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Delte innstiller fra Landsstyrets behandling av endringsforslag til arbeidsprogrammet. I 
MyMeet er det kun flertallets innstilling som ligger inne, denne oversikten viser hvilke forslag 
Landsstyret var delt på og som derfor legges fram til debatt og aktiv votering under 
Landsmøtets behandling.  
 
 

Kap 2 Arbeidsliv 

Forslags 
nr 

Linjenr Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.2-A1331   Dette kommer klart til uttrykk ved lønnsdumping og 
sosial dumping av arbeidsinnvandrere til Norge 
gjennom bemanningsbransjen og mest brutalt i 
arbeidskriminalitet og tvangsarbeid. 
Arbeidsinnvandrere blir pressa til å ta arbeid for lønn og 
arbeidsvilkår langt under det som ellers er akseptert i 
Norge. Dette undergraver hele det norske systemet for 
lønnsdanning og faglige rettigheter. Fagrørsla og den 
organiserte arbeiderklassen må styrke sin kampkraft 
for snu denne trenden. Arbeidsinnvandrere må aktivt 
verves til fagrørsla, gis posisjoner og inviteres til å delta 
i klassekampen for å bevare og utvide arbeidsfolks 
rettigheter og inntekt.  

Tiltredes ikke 

#7.2-A1333  Endre: "Gjennom mange år har «arbeidslinja» ligget til 
grunn for arbeids- og sosialpolitikken i Norge. Den ble 
innført som en del av den nyliberale offensiven, der 
arbeidsløshet ikke lenger ble behandlet som det 
samfunnsproblemet den utgjør, men som et individuelt 
ansvar. Mangelen på arbeidsplasser er ikke problemet i 
denne tenkinga, det er den arbeidsløse selv som er 
problemet. «Arbeidslinja» har som forutsetning at «det 
skal lønne seg å jobbe». I realiteten lønner det seg så 
godt som alltid å jobbe." til  
 
“Gjennom mange år har «arbeidslinja» ligget til grunn 
for arbeids- og sosialpolitikken i Norge. Ut fra navnet 
høres det ut som ei linje for å skaffe folk arbeid, men 

Tiltredes ikke 

innholdet i arbeidslinja er å redusere ytelsene til å alle 
som er for syke til å ha arbeid, og til dem som har blitt 
pressa ut av et arbeidsliv som bare har plass til de 
friskeste. Arbeidslinja sier at det skal lønne seg å jobbe. 
Stående alene virker dette logisk, men i et arbeidsliv 
hvor nyliberalismen stadig tar større plass fører den til 
mistenkeliggjøring av den gruppa som står svakest i 
arbeidslivet. Arbeidslinja straffer de syke, i et forsøk på 
å ta «snylterne». Rødt tror på integriteten til mennesker, 
og mener at arbeidslinja fører til mer sykdom og 
dermed virker mot sin hensikt. Veien tilbake til 
arbeidslivet går ikke gjennom trange kår og økonomisk 
usikkerhet. Dette vil kun føre til mer lidelse, og dytte 
sårbare mennesker lenger ut i uføret. 

#7.2-
A2704 - vs. 
#7.2-
AG0270 

 Flertall på innstiller på følgende formulering:   
“a. Retten til arbeid må gjøres reell. Arbeidslivet må 
åpnes opp for flere uten formell yrkeskompetanse. Det 
må gis tilbud og støtte til kurs/utdanning eller 
omskolering.” 
 
Mindretall på innstiller på følgende formulering:  
«Bruke trepartsamarbeidet for å utdanne og gi 
fagopplæring til personer som mangler 
formalkompetanse. Sterk satsing på arbeidsretta 
norskkurs for innvandrere.»  

 

#7.2-A1816  Nytt punkt k: Retten for tillitsvalgte til å delta i 
ledergrupper o.l. på alle nivåer må inn i hovedavtalene 

Tiltredes ikke 

#7.2-
A3496 

 Ny teknologi må utnyttes for å tilrettelegge for at flere 
kan delta og lykkes i arbeidslivet. Bla. Verktøy for 
dysleksi og dyskalkuli. 

Tiltredes ikke 

#7.2-A1334  endre: "og vil delta i kampen for et organisert arbeidsliv 
der arbeiderne får mer makt" til "og anerkjenner og 
støtter ei kamplinje, som er villig til å utfordre den 
rådende samarbeidslinja i fagbevegelsen " 

Delvis 
ivaretatt 
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MyMeet er det kun flertallets innstilling som ligger inne, denne oversikten viser hvilke forslag 
Landsstyret var delt på og som derfor legges fram til debatt og aktiv votering under 
Landsmøtets behandling.  
 
 

Kap 2 Arbeidsliv 

Forslags 
nr 

Linjenr Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.2-A1331   Dette kommer klart til uttrykk ved lønnsdumping og 
sosial dumping av arbeidsinnvandrere til Norge 
gjennom bemanningsbransjen og mest brutalt i 
arbeidskriminalitet og tvangsarbeid. 
Arbeidsinnvandrere blir pressa til å ta arbeid for lønn og 
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for snu denne trenden. Arbeidsinnvandrere må aktivt 
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grunn for arbeids- og sosialpolitikken i Norge. Den ble 
innført som en del av den nyliberale offensiven, der 
arbeidsløshet ikke lenger ble behandlet som det 
samfunnsproblemet den utgjør, men som et individuelt 
ansvar. Mangelen på arbeidsplasser er ikke problemet i 
denne tenkinga, det er den arbeidsløse selv som er 
problemet. «Arbeidslinja» har som forutsetning at «det 
skal lønne seg å jobbe». I realiteten lønner det seg så 
godt som alltid å jobbe." til  
 
“Gjennom mange år har «arbeidslinja» ligget til grunn 
for arbeids- og sosialpolitikken i Norge. Ut fra navnet 
høres det ut som ei linje for å skaffe folk arbeid, men 

Tiltredes ikke 

innholdet i arbeidslinja er å redusere ytelsene til å alle 
som er for syke til å ha arbeid, og til dem som har blitt 
pressa ut av et arbeidsliv som bare har plass til de 
friskeste. Arbeidslinja sier at det skal lønne seg å jobbe. 
Stående alene virker dette logisk, men i et arbeidsliv 
hvor nyliberalismen stadig tar større plass fører den til 
mistenkeliggjøring av den gruppa som står svakest i 
arbeidslivet. Arbeidslinja straffer de syke, i et forsøk på 
å ta «snylterne». Rødt tror på integriteten til mennesker, 
og mener at arbeidslinja fører til mer sykdom og 
dermed virker mot sin hensikt. Veien tilbake til 
arbeidslivet går ikke gjennom trange kår og økonomisk 
usikkerhet. Dette vil kun føre til mer lidelse, og dytte 
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A2704 - vs. 
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“a. Retten til arbeid må gjøres reell. Arbeidslivet må 
åpnes opp for flere uten formell yrkeskompetanse. Det 
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«Bruke trepartsamarbeidet for å utdanne og gi 
fagopplæring til personer som mangler 
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#7.2-A1816  Nytt punkt k: Retten for tillitsvalgte til å delta i 
ledergrupper o.l. på alle nivåer må inn i hovedavtalene 

Tiltredes ikke 

#7.2-
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 Ny teknologi må utnyttes for å tilrettelegge for at flere 
kan delta og lykkes i arbeidslivet. Bla. Verktøy for 
dysleksi og dyskalkuli. 
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#7.2-A1334  endre: "og vil delta i kampen for et organisert arbeidsliv 
der arbeiderne får mer makt" til "og anerkjenner og 
støtter ei kamplinje, som er villig til å utfordre den 
rådende samarbeidslinja i fagbevegelsen " 

Delvis 
ivaretatt 
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#7.2-
A4056  

 Nytt underkapittel: 2.X Et ikke-diskriminerende 
arbeidsliv b) Alle skal møte et inkluderende språk i 
arbeidshverdagen  

Tiltredes ikke 

#7.2-
A3180  
 

 Endre: Dette er sosial dumping som må bekjempes 
med alle midler. til: Bemanningsbransjen og andre 
arbeidsgivere som stadig bryter ned norske lønns og 
arbeidsvilkår må bekjempes gjennom streik, blokade 
samt annen politisk og faglig kamp. Rødt vil støtte 
fagrørsla og arbeide for breie allianser i kampen mot 
sosial dumping. 

Delvis 
ivaretatt 

#7.2-A3193 
-  
 

 Nytt avsnitt 2.5.1 2.5.1 Arbeidslivskriminalitet og 
tvangsarbeid Tvangsarbeid og arbeidslivskriminalitet er 
det mest brutale uttrykket for kapitalismen. Denne 
formen for grov utnytting råker i stor grad 
arbeidsinnvandrere, men politi og offentlige etater er 
verken rusta for å stanse problemet eller beskytte 
arbeidsinnvandrere.  

Delvis 
ivaretatt 

#7.2-A1292 
#7.2-A1294  
#7.2-A1295  
#7.2-A1296  
#7.2-A1297 

 Nytt avsnitt: "Franchise Per dags dato finnes det ingen 
norsk franchiselov som beskytter franchisetaker (FT) og 
ansatte fra de store franchisekjedene (FK). Ifølge norsk 
rett er FT og FG likeverdige forretningspartnere, men 
manglende lovverk gjør at denne retten ikke 
overholdes. Derfor har FT ingen rettsbeskyttelse mot 
store kjeder, og fungerer i praksis som butikksjefer med 
fullt ansvar for økonomi, ansatte, HMS, varelager, 
husleie og lønn, ofte uten å kunne påvirke prisnivå, 
lønnsbetingelser, vareutvalg eller mengde varer. Dette 
bidrar til å skape svært utrygge og dårlige 
arbeidsforhold for FT og arbeidstakere, mens de store 
bedriftene tar minimal risiko. 
 

● "jobbe for å få vedtatt en ny franchiselov som 
skal sikre franchisetaker rettigheter som 
medeier, og sikre rett til medbestemmelse når 
det gjelder innkjøp, lønnsbetingelser etc. 

Tiltredes ikke 

● Utenlandske franchisegivere må respektere den 
norske modellen med fagorganiserte ansatte 

● franchisetaker skal ikke kunne sies opp uten 
grunn 

● ved overtagelse skal franchisegiver overta alle 
ansatte den avgående franchisetaker har og 
sikre at de har lovlig arbeidskontrakt 

 
 
 

Kap 4 

Forslags 
nr 

Forslagstekst Flertallets 
innstilling 

#7.4-
A3643 
 
vs 
 
#7.4-
AG0571 

Flertallet innstiller på:  
 
Den andel av befolkningen som har behov for et godt helse- og 
omsorgstilbud vil 
av naturlige grunner øke med alder. Helseteknologi må være et 
supplement til, og ikke en 
erstatning for, menneskelig omsorg. Ambisjonen om at eldre 
skal kunne bo hjemme så 
lenge som mulig må ikke brukes som sparetiltak og 
unnskyldning for å ikke tilby nok 
behandlingsplasser på sykehjem eller andre institusjoner. Rødt 
vil arbeide for at alle skal 
få et fullverdig helsetilbud og mulighet for omsorg både hjemme 
og på sykehjem når det 
er behov for det. 
 
