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U3: Byområder for framtida
2
3
4
5
6
RED8
7
8
9

Oslo SV
Oslo SV
Oslo SV
Oslo SV
Oslo SV
Oslo SV
Oslo SV
Oslo SV

RED9
10 Oslo SV
11 Oslo SV

Nisrin El Morabit, Sør12 Trøndelag
13 Oslo SV
14 Monica Skeide Glad,
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

101
104
115-117
118-119
122
122
126-127
131-132
138

138
145-146
151
159 (obs, her
står feil
linjenummer i
saks-papirene)
182
183-184

Avvises
Avvises
Vedtas
Avvises
Avvises til fordel for RED8
Vedtas
Avvises
Avvises
Avvises til fordel for RED9

Vedtas
Vedtas
Vedtas

Endres til «sikre folk ren luft»

Endre setningen til «En god boligpolitikk skaper både flere boliger
med gode bokvaliteter og boområder med variert bebyggelse og
boligstruktur.»

Vedtas
Vedtas
Avvises til fordel for RED10
sv.no
post@sv.no

1

Østfold
15 Oslo SV
RED1
0
16 Oslo SV
RED1
1
17 Oslo SV
18 Oslo SV
RED1
2
19 Oslo SV
Monica Skeide Glad,
20 Øsfold
RED1
3
21 Oslo SV
RED1
4
22 Oslo SV
23 Oslo SV
24 Oslo SV

183-184 Avvises til fordel for RED10
183 Vedtas
185 Avvises til fordel for RED11
185 Vedtas
188 Vedtas
189 Avvises til fordel for RED12

189 Vedtas
191-192 Vedtas

At det i områder med levekårsutfordringer innføres gratis
halvdagsplass i barnehage og SFO inntil heldagsskolen er innført.

Legg til «Utvide» først i setningen

At det stilles krav om en høy andel ladeplasser for elbil ved alle
parkeringsanlegg. Nye bygg skal ha tekniske anlegg som muliggjør
lading av elbiler.

195 Avvises
194 Vedtas
195 Avvises til fordel for RED13
195
197
199
199

Vedtas
Vedtas
Avvises
Avvises til fordel for RED15

Endre formulering til «Sikre alle tilgang på gode kulturtilbud,
uavhengig av økonomi, etnisitet og annen bakgrunn.»

Endre setning til: Ha en variert boligstruktur over hele byen.

«Bygge 4000 nye studentboliger i året og et betydelig antall
ungdomsboliger.»
RED1
5
U3

Vedtas
Vedtas med vedtatte endringer

Om dette ikkje får fleirtal i behandlinga av arbeidsprogrammet,
innstiller komiteen på forslag 24.

U5: Seksuell frigjøring – mer sex i seksualundervisningen
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

sv.no
post@sv.no
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RED1
6 Redaksjonskomiteen
RED1
7 Redaksjonskomiteen
RED1
8 Redaksjonskomiteen
RED1
9 Redaksjonskomiteen
RED2
0 Redaksjonskomiteen
RED2
1
RED2
2
RED2
3
Red24
RED2
5
RED2
6
RED2
7

Redaksjonskomiteen

237 Vedtas
239 Vedtas

243-244 Vedtas
247 Vedtas

247 Vedtas

248 Vedtas
250-251

Redaksjonskomiteen
Redaksjonskomiteen

252 Vedtas
256

Redaksjonskomiteen

257-258 Vedtas
260 Vedtas

Redaksjonskomiteen

U3

267-268 Vedtas

Endre til «Kvalitetens på dagens seksualundervisning er for
dårlig..»
Legg til «noe» slik at setningen blir «noe som i beste fall …»
Endre til «Gutter og jenter opplever ulik praksis i
seksualundervisningen. Fra barneskolen av lærer gutter for
eksempel om onani, mens jenter lærer om pubertet og mensen.»
Endre «10.klasse» til «når du er 15 år»
Endre andre setning til «I denne alderen har en del allerede
debutert seksuelt, de kan ha spørsmål ved egen seksualitet eller de
kan ha opplevd krenkelser».
Endre andre setning til «Kunnskap om grensesetting må starte
allerede i barnehagen, og i skolen må seksualundervisningen skje
årlig og følge elevenes utvikling.»
Stryke siste setning i avsnittet
Endre til «Kunnskap om samtykkebasert sex forebygger overgrep
og krenkelser».
Endre «morsomt» til «godt»
Stryke første setning (henger sammen med strykning på 267-268)
Legge til ny nest siste setning i avsnittet: «Slik sikrer vi at
undervisning holdes av lærere med kompetanse.»
Stryke (henger sammen med strykning 257-258)

