvikle seg et stabilt nettverk mellom SV -kvinner, vil en kunne formalisere dette gjennom en 935 

slik organisering. 936 

  937 
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U 21 - Et inkluderende arbeidsliv 938 

Forslagsstiller: SVs LHBT-nettverk 939 

 940 

Mye takket være SV, fikk lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) endelig et helhetlig vern mot diskriminering i 941 

2014. For første gang ble transpersoner inkludert i diskrimineringslovgivningen.  942 

 943 

Diskrimineringsvernet gir mennesker mulighet til å gå til sak mot arbeidsgiver dersom man mener at man har blitt 944 

utsatt for diskriminering. 945 

 946 

Praksis viser imidlertid at det er ytterst få arbeidstakere som orker belastningen med å ta sin arbeidsgiver for retten. Et 947 

diskrimineringsvern kan derfor ikke basere seg på at den enkelte arbeidstaker selv skal ta ansvaret for å hindre at 948 

diskriminering skjer. Dersom man skal lykkes i å skape et inkluderende arbeidsliv, er man avhengig av å ha tiltak som 949 

forebygger at diskriminering finner sted. 950 

 951 

På bakgrunn av dette ble det, med den nye loven, innført en aktivitets- og redegjørelsesplikt.  952 

Loven pålegger altså arbeidsgivere ikke bare å unngå å diskriminere, men også å jobbe aktivt for likestilling.  953 

 954 

I aktivitets- og redegjørelsesplikten ligger det et enormt potensiale for å kunne forebygge diskriminering på 955 

arbeidsplassen. For at dette potensialet skal kunne realiseres kreves det imidlertid at arbeidsgiver er bevisst på hvordan 956 

flere diskrimineringsgrunnlag kan virke sammen. Diskrimineringsgrunnlag som virker sammen, såkalt interseksjonalitet, 957 

kan usynliggjøre årsaken til diskrimineringen og gjøre det vanskelig for arbeidsgivere å motvirke diskriminering på 958 

arbeidsplassen.  959 

 960 

Undersøkelser, blant annet NOVA Rapport 1/99 og likestillingssenterets rapport “alskens folk”, viser at lhbt-, og spesielt 961 

transpersoner, er ekstra utsatt for diskriminering på arbeidsplassen og utestengelse fra arbeidslivet. Flere andre 962 

undersøkelser viser at dersom en tilhører flere minoritetsgrupper på en gang - for eksempel at en er både lhbt-person 963 

og innvandrer - øker sannsynligheten for at en blir utsatt for diskriminering. 964 

 965 

SV ønsker å styrke kompetansen på diskrimineringsarbeidet i arbeidslivet med særlig fokus på interseksjonalitet. Dette 966 

må skje i samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og NAV.  967 

 968 

Regjeringen planlegger nå en fullstendig omlegging i diskrimineringslovgivningen. Ved en slik omlegging er det 969 

avgjørende at aktivitets- og redegjørelsesplikten videreføres og at ulike diskrimineringsgrunnlag opprettholdes. 970 

 971 

SV vil: 972 

 Styrke og videreføre aktivitets- og redegjørelsesplikten 973 

 Stille seg mot alle svekkelser av diskrimineringsgrunnlaget i diskrimineringslovgivningen 974 

 Legge til rett for økt kompetanse og flere tiltak for å forbygge diskriminering på arbeidsplassen 975 

  976 
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U 22 - Hent asylbarna hjem! 977 

Forslagsstiller: Rogaland SV  978 

Rogaland SV mener Norges praksis med å sende barnefamilier til Afghanistan er i strid med internasjonale anbefalinger. 979 

FN fraråder å sende barn tilbake til Afghanistan, og det er nesten ingen andre europeiske land som gjør det. I tillegg 980 

opplever familiene nå å bli returnert til Norge fra Afghanistan. Har et barn vært i Norge i mange år, er det en helt 981 

umulig situasjon å bli sendt tilbake dit.  982 

SV mener at alle barn som har vært i Norge lenge, er vårt ansvar og vi er forpliktet til å ta vare på dem. Det er vi 983 

forpliktet til gjennom barnekonvensjonen. Vi må derfor hente hjem barnefamiliene fra Afghanistan.  984 

I tillegg må alle barn som er sendt ut av Norge, uavhengig av hvilket land de kom fra, få behandlet søknaden sin etter 985 

regjeringens nye forskrifter som trådte i kraft i desember. Dette gjelder også Neda og søsknene. Familien gikk til sak 986 

mot UNE våren 2013, før de ble sendt ut av landet. Familien bodde på Dale og barna gikk på skole og i barnehage i 987 

Sandnes. Foreldrene kom til Norge i 2002, sammen med Neda og broen Nael som var født før de kom hit. Søsknene 988 

Dimah og Zoher er født i Norge. Familien bodde her i over ti år før de ble kastet ut av landet. Landet som Neda var så 989 

glad i, men som hun opplevde ikke var glad i henne. Juni 2013 ble de sendt ut av landet, lenge før saken deres kom opp 990 

i Tingretten. 991 

 992 

Familien vant første runde i Tingretten, dommeren sa de ikke skulle vært sendt ut av landet. I tillegg fikk de tilkjent 993 

saksomkostningene. UNE valgte å ikke anke denne dommen, de gjorde bare et nytt vedtak. Et overtramp mot både 994 

familien og norsk rettsvesen. 995 

 996 

Familien ville ikke gi opp og valgte en ny runde i retten. Neda og søsknene ser ikke noen framtid i Jordan. Andre runde i 997 

Tingretten tapte familien, men et sentralt punkt i dommen er at dommeren mener barna burde få bli, når de vurderes 998 

på selvstendig grunnlag. Men av innvandringsregulerende hensyn så får de likevel ikke bli. Det betyr at det er 999 

foreldrenes situasjon som legges til grunn. Familien har anket og venter nå på tredje runde i retten, denne gangen i 1000 

Lagmannsretten.   1001 

 1002 

Den nye avtalen sier at barna skal vurderes på eget grunnlag. Det er veldig viktig og riktig mener Rogaland SV. 1003 

Barnekonvensjonen er tydelig på at barna skal vurderes på selvstendig grunnlag.  1004 

Rogaland SV krever at de lengeværende barna som er sendt til Afghanistan blir hentet hjem og at de kan få vurdert 1005 
saken sin på ny etter den nye forskriften. Vi krever også at Neda og familien får komme hjem. Det betyr at tilknytningen 1006 
deres til Norge har vært der siden 2002, og at de fortsatt er knyttet til Sandnes og Norge så lenge saken pågår. Deres 1007 
sak var i rettsvesenet før de ble sendt ut, og i tillegg har barna to runder i retten til sin fordel. De må og få vurdert saken 1008 
sin etter den nye forskriften.   1009 
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U23 - Nei takk til blåblå endringer i arbeidslivet! 1010 

Forslagsstiller: Vest-Agder SV 1011 

Regjeringens ønske om å liberalisere arbeidsmiljøloven førte til at LO, Unio og YS gikk sammen om en historisk streik 1012 

med to hundre arrangementer over hele landet. Regjeringen har provosert fagbevegelsen med sin manglende 1013 

forståelse for verdien av treparts-samarbeidet i norsk arbeidsliv.  1014 

Arbeidsminister Robert Erikssons viktigste forslag vil gjøre det mulig for arbeidsgivere å ha 15 prosent av 1015 

arbeidsstokken midlertidig ansatt. Han har forsøkt å spre myter om at dette er noe folk flest ønsker seg, men fikk et 1016 

kraftfullt svar fra 1,5 millioner arbeidstakere som støttet streiken. Undersøkelser viser at også norske arbeidsgivere er 1017 

godt fornøyd med dagens ordning. 1018 

Regjeringen hevder at disse lovendringen vil føre til at flere får fast jobb, men internasjonal forskning viser at det 1019 

motsatte er tilfellet.  Midlertidighet er det fremste kjennetegnet ved det globaliserte arbeidslivet, der tilgangen er stor 1020 

på en mobil arbeidsstokk av timeansatte, deltidsarbeidere og vikarer. I praksis betyr det mer løsarbeid, svakere 1021 

rettigheter for innleide arbeidstakere og et mer tydelig A- og B-lag i arbeidslivet, med grobunn for svart arbeid og 1022 

skattesnusk. Forslaget vil spesielt ramme unge som får større problemer med å skaffe lån til bolig. 1023 

Regjeringens forslag betyr dårligere likestillings- og familiepolitikk.  Mer søndagsarbeid, lengre vakter og «alternative 1024 

arbeidstidsordninger» i helse- og omsorgssektoren rammer flest kvinner.  Det store flertall av de som jobber der 1025 

opplever ikke dette som familievennlig.  Det er familiene som rammes av oftere søndagsarbeid, av lengre vakter for 1026 

skift- og turnusarbeidere og av alternative arbeidsordninger. Det Høyre og Frp kaller frihet og fleksibilitet, betyr at folk 1027 

skal jobbe mer overtid, mer i helgene og at færre skal ha fast jobb.  1028 

Når saken skal opp i Stortinget er det usikkert hvordan Krf og Venstre vil stemme.  Vi håper at de tar til fornuft og ikke 1029 

støtter regjeringens forslag om endring av arbeidsmiljøloven.   1030 

Regjeringen er i utakt med folk flest. Det er ingen skam å snu!  1031 

SV vil stemme imot forslaget om endring av arbeidsmiljøloven.  1032 

 1033 

 1034 

U 24 - Innvandrerkvinner ut i arbeidslivet! 1035 

Forslagsstiller: Stavanger SV 1036 
 1037 
SV vil jobbe for å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeidslivet. Norge er tjent med at flere 1038 
innvandrerekvinner blir integrert i samfunnet vårt raskt. Flere kvinner opplever manglende arbeidserfaring og 1039 
språkmestring som en barriere for å delta i arbeidslivet. Samtidig kommer flere av disse kvinnene fra områder hvor det 1040 
ikke er vanlig for kvinner å ha lønnet arbeid utenfor hjemmet.  1041 
 1042 
Mange arbeidsgivere har lang erfaring med å tilby arbeids- og språktrening for innvandrere generelt, og 1043 
innvandrerkvinner spesielt. Erfaringene har så langt vært overveiende gode. SV ønsker at kommunen skal bygge ut 1044 
kvalifiseringstilbud og oppsøkende tjenester for å få innvandrerkvinner ut i arbeidslivet. Kommunen bør også legge til 1045 
rette for økt samarbeid mellom kommune, private arbeidsgivere og frivillige aktører for å få dette til.  1046 
 1047 
  1048 
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U 25 - Ja til yrkesaktive asylsøkere 1049 

Forslagsstiller: Stavanger SV 1050 
 1051 

SV ønsker at det skal tilrettelegges for at asylsøkere skal kunne delta i arbeidslivet. SV ønsker en oppmykning av reglen 1052 
som sier at en asylsøker må vise frem gyldige identitetspapirer for å få arbeidstillatelse. De færreste asylsøkere har 1053 
mulighet til dette. Samtidig ønsker SV å gi tilbake muligheten for ureturnerbare papirløse flyktninger med endelig avslag 1054 
til å få skattekort.  1055 

Fordelene med å gi asylsøkere muligheten til å være i arbeid er mange. De får språk og arbeidstrening, noe som vil gjøre 1056 
overgangen til en eventuell bosetning enklere. De får en egen inntekt og kan i større grad forsørge seg selv. Det vil også 1057 
minske sjansene for at asylsøkere tar svart arbeid. Mange asylsøkere har traumatiske opplevelser bak seg og befinner 1058 
seg i en vanskelig og uavklart livsssituasjon langt borte fra familie og venner. Asylsøkere som blir sittende uvirksomme 1059 
blir derfor lett offer for depressive lidelser og blir på den måten en byrde både for sine nærmeste, og samfunnet som 1060 
helhet.  1061 

For ureturnerbare flyktninger med endelig avslag kan muligheten til å jobbe utgjør forskjellen på om vedkommende kan 1062 
bo i egen leilighet og ta del i samfunnet eller bli henvist til en ventetilværelse på asylmottak.  1063 

SV mener at asylsøkere skal få en verdig og meningsfull ventetid. Asylsøkere som kan bidra til egen inntekt vil i mindre 1064 
grad være en utgift for det offentlige. Det vil dermed bli frigjort midler som kan brukes til videre tilrettelegging for 1065 
innvandrere i arbeidslivet.  1066 

 1067 

 1068 

U 26 - Asylbarna må hentes hjem! 1069 

Forslagsstiller: Aust-Agder SV  1070 

 1071 

Allerede i oktober i fjor fremmet SV forslag om å stoppe utsendelsene av lengeværende asylbarn frem til de nye reglene 1072 

var kommet på plass. 1073 

 1074 

Dette fikk ikke støtte, blant annet fra Venstre. Årsaken var for dette var uttalelsene fra justisminister Anders Anundsen 1075 

(Frp). Anundsen gikk på talerstolen og viste til at regjeringen hadde myket opp politikken overfor denne gruppen. 1076 

 1077 

I etterkant viser at praksisen for utsending av asylbarn har økt, stikk i strid med justisministerens lovnader.  1078 

 1079 

Norske myndigheter har sendt barnefamilier til Afghanistan på tross av advarsler fra FN og UDI. Når det ble sagt i 1080 

høringen at det åpnet seg en returmulighet i 2014, var det en sannhet med store modifikasjoner. Advarslene var sterke, 1081 

og disse familiene bør hentes tilbake til Norge. 1082 

 1083 

SV har derfor fremmet nye forslag, både krav om en ny vurdering av de lengeværende barna som er sendt ut og 1084 

forslaget om å sjekke hvorvidt den norske praksisen med å henvise afghanske barnefamilier til internflukt er i tråd med 1085 

og følger anbefalingene fra FNs høykommisær for flyktninger og Utlendingsdirektoratet. 1086 

 1087 

Aust-Agder SV utfordrer både regjeringens støttepartier og opposisjonspartiene til å støtte SV sine forslag om de 1088 

lengeværende asylbarna når de skal behandles i Stortinget om kort tid.  Aust- Agder SV krever at de lengeværende 1089 

asylbarna som ble sendt ut mellom 1.januar 2014 og fram til dags dato får prøvd saken sin på nytt etter den nye 1090 

forskriften. Dette er en sterk moralsk og etisk forpliktelse vi bør ta etter regjeringen inhumane rot med barnas skjebne. 1091 

 1092 

  1093 
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U 27 - Nederlaget kan forhindres 1094 

Forslagsstiller: Etnisk likestillingsutvalg  1095 

Minoritetsungdommer som tar høyere utdanning i større grad enn befolkningen i alt, kan selvsagt gjennomføre 1096 

videregående skole i like stor grad 1097 

 1098 

Bare fire av ti innvandrergutter fra ikke-vestlige land fullfører videregående skole, viser en rapport i fjor. Hos jenter er 1099 

det seks av ti som fullfører, mens i alt for de fleste kommunene ligger andelen omkring 70 prosent eller syv av ti elever i 1100 

alt fullfører videregående skole. Rapporten det vises til heter “Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 1101 

norske kommuner” og er laget av Statistisk sentralbyrå. Samtidig viser rapporten at minoritetsungdommer tar høyere 1102 

utdanning i større grad enn befolkningen for øvrig! Hva skyldes dette som fort kan ses som en motsetning? Og hva 1103 

skyldes at andelen som fullfører videregående skole blant minoritetsungdommer tross alt er lavere? 1104 

 1105 

SV mener at dette først og fremst skyldes at utdanningssystemet klarer ikke å utjevne sosiale forskjeller mellom elever. 1106 

Det er fremdeles foreldrenes utdanningsnivå og sosioøkonomisk bakgrunn som avgjør elevenes prestasjon på skolen. 1107 

”Flere forskningsrapporter viser til at foreldrenes utdanningsnivå og elevenes karakterer i grunnskolen påvirker hvor 1108 

stor sjanse det er for at man fullfører videregående skole. Innvandring har ingen effekt,” sier forsker Anna Hagen 1109 

Tønder. Årsaken til at flere innvandrere dropper ut av videregående skole, kan skyldes at foreldrene til ikke-vestlige 1110 

innvandrere gjennomsnittlig har lavere utdanningsnivå og inntekt enn de norske. 1111 

 1112 

Det som derimot ser ut til å spille en rolle, er når man flyttet til Norge, slik Anna Hagen også påpeker. Rapporten viser at 1113 

blant innvandrerne er andelen som har fullført i løpet av fem år lavere enn samletallene for kommunen, men forskjellen 1114 

varierer overraskende mye mellom kommunene. I Asker fullførte 79 prosent av alle elever, men bare 51 prosent blant 1115 

innvandrerne. I kommunene fra Kristiansand til Trondheim er forskjellen også over 20 prosent. I den andre ytterenden 1116 

finner vi Lørenskog, hvor andelen som fullfører blant innvandrerne bare er 6 prosent lavere enn for kommunen under 1117 

ett. Dette er nok langt på vei resultat av at Lørenskog har mange innvandrere med lang botid, de er veletablerte og 1118 

deres barn vil trolig ha muligheter i norsk skole som ikke ligger for langt unna de mulighetene som andre ungdommer i 1119 

