Handlingsplankomiteens
innstillinger på innkomne
forslag

Forslagsnummer: 5H-1015
Linjenummer: 51 til 51
Forslagstiller: Rødt Oslo Vest
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
vi oppfordre og legge til rette for faglig solidaritet mellom arbeidere i alle land
Begrunnelse fra forslagstiller:
Handlingsplanen inneholder ingenting om solidaritet mellom arbeidere på tvers av
landegrenser. Klassekampen utspiller seg på tvers av landegrensene, og det samme
må solidariteten mellom arbeidere gjøre.
Innstilling: Tiltres ikke
Begrunnelse fra komiteen:
Begrunnelse: Faglig solidaritet mellom arbeidere i alle land er viktig, og noe vi mener er
en naturlig del av Rødts arbeid. Vi tror derimot ikke forslaget slik det står nå vil utgjøre
noen forskjell i partiets prioriteringer fra 2021 til 2023. Vi oppfordrer forslagsstillere,
internasjonalt utvalg og faglig utvalg til å følge opp arbeidet med arbeidersolidaritet.

Forslagsnummer: 5H-1005
Linjenummer: 52 til 53
Forslagstiller: Rødt Nesodden
Forslagstype: Endring
Forslaget:
Rødt vil bidra til å styrke fagbevegelsens selvstendighet, styrke og vilje til å søke makt.
Rødt vil:
Støtte kampanjer for å bedre medlemsdemokratiet og i sterkere grad styres nedenfra
Bidra til å verve medlemmer
Bidra til at kamplinja styrker seg
Begrunnelse fra forslagstiller:
Nytt forslag til handlingsplan for Rødt ser ut til å dempe ned inntrykket av at Rødt er seg
selv nok og omtaler mer en del av de mange organisasjonene som trengs for å få til
maktendringer. Det er et framskritt.
Alikevel mangler det avgjørende skrittet.
Ikke noe sted står det i klartekst at Rødt skal bruke mye krefter på å være med å utvikle
(og skape – der det ikke finnes) de organisasjonene som trengs for å få virkelige
maktendringer. Så lenge det ikke står i klartekst, vil arbeidet lett i praksis begrense seg
til å samle støtte til Rødt. Det holder ikke som revolusjonær strategi.
Innstilling: Ivaretatt
Begrunnelse fra komiteen:
Begrunnelse: Vi mener punktene i forslaget er godt ivaretatt i komiteens opprinnelige
forslag.
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Forslagsnummer: 5H-1006
Linjenummer: 62 til 62
Forslagstiller: Rødt Nesodden
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
Rødt skal være det tydeligste miljøpartiet på venstresiden i norsk politikk og en sentral
bidragsyter til å styrke medlemsbaserte miljøorganisasjoner.
Rødt vil:
Bidra til å styrke og bygge sterke miljøorganisasjoner
Begrunnelse fra forslagstiller:
Nytt forslag til handlingsplan for Rødt ser ut til å dempe ned inntrykket av at Rødt er seg
selv nok og omtaler mer en del av de mange organisasjonene som trengs for å få til
maktendringer. Det er et framskritt.
Alikevel mangler det avgjørende skrittet.
Ikke noe sted står det i klartekst at Rødt skal bruke mye krefter på å være med å utvikle
(og skape – der det ikke finnes) de organisasjonene som trengs for å få virkelige
maktendringer. Så lenge det ikke står i klartekst, vil arbeidet lett i praksis begrense seg
til å samle støtte til Rødt. Det holder ikke som revolusjonær strategi.
Innstilling: Delvis ivaretatt
Begrunnelse fra komiteen:
Delvis ivaretatt i kulepunkt som begynner på linje 90.

