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Forslag 
nummer Komiteens innstilling 

Bolk 1 (U42-U57) 

U42   

1 Avvises 

2 Vedtas 

K1 

Linje 1775-1777, endre til: SV vil at hjemmeboende eldre med stort behov 
for hjelp skal få bestemme over større deler av den tiden de får til 
hjemmehjelp. I tillegg vil vi innføre en nasjonal ordning med støtte til 
kommuner som innfører en halvtime i uken med ekstrahjelp brukerne selv 
kan bestemme over.  

U47   

K2 

Endre avsnittet f.o.m. setning som begynner på linje 1897: For eksempel er 
det blant fem-åringer i Oslo i gjennomsnitt 71 prosent som har null hull. I de 
tre bydelene i ytre vest er det 90 prosent som har null hull ved 5-årsalderen. 
I bydelene i indre øst går prosentandelen helt ned til 53 prosent. Også i 
resten av landet variere tannhelsen med alder, økonomi, hvor man bor, og 
om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke.  

K3 
Linje 1913-1916: Stryk linjene fra og med setning som begynner med 
"Dette kravet… " 

U 50   

Redkom A 
Redaksjonskomiteen har utarbeidet et helhetlig nytt forslag til U50, se 
Redkom A bakerst i dokumentet  

U52   

3 Vedtas 

4 Vedtas 

5 Avvises til fordel for K4 

K4 

Linje 2217-2219, endre til: "Flere 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 færre tester og kartlegginger i 
skolen og barnehagen, så det blir mest mulig tid til møtet mellom voksen og 
barn." 

6 Avvises 

7 Avvises 

8 Avvises 

9 Avvises 

K5 Endre overskrift til: Mer elevtid, færre tester 

Bolk 2 (U1-U29)   

U1   

10 Ikke realitetsbehandlet 

11 Ikke realitetsbehandlet 

12 Ikke realitetsbehandlet 

13 Ikke realitetsbehandlet 

14 Ikke realitetsbehandlet 

15 Ikke realitetsbehandlet 

16 Ikke realitetsbehandlet 

17 Ikke realitetsbehandlet 



18 Ikke realitetsbehandlet 

U 8   

K 6 
(redaksjonelt) tillegg linje 319:….. Tveterås-utvalget "frem" svært 

K7 
endring linje 325: "SV har alltid jobbet hardt mot privatiseringen. I 
regjeringsperioden fikk vi dessverre ikke støtte hos våre regjeringspartnere"  

K 8 
(redaksjonelt) stryke ordet "bli" 

K 9 endring linje 339: "langs hele kysten" erstattes med "i hele landet" 

U9   

19 Vedtas 

20 Vedtas 

21 vedtas som tillegg, men eksisterende setning beholdes også 

22 avvises 

23 vedtas 

24 Vedtas 

25 Anses delvis ivaretatt i redaksjonskomiteens K10 

K 10 
Tillegg linje 397: "I den grønne SV-byen er det t 
ilrettelagt for dyrking av mat i byen" 

26 Vedtas 

27 Vedtas 

28 Avvises 

29 Avvises 

K10b 
Stryke setningen på linje 17-18: Innbyggere får skattefritak for å sykle til 
jobben i stedet for skattefradrag for å kjøre bil.  

30 Avvises 

31 
Setningen "SV vil ruste opp fotefar og snarveier i nærmiljøene" vedtas, 
resten avvises 

32 Vedtas 

33 Vedtas 

34 Avvises 

35 Anses delvis ivaretatt i K10 

36 Avvises , anses delvis ivaretatt i U17 

U 14   

Redkom B 
Komiteen har utarbeidet et helhetlig endringsforslag til U14, se bakerst i 
dokument 