Norge har. 1120 

 1121 

Språkkunnskaper henger også sammen med botid i Norge. Jo mer norsk eleven behersker, jo større sjanser får han eller 1122 

henne til å lykkes på skolen. ”Norsk er aller viktigst. Kan du norsk, kan du lære matte og naturfag også,” sier en av de 1123 

intervjuede innvandrergutter i avisen og det er helt riktig. Intensiv norsk opplæring for nyankomne og for de som ikke 1124 

har norsk kompetanse til å kunne følge opp utdanning på videregående nivå, er helt nødvendig. Skolesystemet må ikke 1125 

se bort i fra at kunnskaper i eget morsmål kan være et godt verktøy i å erverve seg norsk på et høyt nivå. 1126 

 1127 

Petter Holvik, assisterende rektor ved Drammen videregående skole nevner ”Svak motivasjon grunnet vanskeligheter 1128 

med komme seg inn i arbeidsmarkedet” som en annen mulig årsak. Dette kan direkte oversettes til: ”Svak motivasjon 1129 

på grunn av diskriminering på vei til arbeidsmarkedet og i anskaffelse av lærlingplasser”. Det er ikke nok lærlingplasser 1130 

til alle elever og elever med minoritetsbakgrunn sliter som regel i større grad i å få disse plassene. Mange elever tenker 1131 

dessuten at de ikke vil ha like muligheter til arbeid når de kommer så langt uansett, og at de kan like godt droppe 1132 

forsøket. ”Jeg trenger ingen rollemodeller, slik dere mener ville ha motivert meg. Det som ville ha motivert meg var å se 1133 

min far i arbeid!” gir flere ungdommer uttrykk for. 1134 

 1135 

Andre rapporter viser at elever med minoritetsbakgrunn og deres foreldre opplever at deres barn møter lave 1136 

forventninger i den norske skolen. Blir du stilt lavere krav, begynner du selv også til å tro at du ikke vil kunne klare 1137 

bedre! Et selvoppfyllende profeti er en spådom eller en profeti som går i oppfyllelse bare fordi den blir ytret eller gis 1138 

uttrykk for. Selvoppfyllelsen har ofte med ens egne forventninger å gjøre. Forventer man tap eller fiasko, og gjør lite 1139 

eller ingenting for å forhindre det eller for å vinne, økes sannsynligheten for at det forventede inntreffer. 1140 

 1141 
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Aller fleste foreldre med innvandrerbakgrunn ser på utdanning som nøkkel for å lykkes i arbeidslivet spesielt og for å 1142 

lykkes i Norge generelt. Norskfødte med innvandrerforeldre studerer mest og at for landet under ett er andel 1143 

norskfødte med innvandrerforeldre som studerer er langt større enn andelen i befolkningen under ett (38 mot 32 1144 

prosent) bekrefter også dette. 1145 

 1146 

SV mener derfor at vi skal fokusere på konkrete tiltak for å forebygge frafall enn å spekulere på abstrakte årsaker som 1147 

”kulturer” eller ”miljøer”. De mest konkrete tiltakene vil altså være å intensivere norsk opplæring for nyankomne, 1148 

skaffe lærlingplasser til alle elever, forhindre diskriminering på vei til lærlingplasser og arbeid, stille like stor krav til alle 1149 

elever, bygge opp selvtillit hos elever med svakere utgangspunkt og jobbe for et skolesystem som frikobler elevenes 1150 

prestasjoner fra deres foreldres utdanning og sosioøkonomiske bakgrunn. 1151 

 1152 

U28 - Innfør Skiensmodellen mot sosial dumping i alle kommuner og fylker 1153 

Forslagsstiller: Telemark SV og Vestfold SV 1154 

Situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull, og sosial dumping og svart økonomi truer flere faggrupper. 1155 

SV mener at det offentlige må iverksette mye strengere virkemidler for å bekjempe utviklingen mot sosial dumping, 1156 

arbeidslivskriminalitet og mafia i Norge.  1157 

Det er skattebetalernes penger som brukes på offentlige byggprosjekter, da må vi sørge for at offentlige byggprosjekter 1158 

kommer skattebetalerne til gode. SV vil ha en sterk fastlandsnæring som kan konkurrere om arbeidskraften med 1159 

petroleumsnæringen. Da må vi bidra til å gjøre fastlandsnæringene attraktiv for unge arbeidstakere, og lønnsom for 1160 

seriøse aktører i bransjen.  1161 

I dag belønner vi skatte- og arbeidskriminalitet så lenge vi kun vektlegger pris i anbudsrundene. Risikoen er at vi sponser 1162 

brudd på arbeidsmiljøloven og vi tillater kriminelle aktører å snyte på skatten. Sånn kan det ikke fortsette.  1163 

Offentlige kjøp av varer og tjenester skal være en investering i lokalbefolkning, næringsliv og infrastruktur. Noe annet er 1164 

kortsiktig pengebruk. Hverken borgere eller bransjer tjener på at anbudsvinnere får blåse i kvalitet eller droppe 1165 

rekruttering. Vi må slutte å handle med dem som trekker ressurser ut av felleskapet, og bruke felleskapets penger på 1166 

fremtidens arbeidsplasser. Det gjør vi ved å sette krav til anbudsforutsetninger, bruk av vikarbyråer og i 1167 

ansettelsespolitikken.  1168 

Vi trenger ikke reise langt for eksempler på gode krav. Skien kommune har vedtatt en rekke tiltak mot sosial dumping i 1169 

bygg- og anleggsbransjen. Her setter det offentlige som byggherre tak på antall underentreprenører, krav til at arbeid 1170 

skal utføres av folk med fagbrev og av faste ansatte, og at byggprosjekter over en viss størrelse skal være aktive 1171 

lærlingplasser. I tillegg kreves det at lønninger utbetales til norske bankkontoer slik at det blir vanskeligere å drive 1172 

skattekriminalitet over lønnsslippen.  1173 

SV vil at det offentlige er like frempå i alle kommuner og fylkeskommuner, og i alle bransjer som trues av det politi, 1174 

skattemyndigheter og NAV kaller arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 1175 

  1176 
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U29 - Vold mot kvinner - et folkehelseproblem 1177 

Forslagsstiller: Kvinnepolitisk utvalg, Oslo SV og Sør-Trøndelag SV 1178 

1 av 10 norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt en eller flere ganger i løpet av livet, og kvinner utsettes totalt for mer 1179 

vold og overgrep enn menn. SV krever at arbeidet med å stoppe vold mot og voldtekt av kvinner prioriteres høyt og at 1180 

volden kvinner utsettes for anerkjennes som det folkehelseproblemet det er. 1181 

Nasjonalt kompetansesenter for vold offentliggjorde i 2014 rapporten “Vold og voldtekt i Norge - En nasjonal 1182 

forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv”. Tallene viste tydelig at vold mot kvinner er et utbredt problem. Den 1183 

seksuelle volden mot kvinner er omfattende og antallet voldtekter har ikke har gått ned siden midten av 1900-tallet. 1184 

Nesten ti prosent av alle kvinner har blitt voldtatt og en tredjedel av alle kvinner i Norge er blitt utsatt for et seksuelt 1185 

overgrep i en eller annen form. Kvinner utsettes for mest vold og overgrep totalt sett, både fysisk og psykisk, og i tillegg 1186 

er volden mot kvinner oftere av mye grovere art enn mye av volden mot menn.  1187 

SV vil forhindre vold mot kvinner og forbedre oppfølgingen av voldsutsatte. Derfor vil vi: 1188 

Lovfeste at sex uten samtykke er voldtekt: SV vil være en pådriver for lovfesting av at voldtekt er definert som sex uten 1189 

samtykke. Slik unngås gråsoner hvor kvinners dømmekraft settes i tvil, og vi sikrer at kvinnene som rammes får den 1190 

hjelpen og oppfølgingen de trenger og har rett på fra både helseapparat og rettsvesenet. Offeret skal aldri føle skyld 1191 

eller pålegges ansvar for overgrep og voldtekt. 1192 

Ta vold på alvor: Det skal bevilges flere ressurser til politiet for å følge opp voldtektssaker og partnervold, og slike saker 1193 
skal prioriteres høyt og straffes strengt. Politiets kompetanse på etterforskning av vold og voldtekt må styrkes, og 1194 
voldtektssaker må prioriteres høyere. SV vil derfor styrke Politiets enhet mot seksualisert vold og styrke 1195 
sedelighetsavdelingene i distriktene. 1196 

Ansettes flere familievoldskoordinatorer hos politiet: For å styrke arbeidet overfor kvinner og barn bør politiet ha flere 1197 
ansatte med fagkompetanse på dette feltet. Alle kvinner som har blitt utsatt for vold skal ha lett tilgang til godt 1198 
finansierte overgrepsmottak, og SV skal være en pådriver for lovfesting av dette. Voldsutsatte kvinner (og menn) må få 1199 
bedre informasjon om sine rettigheter og hvor de kan få hjelp, og en alarmtelefon med et enkelt nummer, på linje med 1200 
alarmtelefonen for barn og unge. 1201 

Forbedre krisesentertilbudet: Presset på krisesentrene er stort, og i mange kommuner må det eksisterende 1202 
krisesentertilbudet utvides og finansieringen av dem må sikres bedre. Den faglige kompetansen ved sentrene skal 1203 
styrkes, særlig når det gjelder minoritetskvinners situasjon. 1204 

Gi et trygt boligtilbud til de som trenger det mest: Etter opphold på krisesenter er det mange kvinner som ikke har et 1205 
sted å reise. Voldsutsatte kvinner skal tilbys kommunale overgangsboliger, og disse må ligge i bomiljø som er trygge for 1206 
kvinner og barn. Et slikt botilbud er særlig viktig for kvinner som har vært utsatt for menneskehandel, siden disse ofte 1207 
blir værende lenge i krisesentrene. 1208 

Sikre at alle kan ferdes trygt: Ingen skal føle utrygghet eller frykt som hindrer dem i å gå hvor og når de vil i sin egen by. 1209 
SV mener tiltak som belysning i parker og gater og egen “jentetaxi” med kvinnelige sjåfører kan bedre på dette. Politiet 1210 
må også trenes opp av helsepersonell til å bedre håndtere kvinner som er blitt utsatt for vold og voldtekt. Offentlig 1211 
personell må læres opp til bedre å beskytte opplysningene til kvinner som har skiftet identitet og bor på skjult adresse. 1212 

Tilby feministisk selvforsvar og grensesetting: Alle ungdomsskolejenter skal lære å forsvare seg selv og få selvtillit 1213 
gjennom et selvforsvarskurs. Både gutter og jenter må undervises i samtykke og grensesetting samt kjønn og makt.  1214 

  1215 
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Del 3: Internasjonalt 1216 

U30 - Ingen TISAT/TTIP avtale 1217 

Forslagsstiller: Rogaland SV 1218 

 Norge er inne i forhandlinger om en omfattende tjenestehandelsavtale med USA, EU, Australia og en rekke andre land, 1219 

den såkalte TISA-avtalen (Trade in Services Agreement). 1220 

Disse forhandlingene foregår i all hemmelighet og vil få store konsekvenser for hvordan Norge har bygget opp sin 1221 

velferdsstat.  1222 

TISA er en frihandelsavtale for tjenester som vil presse frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige 1223 

tjenester på alle felt, på bekostning av arbeidstakere, forbrukere og vanlige borgere og avtalen vil hindre regulering av 1224 

finanssektoren og undergraver personvernlovgivning på nett. 1225 

TTIP er en frihandelsavtale mellom EU og USA, som vil gi store selskaper rett til å saksøke stater for lovverk som skader 1226 

fremtidig profitt. 1227 

I 2013 innledet EU og USA forhandlinger om den såkalte TTIP-avtalen som handler om toll-lettelser og felles regler 1228 

innenfor vare- og tjenesteområder. Forhandlingene er nå i sluttspurten, og resultatet vil få store konsekvenser for norsk 1229 

landbruk, uten at det ser ut til at Regjeringen tar det på alvor. De er ganske forblindet på at frihandel løser alt. 1230 

Uten tollvernet taper norsk landbruk alt for mye. Allerede i dag importerer vi 60 prosent av maten vi spiser, og to-1231 

tredeler av det komme fra EU. Det kan ikke kalles proteksjonisme. 1232 

De hemmelige avtalene mellom EU og TTIPS, med USA i spissen, mener at alle land som er med i forhandlingene må 1233 

godta alt i avtalene som forhandles fram. Hemmelig. Det betyr at Norge risikerer å miste muligheten til å beskytte seg 1234 

mot 95 prosent utenlandske landbruksvarer som det i dag kan legges toll på. Resultatet av denne avtalen er det samme 1235 

som å legge ned nesten hele det norske landbruket, uten at det norske folk har hatt noen innflytelse på denne 1236 

avgjørelse. Gjennom EØS-avtalen vil TTIP bli innført også i Norge, enten vi vil eller ikke. 1237 

TISA vil stille krav om privatisering både av norske offentlige tjenester og de offentlige tjenestene til utviklingslandene 1238 

og går dermed lenger enn både GATS og EUs Tjenestedirektiv. Årsmøte i Rogaland SV er sterkt kritisk til å utsette 1239 

sektorer som helse- og sosialtjenester, utdanning og kulturpolitikk for internasjonal konkurranse. Dette er 1240 

ekspresskonkurranseutsetting av tjenestene våre, og det mest vidtrekkende liberalistiske verket på flere år. TISA vil 1241 

dessuten gjøre det svært vanskelig å reversere privatisering gjennomført av tidligere regjeringer, fylkesting eller 1242 

bystyrer/kommunestyrer. Dette vil dermed innskrenke demokratiets muligheter til selv å bestemme hvordan man til 1243 

enhver tid vil organisere samfunnets velferdstjenester. 1244 

 I Verdens handelsorganisasjon (WTO) satte u-land foten ned og fikk stoppet en videre liberalisering av 1245 

tjenestehandelen i GATS. Dette førte til at «The Really Good Friends of Services» tar tjenester ut av WTO, og over i en 1246 

lukket frihandelsklubb. Fylkesårsmøtet i Rogaland SV ber Storting og Regjering om ikke å støtte opp om trenden å inngå 1247 

avtaler med verdens stormakter som deretter påtvinges utviklingsland.  1248 

Vi mener at det ikke er behov for ytterligere privatisering og deregulering av tjenestesektoren, og sier derfor nei til 1249 

TISA. Dersom det skulle bli en eventuell internasjonal avtale må ikke offentlige tjenester berøres av avtalen, noe også 1250 

Norge har understreket i sitt innledende tilbud. Rogaland SV ser det som viktig at alle uklarheter i avtalen som kan åpne 1251 

for privatisering av offentlig sektor må bort. Helse, utdanning og alle de sektorene og undersektorene vi anser som 1252 

offentlige må spesifiseres som unntak i en eventuell avtale om tjenestehandel.  1253 



 

37 

 

SV mener at Norge ikke må stille krav til utviklingsland om å åpne seg for utenlandsk konkurranse på viktige 1254 

tjenesteområder, som for eksempel utdanning, helseenergi og vann. Utviklingsland må selvfølgelig kunne sikre 1255 

befolkningen sin grunnleggende tjenester, verne om lokalt næringsliv og føre en aktiv sysselsettingspolitikk. 1256 

Ytterligere liberalisering av finansnæringen er et hovedmål med de pågående forhandlingene. Norge kan ikke inngå en 1257 

avtale som hindrer land i å iverksette de tiltakene som FNs finanskommisjon anbefalte etter finanskrisen i 2008. Krisen 1258 

viste klart behov for regulering av finanssektoren, ikke deregulering. Rogaland SV ber også Arbeiderpartiet være med å 1259 

hindre denne avtalen som vil få store uante konsekvenser for den offentlige sektor i Norge. 1260 

Det sivile samfunn har lite og ikke noe innsyn i TISA/TTIP-forhandlingene, mens derimot lobbyister fra storselskap har 1261 

hatt innsyn før forhandlingene offisielt har startet og lagt sine føringer uten innblanding fra andre instanser 1262 

Denne udemokratiske handling vil få uante følger både for offentlig sektor og norsk landbruk. Rogaland SV krever at 1263 

forhandlingene må stoppes og åpnes for innsyn slik at konsekvensene blir kjent. 1264 

 1265 

  1266 
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U31 - TTIP og TISA – handel med høy pris for vanlige folk 1267 

Forslagsstiller: Østfold SV 1268 

TTIP og TISA er to handelsavtaler som vil føre til liberalisering av handel med varer og tjenester. Vi vil raskt komme 1269 

tilbake til 1800-tallets økonomi, og med de konsekvensene det vil medføre for den enkelte både økonomisk og politisk.  1270 

Vi vil oppfordre SV til å samarbeide med andre partier på Stortinget for å forhindre at Stortinget inngår handelsavtaler 1271 

kalt TTIP og TISA. 1272 

Begrunnelsen for dette er at ovennevnte avtaler vil føre til en liberalisering av produksjon av varer og tjenester som vil 1273 

føre til sosial dumping i arbeidslivet, lavere miljøstandarder også o matproduksjon og en avvikling av velferdsstaten. Vi 1274 

vil oppleve at demokratiet blir erstattet med avtaler som er rettsliggjorte, og som vil være umulig å reversere uansett 1275 

hvilke politiske partier folket stemmer på. 1276 

Hvem er det så som vil innføre slike avtaler? Svaret er enkelt. Det er de som vil tjene på det. 1277 

Det er derfor det er sterkt hemmelighold rundt disse forhandlingene. USA har forlangt at det skal være hemmelighold 1278 

rundt TTIP-forhandlingene i fem år etter at forhandlingene er avsluttet. 1279 

Sivilsamfunnet får lite eller ingen informasjon. Forhandlerne for TTIP-avtalen har egne oppfølgingsmøter med private 1280 

selskaper og sender et standardformular til fagforeninger og andre organisasjoner. 1281 

