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Forslags- 
nummer 

Forslagsstiller Linjenummer Type forslag Forslag 

Et samfunn for de mange – ikke for 
de få 

1 

A1 Kjell Emil Granå 5-6 Endre Sammen skal vi løse klimakrisa, ta vare på naturen, jevne ut forskjellene 
i makt og rikdom, bekjempe den økende fattigdommen og skape en 
fredeligere verden. 

A2 Gro Standnes og Bjørg 
Vatnedalen 

7-10 Endre Den internasjonale situasjonen er preget av økende spenning, 
opprustning og en ekspansiv våpenindustri. Krigføring og væpnete 
konflikter skaper ufattelige lidelser og enorme miljøødeleggelser. Fred, 
frihet og stabilitet oppnås ikke gjennom militærmakt og bruk av vold. 
Svaret må være mer demokrati og internasjonalt diplomati. Norge må bli 
mer uavhengig av stormaktene og USA. 

Begrunnelse: Tekstforslaget er helt i overensstemmelse med budskapet 
vår kjære Audun kommer med når han taler om internasjonal politikk, 
fred og sikkerhet. Dette budskapet er så viktig at det bør komme klart 
fram i partiets program. 

A3 Trygve Roll-Hansen 11-12 Endre "Pengeseddelen utfordrer stemmeseddelen." 
Erstattes med "Fra pengemakt til folkemakt, med kjøreregler, 
grunnrenter og avgifter på finans." 
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Folkets grønne skifte 

- en Grønn ny deal for Norge

41 
42 

A4 Lillestrøm SV 49 Legge til I tillegg må tiltak for å løse klimakrisa virke positivt både lokalt og globalt. 
Tiltak som får ned de lokale utslippene, men som øker de globale 
utslippene, løser ikke klimaproblemene. 

A5 Vestland SV 51 Legge til Og vi trenger en ny forbrukspolitikk for å sikre omlegging til et klima- og 
miljøvennlig forbruksmønster og forbruksnivå. 

A6 Tom Rellsve 54 Legge til kutte 
...kutte klimagassutslipp og bevare naturmangfold, bygge opp nye..... 

Felles innsats 56 

A7 Vestland SV 62 Legge til Nytt avsnitt: "Utslippene av klimagasser har pågått så lenge at uansett 
hvor fort vi klarer å stanse utslippene så vil klimaet endre seg mye, og 
samfunnet vil oppleve store negative konsekvenser i både nær og fjern 
fremtid. Noen av disse konsekvensene ser vi allerede. SV ønsker derfor 
et løft i arbeidet med klimatilpasning, men der dette arbeidet må sees i 
sammenheng med bærekraftmålet. En bærekraftig klimatilpasning betyr 
at dette arbeidet ikke må øke utslippene av klimagasser, redusere 
biologisk mangfold, føre til nedbygging av dyrka mark, eller øke de 
økonomiske og sosiale forskjellene" 

A8 Torgeir Knag Fylkesnes 65-67 Endre 65-67, endre setningen til: 
«En rettferdig og vellykket omstilling krever at vi har jobber til alle som 
kan og vil jobbe» 

A9 Torgeir Knag Fylkesnes 67 Endre Endre fra "vår bærende næring" 
Endres til "en bærende næring for landet" 
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A10 Kvinnepolitisk utvalg 69 Legge til  Ny setning før siste setning, på linje 69: "De fleste av framtidas 
arbeidsplasser vil likevel være innen offentlig sektor.  Skal vi ivareta 
offentlige velferdstjenester for kommende generasjoner og samtidig 
minske unødvendig materielt forbruk vil en sentral del av en bærekraftig 
omstilling innebære omfordeling av midler fra privat til offentlig forbruk."  

A11 Einar Svendsen 74-75 Omformulering Staten skal gå foran, investere storstilt og utnytte markedskreftene der 
det er hensiktsmessig. 

A12 Tom Rellsve 75 Legge til   Omstillingsarbeidet kan ikke overlates til markedet., men private aktører 
inviteres til å være med. 

A13 Sosialistisk Ungdom 83-84 Endre At den økonomiske politikken og statsbudsjettene skal styres etter 
Parisavtalens mål om maksimalt 1,5 graders oppvarming og stimulere til 
kutt i utslipp. 
 
Begrunnelse: En tydeliggjøring av at det er 1,5 gradersmålet vi sikter til, 
ikke de målene Norge selv melder inn som en del av Parisavtalen. 

A14 Lars Haltbrekken 85-86 Legge til Ha en målrettet økning av CO2-avgiften i samspill med andre 
virkemidler, slik at utslippene kuttes så raskt som nødvendig for å 
begrense oppvarming til 1,5 grader. Det skal ikke gis avgiftslettelser som 
reduserer miljøvirkningen av CO2-avgiften.    

A15 Einar Svendsen 91-92 Legge til  Føre en aktiv næringspolitikk som sikrer omstilling gjennom strategisk 
investering, eierskap, lån og tilskuddsordninger. Vurdere å opprette et 
stort statlig selskap knyttet til utvikling av strategier, planer og 
gjennomføring av uthenting, lagring og distribusjon av ny fornybar energi 
nasjonalt og internasjonalt. 

A16 Miljøpolitisk utvalg 91 Legge til kulepunkt Styrke Miljødirektoratets faglige arbeid med lokale og nasjonale 
klimagassregnskap 

A17 Miljøpolitisk utvalg 91 Legge til kulepunkt Øke Klimasats-tilskuddsordningen til klimatiltak i kommuner og 
fylkeskommuner og trappe opp Klimasats til 1 mrd. kr i løpet perioden.  
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A18 Miljøpolitisk utvalg 91 Legge til kulepunkt Opprette et utvalg på tvers av Klima- og miljødepartementet og 
Finansdepartementet med ansvar for å utarbeide og følge opp det 
nasjonale klima- og arealbudsjettet. 

A19 SVs funkisnettverk  1103 Legge til Tillegg til kulepunktet: 
, og som sikrer at bruker av velferdstjenestene opplever tillit i sitt møte 
med systemet. 

A20 Lars Haltbrekken og Torgeir 
Knag Fylkesnes 

114 Legge til kulepunkt Inngå forpliktende klimaavtaler med ulike sektorer for å redusere 
utslippene av klimagasser i tråd med Paris-avtalen for eksempel etter 
modell fra NOx-fondet.   

A21 Karin Andersen 114 Legge til kulepunkt Sikre midler til å gjennomføre miljøtiltak i kommunene. Kommunene 
spiller en nøkkelrolle i å løse både klima- og naturkrisa. Stille krav 
om å bruke klima- og naturbudsjett lokalt.  

A22 Guri Bugge 120-802 Gjennomgående 
opprydding i 
begrepsbruk 

Begrepsbruken under grønn deal er ikke faglig holdbar, og må ryddes 
opp i. Slik det er nå er teknologibegrepet utslippsfritt sauset sammen 
med (netto) nullutslipp sett på samfunnsnivå, og så kommer plutselig 
sirkulærøkonomi og bioenergi seilende inn fra sidelinjen og skaper 
selvmotsigelser i teksten. Dette gjør at jeg som jobber med klima til 
daglig ikke skjønner hvilken politikk man ønsker å fremme. Jeg har gått 
gjennom teksten og har 7 sider med konkrete endringsforslag som vil 
rydde opp i begrepsbruken, uten å endre det jeg tror programkomiteen 
ønsker å fremme politisk. Ett eksempel er: 
437 
Utslippsfri prosessindustri 
som bør endres til 
Prosessindustri uten klimagassutslipp 

Dette fordi begrepet utslippsfri i industriøyemed kan handle om veldig 
mange ulike typer utslipp. Ut fra sammenhengen tror jeg 
programkomiteen tenker på klimagassene, og da bør det presiseres. En 
annen tolking kan være at det er ønske om at prosessindustrien kun 
skal benytte utslippsfrie løsninger, dvs el og hydrogen, og ikke benytte 
avfallsprodukter som biogass, slam, fjernvarme, etc, der det er godt 
egnet. Dette er ikke et heldig signal å sende, fordi det kan hindre 
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overgangen til sirkulærøkonomien.  
 
Et annet eksempel:  
283-284 
Elektrifisere havbruksnæringen og stille krav til nullutslippsløsninger i 
offshore supplyskip. 
bør endres til  
Fase ut fossile innsatsfaktorer i havbruksnæringen og stille krav til 
bærekraftige fossilfrie løsninger i offshore supplyskip. 
 
Slam fra fiskeoppdrett skaper i dag forurensingsproblemer. Hvis vi setter 
krav til rensing, så er den meget godt egnet til biogassproduksjon (med 
biorest til landbruket). Hvis vi kun peker på elektrisitet og hydrogen som 
løsninger, så får vi ikke til den helhetlige omleggingen vi trenger i denne 
næringen. For offshore supplyskip så kan kan det være utfordrende å gå 
til helelektrisk eller hydrogen (=nullutslippsløsninger), mens overgang til 
hybride løsninger med biogass eller ammoniakk kan skje raskere og 
være like miljøvennlige.  
 
Jeg er kun opptatt av at vi får et godt arbeidsprogram som jeg faglig sett 
kan forstå og forsvare. Dette gjelder også hvis 
programkomiteen/landsstyret/landsmøtet ønsker løsninger som jeg 
personlig sett ikke mener er optimale. Slik teksten er nå kan jeg ikke 
skjønne at noen kan stemme hverken for eller mot, siden den er 
fullstendig selvmotsigende.  Jeg stiller meg til disposisjon for å få gjort 
de siste nødvendige justeringene, og vil gjerne sende over hele listen 
min med endringsforslag til den som måtte ha nytte av det.  

A23 Trygve Roll-Hansen 123-125 Stryke Stryk: "Dette vil gjøre både stat og 
næringsliv mer framtidsretta. På denne måten vil norsk næringsliv få 
muligheten til å bygge konkurransefortrinn i en verden som må omstilles. 
" 

A24 Tom Rellsve 123 Endre Dette vil gjøre både offentlig virksomhet og  næringsliv mer framtidsretta. 
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A25 Anders Rindal 129-134 Endre Tilkarringvirksomhet utgjør en stor trussel mot grønn vekst. Det 
offentlige skal eie kritisk infrastruktur, naturlige monopoler og inntektene 
fra grunnrente i Norge. SV vil omstrukturere det statlige eierskapet slik at 
disse sektorene drives av selskaper heleid av offentlige aktører. 
Selskaper innenfor disse områdene med delvis statlig eierskap må 
omstruktureres. Virksomhetene innenfor disse områdene skilles ut i 
selskaper der det offentlige tar fullt eierskap. Det offentlige bør deretter 
selge resterende eierposter i de andre selskapene for å redusere 
muligheten for tilkarringsvirksomhet.  

A26 Torgeir Knag Fylkesnes 136 Legge til kulepunkt Forslag til tilleggspunkt: Styrke det statlige eierskap i viktige næringer og 
infrastruktur for fremtiden og gjøre Norge verdensledende på det grønne 
skiftet. 

A27 Torgeir Knag Fylkesnes 136 Legge til kulepunkt Forslag til tilleggspunkt: Opprette et grønt statlig investeringsselskap 
som fungerer som en grønn gigant og gjøre storskala investeringer for å 
bygge ny, grønn industri. De ulike enkeltsatsningene og fond for hver 
enkelt industrisatsning skal samles under dette selskapet.  

A28 Torgeir Knag Fylkesnes 136-145 Flytte - Sikre tilgang til fornybar energi for grønn omstilling og utfasing av fossil 
energi. 
- Lage og gjennomføre en nasjonal forpliktende klima- og energiplan for 
kutt i alle sektorer, også de kvotepliktige, med utslippsmål og 
karbonbudsjett for hver enkelt utslippssektor i Norge. 
- Bruke forurensningsloven til å stille krav om utfasing av fossil 
energibruk og fossile utslippskilder, slik som forbudet mot bruk av oljefyr. 
- Innføre et forbruksbasert klimaregnskap, som viser de totale utslippene 
vårt forbruk forårsaker. 
- Utrede og innføre karbontoll for import av varer slik at det er mulig å få 
ned importerte utslipp.  

A29 Freddy André Øvstegård 142-143 Legge til Innføre et forbruksbasert klimaregnskap, som viser de totale utslippene 
vårt forbruk forårsaker, og lage en plan for å kutte utslippene fra 
forbruket vårt.   
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A30 Tom Rellsve 152 Legge til  Stille krav om lave klimagassutslipp i materialer og prosesser ved 
offentlige anskaffels.... 

A31 Torgeir Knag Fylkesnes 157-158 Endre Endre til: "Endre mandatene, vedtektene og oppdraget til 
virkemiddelapparatet og alle støtteordninger og institusjoner for 
næringslivet slik at grønn omstilling blir et av hovedmålene de jobber 
for." 

A32 Tom Rellsve 159 Legge til  Bruke mer av forskningsressursene til grønn og rettferdig omstilling, 

A33 Torgeir Knag Fylkesnes 164-165 Stryke Stryke: - Oppskalere det statlige investeringsselskapet Nysnø. Styrke 
Miljøteknologiordningen og Bioøkonomiordningen. 

A34 Guri Bugge 166-169 Endre Endre til: Styrke Klima- og energifondet, og gi Enova økte overføringer 
og tydelig oppdrag om å realisere små og store utslippskutt i industrien, 
transportsektoren, og støtte til energieffektivisering i alle typer bygg og 
anlegg: offentlige, næringsbygg, og hjem. Sikre at alle har tilgang på 
Enova-midlene, ikke bare de største og rikeste. Styrke det statlige 
eierskapet i strategisk viktige næringer og infrastruktur, og bruke det 
som drivkraft til industrisatsing og klimakutt. 

A35 Anders Ekeland 176 Legge til  Etter 176 legge til: 
'Den norske delegasjonen må fremme tre forslag  i internasjonale 
klimatoppmøtene  
* Bruk av offsets må ikke brukes nasjonal eller internasjonal 
klimapolitikk.  
* Fossilt drivstoff til internasjonal skips- og flytransport må ilegges en 
avgift som starter på 20 USD og stiger med 10 USD hvert år. Disse 
avgiftsinntektene bør finansiere FNs Grønne Klima Fond.  
* Alle land bør som en del av sitt frivillige innføre en karbonavgift som 
starter på minst 10 USD og stiger med 10 minst USD i året.  

Kutte – for et nullutslippssamfunn 177 
 

A36 Snorre Ballière Farner 177 Endre Fjerne en ell i "nulllutslippssamfunn" 

A37 Heikki Eisvoll Holmås 182-183 Endre Norge må kutte sine utslipp til så nær null som mulig, og minst 70 
prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivå. 
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A38 Einar Svendsen 184 Kommentar Uklart hva som menes med “samt importerte og eksporterte utslipp.” 

A39 Lars Haltbrekken 185 Legge til Ny setning: "Norge bør ta ansvar for vår andel av globale utslipp som 
ikke er omfattet av en klimaavtale, som utslipp fra internasjonal skipsfart 
og flytrafikk." 

A40 Einar Svendsen 196 Stryke Fjerne “Biogass må særlig bidra i tyngre kjøretøy”. Det er langt fra gitt at 
biogass er klimanøytral, og klimanøytral biogass vil bare kunne 
fremstilles (bærekraftig) i ganske begrensede mengder (fra ellers 
hurtigråtnende avfall/planter). Kanskje slik biogass først og fremst bør 
allokeres til fly.  Det er ingen grunn til at tyngre kjøretøy ikke skal bruke 
batterier, (evt grønn hydrogen). 

A41 Arne Nævra 198 Endre Stryk "stor" i ordet "storbyområdene" 

A42 Bergen SV 199 Legge til  199 (etter “alle store byer innen 2030.”): For å få til dette trengs det en 
storstilt satsing på kollektiv- og sykkelinfrastruktur i byene.  

A43 Einar Svendsen 201 Legge til  “, og i 2027 skal alle nye tyngre kjørtøy være utslippsfrie”. 

A44 Einar Svendsen 203-204 Stryke  Fjerne “eller gå på biogass” 

A45 Bergen SV 206 Legge til kulepunkt Dersom bymiljøavtalene får reduserte inntekter som følge av 
trafikknedgang, skal dette fullt ut kompenseres av staten. 

A46 Tom Rellsve 210 Endre Innføre høye miljøstandarder.... 

A47 Ringsaker lokallag  218-19 Endre Innføre samme avgiftsfordel for elektriske fritidsbåter etter mønster av 
elbiler, samt kjøpsavgift på nye båter med utslipp.  

A-D1   221-227   At det skal være mer lønnsomt å kjøpe en nullutslippsbil sammenlignet 
med en fossilbil. Økte kjøpsavgifter for elbiler må alltid følges av en 
større økning for fossilbiler i samme klasse.  
DISSENS 1: Et mindretall bestående av Ahamath, Barstad, Fiskaa, 
Fredlund, Grønland og Tollan Jordet vil legge til setningen under i 
punktet over: 
Det skal fases inn merverdiavgift for kjøpsbeløpet over 600 000 kroner 
ved kjøp av nye elbiler 

A48 Trygve Roll-Hansen 223-227 Enig i disens 1 .Enig i dissensen på nr 1 på linje 223 -227 

A49 Tom Rellsve 229-230 Stryke   
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A50 Nordland SV 234-235 Flytte  Punktet flyttes til distriktskapittelet 

A51 Miljøpolitisk utvalg 235 Legge til  ...og gi støtte til infrastruktur for lading av elbil i borettslag og sameier. 

A52 Einar Svendsen 236 Stryke Fjerne setningen 

A53 Einar Svendsen 242 Endre Erstatte setningen med: “Gi utslippsfri tungtransport fritak fra 
bompengeinnkreving” 

A54 Einar Svendsen 243-245 Stryke Fjerne hele punktet 

A55 Anders Ekeland,Hallvard 
Birkeland 

243-245 Erstattte 243-45 Gradvis trappe opp ... Erstattes med: Gå imot innføring av nye 
typer drivstoff som gir CO2 og/eller andre klimagassutslipp. Vi er nær 
irreversible vippepunkter og bare nullutslipp er godt nok.  

A56 Sosialistisk Ungdom  253 Legge til kulepunkt Stille krav til at norske aktører i internasjonal luft- og skipsfart reduserer 
sine klimagassutslipp.  

A57 Guri Bugge 253 Legge til  Legge til rette for likeverdige og forutsigbare konkurransevilkår for 
transportører som vil satse på miljøvennlige løsninger, gjennom å 
kontrollere at alle tunge kjøretøy som passerer grensa er i 
forskriftsmessig stand, og ved å bruke metoder som forhåndspåfylling av 
betalingsbrikker for å sikre at de betaler bompenger og ferjebilletter på 
lik linje med norske trafikanter. 

A58 Einar Svendsen 258-259 Ulogisk tekst Ulogisk med teksten: “som ikke lar seg rense” 

A59 Tom Rellsve 258-259 Omformlere til mer 
forståelig 

  

A-D2   260-263   Sørge for en forutsigbar finansiering og realisering av fullskala 
karbonfangst- og lagring, inkludert transport, som for eksempel 
Langskip-prosjektet, og støtte relaterte prosjekter for å øke utnyttelsen 
av den nye verdikjeden i karbonhåndtering. 
DISSENS 2: Et mindretall bestående av Ekeland vil stryke punktet over. 

A60 Einar Svendsen 260-262 Stryke Enig med Dissens 2 at dette punktet bør fjernes 
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A61 Arne Nævra, Lars 
Haltbrekken, Ingrid Fiskaa, 
Marit Aklestad 

285 Legge til  KARBONBINDING I JORD OG GRUNN 
Vi frigjør mye klimagasser fra grunnen ved utbygging og feil forvaltning, 
men vi kan også binde mer karbon i jord ved riktig forvaltning. 
Jord inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren, og 
små endringer i karbonlagring i jord kan ha betydelig innvirkning på 
karbondioksidinnholdet i atmosfæren og på klimaet. Gjennom utbygging 
frigjøres store mengder naturlig bundet karbon, spesielt ved oppgraving 
av myr.  
Også jord- og skogbruket må i langt større grad innrettes for driftsformer 
som gir mindre klimagassutslipp fra jord- og skogbunn. På lang sikt vil 
dette også tjene norsk landbruk gjennom mer organisk innhold i jorda og 
grønne konkurransefordeler på produktene. 
 SV vil:  
• Sette karbonprisen ved utslipp i utbyggingsprosjekter langt høyere enn 
det som gjøres i nåværende samfunnsøkonomiske analyser 
• At det utarbeides detaljerte og faglig pålitelige klimabudsjetter for alle 
større utbyggingsprosjekter 
• Ha nøyaktige dybdemålinger av alle myrområder som utredes for 
utbygging, og ikke bare anslag over en gjennomsnittlig dybde. 
• Forby dyp markbereding etter flatehogst i skog, og stimulere til 
driftsformer som i større grad skjermer skogbunnen for ødeleggelser 
• Stimulere til mer pløyefritt jordbruk 
• Øke tilskudd og forskningsmidler til karbonlagring i jord, for eksempel til 
restaurering av myr, produksjon og bruk av biokull, bruk av fangvekster 
og mer forskning på effekt av beiting. (flyttet fra L 3359 og endret litt) 
 
(Begrunnelse: Utslipp fra utbygginger og karbonlagring i jord blir mer og 
mer aktuelle temaer. Det er også så viktig at dette bør stå som nytt 
avsnitt under kutt-delen. Dette er kvalitetssikret med Kirsti Hoff, Thomas 
Cottis, Dag Hessen, Svenn Arne Lie pluss fagrapporter.) 
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Bygge – en ny industrisatsing 286 
 

A62 anders.ekeland@online.no 291-293 Stryke Begrunnelse: Dette er fullstendig illusorisk. Alle land industriland har 
synkende andel industri av BNP siden 1970 åra. Industri = automtisering 
= synkende andel. Dette er som å be om at landbruket skal tilbake til 
gamle høyder av BNP. Det er til og med mer sannsynlig da økologisk 
landbruk er mer arbeidskrevende.  

A63 Sosialistisk Ungdom  292-293 Endre Norges handelsbalanse overfor utlandet skal forbli det samme selv med 
omstillingen bort fra olje. Det vil bety en kraftig vekst i andre 
eksportnæringer, deriblant industri, maritime næringer, teknologi og 
tjenester.  

A64 Miljøpolitisk utvalg 296 Legge til  Ved nye industrietableringer må det ved valg av lokalisering stilles krav 
til bruk av energieffektiv teknologi og utnyttelse av overskuddsvarme.  
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A65 Snorre Ballière Farner 297 Legge til  Et konkret forslag til tekst følger nederst. For kort tid siden kom 
rapporten "Den Grønne kjempen - en industristrategi for Norge" - bestilt 
av Manifest og utarbeidet av UCL Institute for Innovation and Public 
Purpose. Rapporten er sannsynligvis allerede godt kjent blant dere i 
programkomiteen, men den kom sikkert for seint til å få noen særlig rolle 
i arbeidsprogrammet. 
 
Jeg foreslår at denne rapporten nevnes eksplisitt i vårt arbeidsprogram, 
fordi den kombinerer en visjon for Norges fremtidige industripolitikk med 
SVs miljøsatsing og partiets grunnsyn om en samfunnsbåret 
næringspolitikk. Den forutsetter en aktiv og tilretteleggende stat på linje 
med våre tidligere satsinger på vannkraft (og hjemfallsretten) og vår 
oljepolitikk. Og den setter mange av SVs forslag i en større og helhetlig 
miljø- og næringspolitisk satsing. Det er rett og slett mye god og konkret 
SV-politikk i den. 
 
En enkel måte å få den inn på, er å henvise til den et sted i forbindelse 
med "Bygge - en ny industrisatsing", f.eks. etter linje 296: 
"SV vil dessuten la seg inspirere av den ferske rapporten "Den grønne 
kjempen - en industristrategi for Norge" (UCL Institute for Innovation and 
Public Purpose) fra 2021 for å utfylle den grønne industrisatsingen 
beskrevet i dette arbeidsprogrammet." 



 

post@sv.no | sv.no 
SVs 24. ordinære landsmøte | 23.-25. april 2021        13 

 

A66 Sosialistisk Ungdom  307 Legge til  Nytt avsnitt: "Norge har i femti år eksportert olje og gass, og dermed 
bidratt til enorme globale klimagassutslipp. Norge har et historisk ansvar 
for å både kutte utslipp i Norge og bidra til utslippskutt internasjonalt. 
Derfor må både forbruket og produksjonen av fossil energi reduseres 
frem mot 2030 og være i null innen 2040. Parisavtalen og 1,5 
gradersmålet må legges til grunn for norsk petroleumspolitikk." 
 
Begrunnelse: Teksten under Petroleumspolitikk handler mest om 
økonomi og omstilling. Vi mener det også er viktig å vektlegge Norges 
historiske ansvar for klimaendringene, og at Norge har et internasjonalt 
ansvar til å bidra til utslippskutt. Det innebærer at ikke bare forbruket vårt 
i Norge, men også produksjonen vår må reduseres for å få til 
utslippskutt internasjonalt. Prinsippet om klimarettferdighet, altså at de 
som har bidratt mest til klimakrisa og at de som har størst mulighet til å 
løse det er de som må kutte mest i utslippene sine, er grunnlaget i 
Parisavtalen. Dette burde dermed være førende for vår 
petroleumspolitikk. 

A67 Sosialistisk Ungdom  310-316 Endre Norsk oljeproduksjon må reduseres innen 2030 slik at norsk 
petroleumspolitikk er i tråd med 1,5-gradersmålet. Utvinningstillatelser 
skal ikke forlenges automatisk, og alle søknader om forlengelse av 
utvinningstillatelser som strider mot 1,5-gradersmålet skal stanses. 

A-D3   309-316   At Norge ikke skal gi flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og 
gassutvinning på norsk sokkel. Forlengelse av eksisterende 
utvinningstillatelser må ikke gis automatisk, men vurderes etter strenge 
krav til lønnsomhet og påvirkning på klima og miljø. 
DISSENS 3: Et mindretall bestående av Barstad, Gadgil, Haltbrekken og 
Holmås Eidsvoll vil erstatte siste setning i punktet over (linje 309-312) 
med de to setningene under: 
 Ikke forlenge utvinningstillatelser fra 2030, utover tillatelsene som 
allerede er gitt. Før 2030 må lønnsomheten i det enkelte felt vurderes før 
forlengelse innvilges.  
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A-D4   309-312 og 317-
320 

  DISSENS 4: Et mindretall bestående av Kronen Snyen vil erstatte siste 
setning i punktet over (linje 309-312) med setningen under: 
 Norge må ha en styrt omstilling av oljenæringen med mål om å avvikle 
oljenæringen innen 2030. 

A68 Trygve Roll-Hansen 312-316 Endre Legge til "Stoppe all subsidiering av oljeboring" så punktet blir: "At Norge 
ikke skal gi flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olke- og 
gassutvinning på norsk sokkel. Forlengelse av eksisterende 
utvinningstillatelser må ikke gis automatisk, men vurderes etter strenge 
krav til lønnsomhet og påvirkning på klima og miljø. Stoppe all 
subsidiering av oljeboring." 

A69 Lars Haltbrekken og Torgeir 
Knag Fylkesnes 

313 Legge til kulepunkt Norges olje- og gassproduksjon må reduseres slik at verden har en god 
sjanse til å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 grader. 

A-D5   326-332   Redusere utslippene på sokkelen gjennom økt CO2-avgift, og 
elektrifisering ved bruk av flytende havvind. 
DISSENS 5: Et mindretall bestående av Berge, Gadgil, Grønland, 
Haltbrekken, Holmås Eidsvoll og Kronen Snyen vil erstatte punktet over 
med punktet under: 
 Redusere utslippene på sokkelen med 50 prosent innen 2030, 
sammenlignet med 1990. Det skal være null utslipp fra 
petroleumssektoren senest innen 2040. Det må skje gjennom 
elektrifisering og økt CO2-avgift på sokkelen. 

A-D6   326-327 og 333-
335 

  Redusere utslippene på sokkelen gjennom økt CO2-avgift, og 
elektrifisering ved bruk av flytende havvind. 
DISSENS 6: Et mindretall bestående av Ekeland vil erstatte punktet på 
linje 326-327 med punktet under: 
 Ikke gå inn for elektrifisering av sokkelen. 

A70 Lars Haltbrekken 326-327 Legge til Redusere utslippene på sokkelen gjennom redusert produksjon, økt 
CO2-avgift […]  

A71 Heikki Eidsvoll Holmås 326 Legge til  Redusere utslippene på sokkelen NED MOT NULL INNEN 2030, 
gjennom økt CO2-avgift, og elektrifisering ved bruk av flytende havvind. 
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A72 Marthe Hammer 327 Legge til  Oljenæringa må gis pålegg om å skaffe og betale strømmen til 
elektrifiseringen selv.  

A73 Heikki Eidsvoll Holmås 327 Stryke Stryk "flytende" 

A74 Sosialistisk Ungdom  330-332 Endre Redusere utslippene på sokkelen med 70 prosent innen 2030, 
sammenlignet med 1990. Det skal være null utslipp fra 
petroleumssektoren senest innen 2040. Det må skje gjennom redusert 
utvinning, økt CO2-avgift for petroleumssektoren og elektrifisering som 
en motor for å satse på havvind i Norge. 
 
Begrunnelse: Poenget med dette endringsforslaget er å øke målet for 
utslippskutt frem mot 2030 så petroleumssektoren ikke må kutte mindre 
enn det vi legger opp til at resten av Norge må. Dessuten vil vi legge til 
at vi må se elektrifisering av sokkelen i lys av å utvikle havvind, og 
redusert utvinning. 

A75 Heikki Eidsvoll Holmås 330 Legge til  Legg til "minst" 50 prosent 

A76 Einar Svendsen 331-332 Endre Siste linjen i dette punktet (Det må skje…) erstattes med: “SV regner 
med at markedskreftene vil sørge for nedbygging av det meste av 
petroleumsindustrien på norsk sokkel innen 2040, og eventuell 
elektrifisering må skje ved lokal strøm fra flytende havvind evt. kombinert 
med flytende sol. 

A77 Sosialistisk Ungdom  336 Legge til kulepunkt Utarbeide og gjennomføre en nedtrappingsplan for norsk olje- og 
gassproduksjon.  

A78 Lars Haltbrekken 336 Legge til kulepunkt Elektrifisering skal ikke brukes til å opprettholde oljeproduksjon som er i 
strid med 1,5-gradersmålet.  

A79 Sosialistisk Ungdom  360 Legge til kulepunkt Ta Equinor av børsen og reorientere selskapet til grønn verdiskapning.  

A80 anders.ekeland@online.no, 
Kjartan Haugsnes, Hallvard 
Birkeland 

361 Legge til kulepunkt Etter 361. Bruke oljefondet til å gjøre Equinor til et heleid statlig selskap. 
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A81 Sosialistisk Ungdom  362 Legge til  Avvikle Skattefunn-ordningen for all petroleumsrelatert aktivitet. 
 
Begrunnelse: Skattefunn gir i dag skattekutt for forskning, og mye har 
gått til petroleumsnæringen.  

A82 Einar Svendsen 374 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt etter l. 373: “Bygge opp under pågående satsing innen 
skipsfremdrift basert på hydrogen og ammoniakk, inkludert grønn 
produksjon og distribusjon av dette drivstoffet, gjerne i samarbeid med 
Jaras satsing på grønn ammoniakk.” 

A83 Torgeir Knag Fylkesnes 379 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: Innfase krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser 

A-D7   380-412   DISSENS 7: Et mindretall bestående av Berge, Grønland, Haltbrekken, 
Holmås Eidsvoll, Kronen Snyen, Naper og Øygard vil stryke ordet 
«flytende» i hele det ovenstående kapittelet som heter Flytende havvind 
(linje 380-408). 

A84 Anders Rindal 380-402 Stryke Stryk hele 

A85 Einar Svendsen 380 Endre Erstatte alle “flytende havvind” med “flytende havvind og sol” i hele dette 
kapittelet. 

A86 Miljøpolitisk utvalg 380-413, 718-733 
og 780-782  

Flytte linjenummer 380-413 og 718-733 og 780-782 som omhandler 
landbasert vindkraft og havbasert havvind bør stå samla  i programmet 

A87 Ringsaker lokallag  380-480 Endre Alle tilfeller av «flytende havvind» i avsnittet strykes, og erstattes med 
«bølgekraft og osmose».  
 
Kysten og fiskebankene opplever allerede store påkjenninger og stedvis 
økologiske sammenbrudd som følge av bl.a. overfiske, bunntråling, 
forurensing fra fiskemerder, oljeindustri, dumping av gruveavfall, 
temperaturstigning og tilkomst av nye arter. Havvind, bunnfast eller 
flytende, vil utgjøre nok en påkjenning for kystmiljøet, som kommende 
generasjoner skal leve av. Usikkerheten rundt bærekraften i havvind er 
for stor til å gå inn for storstilt utbygging av det nå.  
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A88 Sandnes SV 382-383 Endre Dersom det skal legges til rette for flytende havvind i norsk økonomisk 
sone, må det skje innenfor et konsesjonsregelverk som tar hensyn til 
naturmiljøet og artsmangfoldet i marine områder, og andre næringer. 

A89 Siv Furunes og Knut Haga, 
Trøndelag SV 

396-398 Stryke Stryk "og fiskeressurser eller i kystnære strøk" 

A90 Marthe Hammer 400 Endre Tillegg til setningen: " f.eks. gjennom pålegg til oljenæringen" 

A91 Miljøpolitisk utvalg 406-408 flytte Flyttes til linje 3212 (kapittel om Arealbruk)  

A92 Nordland SV 406-408 Flytte Punktet flyttes til kapittel om arealbruk og blir nytt punkt på 3212 

A93 Torgeir Knag Fylkesnes 409 Legge til kulepunkt Utvikle en fullverdig leverandørindustri som skal skape minst 3 GW 
installert effekt innen 2030 
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A94 Anders Ekeland, Kjartan 
Haugsnes, Hallvard 
Birkeland 

415-435  Stryke og erstatte Erfaringen med karbonfangst og lagring er at det ikke blir noe av fordi 
det blir for dyrt. I Norge har vi Kårstø og Mongstad skandalene. Ute i 
verden finnes knapt nok et eneste større kull- eller gasskraftverk som 
har karbonfangst, hvis ikke CO2 brukes for å utvinne mer olje og gass. 
Når det skjer trenger karbonfangst og lagring ingen subsidier. Etter 
krasjlandingen på Mongstad er det nå sementproduksjon og 
søppelforbrenning som skal begrunne enorme subsidier av  
karbonfangst og lagring. Slike subsidier ikke bare bryter fullstendig med 
at forurenser skal betale, men forhindrer at problemet med 
sementproduksjon og brenning av søppel blir løst. Må sement betale en 
stadig økende pris for utslipp, er massiv tre og andre byggematerialer 
åpenbare alternativer. Økt bruk av tre vil fange og lagre på en mye 
billigere måte. Søppel er ressurser på avveie og vi er kommet veldig kort 
i reduksjon av unødvendig produksjon, ikke minst av plast emballasje. Vi 
har kommet alt for kort i arbeidet med å redusere søppelmengden til at 
vi må ta i bruk karbonfangst og lagring. SV arbeider for en sirkulær 
økonomi som nettopp kjennetegnes ved at vi ikke på langt nær brenner 
så mye avfall. Derfor er det et klart krav at sementproduksjon og søppel 
må bære de fulle kostnadene ved karbonfangst og lagring. Et slikt krav 
vil ganske sikkert føre til at lavutslippsbyggematerialer vinner fram og at 
vesentlig økt resirkulering av søppel istedenfor forbrenning blir lønnsom. 
Uten en høy og stadig stigende karbonpris blir karbonfangst og lagring 
fort usosialt subsidiesluk.  

A95 Tom Relllsve 430 Legge til  Innføre en avgift i tillegg til Co2-avgift for sement produsert med utslipp  

A96 Guri Bugge 436 Legge til  SV vil ha en nullvisjon for omdisponering av karbonbindende arealer 
som jordbruksmark, myr, tareskoger og ålegrasenger.  

