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Informasjon om utkastet og 
prosessen 
Dette er første diskusjonsutkast til arbeidsprogram for SV i perioden 2017-2021. 
Arbeidsprogramkomiteen har laget dette utkastet for å sørge for tidlig debatt i SV om 
arbeidsprogrammet, og for å lage en ryddigere og mer oversiktlig prosess for partiets 
medlemmer fram mot landsmøtet i 2017. 

Dette er ikke et ferdig utkast. Mange av forslagene i dette utkastet må utredes og 
vurderes nærmere. Det tas forbehold om språklige feil, og mye mangler fortsatt! Men 
SVs program blir så bra som mulig om hele organisasjonen involveres tidlig, og får delta 
når politikken vår blir til. 

Det er lett å gi innspill og endringsforslag til programmet! 

• Alle konkrete endringsforslag legges inn på sv.no/programarbeid – husk 
linjenummer! 

• Generelle innspill kan du sende til program@sv.no. 
• Om du er SV-medlem oppfordrer vi deg også til å delta i debatten på mitt.sv.no 
• Møt opp og diskuter arbeidsprogrammet i ditt lokallag! 

 

Fristen for innspill er 15. september 2016. 

 

SV har nedsatt en rekke arbeidsgrupper innen ulike politikkområder, til å foreslå ny 
politikk for partiet. Etter innspillsfristen den 15. september kommer 
arbeidsprogramkomiteen i SV til å lage et nytt og ferdig utkast til program, der de både 
tar hensyn til innspillene og endringsforslagene fra medlemmene, og arbeidsgruppenes 
forslag. Til jul kommer det ferdige utkastet til arbeidsprogram, som skal behandles og 
vedtas av SVs landsmøte i mars 2017. 

Arbeidsprogramkomiteen består av Snorre Valen (leder), Sunniva Holmås Eidsvoll, 
Sheida Sangtarash, Per Botolf Maurseth, Ingrid Marie Kielland, Astrid Tove Olsen, 
Aksel Hagen, Sara Bell, Eirik Faret Sakariassen og Nicholas Wilkinson (SU).  
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Slik kan du levere inn forslag 
Både lokallag, fylkeslag, medlemmer og andre kan sende inn endringsforslag til 
programmet. Dere kan sende inn både konkrete endringsforslag til teksten i utkastet 
eller mer generelle innspill. Jo mer konkrete forslagene er jo større er sjansen for at de 
blir tatt med.  

 

Fyll ut skjema på sv.no/programarbeid 
Her kan du sende inn dine konkrete endringsforslag til programmet. 

 
 

Send e-post til program@sv.no 
Generelle innspill til programmet skal sendes til program@sv.no 

 

Legg inn forslaget på mitt.sv.no 
Medlemmer av SV kan diskutere sine forslag på mitt.sv.no. Innlegg og debatter på 
mitt.sv.no blir sett på som innspill eller endringsforslag til programmet.  

 

Hvordan kan ditt lokallag påvirke? 
Arbeidsprogramkomiteens utkast skal være et utkast til debatt. En invitasjon til å 
debattere viktige politiske spørsmål til hele organisasjonen. Her har vi laget noen tips til 
hvordan ditt lokallag kan ta del i prosessen og være med å påvirke hva SV skal jobbe 
med i neste stortingsperiode.  

 

Inviter til debattmøte 
Vi håper flest mulig lokallag inviterer til et debattmøte om programmet før 15. 
september hvor dere diskuterer hele eller deler av programmet og lager deres 
endringsforslag i fellesskap.  

Tips til  møtet: 

Inviter noen fra arbeidsprogramkomiteen på besøk. Komitémedlemmene 
kommer til å reise rundt i august og september for å være med i debatten. Be dem 
innlede om et bestemt felt eller en sak dere er opptatt av.  
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Inviter en ekstern innleder. Velg dere ut et tema for møtet og inviter en ekstern 
innleder til å utfordre oss på politikken i utkastet på dette feltet. For eksempel kan dere 
invitere Utdanningsforbundet for å diskutere skolepolitikk eller Natur og Ungdom for å 
diskutere klimapolitikken vår. 

Se Snorres programvideo som oppspark til debatt. Lanseringen av 
førsteutkastet vil bli filmet, og dere kan starte et medlemsmøte med å se denne filmen. 
Den ligger tilgjengelig på SVs YouTube-kanal. Den gir en god innføring i de viktigste 
sakene i utkastet, og kan sette i gang diskusjonen.  

Endringsforslag som leveres inn på vegne av et lokallag eller fylkeslag vil ha større 
tyngde i prosessen enn forslag fra enkeltmedlemmer. Derfor er det en fordel om dere får 
diskutert dere fram til noen forslag dere vedtar å sende inn i fra lokallaget. Be gjerne 
medlemmene sende inn forslag i forkant av medlemsmøtet, som styret sender ut. Da kan 
alle møte bedre forberedt.  

Les mer om hvordan man arrangerer et godt møte.  

 

Arranger et ”Gi SV beskjed”-møte 
Når dere skal jobbe med endringsforslag til arbeidsprogrammet kan det være lurt å 
hente innspill fra lokalsamfunnet, organisasjoner og personer rundt dere. En effektiv 
måte å få innspill på er å gjennomføre Gi SV beskjed-møter, hvor dere inviterer 
organisasjoner og innbyggere til å legge fram sine viktigste saker. Fagforeninger, 
bedrifter, miljøorganisasjoner, idrettslag og kulturliv bør inviteres, og andre lag og 
organisasjoner som er særlig aktive hos dere.  

Dersom lokallaget ikke har kapasitet til å gjennomføre et slikt møte, kan det være fint å 
invitere seg rundt for å ta en kaffe med sentrale aktører i lokalmiljøet. På denne måten 
gjør man SV bedre kjent, knytter bånd med ulike organisasjoner, og man får samtidig 
plukket med seg viktige innspill. 

 

Spill inn deres forslag til fylkeslaget 
Programkomiteen leser alle innsendte innspill, men innspill fra høyere organ vil ofte bli 
tillagt mer vekt. Det er derfor en god idé å delta i fylkeslagets innspillsrunder og arbeide 
for å få sine innspill med i fylkeslagets endringsforslag.  
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Tidslinje over arbeidsprogramprosessen
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Ta kampen mot forskjells-Norge 1 

De rikeste blir rikere, mens fattige pensjonister og uføre forsørgere må leve med kutt. Mennesker 2 
gjøres om til kunder og brukere, og de svakeste i samfunnet blir gjenstander for anbud, eller 3 
kjøpes og selges av profittens profeter. Når forskjellene øker, synker tilliten mellom mennesker – 4 
når det burde være omvendt. Og klimagassutslippene øker, mens klimaambisjonene går ned – 5 
når det burde være omvendt. 6 

I vår del av verden øker arbeidsløsheten, og ekstremismen vokser. Kaldere samfunn blir til, der 7 
mennesker overlates til seg selv med sine problemer. Det samme begynner å skje i Norge. De som 8 
skal lede landet spiller på frykt og fordommer, mens de svekker velferden. 9 

Men det vi skal ha råd til hver for oss, har vi bedre råd til sammen.  10 

Fellesskap fungerer. Et samfunn med små forskjeller lager vi best sammen. En skole der alle 11 
barn lærer og trives, lager vi best sammen. Klimaproblemene løser vi best sammen. 12 

SVs mål er et mer rettferdig Norge. Bli med og ta kampen for et varmt samfunn. 13 

  14 
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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 
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Miljø og klima 397 

Jordas rikdom trues i dag av forurensning og overforbruk. Utslipp av klimagasser er i ferd med å 398 
ødelegge verdens økosystem. For SV er bare nullutslipp godt nok. Vi har ingen arter å miste, og 399 
jordens fantastiske ressurser må sikres både for dagens mennesker og framtidens generasjoner. Å 400 
løse miljøproblemene er uløselig knyttet til å bekjempe urettferdighet, fordi de som har minst er 401 
de som i dag rammes hardest, og de som forurenser mest, er de som tøyles minst av lover og 402 
regler. Fellesskapet gjennom staten må sette strenge rammer og styre markedet i en grønnere 403 
retning. 404 

 405 

Internasjonal klimainnsats 406 
Klimaavtalen i Paris gir verden klar beskjed: Den globale temperaturen må ikke stige mer enn 407 
1,5 grad. Mennesker over hele verden kjenner allerede følgene på kroppen i form av dårligere 408 
matsikkerhet og drikkevann. Klimarettferdighet betyr at rike land som Norge må lede an og 409 
kutte i egne utslipp. Norge har tjent mye penger på fossil olje og gass, og sluppet ut mer enn vår 410 
andel av karbon i atmosfæren. Derfor har vi som land og generasjon et særlig ansvar. 411 

 412 

DISSENS 10: Et mindretall på én vil legge til følgende setning:  413 
Klimaproblemene er globale og krever internasjonalt samarbeid. For klimaet er det de totale 414 
utslippene som har betydning, ikke hvor utslippene skjer. 415 

 416 

SV vil: 417 

• Ha et nullutslipps-Norge. Utslipp av klimagasser i Norge må reduseres med minst 50 418 
prosent innen 2030, og det må fastsettes et mål om at Norge må være fossilfritt innen 419 
2040.  420 

DISSENS 11: et mindretall på to vil erstatte punktet over med følgende: 421 
• Ha et CO2-negativt Norge. Norge skal ha en aktiv klimapolitikk internasjonalt og 422 

nasjonalt. Med etablering av internasjonale markeder for klimakvoter skal Norge kjøpe 423 
kvoter og skrote dem. Slik kan Norge redusere verdens klimagassutslipp med mer enn 424 
våre egne utslipp. 425 

 426 

• Kutte utslipp raskt. For at Norge skal bidra med sin rettferdige andel må vi redusere 427 
egne klimagassutslipp med mellom 2 og 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig.  428 

DISSENS 12: et mindretall på én vil fjerne ordet «egne». 429 

 430 
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• Øke den internasjonale klimainnsatsen. Det bør lages en opptrappingsplan slik at 431 
de totale bevilgningene til internasjonale klimatiltak økes årlig frem mot 2020. Det er 432 
avgjørende at det settes av betydelige midler til Det grønne klimafondet og at 433 
finansieringen av det norske klima- og skoginitiativet økes. 434 

• Bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at 435 
finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet og ikke brukes av 436 
industriland for å oppfylle våre utslippsforpliktelser. I tillegg vil vi arbeide for at det 437 
innføres et regelverk som stiller krav til at offentlige innkjøp av varer ikke skal bidra til 438 
tap av regnskog.  439 

 440 

Bare nullutslipp er godt nok 441 
Klimaforskere verden over er overveldende enig om at det haster å stoppe den globale 442 
oppvarmingen. SV tar ansvaret på alvor, og mener vi må til null utslipp så fort som overhodet 443 
mulig. Minst to tredjedeler av oljen i verden må bli liggende i bakken, og vi må slutte med 444 
investeringer som er avhengig av fossil energi. Veien til nullutslipp er også veien til innovasjon og 445 
til nye arbeidsplasser som varer. Vi vil styrke grønne næringer der vi er verdensledende og der 446 
Norge kan bli det i framtiden. 447 

SV vil: 448 

• At Norge skal la olje bli l iggende til beste for klima og i respekt for 449 
framtidige generasjoner. SV går mot utbygging av nye oljefelt og nye 450 
konsesjonsrunder før man har avklart hvor stor del av det gjenværende karbonbudsjettet 451 
innenfor Paris-avtalen som er Norges rettmessige andel.  452 

DISSENS 13: Et mindretall på én vil stryke punktet over. 453 

 454 

• Gå inn for varige petroleumsfrie områder i Lofoten, Vesterålen og Senja, 455 
Møreblokkene og Skagerak. 456 

• At Norge skal realisere nullutslipps-teknologi i alle norske industrigrener. 457 
Industriens energibruk skal være fossilfri. Norge skal være verdensledende på fornybare 458 
reduksjonsmidler i metallindustrien. Det skal bygges opp en industrisatsing på utvikling 459 
av biobaserte kjemikalier og drivstoff og Norge skal realisere CO2-fangst fra 460 
industriutslipp. 461 

• Ha grønne skatter og avgifter. Vi vil innrette skatte- og avgiftssystemet på et nivå 462 
som vil gi betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig 463 
fordelingsprofil. Vi vil gradvis øke CO2-avgiften. 464 

DISSENS 14: Et mindretall på tre vil endre siste setning til følgende:  465 
Vi vil gradvis øke CO2-avgiften og gjøre den lik for alle utslippskilder.  466 

 467 

• Øke bruken av miljøavgifter. I tillegg vil vi innføre avgifter for utslippstillatelser. 468 
• Bruke statens eiermakt i Statoil.  Vi vil hindre at selskapet går inn i nye olje- og 469 

gassprosjekter i Norge og i utlandet. 470 
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• Lage tydelige sektorvise klimamål. Det må lages separate utslippsmål og 471 
karbonbudsjett for samtlige utslippssektorer i Norge. 472 

• Kutte klimagassutslipp fra import. Vi vil etablere et eget regnskap for utslipp i 473 
utlandet forårsaket av varer som importeres til Norge, og sette konkrete, tallfestede mål 474 
for reduksjon av disse utslippene i samme takt som øvrige utslipp. 475 

• Utrede ordninger med karbonavgift til fordeling. Dette er ordninger der 476 
klimaavgifter kreves inn og deles ut som kontantbetalinger til befolkningen. 477 

DISSENS 15: Et mindretall på en vil stryke punktet over.  478 

 479 

Jernbanen skal binde landet sammen 480 
I 2015 lå tre av Europas elleve mest trafikkerte innenlands flyruter i Norge. Skal vi nå null 481 
utslipp må mye av den trafikken over på jernbanenettet. Lyntog mellom de store byene vil både 482 
være en raskere, hyggeligere og mer miljøvennlig transportform. I tillegg må vi fornye dagens 483 
nett og frakte mer gods på banen.  484 

SV vil: 485 

• Gå mot nye rullebaner på flyplassene i de store byene for å hindre økt flytrafikk. 486 
• Prioritere å ferdigstille byggingen av InterCity-triangelet og la dette være 487 

begynnelsen på en satsing på et lyntognett som binder landet sammen. 488 
• Starte planleggingen av lyntog etter flerbrukskonseptet mellom de store 489 

byene. Dette vil være et konkurransedyktig alternativ til flytrafikken, og ha stor 490 
betydning for reduksjon i klimagassutslippene.  491 

DISSENS 16: et mindretall på én vil endre til «Utrede planleggingen av lyntog …» i kulepunktet 492 
over. 493 

 494 

• Utrede jernbane i Nord-Norge basert på oppdatert kunnskap. En jernbanestrekning 495 
i nord må utredes og alle strekninger som i dag har dieseltog må ta i bruk hydrogen eller 496 
elektrifiseres. 497 

• Reversere privatiseringen og konkurranseutsettingen av jernbanen. Vi vil at 498 
jernbanen i Norge skal være eid av fellesskapet. 499 