Mindretallet innstiller på:  
#7.4-A3643  
4.5 Eldreomsorg og helsepolitikk for eldre 
Alderspensjonistene vil øke i både i antall og andel av 
befolkningen i mange år framover. 
Mange pensjonister har god helse og deltar mye i frivillig arbeid, 
også innen 
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#7.2-
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 Nytt underkapittel: 2.X Et ikke-diskriminerende 
arbeidsliv b) Alle skal møte et inkluderende språk i 
arbeidshverdagen  

Tiltredes ikke 

#7.2-
A3180  
 

 Endre: Dette er sosial dumping som må bekjempes 
med alle midler. til: Bemanningsbransjen og andre 
arbeidsgivere som stadig bryter ned norske lønns og 
arbeidsvilkår må bekjempes gjennom streik, blokade 
samt annen politisk og faglig kamp. Rødt vil støtte 
fagrørsla og arbeide for breie allianser i kampen mot 
sosial dumping. 

Delvis 
ivaretatt 
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rett er FT og FG likeverdige forretningspartnere, men 
manglende lovverk gjør at denne retten ikke 
overholdes. Derfor har FT ingen rettsbeskyttelse mot 
store kjeder, og fungerer i praksis som butikksjefer med 
fullt ansvar for økonomi, ansatte, HMS, varelager, 
husleie og lønn, ofte uten å kunne påvirke prisnivå, 
lønnsbetingelser, vareutvalg eller mengde varer. Dette 
bidrar til å skape svært utrygge og dårlige 
arbeidsforhold for FT og arbeidstakere, mens de store 
bedriftene tar minimal risiko. 
 

● "jobbe for å få vedtatt en ny franchiselov som 
skal sikre franchisetaker rettigheter som 
medeier, og sikre rett til medbestemmelse når 
det gjelder innkjøp, lønnsbetingelser etc. 

Tiltredes ikke 

● Utenlandske franchisegivere må respektere den 
norske modellen med fagorganiserte ansatte 

● franchisetaker skal ikke kunne sies opp uten 
grunn 

● ved overtagelse skal franchisegiver overta alle 
ansatte den avgående franchisetaker har og 
sikre at de har lovlig arbeidskontrakt 

 
 
 

Kap 4 

Forslags 
nr 

Forslagstekst Flertallets 
innstilling 

#7.4-
A3643 
 
vs 
 
#7.4-
AG0571 

Flertallet innstiller på:  
 
Den andel av befolkningen som har behov for et godt helse- og 
omsorgstilbud vil 
av naturlige grunner øke med alder. Helseteknologi må være et 
supplement til, og ikke en 
erstatning for, menneskelig omsorg. Ambisjonen om at eldre 
skal kunne bo hjemme så 
lenge som mulig må ikke brukes som sparetiltak og 
unnskyldning for å ikke tilby nok 
behandlingsplasser på sykehjem eller andre institusjoner. Rødt 
vil arbeide for at alle skal 
få et fullverdig helsetilbud og mulighet for omsorg både hjemme 
og på sykehjem når det 
er behov for det. 
 
Mindretallet innstiller på:  
#7.4-A3643  
4.5 Eldreomsorg og helsepolitikk for eldre 
Alderspensjonistene vil øke i både i antall og andel av 
befolkningen i mange år framover. 
Mange pensjonister har god helse og deltar mye i frivillig arbeid, 
også innen 
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eldreomsorgen, hvor det offentlige burde ha bidratt i større grad. 
Helsa svekkes med 
alderen, og i dag lever mange lenger med en eller flere kroniske 
sykdommer og 
sammensatte fysiske og psykiske helseutfordringer. Dermed vil 
behovet for omsorgs- og 
helsetjenester for eldre øke. Dette behovet møtes med et press 
om at «alle skal bo 
hjemme lengst mulig». Det, sammen med store forhåpninger til 
helseteknologi, brukes 
som sparetiltak og unnskyldning for å ikke bygge ut tilbud de 
eldre trenger og vil nyte 
godt av. Offentlige aldershjem er bygd ned, og terskelen for å få 
plass på sykehjem er 
blitt svært høy, mens eldresentre trues med nedleggelser. 
Samtidig øker tilbudet om 
private sykehjemsplasser og omsorgstilbud for de som har råd. 
Faren for ensomhet og 
utrygghet blant eldre med dårlig økonomi øker. Helseteknologi 
kan være et supplement, 
ikke en erstatning, for menneskelig omsorg. Forebygging og 
behandling som fysisk 
aktivitet, god ernæring, god behandling av medisinske tilstander, 
samt psykologisk og 
sosial støtte kan motvirke at eldre blir hjelpetrengende og får 
reduserte leveutsikter. Rødt 
vil arbeide for en offentlig eldreomsorg der alle skal få et 
fullverdig helsetilbud og sikres 
omsorg tilpasset den enkeltes behov og ønsker. 
 

#7.4-A4068 d. Utvikle boformer tilpasset eldre menneskers behov. Omsorg+ 
skal ikke erstatte 
sykehjem, men utvikles som tilpasset boform for eldre som 
ønsker et enklere liv med 
mulighet for mer sosial kontakt. 
 

Tiltres ikke 

#7.4-A1188 Nytt kulepunkt: Tiltres ikke 

"Det skal jobbes for etablering av lavterskel samtaletilbud med 
for eksempel psykiatrisk 
sykepleier eller annet helsepersonell, for mennesker som 
opplever symptomer på 
depresjon, angst eller andre psykiske vansker i alle kommuner. 
Dette vil virke 
forebyggende, og kan sørge for at noen får hjelp så tidlig at de 
slipper å henvises til 
psykiatrien. Ved store avstander, bør tilbudet gis desentralisert 
eller hjemme hos 
bruker." 
 

#7.4-A1072 Alle kommuner skal ha lett tilgjengelig tilbud ved psykiske kriser, 
som f.eks "Rask 
psykisk helsehjelp" 
 

Tiltres ikke 

#7.4-A3477 Tilleggsforslag: Nytt kulepunkt etter kulepunkt f: «Utarbeide 
nasjonale rammer for 
ettervern som kommunene har plikt til å kunne tilby» 
 

Tiltres ikke 

#7.4-A1093 Nytt punkt: 
Alle rusavhengige må få tilbud om kontakt med 
erfaringskonsulent. 
 

Tiltres ikke 

 
 
 

Kap 6 Barnehage 

Forslags 
nr 

Forslagstekst Flertallets 
innstilling 

4. #7.6-
A2595 
 
vs 
 

Flertallet innstiller på: G0812 Arbeide for at det sikres at 
kommersielle og ideelle barnehager har lønns-, 
arbeids- og pensjonsvilkår minst på linje med ansatte i offentlige 
barnehager. 
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eldreomsorgen, hvor det offentlige burde ha bidratt i større grad. 
Helsa svekkes med 
alderen, og i dag lever mange lenger med en eller flere kroniske 
sykdommer og 
sammensatte fysiske og psykiske helseutfordringer. Dermed vil 
behovet for omsorgs- og 
helsetjenester for eldre øke. Dette behovet møtes med et press 
om at «alle skal bo 
hjemme lengst mulig». Det, sammen med store forhåpninger til 
helseteknologi, brukes 
som sparetiltak og unnskyldning for å ikke bygge ut tilbud de 
eldre trenger og vil nyte 
godt av. Offentlige aldershjem er bygd ned, og terskelen for å få 
plass på sykehjem er 
blitt svært høy, mens eldresentre trues med nedleggelser. 
Samtidig øker tilbudet om 
private sykehjemsplasser og omsorgstilbud for de som har råd. 
Faren for ensomhet og 
utrygghet blant eldre med dårlig økonomi øker. Helseteknologi 
kan være et supplement, 
ikke en erstatning, for menneskelig omsorg. Forebygging og 
behandling som fysisk 
aktivitet, god ernæring, god behandling av medisinske tilstander, 
samt psykologisk og 
sosial støtte kan motvirke at eldre blir hjelpetrengende og får 
reduserte leveutsikter. Rødt 
vil arbeide for en offentlig eldreomsorg der alle skal få et 
fullverdig helsetilbud og sikres 
omsorg tilpasset den enkeltes behov og ønsker. 
 

#7.4-A4068 d. Utvikle boformer tilpasset eldre menneskers behov. Omsorg+ 
skal ikke erstatte 
sykehjem, men utvikles som tilpasset boform for eldre som 
ønsker et enklere liv med 
mulighet for mer sosial kontakt. 
 

Tiltres ikke 

#7.4-A1188 Nytt kulepunkt: Tiltres ikke 

"Det skal jobbes for etablering av lavterskel samtaletilbud med 
for eksempel psykiatrisk 
sykepleier eller annet helsepersonell, for mennesker som 
opplever symptomer på 
depresjon, angst eller andre psykiske vansker i alle kommuner. 
Dette vil virke 
forebyggende, og kan sørge for at noen får hjelp så tidlig at de 
slipper å henvises til 
psykiatrien. Ved store avstander, bør tilbudet gis desentralisert 
eller hjemme hos 
bruker." 
 

#7.4-A1072 Alle kommuner skal ha lett tilgjengelig tilbud ved psykiske kriser, 
som f.eks "Rask 
psykisk helsehjelp" 
 

Tiltres ikke 

#7.4-A3477 Tilleggsforslag: Nytt kulepunkt etter kulepunkt f: «Utarbeide 
nasjonale rammer for 
ettervern som kommunene har plikt til å kunne tilby» 
 

Tiltres ikke 

#7.4-A1093 Nytt punkt: 
Alle rusavhengige må få tilbud om kontakt med 
erfaringskonsulent. 
 

Tiltres ikke 

 
 
 

Kap 6 Barnehage 

Forslags 
nr 

Forslagstekst Flertallets 
innstilling 

4. #7.6-
A2595 
 
vs 
 

Flertallet innstiller på: G0812 Arbeide for at det sikres at 
kommersielle og ideelle barnehager har lønns-, 
arbeids- og pensjonsvilkår minst på linje med ansatte i offentlige 
barnehager. 
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#7.6-
AG0812 

 
 
Mindretallet innstiller på: 2595 Private barnehager som ikke tilbyr 
tariffavtaler med minimum samme lønns-, 
arbeids- og pensjonsvilkår som de offentlige barnehagene skal 
ikke få offentlig støtte. 
 
 
 

   

   

   

 
 

Kap 7 Skole 

Forslags 
nr 

Forslagstekst Flertallets 
innstilling 

3. #7.7-
A2609 
 
vs 
 
#7.7-
AG0834 

Flertallet innstiller på: G0834 Barna bør sikres skjermfri tid i løpet 
av skoledagen samtidig som lærerne har 
metodefrihet i undervisningen. 
 
Mindretallet innstiller på:  
2609 Skolen skal være en arena for mange ulike læringsformer, 
og elevene skal lære å 
bruke ulike verktøy og arbeidsmåter. Digitale hjelpemidler vil 
passe i noen situasjoner og 
ikke i andre. Det er viktig at alle arbeidsformer får god plass og at 
lærernes metodefrihet 
sikres. Muligheten til å bruke praktiske og estetiske 
arbeidsformer må styrkes. Fysisk 
aktivitet må være en naturlig del av skoledagen og skjermbruk 
må ikke fortrenge praktisk 
og fysisk læringsarbeid. Ikke tiltredelse 
 

 

 
 
 

4. #7.7-
A1359 

Tillegg til avsnittet i linje 832-835: 
Overordnet sett mener Rødt at barn i barnehage og i småskolen 
(1.-4. trinn) ikke bør 
ustyres med hver sin digitale enhet i skolen. 

