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Kultur og idrett 1633 

Spesielt i tider med økende sosiale spenninger rundt oss, tøffere politiske prioriteringer og behov 1634 
for god integrering, er den felleskulturen viktig. Både kulturen og idretten speiler til en hver tid 1635 
hvem vi er som nasjon. Kultur og idrett beriker livet og gir innsikt, mestring og samhørighet.  1636 

SVs mål er et rikt og bredt kulturliv, der alle som vil får muligheten til å skape og uttrykke seg i 1637 
det frivillige kulturlivet, og der alle har tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, uansett hvor 1638 
de bor i landet og hvilken bakgrunn de har. 1639 

SV vil: 1640 

• Gjøre kunst og kultur tilgjengelig. SV vil sikre god geografisk tilgjengelighet på 1641 
profesjonelle kunst- og kulturinstitusjoner i hele landet. 1642 

• Gi kunstnere rammene som trengs. Det offentlige skal sikre gode levekår for 1643 
kunstnere.   1644 

• Styrke kunstnerstipendene og regulere de, og sikre kunstneres og frilanseres sosiale 1645 
rettigheter. 1646 

• Gi kulturnæringene rammene som trengs. Demokratiet skal sikre gode 1647 
rammevilkår for kulturnæringene. SV vil kreve rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for 1648 
kunstnere og kulturarbeidere når det gis offentlig støtte, og skape mer langsiktige 1649 
rammevilkår for aktører, festivaler og kulturarrangement. 1650 

• Ivareta språket og litteraturen. SV vil gjennomføre et nasjonalt biblioteksløft, 1651 
forsterke innkjøpsordningen og utfordre forlagenes eiermakt i bokbransjen. 1652 

• Digitalisere for kulturen, ikke markedet. SV vil sikre at alle som produserer 1653 
kultur har rettigheter til eget innhold. SV vil innføre en særlig bestemmelse i 1654 
åndsverksloven om vederlag, og at urimelige avtaler kan tilsidesettes. 1655 

• Verne om ytrings- og pressefriheten. SV vil sikre at midler tildeles 1656 
kulturproduksjon ut fra kunstfaglige vurderinger og uavhengig av politiske føringer, og at 1657 
det offentlige tar et større ansvar for å sikre mediemangfoldet i møte med hardere 1658 
internasjonal konkurranse og fallende annonseinntekter. 1659 

 1660 

Frivillighet og folkelig innsats 1661 
SVs mål er en kultur- og idrettspolitikk som både bygger på både grasrot og spydspiss. Den 1662 
frivillige innsatsen og det profesjonelle kulturlivet er gjensidig avhengig av hverandre, og 1663 
frivilligheten er både viktig i seg selv og som supplement til det offentlige. Men den folkelige 1664 
innsatsen må aldri bli en unnskyldning for å svekke det offentliges ansvar for et likeverdig tilbud 1665 
til alle, eller for å legge ned tilbud. 1666 

SV vil: 1667 

• Gi forutsigbare rammer for frivilligheten. Staten og kommunene skal forplikte seg 1668 
til å ha et godt samarbeid med frivillig sektor. 1669 

• Støtte frivilligheten uten føringer. Støtte til frivillig sektor må først og fremst 1670 
kunne brukes i tråd med frivillighetens egne prioriteringer, uten politisk overstyring. 1671 
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• Redusere byråkratiet. Det skal bli enklere å søke og å få oversikt over 1672 
tilskuddsordninger til frivilligheten. 1673 

• Integrere. SV vil at frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett skal få muligheten 1674 
til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering. 1675 

• Gi lån og stipend til tillitsvalgte frivillige. Å jobbe for landsdekkende frivillige 1676 
organisasjoner gir deg utdanning samtidig som det gir fellesskapet enorme verdier. Vi vil 1677 
at alle nasjonale styremedlemmer i landsdekkende organisasjoner skal kunne søke om 1678 
lån og stipend til å gjennomføre bestemte prosjekter. 1679 

• At barne- og ungdomsorganisasjoner skal ha fri tilgang på skoler. Ofte må 1680 
organisasjonene avlyse samlinger i mangel på sted å være. Kommunene skal være pliktig 1681 
til å gi barne- og ungdomsorganisasjonene tilgang på leie av skoler over helgene. 1682 

