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Dette er en oversikt over innkomne forslag, uten uttalelseskomiteens innstilling. 

Forslagsstiller Susana Mercedes Kværndal, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U42 

Plassering 1776-1777 

Type forslag Endring 

Tekst Erstatte setninga med: "Vi vil at eldre, i tillegg til dagens 

behovsprøvde tilbud, får 1 time ekstra hjemmehjelp i uka, som 

de selv kan bestemme over. SV vil gi innføre en nasjonal 

ordning som gir økonomisk støtte til de kommunene som 

innfører slike ordninger." 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Hanne Lyssand, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U42 

Plassering 1781 

Type forslag Tillegg 

Tekst Satse på forebygging, framfor reperasjon: SV vil fortsette å ha 

aktivitører og fysioterapauter i eldreomsorgen. Vi vil 

samarbeide med frivillige og de gamle sjøl for å holde eldre i 

fysisk og psykisk form lengst mulig. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Harald Bjørløw, Aust-Agder 

Uttalelse 

nummer 

U52 

 

Plassering 2191 -2192 

Type forslag Tillegg 

Tekst SV vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk 

aktivitet, mer tid til praktiske og kreative fag, sunn mat og 

hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Benjamin E. Larsen, Ingvild Reymert og Torgeir Knag 

Fylkesnes, Oslo og Stortingsgruppa 

Uttalelse 

nummer 

U52 

Plassering 2191 

Type forslag Tillegg 

Tekst Ny andre setning: ”Dagens skolefritidsordning skal erstattes 

med et kvalitetsikret pedagogisk opplegg og fritidsaktiviteter.” 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Maria Dønnestad, Nordland 

Uttalelse 

nummer 

U52 

Plassering 2217-2219 

Type forslag Tillegg 

Tekst mange av prøvene og kartleggingene som innføres i 

grunnskolen og barnehagen, er pålagt av kommunen.Derfor 

blir høstens kommunevalg også et retnings- og verdivalg for 

skole og barnehage. SV vil arbeide for flere lærere og ferre 

tester og kartlegginger i skolen og barnehagen, så det blir 

mest mulig tid til møtet mellom lærer og barn. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Daniel Charles Hextall 

Uttalelse 

nummer 

U52 

Plassering 2220 og 2229 

Type forslag Tillegg 

Tekst Legg til linje 2220: 

"Men dette alene er ikke nok. Alle elever er unike og opplever 

skoledagen anderledes. Mens skolehverdagen for de fleste 

oppleves som positivt for de fleste er det mange som stresser 

seg syke av presset, noen gruer seg til skolen. Noen mister 

store deler av undervisningen på grunn av sykdom, andre på 

grunn av politisk engasjement. Dette fører til høyt fravær hos 

elever som gir mye av seg selv eller som er i en sårbar 

situasjon.  

 

For at alle elver skal ha lik rett til tilpasset undervisning og 

oppfølging vil SV videreutvikle prøveprosjekter med fleksitid 
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på videregående skoler hvor eleven kan få ekstraundervisning 

i fritimer, før og etter skoletid. Godkjent ekstraundervisning 

skal kunne fjerne fravær fra vitnemålet.  

 

Utviklingen av ordningen må skje i samarbeid med lærernes 

arbeidstakerorganisasjoner for å sikre at det ikke medfører at 

lærerne tvinges til å være lengre på skolen. 

Ekstraundervisningen skal være et tilbud for elever som 

ønsker å følge med på skolen. Det viktigste er ikke at eleven 

sitter bak pulten, men at de lærer." 

 

 

Legg til nytt kulepunkt linje 2229: 

"For at sikre tilpasset undervisning skal elever med 

dokumentert fravær kunne fjerne dette via 

ekstraundervisning" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Bjørnar Tollan Jordet, Hedmark 

Uttalelse 

nummer 

U52 

Plassering 2221 

Type forslag Tillegg 

Tekst "Styrke kommuneøkonomien for å sikre flere lærere i hvert 

klasserom. 

 

Generelt til uttalelsen: bredere fokus, flere tidstyver enn kun 

overdreven kartlegging. Fokus for sv-skolen: flere lærere, 

bedre kommuneøkonomi for å sikre nok lærekrefter i skolen." 

Komiteens 

innstilling 

 

 

Forslagsstiller Karin Wiik, Hedmark 

Uttalelse 

nummer 

U52 

 

Plassering 2222-2223 

Type forslag Endring 

Tekst "Stryk: ikke er etterspurt av lærere selv 

Erstatt med: ikke er faglig dokumentert å gi bedre læring,  

 

Begrunnelse: Fordi det sier hva SV vil oppnå, og ikke hva den 
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enkelte lærer evt vil gjøre" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Maria Dønnestad, Nordland 

Uttalelse 

nummer 

U52 

Plassering 2227 

Type forslag endring/stryking 

Tekst Verne om lærerens pedagogiske frihet og stemme mot 

massekartlegging i barnehagen. (Ta bort barnehagelærer, 

barnehagelærere er lærere i barnehagen, så det blir litt smør 

på flesk). 