Tiltres ikke 

#7.7-A2625, 
 
vs 
 #7.7-
AG0862 

Flertallet innstiller på:  
G0862 Barn skal få mulighet til å utvikle tegnspråk og å følge 
undervisning på tegnspråk, 
barn skal ha rett på pensumbøker i punktskrift, og det må gis 
tilbud om skolering slik at 
skoler kan bli dysleksivennlige. 
 
Mindretallet innstiller på:  
2625 Biten om dysleksi flyttes til 7.1 (se eget forslag) og 
gjenværende tekst endres til: 
Hørselshemmede skal få mulighet til å lære og utvikle eget 
tegnspråk og å følge 
undervisning på tegnspråk. Synshemmede elever skal ha rett til 
pensumbøker i 
punktskrift og få mulighet til å lære å lese punktskrift.  
 

 

#7.7-A2665,  
 
vs 
 
#7.7-
AG0882 

Flertallet innstiller på:  
G0882 Det trengs nye dokumentasjonssystemer som kan 
erstatte dagens karaktersystem 
 
Mindretallet innstiller på:  
2665 Rødt vil erstatte dagens karaktersystem. Vi trenger 
vurderingssystemer som bidrar 
til faglig utvikling hos eleven og dokumentasjonssystemer som 
tydelig viser hvilke 
faglige kunnskaper elever har. 
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#7.6-
AG0812 

 
 
Mindretallet innstiller på: 2595 Private barnehager som ikke tilbyr 
tariffavtaler med minimum samme lønns-, 
arbeids- og pensjonsvilkår som de offentlige barnehagene skal 
ikke få offentlig støtte. 
 
 
 

   

   

   

 
 

Kap 7 Skole 

Forslags 
nr 

Forslagstekst Flertallets 
innstilling 

3. #7.7-
A2609 
 
vs 
 
#7.7-
AG0834 

Flertallet innstiller på: G0834 Barna bør sikres skjermfri tid i løpet 
av skoledagen samtidig som lærerne har 
metodefrihet i undervisningen. 
 
Mindretallet innstiller på:  
2609 Skolen skal være en arena for mange ulike læringsformer, 
og elevene skal lære å 
bruke ulike verktøy og arbeidsmåter. Digitale hjelpemidler vil 
passe i noen situasjoner og 
ikke i andre. Det er viktig at alle arbeidsformer får god plass og at 
lærernes metodefrihet 
sikres. Muligheten til å bruke praktiske og estetiske 
arbeidsformer må styrkes. Fysisk 
aktivitet må være en naturlig del av skoledagen og skjermbruk 
må ikke fortrenge praktisk 
og fysisk læringsarbeid. Ikke tiltredelse 
 

 

 
 
 

4. #7.7-
A1359 

Tillegg til avsnittet i linje 832-835: 
Overordnet sett mener Rødt at barn i barnehage og i småskolen 
(1.-4. trinn) ikke bør 
ustyres med hver sin digitale enhet i skolen. 

Tiltres ikke 

#7.7-A2625, 
 
vs 
 #7.7-
AG0862 

Flertallet innstiller på:  
G0862 Barn skal få mulighet til å utvikle tegnspråk og å følge 
undervisning på tegnspråk, 
barn skal ha rett på pensumbøker i punktskrift, og det må gis 
tilbud om skolering slik at 
skoler kan bli dysleksivennlige. 
 
Mindretallet innstiller på:  
2625 Biten om dysleksi flyttes til 7.1 (se eget forslag) og 
gjenværende tekst endres til: 
Hørselshemmede skal få mulighet til å lære og utvikle eget 
tegnspråk og å følge 
undervisning på tegnspråk. Synshemmede elever skal ha rett til 
pensumbøker i 
punktskrift og få mulighet til å lære å lese punktskrift.  
 

 

#7.7-A2665,  
 
vs 
 
#7.7-
AG0882 

Flertallet innstiller på:  
G0882 Det trengs nye dokumentasjonssystemer som kan 
erstatte dagens karaktersystem 
 
Mindretallet innstiller på:  
2665 Rødt vil erstatte dagens karaktersystem. Vi trenger 
vurderingssystemer som bidrar 
til faglig utvikling hos eleven og dokumentasjonssystemer som 
tydelig viser hvilke 
faglige kunnskaper elever har. 
 
 
 

 



10

#7.7-A1621,  
 
vs 
 
#7.7-
AG0887 

Flertallet innstiller på: G0887 Læremidler og 
undervisningsmateriale må gjøres tilgjengelig digitalt, også på 
nynorsk. 
 
 
Mindretallet innstiller på: 1621 tilføye ”både på papir og” før 
”digitalt”  
 

 

#7.7-A3504 Kreve at faglige ledere og andre med opplæringsansvar i 
godkjente lærebedrifter 
gjennomfører kurs i veiledning av lærlinger. Fylkeskommunene 
skal påse at godkjente 
lærebedrifter har fullført kurs før nye lærekontrakter godkjennes. 
 

Tiltres ikke 

#7.7-A2656 Stryk pkt a) Et skolemiljø fritt for mobbing er helt grunnleggende, 
og det må innføres en 
uavhengig, nasjonal klageinstans i saker som omhandler 
mobbing, trakassering, rasisme 
og andre brudd på opplæringslovens §9a 
 

Tiltres ikke 

#7.7-A3195, 
 
vs 
 #7.7-
AG0832 

Flertallet innstiller på:  
 
G0832 Digitale hjelpemidler brukes stadig mer i skolen uten at 
man i tilstrekkelig grad 
kjenner konsekvensene av den økte digitaliseringen. Det er viktig 
med en kritisk 
tilnærming og en pedagogisk begrunnet bruk av digitale 
hjelpemidler. Barna bør sikres 
skjermfri tid i løpet av skoledagen samtidig som lærerne har 
metodefrihet i 
undervisningen.  
 
 
Mindretallet innstiller på:  
3195 Samfunnet blir stadig mer digitalisert og det er viktig at 
elevene blir lært opp til å 

 

bruke digitale hjelpemidler. De digitale hjelpemidlene åpner en 
verden av muligheter for 
både lærere og elever. Samtidig er det viktig med en kritisk 
tilnærming og en pedagogisk 
begrunnet bruk av digitale hjelpemidler. Barna bør sikres 
skjermfri tid i løpet av 
skoledagen samtidig som lærerne har metodefrihet i 
undervisningen. 
 

   

 
 
 

Kap 8 Fagskoler, høyskoler og universitet 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.8-A3203, 
 
vs 
 #7.8-
AG1047 

Flertallet innstiller på: g1047 Kvinneperspektiv inn på 
pensum i alle relevante fag. 
 
 
Mindretallet innstiller på:  
 
3203 Linje 1047 byttes ut med "«Kunnskap om kjønn, 
seksualitet, normer og normkritikk 
må inkluderes og forsterkes på alle fagområder, og 
særlig i helse- og sosialfagene, de 
pedagogiske fagene og de juridiske fagene.»  

 

#7.8-A3208 Det øremerkes egne midler til forskning som 
omhandler spesielt det å være skeiv med 
minoritetsbakgrunn. 
 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 9 Trygder og NAV 
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#7.7-A1621,  
 
vs 
 
#7.7-
AG0887 

Flertallet innstiller på: G0887 Læremidler og 
undervisningsmateriale må gjøres tilgjengelig digitalt, også på 
nynorsk. 
 
 
Mindretallet innstiller på: 1621 tilføye ”både på papir og” før 
”digitalt”  
 

 

#7.7-A3504 Kreve at faglige ledere og andre med opplæringsansvar i 
godkjente lærebedrifter 
gjennomfører kurs i veiledning av lærlinger. Fylkeskommunene 
skal påse at godkjente 
lærebedrifter har fullført kurs før nye lærekontrakter godkjennes. 
 

Tiltres ikke 

#7.7-A2656 Stryk pkt a) Et skolemiljø fritt for mobbing er helt grunnleggende, 
og det må innføres en 
uavhengig, nasjonal klageinstans i saker som omhandler 
mobbing, trakassering, rasisme 
og andre brudd på opplæringslovens §9a 
 

Tiltres ikke 

#7.7-A3195, 
 
vs 
 #7.7-
AG0832 

Flertallet innstiller på:  
 
G0832 Digitale hjelpemidler brukes stadig mer i skolen uten at 
man i tilstrekkelig grad 
kjenner konsekvensene av den økte digitaliseringen. Det er viktig 
med en kritisk 
tilnærming og en pedagogisk begrunnet bruk av digitale 
hjelpemidler. Barna bør sikres 
skjermfri tid i løpet av skoledagen samtidig som lærerne har 
metodefrihet i 
undervisningen.  
 
 
Mindretallet innstiller på:  
3195 Samfunnet blir stadig mer digitalisert og det er viktig at 
elevene blir lært opp til å 

 

bruke digitale hjelpemidler. De digitale hjelpemidlene åpner en 
verden av muligheter for 
både lærere og elever. Samtidig er det viktig med en kritisk 
tilnærming og en pedagogisk 
begrunnet bruk av digitale hjelpemidler. Barna bør sikres 
skjermfri tid i løpet av 
skoledagen samtidig som lærerne har metodefrihet i 
undervisningen. 
 

   

 
 
 

Kap 8 Fagskoler, høyskoler og universitet 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.8-A3203, 
 
vs 
 #7.8-
AG1047 

Flertallet innstiller på: g1047 Kvinneperspektiv inn på 
pensum i alle relevante fag. 
 
 
Mindretallet innstiller på:  
 
3203 Linje 1047 byttes ut med "«Kunnskap om kjønn, 
seksualitet, normer og normkritikk 
må inkluderes og forsterkes på alle fagområder, og 
særlig i helse- og sosialfagene, de 
pedagogiske fagene og de juridiske fagene.»  

 

#7.8-A3208 Det øremerkes egne midler til forskning som 
omhandler spesielt det å være skeiv med 
minoritetsbakgrunn. 
 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 9 Trygder og NAV 
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Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.9-A1828 Nytt punkt g. (resten forskyves): 
AAP-mottakere som søker om uføretrygd skal ikke få 
AAP automatisk avsluttet ved 
avslag på uføretrygd. I stedet skal NAV ved avslag kalle 
inn søkeren til en samtale med 
mål om å stake ut veien videre. Automatisk forlengelse 
av AAP under behandling av 
søknad om uføretrygd skal utvides til å også gjelde 
under behandling av klage på avslag. 
 

Tiltres ikke 

#7.9-A1830 Mindretallsforslag (stemmelikhet i laget): 
Tillegg til 9.1.j: 
Lavere sjukefravær fjernes som mål i IA-avtalen. 
 

Tiltres ikke 

#7.9-A2515 Saksbehandlingstidene på klager må ned. Det må 
innføres en maks tid på 
klagebehandling i hver instans på maks 12 uker. 
 

Tiltres ikke 

  
 

 

 
 

Kap 10 Pensjon 

Forslags 
nr 

Linjenr Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.10-A3138  «Funksjonshemmedes organisasjoner skal være 
representert i Norsk 
Pasientskadeerstatning (NPE)s saksbehandling. I dag 
er den enkelte pasient sjanseløs 
 
overfor NPEs forhalingstaktikk og rutinemessige anking 
av alle rettsavgjørelser som går i 

Tiltres ikke 

pasientens favør.» 