U3 vedtas med vedtatte endringer

U14: Regionreform
U14
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

Avvises til fordel for RED28
(helhetlig endringsforslag, se
sv.no
post@sv.no
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34 Ingrid Fiskaa, Rogaland
Åsmund Berthelsen,
35 Sogn og Fjordane
RED2
8

vedlegg 1)
634-643 Avvises til fordel for RED9
643 Avvises til fordel for RED9
Vedtas

Vedlagt i vedlegg 1 bakerst i heftet

U18: Noreg treng ein framtidsretta landbrukspolitikk

RED29
Astrid Tove Olsen,
37 Nordland
Torgeir Strøm, Nord38 Trøndelag
Torgeir Strøm, Nord39 Trøndelag
Torgeir Strøm, Nord40 Trøndelag
Torgeir Strøm, Nord41 Trøndelag
Astrid Tove Olsen,
42 Nordland

RED30
Fylkesstyret i Møre og
43 Romsdal
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

700 Vedtas

Legg til ny start: «Det føregår eit bondeopprør mot den nye
landbruksmeldinga. SV stør dette opprøret. Regjeringa har nyleg
lagt fram denne meldinga, med tittelen «Endring og utvikling», der
ein set opp «kostnadseffektiv matproduksjon» som det overordna
målet for landbrukspolitikken (…)

701 Avvises til fordel for RED29
703 Avvises til fordel for RED31
705 Vedtas
707 Vedtas
708 Avvises til fordel for RED30
708 Avvises til fordel for RED30

707-709 Vedtas

Erstatt tekst med: Vi meiner at regjeringa sin liberalistiske
landbrukspolitikk vil verke sentraliserande, åpne for meir import frå
EU og redusere matberedskapen. Dei fleste av tiltaka i den nye
meldinga er feil medisin, ikkje minst for småskalalandbruket rundt
om i landet med knappe jordressursar.

710-714 Avvises til fordel for RED31
sv.no
post@sv.no
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Torgeir Strøm, Nord44 Trøndelag

711 Avvises til fordel for RED31
(…)spreidd busetnad. Vi skal produsere nok trygg mat basert på
norske ressursar frå berekraftige areal, og målsettinga om at 15%
av landbruksarealet skal drivast økologisk må oppretthaldast. Vi vil
prioritere små og mellomstore bruk med drift tilpassa
ressursgrunnlaget, og jobbe for ei god inntektsutvikling i næringa.
Også småskalabønder skal ha ei løn å leve av, og velferdsordningar
som tidlegpensjonsordning og avløysarordning må fortsetje for å
sikre rekruttering til landbruket. Det er berre rundt 11% av
bøndene som er heiltidstilsette i jordbruket i dag. Det betyr at
deltidsbonden speler ei avgjerande rolle for matproduksjon og
busetting i distrikta. Å dreie meir og meir stønad til heiltidsbonden
er eit fordekt grep for sentralisering. Eit driftsvansketilskot vil
styrke små bruk som har eit viktig oppdrag med å ivareta
mattryggleik og matberedskap over heile landet.
Klimaendringane vil utfordre den globale matforsyninga, difor treng
vi eit strengt jordvern, eit effektivt tollvern og ein aktiv
næringspolitikk som sikrar den norske befolkninga høgast mogleg
grad av sjølvberging i framtida. Sjølforsyningsgraden skal styrkast
gjennom auka kornproduksjon, premiering av beitebruk og
utvikling av fôrmiddel basert på norske ressursar.

RED31
45 Arne Nævra, Buskerud
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

710-714 Vedtas
711 Avvises til fordel for RED31
sv.no
post@sv.no

Dyrevelferd, energisparing og omstilling til fossilfri matproduksjon
er andre viktige stikkord for utvikling av næringa. Vi vil intensivere
forskningsinnsatsen for produksjon av norsk proteinråstoff av
biomasse frå land og hav til dyrefôr. Vi vil vidareføre ordningane
der samvirkeorganisasjonane utøver marknadsregulering. Dette er
ordningar som har sikra både råvareprodusent og forbrukar stabile
prisar i over 80 år, og dermed tryggja bøndene sine kår.
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46
47
48
49
RED32
U18

Astrid Tove Olsen,
Nordland
Astrid Tove Olsen,
Nordland
Astrid Tove Olsen,
Nordland
Torgeir Strøm, NordTrøndelag

711 Avvises til fordel for RED31
712 Avvises til fordel for RED31
712 Avvises til fordel for RED31
714 Vedtas
714 Vedtas
Vedtas med vedtatte endringer

Ny setning: Utan bønder stoppar Noreg.