Hva er så TTIP-avtalen? Det er en forkortelse for Transatlantic Trade and Investment Partnership. Kort fortalt en 1282 

frihandelsavtale mellom USA og EU. Det som ikke er blitt oppnådd gjennom ti-år i WTO-forhandlingene skal nå 1283 

realiseres. For å slippe brysomme organisasjoner som protesterer, foregår det i hemmelighet. 1284 

Reklamen for TTIP er at det vil føre til økonomisk vekst i USA og Europa, og det blir lovet flere arbeidsplasser.  1285 

Ved en eventuell innføring av TTIP vil den utgjøre: 1286 

 ½ av verdensøkonomien 1287 

 1/3 av verdenshandelen 1288 

 2/3 av utenlandsinvesteringer 1289 

Dette skal realiseres ved å øke frihandelen mellom USA og EU. Da må det være like regler på flest mulig områder. 1290 

Men hvorfor vil en avtale mellom EU og USA angå Norge? Jo, det kan den gjøre gjennom EØS-avtalen. Statsråd for EU 1291 

og EØS, Vidar Helgesen har vært i intense forhandlinger denne høsten. På spørsmål fra Liv Signe Navarsete og Bård 1292 

Vegar Solhjell om informasjon og hvilket forhandlingsmandat regjeringen har, er svaret: Helgesen jobber for at Norge 1293 

skal være sikret å få solgt varene vi produserer. Han ber om forståelse for at det ikke er mulig å avsløre hvor Norge står i 1294 

forhandlingene. 1295 

Det som ikke sies er at TTIP er en handelsavtale med et kappløp mot bunnen i alle forhold. 1296 

 Det vil tillate bedrifter å saksøke suverene stater, valgte regjeringer og andre myndigheter som gir lover som 1297 

hindrer bedriftene i deres framtidige inntjening. Eks.  på dette er Australia som innførte strengere regler for 1298 

salg av tobakk, og som ble saksøkt av Phillip Morrison.  Gjennom ISDS – ordningen for å løse slike tvister, vant 1299 

Phillip Morrison fram og ble tilkjent erstatning for framtidige tap.  Dette kunne vært ordnet av det ordinære 1300 

rettsvesenet i det aktuelle landet, og ganske sikkert med et annet utfall. 1301 

 Med en liberalisering av arbeidslivet, vil det gi en rekke følgekonsekvenser. Lavere lønninger, vil gi mindre 1302 

skatteinntekter og mindre til forbruk. Det vil føre til at de som selger varer og tjenester vil tjene mindre og 1303 

flere vil måtte stenge. I neste omgang vil skatter som finansierer de offentlige tilbudene bli redusert og 1304 
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tilbudene vil bli redusert eller avviklet. Det vil bety endringer i offentlige pensjoner, offentlige barnehager, 1305 

skoler, helsevesenet og en rekke andre velferdstilbud som vi tar som en selvfølge. 1306 

 Men skatteinntektene som finansierer velferdsstaten kommer også fra bedriftene. Allerede i dag er det 1307 

bedrifter, banker og finansinstitusjoner som benytter seg av mulighetene til å plassere overskudd i 1308 

skatteparadiser, og minske utgiftene ved å plassere oppdrag i land med lavere lønninger enn vi har. Men i 1309 

neste omgang minsker det statens inntekter og muligheter til å finansiere utgifter og oppgaver.  Det vil bli mer 1310 

av dette i regi av TTIP. 1311 

 1312 

Hva skal Norge i TISA? 1313 

Du har vel hørt mye om TISA-forhandlingene det siste året? 1314 

Det burde vi har gjort. For nå har 51 land deriblant Norge, EU, USA, Canada, India, Kina forhandlet i over ett år 1315 

om en frihandelsavtale om tjenester. Til sammen står disse 51 statene for rundt 70% av den internasjonale 1316 

handelen med tjenester. De kaller seg for The Really Good friends of Services (RFG) –“Tjenesters virkelige gode 1317 

venner”. De er venner av konkurransen om tjenesteytingen, ikke nødvendigvis om tjenestene som skal ytes. 1318 

Som gruppe er de- mer enn andre land – pådrivere for en kraftig liberalisering av tjenestesektoren på tvers av 1319 

alle grenser. 1320 

Det var meningen at den såkalte GATS-avtalen, en avtale innen Verdens handelsorganisasjon (WTO), skulle 1321 

drive fram denne liberaliseringen av tjenestenæringene. Men ved WTO-toppmøtene i 2001 og 2003 satte en 1322 

samlet blokk av U-land foten ned for videre liberalisering av tjenestehandelen. Det er den situasjonen store 1323 

tjenestekonsern i USA og EU nå vil bryte ut av –og har fått Norge med på.  1324 

Vi vil allerede oppleve begynnelsen på dette når vår nåværende regjering nå innfører at private aktører innen 1325 

helse kan tilby tjenester innen rus og psykiatri. Det vil medføre at 170 ekstra byråkrater innen helse og juss skal 1326 

ansettes for å utforme og inngå avtaler og overvåke gjennomføring og kvalitet. 1327 

 TISA-avtalen skal dekke alle tjenestesektorer og alle måter å tilby tjenester på, enten det skjer gjennom salg av 1328 

tjenester i andre land eller ved at folk tar seg arbeid og yter tjenester i et annet land. 1329 

 Det betyr at TISA ikke begrenser seg til grensekryssende handel med tjenester i noen snever forstand. 1330 

 TISA-forpliktelsene vil trenge inn i forhold som tradisjonelt har vært definert som innenrikspolitikk som 1331 

hvordan et samfunn vil utforme helse- og sosialtjenestene, utdanningsvesenet, kulturpolitikken og miljø- og 1332 

ressurspolitikken. 1333 

 Hvis Norge blir med i TISA, kan vi ikke inngå særavtaler med et naboland eller med et land i den tredje verden 1334 

som del av et utviklingssamarbeid. 1335 

 De fordeler et land gir et annet land, skal gis alle andre land som omfattes av TISA – kalt bestvilkårsregelen. 1336 

 Hvert land kan sette opp en liste av tjenester der full konkurranse ikke skal gjelde. Men når avtalen er inngått, 1337 

kan ikke avtalen utvides. Velgeren kan ikke få flere tjenester unntatt konkurranse uansett hvordan de stemmer 1338 

ved neste valg. 1339 

  1340 
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U 32 - Norge må normalisere forholdet til Russland 1341 

Forslagsstiller: Finnmark SV 1342 

Finnmark SV ser med bekymring på at H/Frp-regjeringa legger opp til et kjølig forhold til Russland. Norge har blindt 1343 

støttet opp under EU og USA sin sanksjonspolitikk, fremfor å spille en selvstendig rolle ovenfor våre naboer i øst. Det er 1344 

svært uheldig. Nære forbindelser, gjensidig respekt, forståelse og tillit har blitt bygd opp over tid og lagt grunnlag for 1345 

godt samarbeid. Et slikt samarbeid er særlig viktig når den politiske situasjonen er krevende.  1346 

Finnmark SV krever at sanksjonspolitikken og kald krig-retorikk endres og erstattes med dialog med Russland. Norges 1347 

forhold til Russland må normaliseres. Det vil vi være tjent med både som nabo og handelspartner og står ikke i 1348 

motsetning til å kritisere russisk opptreden i Ukraina. Norge har oppnådd store resultater med Russland gjennom 1349 

dialog. Grenseoppgangen i 1826, prosessen med å etablere en delelinjeavtale og ressursforvaltning i vårt felles 1350 

nærområde er eksempler på dette.  1351 

Norges historie med Russland er knyttet til fredelig sameksistens gjennom alle år. Det var også våre naboer som 1352 

frigjorde oss fra tysk naziokkupasjon. Derfor er det skammelig at norske myndigheter har slått hånden av et initiativ fra 1353 

russisk side om å heve et fly fra 2.verdenskrig som en del av 70-årsmarkeringa av frigjøringa. En slik sak bør det være 1354 

mulig å finne en løsning på.  1355 

Norge og Russland er ikke bare nabostater, men også nabofolk. Folk til folk- samarbeidet har holdt forholdet mellom 1356 

Russland varmt også under den kalde krigen. Dette samarbeidet gir grunnlaget for forståelse av både samfunn og 1357 

mellommenneskelige forhold og må styrkes. Regjeringens oppførsel ovenfor Russland vitner om en forståelse av nord 1358 

sett fra sør. Vi er tjent med et åpent og godt forhold til våre naboer, uavhengig av stormaktsspill og politisk situasjon.   1359 

Finnmark SV krever at: 1360 

 - forholdet til Russland normaliseres 1361 

 - folk-til-folk-samarbeidet styrkes 1362 

  1363 

  1364 
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U33 - SV støtter fagrørslas kamp mot EØS 1365 

Forslagsstiller: Aust-Agder SV 1366 

 1367 

SV vil alliere seg med alle krefter i fagrørsla som vil erstatte EØS-avtalen med ein to-sidig handelsavtale, slik SV går inn 1368 

for i vårt program. 1369 

 1370 

SVs gjeldande arbeidsprogram vedtatt på landsmøtet i 2013 seier at "SV vil erstatte dagens EØS-avtale med med en 1371 

mindre omfattende samarbeids- og handelsavtale." og at "I Norge står det viktigste slaget om hvorvidt EØS-avtalen skal 1372 

kunne overprøve norske tariffavtaler og arbeidsmiljøloven."  1373 

 1374 

LO-kongressen i 2013 vedtok også følgjande i LOs handlingsprogram: "EØS avtalen påvirker norsk arbeidsliv og samfunn 1375 

gjennom beslutninger fattet i EU. LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive 1376 

kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske 1377 

tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler. En slik forrang må avklares mellom EØS 1378 

avtalens parter." Dette opna nye perspektiv og styrkar kampen fram mot den viktige LO-kongressen 2017. 1379 

 1380 

Vi ser at stadig større delar av fagrørsla er i ferd med å reise ein kamp med tilsvarande mål som det SV har vedtatt. 1381 

Fleire forbundslandsmøte kjem til å diskutere slike forslag. Nei til EUs landsmøte har vedtatt å dra i gang 1382 

kampanjearbeid for det samme, og dette blir aktivt følgd opp av det faglege nettverket på nei-sida. 1383 

 1384 

Kampen kan berre vinnast på same måten som folkets nei til EU-medlemskap begge gongar har blitt bore fram til siger 1385 

av ei brei folkeleg nei-rørsle bygd nedanfrå. På same måten som i kampen mot norsk EU-medlemskap, så må kampen 1386 

mot EØS  bygge på rett politisk plattform, og samle dei reelle alliansepartnarar i EØS-kampen. 1387 

 1388 

SV vil primært bygge vårt arbeid og deltaking i EØS-kampen på samarbeid og støtte til initiativ frå fagrørsla, som kjem til 1389 

å bli den viktigaste drivkrafta og premiss-leverandøren for at kampen kan førast fram til siger. Fagrørsla sikrar også at 1390 

den politiske plattforma vil kome til å bygge på vidareføring av venstresida og fellesskapet sine politiske mål og verdiar i 1391 

Norge.  1392 

 1393 

Kampen for å erstatte EØS med ein meir begrensa avtale har vakse og styrka seg seg på at stadig fleire reiser kamp mot 1394 

dei konkrete negative konsekvensane dei opplever. Den omfattande kampen mot sosial dumping frå fagrørsla si side, 1395 

visar at viljen til å ta slike heilt konkrete kampar også styrkar og mobiliserar stadig fleire i kampen mot heile EØS-1396 

avtalen. 1397 

 1398 

No står vi framfor runde 2 i kampen mot EUs 3.postdirektiv. Også denne må bli ført fram til siger. LO-forbundet 1399 

Postkom står nok ein gong i spissen for denne kampen, der dei som sist har skapt breiast moglege alliansar mellom alle 1400 

som har naturleg samanfallande interesser for å sikre eit variert næringsliv og busetnad i heile landet. Eit godt og 1401 

respektfullt samarbeid med lokale næringslivsleiarar, landbruksorganisasjonar, Nei til EU og sjølvsagt lokalpolitikarar i 1402 

flest mogleg parti dannar grunnlaget for ein sterk allianse.  1403 

 1404 

SVs folkevalde og tillitsvalde sentralt, på fylkesnivå og lokalt vil i landsmøteperioden prioritere å delta i og styrke 1405 

kampen for å erstatte EØS med ein meir begrensa samarbeids- og handelsavtale med EU. Dette vil skje både gjennom 1406 

eigne initiativ og forslag, men særskilt gjennom å støtte og følgje opp dei viktige initiativa som vi ser kjem til å komme 1407 

frå fagrørsla. 1408 

  1409 
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U 34 - Nedrustning for sikkerhet og fred i Europa 1410 

Forslagsstiller: Oslo SV 1411 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er ustabil. På ene siden har man et NATO som ruster opp, og et USA og EU 1412 

som møter den russiske Ukraina-politikken med sanksjoner, og som presser sitt interesseområde stadig lenger øst. 1413 

Mange NATO-land vurderer militær støtte til Ukraina. På den andre siden har man et Russland som har gjennomført en 1414 

folkerettsstridig anneksjon av Krim-halvøya og er innblandet i uroen i de østlige deler av Ukraina.  1415 

 1416 

Opprustningen i Europa skjer samtidig med at de sosiale utfordringer er store som følge av den økonomiske krisen fra 1417 

2009. NATO-landene har forpliktet seg til å bruke 2 % av BNP på sitt forsvar, hvorav 20 % av forbruket skal være til 1418 

nyanskaffelser av våpensystemer. Norge følger denne politikken, ikke minst gjennom unødvendige, store investeringer i 1419 

nye jagerfly. I mange NATO-land kommer kravet om opprustning samtidig med at innbyggerne opplever kutt i 1420 

pensjoner og offentlige ytelser.   1421 

 1422 

SV ønsker en alternativ politikk for sikkerhet og fred i Europa. Oslo SV er primært mot norsk medlemskap i NATO. Men 1423 

så lenge Norge er medlem av alliansen, bør vi likevel bruke medlemskapet for å arbeide mot opprusting. 1424 

For å bidra til nedrustning og sikkerhet i Europa bør Norge: 1425 

 1426 

 Avstå fra å bidra til videre opprustning, ikke utstasjonere styrker i Russlands naboland. 1427 

 1428 

 Gå i spissen mot NATOs atomvåpenstrategi og arbeide for at atomvåpen erklæres i strid med folkeretten. 1429 

 1430 

 Reagere tydelig mot russiske brudd på folkeretten, men samtidig være tydelig i kritikken av alle lands 1431 

folkerettsbrudd gjennom forutsigbare sanksjoner.  1432 

 1433 

 Målrette sanksjonspolitikken mot Russland mot våpenindustri og -smugling, og reise en debatt om det kan finnes 1434 

smartere sanksjoner som bidrar til å avslutte krigen i Ukraina. 1435 

 1436 

 Bruke NATO-medlemskapet til å arbeide for nedrutsning, og spesielt gi fritak for investeringskrav til militære formål 1437 

for alle NATO-land som er rammet av økonomisk krise. 1438 

 1439 

 Styrke OSSEs rolle som konfliktdempende institusjon for å få på plass en fremforhandlet politisk løsning, framfor en 1440 

militær løsning. 1441 

 1442 

 Ta initiativ til å ta opp igjen forhandlinger om nedrustning etter mønster fra CFE og listen over materiell bør 1443 

oppdateres i tråd med militærteknologisk utvikling.  1444 

 1445 

 Ta avstand fra droner og droneproduksjon og ta opp spørsmålet om droner i FN og få det innlemmet som brudd på 1446 

folkeretten. 1447 

 1448 

 Igangsette avspenningstiltak ovenfor Russland lik de som ble gjennomført under den kalde krigen, herunder avstå 1449 

fra å holde NATO-øvelser i Finnmark og styrke folk-til-folk samarbeidet. 1450 

  1451 
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U 35 - 66 år er nok. Norge ut av NATO! 1452 

Forslagsstiller: Hordaland SV 1453 

Moderne kriger legitimeres med humanitære hensyn og det kan da være svært krevende å stå imot presset fra USA, 1454 

NATO og et samlet norsk presse- og politikerkorps. Når krigsklokkene slår samles vanligvis alle disse i konkurranse om 1455 

hvem som kan vise mest forakt  for den felles fienden og i våpenglad handlingsiver for en truet sivilbefolkning. Men 1456 

erfaringene spesielt fra krigene i Afghanistan, Pakistan og Midt-Østen viser likevel at vestlig militær høyteknologisk 1457 

innblanding neppe fører til fred eller bedre sikkerhet og levekår for sivilbefolkningen. Tvert om har vi sett at Vestens 1458 

bombing og droneangrep har stimulert religiøs oppsplitting og fanatisme, borgerkriger og etniske konflikter, som idag 1459 

er blitt en trussel også på hjemmebane.  1460 

 1461 

Militære maktmidler er uegnet til å stabilisere en verden i ubalanse, men likevel ser vi tydelige tegn på økt global 1462 

militarisering. Norske selskaper selger militært materiell til utlandet for 4,6 milliarder kroner i året.  Veien mot fred er 1463 

ikke brolagt med økt produksjon og salg av norske våpen.  1464 

 1465 

De underliggende motivene for vestlige krigsoperasjoner i sør er ofte oljeressurser og andre rene imperialistiske 1466 

hensyn. SV mener at det er et ufravikelig krav at FN må stille seg bak militære operasjoner i andre land dersom Norge 1467 

skal delta. Samtidig kan det ikke være noen automatikk i at Norge må delta dersom FN stiller seg bak en krig. Libya-1468 

krigen var et stort feilgrep, og viser klart at FN-mandatet ikke er noen garanti for at krigsdeltakelse er riktig. 1469 