 
 

Kap 11 Klima 

Forslags 
nr 

Linjenr Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.11-
AG1230 - 
vs #7.11-
A5003 - ● 
#5003 - 
1230 
Komité 
#G1230 - 
1230 G 

 
 

Flertallet innstiller på: Norge skal kutte sine utslipp med 
60% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå, og 
være et nullutslippssamfunn innen 2050 Ikke tiltredelse 
Vs 5003 Komiteforslag til forslagsnummer 
 
Mindreltallet på:  #7.11-A1746. Norge skal kutte sine 
utslipp med 70% innen 2030, sammenlignet med 
1990-nivå, og være et nullutslippssamfunn innen 2050. 

 

#7.11-
A2931  
 

 Nytt punkt f. (øvrige punkt forskyves): f. Statlig satsning 
på forskning på thoriumkraftverk som en del av 
framtidas globale klima- og energiløsning. 

Tiltredes ikke 

 
 
 

Kap 12 Natur 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.12-
A3139  
 

Tillegg: "Der det er mulig skal kraftledninger graves ned i 
grunnen så framt det ikke kommer i konflikt med andre 
miljøhensyn. Eksisterende kraftledninger ag høyspentmaster 
skal, der det er mulig, demonteres og legges ned i grunnen. 

Tiltredes 
ikke 

#7.12-
A1913 
 

Nytt kulepunkt: Håndheve 100 meters byggeforbud langs 
strand, sjø og vassdrag. I tettbygd strøk skal byggeforbud 
håndheves minimum 20 meter fra elvers hovedløp og 
minumum 12 meter fra sideløp, gjeldende også for 
volumutvidelse av eksisterende bebyggelse. 

Tiltredes 
ikke 
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Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.9-A1828 Nytt punkt g. (resten forskyves): 
AAP-mottakere som søker om uføretrygd skal ikke få 
AAP automatisk avsluttet ved 
avslag på uføretrygd. I stedet skal NAV ved avslag kalle 
inn søkeren til en samtale med 
mål om å stake ut veien videre. Automatisk forlengelse 
av AAP under behandling av 
søknad om uføretrygd skal utvides til å også gjelde 
under behandling av klage på avslag. 
 

Tiltres ikke 

#7.9-A1830 Mindretallsforslag (stemmelikhet i laget): 
Tillegg til 9.1.j: 
Lavere sjukefravær fjernes som mål i IA-avtalen. 
 

Tiltres ikke 

#7.9-A2515 Saksbehandlingstidene på klager må ned. Det må 
innføres en maks tid på 
klagebehandling i hver instans på maks 12 uker. 
 

Tiltres ikke 

  
 

 

 
 

Kap 10 Pensjon 

Forslags 
nr 

Linjenr Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.10-A3138  «Funksjonshemmedes organisasjoner skal være 
representert i Norsk 
Pasientskadeerstatning (NPE)s saksbehandling. I dag 
er den enkelte pasient sjanseløs 
 
overfor NPEs forhalingstaktikk og rutinemessige anking 
av alle rettsavgjørelser som går i 

Tiltres ikke 

pasientens favør.» 

 
 

Kap 11 Klima 

Forslags 
nr 

Linjenr Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.11-
AG1230 - 
vs #7.11-
A5003 - ● 
#5003 - 
1230 
Komité 
#G1230 - 
1230 G 

 
 

Flertallet innstiller på: Norge skal kutte sine utslipp med 
60% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå, og 
være et nullutslippssamfunn innen 2050 Ikke tiltredelse 
Vs 5003 Komiteforslag til forslagsnummer 
 
Mindreltallet på:  #7.11-A1746. Norge skal kutte sine 
utslipp med 70% innen 2030, sammenlignet med 
1990-nivå, og være et nullutslippssamfunn innen 2050. 

 

#7.11-
A2931  
 

 Nytt punkt f. (øvrige punkt forskyves): f. Statlig satsning 
på forskning på thoriumkraftverk som en del av 
framtidas globale klima- og energiløsning. 

Tiltredes ikke 

 
 
 

Kap 12 Natur 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.12-
A3139  
 

Tillegg: "Der det er mulig skal kraftledninger graves ned i 
grunnen så framt det ikke kommer i konflikt med andre 
miljøhensyn. Eksisterende kraftledninger ag høyspentmaster 
skal, der det er mulig, demonteres og legges ned i grunnen. 

Tiltredes 
ikke 

#7.12-
A1913 
 

Nytt kulepunkt: Håndheve 100 meters byggeforbud langs 
strand, sjø og vassdrag. I tettbygd strøk skal byggeforbud 
håndheves minimum 20 meter fra elvers hovedløp og 
minumum 12 meter fra sideløp, gjeldende også for 
volumutvidelse av eksisterende bebyggelse. 

Tiltredes 
ikke 
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#7.12-
A5003 

Rovdyr skal sikres sin plass i det norske økosystement med 
levedyktig populasjon og forbud mot jakt i rovdyrsoner. Det skal 
utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for store rovdyr. 

tiltredes 

#7.12-
A3611  
 

Kapittel 12.2 «Artsmangfold og levedyktige bestander», inn 
som pkt c, på linje 1342: «Det er viktig å håndheve rovdyrforliket 
ved at potensielle skadedyr tas ut i tråd med forliket for å 
ivareta befolkninga i rovdyrutsatte områder.  

tiltredes 

#7.12-
A4151 
 

Kapittel 12.2 «Artsmangfold og levedyktige bestander», inn 
som pkt d: Det skal være lav terskel for felling av rovvilt i 
beiteprioriterte områder, og det skal være høy terskel for uttak i 
rovviltprioriterte områder». 

tiltredes 

#7.12-
A3623  

Pkt. e. Villreinen skal forvaltas ut frå reinens eigenverdi og som 
ein viktig ressurs for jakt, menneskemat, kulturlandskap, 
kulturarv og biologisk mangfald. 

tiltredes 

#7.12-
A1056  
 

12.2.g Tllegg, nytt punkt: " I utmark skal beiting prioriteres for å 
utnytte de enorme beiteressursene og for å sikre det 
biologiske mangfoldet av planter." 

tiltredes 

7.12-
A18324152, 
4153, 4154, 
4155, 4156, 
4157, 4158, 
4159,  
4160 
4161 

1832 Selv om Norge er et land med lang kyststripe, er tilgangen 
til sjø og strender et knapphetsgode, som ikke forvaltes godt 
nok. Viktige naturtyper og naturmangfold må ofte vike for 
utbyggingsinteresser. Folk flest fortrenges i økende grad av 
rike og velstående. Særlig gjelder dette langs Oslofjorden, og i 
andre tett befolkede områder. Dette til tross for at 
allemannsretten historisk har stått sterkt i Norge, og at både 
byggeforbudet i 100-metersbeltet, ferdselsretten og 
naturmangfoldet, skal være lovbeskyttet. Ikke tiltredelse 
 
4152 De rike og velbemidledes privatisering av strandsonen 
skjer gjennom oppkjøp av strandeiendommer til flere titalls 
millioner kroner, men også gjennom at pengemakt brukes til å 
hyre inn dyr advokathjelp for å få gjennom 
dispensasjonssøknader, eller for å forhindre at de må fjerne 
ulovligheter. I flere kommuner er det også avdekket 
korrupsjonsliknende forhold, der de med penger eller «gode» 

tiltredes 

kontakter, har kunnet påvirke beslutningstakere til å handle i 
strid med loven. ikke tiltredelse 
 
4153 Langs Oslofjorden blir ca. 85 % av 
dispensasjonssøknadene innvilget. Istedenfor å ville gjøre noe 
med dette, foreslo Solbergregjeringa (2020) flere lov- og 
regelendringer som vil føre til enda mer nedbygging av 
strandsonen over hele landet. (…ajourføres når vi ser resultatet 
av behandlinga i regjering og Storting). ikke tiltredelse 
 
4154 a. Det må praktiseres likhet for loven i strandsonen. 
Myndighetene må sørge for at allemannsretten blir respektert. 
Ulovlig privatisering må anmeldes, og straffes hardere. Ikke 
tiltredelse 
 
4155 b. Alle inngrep i strandsonen, som ikke er til klar fordel for 
allmennheten eller naturmangfoldet, må forhindres. Antall 
dispensasjoner fra byggeforbudet må dra stisk ned, og 
kommuner må slutte å legge byggegrense nærmere enn 100 
meter fra sjøen. Ikke tiltredelse 
 
4156 c. Det må også bli slutt på at lokalpolitikerne godkjenner 
kommune- eller reguleringsplaner som svekker 
allemannsretten og naturmangfoldet i strandsonen. ikke 
tiltredelse 
 
4157 d. Det må etableres et stort statlig fond, som gjør det 
mulig for kommunene å kjøpe opp langt flere 
strandeiendommer til fordel for allmennheten. ikke tiltredelse 
 
4158 e. Ved salg av tidligere forsvarseiendommer må staten 
sikre forvaltning til beste for allmennheten og for natur- og 
kulturvernet, og ikke nødvendigvis selge til høystbydende. Ikke 
tiltredelse  
 
4159 f. Kommunene må pålegges å utarbeide plan for fjerning 
av alle ulovlige skilt og stengsler, og privatiserende tiltak i 
strandsonen, og evt. tilføres ressurser som gjør dette mulig. 
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#7.12-
A5003 

Rovdyr skal sikres sin plass i det norske økosystement med 
levedyktig populasjon og forbud mot jakt i rovdyrsoner. Det skal 
utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for store rovdyr. 

tiltredes 

#7.12-
A3611  
 

Kapittel 12.2 «Artsmangfold og levedyktige bestander», inn 
som pkt c, på linje 1342: «Det er viktig å håndheve rovdyrforliket 
ved at potensielle skadedyr tas ut i tråd med forliket for å 
ivareta befolkninga i rovdyrutsatte områder.  

tiltredes 

#7.12-
A4151 
 

Kapittel 12.2 «Artsmangfold og levedyktige bestander», inn 
som pkt d: Det skal være lav terskel for felling av rovvilt i 
beiteprioriterte områder, og det skal være høy terskel for uttak i 
rovviltprioriterte områder». 

tiltredes 

#7.12-
A3623  

Pkt. e. Villreinen skal forvaltas ut frå reinens eigenverdi og som 
ein viktig ressurs for jakt, menneskemat, kulturlandskap, 
kulturarv og biologisk mangfald. 

tiltredes 

#7.12-
A1056  
 

12.2.g Tllegg, nytt punkt: " I utmark skal beiting prioriteres for å 
utnytte de enorme beiteressursene og for å sikre det 
biologiske mangfoldet av planter." 

tiltredes 

7.12-
A18324152, 
4153, 4154, 
4155, 4156, 
4157, 4158, 
4159,  
4160 
4161 

1832 Selv om Norge er et land med lang kyststripe, er tilgangen 
til sjø og strender et knapphetsgode, som ikke forvaltes godt 
nok. Viktige naturtyper og naturmangfold må ofte vike for 
utbyggingsinteresser. Folk flest fortrenges i økende grad av 
rike og velstående. Særlig gjelder dette langs Oslofjorden, og i 
andre tett befolkede områder. Dette til tross for at 
allemannsretten historisk har stått sterkt i Norge, og at både 
byggeforbudet i 100-metersbeltet, ferdselsretten og 
naturmangfoldet, skal være lovbeskyttet. Ikke tiltredelse 
 