Komiteens 

innstilling 

 

 

Forslagsstiller Trond Arild Ydersbond, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U1 

Plassering 8 

Type forslag Endring 

Tekst "Erstatte siste setning: 

Dermed får verden stadig dårligere tid for å fjerne de fossile 

klimagassutslippene, og det trengs nye og kraftigere grep." 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Trond Y/Kristine Lien Skog, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U1 

Plassering 14-17 

Type forslag Endring 

Tekst "Klimaforskeren James Hansen foreslår Karbonavgift til 

fordeling (KAF) som del av en klimaløsning. Det er et enkelt 

system med innebygd sosial rettferdighet som er basert på en 

forutsigbar stigende avgift på fossile drivstoff som 

framskynder utfasingen av disse. Innbetalt avgift fordeles likt 

på alle innbyggere over 18 år, og halvt beløp til inntil to barn 



6 

under 18 år pr familie. 

 

KAF vil i Norge naturlig komme som et tillegg til andre 

avgifter, ikke som erstatning." 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Synnøve Kronen Snyen, Akershus SU 

Uttalelse 

nummer 

U1 

Plassering 16-17 

Type forslag Endring 

Tekst De innsamlede midlene skal betales direkte ut med et likt 

beløp til alle innbyggere over 16 år, og per barn under 16 år 

per familie. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Trond Arild Ydersbond, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U1 

Plassering ? 

Type forslag Endring 

Tekst "For å få på plass effektive klima- og miljøløsninger, må 

folkelig støtte mobiliseres, og da er sosial rettferdighet 

avgjørende. Klimaendringene rammer også ofte de fattigste 

hardest.  

 

Vanlige ""grønne avgifter"" får ofte negative 

fordelingsvirkninger når de settes så høyt som nødvendig for å 

presse fram nødvendige endringer. Alternativet til avgifter er 

gjerne stimuleringstiltak, elbil-politikken er et godt eksempel. 

Slike tiltak svekker de offentlige finansene, derfor trengs det 

tiltak som kan skape endringer uten å redusere fellesskapets 

inntekter." 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Trond Y/Kristine Lien Skog, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U1 

Plassering 20-22 
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Type forslag Endring 

Tekst langt mer i avgift. De med dårligere råd og klimamessig god 

livsstil vil betale inn mindre. .......... (uendra setning) .... 

Samtidig vil fordelingen til innbyggerne få støtte også fra folk 

og bevegelser som har liten tillit til politikerne og staten. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Trond Y/Kristine Lien Skog, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U1 

Plassering 24-26 

Type forslag KAF gir næringsliv, det offentlige og folk flest både tid og 

incentiver til å legge om til en fornybar økonomi på en 

fornuftig måte. Det vil raskt gi synlige konsekvenser for 

investeringer og planlegging på alle nivåer i samfunnet. 

Tekst Din tekst her 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Trond Y/Kristine Lien Skog, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U1 

Plassering 28-31 

Type forslag Endring 

Tekst Ordningen kan bety et grunnleggende taktskifte i omstillingen 

til fornybar økonomi i Norge, og internasjonalt ved at 

løsningen spres på en måte som gir stabil folkelig støtte. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Trond Y/Kristine Lien Skog, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U1 

Plassering 33-34 

Type forslag Endring 

Tekst I motsetning til kvotesystemene, er KAF et svært transparent 

system. Det enkelte land kan innføre ordningen uten 

omfattende internasjonale avtaler. 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Trond Y/Kristine Lien Skog, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U1 

Plassering 39-40 

Type forslag Endring 

Tekst Det bør også innføres en forutsigbar økende karbonavgift på 

olje- og gasseksporten fra sokkelen. Disse midlene bør ikke 

fordeles til innbyggerne, men kanaliseres til klimatiltak og -

investeringer. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Sunniva Eidsvoll og Ingrid Marie Kielland, Oslo og Troms 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering 352-356 

Type forslag Stryk og erstatt 

Tekst "Stryk ""Byområdene Bergen, Trondheim,....."" og ut avsnittet. 

Erstattes med 

""SV sier ja til grønne byer der kollektivtransport, sykkel og 

gange prioriteres foran dyre veiutbygginger.""" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Sunniva Eidsvoll og Ingrid Marie Kielland, Oslo og Troms 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering 369 

Type forslag Tillegg 

Tekst "I Tromsø har busstilbudet blitt langt bedre etter at 

konkurranseutsettingen ble reversert og et offentlig 

busselskap reetablert. 

" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Sunniva Eidsvoll og Ingrid Marie Kielland, Oslo og Troms 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering 374-376 
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Type forslag Stryk og erstatt 

Tekst "Stryk ""I Trondheim har SV..."" 

Erstattes med 

""I Tromsø har SV fått innført en rettferdig og målrettet 

veiprising, som finansierer hyppigere bussavganger og 

billigere bussbilletter. 

" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø, Hordaland 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering linje 388-389 (tom gjøremål) 

Type forslag endres til 

Tekst «Den grønne SV-byen er kortreist. SV vil bygge byen basert på 

10-minuttersidealet. Det innebærer at flest mulig skal kunne 

utføre sine daglige gjøremål i gangavstand fra boligen. Her 

skal du kunne finne arbeidsplasser, barnehage, skole, 

fritidsaktiviteter, dagligvarebutikk, kulturtilbud, felles byrom 

og grøntarealer.» 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø, Hordaland 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering linje 394-395 

Type forslag endres til 

Tekst «En kompakt byutvikling gjør at bymarker og byfjell vernes 

mot utbygging. I tillegg kan nye grøntarealer lettere etableres. 