U22: Kvinnekamp mot høyrepopulisme
Avvises til fordel for RED33
(helhetlig endringsforslag, se
vedlegg 2)
Vedtas

U22
RED33

Se helhetlig forslag i vedlegg 2

U26: Ta kampen mot rasisme og islamofobi
RED34
56
57

RED35
58
RED36
59
RED37
60
61
62
RED38

924-926 Vedtas
Tore Syvert Haga, Oslo
929 Vedtas
Tore Syvert Haga, Oslo
930 Vedtas

Tore Syvert Haga, Oslo
Tore Syvert Haga, Oslo
Tore Syvert Haga, Oslo
Gülay Kutal, Oslo
Gülay Kutal, Oslo

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

941
941-951
952-966
955
968
969
971
971
973

Vedtas
Vedtas
Vedtas
Avvises til fordel for RED36
Vedtas
Vedtas
Vedtas
Avvises
Vedtas
sv.no
post@sv.no

Stryk tekst

Ny setning: SV vil stå solidarisk sammen med våre urfolk, nasjonale
minoriteter og nye etniske mindretall. Vi vil bekjempe rasisme og
diskriminering, antisemittisme og islamofobi.
Stryk tekst
Omformulere til «Verne om asylretten»

Omformulere til «Tydeliggjøre rasismeparagrafen»
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RED39
RED40

974 Vedtas
975 Vedtas

RED41
RED42

976-977 Vedtas
978 Vedtas
Vedtas med vedtatte endringer.
Uttalelsen, med innstilte
endringer, er vedlagt bakerst i
heftet, i vedlegg 3.

U26

Omformulere til «Klargjøre redaktøransvaret for hatefulle ytringer»
Stryk setningen
Omformulere line 976 og 977 til nytt, felles kulepunkt:
• Arbeide for en god og konstruktiv offentlig samtale, som
imøtegår rasistiske bevegelser
Stryk setningen

U29: Norge ut av krigen i Syria

RED43
78
RED44
79

RED45

Redaksjonskomiteen
Alf Holmelid, VestAgder
Redaksjonskomiteen
Alf Holmelid, VestAgder

80

Redaksjonskomiteen
Olav Olsen, NordTrøndelag

81

Olav Olsen, NordTrøndelag

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

10571058 Vedtas

Endre til: «SV krever at Norge henter tilbake soldatene fra
Jordan/Syria og stanser all militær støtte til fortsatt krigføring
der.»

1060 Vedtas

1061 Vedtas

Legg til «mer» foran «ressurser».

1062 vedtas

1063 –
1064 Vedtas

Endre til: ”Det er uklarheter rundt hvilke militsgrupper Norge
trener opp og hva disse styrkene kan foreta seg av
krigshandlinger i framtida.”

1068 Vedtas
1073 Avvises til fordel for RED46
sv.no
post@sv.no
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10691072 Vedtas

RED46
U29

Endre siste avsnitt til: «Erfaringene fra Afghanistan, Irak, Libya, og
nå Syria, viser at å bekjempe terror med krig ikke har fungert, og i
stor grad rammer sivilbefolkningen. Det ser vi også ved Russlands
hensynsløse bombing til støtte for det brutale syriske regimet,
særlig i Øst-Aleppo. Stormaktenes krigføring fører til mer
terrorisme og øker terrorfaren verden over.»

U29 vedtas med endringer

U31: Ny atomvåpenpolitikk

RED47
82

Frogner SV

10991101 Vedtas
1102 Avvises til fordel for RED48

Forslag til endring: «Ikkespredningsavtalen forplikter de fem første
atomvåpenstatene til nedrustning. Denne forpliktelsen har de ikke
fulgt opp. Derfor har de atomvåpenfrie statene tatt ledelsen ved å
jobbe for et folkerettslig forbud mot atomvåpen etter mønster av
avtalene mot biologiske og kjemiske våpen.»
Foreslås endret til «Så lenge Norge er medlem i NATO må
medlemskapet brukes aktivt til å stanse planene om et USA-styrt
missilforsvar også i Europa. Et rakettskjold vil kunne intensivere
konflikt og kunne føre til opprusting framfor avspenning.»