• Flytte gods fra vei til sjø og bane. For at mer av godstransporten skal over fra vei 500 
til bane og sjø, kreves blant annet kjøreavgift på lastebiler, etableringsstøtte til nye 501 
sjøtransporttilbud, moderniserte godsterminaler og annen styrking av regulariteten i 502 
jernbanenettet. På lang sikt må også deler av godstransporten integreres i lyntognettet. 503 

  504 
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Miljøvennlig transport 505 
Transport av gods og mennesker er den sektoren som slipper ut mest klimagasser i Norge, i 506 
tillegg til at den bidrar til lokal forurensning. Mye av dagens trafikk og frakt er unødvendig, og 507 
kunne vært unngått om handel og tjenester var plassert mer tilgjengelig og lettere å komme seg 508 
mellom. SV vil ha en mer fornuftig planlegging av lokalsamfunn og byer som gir flere muligheten 509 
til å gå, sykle og reise kollektivt.  510 

SV vil: 511 

• At veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. For å styre mot dette målet, skal 512 
man bruke avgiftssystemet til å sikre at 9 av 10 nye biler som selges i 2020 skal være 513 
nullutslippsbiler. 514 

• Planlegge kompakte og trivelige byer. Føre en arealpoltitikk som reduserer 515 
transportbehovet, ivaretar grøntareal og fremmer levende sentrum i byer og tettsteder. 516 

• Sette sykkelen og fotgjengerne foran fremkommelighet for biltrafikken. I 517 
areal- og transportplanlegging skal myke trafikanter prioriteres først. Vi vil ha økt 518 
utbygging og vedlikehold av sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier. 519 

• Styrke finansieringen til kollektivtransporten. Ordningen med bymiljøavtaler 520 
som finansierer kollektivtrafikk må utvides til flere byer. I bymiljøavtalene må staten 521 
forplikte seg til å bygge ut infrastruktur og bidra økonomisk til drift av 522 
kollektivtransport, forutsatt at kommuner og fylker følger opp med miljøvennlig 523 
arealplanlegging og effektive restriktive tiltak som reduserer biltrafikken.  524 

• Motarbeide nye kapasitetsutvidende veier i sentrale strøk og ja til nullvekst 525 
i persontrafikken. Målet om at persontransportveksten i byområdene skal tas med 526 
kollektivtransport, sykling og gåing bør utvides til alle by- og tettstedsområder med 527 
kapasitetsutfordringer, og minimum alle byområder som er aktuelle for bypakker.  528 

• Ha en parkeringspolitikk som reduserer biltrafikken. Vi vil ha fordelsbeskatning 529 
av gratis parkeringsplasser i områder med avgiftsbelagt parkering, og fjerne 530 
parkeringsplasser der det kommer i konflikt med utbygging av sykkel- og gangveier. 531 

• Prioritere trygge veier og bedre ferjetilbud i distriktene. Vedlikehold, 532 
sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet og bedre ferjetilbud skal prioriteres framfor 533 
store prestisjeprosjekter som ferjefri E39.   534 

• Gjøre det mulig å ikke ha egen bil også i distriktene. Vi vil satse på godt og 535 
regelmessig busstilbud i distriktene kombinert med bestillingsdrosjer der det ikke er 536 
hensiktsmessig med faste ruter. 537 

• Satse på intelligente transportsystemer. Det må gjennomføres forsøksprosjekt med 538 
selvkjørende biler og teknologi for transportstyring. Ansvarsforhold må avklares og 539 
behovet for ekstra tilrettelegging av offentlige veier må utredes. 540 

• Ha nullutslipp i sjøtransporten og landstrøm til skip. Vi vil satse på 541 
finansieringsordninger og statlige investeringer som gjør norske verft i stand til å satse 542 
på utvikling av nullutslippsfartøy og bruke offentlige anbud til å etterspørre teknologien. 543 
Dette vil både gi teknologiutvikling og grønne arbeidsplasser.  544 

• Nasjonalt ungdomskort. Hele ungdomsgenerasjonen må lære at det alltid er best og 545 
billigst å reise med tog, buss og båt. Vi vil ha et månedskort som gjelder for reiser i hele 546 
landet for alle under 20 år. 547 

  548 
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DISSENS 17: Et mindretall på to ønsker å endre punktet over til følgende:  549 
• Nasjonalt ungdomskort til 250 kroner. Hele ungdomsgenerasjonen må lære at det 550 

alltid er best og billigst å reise med tog, buss og båt. Vi vil ha et månedskort som gjelder 551 
for reiser i hele landet for alle under 20 år. 552 

 553 

Ingen arter å miste 554 
Natur og arter forsvinner i et urovekkende tempo. I Norge finnes de fleste truede artene i skogen, 555 
kulturlandskapet, elver og sjøen. I dag er utbygging av nye områder den største trusselen mot 556 
naturmangfoldet, og i tillegg gjør klimaendringene stadig større skade. Vi må vi ta vare på 557 
artenes leveområder, både gjennom å verne uberørt natur og videreføre de lange tradisjonene vi 558 
har for fornuftig bruk av naturressursene. 559 

SV vil: 560 

• Utarbeide et økologisk grunnkart for naturen. For å ta vare på naturen trengs det 561 
kunnskap om naturen. For å sikre en god forvaltning og planlegging må man kartlegge 562 
naturtyper, landskapstyper og arter, slik at man sikrer en kunnskapsbasert forvaltning. 563 

• Sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. Samtidig vil i 564 
prioritere konfliktdempende tiltak og hensyn til beitenæringen.  565 

DISSENS 18: Et mindretall på to ønsker å endre punktet over til følgende:  566 
• Sørge for bedre balanse mellom beitenæringa og ivaretakelsen av de fire 567 

store rovdyrene i Norge. 568 

 569 

• Opprette marine verneplaner med reelt vern. Utarbeide helhetlige marine 570 
verneplaner med mål om at 10 prosent av havområdene innenfor territorialgrensen skal 571 
vernes.  572 

• Ta særlig ansvar for sjøfuglbestandene. Sette i gang en redningsaksjon for å ta 573 
vare på truede sjøfugler langs kysten. 574 

• Utarbeide en opptrappingsplan av prioriterte arter og naturtyper. Vi vil 575 
styrke innsatsen for å ta vare på natur som er truet. 576 

• Forsvare verneplanene for vassdrag. Vi vil ikke øke kraftproduksjonen ved å åpne 577 
for konsesjonsbehandling i verna vassdrag og vi vil utarbeide en egen verneplan for 578 
kystnær vassdragsnatur. 579 

• Ta kampen for villaksen. Vi vil innføre krav om at all oppdrettslaks dobbeltmerkes 580 
innen 2020, på en måte som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores. 581 

• Utarbeide ny nasjonalparkplan. Vi vil særlig prioritere forslag til nasjonalparker 582 
som gjør at man når målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur. 583 

• Ta vare på artsrikdommen i kulturlandskapet. Vi vil utvide dagens ordning med 584 
utvalgte naturlandskap der man sikrer skjøtsel. Utnevne arter i kulturlandskapet til 585 
prioriterte arter. 586 

• Ta vare på villreinen. Vi vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av våre 587 
villreinbestander og deres leveområder. 588 
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• Sikre de truede artene i skogen.  Lage en opptrappingsplan for hvordan Norge skal 589 
nå målet om 10 prosent vern av den produktive skogen, og prioritere vern av gammelskog 590 
først. Samtidig vil vi jobbe for å bekjempe introduserte arter. 591 

• Bekjempe fremmedarter i naturen. Vi vil styrke arbeidet for å forebygge, kartlegge 592 
og bekjempe spredningen av fremmede arter i norsk natur. 593 

• Bekjempe naturkriminalitet. Vi vil styrke Økokrim slik at de blir i stand til å 594 
avdekke og bekjempe alvorlig miljøkriminalitet. 595 

• Sikre friluftslivets naturgrunnlag. Vi vil grunnlovsfeste allemannsretten og sikre 596 
gode rammer for bruk og vern i våre verneområder.  597 

• Prioritere stille natur. Ro og stillhet er en viktig del av friluftsliv og naturopplevelser. 598 
Motorisert ferdsel i utmark skal begrenses til nyttekjøring. 599 

DISSENS 19: et mindretall på to vil stryke punktet over. 600 

 601 

Energipolitikk for fremtiden 602 
Norge har store fornybare energiressurser, og teknologien gjør det allerede mulig å erstatte fossil 603 
energi i transport, industri og oppvarming. Varer og tjenester produsert med fornybar kraft vil 604 
dessuten være et konkurransefortrinn i en mer miljøbevisst verden. Derfor er det viktigste 605 
punktet i SVs energipolitikk å fase ut fossil energi i Norge.  606 

Den enkleste måten å sikre nok energi på er å få en slutt på dagens energisløsing. SV vil ha 607 
smartere hus og industriprosesser, og bruke ny teknologi som produserer energi lokalt. Da trengs 608 
færre inngrep i naturen. Når kraft skal bygges ut, må hensynet til naturmangfoldet veie tyngst.  609 

SV vil: 610 

• Fase ut fossil energi i Norge. Vi vil ha en nasjonal plan for omlegging fra fossil til 611 
klimavennlig og fornybar energibruk i alle sektorer, der lavere energibehov og omstilling 612 
til fornybar energi er førende. 613 

• Satse på energieffektivisering. Vi vil utnytte potensialet for energieffektivisering og 614 
energisparing både i industri, næringsbygg og husholdninger. 615 

• At alle nye bygg skal være fossilfrie og energismarte. I løpet av perioden skal 616 
passivhus-standard innføres for nye bygg, og nesten-null-energibygg vedtas som standard 617 
fra 2020. SV vil revidere de tekniske byggeforskriftene slik at de i større grad legger vekt 618 
på energieffektivisering, inneklima og innovasjon.  619 

• Sikre naturverdier ved kraftutbygging. SV mener det er riktig å bygge ut ny 620 
fornybar energi og øke overføringskapasiteten i norske kraftlinjer. Vi vil endre lovverket 621 
og rammene for satsing på fornybar energi slik at de sikrer helhetlig planlegging, 622 
involvering av lokalsamfunnet og ivaretakelse av viktige naturverdier i 623 
konsesjonsprosessene. 624 

• Sikre naturverdier ved utbygging av kraftlinjer. Ved utbygging av nye kraftlinjer 625 
må det velges traseer og utbyggingsformer som gir minst mulig skade på 626 
naturmangfoldet. SV vil åpne for at det kreves anleggsbidrag fra de som utløser behovet 627 
for nye linjer.  628 

• Gå i mot kraftutbygging i vernede vassdrag. Det bør ikke åpnes for 629 
konsesjonsbehandling av utbygging i vernede vassdrag. Ved store flomskader må 630 
alternative metoder for flomvern vurderes, herunder naturens egen flomdempende evne. 631 
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• Sikre naturverdier i allerede utbygde vassdrag. Revisjon av konsesjonsvilkårene 632 
for kraftutbygging skal bidra til gode miljøtiltak og reelle miljøforbedringer som i størst 633 
mulig grad sikrer det naturlige artsmangfoldet i de utbygde vassdragene. 634 

• Utnytte eksisterende vannkraft bedre. Vi vil ha økt satsing på teknologiutvikling 635 
som bidrar til bedre utnyttelse av norske vannkraftanlegg. 636 

• Modernisere kraftsystemet. Vi må satse på teknologiutvikling og digitalisering for 637 
effektiv kraftdistribusjon med høy person- og leveringssikkerhet. Vi vil tilrettelegge for 638 
flere storskala pilot- og demoanlegg innen fornybar energi, smarte nett i samspill med 639 
energismarte bygninger og lagring av energi. 640 

• Utvikle kunnskap og kompetanse på fornybar energi. Vi vil ha økt satsing på 641 
infrastruktur for forskning og undervisning. Velfungerende nasjonale laboratorier er 642 
avgjørende for videreutviklingen av norsk kompetanse på fornybar energi. 643 

• Satse på nye former for fornybar energi. Det må satses på økt produksjon av blant 644 
annet annengenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi og bølgekraft. Havvind bør 645 
utvikles videre samtidig som potensielle konflikter med marin natur og ressursutnyttelse 646 
må minimeres. 647 

• Stille strenge krav ved utbygging av vindkraft på land. For SV er hensynet til 648 
naturmangfold aller viktigst når vi skal velge hvilke vindkraftprosjekter vi vil ha. 649 
Hensynet til andre næringer og støy er også viktig, mens rene estetiske hensyn er mindre 650 
viktig. 651 

• Ha en storstilt satsing på solceller og annen småskala energiproduksjon og 652 
lagring. Småskala energiproduksjon kan i framtiden dekke store deler av energibehovet 653 
til norske bygg og anlegg og redusere behovet for stor kraftutbygging og kraftlinjer. 654 

• Gå i mot gasskraft uten CO2-håndtering. Det må ikke tillates bygging av 655 
gasskraftverk uten CO2-håndtering og eksisterende gasskraftverk må renses. SV vil 656 
arbeide for at minst ett demonstrasjonsprosjekt for rensing av et stort CO2-utslipp i 657 
industrien blir vedtatt i løpet av neste stortingsperiode. 658 

• Jobbe for å stenge atomkraftverk i Norges nærområder. Norge må være en 659 
pådriver for arbeidet med å rydde opp i atomavfall. SV arbeider for en styrt avvikling av 660 
reaktoren i Halden.  661 

• Kreve statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for å kunne gå 662 
inn for å bygge ytterligere mellomlandsforbindelser for kraft.  Nye 663 
kabelprosjekter skal vurderes opp mot industriens konkurransekraft og mulighetene for å 664 
bruke kraft nasjonalt slik at det bidrar til utfasing av fossil energibruk. Et unntak fra 665 
kravet om samfunnsøkonomisk lønnsomhet er at vi vil utrede bygging av ny forbindelse 666 
til Russland i nord for å kunne legge ned atomkraftverket på Kolahalvøyen. 667 

DISSENS 20: Et mindretall på én vil erstatte punktet over med følgende: 668 
• Foredle kraften i Norge. Norsk vannkraft skal brukes til klimavennlig industri, ikke 669 

selges på kraftbørsen. Kraftoverskuddet skal brukes ved å anlegge mer kraftforedlende 670 
industri i Norge. 671 

  672 
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Miljøvennlig hverdag 673 
Store deler av klimagassutslippene kommer fra produksjon av maten vi spiser, klærne vi går i og 674 
tingene vi bruker. SV vil ha et samfunn der forbrukeren skal kunne stole på at varene de kjøper 675 
hverken har skadet naturen, andre mennesker eller er helsefarlige for dem selv. Vi må slutte å 676 
produsere ting som ikke kan lages på en bærekraftig måte, og tilrettelegge for mer miljøvennlig 677 
forbruk. 678 

SV vil: 679 

• Gi varer utvidet reklamasjonsfrist for å skape insentiver hos produsentene til å øke 680 
varers levetid og kvalitet. Varers levetid skal opplyses ved kjøp og vi vil etablere en 681 
offentlig portal for sammenligning av priser og kvalitet på produkter. 682 

• Gjøre det billigere å reparere tingene vi har. Vi vil ha høyere konkurranse om 683 
reparasjon av varer. Vi vil stille krav om åpenhet rundt elektronikk slik at alle varer kan 684 
repareres hos alle profesjonelle reparatører.  685 

