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Økonomi 15 

Norge er fortsatt blant verdens mest rettferdige samfunn. Takket være velferdsstaten er hver av 16 
oss tryggere og har likere muligheter enn i de fleste andre land. Dette systemet forutsetter at de 17 
sterkeste ryggene bærer de tyngste løftene, mens de som har minst, får mer.  18 

I dag uthules offentlige tjenester, og utenlandske arbeidere utnyttes og blir et underbetalt B-lag i 19 
arbeidslivet. Denne utviklingen har allerede skapt et nytt forskjells-Norge, og det haster med å 20 
beskytte de verdiene som har gjort landet vårt til et av de beste å bo og leve i. Fellesskapet skal 21 
sørge for at alle får muligheten til å arbeide. Slik sikrer vi både trygghet og stabilitet for 22 
enkeltmennesker og større verdiskaping for hele samfunnet. Produksjon skal være for å dekke 23 
behov, ikke bare profitt. Markedet skal arbeide til beste for menneskers liv. 24 

SV vil:  25 

• Ta kampen mot forskjells-Norge. SV vil utjevne sosiale forskjeller gjennom den 26 
økonomiske politikken. 27 

• Bygge ut velferdsstaten med nye reformer for økt fellesskap, mindre forskjeller og 28 
tryggere kår for folk flest.  29 

• Endre handlingsregelen for bruk av pensjonsfondet slik at det brukes mindre i 30 
ordinære tider når arbeidsledigheten er lav, men mer når arbeidsløsheten er høy og 31 
stigende.  32 

• Si nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. 33 
• Styrke det statlige eierskapet i viktige hjørnesteinsbedrifter i Norge.  34 
• Sikre felles eierskap til naturressurser som olje, gass, fisk, vann og skog. 35 

 36 

Skatt 37 
Skatten er grunnlaget for den tryggheten vi har gjennom velferdsstaten. Med en aldrende 38 
befolkning trenger vi i framtida mer skatteinntekter, ikke mindre. Heldigvis er det mange som 39 
har råd til å betale mer: I gjennomsnitt har vi et av verdens høyeste inntekts- og forbruksnivå. 40 
Det vi trenger er et mer rettferdig skattesystem, slik at de med lave inntekter sitter igjen med 41 
mer av egen inntekt, mens de som har mest bidrar med mer. 42 

I dag gjemmer internasjonale selskaper overskuddene sine, både i Norge og i utlandet, slik at de 43 
knapt betaler skatt. Vi vil fornye selskapsskatten, slik at selskapene betaler der de faktisk får 44 
inntektene sine. Nå konkurrerer Norge og andre land om næringslivets gunst ved å senke 45 
skattene, i et kontinuerlig kappløp mot bunnen. SV vil heller styrke konkurranseevnen vår ved å 46 
bygge opp den tilliten og stabiliteten vi er kjent for, gjennom et godt organisert arbeidsliv, et 47 
sterkt lovverk og solid infrastruktur. 48 

SV vil bevare dagens generelle skattesats, som gir et bredere skattegrunnlag og større muligheter 49 
for et omfordelende og progressivt skattesystem. 50 

DISSENS 1: Et mindretall på to vil erstatte siste setning med følgende:  51 
SV ønsker å øke skattesatsen på overskudd i bedrifter tilbake til nivået før skattereformen. 52 
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 53 

SV vil: 54 

• Øke de totale skatteinntektene for å trygge velferden og sikre velferdsstaten på 55 
sikt, samtidig som lavtlønnede skal betale mindre skatt. 56 

• Øke formuesskatten for høye formuer og fjerne rabatten for aksjeeiere. 57 
• Gjeninnføre arveavgiften, men innføre økt bunnfradrag og nye trinn for ekstra høy 58 

arv. 59 
• Innføre økt skatt og arbeidsgiveravgift på særlig høye lønninger. 60 

 61 

DISSENS 2: Et mindretall på to ønsker følgende punkt inn: 62 
• Øke skattesatsen for selskap tilbake til nivået før skattereformen. 63 