 1683 

Idrett 1684 
Fysisk aktivitet er en av de beste kildene vi har til glede, samhørighet og sunnhet i kropp og sinn. 1685 
I dag påvirker økonomisk status og klassetilhørighet hva slags helse nordmenn får gjennom livet. 1686 
Dyre fritidsaktiviteter og idrettstilbud stenger mange ute og hindrer integrering, utjevning og 1687 
like muligheter for alle. SV vil gi alle mennesker muligheten til å delta i idretten og fysisk 1688 
aktivitet gjennom hele livet, på sitt eget nivå. 1689 

Idretten frambringer også toppidrettsutøvere, som skaper viktige opplevelser for barn og unge og 1690 
kan være gode forbilder. Store idrettsarrangement samler folk og fremmer fred og samhold. Men 1691 
den internasjonale idretten er også preget av skandaler, korrupsjon og stor avstand mellom 1692 
grasrot og elite.  1693 

SV vil at både toppidretten og grasrotnivået skal være rettferdig og åpen. Det får vi ved å gi 1694 
frivilligheten gode rammevilkår, sikre et godt idrettstilbud over hele landet, og styrke innsatsen 1695 
for en ren idrett som fremmer gode verdier og menneskeverd. 1696 

SV vil: 1697 

• Sikre barn og unge tilgang til gratis idrettsaktiviteter. Støtten til 1698 
lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller osv. skal styrkes, flere idrettsaktiviteter må bli 1699 
gratis for barn og unge, og skolen skal sikre mer fysisk aktivitet gjennom heldagsskolen. 1700 

• Ta i bruk idretten som plass for integrering og utjevning. SV vil styrke 1701 
samarbeidet idretten har med skoler, barnehager, helsevesen, NAV og asyl- og 1702 
flyktningmottak. 1703 

• Ruste opp anlegg i hele landet. Likeverdige muligheter til å drive idrett og fysisk 1704 
aktivitet må sikres i hele landet. 1705 

• Innføre et prinsipp om ikke å sende offisielle representanter fra Norge til 1706 
skandaliserte idrettsarrangement i land preget av korrupsjon eller 1707 
undertrykking. Store OL- og VM-arrangement er i dag gjort om til 1708 
propagandaforestillinger for undertrykkende stater, og korrupsjonen og 1709 
menneskerettighetsbruddene bringer skam over idretten. Norske representanter og 1710 
politikere skal ikke gi legitimitet til dette misbruket av idretten. 1711 

• Bidra til å ta idretten tilbake til folket. Norge skal vurdere å gå sammen med 1712 
andre, frie land om å arrangere et offentlig finansiert og nøkternt verdensmesterskap i 1713 
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fotball utenfor FIFA-systemet dersom de grove menneskerettighetsbruddene i Qatar 1714 
fortsetter. 1715 

• Fremme en ren idrett. Gode verdier og menneskeverd må være sentralt for norsk 1716 
idrettspolitikk. Toppidretten må drives økonomisk og helsemessig forsvarlig, grasrot og 1717 
supporterbevegelser skal bli hørt i møte med store kommersielle interesser, og det 1718 
offentlige skal stille tydelige krav til åpenhet i hele idretten. 1719 

• Sikre et godt idrettstilbud også til barn- og ungdom som ikke vil spesialisere seg 1720 
eller satse i konkurranseidretten. 1721 

 1722 

Arbeidsprogramkomiteen ber om innspill til diskusjon:  1723 
SV ønsker å sikre lik tilgang til barne- og ungdomsidrett, uavhengig av økonomi. Hvordan 1724 
kan dette gjennomføres på en måte som ikke griper inn i frivillighetens og idrettens 1725 
autonomi? 1726 

 1727 

Museer, visuell kunst og kulturminner 1728 
Kulturminner og museer er stedene der hver ny generasjon møter historien om oss alle på nært 1729 
hold, og forstår hvem vi er som folk. Vår egen tids kunst forteller hvem vi er nå, og tegner bildet 1730 
av hvem vi kan bli. For en felles identitet og en levende debatt er det avgjørende at historien og 1731 
kunsten vår er tilgjengelig for alle.  1732 

SV vil:  1733 

• Gjøre flere museer gratis. SV vil at det offentlige skal inngå avtaler med museer om 1734 
gratis inngang. 1735 

• Digitalisere. Større deler av museenes samlinger skal digitaliseres og gjøres 1736 
tilgjengelige for allmennheten. 1737 

• Bevare kulturminnene for ettertiden. Etterslepet på vedlikehold av kulturminner 1738 
skal tas igjen innen 2025. 1739 

• Gjøre kunsten synlig. De regionale (kunst)museene skal utvikles som visnings- og 1740 
formidlingssteder for visuell kunst. 1741 

• Integrere. SV vil at frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett skal få muligheten 1742 
til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering. 1743 