RED48

RED49
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

11021104 Vedtas

1104 Vedtas
sv.no
post@sv.no

Nytt tillegg: «Den rød-grønne regjeringen var en sentral
initiativtaker bak det humanitære initiativet mot atomvåpen. Med
den borgerlige regjeringen endret denne politikken seg og
regjeringa går mot en folkerettslig avtale. Derimot vil Nederland,
Sverige og atomvåpenstaten Kina delta på forhandlingene. Det må
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også Norge gjøre.»
83

Oslo SV

84

Tore Syvert Haga, Oslo

RED50
U31

11051106 Avvises til fordel for RED50
11051106 Avvises til fordel for RED50
Komiteen innstiller på at
formuleringen som eventuelt
1105- vedtas i politiske hovedkrav også
1106 tas inn i uttalelsen
U31 vedtas med endringer

Vedlegg 1: Red 28
Region- og kommunereform på ville vegar
Folkeviljen skal respekterast. SV seier derfor nei til tvangssamanslåing av fylke og kommunar. Lokaldemokratiet må forsvarast. SV vil at oppgåver skal
løysast så nært folk som mogleg, av representantar som kan haldast til ansvar gjennom val.
Fylkessamanslåinga som denne våren skal behandlast av Stortinget, er ein reform på ville vegar. Stortingsflertallet og regjeringa ønskjer å driva
gjennom ei massiv samanslåing av fylka, utan at det er avklart kva målet er og kva for oppgåver dei nye fylka skal ha. Dette føyer seg inn i rekka av
endringar som inneber sentralisering og maktkonsentrasjon i det norske samfunnet. SV krev gode demokratiske prosessar slik at innbyggarane får
moglegheit til å uttala seg om samanslåing gjennom folkeavstemmingar.
Det regionale nivået må styrkast, ikkje svekkast. SV vil at fleire oppgåver skal flyttast frå statleg nivå til fylka, og sjukehusa er ei av oppgåvene som må
flyttast. Sjukehusa bør igjen vera styrt av eit regionalt, folkevalt nivå. Dersom dette blir føreslått, vil SV bli med på ein diskusjon om det skal gjerast i
dagens fylke, eller om det krevst større fylke. Utan ei flytting av makt til fylka, er fylkessamanslåingane meiningslause.

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

sv.no
post@sv.no
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SV på Stortinget vil røysta imot regionreformen denne våren, av to grunnar: For det første ligg det ikkje føre ei reell
overføring av makt og oppgåver til dei nye fylka. For det andre vil regjeringa tvinga saman fylke som ikkje sjølv ønskjer det, og der folk ikkje har blitt
spurt. Det er ikkje eit demokrati verdig.
Ved eit nytt fleirtal etter valet vil SV nullstilla regjeringas regionreform. Vi vil også omgjera alle tvangssamanslåingar av kommunar som
kommunestyre ønskjer omgjort.

Vedlegg 2: RED33
Kvinnekamp mot høgrepopulisme
Etter valet av ny president i USA har kvinner over heile verda organisert seg, og kvinnerørsla står no fremst på barrikadane. Presidentens angrep på
kvinners rettar, som kutt i økonomisk støtte til organisasjonar som jobbar med abort og informasjon om abort verda over, er ei usminka forlenging av
ein global og langvarig agenda om å svekka kvinners sjølvråderett. Konservative regjeringar og organisasjonar har i fleire år forsøkt å skru klokka
tilbake i FNs kvinnearbeid, særleg når det gjeld jenter og kvinners rett til å bestemme over eigen kropp. Det undertrykkande kvinnesynet er ein sentral
del av høgrepopulismen og nasjonalkonservatismen, og kvinnerørsla er nødvendig for å motarbeida han.
Dei høgrepopulistiske og nasjonalkonservative kreftene, som er på frammarsj i Europa og USA, svekkar kvinners makt økonomisk, juridisk og sosialt.
Det er heilt i tråd med utdaterte patriarkalske familieverdiar. Den auka undertrykkinga av kvinner ser ein gjennom avkriminaliseringa av vald mot
kvinner og barn i Russland, og den polske regjeringas kamp mot abort. Han gjer seg også gjeldande i dei nasjonalkonservative kreftenes syn på
utanrikspolitikk, der opprusting, avskrekking og stengte grenser blir sett på som det einaste rette. I praksis fører denne politikken til at kvinner i og frå
ikkje-vestlege land blir endå meir utsett. Krigføring i Midtausten, Afrika og Sentral-Asia kombinert med ein umenneskeleg flyktningpolitikk har gjort at
tallause kvinner har blitt utsett for vald og valdtekt i krig, og at dei har blitt heimlause, utsett for menneskehandel og sexslaveri.
SV meiner at dagens regjering på langt nær er tydelege nok i sin politiske kritikk av den svekkinga av kvinners rettar som no skjer i land som USA. "She
Decides" er eit initiativ til å samla inn pengar for å kompensera for USA sine varsla kutt i støtte til organisasjonar som jobbar med abort. Regjeringas
økonomiske bidrag til initiativet er alt for små i forhold til det som er nødvendig, og halvparten av det Sverige og Nederland har bidratt med. Dette er
ikkje godt nok.
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