4152 De rike og velbemidledes privatisering av strandsonen 
skjer gjennom oppkjøp av strandeiendommer til flere titalls 
millioner kroner, men også gjennom at pengemakt brukes til å 
hyre inn dyr advokathjelp for å få gjennom 
dispensasjonssøknader, eller for å forhindre at de må fjerne 
ulovligheter. I flere kommuner er det også avdekket 
korrupsjonsliknende forhold, der de med penger eller «gode» 

tiltredes 

kontakter, har kunnet påvirke beslutningstakere til å handle i 
strid med loven. ikke tiltredelse 
 
4153 Langs Oslofjorden blir ca. 85 % av 
dispensasjonssøknadene innvilget. Istedenfor å ville gjøre noe 
med dette, foreslo Solbergregjeringa (2020) flere lov- og 
regelendringer som vil føre til enda mer nedbygging av 
strandsonen over hele landet. (…ajourføres når vi ser resultatet 
av behandlinga i regjering og Storting). ikke tiltredelse 
 
4154 a. Det må praktiseres likhet for loven i strandsonen. 
Myndighetene må sørge for at allemannsretten blir respektert. 
Ulovlig privatisering må anmeldes, og straffes hardere. Ikke 
tiltredelse 
 
4155 b. Alle inngrep i strandsonen, som ikke er til klar fordel for 
allmennheten eller naturmangfoldet, må forhindres. Antall 
dispensasjoner fra byggeforbudet må dra stisk ned, og 
kommuner må slutte å legge byggegrense nærmere enn 100 
meter fra sjøen. Ikke tiltredelse 
 
4156 c. Det må også bli slutt på at lokalpolitikerne godkjenner 
kommune- eller reguleringsplaner som svekker 
allemannsretten og naturmangfoldet i strandsonen. ikke 
tiltredelse 
 
4157 d. Det må etableres et stort statlig fond, som gjør det 
mulig for kommunene å kjøpe opp langt flere 
strandeiendommer til fordel for allmennheten. ikke tiltredelse 
 
4158 e. Ved salg av tidligere forsvarseiendommer må staten 
sikre forvaltning til beste for allmennheten og for natur- og 
kulturvernet, og ikke nødvendigvis selge til høystbydende. Ikke 
tiltredelse  
 
4159 f. Kommunene må pålegges å utarbeide plan for fjerning 
av alle ulovlige skilt og stengsler, og privatiserende tiltak i 
strandsonen, og evt. tilføres ressurser som gjør dette mulig. 
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Ingen grunneiere må få sabotere ferdselsretten på sin 
eiendom gjennom å lage sin egen definisjon av hva som er 
innmark i strid med lov- og regelverk, og viktige 
høyesterettsdommer. ikke tiltredelse  
 
4160 g. De som bevisst har bygd ulovlig må miste retten til å 
søke om godkjennelse i etterkant. Det skal ikke lønne seg å 
satse på «tilgivelse framfor tillatelse». ikke tiltredelse  
 
4161 h. Boplikt (0-konsesjon) kan være et velegnet virkemiddel 
for å motvirke at verdifulle arealer i kystkommuner blir 
«beslaglagt» til sommerhus. Ikke tiltredelse 
 

 
 
 

Kap 13 Miljøavgifter, avfall og forbruk 

Forslags 
nr 

Linjenr Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.13-
A1378 
 

 
 

Nytt punkt 13.2 h) Bruken av deponier for håndtering av 
farlig avfall må reduseres. I stedet må det satses på 
rensing, gjenvinning, og mindre import av avfall.  

Tiltredes  

#7.13-
A1379  

 Nytt punkt 13.2 i) Private selskaper skal ikke profitere på 
håndtering av farlig avfall. Det skal være et nasjonalt, 
statlig ansvar å drive nasjonale deponier for farlig avfall. 
Det må være full åpenhet rundt driften av disse. 

Tiltredes  

7.13-
A25354162
, 4163, 
4164, 
4165, 
4166, 
4167, 
4168, 
4170 

 2535 Norges største deponi for uorganisk avfall på 
Langøya utenfor Holmestrand, er i ferd med å fylles 
opp. Det pågår et arbeid med å finne ny lokalisering for 
et nasjonalt deponi. Rødt mener det er viktig at Norge 
tenker både langsiktige, varige muligheter og 
kortsiktige løsninger i denne saken. Ikke tiltredelse 
 
4162 Langøya driftes i dag av Norsk Avfallshåndtering 
(NOAH). NOAH tjener store penger på å deponere avfall 

Tiltredes  

fra Norge, og importerer også store mengder avfall fra 
andre land. Rødt mener fremtidens avfallshåndtering 
ikke skal bestemmes av hva som er mest lønnsomt for 
et kommersielt selskap. Avfallshåndtering skal legge til 
rette for behovene for norske industriarbeidsplasser, 
langsiktig miljøforvaltning, reduserte klimagassutslipp 
og et styrka distriktsnorge. Rødt går inn for offentlig 
eierskap av framtidig deponidrift og storstilt satsning 
på gjenvinning med offentlig støtte. Ikke tiltredelse 
 
4163 Rødt mener offentlig drift av deponi må gjøres 
med full åpenhet og innsyn i metoder for behandling av 
avfall, hva som resirkuleres og hva som deponeres. 
Norge må oppfylle forpliktelsene i Baselkonvensjonen 
for å minimere transport av farlig avfall, og sier at farlig 
avfall skal behandles så nært avfallskilden som er 
teknologisk mulig. En konsekvens av dette må være full 
stans i unødvendig import av andre lands avfall. Ikke 
tiltredelse 
 
4164 For å legge til rette for framtidas 
industriarbeidsplasser mener Rødt det må stilles 
strengere krav til rensing sammen med statlige 
støtteordninger for utvikling og etablering av renere og 
mer effektiv renseteknologi. Ikke tiltredelse 
 
4165 Rødt mener at staten må tilrettelegge for og bidra 
til å finansiere regional avfallsteknologi for norske 
industriarbeidsplasser. For eksempel, er 
hjørnesteinsbedriften Kronos Titan i Fredrikstad 
avhengig av håndtering av tynnsyre som avfallsprodukt 
fra sin produksjon. Det finnes tekniske løsninger for 
inndampning (og rensing) av tynnsyre, men løsningene 
er i dag dyre og energikrevende. ikke tiltredelse  
 
4166 I Sverige bygges det i disse dager renseanlegg for 
flyveaske. Det samme kan Norge få til. Fram til Norge 
har dette på plass, må det åpnes for et samarbeid 
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Ingen grunneiere må få sabotere ferdselsretten på sin 
eiendom gjennom å lage sin egen definisjon av hva som er 
innmark i strid med lov- og regelverk, og viktige 
høyesterettsdommer. ikke tiltredelse  
 
4160 g. De som bevisst har bygd ulovlig må miste retten til å 
søke om godkjennelse i etterkant. Det skal ikke lønne seg å 
satse på «tilgivelse framfor tillatelse». ikke tiltredelse  
 
4161 h. Boplikt (0-konsesjon) kan være et velegnet virkemiddel 
for å motvirke at verdifulle arealer i kystkommuner blir 
«beslaglagt» til sommerhus. Ikke tiltredelse 
 

 
 
 

Kap 13 Miljøavgifter, avfall og forbruk 

Forslags 
nr 

Linjenr Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.13-
A1378 
 

 
 

Nytt punkt 13.2 h) Bruken av deponier for håndtering av 
farlig avfall må reduseres. I stedet må det satses på 
rensing, gjenvinning, og mindre import av avfall.  

Tiltredes  

#7.13-
A1379  

 Nytt punkt 13.2 i) Private selskaper skal ikke profitere på 
håndtering av farlig avfall. Det skal være et nasjonalt, 
statlig ansvar å drive nasjonale deponier for farlig avfall. 
Det må være full åpenhet rundt driften av disse. 

Tiltredes  

7.13-
A25354162
, 4163, 
4164, 
4165, 
4166, 
4167, 
4168, 
4170 

 2535 Norges største deponi for uorganisk avfall på 
Langøya utenfor Holmestrand, er i ferd med å fylles 
opp. Det pågår et arbeid med å finne ny lokalisering for 
et nasjonalt deponi. Rødt mener det er viktig at Norge 
tenker både langsiktige, varige muligheter og 
kortsiktige løsninger i denne saken. Ikke tiltredelse 
 
4162 Langøya driftes i dag av Norsk Avfallshåndtering 
(NOAH). NOAH tjener store penger på å deponere avfall 

Tiltredes  

fra Norge, og importerer også store mengder avfall fra 
andre land. Rødt mener fremtidens avfallshåndtering 
ikke skal bestemmes av hva som er mest lønnsomt for 
et kommersielt selskap. Avfallshåndtering skal legge til 
rette for behovene for norske industriarbeidsplasser, 
langsiktig miljøforvaltning, reduserte klimagassutslipp 
og et styrka distriktsnorge. Rødt går inn for offentlig 
eierskap av framtidig deponidrift og storstilt satsning 
på gjenvinning med offentlig støtte. Ikke tiltredelse 
 
4163 Rødt mener offentlig drift av deponi må gjøres 
med full åpenhet og innsyn i metoder for behandling av 
avfall, hva som resirkuleres og hva som deponeres. 
Norge må oppfylle forpliktelsene i Baselkonvensjonen 
for å minimere transport av farlig avfall, og sier at farlig 
avfall skal behandles så nært avfallskilden som er 
teknologisk mulig. En konsekvens av dette må være full 
stans i unødvendig import av andre lands avfall. Ikke 
tiltredelse 
 
4164 For å legge til rette for framtidas 
industriarbeidsplasser mener Rødt det må stilles 
strengere krav til rensing sammen med statlige 
støtteordninger for utvikling og etablering av renere og 
mer effektiv renseteknologi. Ikke tiltredelse 
 
4165 Rødt mener at staten må tilrettelegge for og bidra 
til å finansiere regional avfallsteknologi for norske 
industriarbeidsplasser. For eksempel, er 
hjørnesteinsbedriften Kronos Titan i Fredrikstad 
avhengig av håndtering av tynnsyre som avfallsprodukt 
fra sin produksjon. Det finnes tekniske løsninger for 
inndampning (og rensing) av tynnsyre, men løsningene 
er i dag dyre og energikrevende. ikke tiltredelse  
 
4166 I Sverige bygges det i disse dager renseanlegg for 
flyveaske. Det samme kan Norge få til. Fram til Norge 
har dette på plass, må det åpnes for et samarbeid 
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mellom land. ikke tiltredelse vs 4167 Den politiske 
prosessen med å etablere et nytt nasjonalt deponi viser 
med all tydelighet at kommersielle interesser har vært 
viktigere enn miljø, eksisterende arbeidsplasser og 
lokalsamfunn. I Dalen gruver i Brevik, Telemark, har et 
unisont lokalsamfunn gått mot deponiplanene. Et 
eventuelt deponi der vil bety kroken på døra for dagens 
gruvedrift og viktige arbeidsplasser. På Raudsand i 
Molde kommune, Møre og Romsdal, er det planlagt en 
deponidrift som innebærer risiko knyttet til transport, 
forurensing av fjordsystemet og grunnvann. Rødt går 
mot begge disse lokaliseringene. ikke tiltredelse 
 
4168 Nye løsninger for sirkulering og deponering av 
farlig uorganisk avfall må plasseres der det påvirker 
naturen og miljøet rundt i så liten grad som mulig. Rødt 
mener at en god løsning er så se på flere ulike 
lokaliseringer og et tett samarbeid med våre naboland 
for å sikre mest mulig gjenvinning av avfall. Et steg i 
riktig retning vil være å konsekvensutrede relevante 
områder for deponivirksomhet. Det er en absolutt 
forutsetning at et nasjonalt deponi følges opp med 
storstilt investering i vei og infrastruktur, som er på 
plass før et deponi tas i bruk. Bare slik kan man sikre 
trygg transport av farlig uorganisk avfall. Ikke tiltredelse  
 
4170 Dette er en avfallspolitikk for framtidas miljø, 
lokalsamfunn, verdiskaping og arbeidsplasser Ikke 
tiltredelse  

 
 
 

Kap 14 Samferdsel 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.14A-
3143 
 

Tillegg: "e. Nei til motorvei gjennom Lågendeltaet verneområde, 
som idag har lovens strengeste vernebestemmelser." 

tiltredes 

#7.14A-
1043 

Flertallet innstiller på: Vs G1481 Billigere fergetransport for alle 
og ytterligere redusere priser på båt og ferge for de som pendler 
til arbeid, utdanning eller offentlige velferdstilbud.  
 
