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INNLEDNING 

Landsmøtet 2002 ble avholdt i Kongressenteret, Folkets Hus, Oslo i dagene fredag 8. - søndag 1 O. 
november . 

Hovedsakene på landsmøtet var behandlingen av partiets plattform for kommune- og fylkestingsvalget, 
dialogforums rapport, innkomne forslag, den politiske situasjon, nye vedtekter for partiet og utviklingen i 
partiorganisasjon. 

Landsmøtet valgte Jens Stoltenberg som ny leder etter Thorbjørn Jagland, Hi l l-Marta Solberg som 
nestleder og Martin Kolberg som ny partisekretær. 

Partiets arbeid for øvrig var i stor grad preget av forberedelser og gjennomføring av kommune- og 
fylkestingsvalget 2003. Ved fylkestingsvalget fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 27%, noe som var en 
framgang i forhold til stortingsvalget 2001 på 2, 7% og en tilbakegang i forhold til fylkestingsvalget i 1 999 
på 1 ,2 %. Ved kommunestyrevalget fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 27,5% , noe som er en 
framgang på 3,2% i forhold til stortingsvalget 2001 på 3,2&, og en tilbakegang på 1 ,  1 % i forhold til 
kommunevalget i 1 999. 

Den samlede valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2003 g ikk ned med 2,4 prosent 
siden valget i 1 999 og var på totalt 59,3 prosent. Det ble avgitt 2 069 673 stemmer ved 
kommunestyrevalget, og valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget var 59,0 prosent. Dette er den laveste 
valgdeltakelsen siden 1 922. For første gang siden 1 922 er valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget 
under 60 prosent. Høyest valgdeltakelse ved kommunestyrevalget hadde Oslo og Hordaland med 62 
prosent, lavest valgdeltakelse hadde de tre nordligste fylkene med 55 prosent. 

LANDSMØTET 2002 

Det norske Arbeiderpartis 59. ordinære landsmøte ble holdt i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, i dagene 
8. - 1 0. november 2002. 

Landsmøtet skal i følge lovene bestå av 300 representanter med fulle rettigheter valgt av fylkespartiene 
etter bestemte regler. Landsstyret og Kvinnepolitisk styre deltar med tale- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett. Stortingsgruppa og Sametingsgruppa velger en representant for hver 1 0. representant de har 
i henholdsvis Stortinget og Sametinget. Disse deltar med tale- og forslagsrett. De politiske rådg iverne ved 
partikontoret har rett til å være med i forhandlingene på samme vilkår. 

Det var sendt inn fullmakter for 300 representanter og ved åpningen var det møtt fram 298 representanter 
hvorav 32 vararepresentanter. De to siste representantene ankom landsmøtet i løpet av møtets første 
dag. 

Alle fylkespartiene hadde oppfylt kvoteringsbestemmelsene. 

Landsmøtet ble holdt for åpne dører med adgang for media, samt for partimedlemmer mot framvisning av 
spesielt adgangstegn. 

Det var innbudt en rekke gjester fra våre søsterpartier i Europa og følgende var tilstede: 

Ahmad Jahangiri PDIK Khalid Azizi PDIK 
Natasa Mi lojevic Serbia l l i rZela Albania 
Cristian Rasulescu Romania Rene Tammist Estland 
Pius Nleseleki Morgwathi Botswana Gabriel Chaibva Zimbabwe 
Luis Ayala Sl Stefan Sjøberg Finland 
Alvaro Pinte Nederland Mr. Tiber Kiss Ungarn 
Erich Dr. Froschl SPQ/Renner lnstitut Peter Palshøj SA MAK 
Jens Christiansen Danmark Gøran Persson Sverige 
Anne Ludvigsson Sverige Oscar Stenstrøm Sverige 
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I t i l legg møtte en rekke innbudte fra innenlandske organisasjoner ti lknyttet arbeiderbevegelsen samt en 
del personlig innbudte. 

Følgende 300 representanter deltok med fulle rettigheter: 

Østfold 051 Bjerkholt Aase 
001 Øren Arne 052 Gerhardsen Rune 
002 Ree Hognestad Bergljot 053 Jam holt Gro Brattel i 

003 Forsberg Thor Erik 054 Elgsaas Ragnar Bøe 
004 Hildebrandt Rolf-Thore 055 Khan Saera 
005 Høiden Svein 056 Mo Norvald 
006 Karlsen Linda 057 Knutsen Lotte Grepp 
007 Østensvig John 058 Harsvik Wegard 
008 Oberti Mariana 059 Marthinsen Marianne 
009 Kolstad Helge 060 Sørheim lngjald Ørbeck 
01 0 Johansen Irene 061 Knutsen Gerd 
01 1 Kristiansen Jan Terje 062 Moen Øystein 
01 2 Haugen Grethe 063 Hassan Khalifa 
0 1 3  Hansen Lysås Bjørn 064 Bal as Gro 
0 14  Svendsen Ø. Wenche 065 Sydow Ulrika von 
01 5 Henriksen Paul 

Hedmark 
Akershus 066 Tyriberget Jan 
01 6 Kristoffersen Ragnar 067 Au steng Siri 
01 7 Hov Eggen Siri 068 Kolstad Hans 
01 8 Leira Kjetil 069 Brage lien Herdis 
0 19  Hauge Kari 070 Olsen Jørgen 
020 Strøm Terje 071 Trettebergstuen Annette 
021 Tuft Lie Anne Therese 072 Wikstrøm Bjørn L. 
022 Habberstad Dagfinn 073 Øverby Kjersti 
023 Tjernshaugen Sidsel 074 Stenberg Terje 
024 Olsen Marianne 075 Østli Asgeir 
025 Norheim Hege 076 Jeten Ola 
026 Solbakken Roar 077 Stensby Tove B.  
027 Lappen Reidun 078 Konterud Kjell 
028 Nordengen Kjell Ivar 079 Horten Laila B.  
029 Seljelid Kari 080 Pall in Jan 
030 Skaug Anne Lise 081 Justad Per H .  
031 Stenberg Britt-Marie 082 Nilsen Gunn Marit 
032 Hansen Lillian 083 Harms Henny 
033 Gull ichsen Eva 084 Tjeldsnes Torill 
034 Fri is-Pettersen Sverre Odd 085 Kvisler Marit Førisdahl 
035 Thorkildsen Hilde 086 Gundersen Per L. 
036 Smestad Anna 087 Gil leberg Marit 
037 Johnsen Hans Marius 088 Myrvang Henning 
038 Odenmarck Anne 089 Siggerud Karin 

090 Lil lehovde Thor 
Oslo 
039 Nordenson Jon Oppland 
040 Lødrup Julie 091 Nordgreen Ragnar 
041 Hansen Rina Mariann 092 Tidemansen Ingebjørg 
042 Gerhardsen Marte 093 Mangerud Paal 
043 Anderssen Gro Tvedt 094 Tron Audun 
044 Fis kvik Kleiv 095 Haugen Kåre 
045 Brandt Ove 096 Larsen Lisbeth A. 
046 Fonseca Quintino da von 097 Johnsen Kristin 
047 Nybakk Marit 098 lsumhaugen Marianne 
048 Wickholm Truls 099 Bergsbakken Arve 
049 Halse Andreas 1 00 Hageløkken Bjørg 
050 Jensrud Trond 1 01 Braathen Roald 
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1 02 Huse Marit Aust-Agder 
1 03 Riseth Laila 1 52 Øygarden Laila 
1 04 Pedersen Randi Lill 1 53 Dale Ingeborg A 
1 05 Thorstensen Rudi 1 54 Rollstad Larsen Tori l l  
1 06 Bakken Ola Hermann K. 1 55 Ohrvik Sverre 
1 07 Skaret Ove Sverre 1 56 Norgaard Agnes 
1 08 Øygard Rune 1 57 Hjeltnes Anna 
1 09 Aavangen Irene 1 58 Røysland Gjermund 
1 1 0 Aamodt Bente J .  
1 1 1  Hageløkken Ole Vest-Agder 
1 1 2 Johansen Anne Lene 1 59 Kimestad Åse Lill 

1 60 Ugland Bjarne 
Buskerud 1 61 Skarpen es Siv 
1 1 3  Christoffersen Lise 1 62 Olsen Øystein 
1 1 4 Flatturn Odd 1 63 Kittelsen Berit 
1 1 5 Birkeland Øyvind 1 64 Hamre Stian 
1 1 6 Micaelsen Torgeir Eikstad 1 65 Egeli Bjørn 
1 1 7  Johnsen Gerd 
1 1 8 Karlsen Tor-Ottar Rogaland 
1 1 9 Watnebryn Aud 1 66 Johansen Reidun N.  
1 20 Kirkerud Kristian 1 67 Holmen Gudmund 
1 21 Løft Lise 1 68 Hoås Jorunn 
1 22 Johansen Laila Irene 1 69 Egaas Marit 
1 23 Redalen Kari Solrun Kleiv 1 70 Handeland Einar Jone 
1 24 Ødegården Bjørn Tore 1 71 Bruntveit Gunnbjørg 
1 25 Håkonsen Camilla 1 72 Espedal Arne B 
1 26 Ry berg Roger 1 73 Ljosdal Cecilie 

1 74 Tvedt Tom 
Vestfold 1 75 Myklebust Marit 
1 27 Holm Klavenes Kjetil 1 76 Johannessen Odd Henning 
1 28 Fjæstad Svein 1 77 Hauge Aina 
1 29 Smith Marianne 1 78 Pedersen Reidar 
1 30 Syvertsen Per Kr. 
1 31 Bråten Karl Anders Hordaland 
1 32 Andersen Dag Terje 1 79 Handeland Gisle 
1 33 Gulbrandsen Grethe Paaske 1 80 Lydvo Hilde 
1 34 Rui Anne Helen 1 81 Flø isand Åshild 
1 35 Larssen Kathrine 1 82 Ravnøy Vigdis 
1 36 Svendsen Frode 1 83 Jakobsen Arne 
1 37 Bertelsen Camilla 1 84 Grung Ruth 

1 85 Handeland Kristin 
Telemark 1 86 Villanger Espen 
1 38 Beyer Øystein 1 87 Aarskog Agnar 
1 39 Five Hedda Foss 1 88 Christensen Bjørn 
1 40 Kasin Thorolf 1 89 Strøm-Erichsen Anne-Grete 
1 41 Ofstad Mette 1 90 Tystad Trond 
1 42 Blaker Anne Margrete 1 91 Ohnstad Terje 
1 43 Haugland Nina 1 92 Grasdal Åge 
1 44 Audunson Lasse Geir 1 93 Grønbech Trine Pettersen 
1 45 Kolloen Svein 1 94 Aasen Solfrid 
1 46 Ruud Jørund A 1 95 Bolstad Trygve 
1 47 Staaland Bjørg Kyrkjebø 1 96 Nordhaug Ingerid 
1 48 Vågslid Hilde Alice 1 97 Lohne Ei lert Jan 
1 49 Opedal Turid 1 98 Søilen Aud 
1 50 Pedersen Es kil 1 99 Haukeland Helge 
1 51 Grini Jan Vidar 
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Sogn og Fjordane 252 Langsåvold Bård 
200 Aarethun Knut O 253 Lin mo Linda 
201 Sunde Gunnvor A 254 Berg Karen F. 
202 Dale Tord 255 Stene Morten 
203 Kristensen Jofrid B 256 Moen Alf Daniel 
204 Helle Arve 257 Øfsti Edvard 
205 Nygård Ottar 258 Kristoffersen Gerd Janne 
206 Steindal Bente Frøyen 259 Rannem Per Sverre 
207 Sandnes Atle Reidar 260 Staberg Oddfrid 
208 Nordeide Venke 
209 Nordtveit Sveinung Nordland 
2 1 0  Steine Ottar 261 Knutson Geir 
2 1 1 Einan Oddbjørn 262 Solvik Britt 
2 1 2  Hellesø Oddvar 263 Elsvatn Leif 

264 Vasshaug Siri 
Møre og Romsdal 265 Rønning Ketil 
2 1 3  Kongshaug Håvard Jostein 266 Ingvaldsen Elin 
2 1 4  Skaret Lisa 267 Gaarder Kari 
2 1 5  Ref stie Ståle 268 Tønder Karin 
2 1 6  Holmstrøm Stig 269 Arntsen Wenche 
21 7 Ytrestøyl Bjørn 270 Joakimsen Steinar 
2 1 8  Huse Turid Reiten 271 Juvik Kjell-Idar 
2 1 9  Riise Vigdis 272 Mathisen Anne Sofie Sand 
220 Ingebrigtsen Liv Barbro 273 Berg-Hansen Lisbeth 
221 Vid hammer Ole Johan 274 Skjellvik Gunnar 
222 Steinsvoll Mellvin 275 Storelv Sissel 
223 Fagerhol Gud ny 276 Sandmo Kjell 
224 Windstad Øystein 277 Alm ås Asgeir 