 64 

Forskjeller og barnefattigdom 65 
SV vil ta kampen mot forskjells-Norge. I et så rikt land som Norge er det dypt urettferdig og 66 
meningsløst at barn skal måtte vokse opp i fattigdom, og at så mange mennesker ikke har de 67 
samme mulighetene som flertallet. Å bekjempe fattigdom er avgjørende for å sikre verdige og frie 68 
liv for alle, og er dessuten viktig i kampen mot helseplager og sosiale problemer. Et likere 69 
samfunn er et samfunn med større tillit. Det aller viktigste for å hindre at barn vokser opp i 70 
fattigdom, er å sikre at foreldrene har jobb, og samtidig sørge for at også de som er i en vanskelig 71 
situasjon får hjelp til et anstendig liv. Barn skal bo trygt, og de som trenger det skal ha 72 
aktivitetsstøtte så de kan delta på lik linje med alle andre. Det aller viktigste verktøyet for å 73 
hindre barnefattigdom er å øke barnetrygden kraftig. Når alle mottar lik barnetrygd, og samtidig 74 
betaler skatt etter evne, havner pengene der de trengs, uten unødig byråkrati og behovsprøving. 75 

SV vil: 76 

• Øke barnetrygden kraftig og deretter regulere den i takt med gjennomsnittlig 77 
lønnsutvikling. 78 

• At barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp 79 
beregnes. 80 

• At ingen barn skal betale egenandeler for helsetjenester, gjennom å øke 81 
aldersgrensen for betaling av egenandeler fra 16 til 18 år. 82 

• At alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon, og at foreldre som 83 
mangler opptjening, får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende 84 
minsteytelsen i folketrygden (2 G). 85 

• Sikre gode barnetillegg i ytelser i folketrygden, som uføretrygd og 86 
arbeidsavklaringspenger. 87 

• Styrke åpne møteplasser i barnevernet, helsestasjonene og familievernet. 88 
• Bedre barns bomiljøer gjennom en aktiv sosial boligpolitikk. 89 
• Innføre et aktivitetskort som gir gratis adgang til aktiviteter i kommunen for alle 90 

barn og unge. 91 

 92 
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Bolig 93 
I Norge er det vanlig at folk eier sine egne boliger, noe som gir trygghet både økonomisk og 94 
sosialt. I de siste tiårene har boligprisene i Norge vokst kraftig, noe som har gjort 95 
inngangsbilletten til boligmarkedet dyr for mange unge, samtidig som det øker faren for 96 
boligpriskrakk. SV ønsker en aktiv boligpolitikk som sikrer bygging av nok boliger og motvirker 97 
store prisendringer. Stat, kommune og boligbyggere skal ha som mål å lage hjem til oss alle, ikke 98 
mest mulig profitt for spekulanter og bolighaier. Vi må sikre at folk har råd til tak over hodet 99 
uten gjeld opp til taket. Samtidig vil SV også sørge for at de som leier sin bolig er sikret trygge 100 
forhold og bra boliger. Alle trenger et godt hjem. 101 

SV vil: 102 

• Innføre en nasjonal eiendomsskatt. 103 

DISSENS 3A: Et mindretall på to ønsker å erstatte punktet over med følgende:  104 
• Si nei til økt skatt på primærboliger i Norge. 105 

DISSENS 3B: Et mindretall på én ønsker å erstatte punktet om eiendomsskatt med følgende: 106 
• Innføre en nasjonal eiendomsskatt for særlig dyre boliger og for bolig nr 2.  107 

 108 

• Utrede endringer i rentefradraget med sikte på en mer sosial profil. 109 

DISSENS 4: Et mindretall på to ønsker å erstatte punktet over med følgende: 110 
• Bevare rentefradraget til boligformål, men sikre en mer sosial profil. 111 

 112 

• Bygge opp et statlig boligbyggeselskap for bygging av prisregulerte 113 
selveierleiligheter. 114 

• Øke tilgangen til tomter regulert til boligformål, særlig rundt de store byene.  115 
• Fremme leie-til-eie-modeller for bolig. 116 
• Innføre en egen tilskuddsordning for bygging av kommunale utleieboliger. 117 
• Øke byggingen av studentboliger kraftig. SVs mål er 5000 nye studentboliger per 118 