 1470 

NATO har fortsatt førstebruk av atomvåpen som en del av sin strategi. I tillegg forbeholder man seg retten til å bruke 1471 

militærmakt utenfor sine egne områder, også uten FN-mandat. Å være medlem av NATO øker faren, og 1472 

sannsynligheten, for at Norge blir dratt med i folkerettstridige angrepskriger. NATO er ikke en forsvarsallianse, men 1473 

verdens mest aggressive militærmakt. 1474 

 1475 

NATO-medlemskapet setter Norge i et spesielt avhengighetsforhold til USA, og gjør det 1476 

vanskelig å utvikle en norsk politikk uavhengig av USAs interesser. USA er en stormakt som setter egne strategiske og 1477 

økonomiske behov foran hensynet til fred, utvikling og menneskers grunnleggende rettigheter mange steder i verden. 1478 

En aggressiv amerikansk utenrikspolitikk er en av årsakene til flere av verdens mest betente konflikter. USA vil ikke 1479 

underlegge seg internasjonale avtaler som nedrustingskontroll og den internasjonale straffedomstolen.  USA er også en 1480 

selektiv tilhenger av hvilke rettsregler som skal gjelde og hvilke FN-vedtak som er gyldige. For eksempel er Israels 1481 

okkupasjon av Palestina fordømt i FN en rekke ganger, uten at det får noen konsekvenser.  1482 

 1483 

I framtiden vil presset på Norge for å delta i krigsoperasjoner i utlandet antakelig øke, til dels fordi Stoltenberg er blitt 1484 

NATO-sjef, men særlig fordi Norge er et land med god økonomi som har investert store summer i amerikanske 1485 

bombefly bygd for globale operasjoner. Norge står i fare for å bli en spydspiss for NATO – som vi var i Libya – i 1486 

framtidige vestlige kriger i sør. Norge må melde seg ut av NATO og søke andre sikkerhetspolitiske allianser, blant annet i 1487 

et nordisk forsvarssamarbeid.  1488 

 1489 

Vår kritikk av vestlige militære intervensjoner må likevel ikke forlede oss til å ta parti for de despotene og diktaturene 1490 

som ofte er målet for krigsekspedisjonene. Vi må heller ikke bli forledet av andre stormakter som av egne 1491 

maktinteresser kan finne på å dele vår kritikk. Tvert om bør vi søke å framheve den felles interessen folk i alle land har i 1492 

å stå imot krigshisserne, og bekjempe diktatorer og superrike oligarker, både i USA, Russland, Kina og andre land.  1493 

 1494 

SV krever: 1495 

- At kjøpet av JSF-jagerfly stoppes 1496 

- At det må etableres sluttbrukererklæring med reeksportklausuler ved eksport av våpen og ammunisjon  1497 

- At Norsk våpeneksport opphører, og at norske jobber innenfor våpenproduksjon fases over i annen, mer fredlig 1498 

produksjon 1499 

- At Norge melder seg ut av NATO 1500 
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U 36 - Katastrofen i Libya 1501 

Forslagsstiller: Hordaland SV 1502 

 1503 

NATO gikk inn i Libya med et uttalt mål om å beskytte sivile. Men tallenes tale er en annen. FN anslo at mellom 1000 og 1504 

2000 mennesker hadde mistet livet under opprøret i landet da NATO intervenerte i mars 2011. Det nasjonale 1505 

overgangsrådet har anslått at så mange som 30 000 mennesker døde i de åtte månedene som fulgte intervensjonen. 1506 

Tragedien i Libya har slått fast at utenlandske intervensjoner ikke bare kveler nasjonal frihet og selvbestemmelse – de 1507 

beskytter heller ikke sivile. 1508 

 1509 

Resolusjon 1973 fra FNs sikkerhetsråd som ble vedtatt 17. mars 2011 ble brukt som grunnlag for intervensjonen. 1510 

Sikkerhetsrådet krevde en umiddelbar våpenhvile, og opprettet en flyforbudssone over Libya som et viktig ledd i 1511 

beskyttelsen av sivile. Den 19. mars startet en rekke NATO-land, deriblant Norge, en storstilt bombekrig mot Gaddafi-1512 

regimet. Norske fly slapp 567 bomber over Libya, den største norske krigsinnsatsen siden andre verdenskrig, noe Jens 1513 

Stoltenberg omtalte som: «utmerket trening for det norske luftvåpenet». Tre år etter ble Stoltenberg generalsekretær i 1514 

NATO. 1515 

 1516 

I ukene og månedene etter intervensjonen begynte, gikk de vestlige stormaktene mot alle forsøk for å få til en 1517 

våpenhvile. Slik både Frankrike og Storbritannia hadde uttalt på forhånd var målet med bombingen et regimeskifte, ikke 1518 

å beskytte sivile. Men resolusjon 1973 hadde aldri blitt vedtatt hvis den hadde sagt i klartekst at et regimeskifte med 1519 

militære midler var målet. FN-resolusjonen viste seg å være et fikenblad som de vestlige stormaktene, og norske 1520 

politikere, kunne gjemme seg bak. Realiteten er at det var to norske F16-fly som natt til 25. april 2011 bombet Gaddafis 1521 

residens i Tripoli. Ifølge amerikanske medier var det ingen militære installasjoner i nærheten av det norske bombemålet. 1522 

 1523 

I 2011 støttet et flertall på SVs landsmøte under en rekke kritiske forutsetninger at partiet i regjering hadde vedtatt å 1524 

sende norske bombefly til Libya. Bakgrunnen for vedtaket var en mulig humanitær katastrofe i byen Benghazi. 1525 

 1526 

Det er umulig å vite hva som ville skjedd i Libya hvis NATO ikke hadde intervenert. Men det finnes ikke noe bevis – for 1527 

eksempel fra andre opprører-kontrollerte byer som Gaddafi-regimet gjenerobret – for at Gaddafis styrker hadde 1528 

mulighet til eller ønske om å gjennomføre en Srbrenica-lignende massakre i Benghazi. 1529 

 1530 

I dag styres Libya av to forskjellige regjeringer, med hver sine parlamenter og hærer. Mellom disse er det et utall 1531 

militante grupper, blant annet en gren av ISIS. FNs spesialutsending har uttalt at landet står ovenfor «totalt kaos» hvis 1532 

de pågående samtalene mellom de forskjellige sidene bryter sammen. 1533 

 1534 

Vestlige stormakter er i stor grad borte fra Libya, etter å ha brukt landet som et laboratorium for å forsøke å bevise at 1535 

NATO kan gjennomføre en bombekrig med et vellykket resultat. Før bombingen startet sa Jens Stoltenberg: «Historien 1536 

vil avsi sin dom over oss på grunnlag av våre handlinger nettopp i disse dagene». 1537 

 1538 

Historiens dom er klar. Libya-krigen og Norges deltakelse i den var et alvorlig feilgrep. 1539 

 1540 

 1541 

  1542 
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U 37 - Nei til norske soldater i Irak 1543 

Forslagsstiller: Internasjonalt Utvalg 1544 

 1545 

De siste årene har vi vært vitne til framveksten av den ekstremt voldelige væpnede gruppa ISIL. Særlig i Syria og Irak har 1546 

de erobret strategisk viktige områder. ISIL må bekjempes. Dessverre er ikke dagens virkemidler de som er best for å 1547 

bekjempe ISIL på lang sikt.  1548 

 1549 

Regjeringa erklærte i oktober at Norge skal bidra med soldater til opptrening av kurdiske militære og irakiske 1550 

sikkerhetsstyrker. De norske styrkene skal ikke inngå i kamper, men i en større internasjonal satsing på å øke 1551 

kapasiteten til Iraks militære. Det er ikke spesifisert noen exit-strategi og hva som skal til for at bidraget skal trekkes 1552 

hjem er i beste fall uklart. Parallelt bomber USA og alliansepartnere ISIL både i Syria og i Irak.  1553 

 1554 

SV mener ISIL ikke kan bekjempes gjennom en militær intervensjon. ISIL er ikke en enhetlig organisasjon, men består av 1555 

flere ulike grupper med ulike målsetninger. Dette er delvis grupper som ikke har blitt inkludert i det nye styresettet i 1556 

Irak og denne manglende inkluderingen av særlig sunnimuslimer kan ikke løses militært.  1557 

 1558 

Den vestlige innblandingen er også kontraproduktiv og bidrar til ISILs propagandakrig. Konflikten presenteres av ISIL 1559 

som en krig mot vestlig imperialisme. Denne framstillingen har stor oppslutning og forklarer mye av appellen ISIL har. 1560 

Dette gjelder både for opprettelsen av grupper andre steder som kaller seg ISIL og for tiltrekningskraften på 1561 

fremmedkrigere. Det er heller ikke noen samlet front mot ISIL i den muslimske verden. Stormaktsambisjonene til Saudi-1562 

Arabia, Iran og Tyrkia forkludrer det nødvendige samarbeidet, og gjør det vanskelig å finne en løsning. 1563 

 1564 

Skal ISIL bekjempes må man både ramme organisasjonen økonomisk og fjerne de underliggende problemene med 1565 

manglende demokrati og inkludering av alle folkegrupper i det irakiske styresettet. ISIL har store økonomiske ressurser, 1566 

og Norge må gå i front for stoppe pengestrømmene til organisasjonen. En effektiv bekjempelse av ISIL krever blant 1567 

annet at noen kan forhandle fram en enighet med nabolandene om å stoppe forsyningene og fremmedkrigerne før de 1568 

kommer fram. 1569 

 1570 

Til syvende og sist vil en politisk løsning være nødvendig om man skal bekjempe ISIL. Norge må derfor støtte opp under 1571 

en styrking av ulike demokratiske aktører i Irak og Syria. Demokratiske krefter både i statsapparatet og i det sivile 1572 

samfunn vil være en kritisk faktor for en demokratisk og fredelig utvikling. I stedet for å bruke ressurser på en høyst 1573 

usikker militær strategi, burde Norge fokusere på hvilke andre roller man kan ta, som en aktør som ikke er militært 1574 

involvert. Dette kan inkludere dialog med regionale stormakter og andre viktige aktører i konflikten.  1575 

 1576 

Situasjonen er ikke bare en militær og politisk utfordring. Med 3,8 millioner syriske flyktninger i nabolandene står vi 1577 

overfor en humanitær katastrofe som ofte blir borte i mediedekningen av ISILs brutalitet. SV mener Norge også må øke 1578 

den humanitære innsatsen enda mer i året som kommer. Det kan det bli vanskeligere å bli sett som en uavhengig 1579 

humanitær aktør så lenge vi er militære støttespillere til en av partene.  1580 

 1581 

SV er mot norske militære bidrag mot ISIL i Irak og krever:  1582 

● at mandatet til de norske styrkene må behandles åpent i Stortinget og at det utformes en klar exit-strategi. 1583 

● at Norge støtter demokratiske prosesser i Irak som kan redusere de underliggende problemene i det irakiske 1584 

styresettet. 1585 

● at Norge tar en lederrolle i kampen mot finansieringen av ISIL.  1586 

● at Norge prioriterer humanitært arbeid i regionen. 1587 

● at Norge tar imot flere flyktninger fra området, og at man arbeider for en raskere bosetting av de 1500 1588 

flyktningene som man allerede har sagt man skal ta imot. 1589 

 1590 

 1591 
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U38 - Solidaritet med det greske folket 1592 

Forslagsstillere: Internasjonalt utvalg, Heming Olaussen og Dag Seierstad. 1593 

SV støtter den nye greske regjeringas krav om at EU må snu, og bidra til ny vekst og velferd i Hellas. EU må endre de 1594 

feilslåtte lånebetingelsene og oppgi krav om kutt, privatisering og utsalg av offentlig eiendom. 1595 

Situasjonen i Hellas er forferdelig. For første gang siden 2. verdenskrig har et vestlig europeisk land av det 1596 

internasjonale Røde Kors blitt erklært som et sosialt katastrofeområde. Barn besvimer på skolen av mangel på mat, 1597 

fattigdommen øker, forskjellene øker, sjølmordsraten øker dramatisk, og ungdomsarbeidsløsheten er på over 60 1598 

prosent. 1599 

Den nye greske regjeringa, ledet av SVs søsterparti Syriza, fikk stor tillit fra det greske folket på et program om å 1600 

gjenoppbygge Hellas. For å få til dette, må de destruktive lånebetingelsene på kriselånene fra EU, den europeiske 1601 

sentralbanken og IMF fjernes. "Hjelpen" fra EU og IMF bidrar til at Hellas synker ned i en hengemyr av gjeld, samtidig 1602 

som man ikke får frigitt ressurser til å starte gjenoppbyggingen av landet.  Over 90% av "redningspakkene" har dessuten 1603 

gått til finanssektoren, spesielt tyske banker, som selv bærer en stor del av ansvaret for finans- og gjeldskrisen. 1604 

Syriza har vært klare på at de vil innføre en effektiv skatteinnkreving, skattlegge de rike mye hardere, og gå til kamp 1605 

mot korrupsjon. 1606 

Mange mennesker og partier i Europa stiller seg sympatisk til Syrizas reformprogram, som ganske enkelt innebærer å 1607 

drive motkonjunkturpolitikk for å løse den akutte humanitære og sosiale krisa i landet. Angela Merkel og Tyskland, som 1608 

utgjør det reelle maktsentrum i EU, står derimot steilt på å diktere en nyliberalistisk innstrammingspolitikk som for 1609 

lengst har vist seg å gjøre vondt verre. Den tyske regjeringa har prøvd å kamuflere redningspakkene til sine egne banker 1610 

som hjelp til Hellas, og krever i tillegg å detaljstyre gresk økonomisk politikk. De frykter at en suksess for Syriza vil ha 1611 

spredningseffekt til andre folk, som det spanske.  1612 

Vi ser altså et oppgjør mellom en høyreorientert kuttpolitikk, og en venstreorientert stimulansepolitikk. For første gang 1613 

blir en slik politikk målbåret av ei regjering innafor EU. Det skaper nok ei krise i et EU som til nå har gått i takt, tross 1614 

murring, for en umenneskelig kuttpolitikk som har forsterket den sosiale og politiske krisa i Europa. 1615 

SV mener at Norge i denne situasjonen må stille seg på grekernes side. Norge tok sjøl i bruk stimulansepolitikk i 2009 da 1616 

krisa banka på døra her. Nå må Norge og EU la grekerne få mulighet til å gjøre det samme. 1617 

SV krever at 1618 

 den norske regjeringa oppfordrer EU til å gi Hellas handlingsrom til å finne løsninger på krisa.  1619 

 Norge bruker stemmen sin i IMF til å endre lånevilkårene for Hellas. 1620 

 bankenes tap under finanskrisen må dekkes av bankeierne, og ikke av vanlige folk, verken i Hellas, Tyskland 1621 

eller andre land. 1622 

 Norge støtter kravet om gjeldsslette i Europa. En slik gjeldsslette må forhandles fram gjennom en internasjonal 1623 

gjeldskonferanse. 1624 

 1625 

  1626 
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U39 - Folkestyre mot investormakt 1627 

Forslagsstillere: Internasjonalt utvalg og Faglig utvalg  1628 

 1629 

To hemmelige frihandelsavtaler truer demokratiet: TTIP og TISA. EU og USA forhandler på den ene sida om en enormt 1630 

omfattende handelsavtale som vil kunne utgjøre en trussel mot så vel folkehelse, forbrukermakt, arbeidsliv, miljø og 1631 

folkestyre i Norge og i andre land. Samtidig er Norge sammen med cirka 50 andre rike land med på forhandlinger om 1632 

irreversibel markedsretting av offentlige tjenester. Felles for de to avtalene er at de vil gi store selskaper mer makt, og 1633 

demokratiet mindre. 1634 

 1635 

Frihandelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement) har som mål å beskytte multinasjonale investorer 1636 

mot nye reguleringer. Avtalen bygger videre på den eksisterende handelsavtalen GATS, men vil gå lenger enn denne i 1637 

deregulering, privatisering og konkurranseutsetting. Offentlige tjenester er i teorien unntatt fra både GATS og TISA, 1638 

men definisjonen er så smal at de fleste offentlige tjenester likevel er omfattet av avtalen. TISA kan dermed åpne døra 1639 

for internasjonale aktører som vil tjene store penger på norske velferdstjenester som utdanning og helse.  1640 

 1641 

Når regjeringa først har åpna for privatisering av norsk velferd reduserer de samtidig framtidige norske regjeringers 1642 

mulighet til å sikre en god offentlig velferd. TISA vil binde opp privatisering for all framtid gjennom en regel som sier at 1643 

en ikke kan lage "nye hindre for tjenester". Med TISA vil det ikke være mulig å gjøre en privatisert tjeneste offentlig 1644 

igjen for neste regjering. Demokratiet blir taperen. 1645 

 1646 

Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet TTIP kan komme til å omfatte ⅓ av verdens handel og vil få 1647 

store konsekvenser for arbeidsplasser, matsikkerhet og -trygghet, og plante- og dyrehelse. Toll- og handelsbarrierer er 1648 

allerede nærmest på null. Storselskapene ønsker derfor å “harmonisere” reguleringer for bedrifter i EU og USA. Det skal 1649 

gjøres ved å legge de laveste standardene til grunn. Det mest alvorlige ved avtalen er at den vil gi selskapene rett til å 1650 

saksøke stater for lover som reduserer den framtidige profitten deres. Denne makten sikres gjennom "investor-stat"-1651 

tvisteløsningen. Eksempler på profittreduserende lover er arbeidsrettigheter, miljølovgivning og forbrukerbeskyttelse.  1652 