• Spre ansvar. SV vil vurdere å tildele regionale institusjoner et spesielt nasjonalt ansvar 1744 
på enkelte felt. 1745 

• Sikre hele historien. Støtten til museene som dokumenterer nasjonale minoriteters 1746 
historie skal styrkes. 1747 

  1748 
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Biblioteker og språk 1749 
Bibliotek er vår felles hukommelse og danning og de er gratis for alle. De norske bibliotekene har 1750 
bygget opp landet vårt som kunnskaps- og kulturnasjon, i en tid da bibliotekene var eneste 1751 
tilgang på informasjon for mange. I internettalderen har de fått en annen betydning, som portaler 1752 
og kvalifiserte veivisere i den nye informasjonsoverfloden. Bibliotekene som fysiske møtesteder er 1753 
blitt enda viktigere, som lokale kulturbygg for folk i alle generasjoner og med alle bakgrunner. 1754 
Fordi bibliotekene er gratis og for alle, er de demokratiske og inkluderende arenaer for kunnskap 1755 
og debatt, og en viktig institusjon for integrering. 1756 

SV vil: 1757 

• Løfte bibliotekene. SV vil gjennomføre et nasjonalt biblioteksløft, med en nasjonal 1758 
strategi for folkebibliotekene, økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og løfte 1759 
kompetansen til bibliotekansatte. 1760 

• Sikre begge målformer. Det er en berikelse for Norge å ha to målformer. 1761 
• Ivareta språket og litteraturen. SV vil styrke innkjøpsordningen, innføre en boklov 1762 

som sikrer fastprissystemet på bøker, og hindre at vertikal eiermakt i bokbransjen 1763 
reduserer mangfoldet. 1764 

• Digitalisere. SV vil utrede hvordan man best sikrer bedre tilgang til både tradisjonelle 1765 
bøker og e-bøker på bibliotekene, og etablere et felles, nasjonalt mediebudsjett for kjøp av 1766 
tilgang på digitale ressurser. 1767 

• Inkludere alle. Litteratur på minoritetsspråk som er representert i lokalmiljøet skal 1768 
være tilgjengelig i bibliotekene. Støtten til produksjon og oversettelse av litteratur på 1769 
samiske språk og kvensk skal økes. 1770 

• Styrke skolebibliotekene. SV vil innføre en egen skolebiblioteklov som gir tilgang på 1771 
skolebibliotek der elevene er, med ordentlig bemanning. 1772 

 1773 

Arbeidsvilkår, næring og kunstnerøkonomi 1774 
Selv om kunstnere noen ganger må sette sin lit til ettertiden for kunstnerisk anerkjennelse, skal 1775 
de ha muligheten til å få en anstendig lønn mens de lever. I dag havner store deler av inntektene 1776 
i kulturøkonomien hos en liten elite av distributører, plateselskapstopper og administratorer. SV 1777 
vil at en større andel skal tilfalle de som faktisk produserer kunst og kultur. Kunstnere skaper 1778 
verdi til oss alle, fra musikken som bringer oss sammen til de kontroversielle kunstverkene som 1779 
splitter oss og lar oss formulere viktige spørsmål i offentlige debatter. Kunstnerne fortjener 1780 
samme type respekt som alle andre yrkesgrupper i Norge. De skal få betalt for arbeidet de 1781 
utfører, og ha sosiale rettigheter på linje med andre. Derfor går SV inn for 1782 
Kunstnerøkonomipakken. 1783 

SV vil:  1784 

• Gi kunstnere rammene som trengs. Det er uakseptabelt at inntekten til kunstnere 1785 
faller og at gratisarbeid er blitt vanlig. Det offentlige skal sikre gode levekår for 1786 
kunstnere. SV vil styrke kunstnerstipendene, øke antallet arbeidsstipender og regulere de 1787 
opp til 50 prosent av en gjennomsnittsinntekt. 1788 
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• Gi kunstnere tryggheten som trengs. Kunstnere og frilansere skal ha gode sosiale 1789 
rettigheter, få utbetalt sykepenger og NAVs kompetanse på kunstnerøkonomi skal 1790 
styrkes. 1791 

• Gi kunstnere roen som trengs. Flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede 1792 
næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles, og nye 1793 
bestemmelser skal sikre rett til rimelig vederlag og beskyttelse mot urimelige avtaler om 1794 
åndsverk. 1795 

• Gi kulturnæringene rammene som trengs. Demokratiet skal sikre gode 1796 
rammevilkår for kulturnæringene. SV vil kreve rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for 1797 
kunstnere og kulturarbeidere når det gis offentlig støtte, og skape mer langsiktige 1798 
rammevilkår for aktører, festivaler og kulturarrangement. 1799 