Mindretallet innstiller på:  Bytte ut "Billigere" med "Gratis". Og 
stryk "og ferge." Setninga blir da: Gratis fergetransport for alle og 
ytterligere redusere priser på båt for de som pendler til arbeid, 
utdanning eller offentlig velferdstilbud.  

 

#7.14A-
2972, 
#7.14A-
3625 

Flertallet innstiller på: 3625 pkt f) Tilføye: , der jernbane er eit 
alternativ.  
 
Mindretallet innstiller på: Øke veiavgiften for tungtransport. 

 

#7.14A-
1104 

Flertallet innstiller på: Elektrifisering av fergeflåte og hurtigbåter 
og samtidig stimulere til elektrifisering av privat skipsfart.  
 
Mindretallet innstiller på: Endre 14.2 l) til Ikke-forurensende 
fremdrift av ferger og hurtigbåter gjennomføres ved ombygging 
og/eller nybygg. Videre stimuleres privat skipsfart til å bidra til 
utvikling av, og til å gå over til, ikkeforurensende fremdrift.  

 

 
 
 

Kap 15 Dyrevern 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.15-A148, 
#7.15-A2298  

Flertallet innstiller på  2298:  
Stryk: «Ansvaret for dyrevelferdsloven skal ligge under klima- 
og miljødepartementet.» mot å sette inn: «Flytte 
veterinærvesenet og ansvaret for dyrevelferdsloven fra 
Mattilsynet under Landbruks- og matdepartementet til et nytt 
Statens dyrevern under Klima- og miljødepartementet.»  
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mellom land. ikke tiltredelse vs 4167 Den politiske 
prosessen med å etablere et nytt nasjonalt deponi viser 
med all tydelighet at kommersielle interesser har vært 
viktigere enn miljø, eksisterende arbeidsplasser og 
lokalsamfunn. I Dalen gruver i Brevik, Telemark, har et 
unisont lokalsamfunn gått mot deponiplanene. Et 
eventuelt deponi der vil bety kroken på døra for dagens 
gruvedrift og viktige arbeidsplasser. På Raudsand i 
Molde kommune, Møre og Romsdal, er det planlagt en 
deponidrift som innebærer risiko knyttet til transport, 
forurensing av fjordsystemet og grunnvann. Rødt går 
mot begge disse lokaliseringene. ikke tiltredelse 
 
4168 Nye løsninger for sirkulering og deponering av 
farlig uorganisk avfall må plasseres der det påvirker 
naturen og miljøet rundt i så liten grad som mulig. Rødt 
mener at en god løsning er så se på flere ulike 
lokaliseringer og et tett samarbeid med våre naboland 
for å sikre mest mulig gjenvinning av avfall. Et steg i 
riktig retning vil være å konsekvensutrede relevante 
områder for deponivirksomhet. Det er en absolutt 
forutsetning at et nasjonalt deponi følges opp med 
storstilt investering i vei og infrastruktur, som er på 
plass før et deponi tas i bruk. Bare slik kan man sikre 
trygg transport av farlig uorganisk avfall. Ikke tiltredelse  
 
4170 Dette er en avfallspolitikk for framtidas miljø, 
lokalsamfunn, verdiskaping og arbeidsplasser Ikke 
tiltredelse  

 
 
 

Kap 14 Samferdsel 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.14A-
3143 
 

Tillegg: "e. Nei til motorvei gjennom Lågendeltaet verneområde, 
som idag har lovens strengeste vernebestemmelser." 

tiltredes 

#7.14A-
1043 

Flertallet innstiller på: Vs G1481 Billigere fergetransport for alle 
og ytterligere redusere priser på båt og ferge for de som pendler 
til arbeid, utdanning eller offentlige velferdstilbud.  
 
Mindretallet innstiller på:  Bytte ut "Billigere" med "Gratis". Og 
stryk "og ferge." Setninga blir da: Gratis fergetransport for alle og 
ytterligere redusere priser på båt for de som pendler til arbeid, 
utdanning eller offentlig velferdstilbud.  

 

#7.14A-
2972, 
#7.14A-
3625 

Flertallet innstiller på: 3625 pkt f) Tilføye: , der jernbane er eit 
alternativ.  
 
Mindretallet innstiller på: Øke veiavgiften for tungtransport. 

 

#7.14A-
1104 

Flertallet innstiller på: Elektrifisering av fergeflåte og hurtigbåter 
og samtidig stimulere til elektrifisering av privat skipsfart.  
 
Mindretallet innstiller på: Endre 14.2 l) til Ikke-forurensende 
fremdrift av ferger og hurtigbåter gjennomføres ved ombygging 
og/eller nybygg. Videre stimuleres privat skipsfart til å bidra til 
utvikling av, og til å gå over til, ikkeforurensende fremdrift.  

 

 
 
 

Kap 15 Dyrevern 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.15-A148, 
#7.15-A2298  

Flertallet innstiller på  2298:  
Stryk: «Ansvaret for dyrevelferdsloven skal ligge under klima- 
og miljødepartementet.» mot å sette inn: «Flytte 
veterinærvesenet og ansvaret for dyrevelferdsloven fra 
Mattilsynet under Landbruks- og matdepartementet til et nytt 
Statens dyrevern under Klima- og miljødepartementet.»  
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Mindretallet innstiller på: 1486: 
Klima- og miljødepartementet endres til Landbruks- og 
matdepartementet. Da blir setningen: Ansvaret for 
dyrevelferdsloven skal ligge under Landbruks- og 
matdepartementet.  

 #7.15-A1058, 
#7.15-AG1620 

Flertallet innstiller på:  G1620: 
Yngletidsfredning må være absolutt, og hverken hijakt eller 
buejakt skal tillates. 
 
Mindretallet innstiller på: 1058  
15.l: Stryk setningen. Nytt punkt: Yngletidsfredning skal være 
regelen. Buejakt skal ikke tillates. 

 

 
 
 

Kap 16: Industri 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.16-A1084 Ved etablering av nye avfallsdeponier, skal kommunestyrene ha 
avgjørende myndighet, og ikke overstyres av staten 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 17:  Olje og gass 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.17-
A1046 

Elektrifisering av sokkelen fra land eller basert på havvind 
innebærer kun økning av et energibehov, og vil resultere i at 
gassen selges og forbrennes et annet sted. Rødt går mot 
elektifisering av sokkelen på grunn av den massive mengden 
natur som må bygges ned og havområder som påvirkes ved det 
økte energibehovet dette medfører. 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 18:  Kraftproduksjon 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.18-
A1393 

Rødt vil arbeide mot å skusle bort krafta på elektrifisering av 
petroleumsutvinning, og på datasenter og kryptovaluta 

Tiltres ikke 

#7.18-A1396  Nasjonal og statfinansiert satsning på redusert energibehov/-
forbruk gjennom energieffektivisering/-sparing. 

Tiltres 

#7.18-A1398 Nytt bokstavpunkt: Topris-system på strøm til husholdningene - 
rimelig pris for basisforbruk og dyr strøm til luksusforbruk  

Tiltres ikke 

#7.18-A1843  Avskaff det fiktive strømmarkedet. Forbrukerne må kjøpe strøm 
direkte fra kraftverket strømmen uansett kommer fra 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 20: Fiskeri 

Forslags 
nr 

Forslagstekst Flertallets 
innstilling 

#7.20-
A1577 

Nytt kulepunkt: 
- Minst 50 % av oppdrettsnæringa skal gradvis overføres til 
statlig eierskap. 
 

Tiltres ikke 

   

   

   

 
 
 

Kap 21: Landbruk 

Forslags 
nr 

Forslagstekst Flertallets 
innstilling 
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Mindretallet innstiller på: 1486: 
Klima- og miljødepartementet endres til Landbruks- og 
matdepartementet. Da blir setningen: Ansvaret for 
dyrevelferdsloven skal ligge under Landbruks- og 
matdepartementet.  

 #7.15-A1058, 
#7.15-AG1620 

Flertallet innstiller på:  G1620: 
Yngletidsfredning må være absolutt, og hverken hijakt eller 
buejakt skal tillates. 
 
Mindretallet innstiller på: 1058  
15.l: Stryk setningen. Nytt punkt: Yngletidsfredning skal være 
regelen. Buejakt skal ikke tillates. 

 

 
 
 

Kap 16: Industri 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.16-A1084 Ved etablering av nye avfallsdeponier, skal kommunestyrene ha 
avgjørende myndighet, og ikke overstyres av staten 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 17:  Olje og gass 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.17-
A1046 

Elektrifisering av sokkelen fra land eller basert på havvind 
innebærer kun økning av et energibehov, og vil resultere i at 
gassen selges og forbrennes et annet sted. Rødt går mot 
elektifisering av sokkelen på grunn av den massive mengden 
natur som må bygges ned og havområder som påvirkes ved det 
økte energibehovet dette medfører. 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 18:  Kraftproduksjon 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.18-
A1393 

Rødt vil arbeide mot å skusle bort krafta på elektrifisering av 
petroleumsutvinning, og på datasenter og kryptovaluta 

Tiltres ikke 

#7.18-A1396  Nasjonal og statfinansiert satsning på redusert energibehov/-
forbruk gjennom energieffektivisering/-sparing. 

Tiltres 

#7.18-A1398 Nytt bokstavpunkt: Topris-system på strøm til husholdningene - 
rimelig pris for basisforbruk og dyr strøm til luksusforbruk  

Tiltres ikke 

#7.18-A1843  Avskaff det fiktive strømmarkedet. Forbrukerne må kjøpe strøm 
direkte fra kraftverket strømmen uansett kommer fra 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 20: Fiskeri 

Forslags 
nr 

Forslagstekst Flertallets 
innstilling 

#7.20-
A1577 

Nytt kulepunkt: 
- Minst 50 % av oppdrettsnæringa skal gradvis overføres til 
statlig eierskap. 
 