A97 Einar Svendsen 440 Omskrive kapittelet Omskrive hele kapittelet, der vi ikke satser på teknologisk karbonfangst 
og -lagring (KFL), men satser på utvikling av mer effektiv biologisk KFL i 
naturen på land og i havet. Videreføre FoU for evt. fremtidig industriell 
KarbonFangst og -Bruk (KFB). 



 

post@sv.no | sv.no 
SVs 24. ordinære landsmøte | 23.-25. april 2021        19 

 

A98 Tor Arne Rasmussen 460 Endre Endre fra: "Legge til rette for storskala batteriproduksjon i Norge." 
Endre til: " Legge til rette for batteriproduksjon, vis Norge har/får et 
kraftoverskudd. Da etter grundige konsekvensutredninger. Spesielt 
hvordan en slik produksjon vil påvirke fremtidige strøm priser." 
 
Begrunnelse: Som vi alle vet krever elektrifisering av alt fossilt i Norge 
fremover enorme mengder strøm.  Strøm kommer til å bli mangel vare 
fremover når alt elektrifiseres. Da er det lite smart å legge til rette for stor 
skala svært energi krevende batteriproduksjon i Norge. 
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A99 Anders Ekeland 466 Legge til  Etter 466: 
Produksjon av elkjøretøy [Ny tittel] 
Det grønne skiftet vil skape nye arbeidsplasser fordi det trengs nye 
produkter og ny teknologi. Norge med så store vannkraftressurser har et 
naturlig konkurransefortrinn, som vil øke når karbonprisen etter hvert 
øker fordi det må til. Skal avsluttning av olje- og gassproduksjonen få 
oppslutning i viktige deler av fagbevegelsen må det skapes alternativ 
sysselsetting. Det teknologisk sett avanserte petroleumsvirksomheten, 
både selve utvinningen, men ikke minst leverandørindustrien har et godt 
utgangspunkt for omstilling til å produsere mange ulike produkter. Det er 
stort behov for å holde høyt tempo i energiøkonomisering, bygg hh-
transport etc. men det er også behov for eksportinntekter. Staten bør ha 
en aktiv rolle i næringspolitikken og hovedprinsippet bør være å gå inn 
virksomhet som har høy etterspørsel og hvor kapitalismen pga. sin 
notoriske profittnærsynthet ikke automatisk produserer produkter som 
bringer oss mot bærekraft. Et viktig eksempel på et slikt marked er 
elbilmarkedet. Det er nå helt klart at elkjøretøy framtida. Ladbare bilers 
andelen av nybilsalget i Norge var i november 2020 80%, men også 
økningen i Frankrike, Tyskland, Storbritannia viser at dette markedet er i 
starten av S-kurven. Det som mangler i er fornuftige elbiler, robuste 
bruksbiler, med hengerfeste og som er designet for resirkulering. Think 
hadde i sin tid et karosseri av rotoplast – og det fikk aldri lakkskader eller 
småbulker. Det som virkelig trengs er å få slutt på at veiene er fylt av 5-
setere  uten passasjerer.  Derfor må det utvikles og produseres lette 
elkjøretøy. Disse vil i stor grad fjerne køene inn mot tettstedene og 
minske behovet for veikapasitet generelt. Trafikkstøyen ville betraktelig 
mindre fordi kjøretøyene er mye lettere, ressurs/energibehovet ville bli 
betraktelig mindre, både i produksjon og drift.  
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A100 anders.ekeland@online.no 468-465 Endre 468 - 465 endres til: "Erfaringene med hydrogen de siste tjue år viser at 
hydrogen har det samme problemet som karbonfangst og lagring. 
Hydrogen blir altfor dyrt, både i produksjon og distribusjon. Først når 
prisen på utslipp er i nærheten av å gjøre hygdrogen lønnsomt bør 
hydrogenproduksjon vurderes på nytt for formål hvor direkte bruk av 
fornybar strøm ikke er en mulig. " 

A101 EU/EØS-utvalget 469 Legge til  SV vil bruke vetoretten i EØS mot myndighetsoverføringen i EUs 
energipakke 4 

A102 Sosialistisk Ungdom  470-472 Stryke Stryke: Blå hydrogen fra naturgass med karbonfangst- og lagring kan 
også være aktuelt for å kunne skalere produksjonen raskt og sørge for 
at det er nok hydrogen i en overgangsfase. 

A103 Einar Svendsen 470-472 Stryke Fjerne setningen “Blå hydrogen fra naturgass…..” 

A104 Marthe Hammer 470-472 Stryke Slett setningen som starter med "Blå hydrogen fra naturgass..".  

A105 Trygve Roll-Hansen 487-497 Endre Erstatte avsnittet "Selvkjørende transport "(linje 487-497) med:  
"Transportteknologi 
SV vil: 
- Støtte utvikling av teknologi til beste for  alle som ferdes, 
medbestemmelse og miljø." 

A106 Torgeir Knag Fylkesnes 499 Endre Endre overskrift til "Bioindustri" 

A107 Einar Svendsen 519 Legge til kulepunkt Styrke forskning og utvikling av nye metoder for dyrking og produksjon 
av mat fra alger og skjell som et viktig bidrag til å skaffe nok sunn og 
sikker kost for verdens økende befolkning 
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A108 Anders Ekeland, Kjartan 
Haugsnes, Hallvard 
Birkeland 

519 Legge til  Etter 519: 
Arbeidermakt og omstilling [Ny tittel] 
Uten at den kraftige omstillingen vi trenger fører til mer utjamning og 
rettferdighet vil den ikke få oppslutning. Sosialt rettferdig avgifter er 
viktige for vanlig folk som konsumenter. Arbeidermakt er minst like viktig 
for at arbeidsfolk skal kunne spille en aktiv rolle som produsenter av 
varer og tjenester. I 1980 foreslo et LO-Ap utvalg (Skytøen-utvalget) at 
de ansatte skulle ha 50% representasjon på alle ledelsesnivåer. Ved å 
begrense seg til 50% kom man ikke i direkte konflikt med grunnloven. 
SV ser 50% representasjon som et viktig skritt for å utvide det politiske 
demokratiet med økt økonomisk demokrati som her helt sentralt for en 
prosess mot en bærekraftig, sirkluær økonomi.  
I kampen mot kapitalismens sløseri, i kampen for å innføre felles 
økologiske kvalitetskrav og standarder er det avgjørende at de ansatte 
og deres organisasjoner har så mye formell makt at de på tvers av 
selskapsstrukturer kan innfører reguleringer som bringer oss nærmere 
en sirkulær økonomi. Det kan være alt fra forbud mot spesielt skadelige 
stoffer, unødvendig emballasje, standardisering av ladekabler, 
begrensing av reklame, begrensing av åpningstider. Ikke minst gjelder 
det deling av arbeid når standardisering, økt levetid på produkter fører til 
redusert behov for arbeidskraft og ressurser. Disse økologiske 
gevinstene bør i et rikt land som Norge primært tas ut i redusert 
arbeidstid.  
Utviklingen av standarder, bestemme hvor mange kjøpesentre en 
virkelig trenger osv. osv. må skje i samarbeid med kunder og brukere, 
dvs. arbeidsfolk organisert som konsumenter. Ved å utvikle slike 
dialoger om hvilke behov vi kan tilfredsstille og hvordan vi kan 
tilfredsstille dem, vil vi se konturene av økonomi hvor en samarbeider 
om å tilfredsstille våre behov. Det vil være mer rasjonelt, mer økologisk, 
drastisk minske den fremmedgjøring (fiendtlighet og stress) som 
kapitalismens "alles kamp mot alle" skaper.  

A109 Torgeir Knag Fylkesnes 520 Endre Endre til «Øvrig industri» 
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A110 Einar Svendsen 540 Legge til kulepunkt Bygge opp et nytt stort statlig selskap (gjerne i likhet med Statoil) med 
ansvar for helhetlig strategi og satsing innen fornybar (sol, vind og vann) 
energi- fangst, lagring (batterier, hydrogen/ammoniakk, høydebasseng), 
fordeling (transport, tankanlegg, fyllestasjoner) og teknologisk utnytting 
(bil, båt, ferger, fly, industri, oppvarming). 

A111 KPU 540 Legge til  Aktiv rekruttering, om nødvendig kvotering, av kvinner inn i grønn 
industriarbeidsplasser også i lederposisjoner. 

A112 Tom Rellsve 549 Endre At det i konsesjonsprosessene skal prioriteres uttak av mineraler nyttige 
i norsk produksjon 

A113 Anja Røyne 549 Stryke Stryke kulepunktet "At det i konsesjonsprosessene skal prioriteres uttak 
av særlig nyttige mineraler." 
Begrunnelse: Vi har ingen politiske mekanismer for å vurdere nytten av 
ulike mineraler, eller av annen produksjon, annet enn hva som allerede 
kommer frem av markedets prismekanismer. Hvis for eksempel EU 
signaliserer at det skal satses på batteriproduksjon i årene fremover, vil 
det føre til økte priser på råstoffer til batterier, slik at 
utvinningsprosjektene av disse mineralene blir mer lønnsomme og 
dermed vil prioriteres av markedsaktørene. Det er meget tvilsomt at 
lokalsamfunn som ikke ønsker gruvedrift vil kunne argumentere MOT 
utvinning ved å si at at mineralene som skal utvinnes er lite nyttige. Det 
er derimot svært sannsynlig at gruveselskaper vil kunne bruke "nytte" 
som et argument FOR utvinning ved å si at mineralene skal benyttes i 
det grønne skiftet, selv om vi umulig kan få noen garanti for at råstoffene 
som utvinnes vil ende opp i "grønne" produkter.  

A114 Anders Rindal 561-563 Stryke Stryk punktet 

A115 Lars Haltbrekken 561-563 Endre Forby sjødeponi, og stoppe de planlagte dumpingene av gruveavfall i 
Førdefjorden og Repparfjorden. Innføre avgift på dumping av 
gruveavfall, og stille krav om resirkulering og tilbakeføring av natur. Stille 
krav til reduserte avfallsmengder, økt utnyttelse av 
ressursene og stimulere til alternativ bruk av restmassene.    
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A116 Trygve Roll-Hansen 564 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: Innføre grunnrente for mineralutvinning. Gruver 
overføres vederlagsfritt til staten etter 60 år. 
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Dele – for en rettferdig omstilling 565 
 

A117 Marianne sol Levinsen 568  Endre I dag ønsker de fleste ren energi, men hva er prisen vi må betale for tapt 
kultur og naturverdier.  
 
Hvordan kan vi sette pris på / verdsette rekreasjonsområder og et rikt og 
bærekraftig naturmangfold? 
Hvordan vi skal skaffe renere energi er det store spørsmålet, uten at det 
skal gi for store naturinngrep og forurensning? 
Kunnskap om energi og kraft ligger mange hundre år tilbake i tid. 
Raserte nærområder gir lokalsamfunnet en følelse av et sviktende 
demokrati og en sorg over tap av det som blir sett på som verdifullt, 
også i et folkehelseperspektiv. 
Johan Castberg sa i 1909. "Man tar verdiene ut av distriktene og fører 
dem på tråd ned til industri senterne og byene, tømmer bygdene, 
tømmer landdistriktene, særlig fjellbygdene, får deres verdier uten 
vederlag og det er absolutt uriktig"  
De samme kapitalkrefter som sent 1800 tall, tidlig 1900 tall prøvde å få 
kloa i Norsk vannkraft har i dag fritt spillerom i den Norske naturen når 
det gjelder vindkraft. Da vi bygde ut vannkraften hadde vi modige 
politikere som sto imot presset. Eierskap til kraftforsyning er ikke lengre 
slik Castberg ønsket, den blir ført ut og bort fra landet samtidig som 
verdiskaping som andre nyter godt av kommer tilbake som skyhøge 
strømregninger til lokalbefolkningen. Forvaltning og kontroll med energi- 
og natur-ressursene, er dessverre ikke lenger slik som Castberg ønsket. 
Verdiene blir ført bort fra lokalsamfunnene, til sentrale strøk og også til 
utenlandske investorer. Folk flest får bare høyere strømregninger 
tilbake. Det er altså mellom-menn som tjener på dette systemet. 
Dette gjelder lokal natur, mennesker og kommuner, det handler om mer 
enn økonomisk vekst. 
Det er ingen tvil om at lokalbefolkningen ønsker å verne om naturen, og 
at de skal forvalte ressursene på en langsiktig og fornuftig måte. 
Vi må ikke glemme menneskene som de folkevalgte er forvalter for. De 
folkevalgte skal være ombudspersoner for dem som har valgt dem inn. 
Dette virker det ofte som de glemmer. 
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Norges industrihistorie viser hvordan vi har bygd opp et samfunn 
gjennom generasjoner, men i dag jaktes det på mer energi og kapital 
vekst. I dag er samfunnsøkonomi og samfunnsbygging erstattet av 
kortsiktig økonomisk tankegang om maks gevinst og inntjening. 
Oppgradering og minimale naturinngrep innen vannkraft   ville kunne 
øke energi produksjonen     med 15%, noe som er like mye som den 
planlagte Vindkraft- produksjon vil kunne gi fremover. 
Det er viktig at vi også i framtiden har råderett over naturen, fjellene og 
kulturen som har vokst fram av ressursforvaltningen.  Det er 
lokalbefolkningen som har best forutsetning for å forvalte lokale 
ressurser. Derfor må disse alltid tas med på råd, og i størst mulig grad 
ha det siste ord når avgjørelsene tas. 
Framtidens energipolitikk omhandler blant annet vind-industri på land og 
til havs, og er noe de fleste av oss er følelsesmessig engasjert i. Det blir 
derfor viktig å regulere høsting av disse ressursene, og de inngrep det 
medfører for de som bor på disse stedene. Lokalbefolkningen føler seg 
totalt overkjørt da de ser sine nærområder, rekreasjonsområder 
gjennom generasjoner blir ødelagt. Vi kan ikke lenger tolerere de 
hensynsløse raseringen og forurensing vindkraft industri forårsaker. 
Folkehelse er et saksfelt som er underdebattert, og knyttet til dette kan 
vi nevne forurensing og ødelagte drikkevann, manglende planer for 
lekkasje av olje, spredning av mikroplast og planer for hvordan turbinene 
skal destruere for å nevne noe. Det er heller ikke noen tvil om at dette 
kan gi utfordringer for lokale næringer som fiskere, reindrift, turisme mm. 
Det som heller ikke er debattert er hvordan summen av forurensing som 
støy, skyggekast og høyintensitive lys påvirker folkehelsen vår. Vi 
risikerer å få store områder som er ubeboelige ut fra et 
folkehelseperspektiv. 
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A118 anders.ekeland@online.no 569-595 Endre Utarbeide en plan for hvordan en kan redusere energibehovet slik at en i 
all hovedsak klarer seg med dagens vannkraft, urban sol og vind og 
andre teknologier som ikke truer artsmangfoldet, ødelegger natur. De 
utredninger som foreligger tar som regel kapitalismens sløseri for gitt og 
legger ikke vekt på innsparingspotensialet ved lengre levetid på 
produkter, gjenbruk, drastisk reduksjon av bruk-og-kast emballasje,av 
klessvinn, matsvinn,  elektrosøppel osv. Raskt lage en plan for at de 
aller fleste bygninger produserer mer energi enn de forbruker.  

A119 Marianne sol Levinsen 571 Stryke Stryke havvind ut av satsningsområdet 

A120 Trygve Roll-Hansen 577 Legge til  Legge til i slutten av avsnittet: "Det lovfestes like mange fra ansatte som 
fra eiere i styrer." 

A121 Kvinnepolitisk utvalg 586 Legge til  Ny setning til slutt, på linje 586: "For å sikre nok arbeid til alle og en 
bærekraftig utvikling vil vi i framtida også i større grad måtte dele på 
arbeidet." 

A122 Kvinnepolitisk utvalg og 
Torgeir Knag Fylkesnes 

592 Legge til kulepunkt Nytt punkt på linje 592: -"Sikre at ansatte innen varehandel, reiseliv og 
andre næringer som må omstille seg på grunn av klimatilpasningene 
kan omskolere seg eller at deres kompetanse kan benyttes i nye 
næringer." 

A123 Trygve Roll-Hansen 596 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: Konsesjons for og avgift på flytting av arbeidsplasser ut 
av Norge. 
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A124 Marianne sol Levinsen 596 Legge til kulepunkt All utbygging til lands og til havs må stanses av hensyn til naturmangfold 
og folkehelse for nå og all fremtid. (Bør kombineres med omlegging av 
samfunnet til et mindre ressurskrevende samfunn, hvor sentraliseringen 
stoppes, og reverseres) 
 
Ombygging for det norske næringslivet, - industri og husholdninger skal 
innrettes etter eksisterende vannkraftressurser og lavere forbruk. 
 
Tilrettelegging og satsing på vannkraft med de hensyn man kan ta i 
forhold til naturmangfold prioriteres høyt i energipolitikken.  
 
Norsk natur og havområder er verdifulle ressurser som skal forvaltes på 
en bærekraftig måte slik at   også fremtidige generasjoner kan nytte godt 
av disse ressursene.  
 
Framtidig forvaltning av våre felles naturressurser må baseres på 
bærekraft, naturens tåleevne og sikre at verdiskapningen også kommer 
lokalsamfunnene/distriktene til gode. 

A125 Sosialistisk Ungdom  596 Legge til kulepunkt Opprette en bredt sammensatt kommisjon etter inspirasjon fra den tyske 
kullkommisjonen som skal lage en plan for hvordan arbeidsplassene i 
olje- og gassnæringen skal omstilles til grønne industriarbeidsplasser. 

A126 Kvinnepolitisk utvalg 596 Legge til kulepunkt Legge til nytt kulepunkt på linje 596:  
"- Gradvis redusere normalarbeidsdagen, i samråd med partene i 
arbeidslivet, med mål om å skape flere arbeidsplasser og inkludere flere 
i arbeidslivet" 

A127 Sara Bell 609-610 Legge til kulepunkt Opprette et nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag på Vestlandet for å 
styrke kompetansereformen i privat og offentlig sektor 
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A128 Sosialistisk Ungdom  613 Legge til kulepunkt Opprette modulbaserte deltidsstudier rettet mot ansatte i oljenæringen 
for å sikre muligheter for videreutdannelse.  
 
Begrunnelse: Viktig med mange tiltak for å sikre at ansatte i olja 
mulighet til å omskolere seg, så vi har med oss kompetansen fra 
oljearbeidere til nye, grønne næringer.  

A129 Sosialistisk Ungdom  613 Legge til kulepunkt Opprette en økonomisk støtteordning slik at fagarbeidere i olja kan ta 
nytt et fremtidsrettet fagbrev med normal lønn i lærlingtiden. 
 
Begrunnelse: Viktig med mange tiltak for å sikre at ansatte i olja 
mulighet til å omskolere seg, så vi har med oss kompetansen fra 
oljearbeidere til nye, grønne næringer.  

A130 Farsund SV 613 Legge til kulepunkt Styrke muligheten for kompetanseheving også i distriktene ,der folk bor. 

A131 Lars Haltbrekken 615-620 Endre Endre første avsnitt til: "Det trengs et grønt folkeløfte: Forskjellene skal 
ned samtidig som utslippene skal ned. En offensiv og nødvendig 
klimapolitikk må derfor henge sammen med en offensiv fordelingspolitikk 
som reduserer de økonomiske forskjellene. De med dårligst råd skal 
ikke betale prisen for krisen." 

A132 Sosialistisk Ungdom  621-630 Stryke Stryke: For å redusere de norske utslippene nok, må vi ilegge kull, olje 
og gass en stigende avgift hvert år. Det betyr at produkter laget av 
fossile kilder blir dyrere. For å fordele kostnadene rettferdig og dermed 
få aksept for det, må avgiftsinntektene tilbakebetales til alle. SV vil ha en 
karbonavgift til fordeling slik at de som bruker mer enn gjennomsnittet 
går i minus, mens de som bruker mindre går i pluss.  
 
• Gradvis øke CO2-avgiften og koble den til omfordeling for å sikre 
oppslutning og sosial bærekraft. Inntekten fra en sterk økning i CO2-
avgiften tilbakebetales direkte til folk. Det må tas hensyn til inntekt med 
en øvre inntektsgrense og geografisk fordeling i utbetalingen. Norge må 
arbeide for internasjonalt å innføre en karbonverntoll. 
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A133 Lars Haltbrekken 627-628 Stryke Stryke "for å sikre oppslutning og sosial bærekraft". 
Første setning i punktet blir da: "Gradvis øke CO2-avgiften og koble den 
til omfordeling." 

A134 Torgeir Knag Fylkesnes 627-629 Endre "Gradvis øke CO2-avgiften og koble den til omfordeling. Inntekten fra en 
sterk økning i CO2-avgiften tilbakebetales direkte til folk, en grønn 
folkebonus. I modellen må det kunne tas hensyn til inntekt med en øvre 
inntektsgrense og geografisk fordeling i utbetalingen. For enkeltbransjer 
kan det være egne ordninger der inntekter fra avgift brukes til grønne 
tiltak." 

A135 Lars Haltbrekken 630 Stryke Stryke: "Norge må arbeide for internasjonalt å innføre en 
karbonverntoll." 

A136 Vestland SV 637 Endre Utrede lik nettleie over hele landet. El-nettet er en felles infrastruktur i 
samfunnet, og nettleien skal være lik over hele landet. 

A137 Guri Bugge 638 Legge til  Sikre at støtte fra Enova til energieffektivisering og utfasing av fossile 
løsninger er enkelt tilgjengelig for alle, ikke bare de største bedriftene og 
rikeste huseierne. Alle bidrar inn til energifondet, og SV mener derfor 
den nedre grensen for hvem som kan søke midler fra Enova må fjernes. 
Støttesystemet skal reformeres slik at søknadsprosessen blir vesentlig 
enklere, for eksempel gjennom større bruk av rettighetsbaserte 
ordninger.  

En helhetlig energipolitikk 639 
 

A138 Ringsaker lokallag  642-644 Endre For å kutte fossile utslipp må vi gå gjennom en omfattende 
energieffektivisering, samtidig som vi produserer mer fornybar energi, 
ved blant annet bærekraftig vindkraft, sol og oppgradering av 
vannkraftverk.  

A139 Sondre Vik Usikker på punkt Legge til  Vi vil se på muligheten om kjernekraft kan være ett alternativ i det 
grønne skifte. 
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A140 Axel Nerdrum, Jan Breivoll, 
Karin Harnæs, Benjamin 
Endré Larsen, Martine 
Smerud, Erlend Tynning 
Larsen, Andreas Sjalg 
Unneland 

652 Legge til  legge til etter siste punktum. "En slik plan skal også vurdere muligheten 
for å utvikle kjernekraft i Norge" 

A141 Agder SV 654 Legge til kulepunkt Så raskt som mogeleg utarbeide ei energimelding som viser korleis vi 
kan sikre nok fornybar energi til å nå klimamåla våre og samtidig sikre 
omstilling og utvikling av ny grøn industri. 

A142 Einar Svendsen 655 Legge til kulepunkt Vurdere opprettelsen av et nytt stort statlig selskap med ansvar for 
helhetlig strategi og satsing innen fornybar (sol, vind og vann) energi- 
fangst, lagring, fordeling og teknologisk utnytting 

A143 Tor Arne Rasmussen 674 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Forbud mot utvinning/mining av virtuell valuta for 
eksempel bitcoin." 
 
Begrunnelse: Jeg mener det er lite ønskelig at våre felles ressurser 
brukes, i et industrialisert  
energi-intensivt marked. Dette er helt unødvendig ressurs bruk.  

A144 Agder SV 681-682 Endre Utarbeide og gjennomføre en plan for å spare minst 12 TWh energi i 
bygg innan 2030. 

A145 Miljøpolitisk utvalg 681-682 Endre legge en plan for å kutte minst 10 TWh gjennom energieffektivisering i 
byggsektoren innen 2030. 

A146 Lars Haltbrekken 681 Legge til Utarbeide en plan for hvordan Norge skal klare å kutte minst 
10 TWh gjennom energieffektivisering innen 2030. Energibruken fra 
bygg skal halveres innen 2050.   

A147 Marthe Hammer 681 Endre Endre til "kutte minst 20TWH innen 2030" 

A148 Miljøpolitisk utvalg 682 Legge til  I tillegg ha som mål at 10 prosent av energibruken i bygg dekkes av 
solenergi, ca. 6-7 TWh, innen 2030. 

A149 Tom Rellsve 693 Endre Stille krav om at alle nye bygg skal være plussbygg og tilfredsstille 
strenge krav til mål om nullutslippsbygg 
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A150 Arne Nævra 699 Legge til kulepunkt Gi økonomisk støtte til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier.   

A151 Mona Fagerås og Lars 
Haltbrekken 

699 Legge til kulepunkt Arbeide for at barnehager, skoler, universiteter og høyskoler i større 
grad skal bli miljøvennlige institusjoner, for eksempel gjennom valg av 
materialer og energiløsninger når det skal rehabiliteres. 

A152 Sosialistisk Ungdom  703 Legge til  Halvparten av energiforbruket i Norge er fossilt. Det er avgjørende å 
erstatte fossil energi med fornybar om vi skal stoppe de store miljø- og 
naturødeleggende effektene av klimaendringene. Vi trenger storstilt 
energieffektivisering, men det er også nødvendig å produsere ny 
fornybar energi om vi skal klare å fase ut den fossile energibruken og 
bygge ny industri. Derfor må ligge en helhetlig natur- og energipolitikk til 
grunn for hva slags teknologi som velges og hvor den nye fornybare 
infrastrukturen plasseres. Mindre viktige naturinngrep som hytter, 
boligfelt og motorveier må stanses for å muliggjøre noe økning i 
produksjon av fornybar energi.  

A153 Anders Rindal 708-807 Endre Løsningen på konflikten mellom arealbruk og fornybar energiproduksjon 
finnes i arealeffektive kraftverk uten utslipp av klimagasser. SV støtter 
bygging av kjernekraftverk for å produsere kraften Norge trenger for 
morgendagens grønne løsninger uten å bygge ned sårbar natur. 

A154 for SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo  

709 Endre Endre: "Kommuner og lokalmiljøer har blitt overkjørt i 
konsesjonsprosessene" til “Urfolk, kommuner og lokalmiljøer har blitt 
overkjørt i konsesjonsprosessene.” 
 
Begrunnelse: Overkjøring av urfolks interesser og rettigheter i disse 
sakene er et viktig moment som må komme tydelig fram i 
arbeidsprogrammet. 
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A155 Miljøpolitisk utvalg 710-713 Stryke stryke følgende formulering: “Vindkraftutbyggingen har dessuten gitt 
svært beskjedne lokale ringvirkninger, og har ikke bidratt til 
teknologiutvikling eller industriarbeidsplasser i Norge. Tvert imot skjer 
utbygging med hovedsakelig importert teknologi, og en stor del av 
vindkraftanleggene eies av utenlandsk storkapital.” 
 
Begrunnelse: Det finnes gode argumenter mot vindkraft (arealkrevende 
naturinngrep osv). Men vindkraften har bidratt til kraft til kraftkrevende 
industri . Og vi bør ikke bruke mot klimaløsninger at teknologien ikke er 
norsk. Eierskapet er omtalt andre steder. 

A-D8   718-727   -Si nei til videre utbygging av vindkraft på land og som bunnfaste anlegg 
nær kysten. 
- Vurdere fra sak til sak småskala, desentraliserte turbiner ved 
industribygg, gårdsbruk og annet for lokal bruk der det er helsemessig 
og sikkerhetsmessig forsvarlig og der det er lokalt ønske om det. 
 
DISSENS 8: Et mindretall bestående av Haltbrekken, Naper og Øygard 
vil erstatte de to punktene over med de to punktene under: 
 
- Si nei til videre utbygging av vindkraft i sårbar natur. 
- Vurdere fra sak til sak turbiner på industrialiserte områder og kultivert 
grunn (småskala, desentraliserte turbiner ved industribygg, gårdsbruk og 
annet).  

A156 Siv Furunes og Knut Haga, 
Trøndelag SV 

718 Stryke Stryk: "og som bunnfaste anlegg nær kysten" 

A157 Enebakk SV 719-721 Stryke Stryke: "Vurdere fra sak til sak småskala, desentraliserte turbiner ved 
industribygg, gårdsbruk og annet for lokal bruk der det er helsemessig 
og sikkerhetsmessig forsvarlig og der det er lokalt ønske om det. " 



 

post@sv.no | sv.no 
SVs 24. ordinære landsmøte | 23.-25. april 2021        34 

 

A158 Enebakk SV 727-728 Stryke Stryke: "• Vurdere fra sak til sak turbiner på industrialiserte områder og 
kultivert grunn (småskala, desentraliserte turbiner ved industribygg, 
gårdsbruk og annet)." 

A159 Ådne Naper 727 Endre Vurdere fra sak til sak turbiner på industrialiserte områder og kultivert 
grunn, som utsprengte grustak, restareal langs veier og lignende. 

A160 Ådne Naper 727 Endre Forslaget i dissensen var ment utformet slik at «industrialiserte områder 
og kultivert grunn» ble innskutt foran det følgene «, og småskala, 
desentraliserte turbiner ved industribygg, gårdsbruk og annet(...)», likt 
som i flertallets innlegg. Eneste endringen fra flertallet er altså da 
innskutt «industrialiserte områder og kultivert grunn, og...». Jeg melder 
denne pressiseringen inn her som et «forslag», så jeg vet at det er 
registrert. 
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A-D9   730-755   DISSENS 9: Et mindretall bestående av Berge, Holmås Eidsvoll og 
Kronen Snyen vil erstatte brødteksten og de to punktene på linje 701-
721 med brødteksten og de tre punktene under (linje 734-755): 
 Halvparten av energiforbruket i Norge er fossilt. Det er avgjørende å 
erstatte fossil energi med fornybar om vi skal stoppe de store miljø- og 
naturødeleggende effektene av klimaendringene. Vi trenger storstilt 
energieffektivisering, men det er også nødvendig å produsere ny 
fornybar energi om vi skal klare å fase ut den fossile energibruken og 
bygge ny industri. All kraftutbygging vil, og har hatt konsekvenser for 
naturmangfoldet. Ulike teknologier har ulike inngrep i naturen. For SV er 
det viktig å velge den teknologien som gir mest energi med minst 
skadelige naturinngrep. Vindkraft på land er arealkrevende, og har 
mange steder skapt stor lokal motstand. SV vil stille strenge krav ved 
utbygging av vindkraft på land. Hensynet til naturmangfold, 
lokaldemokrati og samiske interesser er aller viktigst når vi vurderer 
vindkraftprosjekter. Hensynet til andre næringer er også viktig, mens 
rene estetiske hensyn er mindre viktig. Utbygging av vindkraft må 
prioriteres i områder som allerede er bygget ut og industrialiserte 
områder, og vi må si nei til utbygginger av vindkraft der det kommer i 
konflikt med verdifull natur og områder med samisk reindrift. Vi må stille 
de samme kravene til offentlig eierskap for vindkraft som man har for 
stor vannkraft, og sørge for skattlegging av de verdiene som vindkraft 
skaper på fellesskapets ressurser. 
• Føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land og 
utarbeide ny nasjonal klima- og energiplan for fornybarutbygging for å 
nå klima- og industrimål og som hindrer ødeleggelse av verdifulle natur- 
og friluftsområder. 
 • Sette kommuner og fylkeskommuner i stand til å ta et større eierskap i 
vindkraft. 
 • Redusere avkastningskravvet i Statkraft for å styrke mulighetene til 
offentlig eierskap i eksisterende vindkraft. 

A161 Trygve Roll-Hansen 730-806 Endre Dissensene 8, 9 og 10 utgår og erstattes av: 
Energi helt eller delvis  eid av internasjonal kapital pålegges grunnrente 
og overføres til demokratiske organ i Norge etter 60 år.     
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A162 Ringsaker lokallag 744-745 Stryke "......mens rene estetiske hensyn er mindre viktig." 

A163 Aram Karim 750 Stryke Strykningsforslag: "Føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft 
på land og". Slik at det nye kulepunktet blir "utarbeide ny nasjonal klima- 
og energiplan for fornybarutbygging for å nå klima- og industrimål og 
som 
hindrer ødeleggelse av verdifulle natur- og friluftsområder." 

A-D10 758-760 DISSENS 10: Et mindretall bestående av Berge, Haltbrekken, Holmås 
Eidsvoll, Snyen, Olaussen, Naper og Øygard vil legge til punktet under: 
Sikre økt kraftproduksjon i takt med økt omstilling og utfasing av fossil 
energi 

A164 Ådne Naper 762 Legge til kulepunkt Redusere avkastningskravet i Statkraft for å styrke mulighetene til 
offentlig eierskap i 
eksisterende vindkraft. 

A165 Ådne Naper 762 Legge til kulepunkt Utrede potensialet for vindkraft på industrialiserte områder 

A166 Vestland SU, hjå Jonas 
Aleksander Foldnes 

765 Legge til kulepunkt • Sikre en reel vetorett for kommunestyrene ved kraftutbygging.

A167 Miljøpolitisk utvalg 780-782 Endre Utrede hvor og hvordan man kan bygge ut bunnfast havvind offshore på 
en slik måte slik at man bevarer viktige naturverdier og tar hensyn til 
andre næringer. Etableringen skal bidra til å nå viktige mål for 
verdiskaping 

A168 Siv Furunes, Knut Haga, 
Lars Haltbrekken 

780-782 Endre Utrede og bygge bunnfast havvind, under forutsetning av at disse ikke 
undergraver viktige naturverdier, og sikre at utbyggingen bidrar til å nå 
viktige mål for verdiskaping. 

A169 for SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

785-786 Endre Endre "og der det ikke går på bekostning av urfolks rettigheter" til "og 
der informert samtykke blir gitt av eventuelle utøvere av urfolksnæringer 
som vil bli skadelidende ved utvidelse.” 

Begrunnelse: Den eneste måten å garantere at urfolksnæringer blir tatt 
hensyn til i utbyggingsprosesser, er å gi de som utøver næringene reell 
makt i prosessene. 
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A170 Agder SV 797 Legge til kulepunkt Styrke støtteordningene og fjerne hindringene i regelverket for 
installasjon av solceller, samt påby solceller på nybygg der det er 
rimeleg solinnstråling. 

A171 Lars Haltbrekken 807 Legge til kulepunkt Utarbeide en forpliktende handlingsplan for å øke biogassproduksjonen 
til 10 TWh årlig i 2030. 

A172 Nordland SV 807 Legge til  Etablere støtteordninger for økt bruk av geotermisk energi, samt 
fjernvarmeanlegg. 

Arbeidsliv, velferd og fordeling 
Arbeidsliv 

808 
809 

 

A173 Kjell Emil Granå 815 Legge til  Mange arbeider i yrker der lønna er for lav. Dette bidrar til økte 
forskjeller i makt og rikdom, og økende fattigdom. 

A174 Drammen SV 818 Legge til  I offentlig sektor har New Public Management ført til urimelige krav om 
effektivisering og omorganisering som gjør at vanlige ansatte har fått økt 
arbeidsmengde ut fra en stoppeklokke-mentalitet mens topplederne har 
stukket av med de beste lønns- og arbeidsvilkårene. Den såkalte 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i staten 
må reverseres, slik at fokuset dreies tilbake til kvalitet i tjenestene og 
nok bemanning 

A175 Trygve Roll-Hansen 842 Endre Endre fra "At arbeidsformidling skal være et offentlig ansvar" 
til: "At arbeidsformidling skal være offentlig". 

A176 Drammen SV 850 Legge til kulepunkt Avskaffe New Public Management som styringsmodell i offentlig sektor. 