 1653 

TTIP vil kunne bli en del av norsk lovverk på to måter: enten gjennom EØS, eller ved at regjeringa og stortingsflertallet 1654 

knytter Norge direkte til avtalen.   1655 

 1656 

På grunn av motstand fra utviklingslandene har ikke Verdens handelsorganisasjon (WTO) kommet lenger etter den 1657 

forrige liberaliseringen av tjenester GATS. Derfor kjører de rike landene nå sine parallelle spor med hemmelige 1658 

forhandlinger. Når disse er ferdig forhandlet blir det stadig vanskeligere å stå utenfor. Tendensen hvor rike land bruker 1659 

sin makt til å pådytte utviklingsland sine handelsregimer er usolidarisk og uakseptabel. 1660 

 1661 

Gledelig nok ser vi en omfattende internasjonal motstand mot disse avtalene, fra sosiale bevegelser, bondebeveglse og 1662 

fagbevegelse, til forbruker- og miljøorganisasjoner. I flere europeiske land er det også på regjeringsnivå stor skepsis til 1663 

deler av avtaleverket. Aller fremst i motstanden mot TTIP står i dag den greske regjeringen under ledelse av SVs 1664 

søsterparti Syriza. 1665 

 1666 

SV slutter seg til den internasjonale demokratibevegelsen og krever: 1667 

● Full åpenhet om forhandlingene om TISA og TTIP. 1668 

● At regjeringa klargjør i Stortinget hva den er villig til å akseptere i TISA, og hvor grensene går. 1669 

● En årlig handelspolitisk redegjørelse i Stortinget. 1670 

● Utredning av konsekvenser av handelsavtaler og offentlig høring før signering. 1671 

● Ingen handelsliberalisering som svekker faglige rettigheter, miljøstandarder, folkehelse eller 1672 

forbrukerrettigheter. 1673 

● Ingen aksept av klausuler som binder opp framtidige regjeringer til handelsliberalisering og fratar muligheten 1674 

til demokratisk å velge hvilke tjenester som skal være offentlige. 1675 
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● Nullaksept for tvistesystem hvor investorer kan kreve erstatning for tapt profitt på basis av demokratisk 1676 

vedtatte lover. 1677 

 1678 

 1679 

U40 - Stopp opprustningen! 1680 

Forslagsstiller: Frogner SV 1681 

 1682 

SV er mot norsk Nato-medlemskap, og sier nei til Natos pågående krav til opprustning blant sine medlemsland. I dag 1683 

foreskriver Nato at medlemslandene skal bruke minst 2% av BNP på sitt forsvar, hvorav 20% av forbruket skal være til 1684 

nyanskaffelser av våpensystemer. Samtidig vedvarer Natos atomvåpenstrategi, og opprustningen av Europas 1685 

amerikansklagrede atomvåpen i Tyskland er allerede i gang, med nye angrepssystemer i form av kampflyet F35. 1686 

Mens de økonomiske forskjellene og spenningen i Europa øker, prioriterer altså forsvarsalliansen å bruke ressurser på 1687 

en utvidelse mot øst, nye innsatsstyrker, våpenindustri og militær kapasitet. Denne strategien er unødvendig, 1688 

ressurskrevende og farlig. 1689 

Løsningen på Europas sosiale utfordringer er ikke større kapasitet til vold og ødeleggelse. SV vil derfor jobbe for at 1690 

Norge ikke bidrar til den militære opprustningen som nå foregår i Europa, deriblant F35-kjøp, men heller dimensjonerer 1691 

forsvaret sitt i forhold til eget territorium. 1692 

  1693 



 

49 

 

U 41 - Steng den globale skyggeøkonomien! 1694 

Forslagstillere: Internasjonalt utvalg og Snorre Valen 1695 

Den største trusselen mot demokratiet er den globale skyggeøkonomien. Gjennom hemmelighold og råskap styrer 1696 

multinasjonale storkapitalister sammen med de kriminelle og korrupte enorme verdier – utenfor felleskapets 1697 

rekkevidde.  1698 

Den globale skyggeøkonomien er den største driveren av større ulikhet, avdemokratisering, kriminalitet, 1699 

skattekonkurranse og maktkonsentrasjon. I 2016 vil de 1% rikeste eie mer enn halvparten av verdiene i verden, og 1700 

finansielt hemmelighold er en sentral årsak til dette. Strukturen inkluderer skatteparadiser, 1701 

hemmeligholdsjurisdiksjoner, lovverk som hindrer skatteinnkrevere relevant innsyn og selskapskonstruksjoner som 1702 

anonymiserer det reelle eierskapet. De som tjener på den globale skyggeøkonomien er mektige og de bekjemper et 1703 

hvert forsøk på å begrense den. Når makt og ressurser i stadig større grad overføres til skyggeøkonomien truer dette 1704 

selve fundamentet for demokratiet.  1705 

Den globale skyggeøkonomien har vokst i omfang og kompleksitet over de siste 50 årene. Internasjonale selskaper er 1706 

aktive i å skape og opprettholde den samme skyggeøkonomien som kriminelle innen våpenhandel og menneskehandel 1707 

er avhengige av. De få tiltakene i kjølvannet av finanskrisen går i riktig retning, men er alt for små. 1708 

Selv om den rike delen av verden er utgangspunktet for den globale skyggeøkonomien, så trues velferden også her. 1709 

Internasjonale selskaper registrert i skatteparadis driver en økende del av velferdsstatens tjenester på grunn av 1710 

privatisering og konkurranseutsetting. Faglige rettigheter og forhandlingsretten i særdeleshet blir systematisk utfordret 1711 

av mangelen på innsyn i bedriftens reelle økonomiske situasjon. Den samlede årlige skatteunndragelsen i Norge er 1712 

ifølge Økokrim minst 136 milliarder kroner. 1713 

Det er likevel de fattigste menneskene og de fattigste landene som i størst grad er utsatt for overgrep med utspring i 1714 

den globale skyggeøkonomien. Om lag 7,500 milliarder kroner forsvinner ulovlig ut av utviklingsland hvert år. Det er 1715 

mer enn all bistand og alle utenlandsinvesteringer til utviklingsland tilsammen. Denne systematiske og velorganiserte 1716 

plyndringen fører til utenkelige menneskelige lidelser, svake stater og ikke-eksisterende velferdstilbud, og er svært 1717 

konfliktdrivende. Samtidig viser forskning at problemet blir verre. Den ulovlige eksporten av penger fra utviklingsland 1718 

øker med så mye som 9% i året. Omtrent 65% av de 7,500 milliardene som ranes fra utviklingsland har sin kilde i handel 1719 

innad i multinasjonale selskaper. Gjennom å sette kunstige priser på handel av varer og tjenester innad i en 1720 

selskapsstruktur kan multinasjonale selskaper flytte profitten til de landene som har nullskatt.  1721 

Da SV satt i regjering ble fokuset i utenrikspolitikken rettet mot viktige deler av problemet. Norge ble plassert i en 1722 

lederposisjon i kampen mot finansielt hemmelighold. Nå er det helt nødvendig å iverksette en rekke nye tiltak. SV vil 1723 

arbeide på alle nivåer for å fremme forståelse for situasjonen og iverksette tiltak for å knekke den globale 1724 

skyggeøkonomien. 1725 

I tillegg vil SV jobbe for 1726 

 At selskapsadvokaters taushetsplikt begrenses slik at forhold som angår bevisste tiltak for å unngå skatt i 1727 

Norge skal underlegges meldeplikt til skattemyndighetene.  1728 

 At en utvidet land-for-land-rapportering for alle bransjer iverksettes med det første. 1729 

 At Norge går inn for en ny standard for automatisk skatteinformasjonsutveksling som går lengre enn OECD sitt 1730 

forslag. 1731 

 At et offentlig register over reelt eierskap for alle selskaper med virksomhet eller eierskap i Norge blir 1732 

opprettet. 1733 

 At utviklingspolitikken rettes inn mot å styrke utviklingslands evne til å avdekke skattejuks. 1734 

 At ingen norske statseide selskaper eller fond skal bruke skatteparadis eller hemmeligholdsjurisdiksjoner (F.eks 1735 

Norfund, SPU, Statoil, Telenor etc.) 1736 
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 At alle offentlige innkjøpere skal kunne velge bort leverandører som ikke er åpne om eierforhold, 1737 

selskapsstrukturer og land-for-land-rapporteringsdata. 1738 

 At Norge ikke inngår i handels- eller investeringsavtaler som hindrer arbeidet for mer åpenhet og for å stanse 1739 

kapitalflukt. 1740 

 At det innføres krav om åpenhetsgarantier fra selskaper som opererer i Norge.  1741 

  1742 
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Del 4: Velferd, kommune distrikt 1743 

U42 - En verdig og rettferdig eldreomsorg 1744 

Forslagstiller: Sentralstyret 1745 

Det er grunnleggende positivt at vi får flere eldre i Norge. Folkehelsen har blitt bedre, og flere får leve lange og gode liv. 1746 

Det er en samfunnsoppgave å sørge for at også livets siste fase preges av livskvalitet og verdighet. SV kjemper for en 1747 

likeverdig eldreomsorg, hvor trygghet og omsorg skal være uavhengig av adressen din og størrelsen på lommeboken.  1748 

Mye er bra i eldreomsorgen, men noen av våre mest sårbare eldre utsettes likevel for uakseptable forsømmelser. 1749 

Underernæring, feilmedisinering og bruk av grov tvang er blant funnene i en rapport fra Norsk senter for 1750 

menneskerettigheter om norske sykehjem. Økt bemanning og mer kompetanse om eldres rettigheter er nødvendig for 1751 

å få slutt på dette. 1752 

Kommunevalget er et veivalg for eldreomsorgen. SV vil bruke vår innflytelse i kommunene til å kjempe for offentlig og 1753 

ideell omsorg, fordi fellesskap fungerer best. Vi vil ta kampen for økt bemanning på sykehjem, og for å stoppe 1754 

stoppeklokkene i hjemmetjenestene. Og vi vil føre en politikk for at eldre mennesker som ønsker å bo hjemme skal få 1755 

anledning til det. 1756 

SV vil: 1757 

Ta kampen mot ensomheten: Alle kommuner skal ha en ensomhetsplan, for å sikre at eldre som bor hjemme ikke blir 1758 

overlatt til seg selv. Kommunal og frivillig innsats må koordineres bedre for å få til dette, flere og bedre dagsentre må 1759 

bygges ut, det må finnes helsestasjoner for eldre og alle kommuner må ha en rutine for å oppsøke sine eldre 1760 

innbyggere når de passerer en bestemt alder. 1761 

Ta i bruk velferdsteknologien: Det må opprettes et nasjonalt fond for velferdsteknologi, som kommunene kan få midler 1762 

til investeringer fra. Gjennom ny teknologi kan det bli trygt å bo hjemme lenger for svært mange. 1763 

Øke bemanningen i sykehjem: Flere hoder og hender er avgjørende for bedre livskvalitet for eldre på sykehjem. Flere 1764 

folk gir mer tid til god omsorg. Å øke bemanningen skaper dessuten en bedre arbeidsdag for de ansatte. Kommunene 1765 

vil ofte kunne øke bemanningen uten at det blir mye dyrere å drive sykehjem, fordi utgiftene til sykefravær og vikarbruk 1766 

går ned. 1767 

Innføre likeverd i eldreomsorgen: Kvaliteten på sykehjemmene må være like god over hele landet. Slik sikrer vi 1768 

likeverd, og demper presset for kommersialisering. På sikt vil SV derfor innføre en nasjonal bemanningsnorm for 1769 

sykehjem. I første omgang krever vi at regjeringen utreder en slik ny standard. 1770 

Stoppe stoppeklokkene: Kommunene må gjennomføre tillitsreform i hjemmetjenestene. Stoppeklokkeomsorg rammer 1771 

de eldre fordi pleierne ikke får mulighet til å styre dagen sin etter de eldres behov. Tiden må disponeres gjennom faglig 1772 

skjønn og sunn fornuft, ikke byråkratisk detaljstyring. 1773 

Innføre virkelig valgfrihet: Å velge mellom ulike firma, som alle leverer hjemmetjenester etter samme stoppeklokke, gir 1774 

ingen reell frihet for de eldre. SV vil at hjemmeboende eldre med stort behov for hjelp skal få bestemme selv over litt av 1775 

den tiden de får hjemmehjelp. Vi vil innføre en nasjonal ordning med støtte til kommuner som innfører en halvtime i 1776 

uken med hjelp brukerne selv kan bestemme over. 1777 

Stoppe privatiseringen: Hver krone som bevilges til eldreomsorg skal gå til eldreomsorg. SV vil at offentlige og ideelle 1778 

aktører skal drive sykehjem og hjemmetjenester, og vil ha slutt på bruken av anbud. Vi vil lovfeste de ansattes rett til å 1779 

beholde sin pensjon.   1780 

 1781 
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U 43 - Nasjonale minstestandarder: Bedre velferd, tryggere liv 1782 

Forslagstiller: Sentralstyret 1783 

Den skattefinansierte velferdsstaten er en suksesshistorie. Norge er et av verdens tryggeste og beste land å bo i, med 1784 

høyere levealder, bedre folkehelse og lavere kriminalitet enn de fleste andre land. Fødselsraten er høy, en høy andel av 1785 

befolkningen er yrkesaktiv og mange tar høyere utdanning. Få land har like høy sosial mobilitet som oss. Velferdsstaten 1786 

gir flere mennesker sjansen til å lykkes. Ikke minst gir den oss alle en grunnleggende trygghet den dagen vi blir alvorlig 1787 

syke eller mister jobben. 1788 

Samtidig ser vi en utvikling der flere av velferdstjenestene er under press. Kommunesektoren er bekymret over 1789 

sviktende kommuneøkonomi, og undersøkelser viser at en rekke kommuner planlegger kutt i kjerneoppgaver som 1790 

grunnskole og eldreomsorg. Mange ansatte fortviler over for liten tid til å gi god nok omsorg til hver enkelt 1791 

pleietrengende eller tilrettelagt undervisning til hver enkelt elev. Selv om kvaliteten på velferdstjenestene generelt sett 1792 

er god, opplever for mange innbyggere å ikke få den oppfølgingen de har krav på. Særlig vet vi at kutt i tjenestetilbudet 1793 

rammer noen av de mest sårbare gruppene, som barnevernsbarn, rusavhengige eller funksjonshemmede. 1794 

For å sikre alle innbyggere velferd av høy kvalitet i framtiden, mener SV det er nødvendig å øke skattenivået. Derfor ville 1795 

vi i 2015 å øke skatteinntektene med 15 mrd. i forhold til regjeringas forslag. De viktigste samfunnsoppgavene må 1796 

fortsatt løses i fellesskap. Privatisering av helse, eldreomsorg, skoler og barnehager fører til større forskjeller i 1797 

velferdstilbudet. Et privilegert mindretall kan betale for økt kvalitet, mens det store flertallet sitter igjen med et 1798 

dårligere tilbud. I tillegg til at private selskaper ofte tilbyr sine ansatte dårligere lønns- og pensjonsvilkår. Derfor vil SV 1799 

forsvare prinsippet om en skattefinansiert, offentlig velferdsstat. Skal vi lykkes med det, må vi sørge for at 1800 

velferdstilbudet hele tiden utvikles til beste for innbyggerne. 1801 

 1802 

Kommunene må ha frihet til å organisere velferdstilbudet slik at det passer for deres innbyggere. Ingen kommuner er 1803 

like, og det er gode grunner til å ikke detaljstyre velferdstjenestene gjennom en lang rekke nasjonale krav. Skoler, 1804 

barnehager, sykehjem og barnevernsinstitusjoner må ha frihet til å tenke annerledes, organisere seg på nye måter og 1805 

utvikle nye måter å jobbe på sammen med innbyggerne. Samtidig må de folkevalgte og de ansatte gis rammer som 1806 

sikrer at denne friheten blir reell, og ikke en frihet til å kutte der det gjør minst vondt.  1807 

SV mener derfor at det bør sikres sterkere nasjonal styring av velferden i Norge, gjennom innføringen av nasjonale 1808 

minstenormer for bemanning i de viktigste velferdstjenestene. Dette bør innføres i skolen, barnehagen, 1809 

skolehelsetjenesten og i eldreomsorgen.  På andre områder trengs andre former for nasjonal styring.  For eksempel 1810 

innenfor barnevernet og tjenester til folk med nedsatt funksjonsevne, der vi i større grad vil øremerke statlige midler. 1811 

Slik kan vi sikre at også disse gruppene faktisk får de tjenestene de har behov for. Både minstestandarder og 1812 

øremerking vil bety en økt forpliktelse for Stortinget til å prioritere de grunnleggende velferdstjenestene i kommunene. 1813 

 1814 

  1815 
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U 44 - SV vil ha bemanningsnorm i eldreomsorgen 1816 

Forslagsstiller: Vest-Agder SV 1817 

Det trengs mer nasjonal styring av den kommunale velferden, og mer bruk av øremerking. Det er viktig at Stortinget 1818 

bevilger nok penger til de tjenestene som de vil, at kommunene skal gi til innbyggerne sine. 1819 