sv.no
post@sv.no
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SV vil jobba for:
•
•

å auka støtta til kvinnerørsla i Noreg, og andre som jobbar for kvinners rettar verda over.
at Noreg fortset å gå i front internasjonalt, mellom anna ved at det blir utarbeida ei eiga stortingsmelding om feministisk utanrikspolitikk,
etter modell frå Sverige. Her må det utvisast ei klar, prinsipiell linje med tydeleg kritikk mot alle land som svekkar kvinners rettar.

Vedlegg 3
Korleis U26 vil sjå ut dersom alle forslaga frå redaksjonskomiteen blir vedteke:

U26: Ta kampen mot rasisme og islamofobi
En kald vind blåser over den industrialiserte verden. USA har valgt sin 45. president på en hatsk retorikk rettet mot nasjonale mindretall. I Europa er
fascistiske og høyreekstreme bevegelser i sterk fremvekst, og griper etter statsapparatet selv i land med en rotfestet, demokratisk tradisjon.
Vi ser en urovekkende bevegelse bort fra internasjonal solidaritet og tilbake til nasjonalsjåvinismens snevre, ekskluderende løsninger, hvor
flerkulturelle fellesskap med vilje brytes ned. Høyrepopulismen er ikke alltid eksplisitt rasistisk, men dens vekst har åpenbart styrket rasistiske grupper
og rasistisk politikk. Gradvis har grensene for den offentlige debatten flyttet seg.
De liberal-konservative partiene leker med farlige krefter når de åpner døren for samarbeid med høyrepopulisme og nasjonalsjåvinisme. De risikerer å
miste sin anstendighet etterhvert som de gir innrømmelser til den mer eller mindre eksplisitte rasismen hos sine samarbeidspartnere.
Rasismen er et angrep på sivilsamfunnets og demokratiets integritet. Den gjør skade på både enkeltmennesker og grupper. Rasismen er
ærekrenkelse; falske, injurierende påstander som gjør det vanskeligere for hele grupper å fungere som fullverdige borgere i samfunnet. Rasismen
undergraver rettssikkerheten og tilliten mellom flertall og mindretall. Rasismen må bekjempes.
SV vil stå solidarisk sammen med våre urfolk, nasjonale minoriteter og nye etniske mindretall. Vi vil bekjempe rasisme og diskriminering,
antisemittisme og islamofobi.

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

sv.no
post@sv.no
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Vern om retten til å søke asyl og om menneskerettighetene
Nasjonalsjåvinismen har ingen løsninger på vår tids kriser. Retten til å søke asyl, forankret i folkeretten, er en anerkjennelse av at våre nasjonale
rettssystemer ikke er tilstrekkelige til å beskytte de mest sårbare, de som står foran Europas porter på flykt fra forfølgelse.
Dagens menneskerettigheter, samt retten til å søke asyl, ble nedfelt i folkeretten i en spesifikk historisk situasjon, i etterkant av at fascismen kastet
verden ut i andre verdenskrig.
Menneskerettighetene er ikke en meny man kan velge det man ønsker fra, og forkaste det som er ubeleilig, eller blir for dyrt i det korte perspektivet.
At alle mennesker er like mye verdt, og har en rekke ukrenkelige rettigheter, står fast. Vi må ikke la høyrepopulistene og andre autoritære krefter
undergrave disse rettighetene.
Menneskerettighetene og retten til å søke asyl står fast, fordi alternativet er mørke og natt over Europa.
SV vil:
•
•
•
•
•
•

Verne om asylretten
Kjempe for en rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk
Alltid la barnekonvensjonen ta forrang for «innvandringsregulerende hensyn»
Tydeliggjøre rasismeparagrafen
Klargjøre redaktøransvaret for hatefulle ytringer
Arbeide for en god og konstruktiv offentlig samtale, som imøtegår rasistiske bevegelser

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

sv.no
post@sv.no
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