37 innarbeidet i redaksjonskomiteens Redkom B 

38 delvis innarbeidet i redaksjonskomiteens Redkom B 

39 avvises til fordel for redaksjonskomiteens Redkom B 

40 delvis innarbeidet i redaksjonskomiteens Redkom B 

41 avvises til fordel for redaksjonskomiteens Redkom B 

42 delvis ivaretatt i redaksjonskomiteens Redkom B 

43 delvis ivaretatt i redaksjonskomiteens Redkom B 

44 avvises til fordel for redaksjonskomiteens Redkom B 

45 delvis innarbeidet i redaksjonskomiteens Redkom B 



46 avvises til fordel for redaksjonskomiteens Redkom B 

47 innarbeidet i redaksjonskomiteens Redkom B 

48 delvis innarbeidet i redaksjonskomiteens Redkom B 

49 avvises til fordel for redaksjonskomiteens Redkom B 

50 avvises til fordel for redaksjonskomiteens Redkom B 

U 17    

51 Vedtas 

52 anses ivaretatt i redaksjonskomiteens K11 

K11 

tillegg linje 789: "SV vil at Norge skal ta ansvar for å produsere mat til egen 
befolkning. Kortreist mat produsert av lokale ressurser i lokalt kretsløp er en 
del av løsningen. Vern av matjorda er avgjørende for dette. SV vil styrke 
innovative kompetansemiljø i jordbruk- og skogbruk, og er derfor mot 
nedlegging og nedbygging av Bioforskstasjonene.  Kyst- og fjordfiske vil 
også bidra med kortreist mat og vil være viktig for å ta i bruk lite unytta 
ressurser fra sjøen. Nye former for akvakultur som havbeite og produksjon 
av mikro- og makroalger skal utvikles." 

53 vedtas 

54 vedtas 

55 vedtas 

56 vedtas   

57 avvises 

58 anses delvis innarbeidet i redaksjonskomiteens K12 

K12  

tillegg linje 768: "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. Det må 
innførast forbod mot dumping av gruveavfall i sjø og fjord." 

59 anses delvis innarbeidet i redaksjonskomiteens K11 

Dissens1  

Et mindretal i komiteen, Jan Olsen og Knut Estensvoll Rosmo, ønsker 
følgende endring på linje 779-782: "Men det handlar og om verdas mest 
miljøvenlege industri! Vi er rike på naturressursar, men kun 1/4 av 
mineralressursene er kartlagt. SV ønsker fortgang i kartlegginga så Norge 
kan utvikle heile verdikjeder fra malm til ferdigvare. Vi må vekk frå rolla som 
råvareeksportør. Fornybar energi må igjen tas i bruk til industri i produksjon 
og foredling av disse ressursene. Norsk industri sit med verdsleiande 
kompetanse som må brukast til  å utvikle dei produkt og løysingar 
lågutsleppssamfunnet treng. I staden for utflagging av arbeidsplassar, vil SV 
flagge dei heim att!"  

K 13 

endring linjene 792-794: "Vi vil ha grøne pilotanlegg, grøne såkornfond og 
eit Statgrønt etter modell av Statoil. Det medfører risiko å investere i ny 
teknologi. For å sikre investeringer i grønne næringer må staten gå foran." 

U 26   

60 avvises til fordel for redaksjonskomiteens K 14 

K14 

tillegg linje 1093: "Barns asyl- eller oppholdssaker må vurderes på eget 
grunnlag. Barnekonvensjonen skal ligge til grunn i vurderinger av 
oppholdssaker som angår barn. Hensynet til barns beste skal gå først, og 
være viktigere enn innvandringspolitiske hensyn." 

61 anses ivaretatt i K15 



K15  

endret ordlyd lilnjene 1075-1076: "Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, 
blant annet fordi justisministeren viste til at regjeringen hadde myket opp 
politikken overfor denne gruppen. Dette var ikke riktig. I ettertid viste det seg 
at utsendingen av asylbarn ble tredoblet i forholdet til året før, stikk i strid 
med justisministerens lovnader."  

62 anses ivaretatt i redaksjonskomiteens K16 

K 16 

tillegg linje 1082: "Flere av barna som ble sendt ut i 2014 har sterk 
tilknytning til Norge og er blitt sendt til en usikker fremtid i foreldrenes 
hjemland. Disse barna er sårt savnet i sine nærmiljøer." 

63 delvis innarbeidet i redaksjonskomiteens forslag K14 

64 vedtas  

65 avvises  

105 avvises, delvis innarbeidet i redaksjonskomiteens forslag K 14 

U 28    

66 anses delvis innarbeidet i redaksjonskomiteens forslag K17 

K17 

endring linje 1174-1175: "SVs landsmøte oppfordrer våre folkevalgte om å 
fremme forslag for å få vedtatt kravene i Skiensmodellen. Mange bransjer er 
preget av  arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Gjennom 
Skiensmodellen vil kommuner og fylkeskommuner støtte opp under kampen 
mot det useriøse arbeidslivet." 