Tiltres ikke 

   

   

   

 
 
 

Kap 21: Landbruk 

Forslags 
nr 

Forslagstekst Flertallets 
innstilling 



22

#7.21-
A1206 

Nye kulepunkt: 
a) Avvikla ordninga med at statleg støtte gis i forhold til produsert 
volum. Statleg støtte 
skal knyttast til korleis jorda blir brukt. 
 

Tiltres ikke 

#7.21-
A3628 

Pkt. d. Stryke "og å innføre et toprissystem på kraftfôr der 
nødvendig kraftfôr har en 
rimelig pris, mens toppforbruk basert på en fôrseddel per 
husdyrslag og bruk har en 
høyere pris"  

Tiltres ikke 

#7.21-A1776 Erstatte punkt 21.f med "Rødt ønsker en vesentlig økning i bruken 
av utmarksbeite og 
seterdrift gjennom økt bevilgning til drift utenfor ulvesoner, samt 
subsidier til 
gjeterordninger og andre tiltak mot tap av husdyr til rovdyr, som 
for eksempel økt 
satsning på norske husdyrraser" 
 

Tiltres 

#7.21-
A3639 

Stryke: Bønder og reineiere skal ikke lide økonomiske tap som 
følge av opprettholdelse 
av levedyktige norske rovdyrstammer. 
 

Tiltres ikke 

#7.21-A1782 Nytt punkt: Ved salg av landbrukseiendom, skal den/de som 
ønsker å drive gården som 
en gårdsenhet ha forkjøpsrett foran salg til tilleggsjord og 
personer som hovedsakelig 
ønsker å leie bort gården. Ved salg av melkekvoter må også 
ungdom som ønsker å 
etablere seg ha forkjøpsrett fremfor andre som ønsker storstilt 
volumauke. 
 

tiltres 

#7.21-A3279 Nytt punkt e.: 
«At EUs tollfrie importkvoter på kjøtte og melkeprodukter 
redseres minst i det omfang 

Tiltres ikke 

Storbritannia oppnår slike kvoter i forhandlingene med 
Storbritannia om ny 
handelsavtale.» 
 

#7.21-A1789 Før "Styrke tilskuddsordningene", legge til "Stimulere og legge til 
rette for agroøkologisk 
matproduksjon og innovasjon"  
 

Tiltres 

#7.21-
A3640 

Bytte ut: proteinvekster med proteinkilder. Tiltres ikke 

#7.21-A1696 Kap. 21.5, nytt punkt k: 
Det skal forbys å kverne levende hanekyllinger. 
 

Tiltres ikke 

#7.21-
A3645 

Avsnitt 21.6 
At beitenæringene (husdyr og tamrein) må sikres tilgang til å 
nytte utmarksressursene. 
Mye av det 
biologiske mangfoldet er avhengig av balansert skjøtsel 
gjennom beiting med tilpassa 
beitetrykk. 
 

Tiltres 

#7.21-
A3660 vs 
 
#7.21-
AG2189 

Flertallet innstiller på: Ny formulering i innledningen av avsnitt 
21.7  
Skogen er kilde til råvarer og grunnlag for hele 
verdikjeder som kan gi stor verdiskaping. Skogen er en enorm 
kilde til biologisk 
mangfold. 
Tiltredelse 
 
Mindretallet innstiller på: Skogen er levested for en rekke arter, 
og kilde til råvarer og grunnlag for hele 
verdikjeder som kan gi stor verdiskaping. 
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#7.21-
A1206 

Nye kulepunkt: 
a) Avvikla ordninga med at statleg støtte gis i forhold til produsert 
volum. Statleg støtte 
skal knyttast til korleis jorda blir brukt. 
 

Tiltres ikke 

#7.21-
A3628 

Pkt. d. Stryke "og å innføre et toprissystem på kraftfôr der 
nødvendig kraftfôr har en 
rimelig pris, mens toppforbruk basert på en fôrseddel per 
husdyrslag og bruk har en 
høyere pris"  

Tiltres ikke 

#7.21-A1776 Erstatte punkt 21.f med "Rødt ønsker en vesentlig økning i bruken 
av utmarksbeite og 
seterdrift gjennom økt bevilgning til drift utenfor ulvesoner, samt 
subsidier til 
gjeterordninger og andre tiltak mot tap av husdyr til rovdyr, som 
for eksempel økt 
satsning på norske husdyrraser" 
 

Tiltres 

#7.21-
A3639 

Stryke: Bønder og reineiere skal ikke lide økonomiske tap som 
følge av opprettholdelse 
av levedyktige norske rovdyrstammer. 
 

Tiltres ikke 

#7.21-A1782 Nytt punkt: Ved salg av landbrukseiendom, skal den/de som 
ønsker å drive gården som 
en gårdsenhet ha forkjøpsrett foran salg til tilleggsjord og 
personer som hovedsakelig 
ønsker å leie bort gården. Ved salg av melkekvoter må også 
ungdom som ønsker å 
etablere seg ha forkjøpsrett fremfor andre som ønsker storstilt 
volumauke. 
 

tiltres 

#7.21-A3279 Nytt punkt e.: 
«At EUs tollfrie importkvoter på kjøtte og melkeprodukter 
redseres minst i det omfang 

Tiltres ikke 

Storbritannia oppnår slike kvoter i forhandlingene med 
Storbritannia om ny 
handelsavtale.» 
 

#7.21-A1789 Før "Styrke tilskuddsordningene", legge til "Stimulere og legge til 
rette for agroøkologisk 
matproduksjon og innovasjon"  
 

Tiltres 

#7.21-
A3640 

Bytte ut: proteinvekster med proteinkilder. Tiltres ikke 

#7.21-A1696 Kap. 21.5, nytt punkt k: 
Det skal forbys å kverne levende hanekyllinger. 
 

Tiltres ikke 

#7.21-
A3645 

Avsnitt 21.6 
At beitenæringene (husdyr og tamrein) må sikres tilgang til å 
nytte utmarksressursene. 
Mye av det 
biologiske mangfoldet er avhengig av balansert skjøtsel 
gjennom beiting med tilpassa 
beitetrykk. 
 

Tiltres 

#7.21-
A3660 vs 
 
#7.21-
AG2189 

Flertallet innstiller på: Ny formulering i innledningen av avsnitt 
21.7  
Skogen er kilde til råvarer og grunnlag for hele 
verdikjeder som kan gi stor verdiskaping. Skogen er en enorm 
kilde til biologisk 
mangfold. 
Tiltredelse 
 
Mindretallet innstiller på: Skogen er levested for en rekke arter, 
og kilde til råvarer og grunnlag for hele 
verdikjeder som kan gi stor verdiskaping. 
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#7.21-A4214 e. Styrke kvinnedominerte yrker i landbruket og fremme kvinner i 
landbruket generelt. 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 22: Kvinnekamp 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.22-
A2755 

Forslag: 
Nytt kulepunkt: Kvinnedominerte yrker må kunne få mer i 
lønnsoppgjør enn ramma for frontfagene for å oppnå likelønn og 
heving av kvinnelønna. 
 
 

Tiltres ikke 

#7.22-
A2760 

Forslag: 
Tillegg etter siste setning i pkt 22.3 L) : "For høy kompensasjon 
ved eggdonasjon fører til kjøp og salg av kvinnekroppen"  
 

Tiltres ikke 

#7.22-
A1684, 
#7.22-
AG2290  

Flertallet innstiller på: G2290:  
På sikt bør sanitærprodukter bli gratis. Inntil videre må moms på 
bind, tamponger, tøybind og menskopper fjernes. 
 
Mindretallet innstiller på: 1684: 
m. Gratis bind, tamponger, tøybind og menskopper 

 

#7.22-A1851  Nytt punkt o: Fjerne forskjellsbehandlinga av menns og kvinners 
yrkesskader. Kvinners yrkesskader må anerkjennes som nettopp 
det, og gi rett til erstatning. 

Tiltres ikke 

#7.22-
A1689, 
#7.22-
AG2308 

Flertallet innstiller på G2308:  
Øke politiets, rettsvesenets og NAVs kunnskap om vold mot 
kvinner. Gi grundig opplæring av meddommere om hva som er 
seksuelle overgrep og konsekvenser av det 
 
Mindretallet innstiller på 1689: 
 Linje 2308 endres til: a. Øke politiets, helsevesenets, 

 

rettsvesenet og navs kunnskap om vold mot kvinner. Gi grundig 
opplæring i rettsvesenet og arbeidslivet om hva som er 
seksuelle overgrep og konsekvensene av det 

#7.22-
A2763 

Legges til i slutten av kulepunktet 22.5 a): "…og øke bevisstheten 
rundt porno som vold mot kvinner. 

Stemmelikhe 
i LS, foreslått 
tiltres ikke fra 
komiteen  

#7.22-
A1852 

Tillegg til 22.5.e: Hallikparagrafen endres til å kun ramme 
faktiske halliker, ikke prostituerte som bor sammen, eller andre 
som bor sammen med prostituerte 

Tiltres ikke 

 
 
 
 

Kap 26: Antirasisme 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.26-
A1859 

26.c. tillegg: Forby fascistiske og nazistiske organisasjoner.  Tiltres 

 
 
 
 

Kap 29: Funksjnshemmedes rettigheter 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.29-
A1669  

Mennesker med ulike funksjonshemminger skal ha en bedre 
mulighet til å benytte seg av kollektivtrafikken 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 32 

Forslags Forslaget tekst Flertallets 
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#7.21-A4214 e. Styrke kvinnedominerte yrker i landbruket og fremme kvinner i 
landbruket generelt. 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 22: Kvinnekamp 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.22-
A2755 

Forslag: 
Nytt kulepunkt: Kvinnedominerte yrker må kunne få mer i 
lønnsoppgjør enn ramma for frontfagene for å oppnå likelønn og 
heving av kvinnelønna. 
 
 

Tiltres ikke 

#7.22-
A2760 

Forslag: 
Tillegg etter siste setning i pkt 22.3 L) : "For høy kompensasjon 
ved eggdonasjon fører til kjøp og salg av kvinnekroppen"  
 

Tiltres ikke 

#7.22-
A1684, 
#7.22-
AG2290  

Flertallet innstiller på: G2290:  
På sikt bør sanitærprodukter bli gratis. Inntil videre må moms på 
bind, tamponger, tøybind og menskopper fjernes. 
 
Mindretallet innstiller på: 1684: 
m. Gratis bind, tamponger, tøybind og menskopper 

 

#7.22-A1851  Nytt punkt o: Fjerne forskjellsbehandlinga av menns og kvinners 
yrkesskader. Kvinners yrkesskader må anerkjennes som nettopp 
det, og gi rett til erstatning. 

Tiltres ikke 

#7.22-
A1689, 
#7.22-
AG2308 

Flertallet innstiller på G2308:  
Øke politiets, rettsvesenets og NAVs kunnskap om vold mot 
kvinner. Gi grundig opplæring av meddommere om hva som er 
seksuelle overgrep og konsekvenser av det 
 
Mindretallet innstiller på 1689: 
 Linje 2308 endres til: a. Øke politiets, helsevesenets, 

 

rettsvesenet og navs kunnskap om vold mot kvinner. Gi grundig 
opplæring i rettsvesenet og arbeidslivet om hva som er 
seksuelle overgrep og konsekvensene av det 

#7.22-
A2763 

Legges til i slutten av kulepunktet 22.5 a): "…og øke bevisstheten 
rundt porno som vold mot kvinner. 