278 Alstad Olav Sigurd 
Sør-Trøndelag 279 Jacobsen Eivind Undrum 
225 Løvseth Gunn Inger 280 Bjørnstad Hugo 
226 Gjul Gunn Karin 281 Brudevoll Kari 
227 Bjørn bet Hanne Moe 
228 Klomsten Stig Troms 
229 Aalmo Anne 282 Hausberg Arild 
230 Olsø Rune 283 Bjørnflaten Anne Marit 
231 Værnes Tore Paulsen 284 Kristiansen Markus 
232 Ottervik Rita 285 Berg l i  El len Marie 
233 Hunstad Anne Sophie 286 Ørnebakk Willy 
234 Iversen Kjell 287 Berg Sigrid Furu 
235 Søreng Bjarne 288 Sarnes Tommy 
236 Holst Aina 289 Ditlefsen Han ny 
237 Husvik Torunn Kanutte 290 Leknes Håkon 
238 Hepsø Einar 291 Johansen Gunda 
239 Sundet Knut 
240 Dragsnes Kirsten Finnmark 
241 Berdal Kåre 292 Midttun Evy Ann 
242 Tingstad Børge 293 Gamst Siv Olsen 
243 Mortensen Terje 294 Pedersen Wi lly 
244 Wold Knut 295 Pedersen Marie 
245 Kristiansen Egild Roger 296 Mortensen Rolf Einar 
246 Olsen Torbjørn 297 Sandtrøen Lisbeth 
247 Andersen John Helge 298 Strifeldt Anne 

299 Hansen Kjetil 
Nord-Trøndelag 
248 Altø Elin M. Svalbard 
249 Kaspersen Jan Inge 300 Fjukstad Bjørn 
250 Thun Liv 
251 Storødegård Merethe 
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Landsmøte åpnet med et kulturelle program ved D.D.E som sørget for en varm og sti lriktig åpning. Bjarne 
Brøndbo dro ti l  med de kjente låtene: "Det umul ige e mul ig", "Vinsjan på kaia" og "By'n æ bor i". Bjarne 
introduserte også en "ny arbeidersang", med tekst av Carl Jeppesen, en av partiets tidligere ledere. Samt 
flere ekstranumre før Thorbjørn Jagland takket de medvirkende og overrakte en langsti lket rose ti l  hver. 

Deretter framførte Thorbjørn Jagland minnetale over partifeller som var gått bort siden forrige landsmøte. 

Sveriges statsminister og Sosialdemokraternas leder Goran Persson hilste landsmøtet fra de 
internasjonale gjestene. 

Landsmøtet vedtok enstemmig følgende saksliste: 
• Åpning 
• Konstituering 
• Godkjenning av fullmaktene 
• Godkjenning av innkallingen 
• Godkjenning av saklisten 
• Godkjenning av arbeidsordningen 
• Valg av ordstyrere, sekretærer og komiteer 
• Innsti l l ing om Beretningen 
• Fremlegg av godkjente årsregnskaper for perioden. 
• Fremlegg av revisjonsberetninger og kontrollkomiteens beretninger. 
• Innkomne forslag 
• Lovendringer 
• Arbeidet i "Dialogforum" 
• Kommune/fylkestingsvalget 2003, programkomiteens innsti l l ing 
• Redaksjonskomiteenes innsti l l inger 
• Valg 
• Avslutning 

Det ble oppnevnt tre redaksjonskomiteer som behandlet programmet, andre saker og 
organisasjonssaker. Landsmøtet vedtok følgende uttalelser: 

• Arbeid og verdiskaping 
• Kommuner og fylkeskommuner må overta arbeidsgiveransvaret for lærerne 
• Sosialdemokrati fordi vi trenger hverandre 
• Behov for en ny kystpolitikk 
• En styrket kollektivsatsing 
• En ny integreringspolitikk 
• Reell l ikesti l l ing 
• En bedre organisert verden 
• Midtøsten-konflikten 
• FN må løse I rak-utfordringene 

I overensstemmelse med partiets vedtekter valgte landsmøtet medlemmer ti l Sentralstyret, Kvinnepolitisk 
styre og Kontrollkomite. 

Det er i til legg til møteprotokollen også utarbeidet en ful lstendig referatprotokoll som inneholder 
inn ledningene, debattene, uttalelsene og alle vedtak som ble gjort på møtet. 
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SENTRALSTYRET 

SENTRALSTYRETS SAMM ENSETNING 
Landsmøtet 2002 valgte følgende som medlemmer av Sentralstyret: 
Jens Stoltenberg - leder, Hi l l-Marta Solberg - nestleder, Martin Kolberg - sekretær, Rolf Erl ing Andersen, 
Kjell Bjørndalen, Trond Giske, Tore Hagebakken, Odd Kr. Reme, Dag Terje Andersen, Anne Marit 
Bjørnflaten, Sylvia Brustad, Jan Bøhler, Mette Gundersen, Roger Hansen, Bjarne Håkon Hanssen, 
Anniken Huitfeldt, Saera Khan og Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

I ti l legg deltar leder av Kvinnepolitisk styre, Karita Bekkemellem Orheim og AUFs leder, Gry Larsen i 
Sentralstyrets møter med fu l le rettigheter. 

VIRKSOMHETEN 
Sentralstyret har i perioden 01 .07.2002 - 31 . 1 2 .2004 holdt 38 møter, behandlet 332 saker og vedtatt 
følgende uttalelser: 

I møte 25. 1 1 .2002: 

ET DÅRLIG STATSBU DSJETT FOR ARBEID, S KOLE OG OMSORG 
Arbeiderpartiets sentralstyre konstaterer at det igjen er oppnådd et budsjettforl ik mellom 
regjeringspartiene og Fremskrittspartiet. Enigheten om budsjettet for 2003 innebærer også forpliktelser 
for regjeringens politikk for flere år framover. Forl iket viser at regjeringen Bondevik inkluderer 
Fremskrittspartiet i sitt parlamentariske grunnlag, og innebærer også at Fremskrittspartiet har ansvar for 
statsbudsjettet for 2003. 
Gjennom forliket blir statsbudsjettet mindre stramt enn forutsatt, og muligheten for redusert press på 
kronekurs og rente bli� dermed mindre. Likevel gjennomføres en rekke usosiale kutt. At stortingsflertallet 
velger å kutte kraftig i dagpengeordningen for arbeidsledige i en tid hvor ledigheten øker er beklagelig. 
Når regjeringspartiene og Fremskrittspartiet velger å gi lettelser i rederibeskatningen mens de kutter i 
distriktstiltak, voksenopplæring, skolefritidsordningen og gravferdsstøtten, gir dette økte forskjeller. Det 
samme gjelder gjeninnføring av egenandeler på blå resept for eldre og uføre som ikke er 
minstepensjonister. Dette er å gå motsatt vei av hva Arbeiderpartiet ønsker. 
Arbeiderpartiet har i vårt alternative budsjettforslag lagt opp til en tredelt satsing: Vi vil sikre 
konkurranseutsatt næringsliv og hindre økende ledighet, vi vil unngå de usosiale kutt som regjeringen har 
foreslått og vi vil satse sterkt på skole og omsorg ved å øke overføringene til kommunene. Vi har derfor 
foreslått å bruke over 7 mil l iarder kroner mer til arbeid og velferd. 
Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet viser med dette forliket at de ikke har tatt inn over seg den 
vanskelige situasjonen mange av landets kommuner står overfor. Flere steder i landet er det varslet kutt i 
skolebudsjetter og eldreomsorg. Dette budsjettet vil bidra til å forverre denne situasjonen. Arbeiderpartiet 
har foreslått en sterk satsing på skole og eldreomsorg ved å øke overføringene til kommunene med tre 
mill iarder kroner. 
Arbeiderpartiets sentralstyre mener budsjettforliket bidrar til at ski l lel injene i norsk politikk blir klarere. 
Regjeringen velger med støtte fra Fremskrittspartiet økt privatisering, dårligere velferdsløsninger og en 
mindre omfattende distriktspolitikk. Arbeiderpartiet vil kjempe mot denne utviklingen. Vi ønsker sterkere 
fel lesløsninger og mer rettferdig fordeling framfor å gi mer til de som har mest fra før. 

I møte 06.01 .2003: 

Krever handling for lavere strømpriser 
Kraftforsyningen er en grunnleggende del av vår felles infrastruktur og må være underlagt 
samfunnsmessig styring. Det må sikres gjennom lowerket, konsesjonsordninger og et sterkt offentlig 
eierskap i kraftforsyningen. 

Den grunnleggende årsaken ti l  de høye strømprisene vi nå opplever, er at forbruket av elektrisk kraft har 
vokst vesentlig mer enn produksjonskapasiteten de siste år. Dette har ført oss inn i en sårbar situasjon. 
Arbeiderpartiets sentralstyre etterlyser flere ti ltak for å n;øte den alvorlige situasjonen vi er i på 
strømmarkedet. Vi må finne løsninger både for de akutte utfordringer mange vil få med å betjene 
strømregningene og for på lengre sikt å bedre balansen mel lom produksjon og forbruk. 
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Arbeiderpartiet vil arbeide for å gjennomføre ti ltak blant annet på følgende tre områder for å gjøre noe 
med situasjonen: 

• 

1 .  Strakstiltak 
På kort sikt er Arbeiderpartiet særlig opptatt av å hjelpe de mange husholdninger som vil få vansker med 
å betale strømregningene. Dette rammer hardest de som allerede har lite fra før. 

Gjennom en kraftig økning av bostøtten vil vi hjelpe de som sliter mest. Ordningen må utvides ti l å 
omfatte flere grupper som har problemer med bokostnader og høye strømpriser. 

I tillegg vil vi unngå at de som må be om betalingsutsettelse på grunn av høye strømpriser, rammes 
dobbelt ved at de samtidig får store renteutgifter. Arbeiderpartiet vil innføre en statl ig garantiordning som 
kan gi langt gunstigere nedbetalingsordninger enn de som i dag er varslet fra flere strømleverandører. 
Strømleverandørene må kunne sende ut månedlige strømregninger til de som ønsker dette. 

Arbeiderpartiet er opptatt av at regjeringen snarest må komme med slike strakstiltak. Det er ikke holdbart 
å vente til revidert nasjonalbudsjett med dette. 

2. Øke kraftproduksjonen 
På lengre sikt må energisituasjonen løses ved å skape en bedre balanse mellom forbruk og produksjon. 
Det innebærer både at forbruket må dempes og at produksjonen må økes. 

Det er gitt konsesjon til bygging av tre gasskraftverk. Bygging av ett eller flere av disse vil bidra til å øke 
tilgangen til kraft vesentlig. Det er viktig at dette skjer innenfor de miljøforpliktelser Norge har påtatt seg. 
Det kan enten skje ved kjøp av utslippskvoter i tråd med Kyoto-avtalens bestemmelser, eller gjennom 
utvikling av ny teknologi for håndtering av C02-utslipp. Det er derfor skuffende at regjeringspartiene og 
FrP mer enn halverte tilskuddene til utvikling av C02-fri gasskraftproduksjon. Arbeiderpartiet mener at det 
haster med å øke disse tilskuddene betydelig. 

Vi vil ha en skånsom vannkraftutbygging og øke satsingen på vindkraft og bioenergi. Derfor må 
overføringene til utvikl ing av alternative energikilder økes, og det må innføres støtteordninger ti l kjøp av 
varmepumper og andre energieffektive løsninger. Vi må ruste opp og utvide eldre kraftverk og bygge ut 
ledningsnett, Tilskuddene til å utjevne overføringskostnader mellom ulike deler av landet må økes 
betydelig. 

3. Gjennomgå energiloven 
Dagens energilov har virket i ti år. Denne har bidratt til en mer effektiv energiutnyttelse i hele det nordiske 
markedet, men også til større svingninger i kraftprisene. I dag er d isse svært høye. Arbeiderpartiet ønsker 
en gjennomgang av lovgivningen på området for å se hvilke erfaringer disse årene har gitt oss. Særlig er 
det nødvendig å få en gjennomgang av i hvi lken grad dagens lovgivning bidrar til å sikre tilstrekkelig 
tilgang til ny kraftkapasitet, reservekapasitet og energisparing. Samtidig må det vurderes om det kan 
innføres ordninger med differensierte priser på ulike tider av døgnet, og eventuelt et toprissystem. 

I møte 1 0.02.2003: 

FN MÅ LØSE I RAK-KONFLIKTEN - NORGE MÅ ARBEIDE FOR FREDELIGE LØSNINGER 
Arbeiderpartiet mener at medlemslandene gjennom FN må finne en fredelig løsning på krisen i Irak. Bruk 
av mil itærmakt fører til lidelser for sivi le, tap av menneskeliv og fare for nye konflikter. Den norske 
regjering kan ikke bare awente vedtak i FN, men må aktivt bidra til at alle mulige fredelige løsninger blir 
forsøkt. Arbeiderpartiet vil bidra til å utvikle en samlet politikk som kan bidra ti l fred, utvikling og 
demokratisering i hele regionen. En slik politikk må ta sikte på å få gjennomført vedtakene fra FNs 
sikkerhetsråd, samtidig som den tar hensyn til andre konfl ikter i området. Det må legges særl ig vekt på en 
snarlig løsning på konfl ikten mellom palestinere og israelere. 