SV-byen har…» 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Kristine Lien Skog, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering 396- 396 

Type forslag Tillegg 

Tekst Vi må sikre et strengt jordvern med absolutte grenser for 

vekst. Dette bidrar til fortetting og hindrer nedbygging av 



10 

matjorda. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Astrid Tove Olsen, Nordland 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering 397 

Type forslag Tillegg 

Tekst "Flere urbane mennesker dyrker i dag sine egne grønnsaker, 

og mange har gleden over å ha sin egen parsellhage. Vår og 

sommer får det lille ekstra ved seg når man kan tilbringe tid 

ute i grønne omgivelser, grave i jorden og se hvordan spirer 

blir til planter. Å høste egne grønnsaker til middagen og gi 

bort blomsterbuketter fra egen hage er rene lykken for mange. 

SV vil ta vare på det urbane landbruket med kunnskap og 

nærhet til naturen og jordnær forståelse av bærekraft. SV vil 

tilby skolehager i nærområdene. 

" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø, Hordaland 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering linje 405 

Type forslag Tillegg 

Tekst «og innbyggerne involveres aktivt i utviklingen av eget 

nærmiljø.» 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Heikki EIdsvoll Holmås 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering 413 

Type forslag Tillegg 

Tekst Planlegging FOR GÅENDE OG av sykkelveier... 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Sunniva Eidsvoll og Ingrid Marie Kielland, Oslo og Troms 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering 415 

Type forslag Tillegg 

Tekst Selv vinterbyer som Tromsø er sykkelbyer året rundt. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Sunniva Eidsvoll og Ingrid Marie Kielland, Oslo og Troms 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering 417 

Type forslag Tillegg 

Tekst Momsfritak på elskykkel har bidratt til at folk som før måtte 

bruke bil, på grunn av bakker og lange avstander, nå heller 

velger å sykle. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Heikki EIdsvoll Holmås 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering 417 

Type forslag Tillegg 

Tekst ...for å GÅ OG sykle... 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Kjell Hoem, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering 419 

Type forslag Tillegg 

Tekst "Nytt avsnitt, overskrift: Fotefar og snarveier  

 

SV vil ruste opp fotefar og snarveier i nærmiljøene. Å gå skal 

være en trivelig og effektiv måte å ta seg fram i tettbygde 

strøk. Bort med gjerder og stengsler, se til Sandefjord der de 

har lykkes med å fjerne mye. Det sikres gjennom en helhetlig 
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gå strategi for kommunen." 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø, Hordaland 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering linje 420 

Type forslag endres til 

Tekst Linje 420 endres til: Bærekraftig energi- og ressursforbruk 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø, Hordaland 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering linje 433 

Type forslag Strykes 

Tekst  

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø, Hordaland 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering linje 434 

Type forslag endres til 

Tekst «Forbrukersamfunnet truer selve livsgrunnlaget vårt ved å 

overforbruke naturens ressurser. En bærekraftig by tar søppel 

på alvor. I den grønne SV-byen lønner det seg med gjenbruk.» 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø, Hordaland 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering linje 438 

Type forslag Tillegg 

Tekst "Urbant og bynært landbruk 

I den grønne SV-byen er dyrking av mat i byen et enkelt og 

fremtidsrettet klima- og miljøtiltak. Parsellhager, kolonihager, 
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skolehager, private hager, borettslagshager, takhager, 

nærmiljøhager, besøksgårder, parker og andre offentlige 

arealer er viktige element i det urbane jordbruket. Slik bidrar 

urbant jordbruk til sosiale relasjoner, gode møteplasser, 

utdanning, helse, integrering, entreprenørskap, matkultur, 

biologisk mangfold og vern av matjord og grøntområder. 

SV- byen ivaretar også det bynære landbruket i byens 

randsone og omkringliggende områder. Det bynære 

landbruket omsetter hovedsakelig produkter regionalt og 

nasjonalt, men inkluderer også aktivitetstilbud som 

besøksgårder, hestegårder og lokale velferdstjenester. Det 

bynære landbruket og det urbane landbruket utfyller 

hverandre. De er begge en del av byens helhetlige matsystem i 

den grønne SV-byen. 

" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø, Hordaland 

Uttalelse 

nummer 

U9 

Plassering Linje 438 

Type forslag Tillegg 

Tekst "Grønne arbeidsplasser.  

SV-byen er preget av en stor andel grønne jobber i nærings- og 

arbeidslivet. Dersom norske byer skal bidra aktivt i 

overgangen til fornybarsamfunnet, må det skapes flere grønne 

jobber. Her har byene gode forutsetninger for å lykkes, og et 

særlig ansvar for å bidra. Byene har god tilgang på forsknings- 

og utdanningsinstitusjoner og kompetent arbeidskraft. Grønne 

arbeidsplasser finnes innenfor alle næringer, og må være det 

prioriterte fokuset for en aktiv og målrettet kommunal 

næringspolitikk i byene. Kommunene må bidra til økt 

etterspørsel etter grønne jobber gjennom føringer i 

arealplanlegging og byggesaksbehandling, og i sin egen 

innkjøps- og anbudspolitikk. Den grønne SV-byen er en 

pådriver i omstillingen til fornybarsamfunnet. " 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Heikki Eidsvoll Holmås, Oslo, Stortinget 

Uttalelse 

nummer 

U14 
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Plassering 620 

Type forslag Tillegg 

Tekst ...her hjemme, SAMTIDIG SOM VI TAR ØKT ANSVAR FOR 

UTLIPPSREDUKSJONER OG KLIMATILPASNING 

INTERNASJONALT: SKAL VI FÅ EN RETTFERDIG 

LØSNING FOR Å STOPPE DE FARLIGE 

KLIMAENDRINGENE FORDRER DET ØKT INNSATS FRA 

LAND SOM NORGE. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Trond Arild Ydersbond, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering 628-629 

