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Velferd 1334 

Den norske velferdsstaten har som oppgave å trygge enkeltmennesket gjennom alle livets faser, 1335 
og alle bidrar etter evne gjennom skattesystemet. I dag sløses det i velferden med byråkrati, 1336 
kompliserte målesystemer og skjemavelde som fratar de ansatte muligheten til å gjøre en så god 1337 
jobb som de ønsker. Derfor vil SV gjennomføre en tillitsreform. Tillitsreformen skal bekjempe 1338 
stoppeklokkeomsorg og skjemavelde slik at alle offentlig ansatte får brukt sine evner til beste for 1339 
dem som trenger velferden. Det er menneskenes egne behov og ønsker som er viktig. SV vil 1340 
dessuten styrke de felles velferdsordningene slik at alle får like rettigheter og muligheter. 1341 

 1342 

Ingen profitt på velferd 1343 
Skattepengene skal gå til velferd, ikke profitt i private selskaper. Når velferden privatiseres eller 1344 
gjøres om til et marked, blir det vanskeligere for demokratiet å styre tjenestene, og penger flyttes 1345 
fra fellesskapet til private lommer. 1346 

Når private skal tjene penger på velferd, går det ofte ut over arbeidsvilkår, lønn og pensjon hos de 1347 
ansatte, og siden flesteparten av de som jobber i velferden er kvinner blir de spesielt utsatt. 1348 
Derfor mener SV at det først og fremst er det offentlige, supplert av ideelle krefter, som skal stå 1349 
for velferden i Norge. 1350 

 SV vil: 1351 

• Arbeide mot profitt på velferdstjenester.  1352 

DISSENS 48: Et mindretall på én vil erstatte «mot» med «for et forbud» i punktet over. 1353 

 1354 

• Utrede muligheten for å avvikle bruken av kommersielle konsulentselskap i 1355 
staten. 1356 

• Erstatte anbudsordningene i velferden med langvarige driftsavtaler og avvikle 1357 
bruk av aktører med profittmotiv. 1358 

 1359 

Barnevern 1360 
En god barndom varer hele livet og i generasjoner. Alle barn i Norge er vårt felles ansvar. Det er 1361 
et overordnet mål å sørge for at ingen barn vokser opp med vold eller omsorgssvikt. Den beste 1362 
måten å sørge for det er et barnevern med nok tid og ressurser til å følge opp familier i en 1363 
vanskelig livssituasjon. 1364 

SV vil: 1365 

• SV vil sette i gang en nasjonal analyse av behovet for barneverntjenester. 1366 
Dette vil være et godt kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle et fremtidsrettet barnevern, 1367 
dimensjonert etter behovet for tjenestene. 1368 
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• Sikre at alle barn i Norge som har bruk for bistand fra barnevernet får den 1369 
nødvendige hjelpen og omsorgen de har krav på etter lov om barneverntjenester, 1370 
uavhengig av oppholdsstatus i Norge. Dette betyr at enslige mindreårige asylsøkere 1371 
mellom 15-18 år skal ha krav på den samme graden av omsorg fra barnevernet som 1372 
norske barn. 1373 

• Sette i gang forpliktende samarbeid mellom barnevernet og barne- og 1374 
ungdomspsykiatrien. SV vil opprette felles behandlingsinstitusjoner. 1375 

• At barn som er potensielle ofre for menneskehandel sikres bedre rettigheter. 1376 
Barnevernet, asylmottaksarbeidere og oppsøkende tjenester må ha kompetanse til å 1377 
identifisere barn som er potensielle ofre for menneskehandel og det må innføres en 1378 
amnestiordning for disse barna. 1379 

• Innføre en veiledende bemanningsnorm for den kommunale 1380 
førstelinjetjenesten i barnevernet. SV mener at barnevernsarbeidere i kommunen 1381 
ikke bør ha mer enn 9-15 saker. 1382 

• At barns behov skal styre barnevernet.  Vi må sikre at barn blir hørt tidlig i 1383 
barnevernssaker. 1384 

  1385 

Sosiale ytelser 1386 
SV vil at alle skal ha mulighet til å arbeide. De som blir syke, permitteres, eller mister jobben må 1387 
sikres gode vilkår for å komme tilbake til arbeidslivet. Det er vanskelig å bli frisk og arbeidsfør 1388 
når du er fattig, derfor vil SV styrke stønadsordningene og stoppe alle forsøk på å svekke 1389 
sykelønna. 1390 

SV vil: 1391 

• Åpne muligheter for å ta utdanning i perioder der man mottar dagpenger, 1392 
slik at man kan være i aktivitet i perioder med arbeidsløshet. 1393 

• At uføretrygden opprettholdes på et nivå som hindrer ytterligere fattigdom 1394 
og at barnefamilier og unge uføre gis mer støtte enn i dag. 1395 

• At overgangsstønaden opprettholdes og at mottakere av stønaden sikres tilgang til 1396 
utdanning eller annen arbeidsrettet aktivitet. 1397 

