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Demokrati og folkestyre 1068 

Det norske folkestyret bygger på frie valg, ytringsfrihet og rettsstaten. SV vil aldri svikte disse 1069 
byggesteinene i vårt demokrati. I dag er demokratiet under press i mange land, og ekstremismen 1070 
vokser fordi folk mister troen på sine ledere og egen påvirkningskraft. Når forskjellene og 1071 
arbeidsløsheten øker også her i Norge, risikerer vi at mange mister troen på at politikerne tjener 1072 
deres interesser. SV vil sikre likhet og inkludering og utvide folks muligheter til å påvirke.  1073 

 1074 

Lokaldemokratiet 1075 
SV vil sørge for mer reell innflytelse for alle innbyggere i sitt lokalsamfunn. Folk flest må sikres 1076 
kort vei og åpne kanaler til sine folke- og tillitsvalgte.  1077 

SV vil: 1078 

• Gi kommunene større frihet til selv å fastsette den kommunale delen av 1079 
inntektsskatten.   1080 

DISSENS 38: Et mindretall på én vil stryke punktet over. 1081 

 1082 

• Overføre ansvaret for sykehusene til fylkeskommunene/regionene. For å sikre 1083 
god styring og klare ansvarslinjer i helsevesenet må den øverste ledelsen være folkevalgt.  1084 

• Innføre mulighet for deltakende budsjettering i kommuner og bydeler. Med 1085 
deltakende budsjettering får alle innbyggere muligheten til å delta aktivt i utformingen 1086 
av sitt lokalsamfunn. 1087 

• Gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs. Kommunene får for lite 1088 
for arealene de avser til oppdrettsnæringene. Med økt framtidig utbygging av bølge-, 1089 
tidevanns- og havvindkraft vil en slik kompensasjon bli enda mer aktuell for kommunene.  1090 

DISSENS 39: Et mindretall på én vil stryke punktet over. 1091 

 1092 

Direkte demokrati 1093 
I dag føler mange en for stor avstand til politiske beslutninger. Derfor vil SV gi flere mennesker 1094 
mulighet til å påvirke politikken gjennom et levende og direkte demokrati, noe som også vil sørge 1095 
for at det representative folkestyret fungerer bedre.  1096 

SV vil: 1097 

• Innføre folkeforslag. Med et folkeforslag gjør 50 000 underskrifter at en sak 1098 
automatisk skal behandles i Stortinget, og alle innbyggere over 16 år kan signere. 1099 

• Utvide bruken av folkeavstemminger i viktige spørsmål for Norge. I dag tas 1100 
for mange viktige beslutninger uten at befolkningen er spurt til råds. 1101 
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• Innføre tilbakekallingsrett. Stortinget er valgt av folket, og folket må ved et 1102 
tilstrekkelig antall underskrifter ha rett til å utskrive nyvalg.  1103 

DISSENS 40: Et mindretall på én vil stryke punktet over. 1104 

 1105 

Demokrati i arbeidslivet 1106 
Arbeiderbevegelsen har vært avgjørende for å bygge den norske velferdsstaten og folkestyret, og 1107 
gjort Norge til et mer rettferdig samfunn. I dag utfordres den norske modellen av økt toppstyring, 1108 
selskapsformer som svekker de ansattes innflytelse og at velferden drives som butikk. For å 1109 
verne om friheten og medbestemmelsen til norske arbeidere må det norske 1110 
arbeidslivsdemokratiet utvides. 1111 

SV vil: 1112 

• Innføre en franchiselov. Franchisemodellen utfordrer grunnleggende verdier i den 1113 
norske modellen, og truer anstendige lønns- og arbeidsvilkår. 1114 

• Sikre lønnssomme bedrifter mot spekulasjon. SV vil gå inn for etablering av 1115 
lønnstakerfond slik at ansatte kan kjøpe bedriften de jobber i. 1116 

• Støtte opp om trepartssamarbeidet. Fagbevegelsen bør være en aktiv deltaker i 1117 
lokaldemokratiet. 1118 

 1119 

Et universelt utformet samfunn 1120 
Alle skal ha like muligheter til å leve frie liv for at samfunnet skal være rettferdig og 1121 
demokratisk. Folk med nedsatt funksjonsevne møter i dag hindringer overalt i hverdagen: Mange 1122 
bygg er ikke tilgjengelige, unger med dysleksi får ikke den hjelpen de trenger og 1123 
hjelpemiddelsystemet er stadig under massivt press.  1124 

SV vil: 1125 

• Styrke hjelpemiddelformidlingen og opprettholde den som en del av folketrygden for 1126 
å sørge for at alle har likeverdig tilgang til hjelpemidler. 1127 

• At familiene skal ha trygghet ved sykdom, gjennom å reformere 1128 
pleiepengeordningen slik at familier som opplever alvorlig sykdom får bedre hjelp og 1129 
støtte. 1130 

• Foreslå at en ordning med familievikar lovfestes slik at familier som har særlige 1131 
behov kan få bedre avlastning i hverdagen enn i dag. 1132 