Type forslag Endring 

Tekst ..på å bygge opp en fornybarindustri i verdenstoppen. For å ta 

Norges del av klimaansvaret, vil SV kutte norske 

klimagassutslipp med minst 50 prosent før 2030 og skape 

klimajobber for framtida. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Trond Y/Kristine Lien Skog, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering 636 

Type forslag Tillegg 

Tekst ren og fornybar energi med minimale konsekvenser for det 

marine miljøet 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Åshild Pettersen, Nordland 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering 640-642 

Type forslag Tillegg 

Tekst "(etter ""Sør-Norge har fått et så godt kollektivtilbud at ingen 

velger å fly og de fleste setter bilen igjen hjemme når de skal 

reise."") 
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Byggingen av Nord-Norgebanen helt nord til Finnmark er i 

gang og Nordlandsbanen er oppgradert til moderne standard. 

 

 

Begrunnelse: Skal vi bygge Norge grønt, må vi også bygge 

Nord-Norge grønt!" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Camilla S. Eidsvold, Østfold 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering 644 

Type forslag Tillegg 

Tekst Etter drivstoff settes det komma og følgende : ", og alle våre 

havner har selvfølgelig blitt elektrifisert." 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Hanne Lyssand, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering 646 

Type forslag Tillegg 

Tekst At det blir et naturlig og sikkert valg å gå og sykle i sentrum. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Trond Y/Kristine Lien Skog, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering 645 

Type forslag Endring 

Tekst En ren og fossilfri veitrafikk bidrar 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Trond Y/Kristine Lien Skog, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering 652 
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Type forslag Tillegg 

Tekst Klimavennlig teknologi er blitt lønnsom eksportvare. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Heikki Eidsvoll Holmås, Oslo, Stortinget 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering Nytt avsnitt etter 652 

Type forslag TIllegg 

Tekst "Et virkemiddel for å sikre en forutsigbar omstilling som 

samtidig kan ha legitimitet og fungere sosialt utjevnende er 

forslaget om Klimaavgift til fordeling. Ideen er at en stigende 

avgift på utvinning og import av fossil karbon betales direkte 

tilbake til innbyggerne. 

 

SV vil kreve utredet ulike modeller for en karbonavgift til 

fordeling i forbindelse med utredningen av en grønn 

skatteomlegging og i forbindelse med etableringen av en 

Klimalov." 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Trond Y/Kristine Lien Skog, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering 658-659 

Type forslag Endring 

Tekst Generasjonene før oss bygget landet med vannkraft, og senere 

noen tiår med olje og gass. Nå skal vi bygge Norge varig og 

bærekraftig grønt. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Heikki EIdsvoll Holmås, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering 660 

Type forslag Tillegg 

Tekst "På veien mot nullutslippsamfunnet, bør Norge sette seg noen 

strategiske klimamål for 2030: 
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1.Norge har realisert nullutslipps-teknologi i alle norske 

industrigrener 

Industriens energibruk er fossilfri. Norge er verdensledende 

på fornybare reduksjonsmidler i metallindustrien. Det er bygd 

opp en industrisatsing på utvikling av biologisk baserte 

kjemikalier og drivstoff, og Norge har fått på plass CO2-fangst 

og -lagring fra produksjon av sement, og andre 

industriutslipp. 

 

2. Håndverkere i Norge er eksperter på klimaløsninger og 

energibruken i bygg er halvert 

Nye bygg er nullbygg som lager mesteparten av strømmen sin 

selv. Smarte løsninger gir styring over ressursbruken. 

Eksisterende bygg rehabiliteres for å spare energi. 

 

 

3. Tog er den foretrukne reisemåten mellom Bergen, Oslo og 

Trondheim, og mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger. 

 

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

Antall personbilkilometer går ned 10 prosent for landet som 

helhet, fordelt på 20 prosent nedgang i storbyområdene og 

nullvekst i resten av landet. Norske byer planlegges som 10-

minuttersbyer der funksjonene man trenger i hverdagen ligger 

i gangavstand.  

 

5. Veitransporten i Norge er nær utslippsfri 

For å styre mot dette målet, skal 9 av 10 nye biler som selges i 

2020 være nullutslippsbiler og anbud i kollektivtrafikken 

krever utslippsfri teknologi fra 2015 

 

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

nullutslippsteknologi i sjøtransporten 

 

7. Norge lager biogass av halvparten av husdyrgjødsla, alle 

landbruksmaskiner går på utslippsfrie drivstoff og nydyrking 

av myr er historie 

 

8. Norge har bygd ut et kraftnett i Nordsjøen 

for å utvikle havbasert fornybar kraft, sørge for utslippsfri 

energi til oljeplattformene og for å bidra til reduserte utslipp i 

andre land.  

 

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

framtidige generasjoner" 

Komiteens  
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innstilling 

Forslagsstiller Heikki EIdsvoll Holmås, Oslo, Stortinget 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering 660 (etter det andre forslaget) 

Type forslag Tillegg 

Tekst "Verdens land er enige om at rike og fattige land har et felles, 

men ulik ansvar for å bekjempe klimaendringene. På 

utfordring fra SVs stortingsgruppe har fem norske forskere 

utredet hvor mye klimagasser det er rimelig og rettferdig at 

Norge tar ansvar for å kutte fram mot 2030 basert på to 

prinsipper for rettferdighet: historisk ansvar og kapasitet.  