A177 Drammen SV 850 Legge til kulepunkt Avskaffe ABE-reformen i staten 

A178 Drammen SV 859-860 Endre Blant de lavest lønnede har lønnsutviklingen stagnert, lønnsulikheten 
øker, lønnen til toppledere i offentlig sektor galopperer og målet om lik 
lønn for likt arbeid går for sakte  

A179 Sosialistisk Ungdom  860 Legge til  SV vil jobbe for lønnsløft i kvinnedominerte yrker. 
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A180 Kvinnepolitisk utvalg 869-871 Endre Erstatte kulepunktet på linjene 869 - 871 med følgende tekst:  
"-Initiere et samarbeid med partene i arbeidslivet om likelønn, heltid og 
tiltak mot et kjønnsdelt arbeidsliv 
- styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten knyttet til likelønn innad i 
bedrifter og bransjer" 

A-D11   873-878    DISSENS 11: Et mindretall bestående av Ahamath, Barstad, Furunes, 
Grønland, Hødnebø, Kjelsnes, Kronen Snyen, Miljeteig, Pettersen, 
Rohde og Vambheim vil legge til punktet under: 
- Ha konkrete likelønnstiltak i lønnsoppgjørene med involvering fra 
myndighetene. Dette kan være likelønnspott eller andre konkrete tiltak 
som reduserer likelønnsgapet og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i det 
enkelte lønnsoppgjør. 

A181 Trygve Roll-Hansen 873-878 Endre Dissens 11 erstattes av 
Ansettelser, oppsigelser, lønn, utbytte til eiere, og salg av virksomhet, 
må godtas av ansatte/tillitsvalgte. Ved konkurs skal ansatte i felleskap 
ha forkjøpsrett til virksomheten.    

A182 Eirik Faret Sakariassen 895-897 Legge til Tillegg: Det er nødvendig med en opptrappingsplan for styrking av 
arbeidstilsynets arbeid, til flere inspektørstillinger og økt tilsyn.  

A183 Eirik Faret Sakariassen 901-904 Endre  Endres til: Norske arbeidsvilkår skal gjelde i Norge, også i norske 
farvann og på norsk sokkel. Sikre at skipsarbeids-, skipssikkerhets- og 
arbeidsmiljøloven samt norsk tilsyn gjelder arbeidere på såkalte 
flerbruksfartøy. All aktivitet som foregår i norske farvann og på norsk 
sokkel skal reguleres av norsk lov, med norske lønns- og 
arbeidsbetingelser. 
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A184 SVs Tegnspråknettverk 920 Legge til kulepunkt - Stanse sosial dumping av frilanstolker og sikre dem forhandlingsrett 
med staten. Tegnspråktolker som jobber frilans er i en særstilling fordi 
deres oppdrag dekkes av stønadsbudsjettet som gir null rom for 
forhandling, selv om NAV er den største oppdragsgiveren.  
- Ha flere faste stillinger for tegnspråktolker for å ivareta deres 
arbeidsvilkår. Mer fokus på kvalitet og faglig utvikling vil få flere til å bli 
lengre i yrket.  
- At fast ansatte tolker skal ha lønn etter tariff og ansiennitet og settes på 
samme lønnstrinn som andre med samme type utdanning og 
arbeidsforhold.  
- Ha en gjennomgang av NAVs system for formidling av tolketjenester, 
for å sikre bedre arbeidsvilkår for formidlerne og å sikre oppbevaring av 
personvernopplysninger til sluttbrukerne.  
 
Begrunnelse:  
Vi vil vekk fra løsarbeiderkulturen i NAV, og sikre frilansere lønn- og 
utviklingsmuligheter. Frilanstolkene dekker i dag 46% av alle 
tolkeoppdrag for NAV, men har likevel nulltimersavtaler og ingen 
forhandlingsrett med staten.  
NAV har heller ikke et godt system for behandling, lagring og sikring av 
sluttbrukernes personsopplysninger (døve, hørselshemmede og 
døvblinde, og alle andre som bestiller tolker). Vi har sett flere tilfeller at 
personlige opplysninger blir sendt til private e-postadresser.  
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/innleide-frilansere-gjor-det-
meste-av--tegnspraktolkingen-for-nav--det-ligner-sosial-dumping-mener-
tolkene-6.158.692752.d399e11bb4 
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A-D12 921-924 DISSENS 12: Et mindretall bestående av Fiskaa, Furunes, Pettersen, 
Rohde og Olaussen vil legge til punktet under: 
 Vurdere å midlertidig regulere arbeidsinnvandringen dersom særlig stort 
tilbud av arbeidskraft vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping. 

A185 Trygve Roll-Hansen 921-924 Endre Korte dissens 12 ned til 
"Regulere arbeidsinnvandringen dersom den fører til sosial dumping." 

A186 EU/EØS-utvalget 923 Legge til Vår solidaritet med arbeidsfolk kan ikke stoppe ved EUs grenser. EØS-
borgere og borgere fra andre land i verden må behandles likt. Kravet til 
alle må være arbeidsgiver kan dokumentere at de skal arbeide her på 
norske lønns- og arbeidsvilkår., basert på tariffavtaler. 
Organisasjonsgraden i Norge og Europa stuper på grunn av 
bemanningsbransjen og løsarbeid. Svaret må være organisering og et 
absolutt krav om håndhevelse av norske lønns- og arbeidsforhold, for 
alle bransjer. 

A187 Grünerløkka SV 925 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Sette en begrensning på hvor mange ganger mer den 
høyest lønnede i en virksomhet kan tjene enn den minst lønnede" 

(Begrunnelse: I 2013 stemte 34,7% i en folkeavstemning i Sveits for et 
slikt forslag som da knyttet lønningen til toppleder til maks 12:1 av den 
lavest lønnede. Vi mener ikke SV skal lande på en modell, men ta 
kampen for at dette er et grep for å knytte lønnspolitikken i selskap opp 
mot de andre ansatte. ) 
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A188 Andreas Sjalg Unneland, 
Aila Emilie Kamaly, Freddy 
André Øvstegård, Ingvild 
Reymert, Nicholas 
Wilkinson, Daniel Charles 
Hextall, Helga Hustveit, 
Halvor Ekeland, Oda Sofie 
Heien Larsen, Solveig 
Skaugvoll Foss, Una 
Pasovic, Synnøve Kronen 
Snyen, Balder Alvær 
Olafsen, Eira Vilde Martinsen 
Garrido 

925 Legge til  Sette en begrensning på hvor mange ganger mer den høyest lønnede i 
en virksomhet kan tjene enn den minst lønnede 

A189 Trygve Roll-Hansen 936-937 Endre Endre fra: "Legge til rette for at ansatte i flere deler av arbeidslivet får 
fohandlingsrett på pensjon gjennom tariffavtalene" 
Til: "Gi forhandlingsrett for pensjon gjennom tariffavtalene og for 
Pensjonistforbundet." 

A190 Eirik Faret Sakariassen 936-937 Flytte Punktet "Legge til rette for at ansatte i flere deler av arbeidslivet får 
forhanlingsrett på pensjon gjennom tariffavtalene." flyttes til "Pensjon" 
(linje 1193-1226) 

A191 Drammen SV 952 Legge til  Det er på tide å innføre sekstimersdagen slik at flere kommer i arbeid, 
flere får faste hele stillinger og flere opplever økt fritid og dermed bedre 
livskvalitet 

A192 Drammen SV 959 Endre Senke ukentlig ordinær arbeidstid i Arbeidsmiljøloven til 30 timer og 
daglig ordinær arbeidstid til 6 timer 

A193 Stine Høivik og Charlott 
Pedersen 

961 Legge til kulepunkt Arbeide for gradvis redusert normalarbeidstid inntil 6 timers dagen er 
innført. 

A194 Drammen SV 963-964 Stryke slette kulepunktene 

A195 Eirik Faret Sakariassen 977 Endre  Endre til: Forhindre brudd på arbeidstidsbestemmelser, og styrke 
ansattes vern mot nattarbeid, blant annet når det gjelder arbeid alene.  
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A196 Eirik Faret Sakariassen 985 Endre Endre fra: "Styrke vernet av varslere. Utrede varslerombud" 
Endre til: "Styrke vernet av varslere. De som varsler om lovbrudd og 
uetisk oppførsel skal ha et særskilt vern mot gjengjeldelse, trakassering 
og oppsigelse. SV vil opprette et eget varslerombud på nasjonalt nivå." 

A197 Grünerløkka SV 998 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Innføre fem ukers ferie for alle arbeidstakere" 
 
(Begrunnelse:  1977 gikk AP til valg på å innføre en femte ferieuke, men 
med ferieloven av 1981 endte det med kun 1 ekstra dag “Gro-dagen”. I 
tariffoppgjøret 2000/2001 fikk de fleste arbeidstakerne fem ukers ferie 
og nå er det på tide at stortinget setter dette som standarden i 
arbeidslivet. På den måten kan også fagbevegelsen gå lenger i kravet 
om redusert arbeidstid. ) 

A198 Andreas Sjalg Unneland, 
Aila Emilie Kamaly, Sidsel 
Fjelltun, Freddy André 
Øvstegård, Ingvild Reymert, 
Nicholas Wilkinson, Daniel 
Charles Hextall, Halvor 
Ekeland, Helga Hustveit, 
Oda Sofie Heien Larsen, 
Solveig Skaugvoll Foss, Una 
Pasovic, Synnøve Kronen 
Snyen, Balder Alvær 
Olafsen, Eira Vilde Martinsen 
Garrido  

998 Legge til  Innføre flere felles fridager i Norge. Kvinnedagen 8.mars skal være en 
offentlig fridag. 
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A199 Andreas Sjalg Unneland, 
Aila Emilie Kamaly, Freddy 
André Øvstegård, Daniel 
Charles Hextall, Helga 
Hustveit, Halvor Ekeland, 
Oda Sofie Heien Larsen, 
Una Pasovic, Synnøve 
Kronen Snyen, Balder Alvær 
Olafsen, Eira Vilde Martinsen 
Garrido 

998 Legge til  Innføre fem ukers ferie for alle arbeidstakere 

A200 Aila Emilie Kamaly, Una 
Pasovic, Maiken Sætran 
Lium, Oda Sofie Heien 
Larsen, Balder Alvær 
Olafsen 

998 Legge til kulepunkt tydeliggjøre og styrke arbeidstakers vern mot seksuell trakassering i 
arbeidsmiljøloven.  

A201 SVs funkisnettverk 1004 Legge til  Tillegg/ endring til andre setning i 1004 slik at setningen blir «Det må 
rettes særlig innsats for unge og for funksjonshindrede.»  

A202 Drammen SV 1004 Legge til  Det må rettes en særlig innsats mot unge, personer med 
funksjonsnedsettelser, innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre 



 

post@sv.no | sv.no 
SVs 24. ordinære landsmøte | 23.-25. april 2021        44 

 

A203 Tone Salthe 1009-1011 Legge til  "At tiltak gjennom NAV i større grad skal bidra til formell kvalifisering 
og/eller heving av grunnleggende ferdigheter. Overføre ressurser fra 
kortvarige kurs til mer formell kvalifisering og/eller heving av 
grunnleggende ferdigheter gjennom voksenopplæringen, videregående 
skole, fagskole og akademisk utdanning." 
 
Om mulig også med denne tilleggssetningen på samme punkt (da 
denne gruppen alltid, alltid drukner blant de som evner å rope høyest): 
"Det skal utredes hensiktsmessige lengre oppfølgingsløp for 
arbeidsledige uten fullført grunnskole." 
 
Akkurat nå har 50%-60% av de arbeidsledige ved Oslos NAV-kontor 
innvandrerbakgrunn. 1/3 har ingen til nesten ferdig fullført grunnskole, 
80% av dem er over 30 år. Dette er en gruppe som enten er eller står i 
fare for å komme i permanent utenforskap. En større andel av dem har 
barn (40%) enn brukerne fra majoritetssamfunnet (20%). Denne 
gruppen kommer seg nok ikke tilbake etter koronakrisen, en del har aldri 
helt vært inne i arbeidsmarkedet før heller - og dette kommer til å få 
konsekvenser også for neste generasjon. Man trenger minimum fullført 
fagbrev eller høyere utdanning for å ha en reell sjanse for en stabil og 
varig tilknytning til et arbeidsmarked i stadig omstilling, men man har 
ingen sjanse overhodet uten de grunnleggende ferdighetene man lærer 
på grunnskolen (lese og skrive godt, gode digitale ferdigheter, gode 
regneferdigheter og gode muntlige ferdigheter i norsk). Dessverre tolkes 
formuleringen "formell kvalifisering" og "arbeidsrettede tiltak" i 
tiltaksregelverket og andre relevante forskrifter per i dag i NAV til å 
utelukke grunnskole eller andre tiltak for å heve grunnleggende 
ferdigheter. Forskriftene er ikke laget med tanke på en mangfoldig 
gruppe, men forutsetter til en viss grad alle i alle fall har noe 
grunnskoleferdigheter i bagasjen. Dette gjør at det er vanskelig å legge 
opp lange nok løp for denne gruppen, til at de har noen sjanse i 
arbeidsmarkedet (ja, dette inkluderer kvp). Det vil ikke hjelpe med nok 
en praksisplass - det vil hjelpe med lese- og skriveopplæring og 
regneopplæring, gjerne i kombinasjon med praksis som støtter opp om 
læringen på skolen (altså at lærer og oppfølger på praksisplass 
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samarbeider)! Og dette tar lengre tid enn vi legger opp til. Dermed får vi 
svingdørsbrukere i NAV, som aldri får nok kvalifisering til å henge med. 
Hvis de ender opp med en midlertidig jobb noe sted, så er det gjerne i 
det grå og svarte arbeidsmarkedet uten HMS-tankegang - og kommer 
etter hvert tilbake til NAV med en skadet kropp. Dette må stoppe! Vi kan 
ikke fortsette å nekte kvinner og menn den skolegangen de har drømt 
om, men ikke fikk muligheten til i sitt opprinnelsesland, når de kommer til 
Norge. Per i dag, får flere beskjed om at de ikke kan gå på skolen eller 
at de må slutte. 

A204 SVs funkisnettverk  1011 Legge til  Ny setning etter punktum i 1011: Utvide ordningen med AAP slik at det 
er mulig å ta en mastergrad på normert tid innenfor tidsavgrensningen. 
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A205 Drammen SV 1012 Legge til kulepunkt Utrede og iverksette tiltak for å øke andelen innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre i yrker hvor det er altfor få av dem, f.eks. 
forskere i humaniora og samfunnsfag, og lærere i skolen. 

A206 Drammen SV 1012 Legge til kulepunkt Iverksette tiltak for å øke kompetansen i mangfoldsledelse hos ledere i 
privat og offentlig sektor 

A207 Eirik Faret Sakariassen 1016-1017 Endre Endre siste setning i punktet til: "Det må sikres en kraftig og varig 
opptrapping av tiltaksplasser. " 

A208 Eirik Faret Sakariassen 1025 Legge til Legge til i punktet: "Forhindre at midler som settes av til tiltak i Nav, ikke 
går til profitt for kommersielle aktører og oppkjøpsfond. " 

A209 Sosialistisk Ungdom 1051-1052 Endre Ha en ungdomsgaranti med rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet 
aktivitet innen 60 dager for unge under 30 år. 

A210 Eirik Faret Sakariassen 1051 Endre Endre fra 60 til 30 dager slik at punktet blir: "Ha en ungdomsgaranti med 
rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet aktivitet innen 30 dager for 
unge under 25 år. Gode og individuelt vurderte og tilpassede opplegg for 
hver enkelt, tilgang til nødvendige tiltak og helsehjelp, avgjør manges 
mulighet til å komme i arbeid." 

A211 Eirik Faret Sakariassen og 
Karin Andersen 

1055 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Opprette et NAV-ombud." 

A212 Charlott Pedersen og Stine 
Høivik 

1055 Legge til kulepunkt Gjenreise den originale arbeidslinja som sørger for at samfunnet tar 
ansvar for at alle kan være i arbeid. Ingen skal straffes økonomisk for å 
falle ut av arbeidslivet.  

Velferd og fordeling 1056 
 

A213 Drammen SV 1069 Legge til  Borgerlønn blir en viktig måte å sikre alle et minimum av velferd. SV 
ønsker å avskaffe fattigdom 

A214 Drammen SV 1070 Legge til kulepunkt Utrede og innføre borgerlønn 
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A215 Siv Furunes, Amy Brox 
Webber, Jørn Langeland, 
Astrid Kjelsens, Ingrid Fiskaa 

1074 Legge til  Tillegg (etter "til private lommer"): 
 
Ved salg av barnehageeiendommer til utenlandske oppkjøpsselskap 
mister myndighetene kontrollen med en del av det norske 
utdanningssystemet. 

A216 Freddy André Øvstegård 1080-1081 Endre "Forby profitt på grunnleggende, offentlig finansiert velferd, som 
barnehager, barnevern, rusomsorg og eldreomsorg." 

A217 SVs funkisnettverk 1018 Legge til  Tillegg til setning i 1018 «At mennesker med en funksjonsnedsettelse 
skal få tilstrekkelig tilrettelegging for å kunne delta i det ordinære 
arbeidslivet. Det kan være gjennom tilrettelegging, tekniske hjelpemidler, 
arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester, og 
få dekket utgifter til faste HC-parkeringsmuligheter ved arbeidsstedet for 
den ansatte.» 
 
Begrunnelse: Ikke alle funksjonshindrede kan ta kollektivt eller benytte 
seg av arbeids- og utdanningsreiser av ulike årsaker, og kjører dermed 
selv til jobb. Disse trenger da en fast reservert HC-parkeringsplass ved 
arbeidstedet for å faktisk kunne komme seg på jobb og utføre sitt arbeid. 
Dagens lovverk om at det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge nevner 
ikke forhold utenfor kontorlokaler slik som HC-parkeringsmuligheter. For 
små bedrifter kan dette bli kostbart å ha utgifter til dette særlig når ofte 
funksjonshindrede som er i arbeidslivet ikke har fulle og hele stillinger. 
For funksjonshindrede kan det å finne parkering på gateplan være 
utmattende eller i private parkeringshus føre til merkostnader pga deres 
funksjonsnedsettelse fordi de ikke kan ta kollektivt som andre.  
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A218 SVs funkisnettverk 1091 Legge til  "SV vil videreutvikle velferdskommunen med tillit og 
samskaping/samvalg som grunnlag. Fremtidens velferdstjenester 
handler om å gi tillit til innbyggerne som trenger bistand fra 
velferdstjenestene våre og bygge rammer for godt samspill mellom folk 
og fagfolk. Brukere av kommunens velferdstjenester skal oppleve tillit i 
møte med tjenestene. De skal oppleve selvbestemmelse på individnivå 
og medvirkning på systemnivå. «Ingenting om oss, uten oss» skal være 
en grunnleggende verdi i utvikling av politikk og tjenester." 

A219 Nicholas Wilkinson, Olav 
Sannes Vika, Bettina 
Lindgren, Grete Wold, Eirik 
Faret Sakariassen, Karin 
Andersen 

1092 Legge til (...respekt for fagfolk), aktivt medvirkning for innbyggere (og involvering 
av ansatte. …) 

A220 Sosialistisk Ungdom  1093 Endre Styring av offentlig sektor skal bygges på nærhet til folk, respekt for 
fagfolk og involvering av ansatte og medbestemmelse for 
velferdstjenestens brukere. 

A221 Nicholas Wilkinson, Olav 
Sannes Vika, Bettina 
Lindgren, Grete Wold, Eirik 
Faret Sakariassen, Karin 
Andersen 

1098 Legge til (...medbestemmelse for) innbyggere og (ansatte på det enkelte…) 

A222 Sosialistisk Ungdom  1102-1103 Endre Få på plass en tillitsreform i offentlig sektor som fremmer faglighet og 
økt medbestemmelse for velferdstjenestenes brukere, samt gi økt tillit til 
de ansatte og deres organisasjoner i kvalitetsarbeidet. 

A223 Nicholas Wilkinson, Olav 
Sannes Vika, Bettina 
Lindgren, Grete Wold, Eirik 
Faret Sakariassen, Karin 
Andersen 

1102-1103 Endre Gjennomføre en tillitsreformen i offentlig sektor som fremmer faglighet, 
økt medbestemmelse for ansatte og styrke innbyggerens makt over 
innholdet av hjelpen som gis. På systemnivå skal brukerkunnskap alltid 
vektlegges i tjenesteutviklingen.  
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A224 Nicholas Wilkinson, Olav 
Sannes Vika, Bettina 
Lindgren, Grete Wold, Eirik 
Faret Sakariassen, Karin 
Andersen 

1109 Endre Øke bemanningen med hele og faste stillinger i offentlig sektor, og 
avvikle bruk av innleie. 

A225 Nicholas Wilkinson, Olav 
Sannes Vika, Bettina 
Lindgren, Grete Wold, Eirik 
Faret Sakariassen, Karin 
Andersen 

1113 Legge til kulepunkt Ha en prøveordning med flere frikommuner som blir fritatt fra visse 
regler, forskrifter og andre bestemmelser for å gi mer tillit til de ansatte 
og innbyggere og redusere byråkratiet, etter modell fra Danmark, for å 
styrke kommunenes mulighet til å prøve ut nye tillitsbaserte tilbud. 

A226 Eirik Faret Sakariassen og 
Karin Andersen 

1126 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Fjerne karenstiden på arbeidsavklaringspenger (AAP) 

A227 SVs funkisnettverk 1128 Legge til Nytt kulepunkt etter 1128: 
Uføretrygden som inntektskilde skal justeres i takt med lønnsnivået i 
Norge slik at folk ikke skal måtte supplere med økonomisk sosialhjelp for 
å kunne måtte betale faste utgifter og livsopphold. 

A228 Eirik Faret Sakariassen og 
Nicholas Wilkinson 

1138 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Innføre brillestøtte som dekker hele kostnaden av briller 
til barn som har behov for det." 

A229 Eirik Faret Sakariassen 1138 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: Reversere kutt i skjermingstillegg for uføre 

A230 Karin Andersen 1138 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Gjeninnføre folketrygdens særskilte bestemmelser for 
flyktninger og redusere folketrygdens botidskrav." 

A231 Freddy André Øvstegård 1138 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: Sikre at barnetrygden forblir en universell ordning. 

A-D13 1139-1145 Innføre en statlig, forpliktende normering av økonomisk sosialhjelp hvor 
barnetrygd holdes utenfor beregningsgrunnlaget. 
DISSENS 13: Et mindretall bestående av Ahamath, Barstad, Fredlund, 
Miljeteig, Tollan Jordet, Olaussen og Vambheim vil erstatte punktet over
med punktet under: 
Innføre en statlig, forpliktende minstesats for økonomisk sosialhjelp som 
følger SIFOs referansebudsjett, og hvor barnetrygd og andre universelle 
velferdsytelser holdes utenfor beregningsgrunnlaget. 
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A232 Trygve Roll-Hansen 1139-1145 Endre Samme brutto beløp per måned til alle over 18år. For de under 18 år bør 
barnetrygden økes. Begge ytelsene  i tillegg til andre sosiale bidrag. De 
beskattes slik at netto bidrag blir størst for de som har lite.  En slik 
grunninntekt i tillegg til lønn og annen velferd, kan finansieres med 
grunnrente på privat fortjeneste på det som har vært alles.  

A233 Sara Bell 1139-1142 Endre Innføre en statlig, forpliktende normering av økonomisk sosialhjelp som 
sikrer at alle kan leve på et akseptabelt forbruksnivå i tråd med 
referansebudsjettet. Barnetrygd, andre universelle ytelser og barns 
inntekt skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget.  

A234 Eldrepolitisk gruppe Oslo SV 1157 Legge til  Tilføyelse etter "....tjenester de skal få." 
For best mulig å sikre kvaliteten på tjenestene trengs en tilitsreform som 
styrker de eldres, de pårørendes og arbeidstakernes innflytelse, 
medbestemmelse og påvirkningsmuligheter. 
 
Begrunnelse: 
Programmet bør gjenspeile det engasjementet SV lokalt og sentralt har 
lagt for dagen når det gjelder tillitsreformen - en reform som legger til 
rette for valgmuligheter og større innflytelse for alle impliserte parter. 
Eldrepolitisk gruppe er fornøyd med at det i programframlegget er avsatt 
et eget underkapittel om eldrepolitikk. Aldersgruppa 67-79 hadde i 2017 
størst valgdeltakelse - 85.9%, mens snittet lå på 78.2%. Her er et stort 
velgerpotensiale. Men det er også mange andre av SVs velgere som blir 
berørt - enten som ansatte i eldreomsorgen eller som pårørende 
omsorgspersoner,  og flertallet er kvinner. I alle de nevnte gruppene er 
det et stort engasjement for større grad av innflytelse og 
medbestemmelse, derfor går vi inn for å nevne tillitsreformen spesielt i 
programmet.   
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A235 Grünerløkka SV 1162-1163 Legge til  Legge til "samt tiltak mot vold" etter og medisinering. For at setningen 
skal bli enklere å lese, foreslås det også og sette punktum etter 
"kommunikasjonssystemer" på line 1162. Teksten vil da bli: 
"[...]kommunikasjonssystemer. Det er nødvendig med en helhetlig 
politikk for helse, tannhelse, kosthold og medisinering, samt tiltak mot 
vold." 

A236 Steinar Fuglevaag 1167-1168 Stryke Jeg mener dette nå er ivaretatt med vedtakene i Stortinget i vinter, og 
kan tas ut. 

A237 Nicholas Wilkinson 1170-1171 Endre Flytt til 1165 

A238 Nicholas Wilkinson 1172-1175 Endre at eldre skal få gode tjenester. SV vil, i samarbeid med ansatte, innføre 
kvalitets- og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen. 

A239 Sosialistisk Ungdom  1182-1183 Stryke Stryke teksten. Ivaretatt på linje 1824-1826. 

A240 Eldrepolitisk gruppe i Oslo 
SV 

1184 Legge til kulepunkt Sikre at utdanningsinstitusjonene på alle nivå har økonomi og kapasitet 
til å dekke behovene  for rekruttering og videreutdanning av fagfolk i 
eldreomsorgen 
 
Begrunnelse: 
SV har mange velgere, særlig kvinner, som arbeider i eldreomsorgen, 
eller tar seg av eldre familiemedlemmer. Eldrepolitikk opptar folk, fordi 
det er så mange som er direkte berørt og avhengige av at tjenestene 
holder mål kvalitetsmessig. Kvalitet er i stor grad avhengig av 
kompetente fagfolk. For å møte framtidas økende personalbehov trengs 
en planlagt rekrutteringspolitikk og gode videreutdanningsmuligheter. 

A241 Grünerløkka SV 1184 Legge til kulepunkt Legge til nytt kulepunkt: "Kartlegge omfanget av vold mot eldre og øke 
innsatsen for effektive mottiltak." 
 
(Begrunnelse for forslaget: I Stortingsmeldinga om vold i nære 
relasjoner er det anslått at det er rundt 22.000 eldre som  årlig utsettes 
for fysisk, psykisk, økonomisk og seksualisert  vold eller omsorgssvikt.  
Antallet antas dessverre å være økende. Dette kan ikke SV lukke 
øynene for.) 
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A242 Grünerløkka SV 1184 Legge til  Legge til nytt kulepunkt: "Sikre at videregående opplæring, fagskoler, 
høgskoler og universitet har tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovene 
for kvalifiserte medarbeidere i eldreomsorgen." 

A243 Nicholas Wilkinson 1184 Legge til kulepunkt Ha språkkrav for at de som jobber med eldre må kunne kommunisere 
godt. Det må legge til rette for språktrening i eldreomsorgen. 

A244 Nicholas Wilkinson 1184 Legge til kulepunkt kartlegge menneskerettighetssituasjonen på sykehjem og 
hjemmetjenester, og sette inn nødvendige tiltak.  

A245 Nicholas Wilkinson 1184 Legge til kulepunkt at ingen på helseinstitusjoner skal dø alene, heller ikke under en 
pandemi. 

A246 Nicholas Wilkinson 1184 Legge til kulepunkt ha flere gode dagaktivitetsplasser for at enslige eldre får et sosialt liv  

A247 Nicholas Wilkinson 1184 Legge til kulepunkt styrke samboergarantien på institusjon, for at par skal ha mulighet til å 
bo sammen 

A248 SVs Tegnspråknettverk 1184 Legge til kulepunkt - ha fullgodt tegnspråklig tilbud i eldreomsorgen og at eldre skal kunne 
søke plass hos en annen kommune dersom bostedskommunen ikke har 
tegnspråklig tilbud.  
 
Begrunnelse: Mange eldre døve og hørselshemmede opplever isolasjon 
i sin bostedskommune og får avslag når de vil søke om plass hos en 
annen kommune med tegnspråklig tilbud.  

A249 Eirik Faret Sakariassen 1192 Legge til   
SV har bidratt til å sikre et anstendighetsløft for pensjonistene, ved å 
sikre nye reguleringsprinsipper, kompensasjon for tapt kjøpekraft, et løft 
for minstepensjonister og innføring av pensjon fra første krone. 

A250 Trygve Roll-Hansen 1197-1198 Endre «Mest pensjon for første krone tjent og så mindre pensjon per ny krone 
tjent. Endring i pensjoner bør være den samme som for lønninger. Det 
er likhet og gjensidig solidaritet i praksis.» 

A251 Ingrid Fiskaa, Rogaland SV 1202 Endre Erstatt "endre" med "fjerne" framfor "levealdersjusteringa". 

A252 Steinar Fuglevaag 1222-1223 Stryke Jeg mener at dette er ivaretatt og det samme som er beskrevet i linje 
1202-1203 
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A253 Steinar Fuglevaag 1225 Endre Det er ikke realistisk å si at man skal sikre 2/3-deler av lønn fra 67 år for 
de som går av med AFP i en livsvarig beholdningsmodell. Det er 
imidlertid viktig å si noe om at vi bør ha et 
slitertillegg/særaldersgrenser/annet ikke-nøytralt tillegg for de som må 
slutte tidlig.  
 
Setningen kunne kanskje vært tatt ut, men for å ivareta intensjonen 
foreslår jeg å endre teksten i siste setning til:  Det gjelder også uføre og 
de som av slitasje eller sikkerhetsmessige årsaker må gå av før fylte 67 
år. 

A254 Eirik Faret Sakariassen 1226 Legge til kulepunkt Nytt punkt: "Løfte minste pensjonsnivå over EUs fattigdomsgrense 
(EU60)" 

A255 Eirik Faret Sakariassen 1226 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Gi pensjonistene plass i Teknisk beregningsutvalg 
(TBU)" 

A256 Terje Storvik 1244-1245 Endre Lovregulere ikke-kommersielle boligorganisasjoner – fellesskapsboliger 
– etter modell av den danske lov om almennboliger. 

A257 Terje Storvik 1246 Legge til kulepunkt Vurdere behov for forskrift for blandet eiendomsforhold til leiligheter, et 
nytt system der det offentlige beholder en permanent eierandel på 20-
25% i leiligheter i det ordinære eie-markedet, for å åpne dette for folk 
med lav evne til gjeldsbetjening. 

A258 Terje Storvik 1248-1249 Stryke Dette er et høyst diffust punkt som ikke peker på noe behov. En 
boligplan for hele landet vil bli en intetsigende NOU. En utredning av 
boligpolitikken basert på en klar analyse av behov vil være riktigere å 
programfeste, og da er det byene vi snakker om. Småsteder har lite 
problem med boligpolitikken. 

A259 Karin Andersen 1250 Endre Endre punkt til: «Styrke ordningen med bostøtte slik at fleire får tilgang til 
støtte og at en større del av boutgiftene dekkes. Satsene bør økes og 
differensieres i pressområder.» 

A260 Karin Andersen 1255 Legge til Legg til setning: «Ved salg tar Husbanken sin andel av tap eller gevinst» 
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A261 Terje Storvik 1256-1257 Endre Supplere Plan- og bygningslovens §17-3, slik at planmyndigheten kan 
stille krav om at det i alle nye prosjekter som planlegges, skal settes av 
en viss andel (f.eks. 25%) for salg til det offentlige, eller en ideell aktør 
(med et normert pristak/m2), for rimelig utleie i "3.sektor".  

A262 Karin Andersen 1257 Legge til Linje 1257, etter setningen som står, legg til: Endre plan- og 
bygningsloven slik at boliger som er regulert til eie-boliger ikke kan 
selges til kommersielle utleiere.   

A263 Terje Storvik 1261-1263 Stryke Forbudet mot å kreve sosial infrastruktur ble innført av en grunn: man 
opplevde at en kommune kunne kreve f.eks. barnehager, som 
nødvendigvis ble private. Det er neppe SV-politikk at private utbyggere 
skal avkreves bygging av sosiale fellesfunksjoner, som en inngang til å 
få bygge boliger. Det må være et offentlig ansvar. Andre krav til 
utvidelsen av hjemmelsgrunnlaget i utbyggingsavtaler er med i et annet 
punkt (– om å sette av en fast andel boliger for salg til det offentlige eller 
ideell aktør.) 

A264 Karin Andersen 1266 Legge til kulepunkt Legg til nytt punkt: «Startlånsordningen deles i to: Én ordning for 
vanskeligstilte, som i dag, og én for andre som har betalingsevne, men 
ikke egenkapital.»  

A265 Terje Storvik 1270-1271 Endre Trappe ned rentefradraget, med bunnfradrag, for å unngå overprising  
og redusere forskjellsbehandlingen ift. leietakere. 

A266 Kari Elisabeth Kaski 1270-1271 Stryke Stryk punktet: "Fjerne rentefradraget for store lån, og med bunnfradrag, 
for å unngå spekulasjon og overprising." 

A267 Drammen SV 1273 Legge til kulepunkt At BSU-ordningen kun kan brukes til kjøp av første bolig til de som ikke 
eier bolig fra før. 

A268 Terje Storvik 1274-1277 Endre Gi kommunene hjemmel til å behandle egne hjem og sekundærboliger 
ulikt i eiendomsskatten, for å gjøre den mer progressiv og differensiere 
mellom sekundær-, primærbolig og eieres totale eiendomsmasse. 
Kommunene må få øke skattesats og skattenivå og fjerne bunnfradraget 
for sekundærboliger, alt etter hva de selv ønsker og har behov for. 
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A269 Kari Elisabeth Kaski 1278 Endre Endre punktet fra: "Fjerne dokumentavgiften for førstegangskjøpere." 
Endre punktet til: «Redusere dokumentavgiften, med tanke på å hjelpe 
førstegangskjøpere inn på boligmarkedet» 

A270 Kristin Benestad 1284 Endre Endre fra: "Sette en begrensning på hvor høy leie det er mulig å ta i 
enkelte områder basert på kvadratmeter og lokasjon." 
Endre til: "'Avvikle ordninger som gjengs leie. Det må settes (nasjonale) 
begrensninger på hvor høy leie kommuner kan ta når det gjelder 
kommunale boliger og omsorgsboliger. Leien må sees i sammenheng 
med beboernes inntekter og utgifter." 

A271 Grünerløkka SV 1284-85 Endre Endre kulepunktet til “Gi kommunene mulighet til å regulere hvor mye 
utleiere kan ta i husleie, basert på kvadratmeter og lokasjon.” 
 
(Begrunnelse: Tydeliggjøre at det er kommunene som skal kunne 
bestemme dette.) 

A272 Karin Andersen 1284-1285 Endre Endre setning til: Utrede og endre Husleieloven slik at det blir mulig å 
regulere husleiene i sosiale og ikke-kommersielle boligprosjekt.  

A273 Andreas Sjalg Unneland, 
Aila Emilie Kamaly, , Assad 
Nasir, Sidsel Fjelltun, Freddy 
André Øvstegård, Daniel 
Charles Hextall, Helga 
Hustveit, Oda Sofie Heien 
Larsen, Una Pasovic, 
Synnøve Kronen Snyen, 
Balder Alvær Olafsen, Eira 
Vilde Martinsen Garrido  

1284-1285 Endre Endre kulepunktet til “Gi kommunene mulighet til å regulere hvor mye 
utleiere kan ta i husleie, basert på kvadratmeter og lokasjon 
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A274 Terje Storvik 1286-1287 Stryke Det er behov for gode forslag mot hyblifisering, men dette forslaget er 
det ingen hjelp i. Man behøver ikke dele opp leiligheter (fysisk) for å leie 
ut til «hybler», og avgift pr soverom er umulig å anvende i praksis. 
Utbygger eller huseier kan kalle rommene for spisestue, røkerom, 
biljardsalong osv. Det vil uansett kreve lov- eller forskriftendring. 
Minimum endring vil her være å innlede punktet med  «Vurdere». Se 
annet nytt innsendt forslag rundt hyblifisering som foreslår bruk av 
forskriftshjemmel. 