• Bruke økonomiske insentiver for gjenbruk og redusert forbruk. Vi vil innføre 686 
flere panteordninger og miljøavgifter på produkter med betydelig miljøbelastning i 687 
produksjonen. Vi vil også pålegge kommunene å ha gode kildesorteringsordninger. 688 

• Stimulere til mer deling. Vi vil premiere private ordninger for deling av varer som 689 
bidrar til redusert miljø- og klimabelastning for eksempel gjennom støtteordninger, og 690 
opprette offentlige delingstjenester for ulike varer etter modell fra folkebibliotekene og 691 
bysykkelordningene. 692 

• Redusere kjøttforbruket i Norge. Vi vil forby salg av kjøtt med tap for å redusere 693 
matsvinnet og øke forståelsen for kostnaden ved å produsere kjøtt. 694 

• Innføre en matkastelov for dagligvarebransjen og matprodusentene. En slik 695 
lov bør omfatte så mange matvarer som mulig, samtidig som den på best mulig måte 696 
ivaretar hensyn til matsikkerhet og bedriftenes behov for inntjening. 697 

• Innføre en avgift på matsvinn fra dagligvarebransjen og matprodusentene. 698 
Det må lønne seg å redusere matsvinn som av ulike årsaker ikke kan omfattes av en 699 
matkastelov. 700 

• Bruke miljøavgifter aktivt. Vi vil innføre en miljøavgift på all bruk av miljøgifter som 701 
står på Miljødirektoratets prioritetsliste. 702 

• Skjerpe inn kravene til miljømerking. Vi vil faremerke produkter som inneholder 703 
miljøgifter og klassifisere dem som farlig avfall. Vi vil jobbe for full åpenhet om hvilke 704 
miljøgifter forskjellige produkter inneholder, og om arbeids- og utslippsforhold ved 705 
fabrikker som lager de miljøgiftholdige produktene vi importerer. 706 

• Bekjempe marin forsøpling. Vi vil jobbe for internasjonale avtaler som bekjemper 707 
marin forsøpling og mikroplast, og lage en nasjonal plan for opprydning av søppel på 708 
norske strender og i norske fjorder. 709 

• Styrke innsatsen for giftopprydning i fjordene. Det skal være trygt å spise sjømat 710 
fra alle fjorder og havner i Norge. 711 

• Innføre en panteordning for fritidsbåter. Vrakene skal på fyllinga, ikke i naturen. 712 

  713 
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Kunnskap 714 

Dannelse 715 
Utdanningssystemet er vår viktigste demokratibygger fordi den gir tilgang til kunnskap. 716 
Gjennom skoleløpet dannes vi som mennesker: Vi skaper felles verdier og normer for samfunnet, 717 
dyrker erkjennelsen og mestringen. Den kunnskapen og dannelsen vi har med oss fra skolen, 718 
foredles videre i hele samfunnet. Overalt der folk møtes, fra arbeidsplassen til sosiale medier, 719 
oppstår nye samtaler og kunnskapsutveksling, som kommer oss alle til gode. SV vil sikre alle 720 
muligheten til å få en god utdanning og delta på likefot i samfunnet. 721 

 722 

En heldagsskole med flere lærere 723 
I dag begrenses framtidsmulighetene for mange barn av klassebakgrunn eller hudfarge, og de får 724 
en dårligere skolegang enn de fortjener. SV vil skape en skole der barnas egne evner, drømmer og 725 
talenter avgjør hva slags valg de får i framtiden. Derfor vil vi øke antallet lærere i skolen og 726 
innføre heldagsskolen. Flere lærere vil gi et bedre læringsmiljø og elevene vil få den oppfølgingen 727 
de trenger. Mer praktisk og aktiv læring vil gjøre at flere elever kjenner mestring, bidra til trivsel 728 
og motivasjon, og gjøre barna til lærende mennesker resten av livet. I tillegg vil sunn mat og 729 
fysisk aktivitet i skolen gi både mer effektiv læring og bedre folkehelse.  730 

SV vil:  731 

• Innføre en lærernorm. Flere lærere trengs for at alle elever skal få den oppfølgingen 732 
de trenger. 733 

• At leksene skal gjøres på skolen. SV vil ha skolelekser med lærere til stede, så alle 734 
får gode muligheter til å lære det de skal. 735 

• Innføre fysisk aktivitet i skolen hver dag. 736 
• Innføre gratis skolemat. Det er bra for læring, bra for helsa og bra for trivsel og 737 

samhold. 738 
• Innføre en tillitsreform. SV vil øke det profesjonelle handlingsrommet for lærerne, 739 

med mindre kontroll og rapportering. I skolen skal det oppmuntres til forsøk og 740 
utviklingsarbeid. 741 

• Sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for lærerne og alle andre som arbeider i skolen.  742 
• Ha tidlig innsats slik at elevene får faglig grunnlag og motivasjon til å fullføre 743 

utdanningsløpet.  744 
• Lage en skole som utvikler hele mennesket. Praktisk, teoretisk, sosial og estetisk 745 

kompetanse må vektlegges gjennom hele opplæringen. 746 
• Innføre mer praktisk og variert læring. 747 
• Videreføre en restriktiv privatskolepolitikk for å ta vare på fellesskolen der 748 

elevene møtes, uansett bakgrunn.  749 
• Begrense antallet religiøse private skoler som mottar statsstøtte for å bidra til 750 

integrering og ta vare på felles møteplasser på tvers av religiøs bakgrunn. 751 
• At skolen skal være et flerfaglig fellesskap. Flere yrkesgrupper skal inn i skolen i 752 

tillegg til lærere. 753 
• Lovfeste leirskoletilbud som et tilbud til alle uavhengig av bosted. 754 
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• Øke rekrutteringen til læreryrkene, bedre lærerutdanningen og bedre ordninger for 755 
etter- og videreutdanning. 756 

• Ha et sterkt elevdemokrati som gjør skolene bedre og gir verdifull 757 
demokratiopplæring og -trening. 758 

• Modernisere foreldre-/hjemsamarbeidet slik at det tar høyde for sosiale forskjeller 759 
og integreringsutfordringene, og som ikke utfordrer lærernes faglige autonomi 760 

DISSENS 21: Et mindretall på to ønsker å erstatte «Modernisere» med «Styrke» i punktet over. 761 

  762 

• Videreutvikle valgfag i ungdomsskolen. 763 
• Ha forsøk med å fjerne eksamen i skriftlig sidemål.  764 

DISSENS 22: Et mindretall på tre vil beholde punktet over.  765 

 766 

Barnehage 767 
Gode barnehager er et fundament ikke bare for barns utvikling, men også for et stabilt familieliv 768 
med større valgfrihet og et integrert og rettferdig samfunn. Vi må sikre kvaliteten i barnehagene, 769 
slik at alle barn har det trygt i gode miljø. I de siste årene har store, kommersielle 770 
barnehagekjeder vokst fram i Norge, og vi risikerer at stadig flere av barnehagepengene ender 771 
opp som profitt for private selskaper i stedet for å brukes på barna. SV vil at barnehager 772 
hovedsakelig skal være kommunalt eid og drevet, men med rom for barnehagedrift i regi av 773 
frivillig/ikke-kommersiell sektor.  774 

DISSENS 23: Et mindretall på to ønsker å fjerne siste setning over. 775 

 776 

SV vil:  777 

• Lekens verdi skal ivaretas i barnehagen. Lek bidrar til helhetlig læring og 778 
utvikling. En snever oppmerksomhet på læring forstyrrer barns naturlige og gode 779 
utvikling.  780 

• En lovfestet bemanningsnorm der det skal være minimum én voksen per tredje barn 781 
under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år. Barn skal bli sett. 782 

• Barnehagelovens leke-, oppholds- og uteareal skal sikres. Dette er viktig for 783 
både helse og trivsel og det pedagogiske innholdet i barnehagen.  784 

• Gradvis innføring av gratis heltidsbarnehage for alle barn fra ettårs-alderen. Slik 785 
som grunnskole skal barnehage være en gratis rettighet for alle.  786 

DISSENS 24: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 787 

 788 

• Ha løpende barnehageopptak for ettåringer. 789 

 790 

OBS: DISSENS 22 har blitt 
endret, da det var en 
trykkfeil i første utgave. 
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Videregående skole 791 
Norske sekstenåringer tar et viktig livsvalg når de søker videregående opplæring. SV vil sørge for 792 
at flere har tilgang på skole i nærheten av der de bor, at de gjennomfører utdanninga og at 793 
yrkesfagelever skal få den læreplassen de trenger. Den videregående skolen skal være helt gratis, 794 
både for studiespesialiserende og yrkesfaglige programmer, og opplæringen må være relevant og 795 
praksisnær. SV vil gjøre videregående skole obligatorisk frem til elevene fyller 18 år.  796 

DISSENS 25: Et mindretall på to vil stryke siste setning i avsnittet over. 797 

 798 

SV vil:  799 

• Opprettholde et mangfoldig skoletilbud over hele landet. Opptaket til 800 
videregående opplæring skal balansere geografi og karakterer slik at flest mulig får gå på 801 
videregående skole uten å måtte flytte. 802 

• Øke gjennomføringen og læringsutbyttet gjennom en mer praktisk, variert, 803 
fleksibel og relevant opplæring i alle fag. 804 

 805 

DISSENS 26: Et mindretall på to ønsker å legge til følgende punkt: 806 
• Videreutvikle en god vurderingskultur som er rettferdig og læringsfremmende, og 807 

gjennomføre forsøk med nye eksamensformer.  808 

 809 

• Styrke rådgivertjenesten. Dårlige valg koster mye både for den enkelte og samfunnet. 810 
• Gi elevdemokratiet i videregående gode rammevilkår. Sikre at elevenes 811 

tillitsvalgte får informasjon, muligheter for deltakelse og innflytelse. 812 
• Videreutvikle alternative modeller til dagens ordning med to år i skole og to 813 

år som lærling, slik at eleven tidligere kommer i kontakt med arbeidslivet.  814 
• Lovfeste retten til læreplass. Alle offentlige aktører, kommuner og virksomheter 815 

pålegges å fastsette klare og forpliktende mål for antall læreplasser i deres regi, slik at 816 
alle får gjennomført utdanningen sin og samfunnet får nok kvalifisert arbeidskraft. 817 

• Ordningen med opplæringskontor videreutvikles for å gi bedre oppfølging av både 818 
lærlinger og lærebedrifter. 819 

• Utstyrsparken ved skolene må være moderne og attraktiv for å gjøre 820 
utdanningene attraktive og nyttige for både elever og arbeidslivet. 821 

• Lovfeste russetida og etablere en russesamskipnad som selger russeutstyr. 822 
Overskuddet skal forvaltes av russesamskipnaden. 823 

• Forsøksordning med mappevurdering i stedet for eksamen. I dag avgjør en 824 
tilfeldig dag i et tilfeldig fag en hel karakter på vitnemålet. Vi vil ha forsøksordninger 825 
med mappevurdering, der hele året og hele pensum teller på en eksternt satt karakter. 826 

 827 

DISSENS 27: Et mindretall på to vil legge til følgende punkt: 828 
• Elever skal være med på ansettelsen av lærere. Elevene vet best selv hva de 829 

trenger for å lære mer. Derfor bør de involveres når nye lærere skal ansettes.  830 
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 831 

• Gi elevene rett til anonym retting av prøver. Noen elever har ikke tillit til at de 832 
får riktig karakter for arbeidet de har gjort. Om klassen sammen ønsker anonym retting 833 
skal de få forsøke det.  834 

DISSENS 28: Et mindretall på en vil stryke dette punktet. 835 

 836 

Høyere utdanning 837 
I Norge skal alle ha lik rett til høyere utdanning, men slik er det fortsatt ikke. Økonomi, 838 
bakgrunn og kjønn spiller inn både på tilgangen til og valg av utdanning. SV vil gi flere 839 
mennesker råd og mulighet til å ta høyere utdanning, gjennom bedre studiestøtte samt flere 840 
studieplasser og studentboliger. 841 

SV vil:  842 

• Likebehandle all høyere utdanning: akademiske utdanninger, 843 
profesjonsutdanninger, kunstutdanninger og fagskole- og mesterbrev. Det gjelder 844 
finansiering, studentrettigheter, studiepoeng og innpassing i kvalifikasjonsrammeverket.  845 

DISSENS 29: et mindretall på to vil stryke punktet over. 846 

 847 

• Sikre gratis, offentlig eide og drevne universiteter, høgskoler og fagskoler, 848 
men med muligheter for private tilbydere innenfor rammen av et lovverk som sikrer 849 
kvalitet og umuliggjør utbyttemisbruk. 850 

• At dimensjonering og lokalisering av utdanninger i hovedsak skal være et 851 
politisk, statlig ansvar. Utdanningssteder skal ikke kunne nedlegges av 852 
institusjonsstyrer. Dimensjonering og plassering bør også ta hensyn til voksne studenters, 853 
næringslivets og offentlig sektors behov for utdanninger i distriktene. 854 

DISSENS 30: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 855 

 856 

• Legge større vekt på realkompetansevurderinger og muligheter til Y-veien. 857 
Det vil si opptak basert på relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra 858 
videregående skole. SV vil ha smidigere overganger mellom akademiske og yrkesfaglige 859 
utdanninger.  860 

DISSENS 31: Et mindretall på én vil stryke siste setning i punktet over. 861 

 862 

• Utvikle en nasjonal strategi for tilgang og mangfold i høyere utdanning. 863 
Innvandrere må raskt få vurdert sin real- og formalkompetanse for å kunne 864 
påbegynne/fullføre en høyere utdanning. 865 
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• Gjeninnføre demokratisk styring. Rektor skal velges, ikke ansettes. Valg av ledere 866 
på lavere nivå og partssammensatte organer skal gjeninnføres. Eksterne styremedlemmer 867 
skal velges fra et langt bredere sjikt av samfunnet enn i dag og de ansatte skal ha 868 
styreflertall. 869 

• At forsknings- og utviklingsresultater i størst mulig grad skal publiseres i 870 
gratis publikasjoner.  871 

• Innføre et nytt opptakssystem. Høyere utdanningsinstitusjoner skal hjelpes til å 872 
innføre mer rettferdige opptakssystemer der relevante karakterer teller mer og hvor de 873 
har med et større mangfold av kriterier. 874 

 875 

Forskning 876 
Forskning øker forståelsen for hvem vi er, hvor vi kommer fra og om våre omgivelser. I tillegg 877 
ruster den oss til å møte utfordringene i vår tid og løse framtidens problemer. SV vil trappe opp 878 
norsk forskning, fordi både klimaet, næringslivet og velferden avhenger av ny vitenskapelig 879 
innsikt og løsninger. Vi skal være sterke i bredden og verdensledende på noen felt. 880 

SV vil: 881 

• Øke den samlede norske forskningsinnsatsen som andel av BNP til det samme 882 
som andre industriland.  883 

• Ha forskerstyrt og mindre konkurransebasert forskning. Økt basis-884 
/grunnbevilgning til universitet, høgskoler og forskningsinstitutt. 885 