• At mottakere av arbeidsavklaringspenger får vurdering og tiltak raskere enn i 1398 
dag, for å unngå lengre perioder med arbeidsløshet eller manglende deltakelse i 1399 
utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. 1400 

• At satsen for unge som deltar i kvalifiseringsprogrammet, som i dag er 1401 
lavere enn for voksne mottakere, heves til tilsvarende nivå som andre 1402 
mottakere, og at barnetillegget på arbeidsavklaringspenger økes for å gi trygghet og 1403 
mer nærhet til arbeidslivet. 1404 

• At minsteytelsene i folketrygden økes. 1405 

  1406 

  1407 
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Barn og foreldrepermisjon 1408 
Foreldrepengeordningen gjør det mulig å være både småbarnsforelder og arbeidstaker i Norge, og 1409 
er en forutsetning for god oppvekst, likestilling og høy yrkesdeltakelse. Når staten krever at man 1410 
må ha hatt yrkesinntekt før man mottar foreldrepenger, straffes uskyldige barn som mister 1411 
muligheten til å tilbringe det første året med sine foreldre. Når fedrekvoten kuttes frarøves fedre 1412 
viktig tid de kunne hatt med barna sine. Målet for SV er en mer rettferdig foreldrepengeordning, 1413 
både for barna og for foreldre av begge kjønn. 1414 

  SV vil: 1415 

• Innføre foreldrepenger for alle, ved at det innføres en minsteytelse for 1416 
foreldrepenger på to ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt over 49 uker for familier 1417 
uten egen opptjening. Alle fedre/medmødre skal gis selvstendig uttaksrett, i første 1418 
omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten. 1419 

• Bedre permisjonsordninger for flerlingfamiliene, gjennom lengre permisjon som 1420 
kan tas ut samtidig med to voksne hjemme, ved å gi familier som får trillinger eller flere 1421 
dobbel fødselspermisjon og ved å gi to uker fri ved fødsel per fødte barn. 1422 

• Bedre fordelt foreldrepermisjon. Vi vil ha en tredelt foreldrepermisjonsordning med 1423 
14 ukers kvote til både mor og far/medmor, og den øvrige foreldrepengeperioden til fri 1424 
fordeling mellom foreldrene.  1425 

DISSENS 49: Et mindretall på fire vil erstatte punktet over med følgende:  1426 
• Ha en todelt foreldrepermisjonsordning, der de tre ukene før fødsel holdes utenfor 1427 

todelingen. 1428 

 1429 

• Ha en mer fleksibel foreldrepermisjon ved å gi mulighet til å ta ut permisjon med 1430 
90 prosent lønn i tillegg til dagens ordninger med 80 og 100 prosent lønn. 1431 

• Innføre en ventestønad ved å bruke pengene som i dag brukes på kontantstøtte til en 1432 
ventestønad for folk som ikke har fått barnehageplass. 1433 

 1434 

Ungdom 1435 
Ungdommen er framtida vår. Det minste vi kan gjøre for dem, er å gi dem en stabil oppvekst og 1436 
evner til å takle morgendagens utfordringer. Kroppspress og prestasjonsjag gjør samfunnet vårt 1437 
kaldere og skaper psykiske lidelser. SV vil at unge mennesker i Norge skal føle en grunnleggende 1438 
trygghet til å være den de ønsker å være. Da må vi sørge for at de er godt opplyst om 1439 
helsespørsmål og vet at fellesskapet vil ivareta deres interesser i arbeidslivet og på 1440 
boligmarkedet. 1441 

SV vil:  1442 

• Ha helsesøster tilgjengelig for alle elever. Du kan ikke utsette panikkanfallet til 1443 
den dagen helsesøster er tilstede på skolen. Vi vil lovfeste elevenes rett til helsesøster. 1444 

• Merke retusjert reklame. Vi utsettes for falske og sykelige kroppsidealer. 1445 
Reklamebransjen må presses til å framstille virkelige og sunne mennesker i stedet for 1446 
retusjerte kropper. 1447 
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• Reklamefrie områder. Kjøpepresset følger oss overalt. Det skal finnes friområder fra 1448 
presset, også i byer og tettsteder. 1449 

• Ha grenserespektering, grensesetting og selvforsvarskurs inn i skolen. Mer 1450 
enn 5 prosent av alle jenter voldtas før de har fylt 20. Overfallsvoldtekter er et en liten 1451 
andel av voldtektene.  1452 

• Ungdomsgaranti med rett til arbeid eller utdanning. Ingen unge skal havne 1453 
utenfor og få hull i CV-en, men sikres en reell ungdomsgaranti med rett og plikt til 1454 
utdanning eller arbeid. 1455 

• Bolig til alle. Prisgaloppen i boligmarkedet skal stanses så unge kan få seg et hjem. 1456 
Førstegangskjøpere skal sikres billigere lån. Det skal være rimelige kvalitetsboliger til 1457 
leie for de som trenger det. 1458 

• Ha lavterskel fritidstilbud for ungdom. Ungdom skal ha tilgang på lokaler der de 1459 
kan bedrive fritidsaktiviteter på egne premisser uavhengig av bakgrunn. 1460 

  1461 