A275 Terje Storvik 1288-1289 Stryke Umulig å dokumentere og håndheve. Ingen behøver å begrunne valg av 
leietaker – eller ikke-valg av andre. Skal en unngå dette må andre 
virkemidler tas i bruk. 

A276 Terje Storvik 1294 Legge til kulepunkt Betydelig større tilskudd til bygging av studentboliger, også til private 
utbyggere, med forutsetning om leiepris-regulering. 

A277 Terje Storvik 1294 Legge til kulepunkt Benytte formueskatten til skjerpelse av skattetrykk på eiere av stor 
mengde boliger. 

A278 Terje Storvik 1294 Legge til kulepunkt Forskriftshjemmel  til å ta i bruk priskontroll i spesielt sterkt hyblifiserte 
bydeler, etter Husleielovens § 4-6, for å fjerne den ekstra lønnsomheten 
i å leie ut til bofellesskap av studenter.  

A279 Terje Storvik 1294 Legge til kulepunkt Finanstilsynets regler for bankers utlån til boligformål må 
endres/differensieres slik at førstegangskjøpere får lettere tilgang til 
boliglån - for å begrense prisstigninga på boliger ved å redusere 
konkurransen i budrundene – og i tillegg begrense gjeldsoppbyggingen i 
husholdningene. 

A280 Grünerløkka SV 1294 Legge til kulepunkt Legge til nytt kulepunkt:  
"Gjøre det mindre gunstig å ta opp lån for å kjøpe flere boliger gjennom 
å endre kravet til egenkapital for sekundærboliger i boliglånsforskriften" 
 
(Begrunnelse: på denne måten gjør vi at færre folk kan kjøpe flere 
boliger og dermed senker vi kjøpekraften på boligmarkedet for dem som 
ønsker å spekulere eller eie flere boliger.) 
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A281 Andreas Sjalg Unneland, 
Aila Emilie Kamaly, Assad 
Nasir, Sidsel Fjelltun, Freddy 
André Øvstegård, Ingvild 
Reymert, Daniel Charles 
Hextall, Helga Hustveit, Oda 
Sofie Heien Larsen, Solveig 
Skaugvoll Foss, Una 
Pasovic, Synnøve Kronen 
Snyen, Balder Alvær 
Olafsen, Eira Vilde Martinsen 
Garrido  

1294 Legge til  Gjøre det mindre gunstig å ta opp lån for å kjøpe flere boliger gjennom å 
endre kravet til egenkapital for sekundærboliger i boliglånsforskriften. 

A282 Trygve Roll-Hansen 1295 Legge til kulepunkt "- Alle boenheter og felles uteareal skal være solbelyst minst fem timer 
hver dag ved vår- og høstjevndøgn». 

A283 Sosialistisk Ungdom  1300 Legge til  Den borgerlige regjeringen ødelegger grunnlaget for vår felles velferd 
ved stadige skattekutt. 
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A284 Einar Svendsen 1312 Kommentar Kommentar: Jeg synes vi må være mer kvantitative når det gjelder skatt, 
og jeg mener vi burde ha en felles progressiv skatt på summen av 
lønns- og kapitalinntekt.  
De ti første punktene i figuren nedenunder er for hver 100.000 i inntekt. 
Vi foreslår null skatt for de første 100.000. Opp til ca. 900.000 foreslås 
det noe mindre skatt enn dagens, og for lave og midlere inntekter rundt 
en halv million (mellom 300 og til over 600.000) utgjør dette mer enn 
20.000 kr. mindre skatt enn i dag. For økende inntekter over 1 mill. vil du 
betale noe mer i skatt, og vesentlig mer for høye inntekter med maks 
skatt på 60% for inntekter over 7 mill. 
 
Er usikker på konsekvensene av en evt. progressiv formuesbeskatning, 
spesielt knyttet til såkalt «arbeidende kapital». Dette krever nærmere 
utredning. Når det gjelder progressiv arveavgift, virker forslaget til Rødt 
ganske interessant: 0% for arv under 5 mill., 10% for 5-10 mill., 15% for 
10-100 mill., og 25% for arv over 100 mill. Effektene av disse 
kvantitative forslagene må vurdere nøye og eventuelt justeres før de 
legges frem som SV-politikk. Skattesystemet bør relateres til 
grunnbeløpet i Folketrygden, slik at det følger prisutviklingen. 
 
Figur: Forslag til progressiv beskatning av inntekter 

A285 Drammen SV 1313 Legge til kulepunkt Øke skatten på formue, utbytte og eiendom. Gjeninnføre skatt på arv. 

A286 Drammen SV 1313 Legge til kulepunkt Gjøre inntektsskatten mer progressiv, slik at det blir lavere skatt på de 
laveste inntektene og høyere skatt på de høyeste inntektene 
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A-D14 1313-1320 Øke skatten på formue, arv, utbytte og eiendom. Inntektsskatten må 
gjøres mer progressiv med høyere skatt på høye inntekter, og lavere 
skatt på lave inntekter. 
DISSENS 14: Et mindretall bestående av Faret Sakariassen, Olaussen, 
Haltbrekken, Herning, Holmås Eidsvoll og Vambheim vil erstatte punktet 
over med punktet under: 
Legge om skattesystemet slik at folk flest kommer ut i pluss gjennom å 
øke skatten på formue, arv, utbytte og eiendom, og senke den på 
arbeid. Inntektsskatten må gjøres mer progressiv med høyere skatt på 
høye inntekter, og lavere skatt på vanlige og lave inntekter. 

A287 Trygve Roll-Hansen 1315-1320 Endre Kapitalinntekt bør skattes sterkere enn lønnsinntekt. Avgift på 
finanstransaksjoner vil motvirke å kjøpe billig og selge dyrt. Da blir det 
billigere for folk flest. 

A288 Einar Svendsen 1321 Legge til kulepunkt Gradvis fjerne skattefradrag på lånerenter 

A289 Grünerløkka SV 1328 Endre Fjerne “Vurdere å…” slik at kulepunktet blir “Innføre en omsetningsavgift 
på Oslo Børs” 

(Begrunnelse: Vi ønsker å være tydeligere i dette punktet, da vi mener 
det er på høy tid at finansbransjen reguleres sterkere. Høyere 
transaksjonsavgifter på finansiell aktivitet i Norge vil både fungere for et 
ekstra verktøy for å skattlegge finansbransjen, og vil kunne bidra til å 
motvirke spekulasjon.) 
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A290 Andreas Sjalg Unneland, 
Aila Emilie Kamaly, Freddy 
André Øvstegård, Ingvild 
Reymert, Daniel Charles 
Hextall, Halvor Ekeland, 
Helga Hustveit, Oda Sofie 
Heien Larsen, Solveig 
Skaugvoll Foss, Una 
Pasovic, Synnøve Kronen 
Snyen, Balder Alvær 
Olafsen, Eira Vilde Martinsen 
Garrido 

1328 Endre Fjerne “Vurdere å…” slik at kulepunktet blir “Innføre en omsetningsavgift 
på Oslo Børs” 

A291 Grünerløkka SV 1329-32 Legge til  Legge til “og institusjoner som mottar offentlige midler”, slik at 
kulepunktet blir: 
 
Gjøre Norge til skatteparadisfri sone. SV vil trekke alle statlige selskaper 
ut av skatteparadis, både heleide og deleide. Statlig eide bedrifter “og 
institusjoner som mottar offentlige midler” skal ikke bruke skatteparadis 
ved investeringene sine. Selskap basert i skatteparadis må ekskluderes 
fra offentlige innkjøp og oppdrag i Norge. 
 
(Begrunnelse: Hvis vi faktisk skal gjøre Norge til en skatteparadisfri sone 
må vi også stille krav til de pengene Norge gir til investeringer i utlandet, 
ikke bare til norskeide selskaper og selskaper som investerer i Norge. F. 
eks bruker vi stor deler av Norges bistandsbudsjett på investeringer 
gjennom multilaterale institusjoner og fond, og da bør vi også stille krav 
til at disse pengene ikke havner i skatteparadiser.) 
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A292 Andreas Sjalg Unneland, 
Aila Emilie Kamaly, , Assad 
Nasir, Sidsel Fjelltun, Ingvild 
Reymert, Daniel Charles 
Hextall, Helga Hustveit, 
Halvor Ekeland, Oda Sofie 
Heien Larsen, Una Pasovic, 
Synnøve Kronen Snyen, 
Balder Alvær Olafsen, Eira 
Vilde Martinsen Garrido 

1329-1332 Endre Legge til “og institusjoner som mottar offentlige midler”, slik at 
kulepunktet blir: 
 
Gjøre Norge til skatteparadisfri sone. SV vil trekke alle statlige selskaper 
ut av skatteparadis, både heleide og deleide. Statlig eide bedrifter “og 
institusjoner som mottar offentlige midler” skal ikke bruke skatteparadis 
ved investeringene sine. Selskap basert i skatteparadis må ekskluderes 
fra offentlige innkjøp og oppdrag i Norge. 

A293  Kari Elisabeth Kaski, 
Andreas Sjalg Unneland, 
Hanne Lyssand 

1343 Legge til kulepunkt Skjerpe innsatsen for å finne norsk formue skjult i utlandet og etablere 
en tidsfrist for skatteamnestiet. 

A294 Einar Svendsen 1344-1345 Uforståelig tekst Skjønner ikke dette punktet: “At offentlige innkjøpere bør kreve offentlig 
land for land-rapportering som vilkår i større anbuds- og 
anskaffelsesprosesser”. 

A295 Marthe Hammer 1346 Legge til  Nytt punkt: "Endre loven slik at forbrukslånbankene ikke kan selge 
forfalte forbrukslån eller bruke det offentlige innkrevingsapparatet hvis 
forbrukslånbankene ikke kan dokumentere at kravene til å innvilge lånet 
var oppfylt" 

A296 Marthe Hammer 1346 Legge til  Nytt punkt: "Innføre et kostnadstak som beskytter forbrukere i 
betalingsvansker mot urimelig høye kostnader og en ukontrollert 
gjeldsvekst" 

A297  Kari Elisabeth Kaski, Sidsel 
Fjelltun, Andreas Sjalg 
Unneland 

1347  Endre Utrede og innføre grunnrenteskatt på alle naturressurser med særskilt 
stor avkastning som direkte følge av tilgang til naturressurser. 
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Oppvekst og kunnskap 1350 
 

A298 Åse Lund 1350 Endre Barndom og utdanning 

A299 Mona Fagerås 1361 Legge til Ny setning: "Miljø- og klimaendringer krever satsing på utdanning. Skole 
og barnehage skal ruste barn og unge til å forstå klimautfordringene og 
finne løsninger på disse. " 

A300 Mona Fagerås 1361 Legge til Ny setning: "Miljø- og klimaendringer krever satsing på utdanning. Skole 
og barnehage skal ruste barn og unge til å forstå klimautfordringene og 
finne løsninger på disse. " 

A301 Freddy André Øvstegård 1374 Endre Endre endre "avtaler" til samarbeid, slik at kulepunktet blir: 
Avskaffe anbudsregimet i barnevernet. Enkeltbarn og deres tilbud skal 
ikke settes ut på anbud. SV vil ha et offentlig tilbud og langsiktig 
samarbeid med ideelle aktører i tillegg. 

A302 Vestland SV 1392 Legge til kulepunkt  Styrke det forebyggende og tverrfaglige arbeidet i alle tjenester for barn 
og unge inn mot barnevernsreformen 

A303 Åsmund Berthelsen og 
Erlend Breidal 

1394-1398  Endre Forskningen på barn og oppvekst viser, at til yngre barna er når vi 
investerer i deres oppvekstsvilkår, til større menneskelig og 
samfunnsøkonomisk gevinst blir det. SV vil derfor styrke kvaliteten i 
barnehagen og øke antall ansatte. Vi må sørge for at alle barn blir sett 
og får omsorg av trygge og kompetente ansatte de kjenner. Forskningen 
slår klart fast at de ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren 
for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. En underfinansiert 
barnehagelærerutdanning må tilføres mer midler. SV vil også stoppe 
kommersialiseringen av barnehagesektoren. Hver krone til barnehagene 
skal gi kvalitet til det pedagogiske tilbudet og gode vilkår for de ansatte. 

A304 Anders Lindbeck 1396 Legge til  Minst 50 må være barnehageutdannet 

A305 Ingrid Opedal, Volda SV 1412-1413 Legge til  Gjennomføre bemanningsnormen og sikre forsvarlig bemanning, minst 
50 % pedagoger, i hele åpningstiden, også når det er inne vikarer. 

A306 Agder SV 1412 Legge til  Legg til til slutt i setningen: ", og sikre en pedagognorm med minimum 
50 % pedagoger." 
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A307 Åse Lund 1412 Endre innføre en bemanningsnorm som tar høyde for barnehagens åpningstid 
og ansattes tid borte fra barna. 

A308 Mona Fagerås 1415 Legge til kulepunkt Nytt punkt: "Sikre flere barnehagelærere og pedagoger. SV vil sikre 50 
prosent barnehagelærere og inntil 25 prosent barne- og 
ungdomsarbeidere." 

A309 Mona Fagerås 1415 Legge til kulepunkt Nytt punkt: "Sikre flere barnehagelærere og pedagoger. SV vil sikre 50 
prosent barnehagelærere og inntil 25 prosent barne- og 
ungdomsarbeidere." 

A310 Åse Lund 1420-1421 Stryke   

A311 Åse Lund 1424 Endre endre tilskuddsordningen for minoritetsspråklige barn sånn at den skal 
brukes til å styrke barnets flerspråklige utvikling, ikke bare 
norskkunnskaper. 

A312 Åsmund Berthelsen og 
Erlend Breidal 

1426 Legge til kulepunkt  
- Ta et tverrpolitisk initiativ til en utredning om hvordan man best kan 
sikre bemanningsnorm hele dagen i barnehagen. 
 
- Gi barnehagelærerutdanningen bedre finansiering. 
 
- Gi barnehagelærerne et betydelig lønnsløft for å heve yrkets-status, og 
for å signalisere hvor viktig samfunnet ser på det å ivareta barns 
utvikling på en profesjonell måte.  

A313 Åse Lund 1426 Legge til  Slutte å gi statlig finansiering til kommersielle utviklere av 
atferdsregulerende programmer for bruk i barnehage. 

A314 Åse Lund 1426 Legge til  Stoppe underfinansieringen av barnehagelærerutdanningen ved å løfte 
den én kategori. 

A315 SVs Tegnspråknettverk 1426 Legge til kulepunkt - Sikre tegnspråklige barns språklige rettigheter i barnehagen etter 
barnehageloven §38 om rett til tegnspråkopplæring. Tegnspråkets kultur 
og historie skal ivaretas. Barna skal ha tilgang til godt tegnspråkmiljø i 
barnehagen.  
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A316 SVs Tegnspråknettverk 1426 og 1514 To kulepunkter 
basert på forslag 

- Ha fylkeskommunale tegnspråklige barnehager for å sikre godt 
samarbeid, kompetansemiljø og godt barnehagetilbud for tegnspråklige 
barn på tvers av kommunene.  
 
- Ha fylkeskommunale tegnspråklige skoler for å sikre godt samarbeid, 
kompetansemiljø og godt opplæringstilbud for tegnspråklige elever på 
tvers av kommunene.  
 
Begrunnelse:  
Se eget brev med forslag og begrunnelse sendt på e-post med tittel 
“Fylkeskommunale tegnspråklige barnehager og skoler”, datert 21. mars 
2021. 

A317 Ingrid Fiskaa, Rogaland SV 1426 Legge til  Lovfeste rett til gode grønne uteareal i barnehager, og ha større 
arealnormer for barnehager.  

A318 Mona Fagerås og Karin 
Andersen 

1430 Legge til Ny tekst: "Et barn forberedes ikke på framtiden gjennom å kunne ramse 
opp flest mulig innlærte svar på kortest mulig tid. Dybdelæring gir 
elevene varig kunnskap, og sørger for mer læring. Skolen skal ha plass 
til kreativitet og kultur, og dyrke nysgjerrighet og gleden over å lære og å 
mestre. En mer praktisk skole krever nye undervisningsformer og nye 
arbeidsmåter. Dette forutsetter aktive elever, tettere kollegialt 
lærersamarbeid og synlige ledere. Det må settes av nok tid i skolen slik 
at det blir rom for aktiv læring, mer praktiske fag og øving som alle barn 
kan få utbytte av. " 

A319 Mona Fagerås og Karin 
Andersen 

1430 Stryke De siste årene har vi sett en økt teoretisering av skolen, der barn måles 
med standardiserte prøver, mens praktiske og estetiske fag 
nedvurderes. Skolen må dyrke 
fram et større mangfold av ferdigheter, nysgjerrighet og glede over å 
lære noe nytt. 

A320 Mona Fagerås og Karin 
Andersen 

1432 Flytte Flyttes til sist i avsnittet til 1434: SFO må få økte ressurser og flere 
ansatte. 
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A321 Mona Fagerås og Karin 
Andersen 

1433 Legge til Ny setning, legges inn som andre setning i avsnittet: "SV vil styrke 
samarbeidet mellom skole og SFO." 

A322 Sandnes SV 1436 Legge til  Legge til «SFO må bli en integrert del av skoledagen, og SV vil gjøre 
SFO gratis» 

A323 Mona Fagerås og Karin 
Andersen 

1436 Legge til Ny setning: Gjøre SFO gratis. SFO skal være åpen timene før og etter 
skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn.  

A324 SVs funkisnettverk 1436 Legge til  Nytt kulepunkt 1436:  
Sette av en årlig pott til å oppgradere alle landets grunnskoler til 
standard for universell utforming innen 2030. 

A325 Åse Lund 1441 Legge til  Innføre en minstenorm for antall ansatte totalt og antall ansatte med 
fagbrev i SFO 

A326 Mona Fagerås og Karin 
Andersen 

1441 Legge til  Ny setning: Ha flere ansatte og et sterkere lag rundt eleven ved å styrke 
samarbeidet mellom skole og SFO, mellom faginstanser, tydeliggjøre 
lærernormen, og få flere yrkesgrupper inn i skolen. Skolehelsetjenesten 
må bedres. 

A327 SVs funkisnettverk 1443 Legge til  "Det trengs en opptrappingsplan for helse- og sosialfaglig kompetanse i 
skolen." 

A328 Drammen SV 1445 Legge til kulepunkt ha gratis lærebøker til alle elever 

A-D15   1446-1451   Ha en skole som ivaretar de minste barnas behov for fysisk aktivitet og 
fri lek. Det må bli færre teoretiske læringsmål, og testing må avvikles. SV 
vil ha en grundig evaluering av seksårsreformen, og intensjonene med 
seksårsreformen må innfris. 
DISSENS 15: Et mindretall bestående av Barstad, Furunes, Kjelsnes, 
Miljeteig, Pettersen, Rohde og Vambheim vil erstatte siste leddsetning 
over med: 
 og la seksåringene gå i barnehage. 
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A329 Bergen SV 1446 Stryke det må bli færre teoretiske læringsmål,og testing avvikles. 
 
Testing i grunnskolen er tydeligere uttrykt i 1459: «Ha færre tester i 
skolen, og få PISA-testene ut av skolen» 

A330 Agder SV 1447 Endre Slutten av setningen endres til "og testing på de laveste trinnene må 
avvikles" 

A331 Åse Lund 1447 Legge til  Det pedagogiske arbeidet på 1. trinn skal følge rammeplanen for 
barnehagen og ha en bemanning som tilsvarer barnehagens 
bemanningsnorm. 

A332 Ingrid Fiskaa, Rogaland SV 1454 Legge til  Tillegg til punktet: Ha mer uteundervisning. 

A333 Ingrid Fiskaa, Rogaland SV 1458 Legge til  Lovfeste rett til gode grønne uteareal og ha større arealnormer for 
skolegårder. 

A334 Agder SV 1459 Endre Punktet endres til: "Ha færre tester i skolen, erstatte rangerende tester 
med rene læringsfremmende tester, og få PISA-testene ut av skolen" 

A335 Åse Lund 1459 Endre ta norsk skole ut av PISA og ikke lenger la OECDs utdanningspolitiske 
ideologi styre norsk utdanningspolitikk. 

A336 Mona Fagerås og Karin 
Andersen 

1459 Legge til kulepunkt Erstatte hjemmelekser med skolelekser. Alle elever skal ha like 
forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som har mulighet til å få 
leksehjelp fra foreldrene når de kommer hjem. Elever skal få mer tid på 
skolen til å øve og få hjelp av lærere, og ha fri når de kommer hjem. 

A337 Drammen SV 1460 Legge til kulepunkt Fjerne karakterer i ungdomsskolen 

A-D16   1463-1466   DISSENS 16: Et mindretall bestående av Ahamath, Faret Sakariassen, 
Furunes, Haltbrekken, Kjelsnes, Kronen Snyen, Miljeteig, Rohde, 
Vambheim og Wold vil legge til punktet under: 
Fjerne karakteren i orden og oppførsel. 

A338 Bergen SV 1468  Endre «... og lovfeste retten til Statpeds tjenester» endres til «… og lovfeste 
Statped som et nasjonalt spesialpedagogisk støttesystem». 
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A339 Ringsaker lokallag 1470-1471 Endre Utsette alle elever for dialekter og nynorsk gjennom hele skoleløpet og 
gi nynorskelever like gode vilkår i skolen som bokmålselever. 

A340 Vestland SV 1471 Legge til Kunnskapen til eleven i sidemålet må vurderes på lik linje med 
hovedmålet både på ungdomsskolen og i studieforberedende opplæring. 

A341 Ingrid Opedal, Volda SV 1473 Legge til kulepunkt Kunnskapen til eleven i sidemålet må vurderast, både på 
ungdomsskulen og i studieførebuande vidaregåande opplæring gjennom 
eigne standpunktkarakterar og obligatorisk eksamen. 

A342 Møre og Romsdal SV 1473 Legge til kulepunkt leggje til kulepunkt "Kunnskapen til eleven i sidemålet må vurderes på lik 
linje med hovedmålet både på ungdomsskolen og i studieforberedende 
opplæring." 

A343 Drammen SV 1473 Endre Erstatte eksamener med andre vurderingsformer, slik som 
mappevurdering, som elevene får tilbakemeldinger på istedenfor 
karakterer 

A344 Sosialistisk Ungdom 1474 Endre Erstatte dagens eksamen med alternative vurderingsformer, for 
eksempel mappevurdering. 

Bakgrunn for forslaget: Dissens 20 bør gjelde både grunnskole og 
videregående skole. Dette forslaget bør vedtas dersom dissens 20 
vedtas. 

A345 SVs funkisnettverk 1475 Legge til Tillegg linje 1475: , også for funksjonshindrede barn med 
assistanse/tilretteleggingsbehov. 

A346 Vestland SU, hjå Jonas 
Aleksander Foldnes 

1483 Legge til kulepunkt Opprette ein mobbeknapp på heimesida til alle dei vidaregåande 
skulane, som eit lågterskeltilbod for å melde frå om mobbing. 

A-D17 1484-1489 Bekjempe mobbing og innføre et nasjonalt program for skolebasert 
kompetanseheving. 
DISSENS 17: Et mindretall bestående av Ahamath, Barstad, Kjelsnes 
og Olaussen vil erstatte punktet over med punktet under: 
Bekjempe mobbing og innføre et nasjonalt offentlig drevet program for 
skolebasert kompetanseheving. 
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A347 Einar Svendsen 1490 Legge til kulepunkt Opplæringsloven § 9A-5 må reformuleres for å sikre læreres muligheter 
for bedre å bidra til å skape gode samfunnsborgere. 

A348 for SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

1492-1493 Endre Endre "Sikre samiske elevers rett til opplæring i og på samisk. Samisk 
språk og kultur skal 
ivaretas i skolen." til "Sikre samiske elevers og andre elevers rett til 
opplæring i og på samisk. Samisk språk og kultur skal ivaretas og 
styrkes i skolen.” 
 
Begrunnelse: 
1. Dagens skoleverk trenger i praksis ei styrking av læring om samisk 
språk og kultur. 
2. Dagens lovgiving knytter rett til samiskopplæring til elevers samiske 
etnisitet. Elever må i praksis stå frem som samer når de krever 
samiskopplæring. Grunnet negative holdninger til samer kan dette være 
veldig vanskelig. Å fjerne kravet til samisk etnisitet vil gjøre det enklere 
for samiske elever å benytte seg av sin rett. 
3. Det er en fordel for samisk språk hvis ikke-samer får mulighet til å 
velge å lære samisk. Jo flere som kan samiske språk desto bedre. 
4. Å fjerne kravet til samisk etnisitet for å ha rett til samiskopplæring øker 
sannsynligheten for at samiske elever slipper å være alene i 
samiskklassen på sin skole. At man ikke tar samiskopplæring alene øker 
muligheten for at man faktisk klarer å tilegne seg / opprettholde samisk 
språkkompetanse.  

A349 SVs Tegnspråknettverk 1494-1495 Endre - Sikre tegnspråklige elevers språklige rettigheter etter opplæringsloven 
§2-6 om rett til opplæring i og på tegnspråk. Tegnspråkets kultur og 
historie skal ivaretas. Elevene skal ha tilgang til godt tegnspråkmiljø i 
skolen.  
 
Begrunnelse: Omformulering for å samsvare bedre med de andre 
forslagene om tegnspråklige barns rettigheter i skolen og barnehagen.  
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A350 Kristin Benestad 1496 Legge til Sikre at alle elever som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har 
behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) skal få det. 
De må også sikres nødvendig opplæring gjennom egnede 
kommunikasjonsformer og kommunikasjonsmidler. Alle elever må få lik 
mulighet til å uttrykke seg, tilegne seg kunnskap og kunne delta i 
felleskapet med sine medelever. 

A351 Skeive sosialister og 
Sosialistisk Ungdom 

1499 Legge til At elevene sikres opplæring i nettvett, herunder opplæring i hvordan 
sosiale medier bidrar til urealistiske skjønnhetsidealer, 
heteronormativitet og hvordan pornoindustrien gir et usunt bilde av 
seksualitet og kropp. 

A352 Einar Svendsen 1500 Legge til kulepunkt  “Økt kunnskap om natur, miljø, klima, sirkuleringssamfunn og 
konsumisme må inn i skoleverket, inkludert etterutdanning av lærere”. 

A-D18 1501-1505 Styrke samarbeidet mellom grunnskolen og yrkesfag og gjøre elever 
kjent med yrkesfag tidlig i utdanningsløpet. 
DISSENS 18: Et mindretall bestående av Furunes, Kjelsnes, Miljeteig 
og Olaussen vil legge til leddsetningen under i punktet over: 
 i blant annet praktisk-estetiske fag. 

A353 Sosialistisk Ungdom 1513 Legge til kulepunkt Innføre dokumentert politisk fravær som gyldig fraværsgrunn på 
ungdomsskolen. Dette skal inngå i de 10 dagene per skoleår man kan 
søke om at ikke skal føres på vitnemålet. 

A354 Gro Standnes 1514 Legge til kulepunkt "Elever i norsk skole, som ønsker opplæring i språkene til landets urfolk 
og nasjonale minoriteter, skal ha rett til dette." 

Begrunnelse: I overordnet del av læreplanen, kapittel  1.2 Identitet og 
kulturelt mangfold, er nedfelt at  "Skolen skal gi elevene historisk og 
kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og 
utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig felleskap.» Med en 
slik målsetting er det en selvfølge at  elever som tilhører urfolket eller en 
nasjonal minoritet har rett til opplæring i disse språkene - likeledes 
elever uten en slik tilknytning, og som ønsker å lære ett av de aktuelle 
språkene. 
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A355 Sagene SV, Assad Nasir 1514 Legge til  Nytt punkt: Tredje setning i Lov om frittståande skolar (friskolelova) 
paragraf 2-3: "Skolane skal anten følgje den læreplanen som gjeld for 
offentlege skolar, eller læreplanar som på annan måte sikrar elevane 
jamgod opplæring, jf. opplæringslova § 2-1 første ledd og § 3-4 første 
ledd.» erstattes med "Skolane skal følgje den læreplanen som gjeld for 
offentlege skolar» 
Begrunnelse:  
Alle barn og unge skal ha rett på lik utdanning uten unntak. Dersom 
skoler har adgang til å bruke andre lærerplaner enn den offentlige 
risikerer man at utdanningen ikke blir reelt lik den man får på offentlig 
skole. Det vil også være vanskeligere å føre tilsyn over om en annen 
læreplan faktisk sikrer elevene jamgod opplæring. At alle skoler må 
følge den læreplanen som gjelder for offentlige skoler bidrar til målet om 
en inkluderende fellesskole. 

A356 Agder SV 1527 Legge til kulepunkt Starte forsøk med digitalundervisning i emner/fag som ikke tilbys på 
nærskolen, og med det sikre like muligheter for elever på mindre skoler 
med færre studietilbud 

A357 SVs funkisnettverk 1527 Legge til  Nytt kulepunkt 1527: Kartlegge og eliminere årsaker til at ungdom med 
funksjonshindringer ikke fullfører videregående opplæring. 

A-D19   1528-1534   Sikre fylkeskommunens rett til å vedta et opptakssystem som legger 
nærskoleprinsippet til grunn for opptak. Opptaket til videregående 
opplæring kan ikke bare avgjøres av karakterer fra ungdomsskolen. 
DISSENS 19: Et mindretall bestående av Berge, Haltbrekken, Holmås 
Eidsvoll og Olaussen vil endre punktet over til punktet under: 
Sikre rettferdige inntaksordninger til videregående skole. SV ønsker å 
jobbe mot opptakssystemer basert på ren karakterkonkurranse. 

A358 Mona Fagerås 1528-1534 Endre "Sikre fylkeskommunens rett til å vedta egne opptakssystemer for 
videregående opplæring, det skal ikke tvinges gjennom utelukkende 
karakterbaserte opptak." 
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A359 Bergen SV 1531-1534 Endre Dissens 19: Endre siste del av punktet fra «SV ønsker å jobbe 
mot opptakssystemer basert på ren karakterkonkurranse» til «SV ønsker 
ikke å ha 
opptakssystemer som er basert på konkurranse kun ut fra karakterer». 

A360 Mona Fagerås, Torgeir Knag 
Fylkesnes og Karin 
Andersen 

1535 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt (erstatter dissensene over): "Sikre fylkeskommunens rett 
til å vedta egne opptakssystemer for videregående opplæring, det skal 
ikke tvinges gjennom utelukkende karakterbaserte opptak." 

A361 Aram Karim 1541-1542 Stryke Stryke: "I mange program hvor det inngår mye praktiske aktiviteter er det 
for dårlig utstyr til å kunne gi skikkelig undervisning." slik at setningen 
blir: 
 
"Sikre elever moderne og godt utstyr og læremidler." 

A-D20   1551-1558   Videreutvikle en god vurderingskultur som er rettferdig og 
læringsfremmende. Gjennomføre forsøk med alternative 
vurderingsformer, for eksempel mappevurdering, til erstatning for 
dagens eksamen. 
DISSENS 20: Et mindretall bestående av Barstad, Faret Sakariassen, 
Fredlund, Furunes, Kjelsnes, Kronen Snyen, Miljeteig, Tollan Jordet og 
Vambheim vil endre siste setning i punktet over med setningen under:  
Erstatte dagens eksamen med alternative vurderingsformer, for 
eksempel mappevurdering.  

A-D21   1563-1568   Erstatte kravet om legeerklæring for dokumentert sjukefravær med 
egenmelding for elever over 18 år, og melding fra foreldre for elever opp 
til 18 år. 
DISSENS 21: Et mindretall bestående av Ahamath, Barstad, Faret 
Sakariassen, Holmås Eidsvoll, Kjelsnes, Kronen Snyen, Miljeteig og 
Øygard vil erstatte punktet over med følgende punkt: 
 Fjerne fraværsgrensen. 
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A-D22   1570-1573   Øke andelen som fullfører yrkesfaglig utdanning. 
DISSENS 22: Et mindretall bestående av Ahamath, Barstad, Faret 
Sakariassen, Furunes, Kjelsnes, Miljeteig og Kronen Snyen vil legge til 
leddsetningen under i punktet over: 
 og lovfeste rett til læreplass til alle. 

A362 Kvinnepolitisk utvalg 1575 Legge til kulepunkt Legge til nytt kulepunkt på linje 1575:  
-"Iverksette tiltak som gjør det enklere å velge kjønnsutradisjonelt i de 
ulike programfagene og på yrkesfag. Rådgivertjenesten på skolene må 
gi god informasjon til elevene samt jobbe aktivt med holdninger på 
skolene. Kjønnspoeng ved opptak til utdanninger med særlig skjev 
kjønnsfordeling skal vurderes." 

A363 Mona Fagerås 1583 Endre Opprinnelig tekst «linje 1583 Sikre små fag styrkede nasjonale tilbud». 
 
Kommentar: Her tror jeg man mener «studieprogram», typ gullsmed, 
treskjæring osv. Klarer ikke helt å se hvordan skolene skal kunne 
nyttiggjøre seg av nasjonale enkeltstående programfag. 

A364 Mona Fagerås 1583 Endre Opprinnelig tekst «linje 1583 Sikre små fag styrkede nasjonale tilbud». 
 
Kommentar: Her tror jeg man mener «studieprogram», typ gullsmed, 
treskjæring osv. Klarer ikke helt å se hvordan skolene skal kunne 
nyttiggjøre seg av nasjonale enkeltstående programfag. 

A365 Siv Furunes, Amy Brox 
Webber, Jørn Langeland, 
Astrid Kjelsnes og Ingrid 
Fiskaa 

1591 Legge til  I tillegg må PP-tjenesten styrkes. 
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A366 Grünerløkka SV 1601 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Iverksette tiltak for å motvirke kjønnstradisjonelle 
kjønnsdelte utdanningsvalg i utdanningsløpet." 
 
(Begrunnelse: Norge har et veldig kjønnsdelt arbeidsliv, og dette starter 
allerede med valg av utdanningsløp på VGS, hvor det særlig er veldig 
kjønnsdelt på yrkesfagene. Det bør derfor iverksettes tiltak for å få flere 
elever til å velge mindre kjønnstradisjonelle utdanningsløp.) 

A367 Marthe Hammer 1601 Legge til  Nytt punkt: "Sikre og styrke dei offentlege utdanningstilboda for ungdom 
som er i fare for å droppe ut av vidaregåande skule, slik som 
produksjonsskulane" 

A368 Andreas Sjalg Unneland, 
Aila Emilie Kamaly, Freddy 
André Øvstegård, Nicholas 
Wilkinson, Daniel Charles 
Hextall, Helga Hustveit, 
Halvor Ekeland, Oda Sofie 
Heien Larsen, Solveig 
Skaugvoll Foss, Una 
Pasovic, Synnøve Kronen 
Snyen, Balder Alvær 
Olafsen, Eira Vilde Martinsen 
Garrido 

1602 Legge til  Iverksette tiltak for å motvirke kjønnstradisjonelle utdanningsvalg i 
utdanningsløpet. 

A369 Bergen SV 1612 Endre «matte» endres til «matematikk». 

A370 Siv Furunes, Amy Brox 
Webber, Jørn Langeland og 
Astrid Kjelsnes 

1621 Legge til kulepunkt Innføre målrettede tiltak for å få tilbake lærere som har andre jobber, ta i 
bruk attraktive seniortiltak i skolen, og kvalifisere de ukvalifiserte som er 
ansatt i undervisningsstillinger. 
 