• At en større del av de statlige forskningsmidlene går direkte til 886 
institusjonene, ikke via Forskningsrådet. NFRs midler må i større grad brukes til frie 887 
og forskerinitierte prosjekter enn til programmer. 888 

• Ha gode rammevilkår for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning. 889 
Samfunnet lokalt – nasjonalt – globalt trenger bredde og mangfold i valg av temaer og 890 
perspektiver. 891 

• Øke samarbeidet mellom samfunnet, utdanningen og forskningen. Høyere 892 
utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter, arbeidslivet og de folkelige bevegelsene 893 
må i sterkere grad utveksle ønsker og melde inn behov. 894 

• At utviklingsarbeid statusmessig og økonomisk likestilles med forskning. 895 
Begge er viktige for utdanningene, for arbeidslivet og for samfunnet. 896 

• Styrke arbeidsplassen som forsknings-, utviklings- og innovasjonsarena. Det 897 
gir økt relevans, økt nytte og trekker flere med.  898 

  899 
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Studenter 900 
Det skal være både fint og godt mulig å være student – på heltid og på deltid, gjennom hele livet, 901 
også når du står i arbeidslivet. Det forutsetter gode arbeids- og læringsmiljø og ei god nok 902 
finansiering til å kunne sette studiene i første rekke.  903 

SV vil: 904 

• Ha økt vekt på kvalitet i all utdanning, inkludert praksisplasser, veiledning, 905 
mentorordning og sensurering.  906 

• Innføre elleve måneders studiefinansiering knyttet til grunnbeløpet i folketrygden 907 
på minimum 1,5 G, og gradvis hevet stipendandel.  908 

 909 

DISSENS 32: Et mindretall på én vil legge til følgende punkt:   910 

• At utdanning skal gi pensjonspoeng. 911 

 912 

• Bygge flere og billigere studentboliger uten å fire på kvaliteten. Det skal bygges 913 
fem tusen nye studentboliger i året. 914 

   915 

Livslang læring – en etterutdanningsreform 916 
Dagens arbeidsliv er i konstant endring og for å være oppdatert trenger folk påfyll av kunnskap 917 
og kompetanse gjennom hele yrkeslivet. SV vil gi alle muligheten til å utvikle sine evner gjennom 918 
hele livet, både fordi det gjør individene lykkeligere, og fordi det gir samfunnet mer kvalifisert 919 
arbeidskraft og bedre kvalitet på tjenestene som utføres. Vi skal ikke tillate arbeidsgiverne å 920 
presse kompetansen og lønna ned, for da taper vi alle i det lange løp. 921 

SV går inn for en etterutdanningsreform der partene i arbeidslivet, i samarbeid med staten, 922 
innfører rett til etterutdanning for alle arbeidstakere i Norge. Det bør settes av midler i 923 
lønnsoppgjørene til finansiering av reformen. Staten bør bidra med midler slik at reformen kan 924 
innføres raskt. Når midlene tas ut skal bestemmes av den enkelte arbeidstaker i samarbeid med 925 
arbeidsgiver.  926 

SV vil: 927 

• Ha en etter- og videreutdanningsreform der arbeidstakerne får rettigheter til 928 
betalt permisjon for etter- og videreutdanning. 929 

• Utvide ordningen med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og 930 
Basiskompetanse i frivilligheten (BKF), opplæring på arbeidsplassen og i 931 
frivilligheten i grunnleggende ferdigheter for voksne, slik som lesing, skriving, regning, 932 
digitale og muntlige ferdigheter. 933 

• Stimulere universiteter, høgskoler, fagskoler og studieforbund til å skape 934 
mer fleksible studiemuligheter. Studier bør kunne gjøres på internett, via regionale 935 
studiesentre eller andre «utenfor campus»-løsninger samtidig som man er i arbeid. 936 



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                                             sv.no   
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                                                  post@sv.no    31 

• Sikre studieforbundenes finansiering og rolle, både som tilbydere av formelt 937 
kompetansegivende studier og av kurs til allmenn nytte. 938 

• At kurs og annen ikke-formell kompetanse enklere skal kunne 939 
sammenliknes med formell kompetanse gjennom et system for innplassering i det 940 
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.  941 

• Gi NAV-støtte til å ta høyere utdanning til folk som av ulike grunner står utenfor 942 
arbeidslivet – «utdanningslinja» skal ha likeverdig oppmerksomhet som «arbeidslinja». 943 

  944 
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Feminisme – for frihet og likestilling 945 

Over hundre år etter at norske kvinner fikk stemmerett er fortsatt friheten til halve befolkningen 946 
begrenset. Kvinner er underrepresentert i maktposisjoner og kvinner eier mindre og tjener 947 
mindre enn menn. Gutter og jenter møtes fra fødselen av med ulike forventninger. SV er et 948 
feministisk parti. Vi må bekjempe alle former for kjønnsdiskriminering, kjønnsundertrykkelse og 949 
maktforskjeller mellom menn og kvinner. 950 

SV vil: 951 

• Arbeide for økonomisk likestilling i arbeidslivet, likelønn og lovfestet og reell rett til 952 
heltidsarbeid. 953 

• Sikre felles omsorgsplikt og omsorgsrett for menn og kvinner gjennom tredelt 954 
foreldrepermisjon. 955 

• Kjempe for at minoritetskvinner og kvinner med innvandrerbakgrunn sikres 956 
selvstendige rettigheter og økonomisk frihet. 957 

• Arbeide for å få flere kvinner inn i politiske og offentlige styrer, råd og 958 
utvalg. 959 

• Styrke kvinners rettigheter gjennom internasjonal politikk. 960 
• Bidra til åpnere og mer fleksible kjønnsroller gjennom aktivt holdingsendrende 961 

arbeid i skoler og barnehager, slik at gutter og jenter skal vokse opp med trygghet og 962 
frihet til å ta sine egne valg. 963 

• Bekjempe all diskriminering, vold og trakassering på grunnlag av seksuell 964 
orientering og kjønnsuttrykk, og åpne for et tredje kjønn. 965 

• Jobbe for større samfunnsmessig innsats mot vold i nære relasjoner og 966 
seksuell trakassering av kvinner. 967 

• Arbeide mot kjøp og salg av mennesker i form av prostitusjon, porno og 968 
strippeklubber. 969 

 970 

Et likestilt arbeidsliv 971 
Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men fremdeles er arbeidslivet 972 
sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner, og særlig de med 973 
kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. 974 
Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns 975 
valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og utdanning.  976 

SV vil: 977 

• Sikre lovfestet og reell rett til heltid, og frihet gjennom turnusordninger som gjør 978 
det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. Det offentlige skal fremme 979 
heltidskultur som arbeidsgiver. 980 

• Lovfeste 37,5 timers arbeidsuke.  981 

DISSENS 33: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 982 

 983 
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• Legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 6-timersdagen som 984 
langsiktig mål samt gjennomføre langsiktige forsøk med forkortet arbeidstid. 985 

DISSENS 34: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 986 

 987 

• Utfordre kjønnsrollemønstrene ved å gjennomføre en landsdekkende programsatsing 988 
for frie utdanningsvalg, samt vurdere om likestillingsstipend for underrepresenterte 989 
kjønn kan inspirere til utradisjonelle utdanningsvalg. 990 

• Støtte likestillingsavtaler. SV vil fremme støtte til avtaler mellom partene i 991 
arbeidslivet som fremmer likestilling og initiativer som fremmer likelønn, eksempelvis en 992 
likelønnspott. 993 

• Redusert skatt for likelønn gjennom å utvikle en skattefradragsordning for bedrifter 994 
som reduserer ulikelønn. 995 

• Bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre likestilling i 996 
arbeidslivet.  997 

• Arbeide for endringer i yrkessykdomsregelverket slik at de kvinnedominerte 998 
arbeidsplassene har de samme rettighetene og den samme kompensasjonen som de 999 
mannsdominerte yrkene. 1000 

• Opprette abortklinikker i utlandet for å bidra til kvinners frihet flere steder i 1001 
verden. 1002 

 1003 

Feminisme og religion  1004 
I et moderne samfunn er det avgjørende at alle over 15 år skal stå fritt til å velge sitt livssyn og 1005 
sine religiøse praksiser. I dag opplever fortsatt noen unge i Norge sosial kontroll og tvang i sine 1006 
religiøse miljøer. Den viktigste kampen for frigjøring i trossamfunnene skjer nedenfra, og SV vil 1007 
støtte feministiske, kvinnefrigjørende og skeive initiativer i trossamfunnene. 1008 

SV vil: 1009 

DISSENS 35: Et mindretall på fire vil ha inn følgende punkt: 1010 
• Forby rituell omskjæring av gutter.  1011 

 1012 

DISSENS 36: Et mindretall på én vil ha inn følgende punkt: 1013 
• Åpne for forbud mot ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner der det 1014 

er nødvendig for kommunikasjon i utdanningssituasjon eller annen yrkesutøvelse. 1015 

  1016 
• Gi økonomisk hjelp mot diskriminering gjennom å støtte et mangfold av 1017 

organisasjoner som arbeider for å styrke rettighetene til kvinner og LHBT-befolkningens 1018 
rettigheter innenfor religiøse samfunn. 1019 

• Stoppe støtte til diskriminering gjennom å fjerne statsstøtten til trossamfunn som 1020 
benytter seg av unntaksadgangen i likestillingsloven.  1021 

DISSENS 37: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 1022 
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Vold, overgrep og seksuell trakassering 1023 
Undersøkelser i Norge viser et stort omfang av vold og overgrep, særlig mot jenter og kvinner. 1024 
Redsel for seksuelle overgrep og trakassering fører ikke bare til individuell lidelse, men begrenser 1025 
også kvinners frihet på mange plan: alt fra privatsfæren til bylivet og sosiale medier. Vi må skape 1026 
et samfunn der folk kan bevege seg og engasjere seg uten frykt. Også gutter og menn utsettes for 1027 
voldtekt og seksuell trakassering. En fellesnevner for vold og overgrep mot begge kjønn er at de 1028 
ofte tillates å foregå i det skjulte på grunn av tabuer. Samfunnet har et ansvar for å gi 1029 
oppmerksomhet og tilbud til alle som utsettes for vold og seksuell trakassering. 1030 

SV vil:  1031 

• Sikre gode rammer for krise- og incestsentre over hele landet. Krisesentre skal 1032 
ikke ut på anbud. 1033 

• Ha et helhetlig og likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom lovfesting 1034 
av tilbud om overgrepsmottak. 1035 

• At etterforskning av voldtektssaker skal prioriteres høyere. 1036 
• At helsevesenet skal ta ansvar for å avdekke vold og overgrep, blant annet 1037 

gjennom svangerskapsomsorgen. 1038 
• Sørge for opplæring for studenter ved at studenter og elever som tar helse- og 1039 

sosialfag eller utdanning relatert til politi, rettsvesen, skolevesen og barnehage, får 1040 
nødvendig kunnskap om vold og overgrep. 1041 

• Bygge ut hjelpe- og behandlingstilbudet til både ofre, voldsutøvere og overgripere, 1042 
herunder tilbudet til unge overgripere. 1043 

• Styrke hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon, og sikre at det settes av 1044 
ressurser til å håndheve sexkjøpsloven, som forbyr kjøp av sex, sterkere enn i dag. 1045 

• Prioritere voldtektsmottakene innenfor helsevesenet. 1046 
• Sørge for at alle som har blitt utsatt for voldtekt får tilbud om gratis 1047 

psykologhjelp. 1048 

 1049 

Skeiv politikk 1050 
I Norge skal alle ha frihet og trygghet til å være den de er og elske den de vil. I dag utsettes 1051 
mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-befolkningen) for diskriminering, og 1052 
særlig blant barn og unge i denne gruppen er mobbing og selvmordstanker overrepresentert. Vi 1053 
vil ha en norsk kultur der homo ikke lenger er et skjellsord, og vi skal bekjempe kulturell og 1054 
religiøs undertrykking av seksuell orientering og/eller kjønnsuttrykk.  1055 

SV vil: 1056 

• Ikke åpne for reservasjonsrett. Syn på seksuell orientering skal ikke gi 1057 
helsepersonell reservasjonsrett for eksempel ved henvisning til assistert befruktning 1058 

• At den såkalte HIV-paragrafen fjernes. 1059 
• At det innføres av en alternativ juridisk kjønnskategori. 1060 
• Jobbe for styrket kjennskap til og kompetanse på ulike seksuelle 1061 

orienteringer og kjønnsuttrykk, for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i 1062 
skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre instanser. 1063 
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• Bedre kunnskapsgrunnlaget om LHBT-personer som selger sex, og målretta 1064 
hjelpetiltak som retter seg mot sårbare ungdommer.  1065 

• Støtte arbeidet med Skeivt Arkiv ved Universitetet i Bergen. 1066 

  1067 
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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 
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Innvandring og integrering 1260 

Innvandring – asyl 1261 
Det norske samfunnet er stabilt og sikkert for de fleste av oss som bor her, i sterk motsetning til 1262 
områder der folk må flykte fra krig, urettferdighet og forfølgelse. De som kommer til oss og søker 1263 
om asyl skal få en faglig grundig, individuell og rask behandling av sin søknad, mens de som ikke 1264 
har krav på beskyttelse skal returneres raskt. Vi skal føre en rettferdig, solidarisk og rettssikker 1265 
asylpolitikk, og dessuten bidra til en verden hvor færre mennesker drives på flukt – derfor må 1266 
Norge forsterke både den humanitære innsatsen, klimainnsatsen og bistandsinnsatsen. 1267 

SV vil:  1268 

• Styrke hensynet til barnets beste. Barnets beste skal gå foran 1269 
innvandringsregulerende hensyn.  1270 

• Oppheve midlertidig opphold. Ordningen med midlertidig opphold for enslige 1271 
mindreårige asylsøkere må oppheves. Trenger du beskyttelse skal du få fast opphold. 1272 

• At Norge skal ratifisere den nye tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen. 1273 
Dette gir barn klagerett direkte til FN.  1274 

• At flyktningkonvensjonen endres for å ivareta barns rettigheter bedre og at 1275 
personer drevet på flukt som følge av miljøkatastrofer får beskyttelse.  1276 

• Øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot.  1277 
• Sørge for at ofre for menneskehandel skal ha rett til asyl. 1278 
• Fjerne treårsregelen. Treårsregelen bør erstattes med et system som ikke gjør kvinner 1279 

sårbare for overgrep og utnytting. Treårsregelen er en regel som fratar den som er 1280 
kommet til Norge gjennom ekteskap retten til å bli her om skilsmisse tas ut innen tre år 1281 
etter giftermålet.  1282 

• Sikre kort saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden i asylsaker skal ikke overgå 6 1283 
måneder. Opprette en egen domstol for utlendingssaker til erstatning for 1284 
Utlendingsnemda.  1285 

• Fjerne krav som gjelder familiegjenforening. Det skal ikke være krav til verken 1286 
inntekt eller botid for gjenforening med nærmeste familie. Det skal være en 1287 
grunnleggende rettighet å kunne gjenforenes med sin nærmeste familie. 1288 

• At kommunene i langt større grad driver mottak selv og kobler det som skjer der 1289 
på integreringsarbeidet de driver.  1290 