FN har i hele etterkrigstiden vært en hjørnestein i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det må vi holde 
fast ved. Arbeiderpartiets landsmøte slo fast at utfordringene i Irak må løses gjennom FN, og at det er 
FNs sikkerhetsråd som på vegne av FNs medlemsland skal forvalte verdens sikkerhet. Krig er siste utvei .  
Kun FN kan forsikre om at alle politiske og diplomatiske løsninger er forsøkt først. 
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På bakgrunn av det som hittil er framkommet er det viktig at våpeninspektørene får fortsette sitt arbeid og 
at det derfor ikke nå iverksettes mil itære tiltak mot Irak. Våpeninspektørenes mulighet ti l å lykkes 
forutsetter at FNs press på Irak opprettholdes. Samtid ig må det arbeides videre med forslag om å 
forsterke inspeksjonene for eksempel med overvåkningsfly og flere inspektører, slik blant annet Frankrike 
og Tyskland har tatt til orde for. Målet må være å få til en løsning som kan samle FNs sikkerhetsråd om 
ti ltak for en fredelig awæpning av Irak, ikke regimeskifte med mil itær makt. 

Alle parter må vise vilje til å finne fredelige løsninger. Irak må samarbeide fullt ut med inspektørene, og 
umiddelbart gi grundige og etterrettel ige svar på alle deres spørsmål. Vi vil også klart advare USA mot 
mil itære aksjoner mot I rak, uten forankring i Sikkerhetsrådet. USA må gi inspektørene opplysninger som 
kan bidra til å avdekke om Irak har masseødeleggelsesvåpen. Et nytt utvetydig mandat fra 
Sikkerhetsrådet er en absolutt forutsetning for bruk av makt overfor Irak. 

Dersom våpeninspektørene finner masseødeleggelsesvåpen må det først og fremst arbeides for en 
politisk avtale med Irak om ful l  awæpning og etablering av en permanent våpeninspeksjon i landet som 
kan sørge for dette. Det er Sikkerhetsrådet som til slutt skal ta sti l l ing til om Irak har oppfylt de kravene FN 
har stilt. Alle land må respektere Sikkerhetsrådets vedtak. Norge må imidlertid på vanlig måte vurdere om, 
og eventuelt på hvilken måte deltakelse i en aksjon skal skje. 

Norge må bidra til å sette den humanitære situasjonen i Irak på dagsordenen, og være en betydelig 
bidragsyter for humanitær innsats i Irak og nærområdene. Norge må allerede nå, i lys av faren for krig, gi 
humanitær bistand for å forebygge unødvendige lidelser for sivilbefolkningen. Det er også en fare for at 
regimet i Bagdad kan bruke den spente situasjonen ti l  å angripe eller på annen måte sette den interne 
opposisjonen i landet i fare. 

Norge bør arbeide sammen med land som sier at man må legge press på den amerikanske 
administrasjonen for at forhandlingene om en løsning på den israelsk-palestinske konfl ikten kommer i 
gang umiddelbart. Det internasjonale samfunnet har et ansvar for å bidra til opprettelsen av en palestinsk 
stat. Slik kan Norge bidra ti l å forh indre ytterligere splittelse mellom den arabiske verden og vesten, samt 
fred og utvikling i regionen. 

I møte 25.06.2003: 

Norsk innsats i FNs fredsoperasjon i Kongo 
Utenriksdepartementet har sagt nei til hastehenvendelsen fra FNs generalsekretær Kofi Annan om å bidra 
til en FN-styrke i Kongo. 
Arbeiderpartiet mener Norge har et ansvar for at fokus på de internasjonale konfl iktene også flyttes til 
Afrika. 

De blodige konfliktene i Liberia og Kongo må også få det internasjonale samfunnets oppmerksomhet. I 
Afrika er det stort behov for internasjonal innsats, og Norge må gi et aktivt bidrag også her når det trengs. 

Arbeiderpartiet mener derfor at vi bør sti l le opp i forhold til henvendelsen fra FNs generalsekretær. Norge 
bør bidra til FN-styrker i Kongo, også med personell om mulig. 

I møte 24. 1 1 .2003: 

Krever handling for lavere strømpriser 
Kraftforsyningen er en grunnleggende del av vår felles infrastruktur og må være underlagt 
samfunnsmessig styring. Det må sikres gjennom lowerket, konsesjonsordninger og et sterkt offentlig 
eierskap i kraftforsyningen. 

Den grunnleggende årsaken til de høye strømprisene vi nå opplever, er at forbruket av elektrisk kraft har 
vokst vesentlig mer enn produksjonskapasiteten de siste år. Dette har ført oss inn i en sårbar situasjon. 
Arbeiderpartiets sentralstyre etterlyser flere ti ltak for å rr.0te den alvorlige situasjonen vi er i på 
strømmarkedet. Vi må finne løsninger både for de akutte utfordringer mange vil få med å betjene 
strømregningene og for på lengre sikt å bedre balansen mellom produksjon og forbruk. 

Arbeiderpartiet vi l  arbeide for å gjennomføre ti ltak blant annet på følgende tre områder for å gjøre noe 
med situasjonen: 
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1 .  Strakstiltak 
På kort sikt er Arbeiderpartiet særlig opptatt av å hjelpe de mange husholdninger som vil få vansker med 
å betale strømregningene. Dette rammer hardest de som allerede har l ite fra før. 

Gjennom en kraftig økning av bostøtten vil vi hjelpe de som sliter mest. Ordningen må utvides ti l  å 
omfatte flere grupper som har problemer med bokostnader og høye strømpriser. 

I ti l legg vil vi unngå at de som må be om betalingsutsettelse på grunn av høye strømpriser, rammes 
dobbelt ved at de samtidig får store renteutgifter. Arbeiderpartiet vil innføre en statlig garantiordning som 
kan gi langt gunstigere nedbetalingsordninger enn de som i dag er varslet fra flere strømleverandører. 
Strømleverandørene må kunne sende ut månedlige strømregninger til de som ønsker dette. 

Arbeiderpartiet er opptatt av at regjeringen snarest må komme med slike strakstiltak. Det er ikke holdbart 
å vente til revidert nasjonalbudsjett med dette. 

2. Øke kraftproduksjonen 
På lengre sikt må energisituasjonen løses ved å skape en bedre balanse mellom forbruk og produksjon. 
Det innebærer både at forbruket må dempes og at produksjonen må økes. 
Det er g itt konsesjon til bygging av tre gasskraftverk. Bygging av ett eller flere av disse vil bidra t i l  å øke 
tilgangen til kraft vesentlig. Det er viktig at dette skjer innenfor de miljøforpliktelser Norge har påtatt seg. 
Det kan enten skje ved kjøp av utsl ippskvoter i tråd med Kyoto-avtalens bestemmelser, eller gjennom 
utvikling av ny teknologi for håndtering av C02-utsl ipp. Det er derfor skuffende at regjeringspartiene og 
FrP mer enn halverte tilskuddene til utvikling av C02-fri gasskraftproduksjon. Arbeiderpartiet mener at det 
haster med å øke disse tilskuddene betydelig. 

Vi vil ha en skånsom vannkraftutbygging og øke satsingen på vindkraft og bioenergi. Derfor må 
overføringene til utvikling av alternative energiki lder økes, og det må innføres støtteordninger til kjøp av 
varmepumper og andre energieffektive løsninger. Vi må ruste opp og utvide eldre kraftverk og bygge ut 
ledningsnett, Tilskuddene til å utjevne overføringskostnader mellom ulike deler av landet må økes 
betydelig. 

3. Gjennomgå energiloven 
Dagens energilov har virket i ti år. Denne har bidratt til en mer effektiv energiutnyttelse i hele det nordiske 
markedet, men også til større svingninger i kraftprisene. I dag er disse svært høye. Arbeiderpartiet ønsker 
en gjennomgang av lovgivningen på området for å se hvilke erfaringer disse årene har gitt oss. Særlig er 
det nødvendig å få en gjennomgang av i hvilken grad dagens lovgivning bidrar ti l å sikre ti lstrekkelig 
tilgang til ny kraftkapasitet, reservekapasitet og energisparing. Samtidig må det vurderes om det kan 
innføres ordninger med differensierte priser på ul ike tider av døgnet, og eventuelt et toprissystem. 

I møte 08. 1 2 .2003: 

Den norske innsatsen i Irak 
Sentralstyret viser til FN-resolusjoner 1 483 og 1 51 1  der FNs medlemsland blir sterkt oppfordret til å delta 
i en multinasjonal styrke for å stabilisere landet. Styrken opererer i henhold til disse resolusjonene under 
FN-mandat. 
Sentralstyret mener at forutsetningen for norsk deltakelse hele tiden har vært at vi skal bidra til å skape 
stabi litet og demokrati i I rak. For at dette skal kunne skje, må arbeidet med å skrive en ny grunnlov for 
landet og holde frie valg styres av FN. Dessuten må løftet om en egen palestinsk stat og en sterkere 
innsats for å skape fred mellom Israel og palestinerne følges opp. 
Norge må før neste mandatperiode for norsk deltakelse utløper til sommeren (våren 2004), nøye vurdere 
om forutsetningene er oppfylt. 
Videre må det foretas en prioritering av den samlede norske internasjonale mil itære innsatsen. 
I Afghanistan deltar Norge i NATO-operasjoner med FN-mandat og det er behov for å stabi l isere 
situasjonen i landet og sikre en fredelig og demokratisk utvikling. I ti llegg må Norge være positiv ti l å bidra 
med styrker i Sudan og Midtøsten dersom det blir aktuelt i løpet av 2004. 
Samlet taler dette for at vi bør åpne for å revurdere den norske innsatsen i Irak og i stedet trappe opp 
innsatsen i Afghanistan og eventuelt Sudan og Midtøsten i løpet av 2004. 

I møte 03.05.2004: 
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Situasjonen i Irak - norske tropper 

Alle norske styrker bør trekkes ut av Irak innen utgangen av juni .  

I møte 23. - 24.08.2004: 

ET NYTT FLERTALL NØDVENDIG 
Stortingsvalget i 2005 v i l  b l i  det viktigste på lenge. Arbeiderpartiet v i l  gå t i l  valg på å skaffe landet et nytt 
flertall og en ny regjering. Om valgresultatet gir grunnlag for det, vil vi invitere sentrums- og venstrepartier 
til samtaler med formål å etablere en flertal lsregjering som ønsker en ny politisk kurs. 

Dagens regjering styrer det norske samfunnet mot høyre. Den prioriterer skattelette for de rike framfor å 
gjøre fellesskapsløsningene bedre for alle. Den svekker arbeidstakernes rettigheter og øker fokus på 
konkurranseutsetting og selger ut fellesskapets verdier. For lite gjøres for å få redusert den alt for høye 
arbeidsledigheten. Dette bidrar til et hardere samfunn. 
Derfor er det nødvendig med et nytt flertall ved neste års valg. Vi trenger et flertall som vil være aktive i å 
få ned arbeidsledigheten og skape ny næringsvirksomhet. Et flertall som ikke godtar at noen stenges ute 
fra arbeidslivet mens andre sl iter seg ut på jobben. 

Vi trenger også et nytt flertall som vil satse på kunnskap. Som vil skape verdens beste skole og satse på 
kreativitet, nyskaping og læring hele livet. Og vi trenger et flertall som vil gjøre noe med manglene i 
eldreomsorgen og som mener trygg pensjon for alle er viktigere enn lavere skatt for noen få. Som forstår 
at det bill igste anbudet ikke nødvendigvis gir den beste omsorgen. Arbeiderpartiet vil skape et slikt flertall, 
og ber om støtte fra alle som ønsker en ny kurs. 

I inneværende stortingsperiode er det et borgerlig flertal l på Stortinget. Regjeringspartiene har flertall 
sammen med Fremskrittspartiet. Det er disse partiene som er denne regjeringens parlamentariske 
grunnlag. Gjentatte ganger har disse partiene brukt dette flertallet til å svekke fellesskapsløsningene. 
Arbeiderpartiet regner med at regjeringspartiene finner sammen med Fremskrittspartiet i denne høstens 
budsjettbehandling. 

Regjeringen har igjen store forpliktelser på mange områder før Sem-erklæringens målsettinger er oppfylt. 
Særlig gjenstår det å oppfyl le mange av løftene om skattelette. Det er ikke Arbeiderpartiets oppgave å 
bidra til at 
Sem-erklæringen oppfylles, og løftene om store skatteletter ti l de som tjener mest kan ikke kombineres 
med våre krav om tiltak mot arbeidsledighet og satsing på kunnskap og felles velferd. Et 
budsjettsamarbeid mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er bare mulig dersom regjeringspartiene 
forlater viktige deler av sitt regjeringsgrunnlag og dreier politikken vesentlig i sosialdemokratisk retning. 