(Komprimert fra Krafttak mot lærermangel) 
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A-D23   1622-1625   DISSENS 23: Et mindretall bestående av Berge, Fredlund, Furunes, 
Gadgil, Holmås Eidsvoll, Kjelsnes, Rohde, Tollan Jordet og Wold vil 
legge til punktet under: 
 At lærere skal ha den kompetansen og den tilgjengelige tiden som skal 
til for å kunne gi elever med stort læringspotensial god, tilpasset 
opplæring. 

A371 Siv Furunes, Amy Brox 
Webber, Jørn Langeland, 
Astrid Kjelsnes 

1626 Legge til kulepunkt Lærer- og lektorstudenter skal kunne ta vikartimer i skolen under 
utdanning. 

A372 Åse Lund 1632 Legge til kulepunkt lovfeste krav til tariffavtaler for barnehager som mottar offentlig støtte. 

A373 Mona Fagerås 1632 Legge til kulepunkt Nytt punkt: "Styrke lærere og lærerutdanneres muligheter til å få etter- 
og videreutdanning for å kunne ivareta bærekraftig utvikling i skole og 
barnehage, i tråd med målene i læreplanverket og rammeplanen for 
lærerutdanningene." 

A374 Mona Fagerås og Lars 
Haltbrekken 

1632 Legge til kulepunkt Nytt punkt: "Styrke lærere og lærerutdanneres muligheter til å få etter- 
og videreutdanning for å kunne ivareta bærekraftig utvikling i skole og 
barnehage, i tråd med målene i læreplanverket og rammeplanen for 
lærerutdanningene." 

A375 Ringsaker lokallag  1632 Legge til kulepunkt Fjerne språkkompetansekrav til barnehageansatte til fordel for krav om å 
sikre barns rett til å bruke og utvikle morsmåla sine. 

A376 SVs Tegnspråknettverk 1665-1667 Endre Sikre at nye studentboliger er universelt utformet og har brannalarmer 
som er tilrettelagt for hørselshemmede. 

A377 SVs Tegnspråknettverk 1665-1667 Legge til kulepunkt At universitet og høyskoler skal være tilrettelagt med teleslynge og 
brannalarmer for hørselshemmede.  

A378 Sosialistisk Ungdom  1668 Legge til  Øke støtten for studenter med barn, samt styrke rettighetene for gravide 
og studenter med barn.   

A379 Freddy André Øvstegård og 
Synnøve Kronen Snyen 

1669-1671 Endre Erstatte kulepunktet med nytt kulepunkt: 
- Gjøre opptaksystemet til høyere utdanning mer rettferdig. Relevante 
karakterer skal vektes mer. 

A380 Kristin Benestad 1686 Legge til  At alle universiteter og høyskoler skal være universelt tilgjengelige. 
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A381 Ringsaker lokallag  1716 Legge til kulepunkt Øke studentvelferden gjennom rettigheter til sjukepenger og permisjon 
ved sjukdom, betalt fødselspermisjon og rett til å kunne ta eksamen på 
nytt samme semester i tilfelle stryk eller gyldig fravær på 
eksamensdagen. 

A382 SVs Tegnspråknettverk 1716 Legge til kulepunkt sikre flere tegnspråklige lærere og barnehagelærere, tegnspråktolker og 
andre ressurser med tegnspråkkompetanse. Vi vil støtte OsloMets 
prosjekt “Tegnspråkløftet” for å tette gapet mellom behov og 
tilgjengelighet.  

A383 SVs Tegnspråknettverk 1716 Legge til kulepunkt Tegnspråktolkers utdanning må løftes med mulighet for spesialisering 
og lengre praksisperioder for å sikre at flere studenter står 
utdanningsløpet ut og blir værende i yrket lengre enn i dag.  

A384 Siv Furunes, Amy Brox 
Webber, Jørn Langeland, 
Astrid Kjelsnes, Camilla 
Eidsvold, Kathy Lie, Hege 
Lothe, Anna Sofie Ekeland 
Valvatne, Heidi Bjerga, 
Åshild Pettersen, Christian 
Torset, Balder Alvær 
Olafsen, Victoria Johansen 
Skjønhaug 

1716 Legge til kulepunkt -Styrke og utvikle desentralisert lærerutdanning og 
yrkesfaglærerutdanningstilbudet for å sikre et likeverdig og tilgjengelig 
utdanningstilbud over hele landet. 

A385 Einar Svendsen 1752 Legge til kulepunkt Vår glimrende kompetanse knyttet til fossil industri må gjøres relevant 
for og utnyttes til grønn kunnskaps- og industrioppbygging. Norge bør 
spesielt bli ledende innen marine og maritime fag, inkludert grønn 
skipsfart. 

Helse og omsorg 1774 
 

A386 Toril Mesna, Marianne 
Grøtte og Maren-Anne 
Haslie 

1801-1803 Legge til  Styrke prioritering av, og midler til behandling av langvarige og kroniske 
sjukdommer som f. Eks. ME, som møter motstand mot å bli anerkjent 
som en multisystemisk, biologisk sjukdom. Dessuten muskel- og 
skjelettlidingar, som reduserer livskvalitet og arbeidsførleik og vil bli langt 
meir vanleg ... etc opprinnelig setning ut. 
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A387 Toril Mesna, Marianne 
Grøtte, Maren-Anne Haslie 
og Nicholas Wilkinson 

1801 - 1803 Endre Styrke prioritering av, og midler til behandling av langvarige og kroniske 
sjukdommer som ME og muskel- og skjelettlidingar som reduserer 
livskvalitet og arbeidsførleik ... 

(Forslag til tillegg fra Toril Mesna, Marianne Grøtte og Maren-Anne 
Haslie trekkes til fordel for denne formuleringen) 

A388 Reidun Eli Nylehn 1806 Endre Fjerne alle egenandeler på helsehjelp 

A389 Bergen SV 1810 Endre «Jobbe mot kommersielle krefter i helsevesenet og redusere 
kommersielle helseaktører» endres til «Arbeide for å redusere 
kommersielle helseaktører sin 
deltaking og innflytelse i helsevesenet.» 

A390 Marthe Hammer 1814 Stryke Redaksjonelt - forkorte setningen gjennom å stryke ordet en av de tre 
gangene det står i setningen: stryke "av private behandlingsforsikring" 

A391 Nicholas Wilkinson 1817-1818 Endre Sikre papirløse migranter og tilreisende EØS-borgere rett til helsetilbudet 
på lik linje med befolkningen for øvrig 

A392 SVs Tegnspråknettverk 1827-1828 Endre Utvide dagens tolketjeneste til å dekke tilgjengelige tolker ved 
helseinstitusjoner som sykehus og legevakt hele døgnet. Tjenesten skal 
brukes vederlagsfritt av helseinstitusjoner. Slik det er i dag prioriteres 
ikke dette på grunn av økonomi og bryter med pasient- og 
brukerrettighetsloven §3-5 om informasjonens form. 

A393 SVs Tegnspråknettverk 1832 Legge til kulepunkt Ha døgnbemannet bildetolktjeneste for døve, hørselshemmede og 
døvblinde. 

A-D24 1833-1835 DISSENS 24: Et mindretall bestående av Faret Sakariassen, Fredlund, 
Gadgil, Olaussen, Grønland, Tollan Jordet og Wold vil legge til punktet: 
At aktiv dødshjelp i Noreg skal greiast ut. 

A394 Einar Svendsen 1836 Legge til kulepunkt Redusere og helst fjerne helseskadelig luftforurensing 

A395 Nicholas Wilkinson 1836 Legge til kulepunkt Sikre at personer fra 0 år til 49 år ikke skal bosettes på sykehjem i strid 
med eget ønske 
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A396 Nicholas Wilkinson 1836 Legge til kulepunkt etablere helsehus og andre brukerstyrte løsninger i kommunene for at 
innbyggere kan få helsehjelp uten henvisning for å få raskere og bedre 
tjenester. 

A397 Andreas Sjalg Unneland, 
Kari Elisabeth Kaski, Sidsel 
Fjelltun 

1836 Legge til  Jobbe for å utarbeide en klimaplan for helsesektoren, med mål om en 
klimanøytral helsesektor i hele verdikjeden 

A398 Andreas Sjalg Unneland, 
Kari Elisabeth Kaski, Sidsel 
Fjelltun 

1836 Legge til kulepunkt Utarbeide et klimabudsjett for helsevesenet. Klimabudsjettet må 
inkludere utslipp fra drift, innkjøp, transport og bygg 

A399 Nicholas Wilkinson 1845 Legge til ergoterapeuter, 

A400 Jon Aga 1860 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: I Norge dør de fleste på sykehjem og sykehus. Bare 15 
prosent dør hjemme, mens langt flere sier at de ønsker å gjøre det, 
ifølge Kreftforeningen. SV ønsker at kommunene tilrettelegger for at 
flere av de som ønsker å dø hjemme får et godt slikt tilbud. 

A401 Nicholas Wilkinson 1860 Legge til kulepunkt Utvide ordningen med primærhelseteam for å sikre innbyggerne bedre 
kontinuitet i tilbudet, økt brukermedvirkning og mer tverrfaglige tjenester. 

A402 Nicholas Wilkinson 1860 Legge til kulepunkt Styrke helsestasjonene og andre lavtersketiltak som sikrer rask hjelp når 
du trenger det 

A403 Aila Emilie Kamaly, Una 
Pasovic, Maiken Sætran 
Lium, Oda Sofie Heien 
Larsen, Balder Alvær 
Olafsen 

1860 Legge til kulepunkt Styrke helsestasjonene for ungdom. Unge i hele landet må sikres et 
lavterskeltilbud med gode åpningstider og helsepersonell med kunnskap 
og kompetanse om seksualitet og seksuell helse. 

A404 kvinnepolitisk utvalg 1867 Legge til kulepunkt To nye kulepunkt etter første kulepunkt på linje 1867:  
- Tildele midler til tverrfaglig forskning på kvinners sykefravær som 
undersøker årsaker knyttet til arbeidsforhold, vold, sosiale forhold og 
biologiske faktorer.  
- Sikre at helsetjenestene i hele landet har tilstrekkelige ressurser til å 
avdekke og behandle typiske kvinnesykdommer som f.eks. 
endometriose, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og andre kroniske 
lidelser.  
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A405 kvinnepolitisk utvalg 1868 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt på linje 1868:  
- Sette av øremerkede midler til en nasjonal koordinator for 
fødselsomsorg, lokale jordmordkoordinatorer i kommunene og til de 
flerkulturelle fødselshjelpere (doula). 

A406  Kari Elisabeth Kaski, Sidsel 
Fjelltun, Andreas Sjalg 
Unneland 

1870 Legge til kulepunkt Styrke retten til å ha med partner eller en nær pårørende under 
forberedelser til fødsel, under fødselen og i barselperioden 

A407 Kvinnepolitisk utvalg 1873 Endre Flytte følgende kulepunkt fra linje 1873 til 1867:  
"Arbeide for å auke løyvingane til forsking på, kompetanseheving på, og 
behandling av kvinnerelaterte sjukdomar."  

A408 Nicholas Wilkinson 1875-1876 Slette   

A409 Sosialistisk Ungdom  1876 Stryke Stryke “utan eit overdrevent fokus på mulig sykdom eller avvik”.  
Slik at kulepunktet blir: Sikre kommande foreldre ein trygghetsskapande 
og kunnskapsbasert svangerskapsomsorg.  

A410 Stine Høivik 1876 Stryke stryke siste del: utan eit overdrevent fokus på mulig sykdom eller avvik. 

A411 Sosialistisk Ungdom  1877 Legge til kulepunkt Lage en handlingsplan for kvinnehelse for å sørge for et omfattende og 
koordinert arbeid i hele helse-Norge. 
 
Begrunnelse: Den kommende NOUen på kvinnehelse må følges opp 
med en handlingsplan.  

A412 Nicholas Wilkinson 1877 Legge til kulepunkt Utdanne flere jordmødre. Flere plasser i utdanningen og flere 
utdanningsstilllinger. 

A413 Nicholas Wilkinson 1877 Legge til kulepunkt Rammefinansiere fødeavdelingene og utdanne og ansette flere 
jordmødre slik at det blir mulig med 1 til 1 oppfølging i aktiv fødsel 
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A414 Karin Andersen og Anne 
Lise Fredlund 

1889-1893 Endre Avvikle helseføretaksmodellen og etablere eit styringssystem med fleire 
sjølvstendige sjukehus underlagt folkevalt styring. Ei slik endring må 
sikre stadleg og praksisnær leiing og medbestemmelse for dei tilsette. 
Sjukehus kan overførast til fylkeskommunar da strukturen både på 
fylkeskommuner og sjukehus er lagt og ansvaret for nasjonale 
funksjoner er avklart.  

A415 Nicholas Wilkinson 1889-1893 Endre Avvikle helseforetaksmodellen og etablere selvstendige sykehus 
underlagt regional og folkevalgt styring. Ledelsen skal være stedlig og 
praksisnær, og faglig ansatte må få bruke skjønn og aktivt involveres i 
drift og uvikling. 

A416 Nicholas Wilkinson 1894-1898 Endre Styrke lokalsjukehusa og akuttberedskapen over heile landet, og sikre at 
vedtak om plassering av sjukehus gjøres av Stortinget, og der nye store 
investeringer finansieres direkte over statsbudsjettet. 

A417 Kari Elisabeth Kaski 1898 Legge til kulepunkt • At Helse Sør-Østs sykehusplaner for Oslo skrinlegges. Det må snarest 
gjøres en skikkelig utredning av en alternativ sykehusplan med fortsatt 
drift av Ullevål sykehus og et fullverdig lokalsykehus for hele 
Groruddalen på Aker. 
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A418 Nordre Aker SV, Oslo 1898 Legge til kulepunkt • At Helse Sør-Østs sykehusplaner for Oslo skrinlegges. Det må snarest 
gjøres en skikkelig utredning av en alternativ sykehusplan med fortsatt 
drift av Ullevål sykehus og et fullverdig lokalsykehus for hele 
Groruddalen på Aker. 
 
Begrunnelse: 
Det har lenge vært skiftende planer for sykehustilbudet i Norges største 
helseregion med en befolkning på 2,5 -3 mill. innbyggere. Dette er 
landets suverent største og dyreste sykehusprosjekt noen sinne. Den 
sykehusløsningen som velges for Oslo, vil ha store ringvirkninger utenfor 
Oslo i hele helseregionen og for viktige landsfunksjoner. Helse Sør-Østs 
nåværende planer vil særlig ramme Norges største og mest komplette 
akuttmedisinske tilbud på grunn av oppsplitting av akuttkirurgiske og 
akuttmedisinske funksjoner. Ullevål behandler pasienter fra hele 
helseregionen og er en viktig del av hele landets medisinske 
akuttberedskap. Planene vil ikke dekke rundt 60 000 innbyggere i 
Groruddalen sitt behov før lokalsykehus før tidligst om 15 år. Det er flere 
ganger av flere instanser påpekt stor regulerings- og økonomisk risiko 
for prosjektet. En alternativ løsning vil både være vesentlig billigere og 
mer klima og miljøvennlig. 
Derfor fortjener denne saken stor oppmerksomhet fra hele SV. 
Sykehusplanene for Oslo gir også en god illustrasjon på hvor dårlig 
sykehusplanleggingen har blitt etter 20 år med helseforetaksmodellen. 
Vi har fått for små og lite framtidsrettede sykehus. Og demokratisk 
påvirkning har blitt nesten umulig. 
For å styrke SVs troverdighet inn mot valgkampen, er det viktig at vårt 
program ikke levner noen tvil om at en bedre sykehusløsning for Oslo er 
en viktig sak SV vil kjempe for.  

A419 Nicholas Wilkinson 1899-1904 Endre Erstatte stykkprisfinansiering i sykehusene med rammefinansiering, der 
faglige behov og vurderinger av nødvendig beredskap avgjør tildelinger, 
i stedet for dagens kunstige markedstankegang.  
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A420 Nicholas Wilkinson 1904 Legge til kulepunkt Ha en egen satsing på fødselsomsorg, psykiatri og intensiv, og prioritere 
disse i en avvikling av innsatsstyrt finansiering. 

A421 Nicholas Wilkinson 1918-1919 Endre At sjukehus skal byggjast med en større reservekapasitet for å sikre nok 
kapasitet, bedre smittevern og godt arbeidsmiljø 

A422 Nordre Aker SV, Oslo 1924-1925 Endre Flytte linje 1924-1925 opp til etter linje 1898. 
Begrunnelse: Dette punktet passer bedre inn her enn til slutt. 

A423 Enebakk SV 1926 Legge til  Gå imot nedleggelse av Ullevål sykehus 

A424 Nicholas Wilkinson 1942-1943 Endre Stanse bruken av kommersielle bemanningsbyrå i helseforetakene. Økt 
grunnbemanning, tilbud om faste og hele stillinger og helsefremmende 
turnusordninger skal sammen med egne bemanningsenheter løse 
dagens behov for vikarer og innleie. 

A425 Nicholas Wilkinson 1944 Legge til kulepunkt Styrke utdanningen av helsepersonell, og opprette flere studieplasser i 
hele landet. 

A426 Nicholas Wilkinson 1944 Legge til kulepunkt Gjennomføre en tillitsreform i helsesektoren som erstatter 
rapporteringskrav og stoppeklokkeomsorg, og gir de ansatte økt 
handlingsrom til å yte omsorg og behandling. Reformen skal ta 
utgangspunkt i innbyggernes behov og legge til rette for tett aktivt 
samarbeid mellom innbyggere og ansatte. 

A427 Nicholas Wilkinson 1944 Legge til kulepunkt Styrke ordningen med kompetanseløft for å styrke kompetansen til 
helsepersonell og legge til rette for bedre fordeling av oppgaver. 

A428 Nicholas Wilkinson 1966 Legge til og Helsenett 

A429 Nicholas Wilkinson 1975-1976 Endre Etablere IKT-løsninger tilpasset helsevesenet. Løsninger som 
pasientens legemiddelliste og annen samhandling må prioriteres. SV vil 
revurdere programmet Akson.  

A430 Nicholas Wilkinson 1991-1992 Endre Endre fra "legemiddelindustrien" til "legemiddelgrossistene" 
Punktet blir da: Gå gjennom apotekenes rolle og vurdere å forby 
legemiddelgrossistene å eie egne utsalgssteder. 
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A431 Nicholas Wilkinson 2001-2005 Endre At Norge skal jobbe internasjonalt for å øke tilgangen på patentert 
medisin for lav- og mellominntektsland og et mer fleksibelt patentregime 
i WTO 

A432 Nicholas Wilkinson 2006 Legge til kulepunkt Endre smittevernloven for å sikre demokratisk kontroll med nasjonale 
smitteverntiltak. 

A433 Audun Lysbakken og 
Nicholas Wilkinson 

2008-2010 Endre "I dag gruar mange seg til å gå til tannlegen, ikkje berre av frykt for hol i 
tennene, men også av frykt for utgiftene. SV sitt mål er at det ikkje skal 
koste meir å gå til tannlegen enn å gå til legen. Ei tannhelsereform skal 
sørge for at fleire kan få behandling i offentleg regi og at tannhelse blir 
ein del av folketrygda. Ein slik reform vil ta fleire år å innføre. I påvente 
av at tannhelsereforma er ferdig, vil SV innføre eit tak på kostnader ved 
naudsynt tannhelsebehandling." 
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A434 Audun Lysbakken og 
Nicholas Wilkinson 

2012-2021 Endre - Gjennomføre en tannhelsereform der nødvendig tannbehandling blir 
likestilt med andre helsetjenester. SV vil sikre en full gjennomgang av 
tannhelseloven og innføre nødvendige refusjonsordninger, regulerte 
priser og utvikling av offentlig tannhelse. På sikt skal ingen betale mer 
enn tilsvarende egenandel i helsevesenet for tannhelsetjenester. 
- I påvente av en tannhelsereform, inkludere flere behandlinger i 
refusjonsordningen og innføre regulering av priser på 
tannhelsetjenester, i samarbeid med bransjen. Innføre en 
høykostnadsbeskyttelse frem til tannhelsereformen er fullt innført, 
dersom behandlingen er nødvendig og ikke prises over gitte 
referansepriser. 
- Umiddelbart bygge ut den offentlige tannhelsetjenesten, og sikre økt 
kapasitet i de fylkeskommunale tjenestene. Flere grupper må få 
rettigheter, ved blant annet å gi unge voksne opp til 30 år rabatterte 
tilbud, og sikre at alle eldre over 75 år får gratis tannhelsesjekk. 
Samarbeidet mellom kommune og fylke må styrkes. 
- Inkludere kjeveortopedi (regulering) i offentlig tannhelsetilbud, og 
innføre regulerte priser på nødvendige kjeveortopediske tjenester. 
- Utdanne og ansette flere tannpleiere, og styrke det forebyggende 
arbeidet. 

A435 Marthe Hammer 2015 Legge til  Tillegg: " og grupper som ikke har mulighet til å få gjennomført 
nødvendig tannhelsebehandling." 
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A436 Sagene SV, Sidsel Fjelltun, 
Andreas Sjalg Unneland, 
Assad Nasir 

2037 Legge til  Nytt punkt: Innføre en tillitsreform i psykisk helsevern i samarbeid med 
fagforeninger og brukerrepresentanter. 
Begrunnelse: Per nå går mye av tiden i psykisk helsevern med på å 
dokumentere hva en har gjort heller enn å gjøre det. Helsepersonell vil 
hjelpe pasienter, og vi kan ha tiltro til at de vil bruke ledig tid til å 
gjennomføre dette. Ved å lette på uhensiktsmessig dokumentasjon 
frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientene. Samtidig er det viktig 
at brukerrepresentanter inkluderes i utformingen slik at evt positive 
effekter av pakkeforløpene kan ivaretas. 

A437 Nicholas Wilkinson 2049-2050 Endre Minimere bruk av tvang, gjennom opplæring, økt bemanning, 
kompetanseheving og støtteordninger 

A438 Jørgen Hammer Skogan 
(Lillestrøm SV) 

2054-2055 Endre At befatning med illegale rusmidler til eget bruk avkriminaliseres, og at 
ruspolitikken innrettes etter prinsippet om hjelp, ikke straff. 
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A439 Nicholas Wilkinson 
(helsepolitisk talsperson), 
Vestland SV, Synnøve 
Kronen Snyen (Leder SU), 
Åsa Moen (Leder Trondheim 
SV), Hilde Boberg (Leder 
Bergen SV), Christian Torset 
(Stortingskanididat Nordland 
SV), Kari Elisabeth Kaski 
(Stortingsrepresentant), 
Kenneth Arctander 
Johansen, Sosialistisk 
Ungdom, Gjerdrum SV, 
Lillestrøm SV, Osterøy SV, 
Bergen SV, Lier SV, Ås SV, 
Marianne Borgen (Ordfører 
Oslo), Mona Berger 
(Varaordfører Trondheim), 
Inga Marte Thorkildsen 
(Byråd Oslo), Aila Kamaly 
(Innstilt til Sentralstyret), 
Kathy Lie (Varaordører 
Viken), Balder Alvær Olafsen 
(Fylkestingsrepresentant 
Viken), Freddy 
André Øvstegård 
(Stortingsrepresentant), Eirik 
Faret Sakariassen (Vara til 
sentralstyret), Karin 
Andersen 
(Stortingsrepresentant), 
Inger Margrethe Stoveland 
(Leder Agder SV), Åshild 
Pettersen (Leder Nordland 
SV), Sunniva Holmås 

2054-2055 Endre At befatning med illegale rusmidler til eget bruk avkriminaliseres, og at 
ruspolitikken innrettes etter prinsippet om hjelp, ikke straff, etter 
Rusreformutvalgets forslag. Den tverrfaglige oppfølgingen skal styrkes.  
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Eidsvoll (Leder Oslo SV), 
Fridtjof Dahlen (Leder 
Halden SV), Bjørn Ganger 
(Leder Nordre Follo SV), 
Elisabeth Aaserød (Leder 
Stavanger SV), Hege 
Bjørnør (Leder Bjørnafjorden 
SV), Anja Carlotta Eriksen 
Sande (Leder Moss SV), 
Jørgen Hammer Skogan 
(Leder Lillestrøm SV), Elin 
Hege Lona (Leder Osterøy 
SV), Solveig Nygaard 
Langvad (Leder Gjerdrum 
SV), Erlend Broholm (Leder 
Hitra SV), Monica Skeida 
Glad, Lill Harriet Johansen, 
Kirsti Grimsmo Rodin, Karen 
Rosmo, Anne Aga, Yama 
Moradi, Eirin Holm Rise, 
Karin Nitter, Nils Heldal, Olav 
Sjelmo 
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A440 Andreas Sjalg Unneland, 
Aila Emilie Kamaly, Freddy 
André Øvstegård, Nicholas 
Wilkinson, Daniel Charles 
Hextall, Oda Sofie Heien 
Larsen, Una Pasovic, 
Synnøve Kronen Snyen, 
Balder Alvær Olafsen, Eira 
Vilde Martinsen Garrido  

2072 Legge til  Gi kommunene myndighet til å regulere alkoholkonsum i det offentlige 
rom som parker etter modell fra Sverige 

A-D25   2073-2076   DISSENS 25: Et mindretall bestående av Kronen Snyen, Miljeteig, 
Pettersen og Øygard vil legge til punktet under: 
Utrede om ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere 
rusmidler kan bidra til å redusere skadevirkningene av rusbruk for 
enkeltindivider og samfunnet. 

Demokrati og deltakelse 2078 

 

A-D26   2078-2081   Demokrati og deltakelse 
DISSENS 26: Et mindretall bestående av Ahamath, Holmås Eidsvoll, 
Hødnebø, Johnsen, Kjelsnes, Kronen Snyen, Pettersen og Vambheim 
vil endre overskriften over til «Demokrati, deltakelse og feminisme» 

A441 SVs Tegnspråknettverk 2088  Endre * Kvinners moglegheit til å bestemma over eige liv og eigen kropp, og eit 
liv fritt for rasisme og diskriminering, og retten til å bli forstått og forstå på 
sitt eiga språk er sentrale vilkår for å kunna delta i og påverka 
samfunnet. SV vil ha eit samfunn med plass til alle, der makt og 
moglegheiter er likare fordelt. 



 

post@sv.no | sv.no 
SVs 24. ordinære landsmøte | 23.-25. april 2021        88 

 

Folkestyre 2091 
 

A442 Marthe Hammer 2094 Stryke Stryk setningen som starter med" Makt flyttes fra.." Den kommer to 
ganger 

A443 SVs Tegnspråknettverk 2115 Stryke Arbeide for et større mangfold i politiske og offentlige styrer, råd og 
utvalg og sikret at tegnspråkbrukere kan delta på lik linje med andre i 
demokratiske prosesser ved at tilgangen til tolk sikres gjennom en 
styrket nasjonal tolketjeneste. 

A444 SVs funkisnettverk 2116 Legge til  Nytt kulepunkt 2116: Pålegge kringkastere å tekste valgsendinger og 
debatter. 

A445 SVs funkisnettverk 2116 Legge til  Nytt kulepunkt etter linje 2115:  
«Personar med funksjonsvariasjonar bør få ekstra bpa-timar til ulønna 
politisk arbeid for å sikre deltaking i demokratiske prosessar» 

A446 Karin Andersen 2122-2123 Endre Endre «rådgiverbransjen» til «kommunikasjonsbyråer», slik at punktet 
blir: "Innføre karantene ikke bare fra regjering til kommunikasjonsbyråer, 
men også motsatt vei, og forlenge karantenen til et år." 

A447 Karin Andersen 2130 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Sikre e-valgløsninger for blinde og svaksynte ved 
kommende kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg, kirkevalg og 
valg til Sametinget" 

A448 Karin Andersen 2130 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Pålegge kommuner å sørge for at alle valglokaler og 
møter i kommune- og bystyrer finner sted i lokaler som er universelt 
utformet." 
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A449 SVs Tegnspråknettverk 2130 Legge til kulepunkt - Sikre at døve, hørselshemmede og døvblinde har rett på kvalifiserte, 
statsautoriserte tegnspråktolker i møte med rettssystemet. 
 
- Fjerne unntaket som gjelder tolk for døve, hørselshemmede og 
døvblinde i Tolkeloven, for å innlemme det inn i loven.  
 
Begrunnelse: 
Døve, døvblinde og hørselshemmede har i dag en individuell rett til tolk 
eller tolkeledsager, men ved at tegnspråktolkene ikke er innlemmet i 
Nasjonalt Tolkeregister, finnes per i dag ingen som følger opp tolkenes 
kvalifikasjoner ei heller noe register som gir brukerne innsyn i tolkenes 
kvalifikasjoner. PST, UDI, og Tolkesentralen ved Oslo 
Universitetssykehus er eksempler på offentlige organer som fortrinnsvis 
bruker statsautoriserte tolker med tolkeutdanning. Alle praktiserer 
differensiert godtgjørelse til tolkene avhengig av kvalifikasjoner. Tolkene 
som tar oppdrag for disse organene får kontinuerlig veiledning.  

A450 Karin Andersen 2151-2152 Stryke Stryke punktet: " Redusere bruken av øremerkede statlige midler for å 
styrke makten til lokale folkevalgte. " 

A451 Nicholas Wilkinson 2162 Stryke ", som skal ta over ansvaret for sykehus" - (kommentar: sykehuspolitikk 
bør stå under helsekapittelet for å se på helheten i helsepolitikken et 
sted) 

A452 Karin Andersen 2182-2184 Endre Endre "i størst mogleg grad" til "i større grad", slik at punktet blir: "Setta i 
gang eit arbeid for å samordna den regionale inndelinga av staten i dei 
ulike etatane, for å sikra betre samarbeid på tvers. Inndelinga bør også i 
større grad samsvara med fylkesinndelinga." 

A453 Karin Andersen 2207 Endre Endre fra: "Innføre incentiver for å opprette samvirkeforetak." 
Endre til: «Støtte opp om samvirkebedrifter og selskaper med 
demokratiske eierskapsformer. Vi vil ha støttetiltak i en oppstartfase for 
slike bedrifter»   
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A454 Torgeir Knag Fylkesnes 2207 Endre Endre til: «Støtte opp om samvirkebedrifter og selskaper med 
demokratiske eierskapsformer. Vi vil ha støttetiltak i en oppstartfase for 
slike bedrifter»   

A455 Trygve Roll-Hansen 2208 Legge til kulepunkt Mer likhet og mer til fellesskapet ved at kapitalinntekt skattes sterkere 
enn lønnsinntekt. Avgift på finanstransaksjoner motvirker spekulasjon 
(kjøpe billig og selge dyrt). Da blir det billigere for folk flest. 

A456 Kari Elisabeth Kaski 2224-2225 Stryke   

A457 Rauma SV 2231 Legge til  Norge skal utarbeide nasjonalt lovverk som setter etiske standarder og 
sikkerhetsstandarder for kunstig superintelligens og jobbe for gode 
internasjonale avtaler på samme felt. Det skal utredes om kunstig 
superintelligens kunne være ett offentlig drevet og offentlig eid prosjekt, 

A458 Kari Elisabeth Kaski 2233 Stryke Stryk punktet. Er allerede strengt regulert idag. BØr evt presiseres.  

A459 Kari Elisabeth Kaski 2243-2245 Endre At det i de tilfeller hvor private aktører ikke benytter åpen kildekode så 
skal for eksempel Datatilsynet og Konkurransetilsynet kunne be om 
innsyn i kildekodene 

A460 Trygve Roll-Hansen 2246 Legge til kulepunkt Etablere Statskonsult for gratis hjelp med informasjon og data i offentlig 
virksomhet. 

A461 Kari ELisabeth Kaski 2248 Endre Endre persondata til personopplysninger 

A462 Petter Eide 2254-2255 Endre Endre fra: "Innføre streng regulering av ansiktsgjenkjenningsteknologi i 
det offentlige rom og forby bruk av ansiktsgjenkjenning i politiarbeid og 
annet sikkerhetsarbeid." 
Endre til: «Innføre streng regulering av ansiktsgjenkjenningsteknologi i 
det offentlige rom.» 

A463 Kari Elisabeth Kaski 2254 Legge til kulepunkt Øke kapasiteten til både veiledning og kontrollarbeid hos Datatilsynet for 
å, blant annet, hindre ulovlig bruk av sporingsteknologi og målrettet 
reklame i sosiale medier 
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Distriktspolitikk og levende lokalsamfunn 2262 
 

A464 Nordland SV 2271 Legge til  Distriktene vil stå overfor store rekrutteringsutfordringer i årene fremover 
og dermed risikere mangel på folk til å fylle viktige samfunnsfunksjoner. 
For å sikre at distriktene har tilgang til nødvendig kompetanse, er både 
nok studieplasser for spesielt lærere og sykepleiere, samt desentralisert 
utdanning innenfor både offentlig og privat sektor, avgjørende for å 
lykkes for folketallsvekst i distriktene.   

A465 Kari Elisabeth Kaski 2272-2274 stryke og endre Stryke deler av avsnittet og endre til: God bypolitikk og god 
distriktspolitikk forsterker hverandre og utgjør et helt nødvendig samspill 
i arbeidet for å bekjempe ulikhet og miljøproblemer.  

A466 Kari Elisabeth Kaski, 
Andreas Sjalg Unneland, 
Hanne Lyssand 

2275-2277 Endre Endre til: Mange byer har noen særlige utfordringer, som stor ulikhet, 
stor andel lavinntektsfamilier, boligmangel, trangboddhet og 
luftforurensning. SV vil ha en byutvikling som reduserer ulikhet og gir 
like muligheter, åpnere byer og bedre miljø, uten unødvendig biltrafikk 
og helsefarlig luft. 

A467 Nordland SV 2275 Stryke Stryke: Mange byer har noen særlige utfordringer, som ulikhet, 
boligmangel, trangboddhet og  luftforurensning. SV vil jobbe for en 
byutvikling som gir like muligheter, åpnere og triveligere miljø, uten 
unødvendig biltrafikk og helsefarlig luft. Dette krever en offensiv politikk 
som gir grunnlag for bærekraftige og gode nabolag. 

A468 Nordland sv 2275 Legge til  Bygder og byer trenger både felles og ulike løsninger. Noen byer 
opplever stor prisvekst i boligmarkedet, mens distriktene mindre eller 
ingen prisvekst. Dette bidrar til å skape ulikhet. Boligmangel er et tema 
som både gjelder by og bygd, dette krever en offensiv boligpolitikk i 
distriktene. 
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A469  Kari Elisabeth Kaski, 
Andreas Sjalg Unneland 

2279 Stryke Stryke setningen: Kamp mot sentralisering og flytting fra landsbygda til 
byene, tjener både by og land 

A470 Christian Torset, Ingrid 
Fiskaa, Åshild Pettersen, 
Nordland SV, Siv Furunes, 
Bjarne Rohde, Anna Sofie 
Ekeland Valvatne, Camilla S. 
Eidsvold, Inger Brokka de 
Reuter, Grete Wold, Heming 
Olaussen, Sanja Pasovic, 
Freddy André Øvstegård, 
Oddny Irene Miljeteig, 
Victoria Johansen 
Skjønhaug, Jørn Langeland, 
Amy Brox Webber, Marit 
Aklestad, Njål Vigleik Grene-
Johnsen, Mikkel Berg-
Nordlie, Anders Ekeland, 
Bjørn Jacobseb, Erlend 
Kåsereff 

2286 Legge til  "Sette et nasjonalt mål om folketallsvekst i distriktene. For å oppnå dette 
må det bl.a. stimuleres til utflytting fra de største byene." 
 
Settes inn som første punkt, øvrige flyttes ned. 

A471 Ringsaker lokallag  2288 Endre Skogen må utnyttes bedre for å skape arbeidsplasser, kutte utslipp, 
binde karbon og sikre artsmangfoldet. 
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A472 Charlotte Lysa (Sagene SV) 
og Adam Reiremo (Frogner 
SV) 

2293 Stryke Stryke "Forskningsrådet"  
 
Begrunnelse: Forskningsrådet er det viktigste statlige 
forvaltningsorganet for forskningsmidler. En slik politisk styring av 
hvordan forskningsrådet tildeler midler er ikke forenelig med 
grunnleggende idealer om fri forskning og nøytrale tildelingskriterier, og 
kan redusere den vitenskapelige kvaliteten i forskningen. De regionale 
forskningsfondene (RFF) eksisterer nettopp for å ivareta distriktene ved 
tildeling av forskningsmidler. 