 1291 

Integrering 1292 
Når mennesker får delta i samfunnet og føler seg nyttige og verdsatt blir de lykkeligere, samtidig 1293 
som fellesskapet fungerer bedre. Den som skal bli godt integrert trenger muligheten til å komme i 1294 
arbeid raskest mulig og et fungerende nettverk i lokalsamfunnet. For en aktiv deltakelse i 1295 
samfunnet er det avgjørende å få tilstrekkelig informasjon om rettigheter og plikter i det norske 1296 
samfunnet, og muligheter for å lære språk ut fra egne forutsetninger. 1297 

  1298 
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SV vil:  1299 

• Innføre midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere. Åpne for at asylsøkere, så 1300 
raskt søknaden er registrert, skal kunne endre den til søknad om arbeidstillatelse, 1301 
forutsatt at vilkårene for arbeidstillatelse er oppfylt. 1302 

• Styrke introduksjonsprogrammet og voksenopplæring. Tilby opplæring i norsk 1303 
og samfunnskunnskap som er individtilpasset og kvalifiserende.  1304 

• Styrke den barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden.  1305 
• Rett til barnehageplass til alle barn. Sikre at alle barn i mottak under skolealder 1306 

får rett til barnehageplass. 1307 
• Raskt bosetting. Det må være en tidsfrist for bosetting av flyktninger som har fått 1308 

opphold.   1309 
• At kommunene forplikter seg til å støtte og ha et godt samarbeid med 1310 

frivillig sektor. 1311 

 1312 

Arbeidsinnvandring  1313 
Arbeidsinnvandring øker arbeidskraften og kompetansen som Norge trenger i årene som 1314 
kommer. Men den gir oss også noen utfordringer: Mange arbeidsinnvandrere kommer fra land 1315 
med lavere lønninger og svakere vern av arbeidere enn i Norge. Vi må ikke tillate at 1316 
arbeidsgivere utnytter dette som en mulighet til å uthule den norske modellen. 1317 
Arbeidsinnvandrere skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere.  1318 

SV vil:  1319 

• Lage en startpakke for arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere skal få en 1320 
startpakke med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og tilbud om 1321 
norskundervisning betalt av arbeidsgiver.  1322 

DISSENS 45: Et mindretall på tre vil stryke punktet over.  1323 

  1324 

DISSENS 46: Et mindretall på to vil ha inn følgende punkt: 1325 
• Kartlegge arbeidsinnvandreres kompetanse tidligst mulig etter ankomst. Det må 1326 

utvikles kurs- og utdanningstilbud som tetter gapene i utdanningen, som betales av 1327 
arbeidsgiverne. 1328 

  1329 

DISSENS 47: Et mindretall på tre vil ha inn følgende punkt:  1330 
• Redusere arbeidsinnvandringen til Norge i perioder med høy arbeidsløshet eller 1331 

økonomisk krise  1332 

  1333 
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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 
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Helse og omsorg 1462 

Helsetjenestene har som oppgave å hjelpe folk når de trenger det. Dagens helsesystem framstår 1463 
alt for ofte som et hinder for både ansatte og pasienter, på grunn av kommersialisering og 1464 
skjemaveldet. Når hver tjeneste må registreres, kategoriseres og faktureres, blir det vanskeligere 1465 
for penger og personell å nå fram dit de trengs mest. SV vil bruke mer penger på 1466 
folkehelsearbeid, forebygging og behandling, og mindre på byråkrati. 1467 

 1468 

Sykehus 1469 
Alle skal være trygge på at vi får hjelp om vi eller noen i familien vår blir syke eller skadet. 1470 
Derfor må det alltid finnes gode helsetjenester i nærheten. Mange steder i landet flyttes 1471 
sykehustilbud bort fra der folk bor, tilbud bygges ned og mange pasienter blir kasteballer mellom 1472 
stat og kommune. Byråkrati og kutt rammer alt fra fødselsomsorg til psykiatri. SV vil ha gode 1473 
fagmiljø på alle sykehus og akuttfunksjoner over hele landet. Noen tilbud finnes det bare ett av i 1474 
landet fordi de er svært krevende og spesialiserte. SV mener disse tilbudene bør plasseres over 1475 
hele landet, ikke bare i de største byene. 1476 

SV vil:  1477 

• Innføre en sykehusreform som styrker sykehusene over hele landet. I stedet 1478 
for å sentralisere til de få vil vi bruke hele landet. Bedriftsaktige helseforetak må 1479 
erstattes med normal offentlig drift. Beslutninger må fattes av valgte representanter, 1480 
ikke av byråkrater i lukkede rom. 1481 

• Ha god fødselsomsorg. Fødselsomsorgen bygges ned mange steder og sykehus 1482 
planlegger at nye familier skal raskt ut. Ro til å komme til hektene, til å starte amming 1483 
og til å få trygg hjelp erstattes av stress og dårlig utbygd tilbud i kommunene. 1484 

• Trygge arbeidsforholdene. Nok ansatte på jobb i hele, trygge og faste jobber er viktig 1485 
for å få best mulig helsetjenester og for å sikre fremtidig rekruttering. SV vil ha en 1486 
tillitsreform for mer kvalitet og mindre byråkrati i sykehusene. 1487 

• Utvikle fremtidens behandlingsformer. Alt for ofte venter Norge lenge før vi bruker 1488 
vårt helsevesen til utprøving og utvikling. Norsk helsevesen må flyttes til fronten av 1489 
utvikling, både for å sikre egne innbyggere best mulig, men også for å utvikle 1490 
behandlingsmuligheter hele verden kan ha nytte av. 1491 

• Utvikle spesialisert rehabilitering. Det er ikke nok å reparere skaden eller redde 1492 
livet, folk trenger hjelp til å fungere i hverdag og arbeidsliv etterpå. Uten gode 1493 
rehabiliteringstjenester er ikke behandlingen fullgod. 1494 

• Ha trygge ambulansetjenester. Ambulansetjenestene blir stadig mer avansert. Det 1495 
er viktig å fortsette kompetanseutvikling i tjenesten samtidig som man sikrer god 1496 
tilgjengelighet over hele landet. 1497 

• Lage et helhetlig helsevesen. Mennesker må ikke være kasteballer mellom 1498 
kommunehelsetjeneste og sykehus. Hele samhandlingsreformen må gjennomgås for å 1499 
hindre at systemfeil fører til dårligere helse og skader. 1500 

 1501 
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Rettferdig tilgang på helsehjelp 1502 
Høyt utdannede nordmenn har bedre helse enn de med lavere utdanning. Alle skal ha rett til 1503 
skikkelig helsehjelp, uavhengig av hvor du bor i landet, hvor mye du tjener og hvem du er. SV vil 1504 
bekjempe de urettferdige helseforskjellene. 1505 

SV vil: 1506 

• Ha gratis helsehjelp for alle barn. Foreldre skal aldri måtte tenke over om de har 1507 
råd til å ta barn til legen eller helsehjelp. 1508 

• Prioritere offentlig i stedet for kommersielt. I stedet for å dytte store 1509 
pasientgrupper, særlig til forholdsvis enkle undersøkelser, over i kommersielle foretak, 1510 
skal de offentlige sykehusene bygge ut disse tjenestene i egen regi.  1511 

• Gi hjelp til å finne frem. Hjelpen til å finne frem til best mulig helsehjelp er for 1512 
dårlig. Fastleger og sykehus må få plikt til å finne riktig og raskest behandling sammen 1513 
med den som trenger helsehjelp. Pasient- og brukerombudene og pasientorganisasjonene 1514 
må styrkes. 1515 

• Trygge tilgangen på medisin. Medisintilgangen er fullstendig avhengig av 1516 
kommersielle aktører. Det er stadig mangel på viktige medisiner i Norge. Det skal være et 1517 
mål at Norge produserer mer medisin selv og at medisintilgangen alltid er ansvarlig. 1518 

• Sørge for at ingen mennesker er ulovlige. Såkalt papirløse og andre som oppholder 1519 
seg irregulært i Norge må ha tilgang på grunnleggende helsetjenester, både for å trygge 1520 
den enkelte og for å beskytte samfunnet. 1521 

 1522 

DISSENS 50: Et mindretall på tre vil ha inn følgende punkt: 1523 
• Innføre rett til aktiv dødshjelp. Med strenge retningslinjer og kun i spesielle tilfeller 1524 

vil vi innføre rett til aktiv dødshjelp. Med reservasjonsrett for helsepersonell fra å utføre 1525 
behandlingen. 1526 

 1527 

Tannhelse 1528 
I dag kvier mange nordmenn seg for å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men 1529 
for utgiftene. Derfor ser vi at tannhelsen gjenspeiler de sosiale og økonomiske urettferdighetene i 1530 
Norge. Tennene er en viktig del av helsen vår og SV vil at den skal dekkes av folketrygden, slik 1531 
andre helseproblemer gjør.  1532 

SV vil: 1533 

• At tannhelse skal bli en del av folketrygden. 1534 
• Parallelt innføre priskontroll på tannhelsetjenester. 1535 
• Styrke tilsynet for å unngå overbehandling. 1536 

 1537 
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Rusomsorg 1538 
I et opplyst land må rusproblemer bekjempes med kunnskap, ikke fordommer. Men i Norge har 1539 
tidligere forsøk med behandling og skadeforebygging av rusproblemer ved hjelp av heroin blitt 1540 
stoppet. Ikke av medisinske og faglige grunner, men av politiske grunner. Vårt mål er rask, 1541 
rettferdig og fordomsfri tilgang til best mulig behandling og livskvalitet for rusavhengige, og da 1542 
skal ikke foreldete ideer stoppe oss fra å finne og bruke de beste løsningene. 1543 

SV vil: 1544 

• Sikre trygghet for helse. Alle trenger et godt sted å bo. Stabilitet i livet kan gi 1545 
tryggheten som skal til for at rusbehandling skal lykkes, og for at liv skal bli bedre. Et 1546 
trygt sted å bo, også før behandling og med god oppfølging er avgjørende for en helthetlig 1547 
rusomsorg. 1548 

• Verne enkeltmennesker mot avhengighet og alkoholskader, med spesiell 1549 
oppfølging av sårbare grupper, barn og familie.  1550 

• Innføre vinmonopol i alle kommuner som ønsker det. 1551 
• Føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger forebygging av 1552 

alkoholskader.  1553 
• Ha brukersteder som fungerer. Dagens sprøyterom må utvides til å bli brukersteder, 1554 

uten store begrensninger på hva som kan brukes og hvordan. Poenget er helsen til de 1555 
rusavhengige, ikke politikkens ideer om hva som er moralsk riktig eller ikke.  1556 

• Åpne for utdeling av heroin. Der det vurderes riktig skal utdeling av heroin kunne 1557 
benyttes fordi det er tryggere. 1558 

DISSENS 51: Et mindretall på tre vil stryke punktet over.  1559 

 1560 

• Lage behandlingstilbud som er tilgjengelige. Det er viktig at tilbud om avrusning 1561 
eller behandling er tilgjengelig for folk. Avbrudd i behandling må unngås. 1562 

• Ha en full gjennomgang av den legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR), 1563 
for å sikre at den sosialfaglige hjelpen blir sterkere, og for å gjøre programmet mer 1564 
fleksibelt og åpent for de som bruker det. LAR må jobbe sterkere for å hjelpe folk til å 1565 
komme seg ut av programmet.  1566 

• Ha flere langsiktige programmer for å komme ut av rus. Mange har behov for 1567 
langsiktige behandlingsopplegg og oppfølging for å komme seg ut av rus. Det må i større 1568 
grad være mulig å delta i langvarige programmer, som også følger opp så lenge det er 1569 
nødvendig etter behandling.  1570 

 1571 

Psykisk helse 1572 
Stress, depresjon og andre psykiske lidelser er ødeleggende for menneskene som opplever dem. 1573 
Mye av dette kunne vært unngått med en politikk som er mer forebyggende og tilgjengelig for 1574 
alle. Vi skal ha en trygg velferdsstat som gir rask tilgang til god behandling og hjelper folk 1575 
tilbake til det livet de fortjener.   1576 

  1577 
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SV vil: 1578 

• Redusere ventetiden for behandling av psykisk helse. Det skaper stress og uro å 1579 
ikke vite når du får behandlingen. Alle skal få dato og tid for hjelp innen en uke etter de 1580 
har fått henvisning. 1581 

• Mer oppsøkende hjelp. Mange klarer ikke dra til behandlingsstedet. Penger må settes 1582 
av til flere ambulante psykiske tjenester. 1583 

• Ha individuell behandling. Psykiske plager og sykdom varierer fra person til person, 1584 
også innenfor samme diagnose. Alle bør behandles individuelt, ikke i standardiserte 1585 
pakkeforløp. 1586 

• Opprette innsatsgrupper mot ensomhet. Folk som lever uten venner og familie 1587 
sliter ofte mer enn andre. Kommunene skal få ekstra tilskudd for å opprette 1588 
innsatsgrupper mot ensomhet. 1589 

• Gjøre det lettere å få hjelp. Senke brukerbetalingene og ansette flere psykologer. 1590 
Hver kommune skal lavterskeltilbud med en egen avlastningsavdeling der du kan møte 1591 
en samtalegruppe og få kort psykologoppfølging uten henvisning. 1592 

• Sikre akuttpsykiatrien for de som trenger den. Ingen pasienter skal sendes til 1593 
kommunehelsetjenesten før de er stabilisert. 1594 

• Bygge støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt. Lavterskeltilbud 1595 
forebygger problemer og hjelper deg å bli frisk. Fordi de er gratis sikrer de lik rett til god 1596 
helse uavhengig av inntekt. 1597 

• Spesialisert behandling for de som trenger det. De siste årene har mange viktige 1598 
tilbud for svært syke mennesker blitt redusert eller lagt ned. Ikke all sykdom passer 1599 
dagtilbud, vi trenger fortsatt spesialiserte avdelinger der folk kan innlegges. 1600 

 1601 

Trygge og aktive eldre 1602 
I dag har mange eldre ikke reell styring over egne liv, og er ensomme og utrygge i egne hjem. SVs 1603 
tillitsreform vil bekjempe stoppeklokkeomsorg og skjemavelde i eldreomsorgen, innføre nye 1604 
løsninger for mestring og rehabilitering som gir lindring når det trengs, og en trygg alderdom. 1605 

SV vil: 1606 

• Sikre tid og tillit i  tjenestene. SV vil ha en tillitsreform som sikrer bedre 1607 
eldreomsorg.  1608 

• La eldre bestemme mer selv. Enten du mottar hjemmetjenester eller bor på 1609 
institusjon bør du selv få velge mest mulig og styre din egen hverdag.  1610 

• Trygg i eget hjem. Enkle teknologiske løsninger gir mulighet til å komme lett i kontakt 1611 
med umiddelbar hjelp, og gir mulighet til å følge med på egen helse. Velferdsteknologi må 1612 
få sin naturlige plass i hverdag og omsorg. Det er et mål at de som ønsker det kan bo 1613 
hjemme så lenge som mulig. 1614 

• Hjelp og råd for alderdommen. For mange eldre kan steget ut av eget hjem, og over i 1615 
pensjon, være utrygt og uoversiktlig. Gode offentlig finansierte rådgivningstjenester kan 1616 
gi tryggere liv. 1617 
 1618 