U 29   

Redkom C 
Redaksjonskomiteen har utarbeidet et helhetlig nytt forslag til U29, se 
Redkom C bakerst i dokumentet  

67 Avvises 

68 Avvises 

69 ivaretatt i Redkom C 

70 anses ivaretatt i Redkom C 

71 ivaretatt i Redkom C 

72 Anses delvis innarbeidet i Redkom C 

Bolk 3   

U34   

Redkom D 
Redaksjonskomiteen har utarbeidet et helhetlig endringsforslag til U34. Se 
Redkom D bakerst i dokumentet.  

73 Avvises 

74 Anses ivaretatt i Redkom D 

75 Avvises 

76 Anses ivaretatt i Redkom D 

77 Anses ivaretatt i Redkom D 

78 Anses ivaretatt i Redkom D 

79 Anses ivaretatt i Redkom D 

80 Anses ivaretatt i Redkom D 

81 Anses ivaretatt i Redkom D 

82 Avvises 

83 Anses ivaretatt i Redkom D 

84 Avvises 

85 Avvises 

86 Avvises 



87 Avvises 

88 Anses ivaretatt i Redkom D 

89 Avvises 

90 Anses ivaretatt i Redkom D 

91 Anses ivaretatt i Redkom D 

92 Avvises 

U35   

93 Anses ivaretatt i Redkom D 

94 Avvises 

95 Ikke realitetsbehandlet 

96 Ikke realitetsbehandlet 

U39   

97 Avvises 

98 Avvises 

99 Avvises 

K18 

Linje 1661, Nytt avsnitt: SV mener at Norge ikke må stille krav til 
utviklingsland om å åpne seg for utenlandsk konkurranse på viktige 
tjenesteområder, som for eksempel utdanning, helse, energi og vann. 
Utviklingsland må kunne sikre befolkningen sin grunnleggende tjenester, 
verne om lokalt næringsliv og føre en aktiv sysselsettingspolitikk. 

U41   

100 Avvises 

U42   

101 Feilføring. Forslaget allerede referert i forslag 1 

102 Feilføring. Forslaget allerede referert i forslag 2 

U7 (Uttalelse ikke til behandling) 

103 Ikke realitetsbehandlet 

U18 (Uttalelse ikke til behandling) 

104 Ikke realitetsbehandlet 

U22 (Uttalelse ikke til behandling) 

105 Avvises. Anses delvis innarbeidet i K14. Se U26. 

U30 og 31 (Uttalelse ikke til behandling) 

106 Ikke realitetsbehandlet 

U30 og 31 (Uttalelse ikke til behandling) 

107 Ikke realitetsbehandlet 

108 Ikke realitetsbehandlet 

109 Ikke realitetsbehandlet 

110 Ikke realitetsbehandlet 

111 Ikke realitetsbehandlet 

112 Ikke realitetsbehandlet 

113 Ikke realitetsbehandlet 

114 Ikke realitetsbehandlet 

 



Redkom A - Heilskapeleg forslag til ny fråsegn U50 

Folkestyre er føresetnaden for gode lokalsamfunn 
Regjeringa sin plan for samanslåing av kommunar legg vegen open for sentralisering, byråkratisering, 

privatisering og avdemokratisering. Regjeringa har òg signalisert at ho ønskjer å svekkje omfordelinga mellom 

kommunane, noko som går ut over dei fleste distriktskommunane. SV meiner at kommunane må få ein langt 

sterkare økonomi og at samanslåing av kommunar må skje frivillig.  

 

Vi vil ha levande lokalsamfunn over heile landet, gode offentlege tenester nær innbyggarane og meir 

demokratisk deltaking. I SV-kommunen skal folk ha meir å seie over velferdstilbod, kollektivtrafikk, 

vegutbyggjing og anna som verkar inn på kvardagen. I dag skjer for mange avgjerd langt frå folk og oftare bak 

lukka dører. For SV er det eit overordna prinsipp at kommunen skal vere demokratisk styrt av folkevalde, til det 

beste for kommunen sine innbyggjarar.  Kommunalt samarbeid vil mange stader vere ei god løysing, så lenge 

det skjer på måtar som sikrar openheit og demokratisk styring.   

 

SV er korkje for eller mot kommunesamanslåingar, men meiner at kommunane til ei kvar tid bør vurdere nye 

grep – mellom anna samanslåing med grannekommunar – for å bli betre på demokrati, tenesteyting, 

samfunnsutvikling og forvaltning. Kommunesamanslåing må skje frivillig,  utan statleg tvang og trugsmål om at 

kommunen vil mista inntekter. Ingen kommunar skal kunna slå seg saman utan at fleirtalet av innbyggarane har 

støtta det gjennom ei folkerøysting. 