A473 Freddy Øvstegård, Oddny 
Miljeteig, Grete Wold, 
Camilla Eidsvold, Jørn 
Langeland, Sanja Pasovic, 
Kathy Lie, Christian Torset, 
Siv Furunes, Mikkel Berg-
Nordlie, Ingrid Fiskaa, Hege 
Lothe, Åsmund Berthelsen, 
Marit Aklestad, Heidi Bjerga, 
Amy Brox Webber og Bjarne 
Rohde 

2300 Endre Endre til: Legge flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, for å 
desentralisere makt og tjenester. 

A474 Vestland SV 2306 Endre gjennom økte overføringer til klimatiltak til å ansette kommunale 
klimarådgivere (erstatte #gjennom økte tilskudd") 

A475 Karin Andersen 2306 Legge til kulepunkt Utarbeide en opptrappingsplan for klimatilpasning i Norge. Bevare og 
øke antallet grøntområder i byer og tettsteder og gjenåpne bekker og 
elver for å gjøre kommunene bedre rusta til å håndtere overvann.   

A476 Sunniva Eidsvoll Holmås, 
Mikkel Grüner, Mona Berger, 
Sidsel Fjelltun, Andreas 
Sjalg Unneland, Kari 
Elisabeth Kaski 

2320 Endre Endre til: Endre inntektssystemet til kommunene for å bekjempe sosial 
ulikhet og levekårsutfordringer og bidra til vekst og utvikling i distriktene 
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Feminisme – frihet og likestilling 2342 
 

A-D27   2366-2383   - Jobbe for ei ny og betre abortlov der kvinna si rett til sjølvbestemt abort 
skal styrkast og utvidast. 
- Avskaffe abortnemdene. Det er kvinna som skal avgjere om ein abort 
skal gjennomførast, enten dette er sjølvbestemt abort eller seinabort 
etter abortlovas kriterium. Nemdene må bli erstatta med tilbod om ei 
rådgivande teneste bygd på medisinsk og psykologisk kompetanse som 
støttar kvinna i hennar situasjon, der kvinna skal ha det avgjerande 
ordet. 
DISSENS 27: Et mindretall bestående av Ahamath, Holmås Eidsvoll, 
Hødnebø, Johnsen, Kjelsnes, Kronen Snyen, Pettersen og Vambheim 
vil erstatte de to punktene over med de punktene under: 
- Jobbe for ei betre abortlov der kvinna si rett til sjølvbestemt abort 
styrkast. Det er kvinna som skal avgjere om ein abort skal 
gjennomførast, enten dette er sjølvbestemt abort eller seinabort etter 
abortlovas kriterium. Kvinna skal sjølv bestemme om ho vil ta abort fram 
til det som er satt som grense for lovleg abort i dagens lov, definert ved 
levedyktigheit. I gjeldande forskrift er dette satt til veke 22. 
- Erstatte nemndene med eit frivillig tilbod om ei rådgivande teneste 
bygd på medisinsk og psykologisk kompetanse som støttar kvinna i 
hennar situasjon, der kvinna skal ha det avgjerende ordet. 

A477 Grünerløkka SV 2341 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt:  
"sikre døgnåpne og gratis offentlige toaletter i alle byer" 
 
(Begrunnelse: Det å kunne gå på do er en grunnleggende rettighet og 
mange byer i Europa har dette som et offentlig tilbud og det burde også 
være i Norge. Dette er et forslag som også bidrar til å hindre offentlig 
urinering og sørger for en hyggeligere og mer tilgjengelig by.) 
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A478 Andreas Sjalg Unneland, 
Aila Emilie Kamaly, Carl 
Morten Amundsen, Assad 
Nasir, Sidsel Fjelltun, Ingvild 
Reymert, Daniel Charles 
Hextall, Halvor Ekeland, Oda 
Sofie Heien Larsen, Solveig 
Skaugvoll Foss, Una 
Pasovic, Balder Alvær 
Olafsen, Eira Vilde Martinsen 
Garrido  

2341 Legge til  sikre døgnåpne og gratis offentlige toaletter i alle byer 

A479 Nordland sv 2341 Legge til kulepunkt Gi flyttetilskudd til ungdom som vil flytte til distriktskommuner i 
sentralitetsklasse 5 og 6. 

A480 Nordland SV 2341 Legge til kulepunkt Gjøre barnehage gratis i distriktene. 

A481 Levanger SV 2342 Endre Endre overskrift fra "Feminisme – frihet og likestilling"  
Endre til "Frihet og likestilling" 

A482 Levanger SV 2343 Endre Endre fra "SV er et feministisk parti."  
Endre til "SV er et parti for likestilling" 

A483 Levanger SV 2350 Endre Endre fra "En viktig del av den feministiske kampen er kampen for alle 
menneskers frihet ..." 
Endre til "'En viktig del av likestillingskampen er kampen for alle 
menneskers frihet fra…" 

A484 Gunn Ragnhild Stigen 2359 Legge til  SV skal være synlig i den offentlige debatten og slå ned på 
kvinneundertrykkende språk og normalisering av seksualisert vold i film- 
og musikkproduksjon, offentlige og sosiale medier. 

A485 Sosialistisk Ungdom  2360 Flytte tekst Forslag: Flytte teksten på  linjenummer 2360-2364 til linje 1665.  
Begrunnelse: Kapittelet “Kvinnehelse” ble flytta til under helse og 
omsorg under landsstyrets behandling, samtidig som det ble vedtatt en 
lengre brødtekst om kvinnehelse i feminisme-kapittelet. Derfor bør også 
brødteksten som omhandler kvinnehelse flyttes hit for at det skal være 
sammenheng mellom innledende brødtekst og politikk.  
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A486 Sosialistisk Ungdom  2360-2364 Legge til  Det å føde kan være en stor fysisk og psykisk påkjenning i lang tid etter 
fødsel. Derfor er det viktig å sikre gode permisjonsordninger som tar 
tilstrekkelig hensyn til mor.  Samtidig må permisjonsordningene legge til 
rette for et likestilt foreldreskap fra begynnelsen av.  
 
Begrunnelse: Det blir lite brødtekst igjen når vi foreslår å flytte det som 
står om kvinnehelse til Helse og omsorg.  

A487 Kvinnepolitisk utvalg 2360-2364 Endre Flytte følgende avsnitt fra linje 2360-2364 til 1862: "Forsking har vist 
store kjønnsforskjellar når det gjeld sjukdommar som kreft, psykiske 
lidingar og kroniske sjukdommar. Visse sjukdommar rammar kvinner 
meir enn menn, og desse sjukdommane blir det forska for lite på. 
Samstundes har kvinner ofte andre symptom på sjukdommar som 
rammar begge kjønn, som til dømes hjarteinfarkt, men dette veit vi for 
lite om. Difor treng vi meir kunnskap om kvinnehelse."  

A488 Levanger SV 2365 Legge til  Forskning viser også at det fremdeles er behov for arbeid for å likestille 
foreldre som omsorgspersoner. Det er viktig for barn å ha jevn og 
fortrolig kontakt med begge sine foreldre for å oppnå en trygg og god 
oppvekst. 

A489 Kvinnepolitisk utvalg 2368-2372 Endre Endre linjene 2368-2372 til følgende tekst: "Avskaffe abortnemdene. 
Dagens yttergrense for lovlig abort og kriteriene for seinabort forblir 
uendra, men det er kvinna sjølv som skal avgjerde om ein abort skal 
gjennomførast. Nemdene må bli erstatta med et frivillig tilbod om 
rådgivning frå ei teneste med medisinsk og psykologisk kompetanse 
som støttar kvinna. Kvinner i heile landet skal sikrast rett til tilgang på ei 
slik teneste."  
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A490 Enebakk SV 2376-2383 Stryke Stryke dissens 27: "Jobbe for ei betre abortlov der kvinna si rett til 
sjølvbestemt abort styrkast. Det er kvinna som skal avgjere om ein abort 
skal gjennomførast, enten dette er sjølvbestemt abort eller seinabort 
etter abortlovas kriterium. Kvinna skal sjølv bestemme om ho vil ta abort 
fram til det som er satt som grense for lovleg abort i dagens lov, definert 
ved levedyktigheit. I gjeldande forskrift er dette satt til veke 22." 

A491 Sosialistisk Ungdom  2386 Endre Gjennomføre gjeldande bioteknologilov, som inkluderer å opne for tidleg 
ultralyd til alle i offentleg regi, gi tilbud om gratis NIPT-test til alle kvinner 
og tillate eggdonasjon.  

A492 Sosialistisk Ungdom  2388 Endre Tydeliggjere forbodet mot surrogati ved å ta det inn i straffelova.  
 
Begrunnelse: Gjeldende tekst er kun en konstatering av dagens 
rettstilstand. Surrogati er grov utnyttelse av fattige kvinner og et forbud i 
straffeloven vil ha preventiv virkning. 

A493 Sosialistisk Ungdom  2391 Legge til kulepunkt At Norge skal ta initiativ til et internasjonalt forbud mot kommersiell 
reklame rettet mot barn. Barn skal også beskyttes mot skadelig 
markedsføring på sosiale medier.  

A494 Kvinnepolitisk leder, Ingrid 
Hødnebø 

2396-2397 Endre "At kvinner som føder etter termindato får utvida permisjonen tilsvarande 
og at denne tida haldast utanfor dagens tredeling av permisjonstida." 

A495 Stine Høivik 2396-2397 Endre Den gravide har rett på svangerskapspenger frem til fødsel ved behov, 
og senest fra tre uker før fastsatt termin. Foreldrepermisjonen starter 
ved fødsel. Foreldrepermisjonen deles i tre like deler hvor en del er 
forbeholdt mor, en del er forbeholdt medforeldre og en del er til fri 
fordeling.  

A496 Stine Høivik 2398 Stryke slett , for fars kvote av foreldrepermisjonen. 

A497 Levanger SV 2401 Legge til kulepunkt At far og mor likestilles som omsorgspersoner. ALTERNATIVT: både 
mor og far er likestilte omsorgspersoner. Vårt utgangspunkt er at barn 
har rett til begge sine foreldre, og at foreldrene ved samlivsbrudd må 
likestilles i sine plikter og rettigheter. 
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A498 Stine Høivik 2401-2402 Stryke slett kulepunktet, dette er i motstrid mot ønske om økonomisk likhet, og 
det lønner seg ikke i henhold til opparbeidede rett til feriepenger, 
pensjon osv. Vi bør ikke foreslå dette. intensjonen er tilfredsstilt i dagen 
fleksible lovverk med tidskonto.  

A499 Vestland SV 2405 Legge til kulepunkt Innføre 8 veker ekstra permisjon ved fleirlingfødsel 

A-D28   2410-2416   DISSENS 28: Et mindretall bestående av Gadgil og Holmås Eidsvoll vil 
legge til punktet: 
- Ha ein foreldrepengeordning som bidreg til likestilling i heimen og i 
arbeidslivet. I løpet av inneverande periode vil SV utvide 
foreldrepermisjonen frå 49 til 52 veker. 3 veker før fødsel og 6 veker 
etter fødsel skal vere atterhaldt fødande mor. Utover dette blir det sett av 
7 veker til fordeling, og 18 veker kvar til fødande mor og far/medmor. I 
dei tilfella mor ikkje har rett til foreldrepengar eller sjølv ønsker det skal 
det vere mogleg å overdra permisjonen til far/medmor. Det same gjeld 
ved sjukdom. 

A500 Freddy André Øvstegård 2417 Legge til  Nytt kulepunkt: 
- Ha forsøk med fleksibel ekstra fritid for småbarnsforeldre, for eksempel 
gjennom fritt disponibel tidskonto eller ekstra feriedager. Det må være 
kvoter og krav om at begge foreldre tar ut sin del for å unngå uheldige 
likestillingskonsekvenser. 

A501 Sosialistisk Ungdom  2439 Legge til  Opphold på krisesenter skal bli gratis.  

A502 Sosialistisk Ungdom  2447 Legge til kulepunkt At politiet skal videreutvikle SARA-modellen, samt sikre at politiet 
forplikter seg til å følge opp alle varslinger om vold mot kvinner. Politiet i 
hele landet skal ha høy kompetanse og nok ressurser til å etterforske 
vold mot kvinner. 

A503 Enebakk SV 2453 Endre Endre ordet kvinner til ordet "alle", så punktet blir:  
"Handheve sexkjøpslova sterkare gjennom auka ressursar, og sikre alle 
som er ofre for menneskehandel og prostitusjon rettstryggleik og 
oppfølging. " 
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A504 Freddy André Øvstegård 2459-2461 Endre Endre fra: "Kjempe mot og førebygge negativ sosial kontroll, gjennom å 
involvere, auke kunnskap og styrke verktya barnehagane, skulane og 
fritidstilbod har i arbeidet mot negativ sosial kontroll." 
Endre til: "Bekjempe negativ sosial kontroll, blant annet ved å styrke 
verktøyene og kompetansen til barnehager, skoler og fritidstilbud.  " 

A505 Sosialistisk Ungdom  2469 Legge til kulepunkt Innføre en ny straffebestemmelse som tydeliggjør at det er ulovlig å dele 
eller offentliggjøre bilder som er avslørende, nedverdigende eller 
krenkende for den eller de som avbildes.  

A506 Eirik Faret Sakariassen og 
Freddy André Øvstegård 

2469 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "At arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prioriteres høyt i HMS-arbeid 
ellers. " 

A507 Aila Emilie Kamaly, Una 
Pasovic, Maiken Sætran 
Lium, Oda Sofie Heien 
Larsen, Balder Alvær 
Olafsen 

2469 Legge til kulepunkt at fagkyndiges vurdering av om noen er utsatt for menneskehandel 
legges til grunn i UDIs behandling av asylsøknader, slik at ofre for 
menneskehandel ikke risikerer utsendelse dersom politiet henlegger 
anmeldelsen av bakmenn. 

A508 Aila Emilie Kamaly, Maiken 
Sætran Lium, Oda Sofie 
Heien Larsen, Balder Alvær 
Olafsen 

2469 Legge til kulepunkt styrke voldsofres rettsvern ved å gjøre det ulovlig for politiet å oversende 
informasjon om manglende oppholdstillatelse til utlendingsenheten når 
en person anmelder vold eller voldtekt, eller for mennesker i prostitusjon 
i refleksjonsperioden. 

A509 Vestland SV 2483 Legge til  At det regionale tilbudet for behandling av folk med kjønnsinkongruens 
skal inkludere hormonbehandling, pubertetsutsettende behandling og 
kirurgisk behandling av bryst og brystkasse, men ikke genital, 
høyspesialisert kirurgi. 

A-D29   2484-2487   DISSENS 29: Et mindretall bestående av Fredlund, Kronen Snyen, 
Olaussen og Tollan Jordet vil legge til punktet under: 
 Gi økonomisk erstatning til mennesker som har blitt kastrert for å endre 
juridisk kjønn før dette kravet opphørte 01.07.2016. 
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A510 Skeive sosialister 2496 Legge til  Menneskerettigheter for LHBT+ personer skal være en viktig del av 
norsk og internasjonal politikk. Alle norske utenriksstasjoner skal 
rapportere om situasjonen for den skeive befolkningen der de opererer. 

A511 Levanger SV 2502 Endre Endre punktet fra: "Auke støtta til organisasjonar som jobbar for auka 
likestilling og rettane til kvinner, skeive og minoritetar." 
Endre til: Auke støtta til organisasjonar som jobbar for auka likestilling 
og sikre like rettigheter mellom kvinner og menn, skeive og minoriteter." 

A512 Sosialistisk Ungdom  2506 Endre Endre fra “Diskrimineringsnemnda” til “Diskrimineringsombudet”.  
Begrunnelse: Det er Diskrimineringsombudet som jobber med 
forebyggende og oppfølgende arbeid, Diskrimineringsnemnda avsier 
avgjørelser i konkrete, innklagede saker.  

A513 Freddy André Øvstegård 2506-2508 Endre Sikre at Likestilling- og diskrimineringsombodet har tilstrekkelege 
ressursar til å følgje opp aktivitets- og redegjørelsesplikten og til å ha ei 
aktiv pådrivar- og rettleiingsrolle av diskrimineringslovverket.  

A514 Freddy André Øvstegård 2509-2511 Endre Endre fra: "Auke støtta til Diskrimineringsnemnda for å sikre effektiv 
handheving av diskrimineringsslovverket, og for å sikre at det er eit reelt 
lågterskeltilbod for personar som ønsker å få si sak vurdert." 
Endre til: "Auke støtta til Diskrimineringsnemnda for å sikre effektiv 
handheving av diskrimineringsslovverket, og sikre at det er eit reelt 
lågterskeltilbod for personar som ønsker å få si sak vurdert.  " 

A515 Farsund SV 2512 Legge til kulepunkt At norske kommuner og statlige foretak skal kunne vise til arbeid for 
likestilling på et systematisk nivå, for eksempel gjennom handlingsplaner 
for likestilling. 
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A516 SVs funkisnettverk 2513 Legge til  2513 Et samfunn for alle 
Det er bra at SV fremhever politikken som skal bygge ned 
funksjonshemmende barrierer i et eget delkapittel. Samtidig er det viktig 
å understreke at mange av kulepunktene i dette delkapittelet hører 
hjemme andre steder i programmet. SVs funkisnettverk ønsker å flytte 
flere av kulepunktene til der de egentlig hører hjemme. Kulepunkt om 
skole bør stå under skole i programmet. Det samme gjelder arbeid, 
helse og bolig.  

A517 SVs Tegnspråknettverk 2521 Legge til kulepunkt Øke bevissthet rundt audisme og aktivt jobbe mot diskriminering mot 
døve og hørselshemmede i blant annet arbeidsmarkedet, skolen og 
andre offentlige arenaer.  

A518 SVs Tegnspråknettverk 2540-2542 Endre - At elever som trenger å bruke punktskrift, tegn som støtte eller 
alternativ- og supplerende kommunikasjon må ha fullgod rett på 
opplæring, undervisningsmateriell og mulighet til å kommunisere med 
sitt språk i skolen. 
 
Begrunnelse: “tegnspråk” strykes og erstattes med “tegn som støtte”. 
Norsk tegnspråk er et eget fullverdig språk og ikke et spesialpedagogisk 
hjelpemiddel eller kommunikasjonsmetode.  

A519 SVs Tegnspråknettverk 2566 Legge til kulepunkt - At direktesendinger av informasjon til befolkningen som 
pressekonferanser skal tegnspråktolkes.  
 
- At informasjon fra offentlige organer som er rettet til befolkningen skal 
oversettes til norsk tegnspråk.  

A520 SVs Tegnspråknettverk 2566 Legge til kulepunkt Ha et bedre system for formidling av tegnspråktolker, styrke tegnspråk- 
og tolkeutdanningene og opprette flere faste tolkestillinger. Vi vil innføre 
turnus i tolketjenesten for å øke tilgangen til tolker og gi større 
tilgjengelighet utenom vanlig arbeidstid.  
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A521 SVs Tegnspråknettverk 2566 Legge til kulepunkt - Sikre tegnspråklige barns rettigheter i barneloven, opplæringsloven og 
barnehageloven.  
 
Begrunnelse: 
Det står i høringen til barneloven et eksempel om en dommer som lot 
være å utspørre et døvt/hørselshemmet barn fordi hen trodde det ville bli 
vanskelig med tegnspråktolk. Det stemmer ikke, og med det brøt hen 
barnets grunnleggende rettigheter.  
Opplæringsloven §2.6. Barn av døve foreldre (KODA-barn) har like mye 
behov som tegnspråklige barn ift rettigheter i barneloven, 
opplæringsloven og barnehageloven. 
Foreldre med et registrert muntlig morsmål, som mister hørsel, kan ikke 
endre registrert morsmål til tegnspråk, noe som svekker juridiske 
rettigheter både for individer og familie som helhet. Sakkyndig vurdering 
har blitt fullstendig satt til side (også i ankebehandling hos 
Statsforvalteren), dennes vektleggelse i §2.6 bør styrkes. 
Det ble også fra kommune argumentert med at tegnspråk i et slikt tilfelle 
var å anse som et fremmedspråk. 

A522 SVs Tegnspråknettverk 2566 Legge til kulepunkt Kvalitetssikre og sørge for at rettigheter innen norsk tegnspråk blir 
likestilt med rettigheter for norsk, samisk og andre minoritetsspråk.  

A523 SVs Tegnspråknettverk 2566 Legge til kulepunkt - Styrke tilskuddsordningen for språkstimulerende tiltak som fremmer 
tegnspråkopplæring, og sikre at flere får mulighet til å lære tegnspråk og 
språkets kultur og historie.  
 
Begrunnelse: Udir har begynt med tilskuddsordninger innen tegnspråk 
og det har ført til at kommuner har startet prøveprosjekter for å etablere 
eller utvide tilbud til flere tegnspråklige barn. Ordningen kan med 
fordeles videreføres og styrkes. Vi ønsker også slike tilskuddsordninger 
for voksne som av ulike grunner ønsker eller har behov for å lære 
tegnspråk.  
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Et mangfoldig samfunn 2567 
 

A524 Sosialistisk Ungdom  2572 Endre Alle skal ha like muligheter uavhengig av hudfarge, etnisitet, religion og 
bakgrunn.  
 
Begrunnelse: Dette sier mer eksplisitt hva vi mener. Å kun si bakgrunn 
er for vagt. Religion forbindes gjerne ikke med "bakgrunn", og SU vil 
presisere at man også kan oppleve rasisme på bakgrunn av religion.  

A525 Drammen SV 2577 Legge til kulepunkt Bevare og styrke rasismeparagrafen, §185 

A526 Drammen SV 2577 Legge til kulepunkt Jobbe for å øke mangfoldet og representasjonen i alle institusjoner og 
organisasjoner 

A527 Freddy André Øvstegård 2600-2601 Stryke Stryke: Øke støtten til Diskrimineringsnemnda, særlig for å bidra til 
bekjempelse av rasisme og diskriminering i arbeidslivet. 

A528 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

2628 Legge til kulepunkt • Innføre ei inndeling i ulike kommunetyper innenfor Forvaltningsområdet 
for samisk språk, slik at regelverket passer bedre til den ulike 
språksituasjonen i ulike kommuner.  

A529 Karin Andersen 2633 Endre Erstatte ordet "familiegjenforente" med "familieinnvandrere" i punktet: "At 
familiegjenforente skal få gratis eller rimelig tilbud om norskopplæring" 

A530 Einar Svendsen 2636-2637 Legge til  Utvide punktet med: Sikre at innvandrere raskt får vurdert sin real- og 
formalkompetanse, for å kunne påbegynne/fullføre en universitets- eller 
høgskoleutdanning, “eller for at (de som har mulighet) raskt kan få bidra 
med sin arbeidskraft”. 
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A531 for SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

2651-2653 Endre Endre: "SV vil støtte opp om bærekraftig utvikling av tradisjonelle 
samiske næringer, men også legge til rette for utvikling av 
kulturnæringer og kunnskaps- og teknologibaserte næringer i samiske 
områder." 
 
Til: “SV vil, i samarbeid med Sametinget, legge til rette for utvikling av 
kulturnæringer og kunnskaps- og teknologibaserte næringer i samiske 
områder, så fremt disse ikke skader den bærekraftige utviklingen av 
tradisjonelle samiske næringer.”  
 
Begrunnelse: 
Industrinæringssatsinger gjøres iblant på måter som er ødeleggende for 
tradisjonelle urfolksnæringer, spesielt samisk reindrift. SV må være 
fullstendig tydelig på at partiet er for industri, men ikke er for 
industrialisering av en type som ødelegger grunnlaget for urfolks 
næringer.  



 

post@sv.no | sv.no 
SVs 24. ordinære landsmøte | 23.-25. april 2021        105 

 

A532 SVs Tegnspråknettverk 2655 Legge til  - Etter første setning: "Det finnes også andre språklige og kulturelle 
minoriteter med sterk tilknytning til samfunnet uten vernet og 
anerkjennelsen som en nasjonal minoritet er berettiget til. Døve er et 
eksempel på en slik minoritet." 
 
Begrunnelse: 
Norske minoriteter, inkludert døve, har opplevd marginalisering, 
stigmatisering og utenforskap i møte med nasjonsbyggingen i Norge 
som er et relativt ungt land. Først i nyere tider har “nasjonale minoriteter” 
blitt anerkjent (1999), mens minoriteter som sådan står på siden av 
samfunnet. Dette svekker inkluderingen. Frem til da norsk tegnspråk ble 
akseptert i undervisningen på 70- og 80-tallet og senere anerkjent som 
et fullverdig språk i Norge i 2009, var døve en slik minoritet som 
opplevde alvorlige overtramp fra storsamfunnets side, men i beste 
mening. Døve ble nektet eget språk i skolene, med tvang, døve foreldre 
avstod fra å lære barna tegnspråk, og døve opplevde seksuelle 
overgrep på institusjoner og internater. Døve Fritz Moen opplevde et av 
norgeshistoriens mest alvorlige justismord. Det er på tide med en full 
anerkjennelse av at døve er en fullverdig minoritet, med en kultur, et 
språk og et fellesskap som har en verdi i seg selv og som bør bevares. 
Samtidig må overgrepene mot døve frem i lyset, og det trengs en 
forståelse om hvorfor disse kunne skje, for å forhindre at samfunnet 
gjentar de samme feilene. De vellykkede virkemidlene fra 80- og 90-
tallet må også løftes frem. Dagens politikk overfor døve bør ses i lys av 
historien - om man er i ferd med å glemme de gode virkemidlene som 
har ført mange døve ut i høyere utdannelse, og arbeidslivet, samt gitt 
døve gode og fullverdige sosiale liv. Tiden for et slikt oppgjør, en 
sannhetskommisjon for døve, er i ferd med å renne ut, da tidsvitnene 
dør ut.  
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A533 SVs Tegnspråknettverk 2656 Endre - Endre "nasjonale minoriteter" til "nasjonale og andre minoriteter" 
 
Begrunnelse: 
Norske minoriteter, inkludert døve, har opplevd marginalisering, 
stigmatisering og utenforskap i møte med nasjonsbyggingen i Norge 
som er et relativt ungt land. Først i nyere tider har “nasjonale minoriteter” 
blitt anerkjent (1999), mens minoriteter som sådan står på siden av 
samfunnet. Dette svekker inkluderingen. Frem til da norsk tegnspråk ble 
akseptert i undervisningen på 70- og 80-tallet og senere anerkjent som 
et fullverdig språk i Norge i 2009, var døve en slik minoritet som 
opplevde alvorlige overtramp fra storsamfunnets side, men i beste 
mening. Døve ble nektet eget språk i skolene, med tvang, døve foreldre 
avstod fra å lære barna tegnspråk, og døve opplevde seksuelle 
overgrep på institusjoner og internater. Døve Fritz Moen opplevde et av 
norgeshistoriens mest alvorlige justismord. Det er på tide med en full 
anerkjennelse av at døve er en fullverdig minoritet, med en kultur, et 
språk og et fellesskap som har en verdi i seg selv og som bør bevares. 
Samtidig må overgrepene mot døve frem i lyset, og det trengs en 
forståelse om hvorfor disse kunne skje, for å forhindre at samfunnet 
gjentar de samme feilene. De vellykkede virkemidlene fra 80- og 90-
tallet må også løftes frem. Dagens politikk overfor døve bør ses i lys av 
historien - om man er i ferd med å glemme de gode virkemidlene som 
har ført mange døve ut i høyere utdannelse, og arbeidslivet, samt gitt 
døve gode og fullverdige sosiale liv. Tiden for et slikt oppgjør, en 
sannhetskommisjon for døve, er i ferd med å renne ut, da tidsvitnene 
dør ut.  
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A534 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

2667-2668 Endre Endre: "Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør 
også gjelde samisktalende helsepersonell som jobber i samiskspråklige 
områder." 
Til: "Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør 
gjelde alle samisktalende helsepersonell.” 
 
Begrunnelse: 
Samisktalende helsepersonell trengs overalt, ikke minst i større byer der 
majoriteten ikke snakker samisk, men der det er samisktalende 
befolkning. 

A535 Berit Emilie Sørnypan 2675-2676 Endre Endre til:  
Følge opp sannhetskommisjonens arbeid og følge opp anbefalinger som 
kan bidra til å rette opp uretten begått av den norske staten mot samer, 
kvener og norskfinner.  
 
Begrunnelse:  
Kommisjonens fulle navn er «Kommisjonen for å granske 
fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner 
(sannhets- og forsoningskommisjonen)».  

A536 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

2677-2678 Endre Endre punktet: "Øke støtten til samisk forskning og videreutvikle Samisk 
høgskole til et globalt urfolksuniversitet." 
 
Til: "Øke støtten til samisk forskning og støtte opp om forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner med høy kompetanse på samiske spørsmål og 
urfolksspørsmål. Bistå Samisk Høgskole i arbeid rettet mot å bygge seg 
opp som grenseoverskridende, samiskspråklig urfolksuniversitet." 
 
Begrunnelse: Opprinnelig formulering kunne oppfattes som overstyring 
av Samisk Høgskoles rett til å stake ut sin egen kurs.  
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A537 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

2682 Legge til kulepunkt "Lovfeste skoleeiers plikt til å informere foresatte om barns rett til å få 
undervisning i og på samisk." 

A538 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

2686 Legge til  Punkt: 
"Innføre samenes nasjonaldag 6. februar som offentlig høytidsdag." 
 
Begrunnelse: 
Staten Norge er etablert på det opprinnelige territoriet til to folk: 
nordmenn og samer. Samefolkets dag bør være en felles høytid for hele 
landets befolkning, siden det markerer en sentral del av norsk historie 
og samtid. 
SVs Arbeidsprogram 2017-2021 hadde som et eget punkt at SV vil 
«Innføre 6. februar som nasjonal høytidsdag.» Det er ingen grunn til at 
dette ikke fortsatt skal stå i arbeidsprogrammet. 

A539 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

2686 Legge til  Nytt punkt: 
" Innføre ei inndeling i ulike kommunetyper innenfor Forvaltningsområdet 
for samisk språk, slik at regelverket passer bedre til den ulike 
språksituasjonen i ulike kommuner.  
 
Begrunnelse: 
Målet er at flere kommuner skal kunne søke seg inn i 
Forvaltningsområdet slik at de språklige rettighetene til samiske 
innbyggere blir styrket. Men da må reglene være anpasset ulike 
kommuners ulike situasjon. Når det gjelder samiske språks situasjon er 
det forskjell på Oslo og Kautokeino.  
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A540 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

2686 Legge til  Nytt punkt: 
"Lovfeste skoleeiers plikt til å informere alle foresatte om barns rett til å 
få undervisning i og på samisk." 

A541 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

2686 Legge til kulepunkt Nytt punkt: 
" Styrke det språk- og kulturbaserte helsetilbudet til samiske pasienter 
over hele landet." 

A542 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

2686 Legge til kulepunkt "• Arbeide for etablering av internordisk samarbeid for å skape samisk 
læringsmateriell og opplæringstilbud." 

A543 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

2686 Legge til kulepunkt " Innføre samenes nasjonaldag 6. februar som offentlig høytidsdag" 
 
Begrunnelse: 
Staten Norge er bygd på det opprinnelige territoriet til to folk: nordmenn 
og samer. Samefolkets dag bør være en felles høytid for hele landets 
befolkning, siden det markerer en sentral del av Norges historie og 
samtid. SVs Arbeidsprogram 2017-2021 hadde som et eget punkt at SV 
vil «Innføre 6. februar som nasjonalhøytidsdag." Det er ingen grunn til at 
det ikke fortsatt skal stå i arbeidsprogrammet. 
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A544 Vestland SV 2686 Legge til  TEGNSPRÅK, KULTUR OG DØVEMILJØET 
Norsk tegnspråk og døves kultur er en viktig del av den norske kultur- og 
språkarven. Tegnspråk har i lang tid blitt undertrykt og politisk 
underprioritert. SV vil verne om og styrke de tegnspråklige miljøene i 
Norge. Vi vil sikre alle tegnspråklige likeverdig deltakelse i Norge. Det 
innebærer å styrke tegnspråkets posisjon. 
Rettigheter for døve og andre tegnspråkbrukere handler om 
tilgjengelighet, rett til å delta på lik linje med hørende i samfunnet og om 
språket og kulturens egenverdi. 
 
Derfor vil SV at: 
- Viktige demokratiske beslutningsorganer som stortingsmøter skal 
tegnspråktolkes. 
- Offentlige arrangementer må være tilgjengelige for døve og 
hørselshemmede. Det må derfor bli lettere for arrangører å selv stille 
med tolk. SV vil at også arrangementer der det forventes å komme døve 
og hørselshemmede skal få dekket tolk. 
- Tegnspråk må kunne velges som valgfag og/eller fremmedspråk også i 
ungdomsskolen og flere videregående skoler skal ha tilbud om 
tegnspråk som fremmedspråk. 
- Styrke tegnspråkopplæringen. Vi må sørge for at alle tegnspråklige 
elever får ivaretatt retten til opplæring i og på tegnspråk på en fullverdig 
måte. Kvaliteten må være god nok, og tegnspråklige barn må få en 
mulighet til å være og lære i et tegnspråklig miljø på skolen, barnehagen 
og fritiden. 
- Styrke og bevare botilbudene tilknyttet skoler som tilbyr korttidsopphold 
for tegnspråklige elever på barne- og ungdomsskole. 
- Utvide tegnspråkopplæringen for familie og venner av døve. Flere må 
få tilbud om dekket tegnspråkkurs i sitt eget fylke. 
- Eldre skal møte helsepersonell de kan snakke med. Tegnspråklige 
døve og hørselshemmede eldre må kunne søke om plass på sykehjem 
med tegnspråkkompetanse hos ansatte. 
- Det må gjøres mulig å studere og forske på tegnspråk og døves kultur, 
også utover hva som er en del av tolkeutdanningen. 
- Sikre støtte til døvekulturen gjennom å støtte Teater Manu, Døves 
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Kulturdager og andre viktige arrangementer som ivaretar og fremhever 
døves kultur og historie. 
- Døve som flytter til Norge må få gode forutsetninger for å inkluderes i 
samfunnet. SV vil opprette stillinger som innvandrerkonsulenter for døve 
som kan være med i dette viktige arbeidet. 

A545 Karin Andersen 2686 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Utarbeide en egen stortingsmelding om sørsamisk 
kultur, språk og næring." 

A546 Karin Andersen 2686 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Følge opp NOU 2016:18 om Hjertespråket – Forslag til 
lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk" 
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A547 SVs Tegnspråknettverk 2686 Legge til kulepunkt - Ta initiativ til en offentlig gransking av statens behandling av døve. 
 
Begrunnelse:  
Norske minoriteter, inkludert døve, har opplevd marginalisering, 
stigmatisering og utenforskap i møte med nasjonsbyggingen i Norge 
som er et relativt ungt land. Først i nyere tider har “nasjonale minoriteter” 
blitt anerkjent (1999), mens minoriteter som sådan står på siden av 
samfunnet. Dette svekker inkluderingen. Frem til da norsk tegnspråk ble 
akseptert i undervisningen på 70- og 80-tallet og senere anerkjent som 
et fullverdig språk i Norge i 2009, var døve en slik minoritet som 
opplevde alvorlige overtramp fra storsamfunnets side, men i beste 
mening. Døve ble nektet eget språk i skolene, med tvang, døve foreldre 
avstod fra å lære barna tegnspråk, og døve opplevde seksuelle 
overgrep på institusjoner og internater. Døve Fritz Moen opplevde et av 
norgeshistoriens mest alvorlige justismord. Det er på tide med en full 
anerkjennelse av at døve er en fullverdig minoritet, med en kultur, et 
språk og et fellesskap som har en verdi i seg selv og som bør bevares. 
Samtidig må overgrepene mot døve frem i lyset, og det trengs en 
forståelse om hvorfor disse kunne skje, for å forhindre at samfunnet 
gjentar de samme feilene. De vellykkede virkemidlene fra 80- og 90-
tallet må også løftes frem. Dagens politikk overfor døve bør ses i lys av 
historien - om man er i ferd med å glemme de gode virkemidlene som 
har ført mange døve ut i høyere utdannelse, og arbeidslivet, samt gitt 
døve gode og fullverdige sosiale liv. Tiden for et slikt oppgjør, en 
sannhetskommisjon for døve, er i ferd med å renne ut, da tidsvitnene 
dør ut.  