år i stortingsperioden. 119 
• Styrke rettighetene til tomtefestere i forbindelse med regulering av festeavgift og 120 

kjøp av festet tomt. 121 

 122 

Omstilling til grønn økonomi 123 
Oljealderen er på hell, men Norge skal fortsatt være en ledende industrinasjon. SV vil bygge på 124 
de beste erfaringene fra norsk industripolitikk, og fortsette det norske industrieventyret i en mer 125 
bærekraftig retning. Vi har utviklet verdifull kunnskap i den norske olje- og gassnæringa og 126 
leverandørindustrien. Gjennom en aktiv omstillingspolitikk kan den samme ekspertisen komme 127 
til nytte innen nye områder som bioteknologi, materialteknologi, havteknologi, helse og romfart.   128 
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SV vil: 129 

• Gjenreise den aktive næringspolitikken. Aldri mer må verktøykassa være tom. SV 130 
vil gjenreise det aktive statlige eierskapet, og bruke statens eiermakt til å utvikle ny 131 
industri, nye arbeidsplasser og løse klimaproblemene. 132 

• Føre en målrettet næringspolitikk. Verken vannkraften, den kraftkrevende 133 
industrien eller oljeeventyret ble til ved at staten senket skattene og lot markedet styre. 134 
Det offentlige skal spille en aktiv rolle i å utvikle nye næringsveier og ny produksjon i 135 
Norge. 136 

• Få fart på omstillingen av Norge. Norge må innføre egne program og 137 
næringssatsinger innen alle sektorer der teknologi fra olje- og gassindustrien og 138 
leverandørindustrien kan finne nye markeder. 139 

• Åpne nye dører for norsk industri.  Norske eksportordninger skal stimulere til ny 140 
anvendelse av norsk teknologi, og søke nye markeder der norsk teknologi og produkter 141 
kan komme til anvendelse. 142 

• Etablere et norsk romprogram. Norge er allerede verdens største eksportør av 143 
romteknologi per innbygger. Det offentlige skal bidra til at norsk romindustri skal være 144 
en del av de store internasjonale satsingene på verdensrommet, og bidra til målrettet 145 
utvikling av økt norsk eksport av romteknologi. 146 

• Styrke skattefunnordningen som gir skattekutt for innovative bedrifter. 147 

DISSENS 5: Et mindretall på én vil stryke punktet over. 148 

 149 

• At den offentlige forskningsinnsatsen er på et høyt nivå, både når det gjelder 150 
grunnforskning og forskning for å løse de store samfunnsutfordringene. 151 

• Ha mer kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren 152 
gjennom virkemidler som nærings-PhD-er (stipendiater delfinansiert av næringslivet) og 153 
utveksling av personell. 154 

• Ha forsøk med pilottestsenter for miljøteknologi. Mange gode ideer for mer 155 
miljøvennlig produksjon blir skrinlagt før de blir industrialisert. SV vil ha forsøk med 156 
pilottestsentra der slike ideer kan testes ut.  157 

• Etablere grønne og sikre datasentre. Datasentre er nødvendig for lagring av data i 158 
den digitale tidsalderen. Med tilgang til mye elektrisitet og kaldt klima har Norge gode 159 
forutsetninger for slike sentra. SV vil legge til rette for etablering av grønne datasentra 160 
som skal sikre trygg lagring av data. 161 

• Skape nye markeder. Med en aktiv innkjøpspolitikk, men ikke minst ved 162 
teknologidrivende støtteordninger, skal norsk fornybarteknologi videreutvikles til 163 
eksportnæringer. 164 

 165 

Arbeid for alle 166 
Fellesskapet skal sørge for at alle får muligheten til å arbeide. Fallet i oljepris har skapt 167 
økonomisk krise og stor arbeidsløshet i Rogaland og hele Sør-Vestlandet. I resten av Europa har 168 
den internasjonale økonomiske krisa gjort massiv arbeidsløshet til en normaltilstand, og med feil 169 
politikk kan Norge fort følge etter. Vi kan ikke akseptere at det finnes så mange ledige hender 170 
med arbeidslyst samtidig som vi har mange uløste oppgaver.  171 
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SV vil: 172 

• Trappe opp tiltak raskt når arbeidsledigheten er stigende. Perioder med 173 
arbeidsløshet må brukes til omstilling, videreutdanning, etterutdanning og omskolering. 174 

• Motvirke arbeidsledigheten i næringene tilknyttet oljeindustrien gjennom 175 
målrettede kontrakter til norske verft og plugging av oljebrønner i Nordsjøen.  176 

• Sette i gang og forsere bygging av infrastruktur og offentlige byggeprosjekter når 177 
arbeidsløsheten er økende eller høy.  178 