Det vil sikre innbyggerne i ulike kommuner et bedre og likere tilbud. 1820 

Tid er den viktigste ressursen. Mange eldre trenger ei hånd å holde i, og de som jobber i eldreomsorgen må ha nok tid 1821 

til ikke å gjøre feil. De ansatte må få større frihet til å vurdere hvordan de skal bruke tida si. 1822 

Hvor mye staten skal styre kommunene er en viktig debatt. SV ønsker mer styring i det store og mindre i det små. 1823 

Mindre detaljstyring vil gi kommunene mer frihet. 1824 

I regjering fikk SV gjennomslag for barnehageutbyggingen og barnevernsløftet gjennom nasjonale krav og øremerking 1825 

av penger til disse oppgavene. 1826 

Bemanningsnorm i eldreomsorgen blir neste kampsak. 1827 

  1828 
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U 45 - Folkestyre er forutsetningen for gode lokalsamfunn 1829 

Forslagsstiller: Hordaland SV 1830 

 1831 

I kommende kommunevalgperiode planlegges omfattende kommunesammenslåinger - den største 1832 

forvaltningsreformen på over 50 år. Dette er den største utfordringen for folkestyret i Norge siden EU avstemningen i 1833 

1994. 1834 

 1835 

I SV kommunen skal folk ha mer å si over velferdstilbud, kollektivtrafikk, veiutbygging og daglige livsbetingelser. I dag 1836 

skjer for mange beslutninger langt fra folk og oftere bak lukkede dører. For SV er det et overordnet prinsipp at 1837 

kommunen skal være demokratisk styrt av folkevalgte, til det beste for kommunens innbyggere. 1838 

 1839 

Alle landets kommuner er i 2015 i gang med utredninger gjeldende ny kommunestruktur. Hordaland SV vil jobbe aktivt 1840 

for å fremme frivillighetsprinsippet. Det er de lokale folkevalgte som vet best hva som vil styrke, eller eventuelt svekke 1841 

sine kommuner. Frivillige kommunesammenslåinger skaper sterke kommuner. Tvang, derimot, vitner om manglende 1842 

tillit til de lokale folkevalgtes kompetanse, og kan føre til ugunstig sentralisering av makt, og sterkt svekkede distrikt. 1843 

 1844 

SV vil stille seg på lokaldemokratiets og miljøets side i spørsmålet om kommunesammenslåing. Vi vil stille disse 1845 

spørsmålene: 1846 

 1847 

- Vil innbyggernes innflytelse over politiske beslutninger bli bedre? 1848 

- Vil ny kommunestruktur gi mer folkevalgt styring og færre byråkrater? 1849 

- Vil en storkommune føre til mindre sentralisering? 1850 

- Vil en storkommune gi flere lokale arbeidsplasser og mindre pendling? 1851 

- Vil innbyggerne få viktige tjenester nærmere seg? 1852 

- Vil kvaliteten på tjenestetilbudet bli bedre? 1853 

- Vil det bli bedre forutsetninger for å hindre privatisering av offentlige tjenester? 1854 

 1855 

Dersom svarene på disse spørsmålene er JA er det gode grunner til å slå sammen kommunene. 1856 

Dersom svarene på noen av spørsmålene er NEI vil SV gå mot sammenslåing. 1857 

 1858 

SV ber om at alle våre kommunestyrerepresentanter krever at det holdes folkeavstemming i sine kommuner når 1859 

resultatet av kommunestrukturarbeidet foreligger. 1860 

 1861 

Demokratiske kommuner er forutsetningen for gode og levedyktige lokalsamfunn. 1862 

  1863 
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U 46 - En ny boligpolitikk for framtida 1864 

Forslagsstiller: Østfold SV 1865 

 1866 

Etter 2.verdenskrig tok staten et overordna ansvar for befolkningas boligforhold. Målet var å skaffe hele befolkninga 1867 

sosialt forsvarlige boliger til en pris som sto i rimelig forhold til deres inntekter. Samarbeidet mellom stat, kommune og 1868 

boligkooperasjoner var i strategien for å nå måla. Husbanken ga lån på gunstige betingelser i form av lave renter og lang 1869 

avbetalingstid.  1870 

På åttitallet ble boligpolitikken endra av borgerlige og sosialdemokratiske regjeringer. Regulering av husleie i 1871 

utleieboliger og prisreguleringa på borettslagsleiligheter ble gradvis avvikla. Samtidig ble rentesubsidiene og 1872 

boligsubsidier i Husbanken avskaffa eller kutta kraftig. Boligeierne derimot ble fortsatt subsidiert gjennom 1873 

skattesystemet. Dette har blant annet ført til at boligmarkedet er et yndet investeringsobjekt, noe som fører til økte 1874 

boligpriser. 1875 

Bygging og salg av boliger skjer nå i all hovedsak på markedets premisser, hvor private banker har overtatt Husbankens 1876 

rolle som långiver. Nybygging er nesten utelukkende privat og prissettinga er fri, både på eierboliger og utleieboliger. 1877 

Boligpolitikken er ikke lenger orientert mot størstedelen av befolkninga. Selektive, personretta støtteformer, som 1878 

bostøtte, er i dag hovedsatsinga i den statlige boligpolitikken.  1879 

Det bygges for få rimelige boliger både for eie- og leiemarkedet. Boligbehovet er sterkt økende og det må gis sterkere 1880 

offentlige stimulanser til boligbygging. Kommunene må tilby tomter som kan anskaffes billigere enn på det ordinære 1881 

tomtemarkedet, og staten må gjennom Husbanken, tilby lån med subsidierte renter og lang avdragstid. 1882 

Selv om eierlinja står sterk i Norge, må ikke det å eie sin egen bolig være et mål i seg sjøl. Det er nødvendig med et godt, 1883 

trygt og fleksibelt leiemarked av tilstrekkelig omfang. Flere utleieboliger må bygges med offentlig støtte og forvaltes av 1884 

kommuner og ikke-kommersielle aktører. Rimelige kommunale boliger må bli en rettighet for de som ikke kommer inn 1885 

på det ordinære boligmarkedet. Kommunene må sørge for at 10 prosent av den totale boligmassen er kommunal. 1886 

SV vil ha en boligpolitikk som: 1887 

- Forlater markedspolitikken. 1888 

- Har omfordeling som prinsipp. 1889 

- Har utarbeida nye prisregulerende ordninger som gagner folk flest. 1890 

- Bygger mange ikke-kommersielle boliger, både eie- og leieboliger. 1891 

- Reduserer skattefordelen ved å eie bolig, spesielt fra bolig nummer to. 1892 

  1893 



 

56 

 

U 47 - Gode tenner hele livet 1894 

Forslagsstiller: Oslo SV 1895 

Nordmenn flest har god helse. Likevel er det på helseområdet vi kan se noen av de tydeligste klasseskillene i Norge. 1896 

Dette ser vi ikke minst innenfor tannhelse. Blant fem-åringer i Oslo er det i gjennomsnitt 71 prosent som har null hull. I 1897 

de tre bydelene i ytre vest er det 90 prosent som har null hull ved 5-årsalderen. I bydelene i indre øst går 1898 

prosentandelen helt ned til 53 prosent. 1899 

 1900 

Tannhelse er det siste store helseområdet som ikke dekkes av folketrygden på samme måte som andre helsetjenester. 1901 

For voksne er tannhelse i all hovedsak overlatt til den enkeltes lommebok. Det er dyrt - og det blir stadig dyrere. Selv 1902 

den enkleste tannbehandling koster det mangedobbelte av egenandelen for et fastlegebesøk. Hvis du mister tenner og 1903 

trenger implantater, koster det titusener per tann. 1904 

 1905 

Flere og flere velger å reise til lavkostland for å få utført tannbehandling. Men blant unge under 30 år velger mange å 1906 

droppe tannlegen helt. I befolkningen som helhet må vi regne med at flere hundre tusen ikke får den tannbehandlingen 1907 

de har behov for, fordi det er for kostbart. Og det er selvsagt de med dårligst økonomi som rammes. Tannhelse er 1908 

klassepolitikk. 1909 

 1910 

Rettferdig fordeling er den beste folkehelsepolitikken. SV har derfor programfestet at partiet ønsker en 1911 

opptrappingsplan som skal ende med at all nødvendig tannhelsehjelp blir dekket av folketrygden på samme måte som 1912 

andre helsetjenester. Dette kravet må løftes høyere opp på partiets dagsorden. 1913 

 1914 

Oslo SV oppfordrer landsmøtet i SV til å vedta at en tannhelsereform skal være et av partiets viktigste reformkrav fram 1915 

til stortingsvalget i 2017. 1916 

 1917 

1918 
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U 48 - Ja til distrikts-Noreg!  1919 

Forslagsstiller: Sogn og Fjordane SV 1920 

SV er djupt uroa for at regjeringa no gjer store, sentraliserande omorganiseringar av kommunestruktur, politireform med 1921 

samanslåing av politidistrikt og nedlegging av lensmannskontor, nedlegging av skattekontor i kommunane, samanslåing 1922 

av alarmsentralar og AMK-sentralar, og samanslåingar av jordskifteretten. Og nedlegging av kortbaneflyplassar, av 1923 

regionkontor i Fiskeridirektoratet og samanslåingar i høgskulesektoren utan annan argumentasjon enn ideologisk tru på 1924 

at alt vert betre og meir effektivt ved å vere stort. 1925 

«Robust» er frå høgresida blitt eit politisk mantra som trumfar alle andre omsyn. Dei store, sentraliserande reformene 1926 

regjeringa vil gjennomføre bygger på vurderingar av økonomisk effektivitet for kvar institusjon for seg. 1927 

Verdien av lokalkunnskap, samarbeid, demokrati og å nytte ressursar og kompetanse i heile landet vert sett til side. Det 1928 

blir heller ikkje gjort analysar av kva samla verknad endringane vil ha for det norske samfunnet. 1929 

Nokre gonger finst det gode praktiske og politiske grunnar til både samarbeid og samanslåingar, men med den blåblå 1930 

regjeringa ser dette ut til å skje på hovudlaus automatikk. Samla peikar regjeringa sin strategi med organisering i store, 1931 

«robuste» einingar mot ei styrt avvikling av mange distrikt. 1932 

Dette er ikkje god politikk korkje for distrikta eller for storbyane. Distrikta får reduserte moglegheiter til utvikling 1933 

storbyane får forsterka press- og miljøproblem. 1934 

SV meiner distrikta i Noreg vil vere tente med å stå imot regjeringa sitt press om å gjere oss til filialar. Vi treng ein aktiv 1935 

distriktspolitikk og sterke offentlege institusjonar for å kunne bygge eit sterkt næringsliv. 1936 

Vi treng offentlege institusjonar og kommunar som har lokalkunnskapen og som derfor kan yte velferd tilpassa oss. 1937 

Kommunar som slår seg saman må gjere det på grunn av at dei ser at oppgåvene dei har vert betre løyst og at 1938 

innbyggarane er betre tente med det, ikkje fordi Jan Tore Sanner har sagt det. 1939 

Vi må rett og slett vere stolte av kva vi er og kva vi har. SV vil halde fram å utvikle heile Noreg ut frå dei styrkane landet 1940 

vårt har.  1941 

  1942 
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U 49 - Sterk og rettferdig kommuneøkonomi 1943 

Forslagsstiller: Karin Andersen  1944 

I et moderne lokalsamfunn  er det god kvalitet på skoler, omsorg, barnehageplass. Barn skal få rask hjelp fra 1945 

barnevernet når de trenger det og lokalsamfunnene må tilby gode kulturtilbud og ta sitt klima- og miljøansvar. 1946 

Kommunene skal være en god samarbeidspartner og tilrettelegger for næringslivet. 1947 

  1948 

Skal kommunesektoren klare alle oppgavene sine godt, er god økonomi viktigere enn størrelsen. Derfor mener SV 1949 

kommunesektoren må få en større andel av totaløkonomien og pengene må fordeles rettferdig over hele landet fordi 1950 

folk må ha frihet til å bo der de vil og drive næringsvirksomhet der de selv ønsker. SV er mot at inntektsutjamninga skal 1951 

svekkes slik at kommuner med små skatteinntekter taper. 1952 

  1953 

Uansett om en er stor eller liten  har kommunene for lite penger i dag. Skal lokaldemokratiet styrkes, må 1954 

lokalpolitikernes rolle bli noe annet enn å kutt. Staten må fullfinansiere de oppgavene de pålegger kommunen. Å gi 1955 

kommunene nye oppgaver og skyve enda mer ansvar for manglende kvalitet og tilbud nedover på dem uten en kraftig 1956 

økning i kommuneøkonomien, er ikke akseptabelt.   1957 

  1958 

For SV er dette et verdivalg. Det er ikke skoleeleven, hjelpepleieren eller bestemor som er for dyr. Det som mangler er 1959 

vilje og evne til å prioritere det som er viktigst for hverdagen til folk og for næringslivet. 1960 

  1961 

Dagens regjering fører Norge i feil retning. Regjeringen bruker de store pengene på skatteletter til de mest velstående,. 1962 

Samtidig vil barns barnehagetilbud, barns skoletilbud og eldreomsorgen bli svekket i mange kommuner fordi 1963 

regjeringens hverken støttet SVs krav om å  kompensere skattesvikten i 2014eller SVs forslag om å øke 1964 

kommuneøkonomien med 5 milliarder utover Regjeringens opplegg i 2015.   1965 

  1966 

Regjeringen er i gang med en stor kommunereform. I følge dem er målet å skape mer robuste kommuner, med mer 1967 

makt og myndighet. Foreløpig vet vi lite om hva det betyr, annet enn at det antallet kommuner skal drastisk reduseres. 1968 

  1969 

SV mener at det er galt å starte diskusjonen med hvor stor en kommune bør være. Å slå sammen kommuner kan ikke 1970 

være et mål i seg selv. Det viktige er at alle kommuner skal kunne gi gode tilbud til sine innbyggere og at folk og 1971 

lokalpolitikere kan ha god oversikt og innflytelse på hva som skal skje.  Mye viktigere enn kommunestørrelse er at 1972 

kommuneøkonomien styrkes kraftig, at inntektene fordeles mer rettferdig mellom kommunene og at kommunene gjør 1973 

oppgavene sine selv eller i samarbeid med nabokommuner og ikke privatiserer og anbudsutsetter velferd, omsorg og 1974 

skoler. 1975 

  1976 

Om det er lurt eller ikke lurt å slå sammen kommuner for å bedre tilbudet til innbyggerne er vurderinger som best 1977 

gjøres i den enkelte kommune etter samråd med innbyggerne i folkeavstemming. Derfor mener SV at 1978 

kommunesammenslåinger bare skal skje frivillig og at folkeavstemminger er nødvendig. . Dersom en kommune ikke 1979 

ønsker å slå seg sammen med andre, skal dette ikke føre til kutt i inntekter som en slags en straff av innbyggerne. SV å 1980 

innføre økonomisk belønning eller straff for sammenslåing. 1981 

  1982 

I diskusjonen rundt kommunesammenslåing bør vi starte med spørsmålene: «Hvilke utfordringer har vi, kan vi løse de 1983 

bedre sammen, bør vi slå oss sammen, i så fall hvordan?"  1984 

  1985 

Konklusjonen må begrunnes med hvordan kommunene best gir gode tjenester til sine innbyggere og hvordan vi får til 1986 

et godt og velfungerende lokaldemokrati.  1987 

  1988 

Slik storparten av disktriks-Norge ser ut, er antall innbyggere eller kvadratkilometer meningsløst å diskutere og slik 1989 

sammenslåing er ikke gjennomførbart uten at folk får mange mil til kommunesenteret og hjemmehjelpa må bruke 1990 
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helikopter. Hvis områder som i hverdagen ikke er en naturlig felles bo og arbeidsregion, blir slått sammen har lite for 1991 

seg, hvis en da ikke vil tvangsflytte folk. 1992 

  1993 

Kommunene rundt byene er ofte større enn dette måltallet, men klarer allikevel ikke alltid  å gi god nok velferd og 1994 

skaffe nok kvalifiserte fagfolk. Barnehagelærere er jo et veldig aktuelt stikkord. Mangelen på fagfolk løses ikke med 1995 

storkommuner, men ved å  utdanne mange nok og sikrer lønn og arbeidsforhold så de vil jobbe i kommunene. 1996 

Det er ikke felles arealplanlegging  mellom geografisk store kommuner i distriktsnorge som er problematisk. Det er 1997 

samarbeid mellom store kommuner rundt byene om areal og transport som må løses  og kommunene vil antakelig ikke 1998 

bli stor nok uansett. Kanskje den av Høyre og FRp forhatte fylkeskommunen er geografisk stor nok til dette ansvaret 1999 

som må aksles for å få fram plass til kollektivtrafikken ? 2000 

  2001 

God kompetanse og sterke fagmiljø er viktig for god kvalitet på tilbudet  til innbyggere. Nærhet, oversikt og evne til å 2002 

løse oppgavene raskt og ubyråkratisk er også viktig. I dag løser mange kommuner flere oppgaver i  ved interkommunalt 2003 

samarbeid. Det gjelder i like stor grad store som små kommuner, så kommunesammenslåing fjerner ikke behovet for 2004 

slikt samarbeid. Noen former for interkommunalt samarbeid kan redusere lokalpolitisk styring, dette gjelder særlig for 2005 

interkommunal selskaper med egne styrer. På samme måte som SV ønsker mer demokratisk kontroll over sykehusene, 2006 

bør det legges rammer for interkommunalt samarbeid som sikrer åpenhet og demokratisk kontroll.  2007 