FASTE UTVALG 

KOMM UNALPOLITISK UTVALG 

Oppnevnt på sentralstyremøte 20. og 21 . januar 2003. 

Mandat: 
"Kommunalpolitisk utvalg skal være partiets fagorgan i kommunalpolitiske spørsmål. Utvalget skal 
løpende diskutere aktuelle kommunalpolitiske saker, samt bygge nettverk i og ha kontakt med aktuel le 
mi ljøer i partiet og arbeiderbevegelsen. 

Utvalget skal hvert halvår arrangere en konferanse for partiets sentrale kommune- og fylkespolitikere, og 
ha ansvar for jevnlig kontakt og informasjon til disse og andre av våre lokalpolitikere." 

Leder: Lise Christoffersen 
Medlemmer: 
Halvdan Skard, - leder av KS, Jan Davidsen, - leder av Norsk Kommuneforbund, Rolf Erling Andersen, 
- sentralstyret, Tove Brandvik, - ordførerkandidat, Lindås, Halvard Vike, - forsker, Telemarksforskning, 
Rune Gerhardsen, - byrådslederkandidat, Oslo, Rita Ottervik, - ordførerkandidat, Trondheim, Tom 
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Tvedt, - ordfører, Randaberg, Gunnar T. Skjellvik, - ordfører, Gildeskål, Siri Austeng, - fylkesordfører, 
Hedmark, Hedda Foss Five (AUF), - fylkes- og kommunepolitiker, Telemark og Siri Hov Eggen (KVPS), -
fylkesordførerkandidat, Akershus 

Kommunalfraksjonen i Stortinget tiltrer utvalget. 

Sekretær: Karl Erik Høegh. Sindre Fossum Beyer tok over som sekretær i kommunalutvalget fra han 
ti ltrådte våren 2003. 

I NTERNASJONALT UlVALG 

Oppnevnt på sentralstyremøte 20. og 21 . januar 2003. 

Mandat: 
Internasjonalt utvalg skal koordinere partiets internasjonale arbeid, og arbeide etter en vedtatt 
strategiplan. Utvalget skal bygge opp nettverk for miljøer som er opptatt av internasjonale spørsmål i 
arbeiderbevegelsen. Det skal løpende komme med innspil l  ti l sentralstyret og stortingsgruppa om 
aktuelle internasjonale saker. 

Utvalget skal prioritere: 
Å komme med initiativ på nye saker. 
Utarbeide informasjonsmateriell og bakgrunnstoff til partiledelsen, sentralstyret og 
partiorganisasjonen på internasjonale spørsmål . 

Diskutere strategi i forhold ti l partiets deltakelse og engasjement i SAMAK, PES og Sl .  
Å bistå partiorganisasjonen og andre miljøer i form av innledninger og skolering på 
internasjonale spørsmål og stimulere til økt engasjement. 

Arrangere konferanser og seminarer om internasjonale spørsmål. 
Å bistå med kompetanse og drift av internasjonale prosjekter. 

Leder: Sverre Lodgaard 

Medlemmer: 
Odd Kr. Reme, - sentralstyret, Eva Bjøreng,- Norsk Folkehjelp, Espen Vil langer, - leder av Fjell Ap, 
Sigrun Møgedal , - tidl. statssekretær i bistandsdepartementet, Espen Barth Eide, - forsker, 
presidiemedlem, PES, Kristin Røymo, - Troms Arbeiderparti,  Eirik Øwre Thorshaug, (AUF) og 
Karin Yrvin (KVPS) 

Utenriksfraksjonen i Stortinget ti ltrer utvalget. 

Sekretær: Kathrine Raadim 

SAMEPOLITIS K  RÅD 

Daværende leder i Samepolitisk råd, Helga Pedersen,  skrev at hun søkte seg fritatt fra vervet som leder. 

Siden samepol itisk konferanse arrangeres 22. og 23. mai i år, vil det fra denne konferansen bli laget 
forslag på et nytt samepolitisk råd som sentralstyret får til behandling i månedsskiftet mai/juni .  

Sentralstyret vedtok derfor på møte 1 2 . januar 2004 at inntil nytt råd velges, fungerer Per-Ivar Henriksen 
som leder i Samepolitisk råd etter Helga Pedersen. 

Innstilt av den 4.  ordinære samepolitiske konferansen i Tromsø, 22. og 23. mai 2004, og oppnevnt av 
sentralstyret 24. mai 2004: 

1 .  Per-Ivar Henriksen, Tana valgkrets 
2. Tove-Lill Labahå, Varanger valgkrets 
3. Tom Kappfjel l ,  Sørsameområdet 
4. Berit Kristine Hætta, Kautokeino valgkrets 
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5. Karin A. Karlsen, Nord-Troms valgkrets (ny) 
6. Inger-Marita Mathiesen, Midtre Nordland valgkrets (ny) 
7. Åge Nils Haugen, Sør-Norge valgkrets (ny) 

Tiltredende med fulle rettigheter: 
Lederen i Sametingsgruppen 
Samepol itisk talsperson i kommunalfraksjonen, Stortingsgruppen 

Fungerende leder Per-Ivar Henriksen ble innstilt som ny leder i Samepolitisk råd. 
Sekretær: Svein Bjørn Aasnes, partikontoret 

ELDREPOLITISK UlV ALG 

Oppnevnt på sentralstyremøte 20. og 21 . januar 2003. 

Mandat: 
Eldrepolitisk utvalg er partiets fagorgan i eldrepolitiske spørsmål. Utvalget skal ha tett kontakt med eldres 
organisasjoner. Det skal løpende diskutere aktuelle eldrepolitiske saker og komme med innspil l  ti l 
sentralstyret og stortingsgruppa om disse. 

Så lenge pensjonskommisjonen arbeider, skal utvalget særlig diskutere pensjonsspørsmål og partiets 
pensjonspolitikk. Utvalget skal ta initiativ til debatt om pensjonsspørsmål, ved for eksempel å arrangere 
seminarer og konferanser. Innen 1 .  juni 2004 skal utvalget utarbeide et kortfattet debattopplegg til bruk i 
partiorganisasjonen om pensjonsspørsmål. Dette skal være en del av partiets programdebatt fram mot 
2005. 

Som en prøveordning opprettes et eldrepolitisk råd med representanter fra alle fylkespartier, samt en årlig 
eldrepolitisk konferanse. 

Eldrepolitisk råd har i 2003 og 2004 gjennomført konferanser med representanter fra alle fylkespartiene. 
Konferansene har særlig behandlet pensjonskommisjonens innstil l ing samt kommune- og 
fylkestingsvalget 2003. 

Eldrepolitisk utvalg har særskilt engasjert seg i pensjonskommisjonens innsti l l ing gjennom utvikling av 
eget programrådslag om pensjon, som har vært en del av partiets programdebatt. Utvalget har levert 
innsti l l inger til partiets programkomite og gitt innspil l  til sentralstyret på aktuelle eldrepolitiske saker, 
herunder pensjon. 

Leder: Per Kleppe 

Medlemmer: 
Peter F. Hjort, - Akershus, Ingunn Norderval, - forsker, Oslo, Erling Carlsen - Bodø Arbeiderparti 
Tove Haug, - personalsjef i LO, Oslo og Britt Hi ldeng, - stortingsgruppa. 

Sosialfraksjonen i Stortinget tiltrer utvalget. 

Sekretær: Ove Karolin. 
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ARBEIDSGRUPPER 

INNVANDRINGS- OG I NTEGRERINGSPOLITISK ARBEIDSGRUPPE 

Oppnevnt på sentralstyremøte 20.  og 21 . januar 2003. 

Mandat: 
"Arbeidsgruppa skal gå igjennom praksis og aktuelle utfordringer i norsk innvandringspolitikk nå og i 
årene fremover. Herunder skal gruppa vurdere og foreslå tiltak i forhold til flyktninge- og asylpolitikken. 
Retningslinjer for arbeidsinnvandring, famil iegjenforening m.v skal gjennomgås. Gruppa skal videre med 
utgangspunkt i landsmøtets føringer vurdere og foreslå ti ltak for en vel lykket integrering av innvandrere 
som allerede er i Norge eller kommer til Norge. Særlig skal minoritetenes ti lknytn ing ti l arbeidslivet 
ti l legges vekt. Gruppa må søke bred kontakt med etniske minoritetsmiljøer i og utenfor partiet i sitt arbeid. 

Arbeidsgruppa skal ta initiativ t i l  debatt om integrering- og innvandringsspørsmål, ved. for eksempel å 
arrangere seminarer og konferanser. Den skal utarbeide et kortfattet debattopplegg til bruk i 
partiorganisasjonen om innvandrings- og integreringspolitikk. Dette skal være en del av partiets 
programdebatt fram mot 2005." 

Leder: Libe S. Rieber-Mohn 
Tidsfrist: 1 .  mai 2003 (1 5 .  august 2003 for debattopplegget). 

Medlemmer: 
Knut Storberget, - stortingsgruppa, Signe Øye,- stortingsgruppa, Saera Khan, - sentralstyret, Inger Lise 
Lien, - sosialantropolog, Grete Brochmann, forsker, ISF, Quintino A Fonseca, - historiker, prosjektleder 
v/etablererprogram for fremmedspråklige, Nils Stablum, - kommunestyrerepresentant, Drammen, Marit 
Gil leberg, - ordfører, Tolga Yogarajah Balansinghan, - leder, Tamilsk Forum, Ivar Christiansen, - Norsk 
Folkehjelp, Øystein Mæland, - fung. leder av Oslo Aps programkomite og Lubna Jaffery (AUF/KVPS). 

Sekretær: Inger Lise Lien 

SKATTE- OG AVGIFTSPOLITISK ARBEIDSGRUPPE 

Oppnevnt på sentralstyremøte 20. og 21 . januar 2003. 

Mandat: 
"Arbeidsgruppa skal følge Skauge-utvalgets arbeid og komme med forslag ti l sentralstyret på området 
nærings- og kapitalbeskatning. Gruppa skal komme med forslag til tiltak for å gjøre skatte- og 
avgiftssystemet mer rettferdig. Arbeidsgruppa skal spesielt arbeide med å få fram sammenhengen 
mellom skatter og avgifter og velferdsnivå. Den skal foreta sammenligninger med totalt skatte- og 
avgiftsnivå i andre land. Arbeidsgruppa skal ta in itiativ til debatt om skatte- og avgiftspolitikk, ved for 
eksempel å arrangere seminarer og konferanser. Den skal utarbeide et kortfattet debattopplegg til bruk i 
partiorganisasjonen om skatte- og avgiftspolitikk og sammenhengen mellom dette og velferd. Dette skal 
være en del av partiets programdebatt fram mot 2005."  

Leder: Dag Terje Andersen 

Tidsfrist: 1 .  mai 2003 (1 5. august 2003 for debattopplegget). 

Medlemmer: 
Svein Roald Hansen, - stortingsgruppa, Elisabeth Realfsen, - økonom, Ame Dag Sti ,  - professor 
sivi løkonom v/Høgskolen i Agder, Marianne Andreassen, - medl. av Skauge-utvalget, Tore Nordtun, 
stortingsgruppa, May Britt Lunde, tidl. ordfører, Tvedestrand, Stein Regaard, sjefsøkonom, LO, Hege 
Norheim, leder av Asker Arbeiderparti og Karen Irene Stangeland (KVPS). 

Sekretær: Tanja Ustvedt, rådgiver Stortingsgruppa 

- 1 5 -



Beretning for perioden 01 .07.2002 - 31 . 1 2.2004 

ARBEIDSGRUPPE FOR TILTAK FOR ØKT OPPSLUTNING BLANT UNGE 

Oppnevnt på sentralstyremøte 20.  og 2 1 . januar 2003. 

Mandat 
"Arbeidsgruppa skal finne årsaker til hvorfor partiet har særlig lav oppslutning blant unge velgere, og har 
tapt oppslutning særlig blant unge kvinner. Den skal utarbeide en strategi og forslag til ti ltak for å bedre 
dette. Gruppa skal foreslå ti ltak for å få flere unge aktive i partiet, med særlig vekt på å få en bedre 
overgang fra AUF til partiet. Gruppa lokaliseres til Sørlandet" 

Leder: Mette Gundersen 

Tidsfrist: 1 . mai 2003. 