• Gi ekstra tilskudd til kommunene i perioder med høy arbeidsløshet for å sette 179 
i gang bygge- og anleggsarbeider.  180 

• Ta aktivt i bruk kompetanse og kunnskap fra oljenæringen i ny virksomhet i 181 
andre næringer.   182 

 183 

Et trygt og regulert arbeidsliv 184 
I Norge samarbeider arbeiderne, arbeidsgiverne og staten. Det har gitt arbeidstakerne ekte 185 
medbestemmelse på jobben, lav arbeidsløshet og små lønnsforskjeller. I dag er den norske 186 
modellen truet: Andelen fagorganiserte synker og EØS-avtalen begrenser arbeidstakeres makt i 187 
Norge. Samtidig presser mange selskap ned lønns- og arbeidsvilkår, og skaper grobunn for svart 188 
arbeid og nye underklasser i norsk arbeidsliv. Disse truer også seriøse selskap. 189 

SV vil beskytte våre tilkjempede rettigheter i arbeidslivet ved å kreve norsk lønn i Norge, 190 
anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidere, og en uavhengig politikk overfor EØS. 191 

 SV vil: 192 

• Øke skattefradraget for fagforeningskontingent. 193 
• Reversere endringene som ble gjort i arbeidsmiljøloven i 2015 og styrke 194 

arbeidstakernes vern ytterligere. 195 
• Sikre det kollektive forhandlingssystemet og forsvare streikeretten. 196 
• Styrke Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Økokrim slik at de effektivt kan 197 

kjempe mot grov arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid. 198 
• Arbeide for å avskaffe ansettelsesformer som "fast ansatt uten garantilønn" og 199 

"nullprosentsstillinger". 200 
• Regulere bruken av bemanningsbyråer, sikre at det utbetales lønn mellom oppdrag 201 

og at utleie bare skal skje som vikarer for navngitte personer. 202 
• At godkjenningsordningen for bemanningsforetak skal strammes inn, slik at 203 

selskap som gjentatte ganger bryter lover og regler utvises fra ordningen. 204 
• At Norge aktivt benytter reservasjonsretten i EØS, og legger ned veto mot 205 

direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår 206 
helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet. 207 

• Ha flerbruksfartøyene inn i lovverket. I dag nektes arbeiderne på flerbruksfartøy 208 
rettigheter. Vi vil sikre alle arbeiderne på norsk sokkel norske arbeidsrettigheter. 209 

 210 
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Statlig eierskap  211 
I Norge har demokratiske krefter forvaltet viktige tjenester og infrastruktur, som telefon- og 212 
jernbanenettet, gjennom aktivt statlig eierskap. Slik har folk flest vært sikret rettferdig tilgang 213 
til tjenestene. I tillegg gir det statlige eierskapet inntekter til fellesskapet, og gir muligheten for å 214 
sette viktige standarder for miljø, menneskerettigheter og åpenhet i markedet. Vi trenger en mer 215 
ambisiøs eierpolitikk for å trygge norsk infrastruktur, og gjøre statlige bedrifter til forbilder.  216 

SV vil: 217 

• Innføre en regelmessig, full gjennomgang av det statlige eierskapet. I tillegg 218 
til eierskapsmeldingene vil SV ha en større strategisk gjennomgang av det statlige 219 
eierskapet hvert sjette år. 220 

• Trappe opp innsatsen for at statlige selskaper arbeider etter etiske 221 
retningslinjer. Disse skal gjelde innen miljø, menneskerettigheter, 222 
arbeidstakerrettigheter, åpenhet og anti-korrupsjon, og de internasjonale selskapene skal 223 
inngå globale rammeavtaler med de internasjonale fagorganisasjonene. 224 

• Stoppe lederlønnsgaloppen. Styrene skal få klar instruks om å snu trenden med 225 
urimelig høye lederlønninger og styrehonorarer. 226 

• Opprette et statlig mineralselskap.  227 
• Slå sammen NSB og Jernbaneverket. SV vil stoppe privatiseringen og opprettholde 228 

NSB som eneaktør i norsk persontransport på jernbane, og se infrastruktur og trafikk i 229 
sammenheng. 230 