Kultur og frivillighet 2687 
 

A548 Agder SV 2716-2717 Stryke Stryke "Høy kvalitet og større bredde må forskriftsfestes gjennom en 
nasjonal rammeplan."  
Dagens rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd lar seg ikke uten videre 
forskriftsfeste, så dette bør bare vedtas hvis intensjonen faktisk er å 
utarbeide en ny rammeplan og forskrift neste periode. 

A549 Freddy André Øvstegård 2718-2720 Flytte Flytte til linje 2765 
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A550 SVs funkisnettverk 2730 Legge til  2730: tillegg: …hensiktsmessige og universelt utformede lokaler 

A551 Freddy André Øvstegård 2733 Endre Endre punktet  på linje 2733 fra "Avvikle Kulturtanken, siden den ikke 
har fungert i tråd med intensjonene" 
Flytte punktet til linje 2713  og endre det til: "Styrke Kulturrådets 
uavhengighet i forvaltning av Kulturfondet, og ha en helhetlig 
gjennomgang av Kulturrådets oppgaver i samarbeid med feltet, og 
utrede en desentralisering av Kulturtanken, der oppgavene fordeles 
mellom fylkenes DKS-kontorer, Kulturrådet og aktører som 
Scenekunstbruket og tilsvarende for sine felt. " 

A552 Enebakk SV 2755-2756 Stryke Stryke de to punktene:  
"Legge ned medierådet og la Medietilsynet forvalte ordningen som før. 
Legge ned kringkastingsrådet. NRKs redaksjonelle frihet må utvides." 

A553 Einar Svendsen 2776 Legge til kulepunkt Motarbeide innblanding av (unødvendige) engelske ord og uttrykk i 
norsk/ nynorsk språk (skriftlig og muntlig). 

A554 SVs Tegnspråknettverk 2848 Legge til kulepunkt Sikre økt tilgjengelighet gjennom universell utforming. Vi vil endre 
dagens ordning slik at arrangører kan bestille tegnspråktolker eller 
skrivetolker vederlagsfritt til sine arrangementer.  

A555 Freddy André Øvstegård 2872 Endre Endre fra: "Sikre at idretten fortsatt har trygg finansiering og at det 
bygges idrettsanlegg over hele landet, med særlig prioritet for områder 
med lav dekning." 
Endre til: "Sikre trygg finansiering av idretten, og bidra med nasjonale 
midler ut over tippemidlene for å bygge idrettsanlegg i hele landet, med 
særlig prioritet i områder med lav dekning" 

A556 Freddy André Øvstegård 2878-2879 Endre Dele punktet i to punktet: 1) Innføre full og regelstyrt 
momskompensasjon for frivillige organisasjoner, og for frivillige 
organisasjoner som bygger sine egne anlegg. 2) Støtte utstyrssentraler 
over hele landet 
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A557 Marthe Hammer 2887 Endre Endre setningen til: Øke tilgangen til uorganisert og lavorganisert trening 
og møteplasser gjennom å støtte lavterskeltilbud som åpne 
flerbrukshaller, skateparker, felles uteområder og ungdomshus. 

A558 Freddy André Øvstegård 2889-2891 Endre Endre fra: "Sikre et godt idrettstilbud også til barn- og ungdom som ikke 
vil spesialisere seg eller satse i konkurranseidretten. SV vil være 
tydelige mot topping av lag for de yngre barna." 
Endre til: "Sikre et godt idrettstilbud også til barn og ungdom som ikke vil 
spesialisere seg eller satse i konkurranseidretten. SV vil støtte initiativer 
fra breddeidretten som legger til rette for idrettstilbud der det er plass til 
alle. " 

A559 Freddy André Øvstegård 2891 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Stimulere til kommunale ordninger som sikrer at 
idrettslag enkelt kan be om tilskudd fra kommunene for å dekke 
kostnader til barn og unge som ellers ville ha sluttet." 

A560 Freddy André Øvstegård 2898 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Hegne om enerettsmodellen for spill, for å redusere 
spillavhengighet og sikre at inntektene herfra går til den brede 
kulturfrivilligheten og breddeidretten." 

A561 Stine Høivik 2898 Legge til kulepunkt Styrke arbeidet med kvinnelige toppidrettsutøveres stilling, og sikre like 
arbeids- og lønnsvilkår som menn. 

Justispolitikk og samfunnssikkerhet 2934 
 

A562 Sosialistisk Ungdom  2955 Legge til kulepunkt At saker om søknad om voldsoffererstatning fra staten og ved klage 
over avslag på slik søknad, samt saker om likestilling og diskriminering, 
forblir prioriterte områder i fri rettshjelpsloven.  
 
Begrunnelse: I utkast til ny lov om fri rettshjelp foreslås disse områdene 
tatt ut av fri rettshjelpsordninga. Det er vanskelige rettsregler og saker 
det er tungt å stå i alene, derfor er det viktig at man fortsatt får fri 
rettshjelp i disse sakene.  
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A563 Sosialistisk Ungdom  2955-2956 Endre Legge til "identitetstyveri, tvangssalg av bolig og i saker om isolasjon og 
tvangsinngrep under straffegjennomføring.", slik at punktet blir: 
"At fri rettshjelp tilbys på flere rettsområder deriblant 
statsborgerskapssaker, utvisningssaker, sosial dumping, mobbing, 
varsling, arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, identitetstyveri, tvangssalg av 
bolig og i saker om isolasjon og tvangsinngrep under 
straffegjennomføring." 

A564 Petter Eide 2955-2965 Endre Endre fra: "At fri rettshjelp tilbys på flere rettsområder deriblant 
statsborgerskapssaker, utvisningssaker, sosial dumping, mobbing, 
varsling, arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett. " 
ENdre til: "At fri rettshjelp tilbys på flere rettsområder, deriblant 
statsborgerskapssaker, utvisningssaker, sosial dumping, mobbing, 
varsling, gjeldsrett, arbeidsrett, husleierett og likestilling- og 
diskrimineringsrett." 

A565 Aram Karim 2967-2968 Endre Endre fra: "Sikre statens voldsmonopol og begrense bevæpning av 
offentlige yrkesgrupper. Det er politiet som skal trygge samfunnet, ikke 
private firmaer eller borgervern." 
 
Endre til: "Politi- og lensmannsetatens bevæpning skal begrenses. 
Private selskaper skal ikke kunne eie våpen." 

A566 Sosialistisk Ungdom  2977 Legge til kulepunkt Styrke Finanstilsynets rolle som kontrollorgan av inkassobransjen ved å 
opprette flere stillinger.  
 
Begrunnelse: Finanstilsynets rolle som kontrollorgan for inkassobransjen 
er for svak. Avdelingen for inkasso har to heltidsstillinger og en leder 
som skal kontrollere 108 inkassoselskap og 10 millioner inkassosaker. 
JURK og Jussbuss ser ofte inkassovirksomhet som strider mot regelen 
om god inkassoskikk.  
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A567 Enebakk SV 2989 Legge til  , og forhindre nedleggelse av lokale politistasjoner, for eksempel i 
Groruddalen.  

A568 Petter Eide 2990-2991 Endre Endre fra: "Opprette et nasjonalt kompetansesenter mot hatkriminalitet 
og etablere lokale 
hatkrimgrupper i alle politidistrikt." 
Endre til: "Etablere lokale hatkrimgrupper i alle politidistrikt. " 

A569 Aram Karim 2993-2994 Stryke "Minimere unødig byråkrati og skjemavelde i politiet for å frigjøre 
ressurser til flere patruljer og bedre etterforskning. Hverdagskriminalitet 
skal bekjempes." 

A570 Levanger SV 2999 Endre organisasjoner som jobber for likestilling er viktige pådrivere [osv} 

A571 Aram Karim 3009 Legge til kulepunkt Styrke innsatsen mot etnisk profilering utført av politiet. 

A572 Marthe Hammer 3010 - 3037 Endre Redaksjonelt. Slå sammen  "Aktører i rettsystemet" og "Domstolene". 
Ingress tekst slås sammen og kulepunktene slås sammen. Da blir de 
mer lik resten av programmets format. 

A573 Aram Karim 3010 Legge til  Opprette en styringsgruppe i PST med overordnet ansvar om intern 
bevisstgjøring av etnisk profilering. Styringsgruppen har overordnet 
ansvar for å bekjempe dette, blant annet ved kartlegging av hyppigheten 
av forekomsten av dette, og har også et ansvar for å implementere en 
nullvisjon av etnisk profilering. 

A574 Sosialistisk Ungdom  3050 Endre Sikre at kvinnelige innsatte ikke diskrimineres i fengsel. 
Soningsforholdene for både menn, kvinner og transpersoner må bedres.  
 
Begrunnelse: Kvinnelige innsatte utsettes for diskriminering i norske 
fengsel. Soningsforholdene for alle kjønn må bedres, menns 
soningsforhold kan ikke være normen.  
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A575 Sosialistisk Ungdom  3051 Legge til kulepunkt Forslag: Ha en gjennomgang av vilkårene for å kunne sone med 
elektronisk kontroll (fotlenke) med sikte på å fjerne klasseskiller mellom 
hvem som får innvilget soning med elektronisk kontroll.  
 
Begrunnelse: I dag stilles det strenge vilkår for å få sone med 
elektronisk kontroll. Konsekvensen er at det bare er de mest 
ressurssterke innsatte som får mulighet til dette. Elektronisk kontroll kan 
være en egnet og for samfunnet lønnsom soningsform i mange flere 
tilfeller enn de få som innvilges i dag.  

A576 Sosialistisk Ungdom  3078-3079 Endre Oppheve foreldelsesfristen for seksuelle overgrep, samt vurdere å 
utvide strafferammen i saker om seksuelle overgrep. 

A577 Drammen SV 3103 Legge til kulepunkt Sikre at Norge har beredskapslagre med medisin- og smittevernutstyr i 
tilfelle naturkatastrofe, biokjemisk krig eller pandemi 

A578 Enebakk SV 3105 Legge til  Ethvert forsøk på å innføre beredskapslover som svekker folkevalgtes, 
medienes og innbyggernes demokratiske rettigheter må unngås og må i 
så fall kreve minst 3/4 flertall. 

A579 Sør-Varanger SV 3113 Endre Endre "Katastrofer" til "Situasjoner" 
 
Begrunnelse: Sivilforsvarets innsats involverer mer enn katastrofer, og 
det må vi merke oss. 

A580 Einar Svendsen 3118 Legge til kulepunkt Innføre en overordnet statlig styring av og sikkerhet for grønne 
strømleveranser og stabile strømpriser. 
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A581 Sør-Varanger SV 3118 Legge til kulepunkt Etablering av ny og funksjonsriktig grensestasjon ved Schengengrensen 
med tilrettelagt areal for framtidige smittesituasjoner 
 
Begrunnelse: Situasjon ved grensen har vist at kommunen har vært 
nødt til å stille med ressurser til grenseovergangen, i form av areal 
(Brakker) for å tilrettelegge for smittetesting. Dette er noe som 
grensestasjon ikke er tilrettelagt for i utgangspunktet, men bør ivaretas i 
forbindelse med ny stasjon. 

Natur, næring og transport 3119 

 

Natur og artsmangfold 3125  

A582 Sosialistisk Ungdom  3138-3139 Endre Innen 2020 skulle 10 % av havet og 15 av forringede økosystemer vært 
restaurert. Målet om å verne 10 % av skogen vil ikke nås på lang tid hvis 
vi fortsetter å verne i dagens hastighet. Vi må verne og restaurere natur 
hyppigere og langt mer enn vi gjør i dag. 

A583 Lars Haltbrekken 3138-3139 Endre 30 prosent av naturen må vernes, i tråd med målene i den nye 
naturavtalen til FN. I tillegg må minst 15 prosent av forringede 
økosystemer restaureres innen 2025. 

A584 Ingrid Fiskaa, Rogaland SV 3145 Legge til  Legg til "fylkeskommunene og staten" etter "kommunene".  

A585 Ingrid Fiskaa, Rogaland SV 3145 Legge til  Legg til etter "2025," "og ha et nasjonalt kartløft." 

A586 Miljøpolitisk utvalg 3159-3161 Endre Stanse nye hyttefelt i urørt natur, og si nei til nye hytter i områder som er 
viktige for villreinen, for samisk reindrift, i verneverdige og verna 
områder eller i randsoner til verneområder. SV vil legge til rette for 
hyttedeling. 

A587 Agder SV 3161 Legge til kulepunkt Vedta strenge nasjonale planretningsliner og byggforskrifter for 
hyttebygging for å redusere energibruk og unngå inngrep i sårbar natur. 

A588 Olav Olsen 3166 Legge til  Tillegg: I grensetraktene mot Sverige forvaltning i samarbeid med 
Sverige 
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A589 Ringsaker lokallag  3166 Legge til  Sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge og sikre 
sammenhengende leveområder. 

A590 Adolf Larsen 3167 Legge til kulepunkt SV vil avvikle de lokale rovviltnemndene 

A591 Ringsaker lokallag 3167 Endre ........og sikre raskt uttak av enkeltdyr som gjør stor skade i besetning.  

A592 Marthe Hammer 3169 Endre Endre punktet til "Ha en ny og forpliktende tiltaksplan for å redde og 
verne bestanden av insekter og hindre insektsdød, og som følges opp 
med økt finansiering. Forvaltning av areal- og landbrukspolitikken må 
ses i sammenheng med dette." 

A593 Ringsaker lokallag  3177 Legge til  Utarbeide ny nasjonalparkplan. SV vil særlig prioritere forslag til 
nasjonalparker som gjør at man når målet om å verne et representativt 
utvalg av norsk natur og dyreliv.  

A594 Sosialistisk Ungdom  3190 Legge til kulepunkt Utrede lovhjemmel for vern av hav i den eksklusive økonomiske sonen i 
norsk territorialfarvann utenfor 12 nautiske mil. 

A595 Arne Nævra 3190 Legge til kulepunkt Sikre at gamle og spesielt artsrike skoger vernes.  

A596 Lars Haltbrekken 3190 Legge til kulepunkt Styrke kartleggingen av naturmangfoldet i havet.   

A597 anders.ekeland@online.no 3197-3200 Endre SV vil forhindre alt videre tap av natur. Arealrestaurasjon er praktisk talt 
umulig og kan ikke bli noen strategi. Spesielt gjelder dette jordbruksjord. 
Hovedstrategien må være å få plass til det som skal bygges ved å kjøpe 
opp og endre bruken av allerede eksisterende bebygde arealer. Grønn 
kommunal eiendom er ikke gratis, det finnes praktisk talt alltid bebygde 
områder en kan kjøpe for formålet. Det kan bli «dyrt», men viktigheten 
av naturmangfold gjør at prisen på grønne områder er lang høyere sett i 
et bærekraftperspektiv. Framtidige veier og jernbaner må bygges på 
stolper for å spare areal og for at vei- og jernbane ikke lager barrierer for 
folk og dyr.  
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A598 Sosialistisk Ungdom  3204 Endre Utrede virkemidler for å restaurere natur ved utbygginger med mål om å 
sette krav til at det restaureres mer natur enn det bygges ned. 
 
Begrunnelse: Hvis vi skal ha en nullvisjon for tap av natur og restaurere 
nok forringede økosystemer må summen være at vi restaurerer mer enn 
vi bygger ned. Da må vi være tydelige på at vi skal sette krav, ikke bare 
utrede. 

A599 Lars Haltbrekken og Arne 
Nævra 

3212 Legge til kulepunkt Utrede en naturavgift for å stanse nedbygging av natur.   

A600 Ingrid Fiskaa, Rogaland SV 3212 Legge til  Gjennomgå regelverket for konsekvensutredninger for å sikre 
uavhengige og bedre beslutningsgrunnlag.  

A601 Vestland SV 3231-3232 Endre Opprette en Marinsatsordning som gir kommuner og andre støtte til 
prosjekter for rent hav og rene fjorder etter modell fra 
Klimasatsordningen.  

A602 Lars Haltbrekken 3242-3243 Legge til Jobbe for å stenge eldre atomkraftverk i Norges nærområder. At Norge 
må være en pådriver for arbeidet med å rydde opp i atomavfall, og 
snarlig iverksette planer for langtidslagring av Norges atomavfall.  

A603 Lars Haltbrekken 3244-3245 Endre Forby all bruk av løst gummigranulat, ny oppkverning av bildekk og 
all ny bruk av faststøpt gummigranulat der det er risiko for eksponering 
og utlekking.  

Landbruk og bioindustri 3261 
 

A604 Drammen SV 3276 Legge til  Å bruke matjorden til produksjon av korn, grønnsaker og frukter er en 
mye mer effektiv måte å utnytte ressursene på enn å bruke dyrebar jord 
til produksjon av dyrefor. Dette er det beste tiltaket for å øke 
selvforsyningsgraden i Norge. 

A605 Marit Aklestad 3304 Legge til  Betre rammene for å drive småbruk  og mindre kombinasjonsbruk.  

A606 Ingrid Fiskaa, Rogaland SV 3312 Legge til  Nytt punkt: Innføre søknadsplikt for opsjonsavtalar for kjøp av dyrka og 
dyrkbar mark. 
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A607 Drammen SV 3338 Legge til  Landbruket er samtidig blant de største kildene til klimagassutslipp og 
dermed til global oppvarming. Landbrukets «forbrenningsmotorer» er 
dyreproduksjon. 

A608 Torgeir Knag Fylkesnes 3351 Endre Miljøvennlig landbruk: Flere kulepunkter spesifiserer at virkemiddelet er 
ENOVA. Det er ikke nødvendig. Det burde heller stå: «Gi støtte til større 
biogass- og gjødselanlegg» i stedet for «Gi støtte til større biogass- og 
gjødselanlegg gjennom Enova.» 

A609 Ingrid Fiskaa, Rogaland SV 3352 Legge til  Nytt punkt: Få på plass nytt gjødselvareregelverk. 

A610 Drammen SV 3356 Legge til kulepunkt jobbe for å redusere produksjon av animalske produkter til et 
bærekraftig nivå. 

A611 Agder SV 3358 Legge til kulepunkt Fjerne moms på frukt og grønnsaker 

A612 Einar Svendsen 3374 Legge til kulepunkt Støtte Jaras omlegging fra “skitten” gjødselproduksjon til ren produksjon 
gjennom bruk av grønn hydrogen.  
Fortsette med nytt punkt: Vurdere ny klimarelatert forskning på økt 
karbonfangst og -lagring gjennom røttene i jordbruksplanter. 

A613 Drammen SV 3374 Legge til kulepunkt  jobbe for at all matjord som er egnet til produksjon av menneskemat 
skal brukes til det 

A614 Arne Nævra 3378-3379 Legge til SV vil bruke skogen slik at vi ivaretar naturmangfoldet, lagrer karbon, 
bevarer og skaper nye arbeidsplasser, og sikrer ressurstilgangen for 
framtiden.   

A615 Sosialistisk Ungdom  3401 Legge til kulepunkt Øke andelen av statlig eid skogsareal gjennom investeringer i Statskog. 

A616 Drammen SV 3403-3405 Endre Det er en lang vei å gå før dyrevelferden i norske besetninger før den er 
på et akseptabelt nivå. På noen av områder som antibiotikabruk går 
Norge foran med et godt eksempel. På andre områder som avliving av 
«unyttige dyr» og frislipp av gris og melkekyr er andre land kommet 
lengre. 

A617 Agder SV 3412 Legge til  legg til etter "holdforskriftene,": "forby burdrift av høner," 



 

post@sv.no | sv.no 
SVs 24. ordinære landsmøte | 23.-25. april 2021        122 

 

A618 Nordland SV 3425 Endre Endre  “Sikre god veterinærdekning i hele landet, og kort vei til slakteri. 
Maks transporttid for slaktedyrtransport bør kortes inn” til to punkt: 
- Sikre god veterinærdekning i hele landet med økt stimuleringstilskudd, 
flere utdanningsplasser og vurdere å pålegge veterinær lengre 
turnusopphold slik som i legetjenesten 
- Sikre kort vei til slakteri ved at maks transporttid for slaktedyr kortes 
inn. 

A619 Agder SV 3433 Legge til kulepunkt Innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt, med krav både til 
oppdretter og eier 

A620 Torgeir Knag Fylkesnes 3452 Legge til kulepunkt Utrede forbud mot egne merkevarer (EMV) 

A621 Miljøpolitisk utvalg 3471 Legge til kulepunkt Iverksette tiltak for å hindre at arter blir utrydda, for eksempel tiltak for 
kysttorsken. 

Fiskeri og havbruk 3453 
 

A622 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

3946-3947 Endre Endre: "• At faglige, sosiale og demokratiske rettigheter og miljøvern 
skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler som Norge 
inngår" 
Til: “At faglige, sosiale og demokratiske rettigheter, miljøvern og urfolks 
rettigheter skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler 
som Norge inngår.” 

A623 Trygve Roll-Hansen 3518 Legge til kulepunkt Innføre grunnrente for havbruk  

A624 Olav Olsen 3525 Legge til  Tillegg: For å hindre at rømt oppdrettslaks bidrar til genetisk 
forurensning, pålegges det at oppdrettsanlegg nær utsatte lakseelver 
bare bruker lakseyngel fra vedkommende lakseelv   



 

post@sv.no | sv.no 
SVs 24. ordinære landsmøte | 23.-25. april 2021        123 

 

A625 Tor Arne Rasmussen 3525 Endre Endre fra "Stille krav om at alle oppdrettsanlegg skal være rømningsfrie 
fra 2026. " 
Endre til: "Stille krav om at alle oppdrettsanlegg skal være rømmings 
sikre og utslippsfrie både for fiskeavføring og eventuell medisin bruk." 
 
Begrunnelse: Viktig å få oppdrettsanlegg utslippsfrie nå slipper de ut 
kloakk tilsvarende 18-20 millioner innbyggere. Samt at medisin bruk 
angående avlusing tar livet av reker og skalldyr i store områder. 

A626 Torgeir Knag Fylkesnes 3525 Endre Legg til "og utslippsfrie" så det blir: Stille krav om at alle oppdrettsanlegg 
skal være rømningsfrie og utslippsfrie fra 2026.  

A627 Einar Svendsen 3526 Endre Endres til: “Intensivere forskningsinnsatsen for (lokal) produksjon av 
lavtrofisk fiskefôr basert på marine planter (mikro- og makroalger) og dyr 
på laveste trofisk nivå (skjell, sekkedyr etc.), samt evt. dyrkete 
insektlarver. 

A628 Miljøpolitisk utvalg 3529-3530 Endre styrke kommunens anledning til å si nei til oppdrettsanlegg og til å stille 
strengere miljøkrav i egen kommune. 

A629 Marthe Hammer 3549 Legge til  Tillegg: "og en mindre del til fylkeskommunen" 

Friluftsliv og reiseliv 3551 
 

A630 Ringsaker lokallag  3566-3569 Endre Gjenopprette og styrke viktige områder for friluftsliv i nærområder, i 
strandsona, i bymarker og på fjellet gjennom aktiv arealplanlegging, 
oppkjøp av områder der allemannsretten ikke er tilstrekkelig, og å 
utarbeide en lov som sikrer etablering av utbyggingsgrenser rundt større 
byer.  

A631 Ingrid Fiskaa, Rogaland SV 3569 Legge til  Tillegg til punktet: Øke bevilgninger til offentlig kjøp av areal for 
allmenheten nær sjø og i byområdene. 
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A632 Tor Arne Rasmussen 3576 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt 3576: 
Øyeblikkelig stoppe alt salg av statens eiendommer. Statskog har flere ti 
år solgt ut våre felles eiendommer til høyst bydende. På høy tid at staten 
går motsatt vei og kjøper opp områder til felleskapet beste.  
 
Begrunnelse: Det som har skjedd i lang tid nå er egentlig en stor 
skandale, store frilufts arealer har sakte, sikkert, stille og rolig blitt solgt 
bort. På tid å gjøre motsatt kjøpe tilbake alt som er mulig. 

Bærekraftig økonomi og næring 3596 
 

A633 Sosialistisk Ungdom 3608 Legge til  Når vi lar profitt og økonomisk vekst bli et mål i seg vil det være umulig å 
skape en rettferdig og bærekraftig verden. Målet bør heller være en 
verden der menneskers livskvalitet og miljø settes over selskapers 
behov for evig økonomisk vekst. 
 
Med tilhørende kulepunkt på linje 3639:  
- gå vekk fra bruttonasjonalprodukt (BNP) som et mål på velstand, og 
heller vurdere velstand ut i fra befolkningens livskvalitet og samfunnets 
bærekraft.  

A634 Lars Haltbrekken 3613-3615 Endre Endre fra: "Ta initiativ til et bredt forlik i Stortinget om å øke Norges 
ressursproduktivitet og tallfeste et mål om rask reduksjon av Norges 
materielle fotavtrykk til et bærekraftig nivå." 
Endre til: "Øke Norges ressursproduktivitet og sette mål om å halvere 
Norges materielle fotavtrykk." 

A635 Sosialistisk Ungdom  3630-3631 Endre Gjennomgå momsregelverket for å fjerne moms på blant annet 
reparasjoner, reservedeler og utleie av utstyr.  
Begrunnelse: Det er utydelig om kutte betyr redusere eller fjerne. Vi 
ønsker å fjerne moms. 
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A636 Ingrid Opedal, Volda SV 3634-3635 Legge til  ...tilbud, og stimulere til kommunale gjenbruksverksteder. 

A637 Miljøpolitisk utvalg  3634-3635 Legge til  ...tilbud, og stimulere til kommunale gjenbruksverksteder. 

A638 Sosialistisk Ungdom  3639 Legge til kulepunkt Innføre et nasjonalt minstekrav for å kunne betegne produkter og 
aktiviteter som bærekraftige i tråd med sosiale og miljømessige forhold. 

A639 Miljøpolitisk utvalg 3639 Legge til kulepunkt Etablere krav til merking av levetid på varer med likelydende krav til 
garanti fra produsent. 

A640 Freddy André Øvstegård 3639 Legge til kulepunkt Utrede forbud mot å kaste usolgte varer, etter modell av den franske 
“produktkasteloven”. 

Transport 3708 
 

A641 Trygve Roll-Hansen 3711 Legge til  De fleste reiser er lokale, derfor behov for lokalt og regionalt sammen 
hengende el-bussnett med god og trygg tiknytning for gående og 
syklende, både i tett- og spredtbygde områder.  

A642 Hege Lothe  3715 Legge til  SV støtter byggingen av Stad skipstunell.  

A643 Gro Standnes og Bjørg 
Vatnedalen 

3717 Legge til  Ny setning etter siste setning: 
 
Internasjonalt freds- og nedrustningsarbeid er også en viktig del av 
mijøkampen 
 
Begrunnelse:  
I miljøomstillingene i Norge må våpenindustrien også omstilles på linje 
med oljeindustrien 
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A644 Jonny Edvardsen 3725 Stryke Punktet om å si nei til å erstatte kortbaneflyplasser med større flyplasser 
må strykes. Det gjenstår et mindre antall småflyplasser i Norge som 
teknisk kan erstattes med større flyplasser. To av disse mulige ligger i 
Nordland, det er da snakk om de to regionene Helgeland og Lofoten. 
Begge disse regionene har svært utfordrende geografiske forhold 
samferdselsmessig, og småflyplassene som eksisterer i dag gir et mye 
dyrere og dårligere transportilbud for disse regionene enn det som 
finnes i de fleste andre regioner i Norge, bortsett fra i deler av Finnmark. 
Dette gir utfordringer både for næringslivet, for offentlig sektor og for 
befolkningen generelt. Flytransport i Nord-Norge er i stor grad snakk om 
reising sørover, enten til storbyene i Norge, eller ut av landet. De fleste 
som reiser kombinerer altså småfly med større fly, eller andre 
transportmidler med større fly. På Helgeland velger svært mange å 
omgå problemet med dårlig flytilbud lokalt ved å kjøre bil til Bodø eller 
Trondheim for deretter å ta ordinære fly derfra. Det er absolutt ikke bra 
miljømessig,og er en ekstra belastning for de som har behov for å ta fly. 
Å redusere altall flykilometer i Norge bør komme via generelle tiltak som 
rammer alle, ikke ved spesielle tiltak som hindrer de regionene som 
henger etter å få et greit nok tilbud. 

A645 Sosialistisk Ungdom  3729 Legge til kulepunkt Utslippene fra kommersiell norsk innenriks luftfart skal reduseres med 
minimum 60 %. Norske anbudsruter skal ha el-fly krav i anbudene fra 
2025, forutsatt av at el-fly for kommersiell bruk blir sertifisert.  

A646 SVs funkisnettverk 3747 Legge til  Nytt kulepunkt 3747: Pålegge flyselskap som opererer i Norge om selv å 
dekke ledsager for funksjonshindrede der dette er pålagt. 

A647 Arne Nævra 3749-3750 Legge til Legge til "og mellom Nord- og Sør-Norge" i setningen, slik at punktet blir: 
"Utrede en progressiv flypassasjeravgift som øker jo flere flyvninger man 
tar i året. Nødvendige flyvninger på kortbanenettet og mellom Nord- og 
Sør-Norge skal skjermes." 
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A648 Freddy André Øvstegård og 
Andreas Sjalg Unneland 

3754 Legge til  Nytt kulepunkt: 
- Forby fossil privatfly-transport som ikke er begrunnet i liv, helse eller 
sikkerhet. 

A649 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

3763 Endre Endre: "Jernbanesatsing i samiske områder må skje etter konsultasjon 
med Sametinget, og på en måte som ivaretar reindrift og samiske 
rettigheter."  
Til: 
"Jernbanesatsing i samiske områder må skje etter konsultasjon med 
Sametinget. Det må være en forutsetning for eventuell utbygging at den 
kun gjennomføres på måter som ivaretar reindrift og samiske 
rettigheter." 

A650 Sosialistisk Ungdom  3777-3780 Endre Prioriterende bygging av følgende jernbanestrekninger: Bergensbanen i 
begge ender (Arna-Voss K5-alternativeet, og Ringeriksbanen), full 
utbygging av indre og ytre intercity med dobbeltspor hele veien og 
jernbanetunnel under Oslo, dobbeltspor på Ofotbanen samt opprusting 
Narvik stasjon, og gjenåpning av Randsfjordbanen. 

A651 Ringsaker lokallag  3777-3780 Endre Prioritere bygging av følgende jernbanestrekninger: Sammenhengende 
jernbane Kongsvinger-Gjøvik over Elverum, Hamar og Moelv, 
Bergensbanen i begge ender (Arna-Voss K5-alternativeet, og 
Ringeriksbanen), full utbygging av indre og ytre Iintercity med 
dobbeltspor hele veien, lokalstasjoner ved tettstedene langs 
dobbeltspora, og jernbanetunnel under Oslo, dobbeltspor på Ofotbanen 
samt opprusting av Narvik stasjon. 
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A652 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

3779-3780 Endre Endre: " og dobbeltspor på Ofotbanen samt opprusting av Narvik 
stasjon." 
Til: "opprusting av Narvik stasjon og dobbeltspor på Ofotbanen med 
tilstrekkelig sikring mot rein- og viltpåkjørsler." 
 
Begrunnelse: 
Ofotbanen går gjennom samisk reinbeiteland, og det er viktig at ei 
opprustning av banen ikke fører til flere rein- og viltpåkjørsler. Vi må 
understreke dette. 

A653 Karin Andersen og Arne 
Nævra 

3780 Legge til  Etter ....Narvik stasjon: og Kongsvingerbanen. 

A654 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

3781-3782 Endre Endre dette punktet: 
"Prioritere planlegging for snarlig realisering av Nord-Norge-banen og 
gjøre oppstartsarbeider på sammenkoplingen av Vestfoldbanen og 
Sørlandsbanen." 
 
Til følgende to punkter, med tillegg i første punkt: 
"Prioritere planlegging for snarlig realisering av Nord-Norge-banen med 
forbehold om at det ivaretar reindrift og samiske rettigheter. 
Gjøre oppstartsarbeider på sammenkoplingen av Vestfoldbanen og 
Sørlandsbanen." 
 
Begrunnelse: 
SVs Landsstyre har tidligere gjort vedtak om krav til Nord-Norge bane 
mtp samisk reindrift (https://www.sv.no/wp-
content/uploads/2019/09/vedtatt_reindrifta-og-nord-norgebanen.pdf). 
Forslaget viderefører vedtaket i Arbeidsprogrammet. 
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A655 Grete Wold, Camilla 
Eidsvold, Jørn Langeland, 
Sanja Pasovic, Kathy Lie, 
Christian Torset, Siv 
Furunes, Amy Brox Webber, 
Torgeir Knag Fylkesnes og 
Bjarne Rohde 

3781 Stryke Stryk "planlegging for snarlig". 

A656 Ringsaker lokallag  3781-3782 Endre Prioritere planlegging for snarlig realisering av Nord-Norge-banen og 
gjøre oppstartsarbeider på sammenkopling av Vestfoldbanen og 
Sørlandsbanen via Bratsbergbanen. 

A657 Sør-Varanger SV 3782 Legge til kulepunkt Jobber for en rask realisering av den arktiske jernbaneforbindelsen 
mellom Kirkenes og og Rovaniemi 

A658 Jørn Langeland, Reidar 
Folke Solberg, Ådne Naper, 
Heidi Bjerga, Eva-Tone 
Breivik, Eirik Faret 
Sakariassen, Ingrid Fiskaa, 
Arne Nævra 

3783 Legge til  Oppruste og ta i bruk flere sidebaner som Ålgårdbanen og Tinnosbanen. 

A659 Karin Andersen og Arne 
Nævra 

3784 Legge til  etter ...... dieseldrevne jernbanestrekningene: som Rørosbanen og 
Solørbanen 

A660 Arne Nævra og Ingrid Fiskaa 3785 Endre erstatte strekning med flertall: strekninger 

A661 Karin Andersen og Arne 
Nævra 

3788 Legge til kulepunkt -Utarbeide en ny, offensiv plan for gods på bane. Nye godsterminaler 
må bygges for å avlaste Alnabru og kjøre gods nordfra direkte til Sverige 
og ikke innom Oslo.  

A662 Sosialistisk Ungdom  3789 Endre Øke antall sovevogner og soveplasser i togene.  

A663 Ingrid Opedal, Volda SV 3798 Endre Ta initiativ til en oppdatert/ kvalitetssikra utredning av 
høyhastighetsbane i flerbrukskonsept... (som i linje 3761) 

A664 Møre og Romsdal SV 3798 Endre Endre til: Ta initiativ til en oppdatert/ kvalitetssikra utredning av 
høyhastighetsbane i flerbrukskonsept... (for å samsvare med linje 3761) 
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A665 Sosialistisk Ungdom  3798-3801 Endre Ta initiativ til en nordisk jernbanestrategi, med særlig fokus på det 
nordiske triangelet, Oslo-Stockholm-København/Malmø-Oslo, og 
forbindelser ut til resten av Europa. 

A666 Miljøpolitisk utvalg 3798 Endre Ta initiativ til en oppdatert og kvalitetssikra utredning av 
høyhastighetsbane i flerbrukskonsept mellom...  