Medlemmer: 
Kjell Erik Øie, - bystyrerepresentant, Oslo, Eirin Sund, - fylkesordførerkandidat, Rogaland, Beret Bråten, 
- styremedlem, Buskerud Ap, Sindre K. Beyer, - initiativtaker bak Porsgrunnsprosjektet 
(modellkommune for ungdomsmedvirkning), lngve Iversen, Stavanger Arbeiderparti, 
Bernt E Torp, leder av Hedmark Aps "Ung i Ap"-prosjekt, Ingrid Harlem Losnedahl, fylkesstyremedlem, 
AUF i Oslo, Geir Waage (AUF) og Anne Ragnhild Kjær Sti (KVPS). 

Sekretær: AUF/Geir Waage. 

UTDANNINGSPOLITISK ARBEIDSGRUPPE 

Oppnevnt på sentralstyremøte 20. og 21 . januar 2003. 

Mandat 
Arbeidsgruppa skal utarbeide komme med forslag til sentralstyret om hvordan partiet skal møte aktuelle 
utfordringer i grunn- og videregående skole. Forslagene skal omhandle struktur, innhold og organisering 
for å bedre det offentlige skoleverket. Arbeidsgruppa skal ta initiativ til debatt om utdanningspolitikk, 
ved. for eksempel å arrangere seminarer og konferanser. Den skal utarbeide et kortfattet debattopplegg 
til bruk i partiorganisasjonen om utdanningspolitikk. Dette skal være en del av partiets programdebatt 
fram mot 2005" 

Leder: Anniken Huitfeldt 

Tidsfrist: 1 .  juni 2003 (1 5. august 2003 for debattopplegget). 

Medlemmer: 
Karita B. Orheim, - stortingsgruppa, Kamil A. Azhar, - leder av Norsk Studentunion, Nina Tangnæs 
Grønvold, - leder av LOs organisasjonsavdeling, Signe Horn, - styremedlem, Oslo Arbeiderparti, 
Peder Haug, - utdanningsforsker, Høgskolen i Volda, Omar Mekki, - rektor, Bergen, Rikke Lind, -
Akershus Arbeiderparti, Kjetil Håkon Leira (AUF) og Bente Elin Lilleøkseth (KVPS) 

Sekretærer: Signe Horn og Anders Hærland 

ARBEIDSGRUPPE FOR ORGANISERING AV REGIONAL OG LOKAL FORVALTNING 

Oppnevnt på sentralstyremøte 20. og  21 . januar 2003. 

Mandat: "Arbeidsgruppa skal komme vurdere og komme med forslag for å sikre handlekraftige 
forvaltningsnivåer i framtida. Dette innebærer at den skal gjennomgå og komme med forslag ti l 
organisering av regional og lokal forvaltning - herunder struktur, arbeidsoppgaver og finansiering. 
Arbeidsgruppa skal ta initiativ til debatt om organisering av regional- og lokal forvaltning, ved for 
eksempel å arrangere seminarer og konferanser. Den skal utarbeide et kortfattet debattopplegg til bruk i 
partiorganisasjonen om dette arbeidet. Dette skal være en del av partiets programdebatt fram mot 2005. 
Gruppa lokaliseres til Nord-Norge. Den skal trekke kommunalpolitisk utvalg med i sitt arbeid" 
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Leder: Anne Marit Bjørnflaten 

Tidsfrist: 1 .  desember 2003. 

Medlemmer: 
Norvald Mo, Fellesforbundet, Reidar Sandal, stortingsgruppa, Anne Strifeldt, Vadsø, Ketil Rønning, 
fylkespol itiker i Nordland og Britt Solvik varaordfører, Bodø. 

Rådgivere for arbeidsgruppa; Helge Røed og Jon P. Knudsen 

Sekretær: Jarle Heitmann, partisekretær Troms Ap frem til Sindre Kåre F. Beyer, partikontoret overtok 
våren 2004 

ARBEIDSGRUPPE FOR KYSTPOLITIKK 
Oppnevnt på sentralstyremøte 20.  og 21 . januar 2003. 

Landsmøtet vedtok at vi skal ha en debatt i partiorganisasjonen om kystpolitikk. Stortingsgruppa har 
nedsatt en arbeidsgruppe for kystpolitikk. Denne ledes av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Gruppa er i ferd 
med å utarbeide et rådslag for organisasjonen. Sentralstyret bør "adoptere" denne gruppa, slik at arbeidet 
deres også foregår i partiets regi - ikke bare stortingsgruppas. Det betyr at denne gruppa l ikesti l les med 
de øvrige arbeidsgruppene, og får som mandat "å utarbeide et debattopplegg om kystpolitikk ti l  bruk i 
partiorganisasjonen. Dette skal være en del av partiets programdebatt fram mot 2005." 

Gruppa ledes av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 

Forslag til tidsfrist: 1 .  mars 2003 

Øvrige medlemmer er: 
Karita Bekkemellem Orheim, Olav Akselsen, Bendiks Harald Arnesen, Synnøve Konglevol l ,  Reidar Sandal, 
Hil l-Marta Solberg, Oddbjørg Starrfeldt og Gunnhi ld Øyangen. 

Sekretær: Odd Erik Stende, rådgiver Stortingsgruppa 

ARBEIDSGRUPPE FOR KUNNSKAP OG NYSKAPING 

Oppnevnt av sentralstyret 23. og 24. august 2004. 

Mandat: 
Arbeidsgruppen skal komme med innspill til programarbeidet om kunnskap og nyskaping. Gruppen skal 
se på hvordan vi kan utnytte ny forskning og kunnskap på alle områder ti l å skape utvikl ing og 
arbeidsplasser. Blant annet i forhold ti l : 
- Etter- og videreutdanning for voksne arbeidstakere. 
- Bruk og utvikling av miljøvennlig teknologi i naturressursbasert verdiskaping. 
- Kultur og næringsutvikling: Arbeidsplasser innenfor kultur og kreativitet 

Gruppa kan trekke med fagansvarlige i stortingsgruppa og andre ressurspersoner etter behov. 

Tidsfrist: 1 0. november 2004. 

Sammensetning: 
Trond Giske, leder, sentralstyret, Hans Christian Gabrielsen, Fellesforbundet, Sylvia Brustad, energi- og 
mi ljøfraksjonen, Anne Blaker, ordfører i Bamble, Norsk Gassforum, Christian Hambro, tidl igere leder i 
Forskningsrådet, Karin Yrvin, KVPS, Stein Lier Hansen, adm. direktør i PIL, Helga Pedersen, 
fylkesordfører, Finnmark, Gry Larsen, leder i AUF, Frode Berge, leder av Rogaland Ap og 
Trine Lie Larsen, LO, 

Sekretærer: Sindre Beyer, partikontoret og Øyvind Slåke, stortingsgruppa 
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UlVALG FOR Å UTARBEIDE FORSLAG FOR FRAMTIDIGE RAMMEBETINGELSER FOR 
KRAFTINTENSIV I NDUSTRI - INDUSTRI KRAFTGRUPPEN 

Oppnevnt på sentralstyremøte 1 5. november 2004. 

Mandat: 
Den kraftforedlede industrien i Norge sysselsetter i dag om lag 22.000 mennesker. I de nærmeste 3 åra, i 
perioden fra 2004 til 2007, utløper industrikraftkontrakter for ca. 1 O TWh i kraftkrevende industri. I 201 1 vil 
industrikontrakter for 1 9, 1 TWh være utløpt. Dette kan medføre betydelige økte utgifter for industrien med 
påfølgende svekket konkurranseevne. 
Bedriftene innen denne industrien er viktige hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn. Derfor er det 
viktig å legge til rette for at disse bedriftene fortsatt kan være konkurransedyktige i et internasjonalt 
marked, og at sysselsettingen i industrien og lokalsamfunnene som berøres opprettholdes. 

Arbeidsgruppen skal vurdere og foreslå t i ltak som kan sikre industrien ti lstrekkelig kraft til 
konkurransedyktige priser, samt andre ti ltak for å sikre sysselsettingen i de berørte lokalsamfunnene, 
innenfor rammen av EØS- avtalen. 

Vi foreslår, - at vi ikke har personer i gruppa som er knyttet ti l aktørene. Vi mener det vil være best at vi 
inviterer representanter fra PIL, NVE, Statnett og Statkraft til møter med gruppa. 

Utvalget ledes av Odd Eriksen. 

Øvrige medlemmer: 
Sylvia Brustad, Rolf Terje Klungeland, Ingrid Heggø, Einar Mikkelsen, Katinka Leiner Greve og 
Ove Gusvik 

Sekretærer: Annelene Svingen og Øyvind Slåke 

PROGRAMKOM ITE 
Det ble i sentralstyremøte 25. juni 2003 nedsatt en egen programkomite for å forberede nytt 
prinsipprogram og stortingsvalgprogram 2005 - 2009. 

Komiteen ble gitt følgende mandat: 
"Programkomiteen skal lede arbeidet med å utvikle forslag til nytt prinsipprogram og arbeidsprogram 
2005-2009 for Arbeiderpartiet fram mot landsmøtet i 2005. 

Komiteen skal ha det politiske ansvaret for utvikling av et debattrådslag for programmets hoveddel. I 
samarbeid med de nedsatte arbeidsgrupper skal komiteen utarbeide et programforslag som gjenspeiler 
debatten i partiorganisasjonen 

Programkomiteen skal løpende orientere sentralstyret om sitt arbeid. Komiteens programforslag 
behandles av sentralstyret og landsstyret før endelig behandling på landsmøtet i 2005. " 

Jens Stoltenberg - leder, Gerd Liv Valla, Martin Kolberg, Karita Bekkemellem Orheim, Gry Larsen, Helga 
Pedersen, Harry Mowatt, Knut Røed, Tore Sandvik, Halvard Vike og Tone Tellevik Dahl .  

STRU KTURUlV ALG 
Sentralstyret nedsatte 24. mars 2003 et strukturutvalg: 
Landsstyret sluttet seg i sitt møte 6. og 7 mars til sentralstyrets opplegg for en fornyelse og vitalisering av 
partiorganisasjonen. I dette lå det også at sentralstyret skulle nedsette et strukturutvalg med 
partisekretæren som leder, og det ble antydet følgende mandat: 

"Strukturutvalget skal gjennomgå partiets nåværende struktur, å se på de muligheter en har for 
videreutvikling av organisasjonen. Utvalget skal i samm.Jnheng med dette gjennomgå partiets 
økonomiske tilstand på fylkes og kommuneplan. Dersom gjennomgangen av strukturene medfører at 
partiets vedtekter må endres, får utvalget også som mandat å fremme forslag på eventuel le 
vedtektsendringer foran Landsmøtet 2005." 
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Medlemmer: 
Martin Kolberg - partisekretær, leder, Ingrid Heggø - fylkessekretær, Sogn & Fjordane, Odd Eriksen -
leder i Nordland Ap, lnghild Vanglo - leder av Egersund Ap og Gunn Olsen - leder i Telemark Ap. 

Karl Erik Høegh er sekretær for utvalget. Organisasjonssekretær Monica V. Sivertsen ti ltrådte utvalget. 

ARBEIDSGRUPPE FOR EUROPA-DEBATT 

Mandat vedtatt på sentralstyremøte 20. og 21 . januar 2003. 

Mandat: 
"Arbeidsgruppa skal ta initiativ til debatt om Europa og Norges forhold ti l EU ved for eksempel å 
arrangere seminarer og konferanser. Den skal utarbeide et kortfattet debattopplegg til bruk i 
partiorganisasjonen som omhandler Norges rolle og posisjon i forhold ti l EU og EØS-avtalens rolle i 
framtida. Dette skal være en del av partiets programdebatt fram mot 2005. Det må blant annet ta for seg 
utenriks- og sikkerhetspolitiske aspekter, Norges internasjonale rolle og posisjon, l ikesti l l ing, 
næringspolitikk med særlig vekt på fiskeri- og landbrukspolitikk, økonomisk politikk og 
sysselsettingshensyn, samt mi ljø- og distriktspolitiske hensyn" 

Bjarne Håkon Hanssen, Sentralstyret - leder 

Nedsatt på sentralstyremøte 3. mars 2003. 

Bjarne Håkon Hanssen, Sentralstyret - leder, Gry Larsen, AUF, Karita Bekkemellem Orheim,  KVPS, 
Stein Reegård, LO, Hans Christian Gabrielsen, Buskerud, Trond Giske, Sentralstyret, Lisbeth Berg 
Hansen, Nordland, Anette Trettebergstuen, Hedmark, Jonas Gahr Støre, Oslo, Helga Pedersen, Finnmark 
og Tom Rune Thorvaldsen, Vest-Agder. 

I Sentralstyremøte 1 3. oktober 2003 ble Espen Barth Eide valgt som nytt medlem i utvalget etter Jonas 
Gahr Støre, som hadde trukket seg etter at han ble ansatt som ny generalsekretær i Norges Røde Kors. 