• Trekke alle statlige selskaper ut av skatteparadis. 231 

 232 

Statens pensjonsfond – utland (SPU) 233 
Oljefondet er vår felles formue, og må forvaltes til beste for framtidige generasjoner. I tillegg gir 234 
et så stort fond internasjonal makt, og med den makten følger ansvar. Derfor må fondet være et 235 
forbilde, ikke bare en sparebøsse. SPU må drives til beste for klima, bærekraft og 236 
menneskerettigheter, og følges tett opp av fellesskapet.  237 

SV vil: 238 

• Forbedre den demokratiske kontrollen med SPU. SV vil opprette et eget 239 
overvåkingsorgan for fondet, som skal ligge direkte under Stortinget. 240 

• Gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. SV vil bidra med 241 
kapital til det grønne skiftet, men med tunge hensyn til urfolks rettigheter, 242 
naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes 243 
demokratiske styring. 244 

• Trekke SPUs datterselskaper ut av skatteparadis. SV vil også inkludere 245 
skatteunndragelse og skatteparadis i de etiske retningslinjene. 246 

• Sørge for at SPU trekkes ut av fossil energi. Både av hensyn til klimaet og for å 247 
redusere risiko er det viktig at fondet utelukker alle fossile sektorer. 248 

• Trekke SPU ut av all produksjon og alle tjenester knyttet til kjernevåpen. 249 
SV vil bidra til å oppfylle kravet om et internasjonalt forbud mot kjernevåpen, også 250 
gjennom sitt eierskap. 251 
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• Innføre etiske retningslinjer for statsobligasjoner. Illegitim gjeld og finansiering 252 
av folkerettsbrudd og krig må utelukkes fra SPU gjennom objektive krav. 253 

• Gjennom eierskapet sikre grunnleggende menneskerettigheter, urfolks 254 
rettigheter og arbeidstakerrettigheter.  255 

 256 

Tjenestesektoren 257 
Alt fra fjellturer til forsikringstjenester kan bli forbedret med smarte og brukervennlige 258 
løsninger, og slik innovasjon vil både skape hyggeligere opplevelser og flere verdier. Store deler 259 
av den nye tjenesteindustrien er internasjonal og nettbasert og tapper Norge for arbeidsplasser 260 
og inntekter. Derfor må vi legge bedre til rette for norske nysatsinger. 261 

SV vil: 262 

• Styrke IKT-næringen. Tilgangen på kompetanse må bedres for næringen, antall 263 
studieplasser innen IKT skal økes, det offentlige skal gjennom sine innkjøp legge til rette 264 
for mer utvikling av norsk IKT, og det skal legges til rette for grønne datasentre. 265 

• Legge bedre til rette for arbeidsplasser innen netthandel i Norge.  266 
• Styrke Innovasjon Norges støtte til utvikling av digitale tjenester, 267 

appteknologi og spill.  SV vil skape flere arbeidsplasser innen digitale 268 
forbrukertjenester og medier i Norge. 269 

• Bedre markedsføringen av Norge som reisemål. SV vil styrke natur- og 270 
kulturbasert turisme. 271 

• Innføre en ny lov om god handelsskikk i dagligvaresektoren. Det trengs mer 272 
åpenhet og rettferdig konkurranse. SV vil motvirke monopoltilstander og innføre 273 
eierskapsbegrensninger i dagligvarehandelen. 274 

• Innføre en franchiselov. SV vil regulere hvilke rettigheter og plikter som gjelder 275 
mellom franchisegiver og franchisetaker og sikre de ansattes faglige rettigheter.  276 

• Stimulere til tryggere og mer miljøvennlig trafikk. Gjennom Transnova vil SV 277 
støtte utvikling av tjenester som skaper en tryggere trafikk, lavere klimagassutslipp og 278 
som på sikt legger til rette for mer bruk av førerløs teknologi. 279 

 280 

Freelancere, gründere og delingsøkonomi 281 
Stadig flere mennesker velger å starte opp egne bedrifter og selv skape sin egen arbeidsplass. SV 282 
ønsker å støtte nyskaping og gründervirksomhet. Gründere har ofte ideer som kan gi grunnlag for 283 
høy verdiskaping. Det er viktig med mer trygghet i arbeidslivet for freelancere. SV vil være en 284 
pådriver for å styrke de sosiale rettighetene de fleste andre arbeidstakere har for de som arbeider 285 
som freelancer. Enkeltmannsforetak skal gjennom sin innbetaling til Folketrygden få samme 286 
rettigheter som arbeidstakere for øvrig. 287 