A667 Rauma SV 3798 Endre Ta initiativ til en oppdatert/kvalitetssikre utredning av høyhastighetsbane 
i flerbrukskonsept.. (som i linje 3761) 

A668 Ingrid Opedal, Volda SV 3803 Legge til kulepunkt Ta sterke hensyn til natur, miljø og kulturarv ved utviklingen av 
jernbaneprosjektene, og sikre at disse medvirker til reduserte 
klimagassutslipp også når utslipp i byggefasen blir regnet med. 

A669 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

3803 Legge til kulepunkt Nytt punkt: 
"* Sikre at ved jernbaneutbygging i reindriftsområder deltar 
representanter for næringa og Sametinget fra starten av i prosessen 
med å bestemme traséer og tiltak. Kostnader knyttet til 
konsekvensutredning og tiltak må tas av utbygger, og ikke næring eller 
Sameting." 
 
Begrunnelse: 
Samiske reinbeiteområder omfatter store deler av Nord-Norge. Det vil 
være fatalt for reindrifta, og derigjennom for den samiske kulturens 
overlevelse, om Nord-Norge-banen bygges gjennom reinbeiteland uten 
tilstrekkelige sikringer mot reinpåkjørsler. Tilføyelsen gjenspeiler politikk 
vedtatt av SVs Landsstyre, 2019 (https://www.sv.no/wp-
content/uploads/2019/09/vedtatt_reindrifta-og-nord-norgebanen.pdf). 

A670 Rauma SV 3803 Legge til kulepunkt Ta sterke hensyn til natur, miljø og kulturarv ved utviklingen av 
jernbaneprosjektene, og sikre at disse medvirker til reduserte 
klimagassutslipp også når utslipp i byggefasen blir regnet med. 

A671 Sosialistisk Ungdom  3812 Endre Stoppe alle store veiprosjekt som legger opp til en økning i 
veitransporten. Nye veiprosjekt bør kun være begrunnet med klima 
og/eller rassikring. 
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A672 Arne Nævra 3821 Legge til kulepunkt Bedre trafikksikkerheten gjennom økt bruk av streknings-atk, 
politikontroller og andre tiltak som bedrer trafikantatferden.   (viktig for 
Trygg Trafikk) 

A673 Sandnes SV 3830 Endre Utrede ulike løsninger for veiprising for å sørge for reduksjon av 
biltrafikken. 

A674 Enebakk SV 3833-3836 Stryke Stryke punktet: "At veier i distriktet skal finansieres over skatteseddelen, 
og at bruken av bompenger reduseres, bompenger betyr i praksis at 
man kan snike i køen. I de tilfellene kommuner velger å bruke 
bompenger for å få realisert et prosjekt tidligere, skal dette ha lokal 
demokratisk forankring." 

A-D30   3853-3856   Sikre rask gjennomføring av viktige kollektivtiltak ved en 
investeringspakke for fullfinansiering av kollektivinvesteringer i 
storbyene.  
DISSENS 30: Et mindretall bestående av Ahamath, Ekeland, Fiskaa, 
Fredlund, Furunes, Pettersen, Rohde, Tollan Jordet og Vambheim vil 
stryke punktet over. 

A675 Einar Svendsen 3888 Legge til kulepunkt Utrede mulighetene for, der det egner seg, å bygge opp nettverk av 
hurtiggående passasjerbåter rundt de største byene. 
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A676 SVs funkisnettverk 3888 Legge til  Nytt kulepunkt:  
En Nasjonal TT-Ordning - SV skal jobbe for en nasjonal ordning for 
tilrettelagt transport (TT) 
 
Bakgrunn og begrunnelse  
Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-
ordningen) er et særskilt transporttilbud for personer som på grunn av 
nedsatt bevegelsesevne ikke kan benytte ordinær kollektivtransport, 
Eller som bor i områder med svært dårlig kollektivtilbud  Den inngår som 
del av det lokale kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene og 
Oslo kommune har ansvaret for. 
Da det er fylkeskommunene og Oslo som har ansvaret for dette, kan 
ordningen variere stort, antall reiser, egenandel, årlig beløp osv. Det kan 
være utfordrende for brukerne for ordningen og bruke TT-kortet sitt utne 
for sin hjemfylket. noen kort funker og andre ikke.  
Med en nasjonal ordning vil det være mye lettere for personer med 
nedsatt bevegelsesevne å reise, både lokalt og nasjonalt. Man trenger 
ikke å bekymre seg for om “kortet ditt funker” eller ikke, og man vet alltid 
hvordan egenandelen blir beregnet. 

A677 Arne Nævra 3903 Legge til kulepunkt Sette ned fartsgrensene på veier der mange sykler, og forebygge 
ulykker og skader gjennom økt hjelmbruk, bedre sykkelopplæring og 
informasjon.   (Viktig for Trygg trafikk) 
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Internasjonal politikk 3909 

 

A678 Gro Standnes og Bjørg 
Vatnedalen 

3913 Endre Ny tekst bør være: 
"menneskeretter, nedrustning og demokrati, ikke militære 
intervensjoner" 
 
Begrunnelse: 
SV bør gå helt klart imot bruk av internasjonale militære intervensjoner 

Internasjonal økonomi, handel og 
utvikling 

3918 
 

A679 Aila Emilie Kamaly, Maiken 
Sætran Lium, Oda Sofie 
Heien Larsen, Balder Alvær 
Olafsen 

3942 Endre ha full åpenhet om Norges deltakelse i forhandlinger om handel- og 
investeringsavtaler. Utkast til norske forhandlingsposisjoner må 
offentliggjøres og behandles av Stortinget. Både Norges posisjoner i 
forhandlingene, samt hvilke krav forhandlingspartnere stiller til Norge, 
skal offentliggjøres. 

A680 Torgeir Knag Fylkesnes 3943-3944 Endre Endre fra: “Gå imot TiSA-avtalen, som legger press på offentlige 
tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer demokratisk 
sjølbestemmelse.” 
Til “fortsatt avvise TISA-avtalen og andre initiativ som legger press på 
offentlige tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer 
demokratisk sjølbestemmelse.”  
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A681 Grünerløkka SV 3953 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt:  
- "SV skal jobbe for at menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og 
uavhengige rettssystemer skal være på plass før det inngås 
frihandelsavtaler." 
 
(Begrunnelse: Norge forhandler nå om frihandelsavtaler med land der 
det foregår utstrakt bruk av tvangsarbeid. Slike frihandelsavtaler vil aktivt 
støtte opp under disse regimene og øke overgrepene deres mot egen 
befolkning.) 

A682 Sosialistisk Ungdom  3958 Legge til kulepunkt At Norge sier nei til Mercosur-avtalen. 

A683 Trygve Roll-Hansen  3990 Legge til kulepunkt Innføre avgift på finanstransaksjoner i og ut av Norge. Gjeninnføre 
konsesjon for å flytte virksomheter ut av Norge.  

A684 Kari Elisabeth Kaski 4013 Legge til At Oljefondet og statlig eide selskaper ikke investerer i bedrifter som 
bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen truet natur.  

A685 Trygve Roll-Hansen 4031 Legge til kulepunkt   At Oljefondet erstatter utenlandske investeringer i Norge. 
'  At Oljefondet ikke finansierer oljeboring. 

A686 Gjermund Skaar 4050-4052 Endre Endre fra: "Fremme reform og demokratisering av Verdensbanken og 
IMF. SV vil endre måten stemmer fordeles på og representasjon i 
styrende organer, for å gi utviklingsland økt innflytelse." 
Endre til: "fremme reform av Verdensbanken og IMF for å gi 
utviklingsland økt innflytelse." 

A687 Grünerløkka SV 4091 Legge til  Legge til ordet "krig" slik at ny setning blir "Behovet for humanitær 
bistand som følge av krig, naturkatastrofer og menneskeskapte 
katastrofer." 
 
(Begrunnelse: Krigshandlinger og militære operasjoner medfører store 
bistandsbehov) 

A688 Bergen SV 4112 Legge til kulepunkt Sikre større grad av gjensidighet i internasjonaliseringssamarbeid i 
høyere utdanning i Norge og det globale sør. 
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A689 Bergen SV 4114 Legge til kulepunkt Styrke utviklingssamarbeid som «fisk for utvikling» og andre 
havsatsninger. 

A690 Kari Elisabeth Kaski og Lars 
Haltbrekken 

4120-4122 Endre Endre "videreutvikle til "Trappe opp" . I tillegg: slett følgende setning: " 
Satsingen skal ha som et hovedmål å bidra til å bekjempe fattigdom." 

A691 anders.ekeland@online.no 4120-4122 Endre Regnskogssatsingen videreføres ikke. Det finnes i de aktuelle landene 
foreløpig ikke politisk vilje på regjeringsnivå til effektiv og sosialt 
retteferdig regnskogsbevaring til at midlene har tilstrekkelig effekt. SV er 
grunnleggende skeptisk til at rike land kjøper seg fri gjennom slike 
prosjekter og vil forby all handel med utslippskvoter basert på slike 
prosjekter (offsets).  

A692 Vedis Vik 4120 Legge til  Videreutvikle og styrke regnskogssatsingen. Finansieringen av 
regnskogbevaring må ikke bli en del av kvotehandelen eller brukes for å 
unngå kutt i egne utslipp.  

A693 Vedis Vik 4121-4122 Stryke Setningen strykes, satsingen skal fortsatt ha som hovedmål stabilt klima, 
bevart naturmangfold og bærekraftig utvikling.  

A694 Karin Andersen 4128 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "At Norge skal jobbe for et internasjonal regelverk for 
beskyttelse av klimaflyktninger og internt fordrevne som følge av 
naturkatastrofer og ødeleggelse av naturlige leveområder." 

A695 Karin Andersen 4128 Endre Stryke kulepunktet på linje 4534-4535 og legge inn nytt kulepunkt på 
linje 4128: Utrede hvordan rettigheter til klimaflyktninger skal håndteres 
slik at personer ikke skal returneres til katastroferammede områder 
dersom deres liv og helse vil være i fare, og gi opphold på humanitært 
grunnlag. 

A696 Vedis Vik 4132-4133 Stryke Setningen strykes.  

A697 Einar Svendsen 4147 Legge til kulepunkt Bidra til oppbygging av kompetanse og kapasitet til å utnytte solenergi 
og til dels vindenergi for ulike samfunnsformål, deriblant produsere nok 
rent drikkevann og vann til økt matproduksjon. 
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A698 Bergen SV 4147 Legge til kulepunkt Utviklingssamarbeid innen forvaltning må styrkes innen felt som helse, 
utdanning, miljø, landbruk, fiskeri, olje, skatt, korrupsjonsbekjempelse, 
vannkraft mm. 

Fred, forsvar og nedrustning 4148 
 

A699 Grünerløkka SV 4208 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt:  
- "SV er mot at Kina skal få sete i Arktisk Råd." 
 
(Begrunnelse: Kina har økt sine internasjonale ambisjoner, også i Arktis. 
Selv om Kina ikke grenser til havet i Arktis viser stormakten stadig større 
interesse for nordområdene. Kinesisk tilstedeværelse i nordområdene vil 
øke stormaktsspillet i våre nærområder og være en sikkerhetstrussel for 
Norge. I Sør-Kina har Kina gjort krav på 85% av havområdene i strid 
med havretten.) 

A700 Enebakk SV 4239-4242 Stryke Stryke punktet: "Arbeide for felles nordisk deltagelse i internasjonale 
operasjoner. De nordiske landa bør utdype det militære samarbeidet sitt 
i utenlandsoperasjoner ved at styrker som sendes ut blir fellesnordiske 
og at man i større grad deler på kostnadene ved utenlandsoperasjoner." 
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A-D31   4247-4268   Et nasjonalt forsvar 
En sjølstendig forsvarspolitikk er nøkkelen til å sikre vår egen 
suverenitet og lavspenning i våre nærområder. SV ønsker et sterkt 
nasjonalt forsvar, med særlig vekt på kyst- og nordområdene, og med 
balanse mellom forsvarsgrenene. Innkjøp av kampfly og uvettige 
effektiviseringskrav har bidratt til å svekke denne balansen. SV vil ha en 
styrket landmakt basert på fleksible enheter med tilstedeværelse i hele 
landet. Vi er avhengige av et sterkt sjøforsvar som både kan håndtere 
trusselsituasjoner, sørge for beredskap og hevde norsk suverenitet i en 
tid der havområdene våre i større grad blir en del av en farlig 
stormaktsrivalisering. Vi må øke både Kystvaktas og marinens 
seilingsdøgn i nord. SV vil styrke forsvaret på en nøktern og 
utgiftsbevisst måte, i tråd med de reelle forsvarspolitiske utfordringene 
Norge har. SV vil ikke binde Norge til et utgiftsmål satt av NATO, men vil 
til enhver tid gjøre egne vurderinger av behov som må møtes for å 
styrke Norges forsvarsevne. 
DISSENS 31: Et mindretall bestående av Ahamath, Barstad, Ekeland, 
Grønland, Holmås Eidsvoll, Skaar og Øygard vil erstatte tittel og 
avsnittet over (linje 4247-4258) med tittel og avsnittet under (linje 4262-
4268): 
 Et defensivt forsvar 
SV ønsker nedrustning og avspenning. Vi ønsker et folkeforsvar som gir 
bedre samfunnsberedskap og tilstedeværelse i hele landet. SV vil 
omprioritere ressurser for å styrke marinen, Kystvakta, overvåkning av 
grenseområder, Hæren, Heimevernet og kraftig redusere utgiftene til 
utenlandsoppdrag. Norges forsvarsutgifter per innbygger er allerede 
nest størst i NATO. SV vil redusere de totale bevilgningene til forsvaret 
for å frigjøre midler som kan brukes på andre gode, offentlige formål. 

A701 Gro Standnes og Bjørg 
Vatnedalen 

4259-4262 Støtte til dissens Dissens nr 31 støttes 
Begrunnelse Overskriften og teksten i dissensen tydeliggjør retningen 
på SVs politikk, ikke minst i nordområdene 
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A-D32   4278-4285   - Sikre et sterkt nasjonalt forsvar. SV ønsker å erstatte et forsvar 
innrettet mot NATO4279 operasjoner med et sterkt nasjonalt forsvar. 
- Styrke Sjøforsvaret og ha flere seilingsdøgn i nord. 
- Styrke Hæren og Heimevernet for å øke den norske forsvarsevnen. 
DISSENS 32: Et mindretall bestående av Ahamath, Barstad, Ekeland, 
Grønland, Holmås Eidsvoll, Skaar og Øygard vil erstatte de tre 
kulepunktene over med kulepunktet under: 
-Redusere utgiftene til forsvars- og militærapparatet. 

A702 Bergen SV 4280 Legge til kulepunkt Utrede alternativer til NATO-medlemskap. 

A703 Gro Standnes og Bjørg 
Vatnedalen 

4283-4285 Støtte til dissens Dissens 32 støttes 
Begrunnelse:  
Dissensen gjenspeiler på en bedre måte innholdet i kapitlets innledning 
enn det flertallsinnstillingen gjør 

A704 Audun Lysbakken 4287-4288 Endre Endre fra: "Sette ned en forsvarskommisjon om endringer i det 
sikkerhetspolitiske bildet, Norges rolle og forsvarspolitiske endringer 
som konsekvens av dette.” 
Endre til: "Kreve at forsvarskommisjonen får et bredt mandat og en bred 
sammensetning for å sikre en åpen debatt om endringer i det 
sikkerhetspolitiske bildet." 

A705 Bergen SV 4298 Legge til kulepunkt Utarbeide strategier for sivilt eller ikke-voldsforsvar. 

A706 Gro Standnes og Bjørg 
Vatnedalen 

4308-4309 Stryke Stryk leddsetningen "og deltakelse i fredsbevarende operasjoner i FN-
regi" 
 
Begrunnelse: 
SV bør gå klart imot internasjonal konfliktløsning gjennom bruk av våpen 
og militærmakt. Våpen og vold rammer grusomt - både folk og miljø 
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A707 Gro Standnes og Bjørg 
Vatnedalen 

4315-4316 Endre Setningen endres til: 
At norsk deltakelse i militære operasjoner i andre land må unngås, også 
de under FNs ledelse og med FN-mandat 
 
Begrunnelse: 
 
Sv bør gå imot internasjonal konfliktløsning gjennom bruk av våpen og 
militærmakt. Våpen og vold rammer grusomt - både folk og miljø 

A708 Gro Standnes og Bjørg 
Vatnedalen 

4324  Legge til  Tilføyelse, slik at setningen endres til: 
Norge må ta initiativ til internasjonal avvikling og omstilling av 
våpenindustrien 
 
Begrunnelse: 
 
I og med at Norge er blant verdens ledende våpenprodusenter, er det 
nødvendig med en politikk som tar sikte på å forhindre produksjon av 
drapsmaskiner 

A709 Grünerløkka SV 4324 Legge til  Legge til en ny setning etter punktum på linje 4324: "Norge må ta initiativ 
til internasjonal avvikling og omstilling av våpenindustrien." 

A710 Grünerløkka SV 4328 Legge til kulepunkt Legge til nytt kulepunkt:  "Internasjonale og norske 
mineryddingsprogram intensiveres" 
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A711 Gro Standnes og Bjørg 
Vatnedalen 

4333 Legge til  Ny setning legges til: 
SV er imot at norsk våpenindustri skal produsere eller delta i 
produksjonen av autonome våpensystemer, og går inn for et 
internasjonalt forbud mot slike våpen 
 
Begrunnelse: 
Vi har hentet begrunnelsen hos Norsk Folkehjelp: 
"Autonome våpensystemer er våpensystemer som kan operere helt på 
egenhånd uten meningsfull menneskelig kontroll over avgjørelser om liv 
og død. Slike våpen er under utvikling og utgjør en stor fare for 
menneskeheten"   

A712 Grünerløkka SV 4333 Legge til  Ny setning legges til: "SV er imot at norsk våpenindustri skal produsere 
eller delta i produksjonen av autonome våpensystemer." 

A713 Jørgen Hammer Skogan 
(Lillestrøm SV) 

4342 Legge til kulepunkt "Avvikle norsk våpeneksport på sikt." 

A714 Gro Standnes og Bjørg 
Vatnedalen 

4363 Legge til  Ett ord tilføyes helt først på linja: 
"produksjon" 
 
Begrunnelse: 
I og med at Norge er blant verdens ledende våpenprodusenter, er det 
nødvendig med en politikk som tar sikte på å forhindre produksjon av 
drapsmaskiner.  

A715 Grünerløkka SV 4363 Legge til  Legge til "produksjon" på begynnelsen av linja slik at ny tekst blir: 
"produksjon, utvikling, overføring og bruk av dødelige autonome 
våpensystemer, [...].  
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Demokrati, menneskeretter og 
internasjonalt samarbeid 

4368 

 

A716 Audun Lysbakken 4383-4384 Endre Endre fra: "At Norge som medlem av FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022 
skal være en tydelig stemme for folkeretten og menneskerettene." 
Endre til: "At Norge som medlem av FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022 
skal være en tydelig og uredd stemme for klimainnsats, folkeretten og 
menneskerettigheter." 

A717 EU/EØS-utvalget 4420 Legge til  Storbritannias nye handels- og samarbeidsavtale med EU viser at det 
finnes flere ulike måter å ordne forholdet til EU på enn gjennom EØS. 
Utenfor EU har Norge og Storbritannia gjensidig interesse av et 
bærekraftig fiskerisamarbeid for å avvise EUs forsøk på å forsyne seg 
av ressurser som ikke tilhører EU. 

A718 For SVs Samepolitiske Råd: 
Mikkel Berg-Nordlie, 
Ragnhild Freng Dahle, Hilde 
MG Danielsen, Lina Maria 
Karlsen, Kim-Alexander 
Olsen, Inga Marie Nymo 
Riseth, Theo Johan Vælidalo 

4444 Legge til kulepunkt "Gi fullt medlemskap for Samisk Parlamentarisk Råd i Nordisk råd." 
 
Begrunnelse: 
Samisk Parlamentarisk Råd (organet som forener Sametingene i Norge, 
Sverige og Finland) har observatørrett i Nordisk Råd men ønsker fullt 
medlemskap. Prinsippet om at kun suverene stater skal ha fullt 
medlemskap er allerede avveket fra i flere tilfeller: Åland, Færøyene og 
Grønland har fått fullt medlemskap. Samene er en urfolksnasjon i 
Norden som har sitt eget demokratiske organ, og burde være inkludert 
på lik linje med de tre ikke-suverene nasjonene Åland, Færøyene og 
Grønland. 

A719 Mahmod Ahmad - Ullensaker 
SV 

4457 Legge til kulepunkt I en rekke land diskrimineres og forfølges etniske, religiøse og andre 
minoriteter av regimer og/eller av voldelige religiøse ekstremister. Ingen 
skal utsettes for diskriminering eller forfølgelse basert på deres etnisitet, 
kjønn, klasse, seksuell legning, tro eller livssyn. 
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A720 Audun Lysbakken og Freddy 
André Øvstegård 

4464-4465 Endre Endre fra: "..., og Vest-Saharas krav om en folkeavstemning om sitt eget 
lands uavhengighet." 
Endre til: "..., og Vest-Saharas rett til en folkeavstemning om sitt eget 
lands uavhengighet." 

A721 Kvinnepolitisk utvalg 4472 Endre Endre punkt på linje 4472 fra følgende tekst, "Øke støtten til 
sivilsamfunnsorganisasjoner og -aktører" til ny tekst: "Øke støtten til 
sivilsamfunnsorganisasjoner og -aktører, særlig innen fag- og 
kvinnebevegelsen." 

A722 Grünerløkka SV 4472 Legge til kulepunkt Legge til nytt kulepunkt: 
-  "SV skal føre en utenrikspolitikk som støtter FNs 
menneskerettighetserklæring, FN-konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter og FN-konvensjonen om folkemord. SV skal jobbe for at den 
nåværende normaliseringsavtalen med Kina sies opp eller 
reforhandles." 
 
(Begrunnelse: Hele menneskerettighetssystemet innenfor FN og 
Europarådet er lagt opp slik at man har rett og plikt til å observere og 
kritisere de enkelte landenes menneskerettighetsbrudd. Med denne 
avtalen har Norge sagt at de har en rett til å kritisere alle andre land, 
utenom Kina.) 

A723 Kvinnepolitisk utvalg 4476-4478 Endre Endre linjene 4476-4478 fra "At støtte til kvinners likestilling og 
rettigheter skal være en prioritet for Norge i våre internasjonale 
engasjement, og en integrert del av norske bilaterale og internasjonale 
samarbeid. Særlig støtten til seksuelle og reproduktive rettigheter er 
under press" til følgende tekst: "At støtte til kvinners likestilling og 
rettigheter skal være en prioritet for Norge i våre internasjonale 
engasjement, og en integrert del av norske bilaterale og internasjonale 
samarbeid. Seksuelle og reproduktive rettigheter er under press. Det er 
derfor viktig at Norge gir politisk og økonomisk støtte til organisasjoner 
som sikrer prevensjon og trygg abort." 
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A724 Mahmod Ahmad - Ullensaker 
SV 

4487 Legge til kulepunkt At Norge skal være en pådriver for å styrke rettighetene til og å beskytte 
undertrykte etniske, seksuelle, klasse og tros- og livssynsminoriteter. 

A725 Rauma SV 4499 Legge til kulepunkt Vi vil øke samarbeidet  med organisasjoner/parti på begge sider i 
Palestinakonflikten, som ønsker varig løsning og fred. 

A726 Rauma SV 4500 Legge til kulepunkt SV fordømmer handlinger som går utover sivile enten der er utført av 
PLO, Hamas, IDF eller andre organisasjoner/myndigheter i Palestina 
konflikten. 

A727 Enebakk SV 4512 Legge til  At Norge støtter demokratiske bevegelser som kjemper for demokrati og 
rettferdighet i eget land. Norge må spesielt overvåke fascistiske regimer 
innen NATO, militærregimer og ettpartistater og forby eksport til slike 
land. 

A728 Grünerløkka SV 4512 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt:  
- "SV støtter det taiwanske folks rettigheter til selv å velge sine ledere og 
tilknytning." 
 
(Begrunnelse: Taiwan har aldri vært en del av Folkerepublikken Kina. 
De har et velfungerende demokrati med blant annet de beste LGBT-
rettighetene i Asia. I Hongkong har Kina vist at «Ett land – to systemer» 
ikke er en realitet. SV bør støtte det eneste demokratiske landet i Sino-
sfæren.) 

A729 Karin Andersen, Kari 
Elisabeth Kaski og Lars 
Haltbrekken 

4526-4529 Legge til Legge til i slutten av kulepunktet: "UNHCR sin tolkning av 
flyktningkonvensjonen legges til grunn. " 

A730 Karin Andersen, Kari 
Elisabeth Kaski og Lars 
Haltbrekken 

4526-4529 Legge til Legge til i slutten av kulepunktet: "SV er imot innstramminger i asylretten 
som innebærer et skille mellom konvensjonsstatus og subsidiær 
beskyttelse. Bruken av midlertidige tillatelse skal ikke økes, men tvert 
imot minskes. Retten til familiegjenforening skal gjøres enklere og 
billigere, ikke begrenses.  " 
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A731 Karin Andersen, Kari 
Elisabeth Kaski og Lars 
Haltbrekken 

4531-4533 Legge til Legge til i slutten av kulepunktet: "Antallet bør minst tilsvare det FN ber 
oss om å ta imot. " 

A732 Karin Andersen, Kari 
Elisabeth Kaski og Lars 
Haltbrekken 

4536-4540 Legge til Legge til «med høye ankomster» etter land slik at det står «…fra land 
med høye ankomster, som Italia og Hellas.» 

A733 Karin Andersen, Kari 
Elisabeth Kaski og Lars 
Haltbrekken 

4544 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt: "Senke botidskravet for å få permanent oppholdstillatelse 
tilbake til 3 år" 

A734 Sosialistisk Ungdom  4545 Legge til  Hindre rasistiske og islamofobiske organisasjoner å oppnevne 
medlemmer til UNE. 

A735 Karin Andersen, Kari 
Elisabeth Kaski og Lars 
Haltbrekken 

4545 Endre Endre fra: "Innføre topartsprosess i Utlendningsnemda (UNE)." 
Endre til: "Erstatte Utlendingsnemnda med en flyktningdomstol som 
sikrer topartsprosess, kontradiksjon og mer muntlighet. " 

A736 Vidar Ekehaug, på vegne av 
styret i Sandnes SV 

4546 Legge til kulepunkt Sikre like rettigheter for konvensjonsflyktninger og flyktninger med rett til 
subsidiær beskyttelse. 

A737 Vidar Ekehaug, på vegne av 
styret i Sandnes SV 

4549 Legge til  Redusere botidskravet for permanent oppholdstillatelse for flyktninger. 

A738 Karin Andersen, Kari 
Elisabeth Kaski og Lars 
Haltbrekken 

4556 Flytte og endre Flytte punktet fra 2619-2620 og slå det sammen med puntket på 4556 
slik at punktet blir: "Innføre en amnestiordning for mennesker som har 
oppholdt seg i Norge i over 10 år og gi mennesker med midlertidig 
opphold og ureturnerbare adgang til midlertidig arbeidstillatelse. 

A739 Karin Andersen, Kari 
Elisabeth Kaski og Lars 
Haltbrekken 

4556 Legge til Legge til «som staten ikke har klart å returnere» etter «… i Norge i over 
10 år», slik at punktet blir: 
"Innføre en amnestiordning for mennesker som har oppholdt seg i Norge 
i over 10 år som staten ikke har klart å returnere." 
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A740 Karin Andersen, Kari 
Elisabeth Kaski og Lars 
Haltbrekken 

4557 Legge til Barn på flukt 
Vi har et særlig ansvar for å gi trygghet og gode rammer til barn på flukt. 
Søknader som involverer barn, må prioriteres. Barn som søker asyl 
alene, er en spesielt sårbar gruppe og har derfor et spesielt behov for 
beskyttelse og omsorg. SV mener at barnevernet bør ha ansvar for alle 
enslige mindreårige asylsøkere, for å sikre at alle barn får den 
omsorgen, tryggheten og barnefaglige oppfølgingen de har krav på. 
Barn kan aldri stilles til ansvar for foreldrenes handlinger. Barnets beste 
må gå foran innvandringspolitiske hensyn. 
  
SV vil: 
- Sikre gjennom regelverksendringer at hensynet til barnets beste skal 
ha større vekt i alle saker som angår barn, og skal veie tyngre enn 
innvandringspolitiske hensyn. 
- Sikre barns rett til å bli hørt. Barn må snakkes med i alle saker som 
gjelder barn, for eksempel ved utvisning av en forelder. I saker hvor det 
er barn involvert, må barn få selvstendige fri rettshjelpsrettigheter, og ha 
en sakkyndig som vurderer barnets beste. 
- Innføre en egen saksbehandlingsgaranti for barn, for å sørge for særlig 
rask og trygg behandling av saker som involverer barn. Styrke den 
barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden. 
- Sikre at alder tillegges vekt i saker som gjelder ungdom som har fylt 18 
år, men fortsatt er sårbare på grunn av ung alder og at de er i 
barnevernets omsorg. 
- Fjerne ordningen med å gi midlertidige tillatelser til enslige mindreårige 
asylsøkere. Dersom barn ikke har omsorgspersoner så har de krav på 
beskyttelse og skal få opphold. 
- Overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år 
til barnevernet 
- At barn ikke skal frihetsberøves i lukkede mottak, heller ikke ved 
tvangsretur. Alternative løsninger skal tas i bruk frem til uttransport. 
- Lovfeste retten til barnehageplass for barn på asylmottak. 
- Kartlegge situasjonen for lengeværende barn i mottak regelmessig, og 
sette inn eventuelle nødvendige tiltak for å sikre barnas 
omsorgssituasjon. 
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-  Sikre etterforskning og oppfølging når barn forsvinner fra asylmottak. 
- Slutte med begrensede tillatelser til barn generelt. 
 
Punktene på linje 1422 og 1388 slettes slik at de ikke står dobbelt 

A741 Einar Svendsen 4562 Legge til kulepunkt Sikre vesentlig bedre mottak og integrering av innvandrere. Kartlegge 
kompetanse slik at de (som har mulighet) raskt får bidra med sin 
arbeidskraft. 
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A742 Sosialistisk Ungdom  4562 Legge til kulepunkt · Sikre barns rett til å bli hørt. Barn må snakkes med i alle saker som 
gjelder barn, for eksempel ved utvisning av en forelder. I saker hvor det 
er barn involvert, må barn få selvstendige fri rettshjelpsrettigheter, og ha 
en sakkyndig som vurderer barnets beste.  
· Ha en egen saksbehandlingsgaranti for barn for å sørge for særlig rask 
og trygg behandling av saker som involverer barn.  
· At barn ikke skal frihetsberøves i lukkede mottak, heller ikke ved 
tvangsretur. Alternative løsninger skal tas i bruk frem til uttransport.  
· Gjennomføre en uavhengig gjennomgang av UNEs praksis i saker til 
lengeværende barn.  
· Kartlegge situasjonen for lengeværende barn i mottak regelmessig, og 
sette inn eventuelle nødvendige tiltak for å sikre barnas 
omsorgssituasjon. 

A743 Vestland SV 4562 Legge til  Løsninger for lengeboende asylsøkere og ID løse flyktninger.  

A744 kvinnepolitisk utvalg 4562 Legge til kulepunkt Nytt kulepunkt på linje 4562:  
"-Støtte initiativer som arbeider mot menneskesmugling og seksuelle 
overgrep mot kvinner på flukt" 

A745 kvinnepolitisk utvalg 4562 Legge til kulepunkt legge til nytt kulepunkt:  
"- Gi beskyttelse til kvinner som fengsles på grunn av abort, samt utrede 
muligheten for å tilby abort til kvinner fra land hvor dette er straffbart." 

Uten linjenummer 
  

A746 Karim Allahweysi ------------------------
------ 

en uttalelse    
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A747 Ullensaker SV 6 Departementets 
vurdering og 

forslag 6.1  

endre evt stryke.  (Høringsnotat om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet 
Sendt på høring: 22. desember 2020 Høringsfrist: 22. mars 2021) 
 
Innhold i høringsinnspillet  
Vi er enige i problembeskrivelsen og intensjonen, og synes det er svært 
bra at det jobbes så omfattende med å sikre rettigheter til barn i 
barnevernet. Vi mener derimot at løsningsforslaget som foreligger ikke 
vil løse problemet. I det følgende kommenterer vi denne påstanden. 
Hvilket problem forsøker man å løse?  
Barn og ungdoms psykiske og fysiske helse er ikke godt nok kartlagt 
ved plassering utenfor hjemmet. Dette er grundig beskrevet i 
høringsnotatet og kommenteres ikke ytterligere her.  
Vi vurderer at følgende elementer i forslaget er problematisk:  
1. 1)  Uheldig tidspunkt for helsekartlegging. Det foreslås at 
kartleggingen bør skje når barneverntjenesten beslutter å sende saken 
om omsorgsovertakelse til Fylkesnemnda. Vi mener at tidspunktet vil 
hindre gjennomføring av en trygg og valid utredning fordi både barn og 
foreldre antakelig er i krise. Usikkerheten rundt konsekvenser av 
utredningen kan også påvirke kvaliteten. Vi mener at alle andre 
tidspunkt for kartlegging før eller etter plassering ville vært bedre enn det 
som foreslås.  
2. 2)  Uheldig organisering. Det foreslås å opprette et tverrfaglig 
sammensatt eksternt team. Vi mener at et slikt team dessverre kan bidra 
til å styrke den systematiske diskontinuiteten tjenestene er preget av i 
dag. Vi ser ikke hvordan et eksternt team skal bidra til sømløse 
overganger mellom allerede eksisterende tjenester og nettverk, som 
skole, barnehage, PPT, fastlege, helsetjenester, fotballtrenere og andre 
som kjenner barnet best. Vi ser ikke at CARE-evalueringen er 
tilstrekkelig relevant som beslutningsgrunnlag i dette forslaget, da barna 
i den målgruppa allerede var plassert utenfor hjemmet.  
 
3) Fare for ansvarspulverisering. Forslaget legger opp til at 
barneverntjenesten skal be Bufetat om å vurdere om 
barnet/ungdommen trenger en helsekartlegging hos et eksternt 
tverrfaglig team. Vi vurderer at dette er unødvendig byråkratisk og kan 
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føre til forvirring og ansvarspulverisering for langt unna barnets naturlige 
miljø.  
Alternativt forslag til løsning  
En helsekartlegging bør koordineres i god tid før eller i løpet av de første 
månedene etter plassering. Kartleggingen bør verken utsette barnet for 
unødvendig mye undersøkelser eller være så mangelfull at utfordringer 
ikke oppdages. For å få til dette bør man ta utgangspunkt i allerede 
eksisterende informasjon.  
Analyse av allerede eksisterende informasjon fra barnet selv og 
kommunale aktører  
En kjent problembeskrivelse er at helse- og omsorgsbehovet til barnet 
ikke er godt nok kjent ved plassering. Barneverntjenesten får lite bistand 
fra andre tjenester til å samle, vurdere og analysere all tilgjengelig 
informasjon. I tillegg er det vanlig med hyppige saksbehandlerbytter. 
Dermed kan det være utfordrende for barneverntjenesten å få kontinuitet 
i arbeidet med å vurdere behovet til barnet/ungdommen. Mange runder 
med bekymringsmeldinger, undersøkelser, henleggelser, nye meldinger, 
tiltak og kanskje til slutt en omsorgsovertakelse gjør imidlertid 
kommunene til en enorm informasjonsbank. Dessuten er den aller 
viktigste informanten barnet/ungdommen selv. De kan ofte svare på hva 
de trenger, eller si hvem som kjenner dem godt nok til å svare for dem.  
Dermed sikres barnets stemme uavhengig av om barnet ønsker å være 
tilstede i prosessen eller ikke. Det er barnets behov for kontinuerlig 
utviklingsstøtte som er avgjørende. Tjenesten formes etter hva barnet 
trenger, ikke omvendt.  
Konklusjon: Vi støtter intensjonen og beskrivelsen av problemene, men 
er uenig i det foreliggende forslag til løsning.  
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