SAMARBEIDSKOMITEEN MED NORSK KOMMUNEFORBUND {NKF) 

Norsk Kommuneforbund og Arbeiderpartiet har bl itt enige om at en danner et faglig politisk utvalg ti l 
erstatning for den avtale vi tidligere har hatt. 
Avtalen foreslår at partiets representanter settes sammen på følgende måte: 

1 representant fra Sentralstyret. 
2 representanter fra kommunalfraksjonen på Stortinget. 
Leder av partiets kommunalutvalg. 
Kommunalsekretæren på partikontoret. 

Følgende representanter fra Arbeiderpartiet velges ti l samarbeidskomiteen mellom NKF og Ap: 
Odd Kristian Reme - leder 
Signe Øye 
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 
Lise Christoffersen 
Sindre Kåre Fossum Beyer 

ÆRESMEDLEMMER 
Sentralstyret har i perioden utnevnt følgende som æresmedlemmer i partiet: 

Grethe Johansen, Bærum, Inger Louise Valle, Bærum, Eivind Lappegård , Rælingen, Åge Østeng, 
Trøgstad, Jan Rødsjø, Verran, Haakon S. Lie, Oslo, Harald Ingebretsen, Sarpsborg, Ole Korslund, 
Ullensaker, Harry Trygg Hansen, Øvre Eiker, Gustav BOgelmeyer, Stavanger, Arne Nilsen, Voss, Tore 
Robstad, Vennesla, Kåre Håverstad, Vennesla, Margot Henden, Gloppen, Solveig Aakervik, Oslo, 
Knut Bjaaland, Porsgrunn, Bjørn Gulbrandsen, Porsgrunn, Arne Wroldsen, Arendal , Inge Kroken, Os i 
Østerdalen, Kåre Ytterhaug, Os i Østerdalen, Henry Bergene, Mo i Rana, Thorleif Ottesen, Aurskog-
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Høland, Erl ing Ask, Øvre Eiker, Arne Jakobsen, Bergen, Torbjørn Suren, Trysil , Knut Furu, Alta, Pål 
Løkken, Vågå og Milly Johanne Øvereng, Rørvik. 

LANDSSTYRET 

Landsstyret består av partiets sentralstyre, to representanter fra AUF og to representanter fra 
kvinnebevegelsen, som velges av AUF og kvinnebevegelsen selv, og to representanter fra hvert av 
fylkespartiene. Fylkespartienes representanter er den til enhver sittende leder og en av 
nestlederne/styremedlemmene, slik at begge kjønn er representert. I ti l legg deltar en representant fra 
partiets sametingsgruppe med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Landsstyrets medlemmer blir 
registrert i form av en meddelelse fra det enkelte fylkesparti, som pr. 31 . 1 2 .2004 var slik sammensatt; 

Fylke: Medlemmer: Varamedlemmer: 

Østfold Signe Øye Grethe Haugen 
Rune Fredriksen Svein Olav Hansen 

Akershus Sverre Myrli Kjetil Leira 
Fatima Valdes Haugstveit Torunn Skottevik 

Oslo Rune Gerhardsen Rune Tokle 
Rina Mariann Hansen Gro Tvedt Anderssen 

Hedmark Reidar Åsgård Per Kulstad 
Anette Trettebergstuen Herdis Bragelin 

Oppland Espen Johnsen Ragnar Nordgreen 
Gry Haugsbakken Hanne Grethe Bakken 

Buskerud Nina Mjøberg Laila Gustavsen 
Torgeir Micaelsen Jan Hagen 

Vestfold Sonja Mandt Bartholsen Anne Rygh Pedersen 
Harald Haug Andersen Trond Mathisen 

Telemark Gunn Olsen Lise Wiik 
Halfdan Haugan 

Aust-Agder Solveig Solbakken Randi Gunsteinsen 
Tellef Inge Mørland Rolf Stormyr 

Vest-Agder Tom Rune Thorvaldsen Gunnar Rostveit 
Kari Henriksen Eva Tove Fuglestveit 

Rogaland Frode Berge Geir Løland 
Laila Thorsen Reidun Nyborg Johansen 

Hordaland Per Rune Henriksen Halgeir Utne Hatlevik 
Hilde Maghusson Lydvo Tove Brandvik 

Sogn og Fjordane Tor Bremer John-Ove Bratseth 
Siv Førde Cecilie Thaule Løvlid 

Møre og Romsdal John Ole Aspl i  Håvard Jostein Kongshaug 
Eva Karin Gråberg Gudny Fagerhol 

Sør-Trøndelag Per Kristian Skjærvik Olav Huseby 
Eva Kristin Hansen Anne Sophie Hunstad 

Nord-Trøndelag Edvard Øfsti Bård Langsåvold 
Sigrun Risholt Nielsen Kari Steen 

Nordland Odd Eriksen Eivind Undrum Jacobsen 
Sonja A. Steen Britt Solvik 

Troms Paul Dahlø Arild Hausberg 
Synnøve Søndergaard Gunda Johansen 

Finnmark Bernt Aksel Jensen Kjetil Hanssen 
Linda Beate Randal Hanne Nilssen 

I t i l legg deltok Karin Yrvin og Anne Ragnhild Kjær Sti metj vararepresentantene Karen I rene Stangeland 
og Hildur Fallmyr fra Kvinnepolitisk styre, Trine Lie Larsen og Martin Henriksen med vararepresentantene 
Truls Wikholm og Astrid Huitfeldt fra AUF med fulle rettigheter. Egil Olli fra Sametingsgruppa deltok med 
tale- og forslagsrett. 
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Landsstyret har i perioden avholdt 5 møter. 

29.07. - 30.07.2002 QUALITY A IRPORT HOTELL, GARDERMOEN 
Møtet behandlet følgende saker: 
Arbeidet i Stortinget i høstsesjonen 
Landsmøtesaker 

Møtet vedtok følgende uttalelse: 

En felles skole for alle 
Arbeiderpartiet mener det er en styrke ved det norske samfunnet at de aller fleste barn, uansett hvilken 
bakgrunn de har, møtes i den samme offentlige skolen. Skolen er en møteplass hvor mange stifter 
bekjentskaper på tvers av sosiale lag og kulturelle forskjeller, og hvor alle skal gis de forutsetninger som 
er nødvendige for å utvikle seg og bidra i samfunnet. Skolen skal sikre at alle barn uansett bosted, sosial 
eller økonomisk bakgrunn skal gis l ike muligheter. 

Arbeiderpartiet sier nei til privatisering og kommersialisering av skolen. Vi mener den beste måten å 
bekjempe en slik privatisering på er å gi den offentlig skolen god kvalitet og utviklingsmuligheter i tråd 
med kravene i et moderne samfunn. Da må vi prioritere å bevilge mer penger til kommunene, slik at disse 
kan gi ungene våre et skikkelig skoletilbud. Den offentl ige skolen skal sikre mangfold og at den enkelte får 
utviklet sin evner. Grunnskolen og videregående utdanning skal være gratis. Det gjelder også læremidler 
og leirskole. 

Den satsingen på private skoler vi nå opplever fra Regjeringens side er bekymringsful l .  

Regjeringen foreslår å gjøre det lettere å starte private skoler og å øke støtten til d isse. Dette vi l  gå på 
bekostning av kvaliteten i den offentlige skolen. Arbeiderpartiet mener dette vil føre ti l  en uakseptabel 
todeling i norsk skole. 

Arbeidsledigheten øker - nytt solidaritetsalternativ må til 
Vi hører daglig om nedleggelser av arbeidsplasser. Høy rente, sterk krone, og derigjennom reduserte 
priser på norske eksportvarer, har ført ti l en vanskelig situasjon for vårt eksportrettede næringsliv. Mange 
ansatte får i disse dager oppsigelsesbrev i posten. Den registrerte arbeidsledigheten har økt fra om lag 
55 000 i 1 998 til om lag 80 000 nå, og tendensen er økende. Ledigheten rammer flere sektorer. 
Varsel lampen burde blinke også hos Regjeringen. 

Det nytter ikke å legge hovedansvaret for den høye renten og den høye kronekursen på lønnsoppgjøret i 
vår, slik flere representanter for Regjeringen har forsøkt. Regjeringen har ansvaret for fremme et 
statsbudsjett som er tilpasset den økonomiske situasjonen i landet. Regjeringen forslo i Revidert 
nasjonalbudsjett 2002 å bruke seks mil l iarder kroner ekstra. Det har vist seg å være for mye. Regjeringen 
og Fremskrittspartiet må ta sin del av ansvaret for den høye renten og den sterke kronekursen som gjør 
det vanskelig for norsk eksportrettet næringsliv. 

Arbeiderpartiet vil understreke at pengepolitikken etter gjeldende forskrift skal bidra til stabil valutakurs og 
bidra til å stabilisere utvikl ingen i produksjon og sysselsetting. 

Norge trenger en nasjonal næringspolitikk 
Arbeiderpartiet har prioritert og vil prioritere innsatsen overfor industrien og konkurranseutsatte bedrifter 
høyt. Vårt økonomiske opplegg i Revidert nasjonalbudsjett 2002, med reduserte utgifter, kunne bidratt ti l 
en lavere rente og dermed en bedre situasjon for norsk næringsliv. Arbeiderpartiet foreslo også en 
ti ltakspakke for industri og konkurranseutsatt næringsliv som blant annet inneholdt: 

- Økt avskrivingssats for maskiner i industrien (fra 1 5  til 20 prosent). 
- Mer til SNDs programmer og kommunale næringsfond. 
- Økt støtte til lærebedrifter. 
- 500 tiltaksplasser for offshore leverandørindustrien. 
I til legg foreslo vi større åpenhet og kontroll med utviklingen i lederlønninger. 

I tiden framover trengs det en forsterket innsats på disse områdene. 
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Et nytt solidaritetsalternativ 
Landsorganisasjonen har gått inn for et nytt solidaritetsalternativ. Arbeiderpartiet støtter dette in itiativet. 
NHO ser også ut ti l  å støtte et slikt samarbeid. 

Et nytt solidaritetsalternativ bør bygge på følgende fire elementer: 

1 .  Et styrket inntektspolitisk samarbeid 
Vi må få et inntektspolitisk samarbeid og ansvarl ige lønnsoppgjør der både arbeidstakerne, 
arbeidsgiverne og staten bidrar til å holde arbeidsledigheten nede og en rettferdig lønnsutvikl ing. 
Økninger i lederlønninger og omfanget av opsjoner og fallskjermer må reduseres. Alle må vise 
moderasjon, ikke minst ledere og direktører. 
Staten må innfri viktige krav fra arbeidstakerorganisasjonene, eksempelvis vern av 
sykelønnsordningen og økt fagforeningsfradrag. 

2 .  Statsbudsjettet skal styre økonomien 
Statsbudsjettet skal brukes til å styre den økonomiske utviklingen. 
Statsbudsjettet skal brukes aktivt for å jevne ut svingninger i økonomien. 
Statsbudsjettet skal bidra til en rettferdig fordel ing av inntekter, formue og skatt. 

3. En bedre arbeidsmarkedspolitikk 
Offentlige myndigheter må føre en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. 
Aetat må styrkes, og antall ti ltaksplasser må økes. 
Alle ledige må få tilbud om omskolering, kvalifisering og utdanning. 
En ny arbeidslivslov. 
Avtalen om et inkluderende arbeidsliv må følges opp. 

4. Økt satsing på forskning, utvikl ing og utdanning 
Både den offentlige og private forsknings- og utviklingsinnsatsen må styrkes. 
Norsk forskning og utvikling må opp på gjennomsnittlig OECD-nivå innen 2005. 
Offentlig innsats for nyskaping, eks. SNO og kommunale næringsfond , må styrkes. 
Alle som ønsker det skal få tilbud om videregående og høyere utdanning. 
Kompetansereformen må følges opp. 

Presset på Nigeria må økes 
I mars i år ble Amina Lawal ble dømt til døden ved steining i den nigerianske delstaten Katsina. Hun er 
dømt etter den islamske sharia-lovgivningen for å ha fått barn utenfor ekteskapet. En ankedomstol 
besluttet den 1 9. august å opprettholde denne dommen. 

Dessverre er ikke dette et enkeltstående tilfelle. I flere land dømmes kvinner til døden eller fysiske 
overgrep med l iknende begrunnelser. Arbeiderpartiet mener Norge må reagere sterkt på dette, og ta opp 
problemet internasjonalt. Det må legges vekt på det pågående arbeidet med FN-konvensjonen for 
kvinners rettigheter, og vi må bruke vår posisjon i sikkerhetsrådet for å sette fokus på brudd på 
menneskerettighetene og kvinners manglende rettsikkerhet i d isse landene. 

Vi tar sterk avstand fra dommen mot Amina Lawal, og ber den norske regjering å øke presset mot 
nigerianske myndigheter. Flere store norske bedrifter er engasjert i Nigeria. Disse bør ha et spesielt ansvar 
for gjennom dialog med myndighetene å påvirke regimets handlinger i slike saker. 