• Gjeninnføre klare målsetninger for universell utforming av samfunnet, og 1133 
prioritere skoler spesielt. 1134 

• Lovfeste retten til tilgang på varer og tjenester. 1135 
• At mennesker med utviklingshemming sikres frihet, selvbestemmelse og 1136 

deltakelse i samfunn og arbeidsliv, ikke minst gjennom å stoppe forsøk på å bygge nye, 1137 
store spesialinstitusjoner. 1138 

• Jobbe for at barn som har dysleksi, får de hjelpemidlene de trenger til 1139 
skolegangen sin. 1140 
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• Bedre systemet for formidling av tegnspråktolker og utdanne flere tolker. 1141 
• At heistilskuddene økes slik at eldre boligblokker kan gjøres mer tilgjengelig 1142 

 1143 

Internasjonalt demokrati 1144 
Nasjonale regler og lover skal bestemmes av folk flest, ikke ovenfra av multinasjonale selskaper 1145 
og udemokratiske handelsavtaler. Overnasjonale organisasjoner som FN og WTO må være 1146 
demokratiske og åpne. Norge skal spille en rolle som pådriver for å sikre at folkestyret gjelder 1147 
også internasjonalt.  1148 

SV vil: 1149 

• Gi folk innsyn i verdens pengestrømmer. Innføre land for land-rapportering i alle 1150 
sektorer og et internasjonalt register over finansformuer. 1151 

• Sørge for at internasjonale selskaper betaler det de skal. SV vil utrede en 1152 
ordning der beskatning av overskudd i selskaper baseres på hvert lands andel av 1153 
omsetningen. 1154 

• Styrke og reformere FN. Norge må ta initiativ til demokratisering og reform av FN-1155 
systemet. 1156 

• Beskytte menneskerettighetene. Både i Europa og globalt er menneskerettighetene 1157 
under press. SV vil overholde Norges forpliktelser overfor internasjonale konvensjoner, og 1158 
avvise forsøk på å svekke både nordmenns og andres menneskerettigheter. 1159 

• Holde Norge utenfor EU og gå inn for å erstatte EØS-avtalen. Norge er tjent 1160 
med en uavhengig politikk og ha friheten til å spille en egen rolle i Europa og det 1161 
internasjonale samfunnet. EØS-avtalen bør erstattes av en handelsavtale som griper 1162 
mindre inn i demokratiske prosesser i Norge. 1163 

• Ivareta selvråderetten. SV vil bevare kravet om ¾ flertall på Stortinget for å avgi 1164 
suverenitet. For medlemskap i EU er det også et krav om flertall i folkeavstemning. 1165 

• Opprette støtte for fattige lands forhandlingsdelegasjoner i WTO.  1166 
• Demokratisere Verdensbanken og IMF. 1167 

 1168 

Ytringsfrihet 1169 
Friheten til å si det du vil er en grunnleggende menneskerettighet, og en forutsetning for et 1170 
demokratisk samfunn der sannheten kan komme fram. Ytringsfriheten er i dag under press fra 1171 
styresmakter, religiøse bevegelser og mange arbeidsgivere. SV mener ytringsfriheten må ha 1172 
svært vide rammer. Også ytringer som krenker vår tro, kultur eller personlige overbevisning skal 1173 
tåles. Det betyr ikke at vi skal godta sjikane, hets, og rasisme – det skremmer mennesker vekk 1174 
fra det frie ordskiftet.  1175 

Norske medier utarmes av urettferdig konkurranse  fra store selskaper, som flytter sine 1176 
overskudd ut av Norge og tapper norske medier for inntekter og arbeidsplasser. Vi må ta vare på 1177 
mangfoldet av medier i Norge. 1178 

  1179 
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SV vil: 1180 

• Beskytte norske medier mot urettferdig konkurranse fra utlandet.  1181 
• Spisse dagens «rasismeparagraf».  SV vil endre straffeloven slik at § 185, kjent som 1182 

rasismeparagrafen, tydeligere skiller mellom frie ytringer og faktisk hatefull og truende 1183 
atferd.  1184 

DISSENS 41: Et mindretall på én vil stryke punktet over. 1185 

 1186 

• Styrke kampen mot trusler, sjikane og forfølgelse. Fri meningsutveksling 1187 
forutsetter at alle føler seg trygge når de ytrer seg offentlig. SV vil sette politiet i stand til 1188 
å styrke innsatsen mot trusler, sjikane og forfølgelse.   1189 

• Opprette frihavner for varslere og journalister.  1190 
• Legge ned kringkastingsrådet. NRKs redaksjonelle frihet skal ikke være gjenstand 1191 

for noen form for «vokterråd». NRKs redaksjonelle frihet må tvert i mot utvides.   1192 

DISSENS 42: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 1193 

 1194 

• Avskaffe loven mot å fornærme statsledere. SV vil avskaffe loven som forbyr å 1195 
fornærme fremmede lands statsledere. 1196 

• Styrke ansattes og varsleres ytringsfrihet. I norsk arbeids- og samfunnsliv skal 1197 
ingen være redde for å si ifra. 1198 