Stemmelikhe 
i LS, foreslått 
tiltres ikke fra 
komiteen  

#7.22-
A1852 

Tillegg til 22.5.e: Hallikparagrafen endres til å kun ramme 
faktiske halliker, ikke prostituerte som bor sammen, eller andre 
som bor sammen med prostituerte 

Tiltres ikke 

 
 
 
 

Kap 26: Antirasisme 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.26-
A1859 

26.c. tillegg: Forby fascistiske og nazistiske organisasjoner.  Tiltres 

 
 
 
 

Kap 29: Funksjnshemmedes rettigheter 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.29-
A1669  

Mennesker med ulike funksjonshemminger skal ha en bedre 
mulighet til å benytte seg av kollektivtrafikken 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 32 

Forslags Forslaget tekst Flertallets 
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nr innstilling 

#7.32-
A1926 

Nytt kulepunkt: Motarbeide norske utenlandske investeringer 
som har til formål å trekke 
profitt ut av fattige land. 
 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 33 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.33-
A2200 

Nytt kulepunkt b) «Marinen må sikres nok ubåter, korvetter og 
mineryddere for å kunne 
håndheve suverenitet i norske kystområder.» Øvrige kulepunkt 
justeres deretter (b blir c, 
c blir d osv.) 
 
 
 

Tiltres ikke 
 
Stemmelikhe
t I LS 

 
 
 

Kap 34 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.34-
A2214 

Nytt bokstavpunkt 
- Full åpenhet og demokratisk behandling av 
handelsforhandlinger. 
 

Tiltres ikke 

 
 
 

Kap 35 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.35-
A2233 

Nytt punkt 
- Jobbe for at utviklingsland med betydelige gjeldsbyrder sikres 
klimafinansiering i form 
av bistand, ikke lån, slik at den ikke legger de økonomiske 
kostnadene ved det grønne 
skiftet på allerede gjeldstyngede utviklingsland - 
 

Tiltres ikke 

#7.35-
A2220 

Legge til "fagbevegelsen, urfolk og" og "demokratisk 
organisering, " i bokstavpunktet. 
Hele punktet blir da "Jobbe for en utviklingspolitikk som styrker 
fagbevegelsen, urfolk og 
folkelige organisasjoner i sør, fremmer demokratisk 
organisering, lokal 
ressursforvaltning og matproduksjon, tilgang til reint vann og 
bedre tilgang til gode 
helse- og utdanningstjenester. 
 

Tiltres 

#7.35-
A1864 

Nytt punkt g. (resten forskyves): 
Støtte undertrykte folk sin rett til å gjøre opprør mot tyranni og 
diktatur – men ikke 
stormaktenes «rett» til å iscenesette slike opprør for å tjene 
egne stormaktsinteresser. - 
 
 

ikke 
tiltredelse 

#7.35-
A2256 

Nytt punkt 
- Støtte lands kamp mot ensidige sanksjoner og trusler som ikke 
er forankret i folkeretten 
og som truer deres nasjonale sjølstendighet 
 

Tiltres ikke 
 
Stemmelikhe
t I LS 

#7.35-A2271 Nytt punkt 
Opprette samarbeid med antiimperialistiske fagforeninger, 
sosiale bevegelser og 

Tiltres ikke 
 
Stemmelikhe
t I LS 
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nr innstilling 

#7.32-
A1926 

Nytt kulepunkt: Motarbeide norske utenlandske investeringer 
som har til formål å trekke 
profitt ut av fattige land. 
 

Tiltres ikke 

 
 

Kap 33 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.33-
A2200 

Nytt kulepunkt b) «Marinen må sikres nok ubåter, korvetter og 
mineryddere for å kunne 
håndheve suverenitet i norske kystområder.» Øvrige kulepunkt 
justeres deretter (b blir c, 
c blir d osv.) 
 
 
 

Tiltres ikke 
 
Stemmelikhe
t I LS 

 
 
 

Kap 34 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.34-
A2214 

Nytt bokstavpunkt 
- Full åpenhet og demokratisk behandling av 
handelsforhandlinger. 
 

Tiltres ikke 

 
 
 

Kap 35 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.35-
A2233 

Nytt punkt 
- Jobbe for at utviklingsland med betydelige gjeldsbyrder sikres 
klimafinansiering i form 
av bistand, ikke lån, slik at den ikke legger de økonomiske 
kostnadene ved det grønne 
skiftet på allerede gjeldstyngede utviklingsland - 
 

Tiltres ikke 

#7.35-
A2220 

Legge til "fagbevegelsen, urfolk og" og "demokratisk 
organisering, " i bokstavpunktet. 
Hele punktet blir da "Jobbe for en utviklingspolitikk som styrker 
fagbevegelsen, urfolk og 
folkelige organisasjoner i sør, fremmer demokratisk 
organisering, lokal 
ressursforvaltning og matproduksjon, tilgang til reint vann og 
bedre tilgang til gode 
helse- og utdanningstjenester. 
 

Tiltres 

#7.35-
A1864 

Nytt punkt g. (resten forskyves): 
Støtte undertrykte folk sin rett til å gjøre opprør mot tyranni og 
diktatur – men ikke 
stormaktenes «rett» til å iscenesette slike opprør for å tjene 
egne stormaktsinteresser. - 
 
 

ikke 
tiltredelse 

#7.35-
A2256 

Nytt punkt 
- Støtte lands kamp mot ensidige sanksjoner og trusler som ikke 
er forankret i folkeretten 
og som truer deres nasjonale sjølstendighet 
 

Tiltres ikke 
 
Stemmelikhe
t I LS 

#7.35-A2271 Nytt punkt 
Opprette samarbeid med antiimperialistiske fagforeninger, 
sosiale bevegelser og 

Tiltres ikke 
 
Stemmelikhe
t I LS 
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politiske partier i Latin-Amerika som fremmer sosialistisk politikk. 
Målet er å støtte deres 
kamp for selvråderett, likhet og arbeiderrettigheter. 
 

 
 
 

Kap 36 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.36-
A3083 
 
vs 
 
#7.36-
AG3207 

Flertallet innstiller på:  
 
G3207 Utlendingsnemnda (UNE) må reformeres eller erstattes 
av en domstol, slik som i 
våre naboland, for å sikre rettssikkerhet i 
klagesaksbehandlingen. Det innføres 
topartsprosess i behandlingen av klagesaker, som et minimum -  
 
Mindretallet innstiller på:  
3083 Endre "UNE må reformeres" til: UNE må erstattes av en 
fullverdig rettsinstans  
 
 

 

#7.36-
A3088, 
#7.36-
AG3213 

Flertallet innstiller på:  
 
G3213 Benytte unntaksklausulen i Dublin-avtalen overfor land 
som ofte er første 
ankomstland i Europa pga geografisk beliggenhet, (som Hellas 
og Italia), slik at ingen 
søkere blir returnert dit, og være en pådriver for å avlaste disse 
landene. 
 
Mindretallet innstiller på:  
 
3088 Endre punkt g til: "For å avlaste første mottaksland skal 
Norge være pådriver og 

 

foregangsland for å få på plass en byrdefordelingsordning når 
det gjelder mottak av 
asylsøkere til Europa."  
 

#7.36-
AG3220 
 
vs 
 
#7.36-
A3354 

Flertallet innstiller på:  
 
G3220 Norge skal øke antallet kvoteflyktninger minimum i 
samsvar med FNs 
anbefalinger.k. behandlingen av klagesaker, som et minimum -  
 
Mindretallet innstiller på  
 
3354 Norge skal ta i mot minst 20 000 kvoteflyktninger årlig. 
 

 

#7.36-
A3446 

Forslaget: Side 82, linje 3262 – legge til disse punktene 
- q. rett til introduksjonsprogram på deltid ved behov, slik som 
ved helseutfordringer 
eller store omsorgsoppgaver 
 

Tiltres ikke 

 
 
 

Kap 37 Justis 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

. #7.37-
A1501 

endre:"Ruste Økokrim til en bedre kamp mot økonomisk-, 
arbeidslivs- og miljøkriminalitet" til tredoble Økokrims budsjetter 
over fire år og ruste det til kamp mot økonomisk, arbeidslivs- og 
miljøkriminalitet 

Tiltres 

#7.37-
A2844  

Nytt kulepunkt: Fjerne politiets mulighet for å benytte doble 
bøtesatser for brudd på narkotikaloven 

Tiltres 
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politiske partier i Latin-Amerika som fremmer sosialistisk politikk. 
Målet er å støtte deres 
kamp for selvråderett, likhet og arbeiderrettigheter. 
 

 
 
 

Kap 36 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

#7.36-
A3083 
 
vs 
 
#7.36-
AG3207 

Flertallet innstiller på:  
 
G3207 Utlendingsnemnda (UNE) må reformeres eller erstattes 
av en domstol, slik som i 
våre naboland, for å sikre rettssikkerhet i 
klagesaksbehandlingen. Det innføres 
topartsprosess i behandlingen av klagesaker, som et minimum -  
 
Mindretallet innstiller på:  
3083 Endre "UNE må reformeres" til: UNE må erstattes av en 
fullverdig rettsinstans  
 
 

 

#7.36-
A3088, 
#7.36-
AG3213 

Flertallet innstiller på:  
 
G3213 Benytte unntaksklausulen i Dublin-avtalen overfor land 
som ofte er første 
ankomstland i Europa pga geografisk beliggenhet, (som Hellas 
og Italia), slik at ingen 
søkere blir returnert dit, og være en pådriver for å avlaste disse 
landene. 
 
Mindretallet innstiller på:  
 
3088 Endre punkt g til: "For å avlaste første mottaksland skal 
Norge være pådriver og 

 

foregangsland for å få på plass en byrdefordelingsordning når 
det gjelder mottak av 
asylsøkere til Europa."  
 

#7.36-
AG3220 
 
vs 
 
#7.36-
A3354 

Flertallet innstiller på:  
 
G3220 Norge skal øke antallet kvoteflyktninger minimum i 
samsvar med FNs 
anbefalinger.k. behandlingen av klagesaker, som et minimum -  
 
Mindretallet innstiller på  
 
3354 Norge skal ta i mot minst 20 000 kvoteflyktninger årlig. 
 

 

#7.36-
A3446 

Forslaget: Side 82, linje 3262 – legge til disse punktene 
- q. rett til introduksjonsprogram på deltid ved behov, slik som 
ved helseutfordringer 
eller store omsorgsoppgaver 
 

Tiltres ikke 

 
 
 

Kap 37 Justis 

Forslags 
nr 

Forslaget tekst Flertallets 
innstilling 

. #7.37-
A1501 

endre:"Ruste Økokrim til en bedre kamp mot økonomisk-, 
arbeidslivs- og miljøkriminalitet" til tredoble Økokrims budsjetter 
over fire år og ruste det til kamp mot økonomisk, arbeidslivs- og 
miljøkriminalitet 

Tiltres 

#7.37-
A2844  

Nytt kulepunkt: Fjerne politiets mulighet for å benytte doble 
bøtesatser for brudd på narkotikaloven 

Tiltres 

 
 