Sterkere globalt fellesskap - USA må ta ansvar 
I ngen nasjon kan eller bør ha eneveldig makt. Makt må utøves i samarbeid med andre land. USA ble etter 
den kalde krigens slutt verdens eneste gjenværende supermakt. Dette forplikter. Vi trenger en mer 
balansert verden som tar ansvar for fred, demokrati, styring av verdensøkonomien og sikring av mi ljøet. 
Her påhviler det USA et ekstra stort ansvar. 
Vi trenger sterkere samarbeid og koordinering i Europa for å styrke dialogen og påvirkn ingskraften i 
forhold ti l USA. USA har tatt på seg et lederansvar i karr.pen mot terrorisme. Men USA har sviktet på 
andre områder, som i kampen for det globale miljøet og kampen for en global rettsorden. Motstanden 
mot en rekke globale avtaler, som Kyoto-avtalen, den internasjonale straffedomstolen, manglende 
ratifisering av prøvestansavtalen og flere andre eksempler er med på å undergrave det globale 
fellesskapet - og dermed svekkes også grunnlaget for krigen mot terror og for global trygghet. Vi 
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oppfordrer USA til å bruke sin internasjonale posisjon til å virke som en brobygger og initiativtaker til 
samarbeid i multilaterale fora. 

Arbeiderpartiet mener det er viktig å arbeide for at USA blir en mer aktiv del av internasjonalt samarbeid. 
Vi kan gjøre mye men ikke løse problemene uten USA. USA står for eksempel alene for en fjerdedel av de 
samlede globale utslippene av C02. Vi må nå jobbe hardt for å endre de amerikanske holdningene. 
Kontakten og påvirkningsmulighetene må derfor øke. Vi bør øke og systematisere kontaktvirksomheten 
mellom Stortinget og den amerikanske kongressen. Det bør etableres besøkprogrammer for politiske 
partier og ungdomsorganisasjoner. Regjeringen må i samarbeid med partiene på Stortinget utvikle en 
gjennomtenkt politikk i forhold til at Washington i stadig større grad stiller seg utenfor internasjonalt 
samarbeid. 

Irak må presse gjennom FN 
USA og Europa synes å skilles i synet på hva som er egnede virkemidler også i forhold til I rak. Mens USA 
synes å foretrekke militær makt, legger europeerne vekt på bruk av diplomatiske og økonomiske initiativer 
gjennom multi laterale organer. I forhold til I rak må vi holde fast på å bruke alle mulige diplomatiske og 
politiske midler, sl ik at mi l itære løsninger blir unødvendige. Et angrep på Irak vil kunne føre til store 
l idelser for sivilbefolkningen, og konsekvensene for hele regionen er uoversiktlige. Norge må derfor jobbe 
gjennom FN for å opprettholde presset i forhold til å slippe til inspektører og at Irak ødelegger alle 
masseødeleggelsesvåpen. 

Nye politiske initiativer er nødvendig i Midtøsten 
Et eventuelt angrep på Irak vil heller ikke gjøre det enklere å skape fred i Midtøsten .  Vi behøver ikke flere 
fiender og mistro i arabiske land. Snarere behøver vi økt dialog og samarbeid. Arbeiderpartiet mener at 
det er Israel som nå har et ansvar for å bruke det momentum av delvis våpenhvile og ro, og komme med 
politiske initiativ. Prinsippet om opprettelsen av en palestinsk stat basert på FNs resolusjoner må slås fast 
som et utgangspunkt, og begge stater må få sin hovedstad i Jerusalem. Kvartetten, med EU, USA, 
Russland og FN må ta ansvar for en konferanse mellom de involverte parter, samt internasjonale 
garantier, overvåkingsmekanismer og flernasjonale styrker. Ingen av partene må delta i aktiviteter som går 
ut over sivilbefolkningen. Palestinerne må fortsette det viktige arbeidet som nå gjøres med reform av de 
palestinske selvstyremyndighetene. 

Viktig toppmøte i Johannesburg 
Mer evne til å ta felles ansvar behøves også i forhandlingene i FNs konferanse for mi ljø og utvikling i 
Johannesburg. Dette toppmøtet må oppnå målbare framskritt, i form av handlingsplaner med tidsfrister 
og konkrete gjennomførbare målsettinger slik at FNs Mi l leniumsmål om en halvering av fattigdommen 
innen år 201 5 oppnås. Reduksjon av utslipp av klimagasser og oppfølging av Kyoto-protokollen må være 
helt sentralt i arbeidet på konferansen. Det samme gjelder utjevning av forskjeller mellom rik og fattig, 
mellom nasjoner og mellom generasjoner. Dette henger grunnleggende sammen med miljøet. 

Handlingsplaner med klare målsettinger og tidsfrister må oppnås på en rekke områder: 

Alle må få tilgang på rent vann gjennom desentralisert og demokratisk kontroll med vannressursene. 
Store deler av verdens befolkning mangler rent vann og vannressurser privatiseres i økende grad. 1 /3 av 
verdens befolkning har mangler også skikkelig tilgang på elektrisk strøm. Svært mye av energien som 
finnes er produsert på en svært forurensende måte. Slik sett blir fattigdommen det største miljøproblemet. 
Handlingsplan må til for implementering av Agenda 21 , som handler om lokal bekjempelse av globale 
miljøutfordringer. Flere land må bestrebe seg på å oppfylle FNs mål om at utviklingshjelpen skal utgjøre 
0,7 prosent av BNI.  U-landene sikres adgang for sine varer på våre markeder. Stoltenberg-regjeringen 
innførte toll- og kvotefri markedsadgang for alle produkter, unntatt våpen, for de minst utviklede landene. 
Norge må arbeide for at også andre land følger opp Norge og EU på dette området. 

For å få et bedre mi ljø må de rike landene må være vill ige til å gi noe på områder som ikke nødvendigvis 
en selv har direkte nytte av. At enkelte land er sinker må ikke hindre oss i å sette de globale utfordringene 
på dagsorden . Arbeiderpartiet tar initiativ til å reise disse debattene, både her i Norge og ikke minst 
internasjonalt i samarbeid med sosialdemokrater verden over. For å sikre en bedre fordeling i verden har 
sosialdemokrater internasjonalt blant annet tatt til orde for innføring av globale skatter på våpenhandel, 
valutaspekulasjon og global ressursbruk. Dette er tiltak vi mener er viktige for å utjevne forskjeller mellom 
fattige og rike, og for å styrke FN og andre globale institusjoner finansielt. 

- 23 -



Beretning for perioden 01 .07.2002 - 3 1 . 1 2.2004 

Regjeringen har presentert sin nasjonale strategi for en bærekraftig utvikling og sine ambisjoner for 
toppmøtet i Johannesburg .  Vi er g lad for at regjeringen følger opp viktige prioriteringer som også 
Arbeiderpartiregjeringen la til grunn for dette arbeidet, og som det er bred politisk enighet om i Norge. 
Den norske delegasjonen må i fellesskap bidra til konkrete resultater på møtet. 

08. 1 1 .2002 KONGRESSENTERET, FOLKETS HUS, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 
Landsmøte 2002 - innkomne forslag med innstillinger 
Kjøreplan for landsmøtet 

06. - 03.03.2003 QUALITY A IRPORT HOTELL, GARDERMOEN 
Møtet behandlet følgende saker: 
Den politiske situasjonen 
Fornyelse av organisasjonen 
Kommunevalgets strategiske grunnlag 
Tidspunkt for neste landsmøte og landskvinnekonferanse 
Regnskap 2002 

Møtet vedtok følgende 3 uttalelser: 

1 .  Situasjonen i Irak 
Arbeiderpartiet vil ha en fredelig løsning på Irak-konfl ikten. For å unngå sivile lidelser og ytterligere konflikt 
må verdenssamfunnet finne en løsning på konfl ikten gjennom FN. Alle parter har et ansvar for å finne 
fredlige løsninger. Bruk av mil itærmakt er siste utvei og kan bare vurderes dersom alle politiske og 
diplomatiske løsninger er forsøkt. 

Det irakiske regimet er brutalt og undertrykkende. Det må et internasjonalt press til for å få regimet til å 
etterleve FNs vedtak. FNs press på Irak må opprettholdes for at våpeninspektørene skal kunne lykkes 
med awæpningen. Inspektørene må få den tida de trenger for å gjennomføre sitt oppdrag. USA må gi 
inspektørene opplysninger som kan bidra t i l  å avdekke om Irak har masseødeleggelsesvåpen. 
Arbeiderpartiet mener at FN må gi våpeninspektørene mer t id og si nei ti l et væpnet angrep nå. 

Sikkerhetsrådets resolusjon 1 441 har som formål at Irak awæpnes gjennom inspeksjoner - ikke et 
regimeskifte framtvunget med mil itær makt. Det er i strid med FNs vedtak at USA truer med krig for å 
fjerne regimet i landet, og det hemmer inspektørenes arbeid. Om Irak regner med at en krig uansett er 
uunngåelig, vil det redusere mulighetene for at landet gir fra seg våpnene. 

En løsning gjennom FN kan derimot gi motivasjon til å nedruste. Hvis Irak samarbeider med inspektørene 
og innfrir FNs krav, bør sanksjonene heves slik at situasjonen for sivi lbefolkningen blir bedre. 
Arbeiderpartiet mener at en slik løsning må innebære at det etableres en langsiktig inspeksjonsordning for 
å kontrollere at Irak ikke på nytt skaffer seg masseødeleggelsesvåpen. 

Arbeiderpartiet mener at Norge i konfl ikter har særlige forutsetninger for å yte en vesentlig innsats 
humanitært og på andre ikke-mil itære områder. En endelig konkusjon om hvilken type medvirkning Norge 
skal bidra med i en eventuell aksjon, skal vi trekke etter at Sikkerhetsrådet har sagt sitt. FN skal ha en 
nøkkelrolle i Norges utenrikspolitikk, og vi respekterer vedtak i Sikkerhetsrådet. Et så alvorl ig ti ltak som å 
gå til krig må ha et klart og entydig mandat her, ellers er det uaktuelt for Norge å delta. Spørsmålet om en 
eventuell mi litær deltakelse må under en hver omstendighet behandles av Stortinget. 

Situasjonen for sivilbefolkningen i Irak er al lerede kritisk. En humanitær katastrofe kan bli resultatet 
dersom det bryter ut krig. Arbeiderpartiet krever at den humanitære bistanden umiddelbart trappes opp, i 
samråd med FN, norske og internasjonale humanitære organisasjoner. Vi reagerer på regjeringens nøling 
med dette. Verdiful l  tid kan gå tapt ved stengte grenser dersom det blir en krig. 

I arabiske land reagerer mange på forskjellsbehandlingen av Irak og Israel. Mens Irak er underlagt et 
strengt sanksjonsregime og trues av krig, tar Israel seg ti l rette i strid med FNs politikk for regionen. Et 
ensidig USA-ledet angrep på Irak vil forsterke dette inntrykket, og kan bidra til nye terrorhandlinger. Bush
administrasjonen hevder at et regimeskifte i Bagdad vil åpne for et demokratisk Irak. Faren er imidlertid 
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stor for at USA vil framstå som okkupant og koloniherre snarere enn som frigjører. Norge og andre 
europeiske land må insistere på at USA sammen med andre sentrale aktører som FN, EU og Russland 
presser frem en løsning på konfl ikten mellom Israel og Palestina. En slik løsning kan fremme demokrati og 
utvikl ing i hele regionen. 

Arbeiderpartiets holdning i Irak-konfl ikten bygger derfor på følgende hovedprinsipper: 

Vi ønsker en fredelig løsning på Irak-konflikten. Al le fredelige muligheter må prøves. FNs press på Irak må 
opprettholdes, og krig er siste utvei. 
Vi er imot at USA ensidig går til mil itært angrep på Irak uten forankring i FN. 
Det er i strid med FNs vedtak å gå til angrep for å tvinge fram et regimeskifte i Irak. 
Våpeninspektørene må få mer tid, og deres arbeid må fortsette så lenge det er meningsfylt. Når vi sier ja 
til fortsatt våpeninspeksjoner, sier vi samtidig nei til krig. 
Vi må al lerede nå bygge opp en humanitær beredskap i området. 

2. Arbeid til alle er jobb nr. 1 
Den registrerte arbeidsledigheten i Norge nærmer seg nå 1 00.000 personer. I ti l legg er det om lag 1 3.000 
personer på arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsledigheten har økt dramatisk siden Bondevik-regjeringen tok 
over høsten 2001 . Gjennom hele fjoråret advarte Arbeiderpartiet mot faren for økende arbeidsledighet. 
Regjeringspartiene sa at vi svartmalte. 

Bekymringsfull utvikling 
Utvikl ingen i arbeidsmarkedet den siste tiden har vist at Arbeiderpartiet var bekymret med god grunn. De 
ferskeste arbeidsledighetstallene er dyster lesning: Den registerte ledigheten har økt med 29 prosent fra 
februar 2002 ti l februar i år. Antall langtidsledige har økt med 41 prosent på et år, og antall permitterte har 
vokst med 52 prosent. Det har bl itt om lag 70 flere arbeidsledige hver dag siden den høyredominerte 
regjeringen overtok. 