 

Forskerne konkluderte med at Norge bør ta betydelig større 

klimaansvar enn det enn det vi gjør i dag. Norges historiske 

ansvar for klimaendringene tilsier at vi kutte minst 24 

millioner tonn CO2 fram mot 2030, om lag 50 prosent 

sammenlignet med Norges utslipp i 1990. Tar man i tillegg 

hensyn til at Norge er et rikt land med stor kapasitet til å 

hjelpe andre, får Norge et klimaansvar på opp mot 6 ganger 

Norges egne utslipp.  

 

Et så stort klimaansvar, tilsier at vi både må gjøre mye for å 

kutte utslippene her hjemme, samtidig som vi viser 

internasjonal solidaritet og støtter fattige land med 

klimaomstillingen. SV mener det er mest effektivt og 

forutsigbart at Norge har egne styringsmål for innenlands 

utslippskutt, og andre mål for vår internasjonale innsats.  

 

For å bidra til klimaomstilling internasjonalt mener SV at: 

 

- Internasjonal luftfart og skipsfart må betale for sine utslipp 

og pengene bør gå til dem som rammes av klimaendringene. 

Norge må derfor ta initiativ til en internasjonal konvensjon 

om karbonskatt på internasjonal luftfart og skipsfart. Pengene 

bør gå inn i FNs grønne klimafond for klimatiltak og 

klimatilpasning i fattige land 

- Norge må investere innbyggerenes pensjonspenger i 

klimaløsninger heller enn fossil energi. Derfor bør oljefondet 

trekke ut sine investeringer i fossil energi, og innen 2030 bør 

fondet ha 20 prosent av sine investeringer knyttet til fornybar 

energi 

- Fattige land rammes aller hardest av klimaendringene og 

fortjener derfor rike Norges støtte til å gjennomføre 
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klimatiltak og tilpasning til klimaendringene. Derfor må 

Norge som et første steg øke bistandsbudsjettet med 10 

prosent til 1,1 % av brutto nasjonalinntekt og øremerke dette 

klimafinansiering. 

- Norge må i tillegg fortsette regnskogsatsingen fram til 2030, 

men ikke innlemme regnskog i kvotesystemer for fossil energi 

" 

Komiteens 

innstilling 

 

 

Forslagsstiller Paul Magnus Gamlemshaug, Aust-Agder, LS 

Uttalelse 

nummer 

U14 og U1 

Plassering Alle 

Type forslag Helhetlig endringsforslag 

Tekst "SV vil bygge Norge grønt og kutte i norske klimagassutslipp 

med 50 prosent før 2030. SV vil bruke kompetansen fra 50 år 

med olje på å bygge opp en verdensledende klimaindustri. 

Norsk olje og gass står for en stor andel av verdens totale 

klimagassutslipp. Derfor har vi et helt spesielt ansvar for å gå 

foran med betydelige utslippskutt og en kraftig omstilling av 

norsk industri. I dag er 250 000 arbeidsplasser knyttet til olje- 

og gassindustrien. Olje og gass står for halvparten av all norsk 

eksport og utgjør en tredjedel av statens inntekter. Den lave 

oljeprisen vi nå ser og usikkerhet i bransjen kan føre til at 

over 100 000 arbeidsplasser forsvinner i løpet av de neste 

årene hvis ikke vi får en total omstilling av norsk 

oljeproduksjon og industri. For å bygge Norge som et 

verdensledende klimaland, vil SV kutte norske 

klimagassutslipp med 50 prosent før 2030 og skape 

klimajobber for framtida. 

 

Når vi kommer til 2030 etter nødvendig omstilling, forsyner 

flytende havvindmøller og bølgekraft plattformene med ren 

energi og gjør utvinning av olje og gass på eksisterende felt 

mer effektiv. Gradvis stigende avgifter på klimagassutslipp 

fra plattformene, støtteordninger fra det offentlige og forbud 

mot forurensende kraftproduksjon etter 2030 har omstilt hele 

den norske petroleumsbransjen. Norsk kompetanse i 

Nordsjøen har bygget opp verdens største havvindindustri, og 

gamle verft på Vestlandet produserer nå effektive og rimelige 

havvindmøller på samlebånd til hele verden. Overskuddet fra 

havvindmølleparkene i Nordsjøen og Norskehavet forsyner 

Europa med ren og fornybar energi. 
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Effektiv og klimavennlig kommunikasjon gir også store kutt. 

Gods- og varetransport har blitt flyttet fra vei til bane og 

sjøveien og har dermed fått en enorm kapasitetsøkning og 

lønnsomhet. Hydrogendrevne og elektriske lastebiler frakter 

varene videre til butikker fra togvennlige godsterminaler. 

Norge har i 2030 revolusjonert internasjonal sjøfart. Norsk 

teknologi og innovative norske verft har utviklet ferjer, skip, 

fiske- og fritidsbåter helt uten klimagassutslipp. Hydrogen og 

elektrisitet har tatt over for olje som drivstoff.  

 

En ren og forurensningsfri veitrafikk bidrar til å nå målet om 

kutt på 50 prosent. Norsk industri er verdensledende i å 

produsere varer energieffektivt. Stolte arbeidere med trygge 

arbeidsplasser og gode lønninger har vært med på å omstille 

norsk industri til å bli den mest konkurransedyktige i verden. 