Gjennom de siste årene har såkalt ‘delingsøkonomi’ fått økende oppmerksomhet. Delingsøkonomi 288 
omfatter flere forskjellige fenomener. SV er positive til ny virksomhet der folk deler på konsum av 289 
varer og tjenester. Det kan være ordninger for deling av biler, forbruksvarer eller for eksempel 290 
ferieboliger. Men SV vil bekjempe at etablerte næringer i Norge utkonkurreres av virksomheter 291 
som underbyr lønn, arbeidsmiljø og kvalitet for kundene.    292 
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SV vil: 293 

• Stimulere nyskaping. SV vil styrke ordninger for støtte og rådgivning til bedrifter i 294 
etableringsfasen (inkubatorer og næringshager) kombinert med risikokapital i en tidlig 295 
fase (pollenkapital og såkornkapital). 296 

• Videreutvikle delingsøkonomien, slik at vi sikrer bedre ressursfordeling og bruk. 297 
• Sikre god og nødvending regulering av formidlingsøkonomien, slik at bedriftene 298 

betaler skatt og sikrer gode lønns- og arbeidsvilkår. 299 

 300 

DISSENS 6: Et mindretall på tre vil erstatte kapittelet med følgende: 301 

Freelancere, delings- og formidlingsøkonomi 302 
Gjennom de siste årene har ny teknologi satt ny fart i delingsøkonomien. SV er positive til 303 
virksomhet der folk deler på konsum av varer og tjenester. Det kan være ordninger for deling av 304 
biler, forbruksvarer eller for eksempel ferieboliger. Det er ressurssparende og fornuftig. 305 

Nye formidlingsselskaper vokser fram. De kan legge grunnlag for økt bruk av freelancere og 306 
enkeltmannsforetak. For mange kan dette bety økte muligheter for ekstra inntekter. For andre 307 
kan dette bety en uønsket utvikling mot mer midlertidighet og freelancevirksomhet. SV vil være 308 
en pådriver for å styrke de sosiale rettighetene for de som arbeider som freelancere eller som har 309 
eget foretak. 310 

Noen internasjonale formidlingsselskaper er registrert andre steder enn der hvor aktiviteten 311 
foregår, for å slippe skatt. For sammenliknbar aktivitet i samme land må det være noenlunde 312 
samme rammevilkår. 313 

SV vil: 314 

• Videreutvikle delingsøkonomien slik at vi sikrer bedre ressursfordeling og -bruk. 315 
• Jobbe for at freelancere får samme rettigheter i arbeidsmiljøloven som faste 316 

ansatte. 317 
• Utrede hvordan enkeltmannsforetak kan sikres dagpenger og sykepenger 318 

som andre arbeidstakere. 319 
• Pålegge formidlingsselskapene rapporteringsplikt på tredjemann, jobbe for at 320 

selskapene skatter der aktiviteten foregår og jobbe for internasjonale standarder for 321 
internfakturering. 322 

 323 

Handel og handelsavtaler 324 
Små land er avhengig av gode og rettferdige handelsavtaler. I dag er de fleste land i verden 325 
medlem i Verdens Handelsorganisasjon (WTO), og i tillegg kommer stadig flere supplerende 326 
handelsavtaler. SV mener at slike avtaler må fremme rettferdig og miljøvennlig handel, ikke 327 
privatisering. Handelsavtaler skal ikke hindre land i å beskytte eget arbeidsliv, urbefolkning og 328 
miljø. 329 
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Gjennom EØS-avtalen har Norge blitt del av det indre markedet. Norge har tett og nær kontakt 330 
med EU gjennom denne avtalen. Men EØS-avtalen er udemokratisk. Norge overtar direktiver fra 331 
EU uten at vi har innflytelse over dem. EØS-avtalen gir mindre muligheter for å regulere 332 
markedene. 333 

SV vil: 334 

• Gå mot norsk medlemskap i EU. 335 
• Arbeide mot internasjonale handelsavtaler som svekker forbrukervern, regler for 336 

miljøvennlig produksjon og som overfører makt og myndighet fra nasjonale myndigheter 337 
til multinasjonale selskaper og tvisteløsningsdomstoler. 338 

• Arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en utvidet handelsavtale. Det må 339 
utredes hvordan Norge kan bevare tett og nær kontakt med EU uten at det går på 340 
bekostning av nasjonal selvråderett og demokratisk styring av økonomien. 341 

DISSENS 7: et mindretall på én vil erstatte punktet over med følgende: 342 
• Ta Norge ut av EØS og inngå en handelsavtale med EU. 343 

 344 

• Redusere og fjerne tollsatser på import av klær og tekstiler.  345 

DISSENS 8: et mindretall på én ønsker å stryke punktet over. 346 

 347 

• Bedre fattige lands tilgang til norske markeder og utvide antallet land som har 348 
tollfri tilgang til Norge. 349 

 350 

Pensjon 351 
Folketrygden er fundamentet for pensjonen vår. Den gir pensjon som står i forhold til det du har 352 
tjent, og den er vår felles forsikring etter endt arbeidsliv. Alle som har bidratt til den norske 353 
velferden skal ha en trygg pensjon. Etter pensjonsreformen frykter SV at ulikheten mellom 354 
forskjellige yrkesgrupper vil øke, fordi noen jobber tærer mer på kroppen enn andre. Det må 355 
pensjonssystemet ta høyde for, slik at alle har mulighet for full opptjening.  356 

SV vil ha en bred evaluering av fleksibel pensjonsalder og levealdersjustering av pensjoner, med 357 
sikte på å rette opp skjevheter pensjonsreformen medfører. 358 

DISSENS 9: Et mindretall på tre vil erstatte siste setning med følgende:  359 
SV er derfor for fleksibel pensjonsalder og levealdersjustering av pensjoner. SV vil ha en bred 360 
evaluering av disse elementene i pensjonsreformen. 361 

  362 
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SV vil: 363 

• At ansatte i offentlig sektor skal ha gode pensjonsordninger, og mener at 364 
arbeidstakerne både i staten og kommunene skal ha reell forhandlings- og konfliktrett i 365 
spørsmålet om ny offentlig tjenestepensjon. 366 

• Gi organisasjonene reell forhandlingsrett i trygdeoppgjøret. 367 
• Skjerme uførepensjonister fra levealdersjusteringen av alderspensjonen.  368 

SV støtter fagbevegelsens krav om å utøve medbestemmelse over egne pensjonsordninger, men 369 
ser også behovet for en bred samfunnsdebatt om pensjon som et viktig velferdsgode.  370 

 371 

Arbeidsprogramkomiteen ønsker tilbakemelding på følgende tre alternative tekster om pensjon: 372 

Alternativ 1: 373 

SV vil bevare Folketrygden som grunnplanken i pensjonssystemet, men støtter krav i 374 
fagbevegelsen om  etablering av gode, tariffestede kollektive tilleggspensjonsordninger. 375 
Sike ordninger må forvaltes i felleskap og gi kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser  376 

SV vil alternativt se på videreutvikling av Lov om obligatorisk tjenestepensjon, for å sikre 377 
at alle arbeidstakere skal kunne ha en alders- og uførepensjon som gir grunnlag for en 378 
god livskvalitet. 379 

  380 

Alternativ 2: 381 

SV vil bevare Folketrygden som grunnplanken i pensjonssystemet og bygge ut 382 
Folketrygden videre. SV ønsker at utbetalingene fra Folketrygden over tid skal økes og 383 
bedre tilsvare inntekten folk har i arbeidslivet. Dette vil begrense og redusere 384 
betydningen av tilleggspensjoner. På sikt ønsker SV at tilleggspensjonene i arbeidslivet 385 
skal erstattes av en mer omfattende Folketrygd som gir god standardsikring for alle, men 386 
en minstesikring som er god nok til å leve av. 387 

 388 

Alternativ 3: 389 

Folketrygden fungerer bare som en grunnplanke for pensjonister og det er behov for 390 
tilleggspensjon i tillegg til ytelsene fra Folketrygden. SV er for at det bygges opp 391 
ytelsesbaserte pensjonsordninger i privat og kommunal sektor som tilsvarer og kan 392 
samordnes med Statens Pensjonskasse for statlig ansatte. På sikt ønsker SV en felles 393 
tilleggspensjonsordning for alle sysselsatte i Norge. En slik tilleggspensjonsordning må 394 
være ytelsesbasert og en felles ordning for alle. 395 

  396 