  1619 



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                                             sv.no   
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                                                  post@sv.no    51 

DISSENS 52: Et mindretall på to vil ha inn følgende punkt:  1620 
• At Norge skal gå foran ved å sette av store forskningsressurser på å løse 1621 

demensgåten. Allerede i dag har 70 000 mennesker demens, det vil øke dramatisk i 1622 
årene som kommer.  1623 

 1624 

• At sykehjem og omsorgsboliger er tilgjengelige når det trengs. Viktig for en 1625 
trygg alderdom er vissheten om at sykehjem eller omsorgsbolig er på plass når behovet 1626 
krever det. Norge må bygge tilstrekkelig og ha nasjonale regler for trygg og god 1627 
bemanning. 1628 

• Ha eldrekollektiv. Mange eldre har god råd og muligheter til å etablere seg i hus som 1629 
passer bedre for alderdommen. Fellesskapet må bidra med planlegging og tilrettelegging 1630 
for aldershjem for en ny tid, for eksempel eldrekollektiv. 1631 

  1632 
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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 
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Primærnæringer og 1856 

ressursforvaltning 1857 

Norge er et land med rike ressurser, og de tilhører oss alle. SV vil sikre disse verdiene også for 1858 
våre etterkommere, i stedet for å sløse dem bort for å oppnå kortsiktig vinning og flyktige 1859 
arbeidsplasser. Både havet og landbruket skal opprettholdes i et evighetsperspektiv: Matjord i 1860 
hele landet gir sikkerhet, binder opp klimagasser, og gir livsgrunnlag til viktige arter.  1861 

Forvalter vi ressursene i havet riktig, vil det både lønne seg for samfunnet, og bidra til bosetting 1862 
og arbeidsplasser langs kysten. Lokalsamfunnene skal kunne nyte godt av sin nærhet til 1863 
naturressursene, og derfor bør fylkene kunne legge arealavgift på land- og havområder.  1864 

DISSENS 55: et mindretall på en vil stryke siste setning. 1865 

  1866 

Fiskeri 1867 
Fisken har alltid vært en rik kilde til arbeid og inntekt for det norske folket. Men i dag føres 1868 
fisken ikke lenger til land for bearbeiding, og arbeidsfolk i fiskeindustrien opplever 1869 
permitteringer, nedlegging av arbeidsplasser og økende bruk av midlertidige ansatte. Samtidig 1870 
blir fiskeavfall og restprodukter bare delvis tatt vare på. SV vil fordele kvotene på flere hender og 1871 
øke kystfiskernes mulighet til å levere fisk, noe som gir grunnlag for flere arbeidsplasser, levende 1872 
kystsamfunn og bedre ressursutnyttelse.  1873 

SV vil: 1874 

• Sikre fiskernes rett til prisforhandling og Fiskesalgslagets enerett til å fastsette 1875 
minstepris på fisken. Vi vil opprettholde Fiskesalgslagsloven. 1876 

• Kreve at leveringsplikten til landanlegg innfris eller at kvoten blir refordelt i 1877 
lokalsamfunnet. 1878 

 1879 

DISSENS 56: et mindretall på én vil inn følgende punkt: 1880 
• Rett til å utøve fiske skal kreve norsk statsborgerskap. Styrke Lov om retten til 1881 

å delta i fiske og fangst med innføring av nasjonalitetskrav også for fartøy under 15 1882 
meter.  1883 

 1884 

• Eierskap til fiskefartøy forbeholdes aktive fiskere.  Aktivitetsplikten skal også 1885 
gjelde for rederi. 1886 

• Endre/avvikle trålstigen i et 20-årsperspektiv, og omdisponere trålkvoteandelen 1887 
til en Folkekvote. Kvoten tildeles i en utlånsordning ut fra kriterier om at bosettelse i 1888 
bygda og nærhet, sammen med kompetanse, gir etableringsrett. Tiltak som bidrar til 1889 
generasjonsskifte skal prioriteres. 1890 
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• Avvikle hjemmelslengdeordningen. Regulere fiskebåter og kvoter etter faktisk 1891 
lengde. 1892 

• Hindre sammenslåing av kvoter for båter under 11 meter. Fisk fra kystflåten er 1893 
grunnlag for verdiskaping i mange kystsamfunn.  1894 

• Bedre forvaltningen av fjordfiskebestander. Opprettholde krav til fartøystørrelse 1895 
som gis adgang til fiske innenfor fjordlinjene. 1896 

• Ha økt kvalitet ved levering. Det må utvikles et måleparameter for tildeling av 1897 
ekstra kvoter. 1898 

• Styrke markedsarbeid, kommunikasjonsstrategier og forskning for å møte 1899 
forbrukerkriterier i ulike markedssegment. 1900 

• Starte opp industrielle næringsparker langs kysten, hvor den enes avfall er den 1901 
nestes ressurs. All fisk og restråstoffer skal bringes til land og utnyttes. Bidra til økt 1902 
satsing på utvikling av ny småskala teknologi i hele næringskjeden. 1903 

• Innføre ressursregnskap. Kreve revisjonsplikt for fanget og levert fangst målt opp 1904 
mot bearbeidet produkt. Alt fiskeavfall og restprodukter tas vare på for bruk i ny 1905 
næringsvirksomhet. 1906 

 1907 

DISSENS 57: et mindretall på én vil ha inn følgende punkt: 1908 
• Innføre turistfiskekort for sjøfiske. Fiskekort skal gi oversikt over turistfiskets 1909 

volum og geografiske fordeling. Det etableres lokal forvaltning som skal sørge for 1910 
utarbeidelse av lokale regler for utøvelsen av turistfisket, fangstrapportering, oppsyn og 1911 
etterfølgelse av regelbrudd mv.  1912 

 1913 

• At «Forvaltning av fiskeressurser» etableres som egen næringsstrategi og 1914 
videreutvikles sammen med globale samarbeidspartnere. 1915 

 1916 

Havbruk 1917 
Et rent hav må til for å kunne skape varige verdier i havbruket. I dag ødelegges havmiljøet av 1918 
lakselus og fôrtap, mens rømming fra oppdrettsanleggene truer villaksen.  Oppdrettsnæringen 1919 
må ikke vokse fortere enn naturen tåler, derfor vil SV ha god styring med havbruket, stille 1920 
strengere krav til miljø og bærekraft og beskytte villaksen. 1921 

SV vil: 1922 

• Kreve tiltak for redusert lokal forurensning fra oppdrettsanlegget. Styrke 1923 
arbeidet med dyrking av næringsstoffer i kretsløp i og rundt oppdrettsanlegg. 1924 

• Stille strengere krav til rømmingsfrie anlegg i sjø og merking av fisken. 1925 
• Intensivere forskningsinnsatsen for produksjon av mikroalger til fôr sterkt. 1926 

DISSENS 58: Et mindretall på én vil ha inn følgende punkt: 1927 
• At nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige. Konsesjonene skal 1928 

falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk. 1929 
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 1930 

• Bidra til flere grønne konsesjoner for lukkede og havbaserte merder. 1931 

 1932 

DISSENS 59: Et mindretall på to vil ha inn følgende underkapittel:  1933 

Fjæra og strandlinjen 1934 
Produksjon av alger og andre vekster i strandlinjen og fjæra har et stort potensial dersom 1935 
området holdes rent med fravær av forurensning. 1936 

SV vil:   1937 

• Etablere krav om lokale/ regionale strandlinjeplaner som del av 1938 
Kystsoneplanen. Ivareta og sikre bruk av arealet i fjæra og utenfor marbakken. 1939 

• Opprette virkemiddel for nye næringer i strandsonen for å styrke innovasjon og 1940 
forståelse for verdien av et rent hav for framtidig næringsutvikling. 1941 

  1942 

Landbruk 1943 
SV vil bevare det norske landbruket. Norge skal produsere økologisk og miljøvennlig mat. 1944 
Landbruket skal fortsatt bidra til spredt bosetting. I landbrukspolitikken vil SV prioritere små og 1945 
mellomstore bruk. I et land med mindre enn tre prosent matjord, er det viktig å ivareta denne 1946 
ressursen i et evighetsperspektiv. Dette står i klar motsetning til dagens situasjon, der viktig 1947 
matjord utarmes gjennom industriell drift og nedbygging. SV vil styrke tilskudd som prioriterer 1948 
økologiske produksjonsmåter og små og mellomstore bruk over hele landet. I tillegg må vi være 1949 
sikre på at også importert mat er produsert i trygge omgivelser og under akseptable forhold. 1950 

DISSENS 60: Et mindretall på tre vil erstatte avsnittet over med følgende avsnitt:  1951 
SV vil bevare det norske landbruket. Norge skal produsere økologisk og miljøvennlig mat. 1952 
Landbruket skal fortsatt bidra til spredt bosetting. I landbrukspolitikken vil SV prioritere små og 1953 
mellomstore bruk. Landbruket er også viktig for beredskap. Norge skal kunne være selvforsynt 1954 
med mat i nøds-, krise- og krigssituasjoner. Derfor skal Norge ha potensiell selvforsyning med 1955 
mat. 1956 

 1957 

Mange fattige driver eksport av matvarer. De møter ofte høye tollbarrierer fra rike land for slike 1958 
varer selv om rike land presser på for lavere tollsatser for varer som de produserer. SV vil bedre 1959 
fattige lands tilgang til norske markeder. Det vil også innebære økt import av mat. 1960 

SV vil: 1961 

• Kreve håndheving av Konsesjonsloven, Jordloven, markedsordninger og et 1962 
sterkt importvern. Styrke kompetansen i kommunene. 1963 

  1964 
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DISSENS 61: Et mindretall på tre vil ha inn følgende punkt: 1965 
• At all matjord skal vernes gjennom nasjonale krav og lovverk, og håndheves 1966 

ved bestemmelser i Plan- og bygningsloven etter malen ”unngå, avbøte, reparere og 1967 
kompensere”. Der nedbygging er uunngåelig skal utbygger bære kostnadene og 1968 
gjenopprette tapt matjordareal i forholdet 2:1. Statlig innsigelsesrett opprettholdes.  1969 

DISSENS 62: Et mindretall på to vil legge til følgende setning i punktet over (dissens 61): 1970 
Byfortetting og jernbanebygging som gir stor effekt i klimaregnskapet unntas fra kravet 1971 
om kompensering av matjordareal. 1972 

 1973 

• Opprette en statlig Jordbank. Matjord som går ut av drift kan legges inn i Jordbank 1974 
for videre utleie og dyrking hvor også arronderingsmessige utfordringer med små 1975 
jordteiger løses.  1976 

DISSENS 63: Et mindretall på én vil stryke punktet over. 1977 

 1978 

• Etablere nasjonal og lokal oversikt over matjord og klassifisering av 1979 
matjordas kvalitet. Matjordas kvalitet har betydning for dyrking av korn, potet og 1980 
grønnsaker og andre vegetabiler egnet som menneskeføde.  1981 

• Oppdatere gjødselforskriften. Bruke ny kunnskap om jord, jordorganismer og 1982 
jordkultur med vekt på økologisering av landbruket og matjord i evighetsperspektiv. 1983 

• At bønder skal betales for produksjon av samfunnsgoder. Matsikkerhet og økt 1984 
selvforsyning, pleie av kulturlandskapet og biologisk mangfold, god dyrevelferd og god 1985 
jordvelferd er viktige nasjonale verdier vi som samfunn vil betale for. 1986 

 1987 

DISSENS 64: Et mindretall på to vil ha inn følgende punkt: 1988 
• At driftsmåte må premieres. Jordbruk må være forankret i landskap og 1989 

naturressurser. Mat produsert på utmarksbeite skal premieres.  Driftsulemper på grunn 1990 
av små jordteiger, klimatiske forhold og veksttid jevnes ut via tilskudd. Tak for tilskudd 1991 
gjeninnføres.  1992 

 1993 

• Øke økologisk produksjon minst i takt med etterspørsel og at norske økologiske 1994 
varer selges som økologisk.  1995 

DISSENS 65: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 1996 

 1997 

• Forvalte reindrift som en del av urbefolkningspolitikken. Igangsette tiltak for 1998 
samspill mellom landbruk og reindrift og håndheving av beiteressurser i et 1999 
kretsløpsperspektiv.  2000 

• Etablere tiltak som sikrer rekruttering av unge til landbruket. Etablere 2001 
mentorordninger for unge bønder og styrke velferdsordningene. 2002 
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• Bekjempe frihandelsavtaler som begrenser egen råderett over mat- og 2003 
landbrukspolitikk.  2004 

DISSENS 66: Et mindretall på tre vil stryke punktet over. 2005 

 2006 

• Forsterke finansiering av teknologiutvikling som fremmer livskraftig 2007 
matjord med evne til CO2-binding. 2008 

 2009 

DISSENS 67: Et mindretall på to vil ha inn følgende punkt: 2010 
• Innføre en biogass-satsing i landbruket. 50 prosent av gårdene bør være tilsluttet 2011 

et biogassanlegg. 2012 

 2013 

• Etablere investeringspakker som innfrir kravet om løsdrift raskt.  2014 
Opprettholde strenge krav til dyrevelferd. Lav antibiotikabruk, styrke driftsmåter som 2015 
ivaretar dyrs naturlige adferd, forby pelsdyrnæringen og spre dyrevelferdsmodellen til 2016 
andre land. 2017 

• Forsvare den norske genteknologiloven. Legge ned nasjonale forbud mot 2018 
genmodifiserte organismer som ikke framstilles på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig 2019 
måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige 2020 
skadevirkninger  2021 

DISSENS 68: Et mindretall på tre vil stryke punktet over. 2022 

 2023 

• At Norge skal være mest mulig selvforsynt med mat. Norges selvforsyningsgrad 2024 
av landbruksvarer skal opp fra 42 til 50 prosent i løpet av fire år, og trygg mat skal 2025 
dyrkes over hele landet.  2026 

DISSENS 69: Et mindretall på fire vil stryke punktet over. 2027 

 2028 

• Ha et importvern som gjør det mulig for primærproduksjon og 2029 
matvareindustri minst å ta ut kostnadsvekst i markedet. Det er et mål å 2030 
opprettholde næringsmiddelindustri med tilhørende kompetansearbeidsplasser over hele 2031 
landet. 2032 

• At landbrukssamvirket skal ha rollen som markedsregulator og dermed 2033 
ansvaret for prisuttak i henhold til jordbruksavtalen.  2034 

• Gå inn for innføring av kompetansekrav i landbruket tilsvarende 2035 
agronomkompetanse. Tiltak for realkompetansevurdering prioriteres som grunnlag for 2036 
etter- og videreutdanning på arbeidsplassen. 2037 

• Sikre bønder, som selvstendig næringsdrivende, muligheter til å utjevne 2038 
inntektsforskjellene til andre yrkesgrupper. 2039 

 2040 
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Skog og utmarksressurser 2041 
I Norge er skogbruk og foredlingsindustri viktige næringer for mange bygdesamfunn. I tillegg er 2042 
skogen fornybar, lagrer CO2 og kan bidra til å erstatte fossil energi. SV vil sikre en bærekraftig 2043 
bruk av skogen, som både ivaretar naturmangfoldet, bevarer arbeidsplasser, og sikrer 2044 
ressurstilgangen for framtida. 2045 