Dissens 2: Signe Ann Jørgensen vil fjerne følgjande setning: Ingen kommunar skal kunna slå seg saman utan 

at fleirtalet av innbyggarane har støtta det gjennom ei folkerøysting.  

Det vert feil å starta diskusjonen med kor stor ein kommune skal vera og kven ein skal slå seg saman med. 

Spørsmålet må vera korleis kommunane best kan gi gode tenester til innbyggarane og korleis vi får til eit 

velfungerande lokaldemokrati. Regjeringa har no kasta kommunane ut i ein samanslåingsdiskusjon utan tid til å 

diskutera dei grunnleggande spørsmåla først. Det er heller ikkje klart frå staten si side kva som skal vera 

kommunen sine oppgåver i framtida. Det er høgst problematisk at den mest omfattande forvaltingsreforma i 

moderne norsk historie skal gjennomførast i berre ein stortingsperiode.  

Uansett om ein er stor eller liten er kommunane i dag ikkje tilstrekkeleg finansierte. Skal lokaldemokratiet 

styrkast, må lokalpolitikarane sin rolle bli noe anna enn å kutte. Staten må fullfinansiere dei oppgåva dei legg 

på kommunen. Å gje kommunane nye oppgåve og skyve enda meir ansvar for manglande kvalitet og tilbod 

nedover på dei utan ei kraftig auke i kommuneøkonomien, er ikkje akseptabelt. Det er i kommunane velferda 

skapast, og kommunanes økonomi må difor styrkast. Det er også avgjerande at fordelinga mellom kommunane 

sikrast, slik at alle kommunane kan tilby gode tenester til sine innbyggjarar. Regjeringa sin plan om å svekkje 

omfordelinga mellom kommunane vil føre til at dei fleste distriktskommunane tappast for store inntekter.  

 

Erfaringar tilseier at kommunesamanslåingar verkar sentraliserande. Det er grunn til å rekne med at denne 

verknaden blir sterkare til større areal den nye kommunen omfattar. Ei storstilt kommunesamanslåing vil 

saman med dei planlagde sentraliseringane i politiet, den vedvarande sentraliseringa av sjukehusa og 

regjeringa sine endringar av landbruks- og fiskeripolitikken riva grunnlaget vekk for spreidd busetjing og 

næringsliv.  

Erfaringane frå Danmark, kor det allereie er gjennomført ein stor reduksjon i talet på kommunar, viser at 

velferda verken har blitt billigare eller betre. I staden har det blitt meir byråkrati, større avstand mellom brukar 

og tenesteytar, og svekka lokaldemokrati.  

Eit viktig mål med kommunesamanslåinga i Danmark var å skapa større marknader for konkurranseutsetting og 

privatisering av kommunale tenester. Det er naivt å tru at dette ikkje også er ei vesentleg drivkraft bak planane 



om kommunesamanslåing i Noreg. Færre og større kommunar vil redusera talet på lokale folkevalde, og flytta 

den politiske makta over til profesjonaliserte politikarar som står fjernare frå innbyggarane dei skal 

representera. 

Dissens 3: Signe Ann Jørgensen vil stryke dei to føregåande avsnitta (f.o.m. ” Erfaringane frå Danmark…”). 

 

 -  

Bygg Norge grønt – kutt norske utslipp med minst 50 prosent 

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Denne utfordringen må møtes med store 

utslippskutt her hjemme, samtidig som Norge tar økt ansvar for utslippsreduksjoner og 

klimatilpasning internasjonalt. Fattige land rammes aller hardest av klimaendringene og 

fortjener derfor rike Norges støtte til å gjennomføre klimatiltak og tilpasning til 

klimaendringene.  Skal vi få en rettferdig løsning for å stoppe de farlige klimaendringene 

fordrer det økt innsats fra land som Norge.  

Norge har blitt verdens rikeste land fra vår eksport av olje og gass. 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. Vi i SV vil jobbe 

for en total omstilling av norsk oljeproduksjon og industri. SV vil bruke kompetansen fra 50 

år med olje på å bygge opp en verdensledende klimaindustri.   

For å ta Norges del av klimaansvaret, vil SV kutte norske klimagassutslipp med minst 50 

prosent før 2030 sammenlignet med 1990, og skape klimajobber for framtida.  

Snart 20 år etter Kyoto kan vi slå fast at det trengs nye grep for å unngå farlige 

klimaendringer. Et virkemiddel for å sikre en forutsigbar omstilling som samtidig kan ha 

folkelig støtte og fungere sosialt utjevnende kan være forslaget om karbonavgift til fordeling. 