• Skaffe lokaler. SV vil forplikte kommunene til å sikre at kunstnere og kulturnæringa 1800 
har rimelige lokaler til rådighet og ikke presses helt ut av byområdene. 1801 

• Bidra til eksport. SV vil øke Utenriksdepartementets eksportstøtte til kunst og kultur. 1802 

 1803 

Medier 1804 
Frie medier er en av de viktigste forutsetningene for et fritt demokrati. I dag er norske medier 1805 
under press fra store internasjonale selskaper som utarmer det norske annonsemarkedet og ikke 1806 
bidrar med skatteinntekter.  Når journalistikken bare dukker opp som lenker i Facebook og 1807 
Twitter, løsrives den fra dem som faktisk gjør arbeidet og bør få fortjenesten. Som et resultat av 1808 
de sviktende annonseinntektene, ser vi også at skillet mellom journalistikk og annonsering er i 1809 
ferd med å brytes ned, og avisenes eierskap til sitt eget stoff er truet. SV vil beskytte medienes 1810 
frihet ved å øke pressestøtten og stoppe annonselekkasjen til utlandet. 1811 

SV vil: 1812 

• Øke pressestøtten. Den frie pressen er under press med fallende annonseinntekter. SV 1813 
vil sikre et variert og fritt medieliv. 1814 

• Stoppe skatte- og annonselekkasjen. De nye, store annonseaktørene skal bidra med 1815 
arbeidsplasser og skatteinntekter i Norge, ved nye regler mot overskuddsflytting og med 1816 
kildeskatt på royalties og lisenser. 1817 

• Bevare allmennkringkasterne. NRK skal ha retten til å drive fri og uavhengig 1818 
journalistikk på alle plattformer og med sikker finansiering, og den kommersielle 1819 
allmenkringkasteren skal ivaretas.  1820 

• Styrke kildevernet. Kunstneres og journalisters verk skal beskyttes, og kildevernet 1821 
skal styrkes i etterforskningssaker. 1822 

• Gjøre redaktøransvaret teknologinøytralt. Det samme ansvaret skal gjelde for 1823 
digitale media som for trykte. 1824 

• Gjøre Norge til en frihavn for ytringsfrihet. Norge skal ta imot flere 1825 
fribyforfattere og forfulgte journalister og kunstnere, og domenene for Svalbard og 1826 
Bouvetøya skal benyttes som sikre, digitale frihavner. 1827 

 1828 
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Friluftsliv 1829 
Få andre land har friluftslivet som en så innarbeidet del av kulturen som Norge. Kontakt med 1830 
naturen er en fornybar og rik kilde til både fysisk og psykisk helse, og gir oss også en bedre 1831 
forståelse for menneskets plass i naturen og viktigheten av miljøvern. SV vil at friluftsopplevelser 1832 
skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted og inntekt. 1833 

SV vil: 1834 

• Grunnlovsfeste allemannsretten. Alle skal ha tilgang til friluftsopplevelser og norsk 1835 
natur. 1836 

• Sikre tilgang til friluftsliv for alle. Funksjonshemmede skal ha god tilgang til 1837 
friluftsområder i hele landet, friluftsliv skal ha en viktig rolle i integreringspolitikken, og 1838 
skolen skal sikre at alle barn og unge får oppleve norsk friluftsliv og natur. 1839 

• Styrke økonomien til friluftslivet. SV vil sette av en større andel av spillemidlene 1840 
til anlegg for friluftsformål og friluftstiltak for barn og unge, og øke støtten til 1841 
friluftsorganisasjonene og friluftsrådene. 1842 

• Verne om naturen. Bruk av motorferdsel i utmark skal forbeholdes nyttekjøring, og 1843 
rekreasjonskjøring skal ikke få forringe naturopplevelsene ved friluftsliv.  1844 

DISSENS 53: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 1845 

 1846 

• Ruste opp friluftslivet. Norges stier, turveier og gang- og sykkelveier skal rustes opp, 1847 
og turisthyttene skal gis forrang foran utbygging av private hytter i områder der 1848 
hyttebygging må begrenses. 1849 

• Gjøre friluftsopplevelser tilgjengelige i hele landet. Alle skal ha maks 500 meter 1850 
til en tursti.  1851 
 1852 

DISSENS 54: Et mindretall på én vil ha inn følgende punkt 1853 
• Tillate blyhagl i jakt.  1854 

  1855 