• Sette ned en ny overvåkingskommisjon. Utbredt overvåking skremmer mennesker 1199 
fra å ytre seg. SV vil undersøke summen av overvåking som nordmenn utsettes for, og 1200 
utrede tiltak mot overvåking og krenkelser av personvernet. 1201 

   1202 

Et moderne demokrati 1203 
Folkestyret må ikke tas for gitt. SV mener det norske demokratiet må videreutvikles for å sikre 1204 
deltakelse, medbestemmelse og like rettigheter. 1205 

SV vil: 1206 

• Sørge for at makt og posisjoner ikke går i arv. Derfor vil SV erstatte monarkiet 1207 
med republikk. 1208 

• Øke velgernes innflytelse i Stortingsvalg. Derfor vil vi gjøre det lettere å stemme 1209 
fram kandidater på listene. 1210 

• La flere stemme i Stortingsvalg. SV vil gi alle som har bodd i Norge i minimum 6 år 1211 
stemmerett ved Stortingsvalg og folkeavstemninger  1212 

DISSENS 43: Et mindretall på én vil stryke punktet over.  1213 

 1214 
• Sette ned stemmerettsalderen til 16 år. Det er på tide nå.  1215 

DISSENS 44: Et mindretall på én vil stryke punktet over.  1216 
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• Tillate dobbelt statsborgerskap. Mange nordmenn må frasi seg statsborgerskapet 1217 
fordi de lever en periode av livet i utlandet, og mange innvandrere lar være å bli norske 1218 
statsborgere fordi de må si fra seg sitt opprinnelige. Det er et demokratisk sløseri. 1219 

• Ha et mindre gap mellom stortings- og regjeringslønninger og befolkningen 1220 
forøvrig. Videre bør ingen leder i staten tjene mer enn statsministeren. 1221 

 1222 

Digitalisering 1223 
SV vil digitalisere Norge så flere mennesker får delta og samfunnet raskt kan møte folks behov. 1224 
Digital teknologi må brukes til menneskets og samfunnets beste. Mangelfulle digitale løsninger i 1225 
helsevesenet, NAV, skolen og andre steder i det offentlige skaper ikke bare frustrasjon, men kan 1226 
være en trussel mot personvernet og i verste fall mot sikkerheten. Når offentlige tjenester 1227 
digitaliseres skal det gjøres på en trygg måte. 1228 

Når vi lever stadig mer av våre liv på nett, følger også nye farer. Personvernet trues både av 1229 
kriminalitet og av store selskaper som samler informasjon om deg, men også av myndigheter som 1230 
fristes til å bruke teknologien til overvåking og kontroll. Derfor må alle som opplever krenkelser 1231 
av sitt personvern på nett få rask hjelp, og barn må være spesielt prioritert. 1232 

SV vil: 1233 

• Gjøre det enklere å logge på det offentlige. Alle innbyggere skal ha en personlig 1234 
offentlig inngang på nett som gir tilgang til alle statlige og kommunale tjenester med høyt 1235 
sikkerhetsnivå. 1236 

• Stagge offentlig og privat overvåkning. Datatilsynet skal beskytte personvernet og 1237 
spre informasjon om hvordan folk kan beskytte seg selv. Kun politiet skal kunne 1238 
etterforske på nett. 1239 

• Trygge infrastrukturen vår. SV vil sørge for at IKT-sikkerheten rundt viktig 1240 
infrastruktur som energiforsyning, kommunikasjon, helse og forvaltning blir bedre. 1241 

• Satse på smart energi. Smarte løsninger innen strømsparing og lading kan gjøre 1242 
hverdagen enklere for mange, og strømregningen mindre. 1243 

• Bygge ut det fjernmedisinske tilbudet slik at flere kan få medisinsk hjelp hjemme. 1244 
Da kan også flere behandles nær der de bor. 1245 

• Lage felles digitale løsninger for kommune og stat. Løsninger som utvikles i 1246 
offentlig sektor, må kunne brukes som felles løsninger i hele forvaltningen. 1247 

• Sørge for tilgjengelighet. Alle løsninger fra offentlig sektor skal være helt tilgjengelig 1248 
for alle og på alle plattformer. 1249 

• Bygge en felles IKT-arkitektur for skolen basert på internasjonale 1250 
standarder og felles pålogging. SV vil at IKT-løsningene i skolen skal holde høyt 1251 
nivå, være likt for alle og sikre elevenes og ansattes personvern. 1252 

• Sørge for bedre operasjonssentraler og samband. Politiet trenger gode tekst- og 1253 
bildeløsninger i sine sambandssystemer, i tillegg til radiokommunikasjon. 1254 

• Dele IKT-løsninger som utvikles i Norge med land vi samarbeider med 1255 
gjennom bistandspolitikken for å bidra til sterkere institusjoner i utviklingsland. 1256 

• At det offentlige alltid bruker åpne standarder når det er mulig. 1257 
• Samordne de digitale systemene i NAV. Det må moderne og enkle systemer til for 1258 

at folk skal få den hjelpen de trenger i NAV.   1259 