KAF er en forutsigbart stigende avgift på varer og forbruk basert på klimagassutslipp som 

skal stimulere overgangen til en fornybar økonomi og utfasing av fossile energikilder. 

Inntekten fra avgiften betales direkte ut til innbyggerne. Folk med god råd generelt og høyt 

forbruk, vil betale inn langt mer i avgift enn de med dårligere råd og klimabevisst livsstil. De 

med lavt forbruk vil få mer tilbake enn de betalte inn. Ordningen vil derfor kunne være både 

omfordelende og klimavennlig.  

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. 

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

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.  

Nord-Norgebanen er påbegynt. 

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 på land. 

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

 

For å bidra til klimaomstilling internasjonalt mener SV at: 

1. 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 

2. 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 



3. Som et første steg må norsk støtte til klimafinansiering i fattige land trappes opp med 650 

millioner kr årlig fra og med 2015, slik at økningen er på 4 milliarder kroner i 2020. Pengene 

må komme i tillegg til de ordinære bistandsbudsjettene på 1 prosent av BNI til bistand.  

4. Norge må i tillegg fortsette regnskogsatsingen fram til 2030, men ikke innlemme regnskog 

i kvotesystemer for fossil energi 

 

Redkom C - Helhetlig endringsforslag fra redaksjonskomiteen til U29: 

U29 - Vold mot kvinner - et folkehelseproblem 

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 verdens kriger. 

WHO anslår at hvert tredje barn i Europa er blitt mishandlet, fysisk eller psykisk!  

Også i Norge er vold i nære relasjoner et stort folkehelseproblem. Nasjonalt kompetansesenter for 

vold offentliggjorde i 2014 rapporten “Vold og voldtekt i Norge - En nasjonal forekomststudie av vold 

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

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

tallet. Nesten ti prosent av alle kvinner har blitt voldtatt og en tredjedel av alle kvinner i Norge er blitt 

utsatt for et seksuelt overgrep i en eller annen form. Kvinner utsettes for mest vold og overgrep 

totalt sett, både fysisk og psykisk, og i tillegg er volden mot kvinner oftere av mye grovere art enn 

mye av volden mot menn. Barn utsettes for vold både fra fedre og mødre, og utsettes for seksuelle 

overgrep fra mange ulike nærstående personer. Likevel 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 forhindre vold mot kvinner og barn, og forbedre oppfølgingen av 

voldsutsatte. Derfor vil vi: 

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.  

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

definert som sex uten samtykke. Slik unngås gråsoner hvor kvinners dømmekraft settes i tvil, og vi 

sikrer at kvinnene som rammes får den hjelpen og oppfølgingen de trenger og har rett på fra både 

helseapparat og rettsvesenet. Den utsatte et skal aldri føle skyld eller pålegges ansvar for overgrep 

og voldtekt.  

Ta vold på alvor: Det skal bevilges flere ressurser til politiet for å følge opp voldtektssaker og 

partnervold, og slike saker skal prioriteres høyt og straffes strengt. Politiets kompetanse på 

etterforskning av vold og voldtekt må styrkes, og voldtektssaker må prioriteres høyere. SV vil derfor 

styrke Politiets enhet mot seksualisert vold og styrke sedelighetsavdelingene i distriktene. I tillegg må 



kunnskap og kompetanse om vold inn i alle nøkkelutdanninger. Dette kan ikke behandles som 

ildsjelsarbeid etter tilfeldighetsprinsippet. 

Ansettes flere familievoldskoordinatorer hos politiet: For å styrke arbeidet overfor kvinner og barn 

bør politiet ha flere ansatte med fagkompetanse på dette feltet. Alle kvinner som har blitt utsatt for 

vold skal ha lett tilgang til godt finansierte overgrepsmottak, og SV skal være en pådriver for 

lovfesting av dette. Voldsutsatte kvinner (og menn) må få bedre informasjon om sine rettigheter og 

hvor de kan få hjelp, og en alarmtelefon med et enkelt nummer, på linje med alarmtelefonen for 

barn og unge. 

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.  

Forbedre krisesentertilbudet: Presset på krisesentrene er stort, og i mange kommuner må det 

eksisterende krisesentertilbudet utvides og finansieringen av dem må sikres bedre. Den faglige 

kompetansen ved sentrene skal styrkes, særlig når det gjelder minoritetskvinners situasjon.  