  2008 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier regjeringens kommunereform er en velferdsreform. 2009 

Danskene har prøvd dette. Erfaringene med en stor reduksjon i antall kommuner, har verken gjort velferden billigere 2010 

eller bedre. Isteden har det blitt mer byråkrati, svekket lokaldemokrati og økt avstand mellom bruker og tjenesteyter. I 2011 

Danmark var målet med kommunereformen å skape større markeder for kjøp og salg av tjenester mellom kommuner 2012 

og private leverandører. Er det egentlig dette Frp-Høyre-regjeringen også ønsker? ( vi kan vel ikke ha et slikt spørsmål i 2013 

en uttalelese, må vel ha en mening) FRP Høyreregjeringens iver etter kommunesammeslåing  viser at legger til rette for 2014 

mer anbudsutsettelser med private sugerør ned i kommunekassene noe som gir mindre penger til oppgavene  og 2015 

dårligere lønn og pensjon for ansatte i omsorg, pleie  og renhold.  2016 

  2017 

Mangelen på fagfolk løses ikke med storkommuner, men ved å utdanne mange nok og sikre lønns- og arbeidsforhold 2018 

slik at flere vil jobbe i kommunene. Mange kommuner samarbeider i dag innenfor flere felt for å få større 2019 

kompetansemiljø, for eksempel innenfor barnevern. Ønsker man sterkere fagmiljøer må disse bygges opp kommunalt 2020 

og ikke tillates anbudsutsatt. Anbudsutsetting er å skyve fra seg kompetanse, i stedet for å bygge den opp og eie 2021 

kunnskapen selv. Kommunale forvaltningsoppgaver må ikke overlates til privat konsulenter. 2022 

SV vil i det videre arbeidet med en kommunereform jobbe for å skape gode demokratiske løsninger for interkommunalt 2023 

samarbeid, og en rettferdig fordelt og sterk kommuneøkonomi. Lokalt vil vi jobbe for bygge opp de lokale fagmiljøene, 2024 

gi folk ubyråkratisk for helhetlig bistand og motarbeide privatisering og anbudsutsetting. En reform som tar 2025 

utgangspunkt i innbyggertall og mindre inntektsfordeling mellom kommuner  er Sv mot fordi det vil være en: 2026 

  2027 

Tvangsreform: Mindre kommuner blir tvunget til å slå seg sammen, og trues med å miste inntekter hvis ikke. 2028 

  2029 

Antidemokratireform: Regjeringen gir færre folkevalgte, mer sentralisering, og lenger til makta. Som igjen vil kunne føre 2030 

til større fraflytting fra distriktene. 2031 

  2032 

Privatiseringsreform: Regjeringen gjør det enklere med privatisering- og konkurranseutsetting av helse- og 2033 

omsorgstilbud, noe som i dag er vanskelig i kommuner med for eksempel ett sykehjem. 2034 

  2035 

Sparereform: Hovedhensikten bak regjeringens kommunereform er å spare utgifter.  Regjeringen vil med dette 2036 

forslaget spare penger på bekostning av demokrati og velferd. 2037 

Forskjellsreform: Rike kommuner får beholde mer av sine egne inntekter, og deler ikke lenger med  kommuner med 2038 

små egne inntekter 2039 
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U 50 - Stopp kommunesan(n)eringa 2040 

Forslagsstiller: Oddny Miljeteig, Arne Vinje, Nisveta Tiro og Ingrid Fiskaa 2041 

Regjeringa sitt opplegg for å få færre og større kommunar har fått tilslutning frå stortingsfleirtalet. SV meiner at denne 2042 

planen for storstilt kommunesamanslåing legg vegen open for sentralisering, byråkratisering, privatisering og 2043 

avdemokratisering. SV vil at samfunnet skal gå i motsett retning. Vi vil ha levande lokalsamfunn over heile landet, gode 2044 

offentlege tenester nær innbyggarane og meir demokratisk deltaking. Derfor seier vi nei til regjeringa sine planar.  2045 

SV er korkje for eller i mot kommunesamanslåingar, men meiner at kommunane til ei kvar tid bør vurdere nye grep – 2046 

mellom anna samanslåing med grannekommunar – for å bli betre på demokrati, tenesteyting, samfunnsutvikling og 2047 

forvalting. All kommunesamanslåing må skje frivillig og utan statleg tvang, heller ikkje trugsmål om at kommunen vil 2048 

mista inntekter. Ingen kommunar skal kunna slå seg saman utan at fleirtalet av innbyggarane har støtta det gjennom ei 2049 

folkerøysting. 2050 

Det er feil å starta diskusjonen med kor stor ein kommune skal vera og kven ein skal slå seg saman med. Spørsmålet må 2051 

vera korleis kommunane best kan gi gode tenester til innbyggarane og korleis vi får til eit velfungerande lokaldemokrati. 2052 

Regjeringa har no kasta kommunane ut i ein samanslåingsdiskusjon utan tid til å diskutera dei grunnleggande spørsmåla 2053 

først. Det er heller ikkje klart frå staten si side kva som skal vera kommunen sine oppgåver i framtida. Det er høgst 2054 

problematisk at den mest omfattande forvaltingsreformen i moderne norsk historie skal gjennomførast i berre ein 2055 

stortingsperiode.  2056 

At ei lang rekkje kommunar no er i gang med ressurskrevjande prosessar for å utgreia og handsama moglege 2057 

samanslåingsalternativ, er ikkje uttrykk for at dei meiner det er behov for omfattande strukturendringar. I mange 2058 

kommunar som utgreier samanslåing blir strukturendringane sett på som ei menneskapt ulykke som det gjeld å 2059 

redusere omfanget av. Den aktiviteten som kommunal- og moderniseringsministeren meiner er uttrykk for ei 2060 

oppslutting om reformen, må derfor heller forståast som ein frykt for konsekvensane av å la vera.  2061 

Uansett om kommunen er stor eller liten har kommunane for lite pengar i dag. Skal lokaldemokratiet styrkast, må 2062 

kommunestyra si rolle bli noko anna enn å administrera statlege kutt. Kommuneøkonomien må styrkast kraftig. Saman 2063 

med stopp i konkurranseutsetting og tilbod om heile og faste stillingar er dette det viktigaste for å bygga sterke 2064 

fagmiljø. Kommunalt samarbeid vil mange stader vera ei god løysing, så lenge det skjer på måtar som sikrar openheit og 2065 

demokratisk styring. 2066 

Erfaringar tilseier at kommunesamanslåingar verkar sentraliserande. Det er grunn til å rekne med at denne verknaden 2067 

blir sterkare til større areal den nye kommunen omfattar. Ei storstilt kommunesamanslåing vil saman med dei planlagte 2068 

sentraliseringane i politiet, den vedvarande sentraliseringa av sjukehusa og regjeringa sine endringar av landbruks- og 2069 

fiskeripolitikken riva grunnlaget vekk for desentralisert busetting og næringsliv. 2070 

Danmark har allereie gjennomført ein stor reduksjon i talet på kommunar. Resultatet er at velferden verken verken har 2071 

blitt billigare eller betre. I staden har det blitt meir byråkrati, større avstand mellom brukar og tenesteytar, og svekka 2072 

lokaldemokrati. I Noreg viser undersøkingar at innbyggarane er mest fornøgde med tenestene i små kommunar. Ei av 2073 

forklaringane på dette kan vera smådriftsfordelane, ved at avstanden mellom innbyggarane og tenestene er liten, og at 2074 

ein større del av dei tilsette jobbar direkte i sjølve tenestene framfor å administrera dei. God oversikt og evne til å løyse 2075 

oppgåver raskt og ubyråkratisk er ein styrke ved små einingar. 2076 

Eit viktig mål med kommunesamanslåinga i Danmark var å skapa større marknader for konkurranseutsetting og 2077 

privatisering av kommunale tenester. Det er naivt å tru at dette ikkje også er ei vesentleg drivkraft bak planane om 2078 

kommunesamanslåing i Noreg. Skatteparadisregistrerte internasjonale tenesteselskap har for alvor retta blikket mot 2079 

sjukeheimar, barnehagar og reinhald i kommune-Noreg. Større einingar vil gjera det meir attraktivt for desse selskapa å 2080 

overta desse oppgåvene, noko som igjen vil føra fellesskapet sine ressursar over til private eigarar. 2081 
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Færre og større kommunar vil redusera talet på lokale folkevalde, og flytta den politiske makta over til profesjonaliserte 2082 

politikarar som står fjernare frå innbyggarane dei skal representera. Heilt sidan formannskapslovene innførte det 2083 

kommunale sjølvstyret i 1837 har kommunane vore ein sentral demokratisk arena og kommunestyra ein skule i 2084 

demokrati. Vi må heller auka demokratiet og deltakinga i kommunane, framfor å flytta makta lenger vekk frå folk.  2085 

SV vil derfor 2086 

- at ingen kommunar skal slåast saman under tvang eller økonomisk press frå staten. Ei samanslåing kan berre 2087 

skje dersom fleirtalet av innbyggarane støttar dette i ei folkerøysting. 2088 

- at kommunane må få høve til å bruke den tida som trengst for å ta stilling til eit så viktig og komplekst 2089 

spørsmål som å oppheve seg sjølve for å gå saman i ein større kommune. 2090 

- gå imot at staten einsidig gjer vedtak om den framtidige oppgåvefordelinga mellom kommunar, 2091 

fylkeskommunar og staten, utan å leggje avgjerande vekt på kva dei andre partane meiner. 2092 

- at kommunane må høyrast i spørsmålet om å føre prinsippet om generalistkommunen vidare. 2093 

- styrka kommuneøkonomien og motarbeida privatisering og konkurranseutsetting 2094 

  2095 
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U 51 - Norges fremtid ligger i nord 2096 

Forslagsstiller: Marius Berge Eide (Oslo) 2097 

 2098 

Nordområdene består av de geografiske områdene av Norge som er innenfor polarsirkelen, og innefatter grovt sett 2099 

store deler av Nordland, Troms og Finnmark, samt arkipelen Svalbard, Jan Mayen, og de tilhørende hav- og 2100 

kontinentalsokkelområdene. 2101 

 2102 

Mangfoldet av naturressurser, områdenes militærstrategiske posisjon og hensynet til urfolk gjør at forvaltningen må 2103 

være helhetlig og målrettet. 2104 

 2105 

SV mener at tre overordnede prinsipper må styre Norges satsning i nordområdene: 2106 

 2107 

1. Føre-var-prinsippet 2108 

2. Økonomisk og økologisk bærekraft 2109 

3. Norges ukrenkelige suverenitet 2110 

 2111 

1. Føre-var-prinsippet 2112 

Føre-var-prinsippet (engelsk: “precautionary principle”) tar utgangspunkt i å heller forebygge uhell og utilsiktede 2113 

konsekvenser, fremfor å ta en risiko og unnlate å handle preventivt når kunnskap og fakta mangler. Når kunnskap og 2114 

fakta derimot finnes, må beslutninger tas med utgangspunkt i disse. 2115 

 2116 

Hvis en nærings aktiviteter kan medføre utilsiktede eller langsiktige skader på andre næringers livsgrunnlag eller 2117 

miljøet, mener SV at aktivitene må begrenses til et nivå der de mulige skadene er ikke-eksisterende. 2118 

 2119 

Seismikkboring, bunntråling og gruvedrift er eksempler på aktiviteter som har potensielt store skadevirkninger på det 2120 

lokale miljøet og andre næringer, og SV mener derfor at lokale forhold må dokumenteres grundig før slike aktiviteter i 2121 

det hele tatt kan vurderes tillatt. 2122 

 2123 

De globale klimaendringene som følge av den industrielle verdenens evige vekstjag og manglende reguleringer har 2124 

ekstra stor innvirkning på Arktis, hvor temperaturøkningen er størst og miljøendringene er mest dramatiske. 2125 

 2126 

SV er tydelige på at klimaendringene er menneskeskapte, og at Norge som storutvinner av petroleum har et særlig 2127 

ansvar for å redusere virkningene av bruk av ikke-fornybar energi. SV er også tydelige på at mye av Norges velstand er 2128 

takket være petroleumsutvinning. For å sikre fremtidige generasjoners velstand, vil SV i tråd med 2129 

føre-var-prinsippet at grønne næringer skal gis særlige gunstige vilkår for å bygge en grønn økonomi for å samtidig bli 2130 

en petroleumsuavhengig nasjon. 2131 

 2132 

2. Økonomisk og økologisk bærekraft 2133 

SV vil at fremtidens lokalsamfunn i nordområdene skal være både økonomiske og økologiske bærekraftige. Ved å være 2134 

økonomisk bærekraftige, er de ikke avhengige av subsidier eller arbeidskraft som ikke er bosatt lokalt. Ved å være 2135 

økologisk bærekraftige, er samfunnene i stand til å utnytte den lokale naturen og ressurser på en bærekraftig måte som 2136 

verken forringer de for fremtidige generasjoners bruk, eller belaster det globale klimaet 2137 

 2138 

SV mener slike samfunn kan bygges ved å restrukturere statens skatte-, avgifts- og stønadspolitikk i nordområdene. SV 2139 

vil gjøre nordområdene til Europas foretrukne sted for å utvikle grønne og solidariske næringer. Dette kan skje ved at 2140 

lokale og regionale demokratiske organer får større råderett i skatte- og stønadspolitikken, og at det innføres strenge 2141 

krav til selskapsform, ansettelser og utbytte. SV ønsker flere arbeiderstyrte bedrifter i nordområdene. 2142 

 2143 

Den smeltende polisen åpner for skipsfart i tidligere isdekte og uframkommelige 2144 
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farvann. Nordøstpassasjen tilbyr en langt kortere sjøvei til Asia, og skipsfart her vil medføre betydelige reduksjoner i 2145 

utslipp av klimagasser. Samtidig er områdene ekstra sårbare ved uhell. SV vil at Norge skal ha en ledende rolle i arktisk 2146 

logistikk, og at vi benytter vår kompetanse til å sørge for sikker skipsfart i nord. 2147 

 2148 

SV vil bygge jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi og gjøre Kirkenes og Trosmø til arktisk logistikkhuber. Samtidig vil SV ha 2149 

jernbaneforbindelse fra Finnmark til Nikel og Murmansk, samt bygging av Nord-Norgebanen. 2150 

 2151 

SV vil gjøre den norske bosetningene på Svalbard økonomisk og økologisk bærekraftige og uavhengige av kullindustri. 2152 

Dette kan oppnås der, og i andre lokalsamfunn i Nord-Norge ved å bygge samfunn som står på disse fire benene: 2153 

 2154 

• Kunnskap - legge til rette for forskningsinstitusjoners tilstedeværelse, tilby lokal høyere undervisning og opprette 2155 

institusjoner for bevaring av lokalkunnskap, språk og historie, 2156 

• Turisme - tilby attraktiv overnatting, bevertning og særegne aktiviteter, 2157 

• Logistikk, fiskeri, landbruk, reindrift og andre næringsformer— med enkel og effektiv transport av varer til fastlandet 2158 

og kontinentene med miljøvennlige transportmidler, 2159 

• Fornybar energi - lokal spisskompetanse på utbygging og utvinning av fornybar energi. 2160 

 2161 

SV mener at staten må ta et særlig ansvar for å bygge god infrastruktur som sikrer pålitelige og raske forbindelser 2162 

mellom ulike områder i nord. 2163 

 2164 

3. Norges ukrenkelige suverenitet 2165 

SV står for en utvetydig og absolutt suverenitetshevdelse over Norges territorier. 2166 

 2167 

Norge har i nordområdene vist at konflikter med andre nasjoner kan løses ved å forholde seg til internasjonal rett og 2168 

avtaler. Norges vellykkede fremforhandling om en delelinje av kontintentalsokkelen gjennom Smutthullet i 2169 

Barentshavet med Russland har vært et godt utgangspunkt for videre norsk-russisk samarbeid. Arktisk råd, som Norge 2170 

er medlem av, har fått flere nye observatørstater, blant andre flere ikke-arktiske land fra Europa og Asia, inklusive Kina 2171 

og India, noe som understreker en økt oppmerksomhet rundt Arktis. 2172 

 2173 

Den smeltende polisen blir fortolket som en mulighet for videre petroleumsutvinnelse under ekstreme værforhold. Den 2174 

forespeilede muligheten for ressursutvinnelse har motivert frem internasjonale forhandlinger om delelinjer av 2175 

sjøbunnen under Nordpolen. Plantingen av det russiske flagget på havbunnen under Nordpolen i 2007 viste 2176 

Russlands tydelige interesse i området. 2177 

 2178 

Suverenitetshevdelse kan foregå på mange vis, både gjennom sivil tilstedeværelse og militært oppsyn. SV vil ha tydelig 2179 

og permament norsk sivil tilstedeværelse i nordområdene, og at den utøvende makten har kapasitet og personale til å 2180 

påse at norsk lov overholdes. SV vil også ha tydelig og effektiv militær tilstedeværelse for å forsvare norsk suverenitet. 2181 

 2182 

SV mener Norges rolle som forvalter i Arktis også innebærer et ansvar for å jobbe frem internasjonale avtaler som 2183 

beskytter områdene fra miljøødeleggelser samt klimaet fra utslipp. SV vil gjennom diplomati jobbe for å beskytte 2184 

norske kyst- og fiskeriinteresser fra ødeleggende internasjonale aktiviteter som risikofylt petroleumsutvinning, usikker 2185 

sjøfrakt, uforsvarlig lagring av radioaktivt avfall og miljøfiendtlig turisme. 2186 