Tett samarbeid med norske forskningssentre og fagmiljøer har 

utviklet en verdensledende renseteknologi som kutter nesten 

alle klimagassutslipp fra norske industriarbeidsplasser. Norsk 

industri har blitt mer energieffektiv, og benytter er hundre 

prosent fornybar energi.  

 

Vi trenger en sterk folkelig bevegelse både i Norge og verden 

til forsvar for miljø og klima. Effektive klima- og 

miljøløsninger bør derfor ha egenskaper som mobiliserer 

folkelig støtte. Sosial rettferdighet er da avgjørende. Det er 

spesielt viktig i klimapolitikken, siden det er de fattige som 

rammes hardest av klimaendringer. Klimaforskeren James 

Hansens forslag til klimaløsning Karbonavgift til fordeling 

(KAF) er et enkelt system med innebygd sosial rettferdighet. 

En forutsigbart stigende avgift på utvinning/import av fossile 

drivstoff vil sørge for en gradvis utfasing av disse fra hele 

økonomien. De innsamlede midlene skal betales direkte ut 

med et likt beløp til alle innbyggere over 18 år, og halvt beløp 

til inntil to barn under 18 år per familie. Siden folk med god 

råd generelt har et langt høyere forbruk av fossile drivstoff, vil 

de også betale inn langt mer i avgift, mens de med dårligere 

råd og klimabevisst livsstil vil betale inn mindre. Ordningen 

vil derfor innebære en klar omfordeling fra rik til fattig, og 

premiere klimabevisst livsstil. Samtidig vil fordeling til 

innbyggerne samle støtte også fra folk og bevegelser som har 

liten tillit til politikerne og staten. 

 

KAF gir ved sin forutsigbarhet både næringsliv, det offentlige 

og folk flest tid til å planlegge omstillingen til en fornybar 

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

og planlegging på alle nivåer i samfunnet. I motsetning til 

kvotesystemenes ugjennomtrengelige regelverk er KAF et 

svært transparent og lett forståelig system. Det har også den 

fordelen at ett enkelt eller grupper av land kan innføre 

ordningen uten omfattende internasjonale avtaler. En enkel 

refusjonsordning for hele eller deler av avgiften ved eksport, 

og karbontoll på import av varer fra land som ikke har 

karbonavgifter, vil hindre at innenlandsk næringsliv blir 

rammet. Det vil samtidig være et stimuli til at 

handelspartnere innfører tilsvarende ordninger.  

 

Det bør også innføres en forutsigbar økende karbonavgift på 

olje- og gasseksporten fra sokkelen, men disse midlene bør 

ikke fordeles til innbyggerne, men kanaliseres til klimatiltak 

og –investeringer. 

 

SVs landsmøte mener at den grønne skattekommisjonen må 

utrede KAF, den praktiske gjennomføringen av systemet, og 

hvilket nivå og stigningstakt avgiften bør ha for å bidra til å 

kutte i norske klimagassutslipp med 50 prosent før 2030. 

" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Anders Lindbeck, Møre og Romsdal 

Uttalelse 

nummer 

U14 

Plassering  

Type forslag Sy saman 

Tekst Vi vil bake inn det som kan passe fra u18 inn i u14. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Alf Holmelid, Vest-Agder 

Uttalelse 

nummer 

U17 

Plassering 760 

Type forslag Ny overskrift 

Tekst SV krev tiltak for for eit grønt berekraftig nøringsliv no! 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Ingrid Opedal, Møre og Romsdal 

Uttalelse 

nummer 

U17 

Plassering 587-588 (U12) 

Type forslag Endring  

Tekst SV vil kjempe hardt mot nedlegging/ nedbygging av 

Bioforskstasjonane Holt i Troms, Fureneset i Sogn og 

Fjordane, Løken i Oppland, Tingvoll i Møre og Romsdal og 

Svanhovd i Finnmark ( no med rett namn) 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Alf Holmelid, Vest-Agder 

Uttalelse 

nummer 

U17 

Plassering 782 

Type forslag Tillegg 

Tekst og bli verdsleiande på miljøvennleg teknologi for 

nullutsleppssamfunnet. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Alf Holmelid, Vest-Agder 

Uttalelse 

nummer 

U17 

Plassering 785 

Type forslag Ny setning 

Tekst Alle næringar må utarbeide forpliktande strategiar for 

utvikling av miljøteknologi og omstilling til 

nullutslepssamfunnet 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Alf Holmelid, Vest-Agder 

Uttalelse 

nummer 

U17 

Plassering 786 

Type forslag Endre 

Tekst "offshore" endrast til "oljeaektoren" 

Komiteens  
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innstilling 

Forslagsstiller Alf Holmelid, Vest-Agder 

Uttalelse 

nummer 

U17 

Plassering 796 – 798 

Type forslag Stryke 

Tekst Stryke avsnittet unntatt siste setning 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Alf Holmelid, Vest-Agder 

Uttalelse 

nummer 

U17 

Plassering Heile fråsegna 

Type forslag Innspel 

Tekst Vurdere om dei konkrete tiltaka kan samlast i ei liste til slutt 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Ole Erik Thingnes, Sogn og Fjordane 

Uttalelse 

nummer 

U17 

Plassering til dømes etter linje 768 

Type forslag Tillegg 

Tekst Havet står for ein viktig del av verdas fornybare 

matproduksjon, men denne er under stadig press frå andre 

næringar. SV føresler ein nasjonal forvaltingsplan for dei 

norske fjordane,. Dett må innførast forbod mot dumping av 

gruveavfall i sjø og fjord., Noreg er eit av fem land som heng 

etter. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Marit Nyhuus, Hedmark 

Uttalelse 

nummer 

U17 

Plassering Innarbeides 

Type forslag Tillegg 

Tekst - FOU arbeid for framtidsrettet bruk av skogressursene - også 

som del av løsningen på klimakrisa 
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Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Hanne Lyssand, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U26 

Plassering 1071 

Type forslag Tillegg 

Tekst "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 

forpliktet til gjennom barnekonvensjonen.  