Gi et trygt boligtilbud til de som trenger det mest: Etter opphold på krisesenter er det mange kvinner 

som ikke har et sted å reise. Voldsutsatte kvinner skal tilbys kommunale overgangsboliger, og disse 

må ligge i bomiljø som er trygge for kvinner og barn. Et slikt botilbud er særlig viktig for kvinner som 

har vært utsatt for menneskehandel, siden disse ofte blir værende lenge i krisesentrene. 

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. SV mener tiltak som belysning i parker og gater og egen “jentetaxi” med 

kvinnelige sjåfører kan bedre på dette. Politiet må også trenes opp av helsepersonell til å bedre 

håndtere kvinner som er blitt utsatt for vold og voldtekt. Offentlig personell må læres opp til bedre å 

beskytte opplysningene til kvinner som har skiftet identitet og bor på skjult adresse. Kvinner skal ikke 

straffes for menns vold. Derfor må omvendt voldsalarm, som SV fikk igjennom, brukes.  

Tilby feministisk selvforsvar og grensesetting: Alle ungdomsskolejenter skal lære å forsvare seg selv 

og få selvtillit 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.  

Sikre bedre og mer seksualundervisning, og åpenhet om vold: 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 grenseetting og følelser. 

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. 

 

 



Redkom D - Helhetlig endringsforslag på U34  

Nedrustning for sikkerhet og fred 

NATO er en pådriver for militær opprustning i Europa. Dette skjer samtidig med at de sosiale 

utfordringer er store som følge av den økonomiske krisen fra 2009. NATO-landene har forpliktet seg 

til å bruke 2 % av BNP på sitt forsvar, hvorav 20 % av forbruket skal være til nyanskaffelser av 

våpensystemer. Norge følger denne politikken. I mange NATO-land kommer kravet om opprustning 

samtidig med at innbyggerne opplever kutt i pensjoner og offentlige ytelser.   

NATO har fortsatt førstebruk av atomvåpen som en del av sin strategi, og forbeholder seg retten til å 

bruke militærmakt utenfor sine egne områder, også uten FN-mandat. NATO øker faren, og 

sannsynligheten for at Norge blir dratt med i folkerettsstridige angrepskriger. I framtiden vil presset 

på Norge for å delta i krigsoperasjoner i utlandet øke. Utenfor Europa bidrar vestens bombing og 

droneangrep til religiøse og etniske konflikter, fanatisme og borgerkrig. Erfaringene fra krigene i 

Afghanistan, Pakistan og Midt-Østen viser at slik innblanding ikke fører til fred eller bedre sikkerhet 

og levekår for sivilbefolkningen. SV tar avstand fra all bruk av militærmakt som ikke er hjemlet i FN-

pakten. Samtidig kan det ikke være noen automatikk i at Norge må delta dersom FN stiller seg bak en 

krig. 

SV ønsker en alternativ politikk for sikkerhet og fred i Europa. Norge må søke andre 

sikkerhetspolitiske allianser, for eksempel i et nordisk forsvarssamarbeid. SV er primært mot norsk 

medlemskap i NATO. Men så lenge Norge er medlem av alliansen, bør vi likevel bruke medlemskapet 

for å arbeide mot opprusting.  

For å bidra til nedrustning og sikkerhet i bør Norge: 

 Etablere sluttbrukererklæring med reeksportklausuler ved eksport av våpen og ammunisjon 

som også gjelder NATO-land 

Dissens 4: Bård Hogstad vil erstatte dette punktet med følgende: Avslutte all våpeneksport, 

og fase norske jobber innenfor våpenproduksjon over i annen, mer fredlig produksjon. 

 Gå i spissen mot NATOs atomvåpenstrategi og arbeide for et internasjonalt forbud mot 

atomvåpen. 

 Være tydelig i kritikken av alle lands folkerettsbrudd. 

 Bruke NATO-medlemskapet til å arbeide for nedrutsning, og spesielt gi fritak for 

investeringskrav til militære formål for alle NATO-land som er rammet av økonomisk krise. 

 Styrke OSSEs rolle som konfliktdempende institusjon for å fremme politiske løsninger på 

militære konflikter. 

 Ta opp igjen forhandlinger om nedrustning, for eksempel etter mønster fra Treaty on 

Conventional Armed Forces in Europe (CFE) hvor også listen over materiell oppdateres i tråd 

med militærteknologisk utvikling.  

 Ta avstand fra krigføring med angrepsdroner og følge dette opp internasjonalt.  

 Styrke folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland 

 Motvirke den militære opprustning ved å avstå fra å holde NATO-øvelser i Finnmark 

 