SV vil: 2046 

• Utvikle regionale planer for planting av skog som klimapolitisk virkemiddel. Ved 2047 
slik planting skal man bruke lokale treslag som ikke reduserer naturmangfoldet eller 2048 
matjord. 2049 

• Ha økt aktivitet og hogst i skogen. Etablere tiltak som øker etterspørselen etter 2050 
trevirke/langlevde produkter. Utvikle modeller for trebaserte bygg og økt bruk av tre som 2051 
byggemateriale. 2052 

• Etterspørre bruk av biomasse til bioenergi og ulike energibærere.  Initiere 2053 
teknologiutvikling og etterspørsel for å utvikle markedet. 2054 

• Satse på klyngevirksomhet med kretsløpsbasert industri hvor den enes avfall er 2055 
den nestes ressursgrunnlag.  2056 

• Utvikle modeller for etablering av bioraffineri i tettsteder og mindre byer. 2057 

 2058 

Mineraler 2059 
Norge er et fjelland, rikt på mineraler. Det har gitt oss mange arbeidsplasser, men også store 2060 
problemer med forurensning. Enkelte selskap har prioritert profitt foran naturhensyn, og 2061 
fjorddeponi er en konfliktsak flere steder i landet. SV vil sørge for en balanse mellom ny utvikling 2062 
av mineralnæringen og hensynet til miljø og lokalsamfunn, der langsiktig miljøforvaltning alltid 2063 
skal veie tyngre enn arbeidsplasser. 2064 

SV vil: 2065 

• Opprette et statlig mineralselskap. Et statlig eierselskap vil bidra i front gjennom 2066 
utvikling av teknologi, ivaretakelse og utvikling av metoder i tråd med norske 2067 
naturvernhensyn, og samtidig skape verdier og arbeidsplasser nasjonalt og lokalt. 2068 

• Gradere mineralene og uttak etter globale behov for utvikling av ny 2069 
teknologi. De mest etterspurte mineraler for å bygge ny teknologi i tråd med Paris-2070 
avtalen skal ha prioritet. 2071 

• Opprettholde strenge miljøkrav. Krav om forsknings- og utviklingsarbeid for å 2072 
utnytte restråstoff i malmen i et kretsløp. Stille krav til fondsavsetning for opprydding før 2073 
avvikling. 2074 

• Kartlegge mineralressursene i Norge. Skaffe oversikt over hvilke type metaller vi 2075 
rår over i Norge. 2076 

• Forby sjødeponi. Innføre avgift på dumping av gruveavfall, og samtidig gi støtte til 2077 
resirkulering og gjenfylling. 2078 

• Satse på resirkulering og gjenbruk. Mineraler er en ikke-fornybar ressurs som vi 2079 
må ta vare på for fremtidige generasjoner. Samtidig som vi utvinner nye mineraler må vi 2080 
satse på høyest mulig grad av resirkulering og gjenbruk. Det igangsettes tiltak for å få 2081 
oversikt over metallinnhold på gamle søppelfyllinger.  2082 



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                                             sv.no   
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                                                  post@sv.no    64 

Justispolitikk og 2083 

samfunnssikkerhet 2084 

De fleste mennesker ønsker først og fremst å leve i fred og ro, i trygghet og i visshet om at hvis 2085 
noe skulle skje kan man stole på politi og rettsvesen. Norge er et svært trygt land å bo i fordi vi 2086 
har tillit til hverandre og forskjellene er små. Likevel opplever mange å være utrygge. SV vil 2087 
skape et tryggere Norge. 2088 

 2089 

Rettssikkerhet 2090 
Likhet for loven er en bærebjelke i det moderne samfunnet. Men vi har ikke alltid reell likhet for 2091 
loven i dag. Advokathjelp er dyrt og dermed forbeholdt de rikeste. Inntektsgrensen for fri 2092 
rettshjelp har stått stille i årevis, mange rettsområder er unntatt, og den som ønsker hjelp må 2093 
gjennom en papirmølle. SV vil sikre flest mulig direkte tilgang på god og effektiv rettshjelp når de 2094 
trenger det. 2095 

SV vil: 2096 

• Ha førstelinjetjeneste for rettshjelp for å sikre alle tilgang på rettshjelp. 2097 
• At fri rettshjelp tilbys for flere rettsområder, heriblant sosial dumping, 2098 

voldskriminalitet, mobbing og på velferdsfeltet i tilknytning til NAV. 2099 
• Øke inntektsgrensen for fri rettshjelp og erstatte den med et progressivt 2100 

egenandelssystem der faktisk betalingsevne avgjør om du får hjelp. 2101 
• At menneskerettighetene sikres i Norge. Vi vil ha en egen stortingsmelding om 2102 

menneskerettighetene i Norge. 2103 
• Ha sikkerhet ved anmeldelse. Informasjon som hentes om deg når du anmelder et 2104 

lovbrudd skal ikke kunne brukes mot deg siden. Flere lovbrudd kan bli anmeldt om alle 2105 
føler det er trygt å anmelde. 2106 

• Sikre amnesti for ofre for menneskehandel. Ofre for menneskehandel skal sikres 2107 
opphold i Norge. 2108 

• Ha rettsvern for varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal 2109 
vernes, også når det varsles om brudd i det offentlige. 2110 

• Beholde konvensjonsvernet. Flyktningkonvensjonen og andre konvensjoner skal 2111 
bevares for å sikre oss alle trygghet og forsvar mot statlige overtramp om kriser rammer 2112 
oss. 2113 

• Sikre statens voldsmonopol. Det er politiet som skal trygge samfunnet, ikke private 2114 
firmaer eller borgervern. 2115 

• Intensivere innsatsen mot politivold. I saker med anmeldt politivold skal 2116 
Spesialenheten for politisaker suppleres med sivilt oppnevnte deltakere for å sikre uhildet 2117 
behandling.   2118 

 2119 
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Forebygging 2120 
Norge er et av de tryggeste landene i verden, og vi må forebygge kriminalitet ved å bygge videre 2121 
på den likheten og tilliten som kjennetegner samfunnet vårt. En god måte å forhindre 2122 
kriminalitet på er å gi alle gode muligheter i utgangspunktet, så ingen blir skjøvet utenfor 2123 
samfunnet. Vi vil bekjempe kriminalitet og årsakene til kriminalitet. Vi vet at den som først 2124 
kommer inn på en kriminell løpebane, har vanskelig for å komme tilbake, og andelen som begår 2125 
kriminalitet på nytt er høyest i gruppen som nylig har sonet i fengsel. SV vil fjerne grobunnen for 2126 
kriminalitet ved å dyrke gode muligheter for alle innenfor loven. 2127 

SV vil: 2128 

• Utjevne forskjeller og sikre alle en lønn å leve av. Likere samfunn har høyere 2129 
tillit mellom folk og dermed mindre kriminalitet. 2130 

• Avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Politiets ressurser 2131 
bør brukes på å ta langerne, ikke brukerne. I størst mulig grad bør brukere holdes unna 2132 
kriminelle miljøer.  2133 

DISSENS 70: Et mindretall på tre vil stryke punktet over. 2134 

 2135 

• Utvide bruken av samfunnsstraff. Slik straff virker mer forebyggende enn 2136 
fengselsstraff og gjør det vanskeligere for organiserte kriminelle å rekruttere gjennom 2137 
fengslene. 2138 

 2139 

DISSENS 71: et mindretall på én ønsker å legge til følgende punkt: 2140 
• Sikre kontroll med hvem som kommer til landet ved å forlate Schengen og 2141 

gjeninnføre grensekontroll. Det vil gjøre det lettere å stanse gjengangerkriminelle som 2142 
reiser til Norge.  2143 

 2144 

Politiet 2145 
I dag opplever politiet at etterforskning av viktige saker må nedprioriteres, ikke av eget ønske, 2146 
men på grunn av økonomi. Tidspress og trange rammer tvinger politiet til å prioritere 2147 
kriminalitet som er lett å oppklare, samtidig som de ofte må nedprioritere forebyggende arbeid, 2148 
som å fange opp ungdommer som er på vei inn i kriminelle miljøer. Vi vil at politiet skal være der 2149 
folk trenger dem, og at de skal stoppe kriminaliteten før den finner sted. 2150 

SV vil: 2151 

• Ha ubevæpnet politi.  Væpnet politi gir væpnede kriminelle og gjør politiet mer 2152 
skremmende for vanlige innbyggere. I stedet ønsker vi punktsikring med våpen på 2153 
strategisk viktige steder. 2154 

• Minimere unødig byråkrati og skjemavelde i politiet. Kutte antall mål for å 2155 
frigjøre ressurser til flere patruljer og bedre etterforskning. 2156 
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• Rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til Politihøyskolen. Politiet fungerer 2157 
best når alle har tillit til at det representerer dem. 2158 

 2159 

Flertallet i komiteen ønsker ikke å vedta noen av de to punktene vedrørende religiøse symboler i 2160 
politiet. 2161 

DISSENS 72A: Et mindretall på to vil legge til følgende punkt: 2162 
• Ha forbud mot religiøse og politiske symboler i politiet. Politistyrken 2163 

representerer den nøytrale, sekulære staten, ikke personlige overbevisninger. 2164 

 DISSENS 72B: Et mindretall på en vil heller ha følgende punkt:  2165 
• Ha forbud mot religiøse symboler, men ikke religiøst og kulturelt betingede 2166 

klær, i politiet. Politistyrken representerer den nøytrale, sekulære staten, ikke 2167 
personlige overbevisninger.  2168 

 2169 

• Styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon. 2170 
Økonomisk kriminalitet koster fellesskapet millioner. Intensivering av innsatsen her kan 2171 
frigjøre midler til annet politiarbeid. 2172 

• Styrke innsatsen mot seksuelle overgrep, grov vold og vold i nære 2173 
relasjoner. For ofte nedprioriteres etterforskning av disse sakene i dag. 2174 

• Etablere opplæringsteam for kunnskap om ny kriminalitet. Loven brytes på nye 2175 
måter. Det er krevende for politiet å være oppdatert på de nyeste formene for organisert 2176 
kriminalitet, skattejuks og arbeidslivskriminalitet. Et eget opplæringsteam skal holde seg 2177 
oppdatert og spre kunnskap til politidistriktene. 2178 

• Sikre nærpolitiet der du bor. Alle skal ha tilgang på et politikontor, og 2179 
politibetjenter, i sitt nærmiljø. 2180 

 2181 

Kriminalomsorg og domstolene 2182 
SV vil ha en kriminalomsorg som gjør at så få som mulig begår kriminalitet på nytt. Da må 2183 
kriminelle straffeforfølges raskere og mer effektivt enn i dag, og rehabiliteres fullstendig. I dag 2184 
rekrutteres mange til tyngre kriminelle miljøer i fengslene, og de kommer ut i samfunnet uten 2185 
framtidsutsikter, bare med venner fra det kriminelle miljøet å støtte seg til. For å stanse 2186 
kriminaliteten må vi gi kriminelle en reell ny start i livet. Da gjør vi Norge tryggere, og skaper 2187 
flere borgere som bidrar til fellesskapet. 2188 

SV vil: 2189 

• Digitalisere domstolene med papirløs saksflyt og opptak fra rettssalene. 2190 
• Stoppe langvarig isolasjon. Isolasjon gjør det vanskeligere for fanger å fungere 2191 

normalt. For å sikre integrering i samfunnet må praksisen stanses. 2192 
• Gi innsatte en meningsfull fengselstilværelse. Om du først sitter i fengsel vil vi at 2193 

du skal bidra til fellesskapet mest mulig. Både for din egen del, men også fordi arbeid og 2194 
utdanning gjør at det er mindre sjanse for at du begår kriminalitet på nytt. 2195 
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• Spesialisere dommere innenfor mindre fagfelt. Vi får raskere rettferdighet om 2196 
dommerne behandler lignende saker ofte. 2197 

• Ha økt bruk av alternative soningsformer. Fengsler er dyrt og fører for ofte til at 2198 
straffedømte begår ny kriminalitet når de kommer ut igjen. Målet vårt er minst mulig 2199 
kriminalitet, derfor vil vi bruke de soningsformene som til enhver tid fungerer best. 2200 

 2201 

DISSENS 73: Et mindretall på én vil legge til følgende punkt:  2202 
• At flere utenlandske statsborgere som har begått lovbrudd soner i 2203 

hjemlandet. Ingen skal sendes for å sone i diktaturer som bryter fangenes 2204 
menneskerettigheter, men så lenge menneskerettighetene sikres skal ikke det norske 2205 
fellesskapet betale for soning av utenlandske statsborgere.  2206 

 2207 

• At ingen barn skal sitte i fengsel. Mange rekrutteres til vanekriminalitet i 2208 
fengslene. Barn skal ikke bli livskriminelle. Derfor vil vi bruke andre soningsformer for 2209 
barn. 2210 

• Ha en fadderordning for alle tidligere kriminelle. Alle skal tilbys en fadder som 2211 
kan hjelpe dem å bli en del av samfunnet igjen. 2212 

• Gå mot dødsstraff. 2213 
• Stanse menneskerettighetsbruddene i varetektsfengslingen. Alle skal sikres 2214 

sine grunnleggende rettigheter, også når de varetektsfengsles. 2215 
• Ruste opp kriminalomsorgen. Flere ansatte gir bedre mulighet til å rehabilitere 2216 

kriminelle. 2217 

 2218 

Vold og voldtekt 2219 
En av ti norske kvinner voldtas i løpet av livet, omtrent halvparten av dem før de er 20 år. Også 2220 
menn voldtas og utsettes for vold. I et moderne, trygt samfunn er det uakseptabelt at 2221 
voldtektstallene ikke går ned. Når slike saker blir nedprioritert, er det ofte fordi andre saker er 2222 
lettere å oppklare. SV mener at politi og rettsvesen må ta vold- og voldtektssaker på alvor og 2223 
bruke ressurser på dem. 2224 

SV vil: 2225 

• Mer enn doble voldtektsgruppa i KRIPOS. Voldtektsgruppa hjelper alle 2226 
politidistrikt med å etterforske og ta overgripere. 2227 

• At avhør av fornærmede skal skje dagen etter anmeldelse og etterforskningen 2228 
skal starte umiddelbart. Jo lengre tid etterforskningen tar jo større sjanse for at 2229 
overgriperen slipper unna. 2230 

• Bevare forbudet mot kjøp av sex. Forbudet har gitt mindre menneskehandel og 2231 
prostitusjon. Vi vil styrke støtteordningene for tidligere prostituerte. 2232 

• Ha omvendt voldsalarm. Det er voldsutøveren, ikke offeret, som skal få friheten 2233 
begrenset. 2234 
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• Styrke loven så samleie gjennom psykisk press også regnes som voldtekt. 2235 
Voldtekt skjer også uten fysisk vold. Lovendringen vil sende et viktig signal til 2236 
overgripere og forhåpentligvis føre til at flere dømmes. 2237 