 

(Begrunnelse: setninga fra Rogaland's uttalelse peker fortere 

på hva det handler om, før vi starter på det tekniske)" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Hanne Lyssand, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U26 

Plassering 1075 – 1076 

Type forslag Endring erstatte linjene 

Tekst "Dette fikk ikke flertall. Anders Ånundsen gikk på talerstolen 

å klarte å forhindre at Venstre støtte dette forslaget. Han 

påstod at Regjeringa hadde gjort det letter for disse barna å få 

bli. 

 

(+ omskrive fra Aust Agder til SV generelt)" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Astrid T. Kjelsnes/Marianne Borgen, Sør-Trøndelag og Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U26 

Plassering 1082 

Type forslag Tillegg 

Tekst Flere av barna som ble sendt ut i 2014 har sterk tilknytning 

til riket og er blitt sendt til en usikker fremtid i foreldrenes 

hjemland. Disse barna er sårt savnet i sine nærmiljøer. 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Astrid T. Kjelsnes/Marianne Borgen, Sør-Trøndelag og Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U26 

Plassering 1083 

Type forslag Nytt avsnitt 

Tekst Regjeringens praksis med å sende ut barn som har vært lenge 

i landet til en usikker situasjon i foreldrenes hjemland må 

opphøre. Barnas beste skal være viktigere enn 

innvandringspolitiske hensyn. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Astrid T. Kjelsnes/Marianne Borgen, Sør-Trøndelag og Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U26 

Plassering 1089 

Type forslag Endring 

Tekst «SV krever at de lengeværende» endres til «SV krever at alle 

de lengeværende» 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Paul Magnus Gamlemshaug, Aust-Agder, LS 

Uttalelse 

nummer 

U26 

Plassering Helhetlig endringsforslag 

Type forslag  

Tekst "Asylbarna må hentes hjem! 

 

Allerede i oktober i fjor fremmet SV forslag om å stoppe 

utsendelsene av lengeværende asylbarn frem til de nye 

reglene var kommet på plass. 

 

Dette fikk ikke støtte, blant annet fra Venstre. Årsaken til 

dette var uttalelsene fra justisminister Anders Anundsen 

(Frp). Anundsen som på stortingets talerstol påsto at 

regjeringen hadde myket opp politikken overfor denne 

gruppen. 

 

I etterkant viser det seg at praksisen for utsending av 

asylbarn har økt, stikk i strid med justisministerens lovnader. 

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

høringen at det åpnet seg en returmulighet i 2014, var det i 

beste fall en sannhet med store modifikasjoner. Advarslene 

var sterke, og disse familiene bør hentes tilbake til Norge. 

 

SV har derfor fremmet nye forslag, både krav om en ny 

vurdering av de lengeværende barna som er sendt ut og 

forslaget om å sjekke hvorvidt den norske praksisen med å 

henvise afghanske barnefamilier til internflukt er i tråd med 

og følger anbefalingene fra FNs høykommisær for flyktninger 

og Utlendingsdirektoratet. 

 

SV utfordrer både regjeringens støttepartier og 

opposisjonspartiene til å støtte SV sine forslag om de 

lengeværende asylbarna når de skal behandles i Stortinget om 

kort tid. SV krever at de lengeværende asylbarna som ble 

sendt ut mellom 1.januar 2014 og fram til dags dato får prøvd 

saken sin på nytt etter den nye forskriften. Det er en sterk 

moralsk og etisk forpliktelse vi bør ta etter regjeringen 

inhumane rot med barnas skjebne.  

 

SV mener at alle barn som har vært i Norge lenge, er vårt 

ansvar og at vi er forpliktet til å ta vare på dem. Det er vi også 

forpliktet til gjennom barnekonvensjonen, som er tydelig på at 

barna skal vurderes på selvstendig grunnlag. Vi må derfor 

hente hjem barnefamiliene fra Afghanistan. 

" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Paul Magnus Gamlemshaug, Aust-Agder, LS 

Uttalelse 

nummer 

U28 

Plassering 1174 – 1175 

Type forslag Endring 

Tekst SVs landsmøte oppfordrer våre folkevalgte i alle kommuner og 

fylkeskommuner til å fremme forslag for å få vedtatt kravene i 

Skiensmodellen til alle bransjer lokalt som i dag trues av det 

som politi, skattemyndigheter og NAV også kaller 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Fredrik Schulze-Krogh, Aust-Agder 

Uttalelse 

nummer 

U29 

Plassering 1177 

Type forslag Tillegg 

Tekst Vold mot kvinner og barn - et folkehelseproblem 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Fredrik Schulze-Krogh, Aust-Agder 