Forslagsnummer: 5H-1007
Linjenummer: 76 til 76
Forslagstiller: Rødt Nesodden
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
Støtte Nei til EU og bidra til å styrke organisasjonen.
Begrunnelse fra forslagstiller:
Nytt strekpunkt - tydeliggjøre støtten til Nei til EU også organisatorisk
Innstilling: Tiltres ikke
Begrunnelse fra komiteen:
Begrunnelse fra komite: Det finnes mange organisasjoner Rødt støtter og samarbeider
med og ønsker at skal styrkes uten at vi nevner de i handlingsplanen. Å konkret binde
seg til en annen organisasjon i landsmøtevedtak er dessuten noe det er lurt å være
forsiktige med, siden man aldri vet hvordan framtidige vedtak i organisasjonene vil se ut
nasjonalt/lokalt.
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Forslagsnummer: 5H-1008
Linjenummer: 76 til 76
Forslagstiller: Rødt Nesodden
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
Nytt avsnitt: Øvrig organisasjonsliv
Samarbeide med og støtte de mange organisasjonenen som arbeider for mindre
sosiale forskjeller og for folkekrav mot makta. Samt bidra til å organisere folk der det
mangler interesseorganisasjoner. ( F.eks Organisasjoner for boligsøkende som ikke
klarer de kunstig
høye markedsprisene)
Begrunnelse fra forslagstiller:
Nytt forslag til handlingsplan for Rødt ser ut til å dempe ned inntrykket av at Rødt er seg
selv nok og omtaler mer en del av de mange organisasjonene som trengs for å få til
maktendringer. Det er et framskritt.
Alikevel mangler det avgjørende skrittet.
Ikke noe sted står det i klartekst at Rødt skal bruke mye krefter på å være med å utvikle
(og skape – der det ikke finnes) de organisasjonene som trengs for å få virkelige
maktendringer. Så lenge det ikke står i klartekst, vil arbeidet lett i praksis begrense seg
til å samle støtte til Rødt. Det holder ikke som revolusjonær strategi.
Innstilling: Tiltres ikke
Begrunnelse fra komiteen:
Begrunnelse: Intensjonen anses ivaretatt under punkt F linje 90, men vi mener punktet
her er for bredt og upresist.

Forslagsnummer: 5H-1001
Linjenummer: 83 til 83
Forslagstiller: Rødt Oslo Grünerløkka
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
Nytt punkt: Rødt skal fortsatt være det ledende antikrigspartiet og det ledende
antirasistiske partiet. Rødt oppfordrer medlemmer til å delta i arbeid i
antikrigsbevegelsen og den antirasistiske bevegelsen.
Begrunnelse fra forslagstiller:
Antiimperialisme er fraværende og antirasisme nesten fraværende i handlingsplanen.
Viktig at dette er med.
Innstilling: Delvis ivaretatt
Begrunnelse fra komiteen:
Begrunnelse: Delvis ivaretatt i forslag 5H-1002 som vi foreslår tiltres fra samme
forslagsstiller.
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Forslagsnummer: 5H-1002
Linjenummer: 92 til 92
Forslagstiller: Rødt Oslo Grünerløkka
Forslagstype: Endring
Forslaget:
Endring i parentes:
Partiet jobbe for samlingsplasser og erfaringsutveksling som forener breie allianser
mellom nabolagsaksjoner, fagbevegelse, miljøbevegelse, kvinnebevegelse, lhbt+bevegelsen, distriktsopprøret, faglagene i landbruket, antirasistisk bevegelse,
(antikrigsbevegelse) med flere.
Begrunnelse fra forslagstiller:
Viktig at antikrigsbevegelsen er med og ikke inngår i sekkeposten mfl
Innstilling: Tiltres
Begrunnelse fra komiteen:

Forslagsnummer: 5H-1016
Linjenummer: 96 til 96
Forslagstiller: Raudt Høyanger
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
G. Rødt er et parti for både by og land For å komme nærmere målet skal:
* vi arbeide for levende bygder og distrikter der folk kan både bo og arbeide
* vi arbeide for desentralisering av både arbeidsplasser og offentlige tjenester
* vi arbeide for å reversere uønskte sammenslåinger av fylker og av kommuner
* vi arbeide for å beholde generalistkommunen.
Begrunnelse fra forslagstiller:
Landsmøtevedtaket frå 2019 om Strategi 2019-2025 har i Del 2 Politikk ein eigen
underdel som heiter Aktiv distrikts- og næringspolitikk. Også dette bør følgjast opp i
den handlingsplanen for 2021-2023 som no skal vedtakast. Kampen mot
sentraliseringa er ei av dei mest markante skiljelinjene i norsk politikk. Tanken vår er at
dette skal gå inn som eit siste bokstavpunkt i oppramsinga, men før Rødt er en
maktfaktor ... fordi dette bokstavpunktet og Rødt er umulige ... er å sjå som
gjeldande/samlande for dei føregåande punkt. Dorslaget sitt pkt. G blir då H og H blir I.
Innstilling: Tiltres ikke
Begrunnelse fra komiteen:
Flertallet i komiteen sin begrunnelse for å at forslaget ikke tiltres: Vi opplever ikke at det
er politiske uenigheter i komiteen, men at forslaget til Høyanger har for lite konkrete
handlingspunkter, og bryter med formen på programmet som helhet.
Dissens fra Svein Ørsnes og Mohamed kallel i handlingsplankomiteen: Kampen for å
styrke distriktene er en viktig del av kampen mot forskjellsnorge.
Dette må tydeliggjøres i alle vår politikk og en synliggjøring i handlingsplanen er et viktig
signal om at dette arbeidet skal prioriteres av hele partiet.
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Forslagsnummer: 5H-1009
Linjenummer: 99 til 100
Forslagstiller: Rødt Nesodden
Forslagstype: Endring
Forslaget:
søke gjennomslag etter valget 2021 ved å samarbeide med folkelige bevegelser og
lage politisk press nedenfra.
Begrunnelse fra forslagstiller:
Vi trenger ikke skrive at vi skal forhandle på Stortinget. Det er funksjonen til Stortinget.
Vi trenger å skrive hva vi skal bygge kravene våre på.
Innstilling: Tiltres ikke
Begrunnelse fra komiteen:

Forslagsnummer: 5H-1003
Linjenummer: 100 til 100
Forslagstiller: Rødt Oslo Grünerløkka
Forslagstype: Endring
Forslaget:
Endring i parentes:
vi søke politisk gjennomslag ved (eventuelle) forhandlinger etter stortingsvalget 2021.
Begrunnelse fra forslagstiller:
Det er avklart at Rødt ikke skal inn i regjering. Det vises til prinsipprogrammet: «Som et
revolusjonært sosialistisk parti er det ikke Rødts oppgave å administrere kapitalismen i
regjeringsposisjon.»
Samarbeidsavtaler mellom regjeringspartier og andre partier var et nytt fenomen Erna
Solberg introduserte i norsk politikk. Før dette har det aldri eksistert. Det er altså ikke
gitt at det blir noen slik avtale. Det vil jo avhenge av valgresultatet. Hvis det blir en avtale
må gevinstene Rødt får av dette veies opp mot den reduserte handlefriheten Rødt får.
Dette er et taktisk spørsmål det ikke er mulig å si noe om på forhånd. Slik teksten står nå
vedtar vi at Rødt uansett skal gå i forhandlinger etter Stortingsvalget 2021. Dette binder
for mye. Jeg har derfor tilføyd eventuelle. Merk at mitt forslag ikke sier at Rødt ikke skal
delta i forhandlinger, men at dette må avklares i den aktuelle situasjonen.
Innstilling: Tiltres ikke
Begrunnelse fra komiteen:
Begrunnelse fra komite: Forslaget gir ikke nytt meningsinnhold.
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Forslagsnummer: 5H-1010
Linjenummer: 109 til 109
Forslagstiller: Rødt Nesodden
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
- det legges opp til en grundig diskusjon om forutsetningene for
revolusjon(maktendringer) bygget på en konkret klasseanalyse av Norge og verden pr
2022.
Begrunnelse fra forslagstiller:
Rødt mangler en langsiktig strategi
Innstilling: Tiltres ikke
Begrunnelse fra komiteen:

Forslagsnummer: 5H-1011
Linjenummer: 115 til 115
Forslagstiller: Rødt Nesodden
Forslagstype: Endring
Forslaget:
Avsnitt C linje 144 til 151 flyttes først i avsnittet om partibygging.
Begrunnelse fra forslagstiller:
Her har vi den største utfordringen for utvikling av Rødt. Det bør frontes øverst.
Innstilling: Tiltres
Begrunnelse fra komiteen:

Forslagsnummer: 5H-2001
Linjenummer: 125 til 125
Forslagstiller: Handlingsplankomiteen
Forslagstype: Tillegg
komite
Forslaget:
Tillegg til kulepunkt på linje 125: for å sikre kontinuiteten i organisasjonen.
Begrunnelse fra forslagstiller:
Innstilling: Tiltres
Begrunnelse fra komiteen:
Begrunnelse fra komite: Vi støtter intensjonen i kulepunktet 5H-1004, men mener det er
ivaretatt med tillegg foreslått over på kulepunkt på linje 125.
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Forslagsnummer: 5H-1004
Linjenummer: 128 til 128
Forslagstiller: Rødt Trøndelag
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
Nytt kulepunkt: sentralt bidra til å utarbeide gode rutiner for
distriktsstyrer og regionsekretærer for å sikre kontinuitet i
organisasjonsarbeidet.
Begrunnelse fra forslagstiller:
Viktig med rutiner/strukturer som sikrer kontinuitet og gjør organisasjonen mindre
personavhengig.
Innstilling: Ivaretatt
Begrunnelse fra komiteen:
Ivaretatt i forslag 5H-2001 fra komiteen

Forslagsnummer: 5H-1012
Linjenummer: 152 til 152
Forslagstiller: Rødt Nesodden
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
Nytt strekpunkt
Utvikle lag som har strategiske planer for sine lokalsamfunn
Begrunnelse fra forslagstiller:
Vi må sette vår egen dagsorden og tenke strategisk
Innstilling: Ivaretatt
Begrunnelse fra komiteen:
Begrunnelse: Ivaretatt i linje 140.

Forslagsnummer: 5H-1013
Linjenummer: 158 til 158
Forslagstiller: Rødt Nesodden
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
Nye strekpunkter:
*Sikre at alle organer i Rødt har minst 70 % arbeirklasse i alle valgte organ
Begrunnelse fra forslagstiller:
For et arbeidserklasseparti er dette helt sentralt
Innstilling: Tiltres ikke
Begrunnelse fra komiteen:
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Forslagsnummer: 5H-1017
Linjenummer: 158 til 158
Forslagstiller: Rødt Nesodden
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
Nye strekpunkter:
*Sørge for at folkevalgte er i solid mindretall i alle valgte organer i Rødt og at arbeidet i
folkevalgte organ styres nedenfra – av medlemmene.
Begrunnelse fra forslagstiller:
For et arbeidserklasseparti er dette helt sentralt
Innstilling: Tiltres ikke
Begrunnelse fra komiteen:

Forslagsnummer: 5H-1014
Linjenummer: 158 til 158
Forslagstiller: Rødt Nesodden
Forslagstype: Tillegg
Forslaget:
Nytt avsnitt
Hovedprioriteringer i perioden:
Fra landsmøtet og fram til 13. september er stortingsvalget felles hovedprioritering.
Fra 13. september til sommeren 2022. er arbeid med å aktivisere medlemmer og å bidra
til styrking av folkelige organisasjoner felles hovedprioritering.
Fra sommeren 2022 fram til landsmøte er forberedelser til kommune og
fylkestingsarbeiet felles hovedprioritering.
Begrunnelse fra forslagstiller:
Vi trenger klare planer som lagene kan forberede seg på.
Innstilling: Ivaretatt
Begrunnelse fra komiteen:
Begrunnelse fra komite: Ivaretatt i helheten i handlingsplanen.
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