  2187 
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Del 5: Skole, barn 2188 

U 52 - Færre tester, mer elevtid 2189 

Forslagsstiller: Sentralstyret 2190 

SV vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. 2191 

Vi mener at flere tester er galt svar på de utfordringene som skolen står overfor. Derfor kommer nå SVs testgaranti: 2192 

Våre lokale folkevalgte vil stemme mot alle tester og kartlegginger i kommunen som ikke er etterspurt av lærerne selv. 2193 

En god barndom varer livet ut. Barn som vokser opp i trygghet og får utfolde seg ut fra sine egne forutsetninger, blir 2194 

bedre rustet for både arbeidslivet og selve livet. Dette må være barnehagens og skolens utgangspunkt. Barnehagen og 2195 

skolen skal være for alle, og samtidig klare å se hvert enkelt barns behov og interesser. Barnehagen og grunnskolen må 2196 

anerkjenne barndommens egenverdi, og bygge på et bredt læringssyn som utvikler hele mennesket. Målet må hele 2197 

tiden være å gi tilpasset hjelp og opplæring. 2198 

Dessverre har utviklingen innenfor skolen og barnehagen gått i retning av mer målstyring og et mer snevert 2199 

kunnskapssyn. Omfattende kartlegging er innført i mange barnehager. Regjeringen foreslår nå at kommunene skal 2200 

kunne pålegge barnehagene å ta i bruk bestemte metoder og systemer selv om barnehagens pedagogiske ledelse ikke 2201 

ønsker det, og skjematisk massekartlegging selv uten foreldrenes samtykke.  2202 

I grunnskolen har det utviklet seg et omfattende testregime, der stadig flere kommunale tester og kartlegginger 2203 

kommer på toppen av nasjonale prøver, nasjonale kartleggingsprøver og internasjonale undersøkelser. I flere 2204 

høyrestyrte kommuner er det nå innført egne tester i både lesing, regning og engelsk på de fleste trinnene i 2205 

grunnskolen, i tillegg til de nasjonale kartleggingene. I mange kommuner er det også innført karakterlignende systemer 2206 

i barneskolen, i form av «underveisvurderinger» der barnas «måloppnåelse» rapporteres.  2207 

De nasjonale prøvene gir verdifull kunnskap som kan brukes til å forbedre opplæringen i norsk, engelsk og matematikk. 2208 

Hvis de brukes rett. I dag gis prøvene til alle elever, og resultatene offentliggjøres og danner grunnlaget for rangering. I 2209 

Oslo har resultatene fra nasjonale prøver blitt valutaen på et skolemarked der skolene konkurrerer og måles mot 2210 

hverandre, og der rektorene har kontrakter hvor bedre karakterer fører til bedre lønn. Lærere og foreldre forteller om 2211 

omfattende forberedelser til prøvene, og om «svake» elever som blir bedt om å holde seg borte. Med et slikt system er 2212 

ikke nasjonale prøver et verktøy for god skoleutvikling, men et hinder. 2213 

SVs landsmøte mener de nasjonale prøvene bør gjøres til utvalgsprøver, slik at prøvene kan bli et redskap for 2214 

fagutvikling og ikke en målestokk for rangering mellom skoler. I tillegg mener SV at den totale summen av pålagte tester 2215 

og kartlegginger i skolen må ned, og at skolene selv må kunne avgjøre hvilke prøver de trenger for å gi elevene god 2216 

oppfølging. Mange av prøvene og kartleggingene som innføres i grunnskolen, er pålagt av kommunen. Derfor blir 2217 

høstens kommunevalg også et retnings- og verdivalg for skolen. SV vil arbeide for flere lærere og færre tester i skolen, 2218 

så det blir mest mulig tid til møtet mellom lærer og elev. 2219 

 2220 

Dette er SVs testgaranti: 2221 

- Ingen egne kommunale tester og kartlegginger som ikke er etterspurt av lærerne selv, alle tester skal være 2222 
læringsfremmende. 2223 

- Ikke gjøre frivillige nasjonale kartleggingsprøver obligatoriske 2224 
- Nei til eksperimentering med eller snikinnføring av karakterer i barneskolen 2225 
- Nei til offentliggjøring av prøver med sikte på rangering 2226 
- Verne om lærernes og barnehagelærernes pedagogiske frihet og stemme mot innføring av massekartlegging i 2227 

barnehagen 2228 
  2229 
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U 53 - På tide med gratis barnehageplass – for alle born! 2230 

Forslagsstiller: Hordaland SV 2231 

 2232 

Det er no på høg tid å realisera vårt langsiktige mål om gratis barnehageplass til alle born. 2233 

  2234 

I år fyller SV 40 år, og kravet om gratis «daghjem»/barnehageplass for alle born har vore med oss like sidan starten.  Ein 2235 

av dei aller største sigrane frå regjeringsperioden vår var det store lyftet i barnehageutbygging som har gjort at så godt 2236 

som alle born no har tilbod om barnehageplass.  Barnehageretten for borna er sikra gjennom lov.   2237 

 2238 

Det neste store steget må vera gratis barnehageplass, til liks med skuleplass.  Maksprisen, som vi greidde å halda fast på 2239 

gjennom heile regjeringsperioden, var i realiteten eit steg på vegen mot gratis barnehage.  Gratis kjernetid er eit anna 2240 

steg,  inntektsgradert betaling eit tredje. 2241 

Gratis barnehageplass vil vera ei stor velferdsreform, i klasse med gratis skule for alle. Barnehageretten må vera like 2242 

sterk for alle born uavhengig av foreldres betalingsevne. Dei siste månadene har NRK avdekka at kommunar over heile 2243 

Noreg, og ikkje minst dei store byane, kastar ut born på grunn av manglande foreldrebetaling.  Kunnskapsministeren 2244 

slår fast at det er lovstridig å ta frå born barnehageplassen når foreldre ikkje betaler.  Uansett skal barnet ha rett til å få 2245 

ny barnehageplass ved neste opptak.  2246 

 2247 

Utdanningsdirektoratet gjer no eit større juridisk arbeid for å vurdera barnehageretten versus manglande betaling.  2248 

Etter vårt skjøn vil eikvar avgrensing i barnehageretten vera eit tilbakesteg for barnehageborn i Noreg.   2249 

SV meiner at juridisk spissfinderi må leggjast til side. Regjering og Storting må skjera gjennom og gjera klårt at 2250 

barnehageretten er overordna foreldrebetaling – for bornas beste. 2251 

 2252 

Denne saka viser at det er på høg tid å reisa debatten om å realisera målet om gratis barnehageplass til alle born. SV 2253 

utfordrar med dette alle parti om å våga å ta denne debatten. 2254 

 2255 

Landsmøtet er visse på at dei andre partia må koma etter når SV konkretiserer tidfesting av måla og lagar ein overordna 2256 

nasjonal plan for arbeidet.  Når SV fyller 50 år, då skal gratis barnehageplass for alle born i Noreg vera på plass! 2257 

 2258 

 2259 

 2260 

 2261 

 2262 

 2263 

  2264 
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U 54 - SV vil ha kulturskole for alle! 2265 

Forslagsstiller: Møre og Romsdal SV 2266 

 2267 

Ifølge Opplæringslova skal alle kommuner gi et kulturskoletilbud til barn og unge. Kunst og kultur forsterker og modner 2268 

barn og unges lyst til å lære, det øker motivasjonen, konsentrasjonen og kreativiteten, til glede både for den enkelte og 2269 

samfunnet. Kulturskolen har vært en viktig fellesarena der barn og unge har kunnet utvikle sine talenter innenfor trygge 2270 

og forutsigbare rammer.  I dag er oppslutninga om kulturskolen fallende; det er 8000 færre elever i dag enn for 3 år 2271 

siden. Kulturskolene er i ferd med å bli et eliteprosjekt for dem som har mye penger! 2272 

Det kan være flere årsaker til dette. Med SV i regjering innførte vi kulturskoletimen, et gratis kulturskoletilbud i 2273 

skoletida. Dette har den blå-blå regjeringa fjerna. Samtidig har det blitt for dyrt for mange foreldre å sende barna sine 2274 

på kulturskole. Elevavgiftene har økt på grunn av kutt i kommuneøkonomien, i noen kommuner med inntil 25 %. En 2275 

undersøkelse  fra  Trondheim viser at mens  40% av barna fra Singsakers villastrøk gikk på kulturskole, var det bare 4 % 2276 

av barn og unge fra arbeiderklassemiljøet på Saupstad som deltok. Undersøkelsen viste også at pris var en betydelig 2277 

faktor for at etniske minoritetsfamilier og foreldre med dårlig råd lot være å sende barna sine på kulturskolen.  2278 

SV vil kjempe for et likeverdig kulturskoletilbud med god kvalitet for alle barn og unge til en pris som alle foreldre har 2279 

råd til. Terskelen til kulturskolen og elevavgiften bør være så lav at alle får mulighet til å delta på ulike kurs, enten det 2280 

gjelder musikk, dans, teater eller bildekunst. SV vil gjeninnføre kulturskoletimen. Vi ønsker en statlig belønningsordning 2281 

for kommuner som satser på en sosialt utjevnende og faglig sterk kulturskole, og vi vil også vurdere øremerking av 2282 

midler knyttet til makspris.  2283 

 2284 

U 55 - Få privatøkonomi inn som skolefag! 2285 

Forslagsstiller: Alta SV 2286 

 2287 

Veiledning i privatøkonomi vil gjøre de unge bedre rustet til å takle samfunnet de skal ut i. Skolen er et naturlig sted å 2288 

lære sunne holdninger og få mer kunnskap om personlig økonomi. 2289 

 2290 

Unge og eldre som sliter med inkassogjeld ville vært hjulpet dersom man hadde hatt mer opplæring i privatøkonomi i 2291 

skolen. Det er også mange lærere som ønsker mer kunnskap om privatøkonomi for å kunne formidle det til sine elever 2292 

 2293 

Ifølge tall inkassobyrået Intrum Justitia innhentet i 2012 fra AAA Soliditet, var 27.894 unge i aldersgruppen fra 18-26 år 2294 

registrert med betalingsanmerkning ved utgangen av 2011. Dette er en økning på hele 18 prosent fra året før.  Dette er 2295 

noe vi med 100 prosent sikkerhet kan si at alle kommer borti. Det er viktig med økonomisk styring, og selvsagt 2296 

konsekvensene av å ikke ha det. 2297 

 2298 

Samlet inkassogjeld var i 2011 på 1,1 milliarder kroner.  2299 

 2300 

I dag er privatøkonomi ikke på den obligatoriske timeplanen. I visse fag kommer man bort i temaet, men det er langt i 2301 

fra godt nok. 2302 

 2303 

Hvordan skal man få privatøkonomi inn i skolen? 2304 

 2305 

SV vil få det inn som del av et økonomifag som er obligatorisk i skolen.  2306 

Det er naturlig å få dette inn i undervisningen fra 7. klasse. 2307 

  2308 
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U 56 - Kulere å pule – mer sex i seksualundervisningen! 2309 

Forslagsstiller: Sosialistisk Ungdom 2310 

SV krever at alle mennesker skal få nyte sin egen seksualitet. De fleste har mye sex i løpet av livet. Dårlige seksuelle 2311 

erfaringer kan være skadelig for livskvaliteten, mens god sex er bra for den enkelte og fører til bedre samliv. Derfor er 2312 

det viktig med et sunt og godt sexliv. SV mener skolen må ta ansvar for å gi ungdommen redskapene de trenger for å ha 2313 

det godt med sin egen seksualitet. 2314 

 2315 

Dagens seksualundervisning varierer mye i kvalitet, men gjennomgående snakkes det for lite om det sex i størst grad 2316 

handler om; nemlig nytelse, lyst og intimitet! Unge lærer mer om seksuelle handlinger fra porno enn av opplyste 2317 

voksne, og får i beste fall urealistiske idealer for sex. Desto viktigere er det å snakke med de unge om seksualitet. 2318 

Samtalene kan ikke baseres på moralisme eller hva slags «politisk korrekt» sex voksne vil at ungdommen skal ha: Om vi 2319 

vil at de unge skal ha sex på egne og ingen andres premisser, trenger vi mer, bedre og tidligere seksualundervisning, 2320 

uten fordommer og med rom til nysgjerrighet. 2321 

 2322 

Et viktig grep er å snakke mer om jenters seksualitet. Mens guttene lærer om onani i 6. klasse, lærer jentene om 2323 

mensen. Vi vil at jentene også skal få være seksuelle aktører. Man har det bedre i seksuelle møter med andre om man 2324 

først vet å tilfredsstille seg selv. Å lære om mensen er viktig, men det er enda viktigere å lære jenter at det er dem selv 2325 

som er sjef over egen kropp og seksualitet. 2326 

 2327 

Det er altfor seint å begynne å snakke ordentlig om sex i 10. klasse. Mange har allerede debutert, stilt spørsmål ved 2328 

egen seksualitet og/eller opplevd krenkelser. Grensesetting må starte alt i barnehagen, og seksualundervisningen skal 2329 

følge elevenes utvikling. Den skal alltid ha med grensesetting og følelser, og gjennomgående integrere ulike seksuelle 2330 

orienteringer. Alle elever skal lære om både heterofilt og homofilt samleie.  2331 

 2332 

Samtykkebasert sex forebygger overgrep og krenkelser. Undervisninga må lære oss at god sex starter med god 2333 

kommunikasjon. Den skal være veileder til morsom og trygg sex. Alternativet er idealer hentet fra porno, der i verste 2334 

fall voldtektsscener blir solgt som vanlig sex. Vi må knuse myter fra porno og populærkultur, og lære elevene om 2335 

sexstillinger, leketøy, onani, fantasier og eksperimentering; fordi sex er spennende, også i virkeligheten! Elevene må få 2336 

mer tid til gruppearbeid og praktiske aktiviteter. Evnen til å si hva man liker og ikke er nøkkelen til et fritt, trygt og 2337 

morsomt sexliv. Det starter med ærlig sexprat.  2338 

 2339 

Vi trenger et obligatorisk antall timer med seksualundervisning, og undervisningen skal holdes av lærere som ønsker det 2340 

selv. Alle lærere som melder seg frivillig til å holde seksualundervisning skal få kursing og jevnlig oppdatering på feltet. 2341 

Lærere som ikke vil, slipper. Seksualitet må være en obligatorisk del av studiene til alle som jobber med barn og unge. 2342 

Eksterne aktører skal også tas i bruk på skolene slik at elevene kan spørre om ting de ikke tør spørre læreren om. 2343 

 2344 

Vi vil at alle skal tørre å si både «nei!» og «ja!» i senga. Alle skal være trygg på egen seksualitet, bli møtt med respekt for 2345 

sine grenser og vite at det er helt ok at ulike mennesker har ulik sex! 2346 

 2347 

SV krever: 2348 

- at seksualundervisningen starter allerede i barnehagen med grensesetting  2349 

- obligatorisk timetall med samlet, tverrfaglig seksualundervisning i grunn- og videregående skole 2350 

- at seksualundervisningen gjøres mer sexpositiv og omfatter sexstillinger, leketøy, onani, fantasier, 2351 

eksperimentering og liknende, og bidrar til myteknusing 2352 

- at lærere som ønsker å holde seksualundervisning får jevnlig kursing fra kvalifiserte aktører 2353 

- at alle skoler får besøk av eksterne aktører innen seksuell helse en gang i året 2354 

- at seksualundervisningen legger opp til mer praktiske øvelser og gruppearbeid  2355 
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U 57 - Fleksitid på alle videregående skoler 2356 

Forslagsstiller: Hordaland SV 2357 

Mange elever i videregående skole sliter med høyt fravær, for eksempel på grunn av psykiske problemer eller vanskelig 2358 

hjemmesituasjon. Dersom man har gått glipp av for mange skoletimer risikerer man å stryke i fag og falle ut av skolen. 2359 

14. desember 2014 skriver BT «utover ordinær skoletid tilbyr Amalie Skram VGS fleksibel studietid. I fritimer og før og 2360 

etter skoletid tilbyr skolen veiledning fra lærere og studenter i skolens bibliotek. Det er frivillig. De som deltar får 2361 

registrert oppmøtet som plusstid som kan trekkes fra på det generelle fraværet på skolen.» Denne ordningen gjør det 2362 

mulig for elever å stå i fag til tross for høyt fravær. Dette tilrettelegger og for at svakerestilte elever skal ha mulighet til 2363 

å fullføre videregående skole. 2364 

På Arbeidstilsynets nettsider står det «Alle arbeidstakere har lovfestet rett til fleksibel arbeidstid. Hensikten er å 2365 

imøtekomme arbeidstakernes ønske om større innflytelse over egen arbeidstid.» På skoler fungerer det slik at elevene 2366 

kan komme på skolen, og jobbe utenom skoletid. Fleksitid er en ordning man har på Amalie Skram VGS og Olsvikåsen 2367 

VGS hittil i Bergen. 2368 

I følge elever øker denne ordningen motivasjonen til å arbeide, og man kan jobbe med fag man sliter med. Derfor er 2369 

fleksitid også en god ordning for å øke læring til elever. 2370 

Hordaland Sosialistisk Venstreparti krever: 2371 

- Å utvide prøveordningen om fleksitid på videregående skoler i Hordaland 2372 

 2373 

 2374 

 2375 