Uttalelse 

nummer 

U29 

Plassering 1188 

Type forslag Endring 

Tekst SV vil aktivt forebygge vold mot kvinner og barn. Og forbedre 

oppfølgingen av voldsutsatt og barna, de passive ofrene. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Rannveig Kvifte Andresen, LS 

Uttalelse 

nummer 

U29 

Plassering 1191 

Type forslag Endring 

Tekst Bytt offeret med "Den utsatte" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Kaja Lund, Nicholas Wilkinson, SU 

Uttalelse 

nummer 

U29 

Plassering 1196 

Type forslag Tillegg 

Tekst Kvinner skal ikke straffes for menns vold. Derfor vil SV ha 

omvendt voldsalarm. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Rannveig Kvifte Andresen, LS 
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Uttalelse 

nummer 

U29 

Plassering 1215 

Type forslag Tillegg 

Tekst "Nytt punkt:  

Sikre bedre og mer seksualundervisning: Undervisninga må 

starte allerede i barnehagen med grensesetting og samtaler 

om kropp. Undervisninga må videre følge elevenes utvikling 

og romme temaer som lyst, nytelse og intimitet - og alltid ha 

med grensesetting og følelser." 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Inga Marte Thorkildsen, Helga Hustveit, Synnøve Kronen 

Snyen, Solveig Skaugvoll Foss, Aila Emilie Kamaly, Celia 

Vilde Têtu Lima, Ingvild Enoksen, Hilde Boberg Andersen - 

Sentralstyret, Akershus SU, Akershus SU, Vest-Agder SU, 

Oppland SU, Oslo SU, Oslo SU, Hordaland SU 

Uttalelse 

nummer 

U29 

Plassering Hele 

Type forslag Endringsforslag 

Tekst "Vold mot kvinner og barn er et av de desidert største 

folkehelseproblemene i verden. I følge Verdensbanken er 

kvinner i alderen 15-44 år mer utsatt for voldtekt og vold i 

hjemmet enn for kreft, trafikkulykker, krig og malaria. WHOs 

rapport “Violence against women: a global health problem of 

epidemic proportions” slår fast at menns vold i parforhold 

påvirker 30 prosent av kvinnene i verden. Nylig kom en annen 

rapport som slo fast at vold i hjemmene, særlig mot kvinner og 

barn, dreper langt flere enn kriger og koster 

verdensøkonomien mer enn 8 billioner dollar (trillion dollars) i 

året. WHO anslår nå at hvert tredje barn i Europa er blitt 

mishandlet, fysisk eller psykisk! Samtidig øker 

nedskjæringspolitikken i Europa risikoen for vold og overgrep, 

noe det snakkes lite om. Og mange land angriper kvinners rett 

til å bestemme over egen kropp, sist ute er Iran som vil tvinge 

kvinner til å føde flere (uønskede) barn.  

Også i Norge er vold i nære relasjoner et stort 

folkehelseproblem. Voldtekt, seksuelle overgrep og den 

groveste volden rammer særlig kvinner og barn. Barn utsettes 

for vold både fra fedre og mødre, og utsettes for seksuelle 

overgrep fra mange ulike nærstående personer. Denne volden 

er nærmere enn vi tror, rammer flere enn vi tror og er mer 

skadelig enn vi tror, slik Redd Barna påpeker. Likevel 
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snakkes det lite om det og det er ikke prioritert i norsk 

politikk, forskning og fagutvikling. Resultatet er 

kunnskapsløshet, handlingslammelse og at de som utsettes 

ofte tar på seg skylda, skammer seg og tier om det de har vært 

utsatt for. Nå krever SV endring! 

SV vil kjempe for: 

Internasjonal solidaritet: Vold mot kvinner og barn i nære 

relasjoner, og retten til å bestemme over egen kropp og 

seksualitet, må prioriteres i internasjonal politikk og 

bistandsarbeid.  

At vold håndteres som det store folkehelseproblemet det er: 

det må kunnskap og kompetanse inn i alle nøkkelutdanninger. 

Dette kan ikke behandles som ildsjelarbeid etter 

tilfeldighetsprinsippet.  

Åpenhet og kunnskap til barna: alle barn må få undervisning 

om vold, seksuelle overgrep, gode og vonde hemmeligheter, i 

barnehager og skole. De skal vite hvor de kan henvende seg, 

og vite at de blir ivaretatt og trodd på.  

En vesentlig styrking av arbeidet mot voldtekt og vold i nære 

relasjoner: vi krever en offensiv opptrappingsplan mot vold 

mot barn, der også voldtekt og vold i nære relasjoner 

inkluderes. Vi krever gode voldtektsmottak, familievoldsteam, 

overgrepsteam, behandlingstilbud og barnehus med full 

legedekning og med tidsfesta mål for når de skal bli døgnåpne.  

Handlingsplaner mot vold og voldtekt i alle kommuner i 

Norge: det er en skam at mange fortsatt ikke har slike planer 

på plass. Vi vil ha ordførere og rådmenn på banen, og SV vil 

derfor være pådrivere for slike planer i alle kommuner der vi 

er representert.  

Tilby feministisk selvforsvar og grensesetting: alle 

ungdomsskolejenter skal lære å forsvare seg selv og få 

selvtillit og styrke gjennom et selvforsvarskurs. Både gutter 

og jenter må inkluderes i diskusjoner og bevisstgjøring der de 

får snakke åpent med gode og tydelige voksne og med 

hverandre om synet på grenser, kjønn og makt.  

" 

Komiteens 

innstilling 

 

 

 