• Ha meddommere i stedet for jury i lagmannsretten i voldtektssaker. 2238 
Voldtektssaker er komplekse. For å sikre offeret mot fordommer og misforståelser skal 2239 
lagmannsretten i voldtektssaker alltid settes med meddommere, ikke jury.  2240 

DISSENS 74: Et mindretall på tre ønsker å stryke punktet over. 2241 

 2242 

• Tilby et behandlingsopplegg for alle overgripere og voldsutøvere. For mange 2243 
overgripere gjentar angrepet flere ganger. Vi må stanse serieovergripere. 2244 

• Lovfeste Barnehus i hvert fylke. Alle barn som utsettes for vold og overgrep skal ha 2245 
en trygg havn. 2246 

  2247 

Ekstremisme og terrorisme 2248 
Høyreekstrem terror har rammet oss flere ganger i Norge, og faren for islamistisk terrorisme 2249 
øker. Terrorens hensikt er ikke bare vold, men å spre frykt og uro i samfunnet. De nye truslene 2250 
krever nye svar og en styrking av sikkerhetstjenestene. Det aller viktigste tiltaket mot 2251 
ekstremisme er å skape et samfunn med plass til alle, der ingen skyves ut i armene til ekstreme 2252 
bevegelser. 2253 

DISSENS 75: Et mindretall på én vil legge til følgende setninger:  2254 
Selv stater med massiv overvåkning og statlige menneskerettighetsbrudd kan ikke totalsikre seg 2255 
mot terror. Vi godtar ikke å ta fra innbyggerne grunnleggende friheter i kampen mot terror. 2256 

 2257 

SV vil: 2258 

• Sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i 2259 
samfunn der alle føler seg ivaretatt. 2260 

• Styrke Exit-tiltak for å få ungdom ut av ekstreme miljøer. 2261 

 2262 

DISSENS 76: Et mindretall på tre vil legge til følgende punkt:  2263 
• Styrke PST, blant annet med et nytt hovedkontor. Ekstremister overvåkes og tas 2264 

av PST. Vi må sikre dem et godt nok utgangspunkt i kampen. 2265 

 2266 

• At PST skal prioritere alle former for ekstremisme, inkludert høyreekstremisme 2267 
og religiøs ekstremisme. 2268 

• Sikre våre religiøse miljøer mot ekstrem påvirkning. Ulovliggjøre pengegaver fra 2269 
diktaturer til norske trossamfunn. Ha norsk utdanning for religiøse ledere som imamer og 2270 
prester. 2271 
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DISSENS 77: Et mindretall på fire ønsker å erstatte punktet over med følgende: 2272 
• Sikre våre religiøse miljøer mot ekstrem påvirkning. Ha norsk utdanning for 2273 

religiøse ledere som imamer og prester. 2274 

 2275 

• Styrke den offentlige fellesskolen. Ekstremisme forebygges når folk møtes på tvers 2276 
av klasse, etnisitet og kultur i den norske fellesskolen. 2277 

 2278 

DISSENS 78: Et mindretall på én vil legge til følgende punkt:  2279 
• Ha kabeltilgang for sikkerhetstjenestene. Nye trusler krever nye svar. Vi vil 2280 

vurdere kabeltilgang for sikkerhetstjenesten for internettrafikk inn og ut av landet.  2281 

 2282 

• Bedre koordineringen mellom sikkerhetsmyndighetene. Det oppstår hull i 2283 
sikkerheten vår når forskjellige etater ikke snakker sammen godt nok. 2284 

 2285 

Diskriminering og likestilling 2286 
Kvinner er halve befolkningen, likevel er de underrepresentert i maktposisjoner og tjener mindre 2287 
enn menn. Ulike minoritetsgrupper utsettes også for systematisk diskriminering. SV mener at 2288 
alle fortjener like gode muligheter, uavhengig av hvem de er. Derfor er det viktig å styrke 2289 
diskrimineringsvernet og gjøre det lettere å straffeforfølge de som diskriminerer. 2290 

SV vil: 2291 

• Etablere hatkriminalitetsgrupper i samtlige politidistrikt.  2292 
• At kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og kjønnskarakteristika blir inkludert i 2293 

hatkriminalitetslovgivningen. 2294 
• At fri rettshjelp skal omfatte diskrimineringssaker for å sikre en mer effektiv 2295 

håndheving av diskrimineringsvernet. 2296 
• Styrke organisasjonene som jobber for likestilling og mot diskriminering. 2297 
• Sikre at likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en uavhengig 2298 

institusjon, og skal kunne håndheve forbudet mot trakassering og diskriminering. 2299 
• At likestillings- og diskrimineringsnemnda skal kunne tilkjenne oppreisning 2300 

og bøtelegge for diskriminering. 2301 
• At kun staten skal ha vigselsrett. Seremonier skal fortsatt kunne holdes andre 2302 

steder, men selve vigslingen skal skje av staten slik at vi sikrer alle rettssikkerhet. 2303 

  2304 
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Personvern 2305 
Den digitale hverdagen og internett har gitt oss tilgang på enorme mengder informasjon. Den 2306 
samme teknologien gir også andre mulighet til å hente inn store mengder informasjon om oss. 2307 
Både kommersielle selskaper og offentlige myndigheter truer med å kontrollere våre liv i stadig 2308 
større grad. Derfor er det avgjørende for SV å verne dine private data mot overvåking. 2309 

SV vil: 2310 

• At du skal vite alt det offentlige vet om deg. All informasjon som er lagret om deg 2311 
skal du kunne finne ved å logge deg inn på din elektroniske portal. 2312 

• Holde internett fritt for sensur, med unntak av overgrepsmateriale av barn. 2313 
• Lovfeste retten til personvern og privatliv. 2314 
• Ha sterkere kontroll og begrensning av offentlig og privat overvåking. 2315 
• Vekte hensynet til personvernet høyt i spørsmål om utvidede hjemler og 2316 

kontrollmetoder for politi og PST. 2317 
• Reversere regjeringens angrep på personvernet gjennom økte fullmakter til 2318 

overvåkning. Tiltakene vil ha lite til ingen effekt i kampen mot terror, men er et stort 2319 
overgrep mot personvernet. 2320 

 2321 

Sikkerhet for ekstremvær og global oppvarming 2322 
FNs klimapanel har vist at den globale oppvarmingen vil gi mer ekstremvær, noe vi vil merke 2323 
også i Norge. Arbeidet med å sikre verdier og menneskeliv må iverksettes umiddelbart, og 2324 
utfordringene må tas på alvor. Tiltakene må være store nok til å gi en reell beskyttelse, og ta 2325 
høyde for trusler både fra havstigning, uvær og endringer i flora og fauna. 2326 

SV vil: 2327 

• Styrke flomvarslingssystemene og sikkerhetstiltak mot flom. Klimaendringene 2328 
gjør flom stadig mer vanlig. 2329 

• Styrke arbeidet med rassikring. Global oppvarming gir mer ekstremvær og dermed 2330 
mer ras. 2331 

• Kartlegge og planlegge for havnivåstigning. Oppvarmingen vil føre til havstigning 2332 
om den fortsetter. Vi må kartlegge hvilke områder som kan rammes og planlegge 2333 
løsninger. 2334 

• Ha en biologisk innsatsstyrke. Klimaendringene kan gi store endringer i det 2335 
biologiske mangfoldet med uante konsekvenser. Vi vil bygge opp en biologisk 2336 
innsatsstyrke for å ta kampen mot farlige fremmedarter og for å føre oppsyn med 2337 
situasjonen. 2338 

• Sikre matsikkerhet med produksjon i Norge. Klimaendringene vil skade det 2339 
internasjonale landbruket og det er usikkert hvor mye mat Norge kan kjøpe fra utlandet i 2340 
framtiden. 2341 

  2342 
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En rettferdig verden 2343 

Det kan aldri bli for mye rettferdighet i verden. Svært mange mennesker er så fattige at de i 2344 
praksis fullstendig mangler frihet eller råderett over egne liv. De mangler mat, ren natur, 2345 
helsevesen, utdanning og andre goder vi tar for gitt.  2346 

SV vil styrke norsk utviklingspolitikk, og gjennomgå norsk bistand for å unngå sløsing og sikre at 2347 
den når dem som trenger den mest. De fleste fattige i verden i dag bor i land som ikke i seg selv 2348 
er fattige, men mangler institusjoner som sikrer en rettferdig fordeling. Norsk bistand skal være 2349 
med å skape velfungerende samfunn, som på sikt skal klare seg uten hjelp. 2350 

 2351 

DISSENS 79: Et mindretall på to ønsker å legge til følgende avsnitt:  2352 
Bistand og nødhjelp må øke i omfang. SV ønsker at minst 2 prosent av norsk BNI skal brukes til 2353 
bistand og nødhjelp. Det betyr en kraftig økning. 2354 

 2355 

En viktig prioritering for SV i neste stortingsperiode vil være oppfølging av de nye 2356 
bærekraftsmålene. Norske myndigheter må sikre at gjennomføringen av bærekraftsmålene 2357 
bygger på menneskerettighetene, inkludert prinsippet om ikke-diskriminering. 2358 

Norske myndigheter må støtte utviklingen av et sterkt, mangfoldig og fritt sivilsamfunn både 2359 
nasjonalt og internasjonalt, som en forutsetning for å skape fredelige, inkluderende og 2360 
demokratiske samfunn.  2361 

Nasjonale myndigheter må ansvarliggjøres i deres ansvar for egne innbyggere. Bistand fungerer 2362 
best der den er en del av en nasjonal plan som skal bidra til egen bærekraft og 2363 
ressursmobilisering.  2364 

SV vil: 2365 

 2366 

DISSENS 80: Et mindretall på to ønsker å legge til følgende punkt: 2367 
• Øke bistanden til 2 prosent av BNI.  2368 

 2369 

• Styrke sivilsamfunnet som aktør i bistanden. 2370 
• Styrke Skatt for utvikling-programmet. Skatt for utvikling skal være en 2371 

bærebjelke i norsk utviklingspolitikk med vekt på kapasitetsbygging og støtte til 2372 
sivilsamfunn i utviklingsland.  2373 

• Ansvarliggjøre makthavere i land som mottar bistand. Bistand til 2374 
mellominntektsland bør prioritere å styrke strukturer og organisasjoner som bidrar til 2375 
ansvarliggjøring av myndigheter og næringsliv. 2376 

• Opprettholde skillet mellom sivile og militære operasjoner. 2377 
• Følge opp FNs nye bærekraftsmål. Vi vil ha en handlingsplan og sette ned en bredt 2378 

sammensatt komité for oppnåelse av FNs bærekraftsmål, etter modell fra Sverige. 2379 
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• Satse på kvinnerettet bistand. Barneekteskap, manglende tilgang til prevensjon, 2380 
abort og medisinsk hjelp under svangerskap og fødsel utgjør en stor helserisiko for jenter 2381 
og kvinner, men er også et stort hinder for politisk, økonomisk og sosial deltakelse. På 2382 
dette området er støtte til progressive lokale aktører, både kvinneorganisasjoner og 2383 
religiøse aktører, veldig viktig. 2384 

• Støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere. Å styrke lokale aktivister må 2385 
være blant de prioriterte oppgavene for norske utenriksstasjoner, blant annet gjennom 2386 
rettssaksobservasjoner og gjennom å styrke sivilsamfunnsaktører. 2387 

• Slette all illegitim gjeld. SV vil jobbe for at det opprettes bindende internasjonale 2388 
retningslinjer for ansvarlig långivning som sørger for åpenhet i låneprosessene og 2389 
demokratisk forankring i låntakerland. 2390 

• Utrede utviklingseffekten av norsk støtte til privat sektor. Vi vil jobbe for å 2391 
finne gode tiltak som kan styrke utviklingseffekten. 2392 

• At Norge skal gå foran internasjonalt for å fremme urfolks rettigheter. Vi vil 2393 
utvikle nye retningslinjer og en konkret handlingsplan for norsk innsats for urfolk i 2394 
utviklingspolitikken. 2395 

• At Norge skal ta initiativ til en internasjonal beredskapsplan for å utrydde 2396 
hungersnød. 2397 

• At bistanden skal fremme bærekraftig forvalting av naturressurser. 2398 
• Støtte etablering av flere utviklingsbanker som kan være supplement til 2399 

Verdensbanken.  2400 

 2401 

Fred 2402 
Da jernteppet mellom øst og vest forsvant, var det et framskritt for fred og frihet. I dag ser vi at 2403 
autoritære og udemokratiske krefter igjen har fått fotfeste i tidligere østblokkland. SV ønsker 2404 
avspenning og nedrustning i det nye Europa.  2405 

Norge skal være en fredsnasjon, og avstå fra krigføring mot andre land. Norsk innsats i 2406 
internasjonale væpnede konflikter bør begrenses til sivil innsats og humanitær bistand, og 2407 
deltakelse i internasjonale operasjoner i FN-regi.  2408 

Atomvåpen er en trussel mot menneskeheten. Derfor går SV inn for aktiv nedrustning og et 2409 
forbud mot atomvåpen både i Norge og internasjonalt.  2410 

SV vil: 2411 

• Arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. 2412 
• At Norges innsats i internasjonale konflikter endres fra krig til mekling, sivil 2413 

innsats og humanitær bistand.  2414 
• At Stortinget skal godkjenne all bruk av militær makt.  2415 

 2416 



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                                             sv.no   
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                                                  post@sv.no    73 

Forsvar 2417 
Forsvaret skal ivareta norsk suverenitet og sikkerhet. SV ønsker et forsvar med en stabiliserende 2418 
rolle i nordområdene og med forankring i verneplikten. Forsvaret skal være underlagt 2419 
demokratisk kontroll. 2420 

SV vil erstatte medlemskapet i NATO med et utvidet nordisk samarbeid, og en defensiv nordisk 2421 
forsvarspakt. Så lenge Norge er en del av NATO, vil SV arbeide for å reformere NATOs 2422 
sikkerhetspolitikk i retning av mer mekling og samarbeid, og motarbeide ytterligere utvidelse av 2423 
alliansen. 2424 

SV ønsker å bedre beredskapen mot terror, både i fastlands-Norge og for oljeinstallasjonene til 2425 
havs. Overvåkningen av våre egne havområder skal styrkes. Det er et mål for SV å styrke det 2426 
nasjonale forsvaret i årene som kommer, slik at Norges forsvarsevne økes.  2427 

DISSENS 81: Et mindretall på tre ønsker å stryke siste setning i avsnittet over.  2428 

 2429 

SV vil: 2430 

• Øke forsvarssamarbeidet i Norden. 2431 
• Bedre overvåkingen av norske havområder. 2432 
• Styrke forsvaret og øke den norske forsvarsevnen. 2433 

DISSENS 82: Et mindretall på tre ønsker å erstatte punktet over med følgende punkt: 2434 
• Redusere utgiftene til forsvar og militærapparatet.  2435 

 2436 

• Redusere innkjøpet av antallet F-35 jagerfly. 2437 

DISSENS 83: Et mindretall på to vil erstatte punktet over med følgende punkt:  2438 
• Avlyse kjøpet av F-35 jagerfly. 2439 

 2440 

• Eksternt evaluere kampflyprogrammet. 2441 