Regjeringen er passiv 
Arbeiderpartiet mener at regjeringen ikke tar situasjonen på arbeidsmarkedet og for næringslivet på alvor. 
Regjeringen har svekket Aetat og bevilget for lite ti l  kvalifisering og omskolering av arbeidsledige. 
Regjeringen har ingen offensiv næringspolitikk. Tvert i mot er statlige ordninger som kunne bidratt til 
nyskaping og utvikling redusert. Arbeiderpartiet mener det er helt uakseptabelt å bruke økende ledighet 
for å få renten ned. 

Verre for de arbeidsledige 
Regjeringen mangler vilje til å ta inn over seg situasjonen til den enkelte arbeidsledige. Det mest konkrete 
regjeringen og budsjettpartner Fremskrittspartiet har gjort for de arbeidsledige, er å stramme inn på 
arbeidsledighetstrygden. Dette er svært alvorl ig for de arbeidsledige og deres famil ier. Økonomiske 
problemer kommer på toppen av alle problemene med å miste kontakten med arbeidslivet og dermed 
mye av det sosiale nettverket. Samtidig er vår alles arbeidsinnsats grunnlaget for vår felles velferd. Økt 
arbeidsledighet betyr derfor redusert verdiskaping og velferd. 

Ny giv i næringspolitikken 
Norge har store ressurser i form av bla. fisk, olje, gass, landbruk og vannkraft. Videreutvikl ing av vårt 
næringsgrunnlag vil være viktig for norsk økonomi i lang tid framover. Industrien betyr mye for 
verdiskaping og bosetting, særlig i distriktene. Det er Arbeiderpartiets mål at vi også i framtida skal ha 
betydelig industrivirksomhet i Norge. Samtidig er det viktig å stimulere t i l  innovativ virksomhet og utvikling 
av nye næringsgrener. 

Et nytt Solidaritetsalternativ 
For Arbeiderpartiet er arbeid til alle alltid jobb nummer en. Vi har tidligere stilt oss i spissen for kamp mot 
økende arbeidsledighet, og vi vil gjøre det igjen. Arbeiderpartiet og LO har presentert et nytt 
solidaritetsalternativ som inneholder: 
Lavere rente og lavere og mer stabi l kronekurs. Dette må sikres gjennom å bruke statsbudsjettet og 
inntektspolitikken til å styre økonomien. Pengepol itikken må understøtte budsjettpolitikken og 
inntektspol itikken. 
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Lønnsvekst på l inje med våre handelspartnere og kontroll med lederlønningene. Lederlønningene må 
fryses i 2003. Gjennom et inntektspolitisk samarbeid må alle parter vise vilje til moderasjon. Topplederne i 
næringslivet må gå foran og avstå fra lønnsti l legg, økte bonuser og opsjonsutbetalinger i 2003. 
Mer nyskaping og flere nyetableringer. Gjennom bedre utdanning, mer forskning og aktiv bruk av statlige 
virkemidler som SNO kan myndighetene bidra ti l at det etableres flere nye arbeidsplasser i Norge. 
Opplæring til de arbeidsledige. Arbeidsmarkedstiltakene må trappes betydelig opp. Spesielt må det 
settes inn tiltak overfor langtidsledige, minoriteter og unge ledige. Innføre ungdomsgaranti slik at alle 
unge mellom 20 og 24 år sikres ti lbud om arbeid, utdanning el ler arbeidsmarkedstiltak. 
En offensiv nærings- og industripolitikk. Vi må ta i bruk våre naturressurser gjennom økt foredling av 
fisken, utvikling av reiselivet og ved at norsk naturgass tas i bruk i Norge. 

På dette grunnlag vil Arbeiderpartiet i Stortinget fremme tiltak for bekjempelse av økende ledighet og ny 
giv i industri og næringsliv. 

3. Vi vil prioritere en god eldreomsorg, fellesskolen og barnehager 
Arbeiderpartiet ønsker at folk skal få gode velferdstilbud i kommunene. Vi er nå svært bekymret for 
situasjonen for elevene i skolen og for eldreomsorgen i mange kommuner. Regjeringspartiene har, 
sammen med Fremskrittspartiet, nedprioritert skolene og eldreomsorgen ved å stramme til i kommunenes 
økonomi. Når over halvparten av kommunene må skjære i skolebudsjettene, nesten halvparten av 
kommunene kutter i eldreomsorgen og flere kommuner reduserer barnehagetilbudet, er dette en 
dramatisk utvikl ing. Arbeiderpartiet mener dette er å gå i feil retn ing. Taperne blir eldre som har behov for 
hjemmehjelp, skolebarn som trenger oppfølging og barn som trenger barnehageplass. 

Styrking av kommunenes økonomi 
Arbeiderpartiet ønsker en styrking av kommunenes økonomi og velferdstilbud. Det er nødvendig med en 
helhetlig plan for oppretting av den økonomiske ubalansen i kommunesektoren. Nye statlige pålegg og 
reformer må fullfinansieres. Om vi skal sikre en god eldreomsorg, en god skole og flere barnehageplasser, 
trenger kommunene mer penger for å kunne gi gode tilbud ti l alle. 

Ja til fellesskolen 
Mens alle regjeringspartiene gikk ti l  valg på en bedre skole, opplever folk nå at resultatene blir det 
motsatte. Det er alvorl ig. Arbeiderpartiet er svært opptatt av å få ti l en sterk satsing på fellesskolen. God 
kvalitet handler om mer enn økonomiske ressurser. Men det må være nok ressurser til gode pedagogiske 
opplegg, til å kjøpe skolebøker og til å gi lærerne nødvendig etterutdanning. 

Arbeiderpartiet vi l  at den norske fellesskolen fortsatt skal være det samlende utgangspunkt for al le barn. 
Det er viktig både for hvert enkelt barn og for samfunnet at alle barn uansett bakgrunn møtes i den 
samme skolen. Her må moderne kunnskap formidles på en måte som trekker alle med. Elevene må lære 
mer og bedre, slik at de kan ruste seg til å møte utfordringene i kunnskapssamfunnet. 

Arbeiderpartiet er i mot regjeringens privatisering av skoleverket. Innenfor en desentral isert skolestruktur, 
sl ik vi har i Norge, innebærer denne pol itikken at den offentlige skolen svekkes og at skoler kan bli 
nedlagt i mange små kommuner. 

Bedre organisering og styrking av lokaldemokratiet 
Vi ønsker et levende lokaldemokrati. Det er viktig å g i  folk innflytelse over ti lbud og prioriteringer på stedet 
der de bor. Kommunestyrene må gis mulighet ti l å fatte beslutninger i tråd med lokale behov og 
prioriteringer. 

Flere steder i landet er man lokalt i gang med å vurdere fordeler og ulemper med nærmere samarbeid og 
sammenslåinger mellom kommuner. Arbeiderpartiet vil at det lokalt tas initiativ til å gjennomføre analyser 
av konsekvensene av frivi l l ig kommunesammenslåinger og bedre samarbeid på tvers av 
kommunegrensene. Arbeiderpartiet aksepterer ikke at en stram kommuneøkonomi brukes som 
virkemiddel for å tvinge fram kommunesammenslåinger eller privatisering og konkurranseutsetting. 

1 8. - 1 9 .03 .2004, RAIN BOW HOTELL ARENA, LILLESTRØM 
Møtet behandlet følgende saker: 
Den pol itiske situasjonen 
Fagl ig-politiske utfordringer 
Regnskap for 2003 
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Partiets organisatoriske utvikling 

Følgende uttalelse ble vedtatt: 

Forbedringer må til i helseforetakene 
Helsereformen ble foreslått av regjeringen Stoltenberg våren 2001 , og den ble iverksatt fra 1 . 1 .2002. 
Reformen innebærer at staten overtok sykehusene og organiserte dem i fem regionale helseforetak. Vi har 
nå høstet litt over to års erfaring med reformen. En helhetlig evaluering skal foretas om et år. 
Arbeiderpartiet mener at mye er blitt bedre etter helsereformen, men enkelte endringer bør foretas 
allerede nå. 

Erfaringene har vist at det er mange fordeler med en sykehuseier og -driver. Nå behandles det flere 
pasienter enn noen gang tid ligere, og både ventelistene og pasientenes ventetid er bl itt kortere etter 
reformen. Det er positivt. 

Helseti lbudet er viktig for folk, og det er et stort folkelig engasjement knyttet til helse- og 
sykehussektoren. Det er positivt at folk er opptatt av tilbudene på sine sykehus. 

Sykehusreformen og helseforetakenes styrer har blitt utsatt for kritikk. Ikke al l kritikk har sin årsak i selve 
organiseringen av helseforetakene, men skyldes blant annet manglende økonomiske ressurser i 
helsesektoren og noen uheldige disposisjoner i helseforetakenes styrer. 

Arbeiderpartiet opplever at helseforetakene har to hovedutfordringer: 
Økonomien er anstrengt ved mange sykehus. Dette er mest akutt. 
Det er behov for mer åpenhet og innsyn og bedre folkevalgt innflytelse i helseforetakene. Både pasienter, 
pårørende, ansatte og lokalpolitikere opplever manglende innflytelse i møtet med helseforetakene og 
deres styrer. 

Disse utfordringene bør møtes med flere ti ltak på både kort og noe lengre sikt: 

1 .  Helseforetakenes økonomi må styrkes. 
Arbeiderpartiet fikk i budsjettbehandlingen i fjor høst til en styrking av helseforetakenes økonomi med 850 
mil l .  kroner, og kravet om økonomisk balanse ble forskjøvet med et år. Nå må det lages en plan for å sikre 
økonomien i helseforetakene. Det er ikke akseptabelt at trang økonomi tvinger fram stengte avdelinger og 
redusert pasientti lbud. Arbeiderpartiet vil styrke helseforetakenes økonomi med om lag 2 mrd.  kroner i 
løpet av 2004 og 2005. I forbindelse med revidert budsjett for 2004 og statsbudsjettet for 2005 vil endelig 
bevilgningsnivå avklares. Styrkingen må komme i ti l legg til den planlagte opptrappingen av psykiatrien i 
denne perioden. 

Vi mener videre at det er behov for en gjennomgang for å klargjøre og sikre lokalsykehusenes rolle i 
helseti lbudet - herunder akuttfunksjoner og fødeti lbud. 

2 .  Vi vil opprette et teknisk beregningsutvalg for sykehusøkonomi.  
Et teknisk beregningsutvalg for sykehusøkonomi kan bidra t i l  å sikre god statistikk og beregninger over 
økonomi, budsjett og regnskap sykehussektoren. På den måten kan vi få bedre kunnskap og innsikt i 
økonomien til de ulike sykehusene og helseforetakene. 

Det er viktig å rette opp de skjevheter som finnes i den regionale fordelingen mellom helseregionene. 
Arbeiderpartiet innser at dette er vanskelig innenfor de eksisterende rammene uten at det gir urimelige 
utslag. Derfor er det nødvendig å ti lføre friske midler inn i helseforetakene. 

3. Vi må sikre en bedre regionalpolitisk forankring og innsyn i helseforetakene. 
Regjeringen Stoltenbergs forslag til helsereform inneholdt et regionalt råd som skulle bidra til å sikre lokal 
innflytelse. Dette ble nedstemt i Stortinget. I dag ser vi at helseforetakene har behov for å styrke sin 
legitimitet og bedre sin samfunnskontakt. Befolkningen, pasienter og lokalpolitikere må kunne nå fram til 
styrene med sine synspunkter og meninger. Arbeiderpartiet mener lokale og regionale myndigheter må få 
anledning til å foreslå kandidater til styrene på alle nivåer i helseforetakene. 

4. Kulturen i helseforetakene må endres. 
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I noen helseforetak er det etablert belønningssystemer med for høye lønninger og styrehonorarer og for 
gode pensjoner og fallskjermer ti l enkelte. Mange oppfatter dette som etableringen av en ny "helseadel" ,  
som får meget høye godtgjørelser sammenlignet med andre grupper i helsevesenet. Arbeiderpartiet 
mener at lønninger, honorarer og pensjoner må holdes på et anstendig nivå i helsevesenet. 
Helseministeren må rydde opp i den ukulturen som har oppstått i enkelte helseforetak. 

5. Vi vil etablere et personidentifiserbart pasientregister. 
For å sikre en bedre kvalitet på helseti lbudet ønsker vi at det opprettes et landsomfattende 
personidentifiserbart pasientregister. Dette må skje uten at det kommer i strid med personvernet og 
taushetspl ikten. Et slikt register vil gi sykehusene viktig informasjon i behandl ingen. Vi må også utarbeide 
en kvalitetsoversikt for sykehussektoren med objektiv dokumentasjon om det enkelte sykehus sin 
pasientbehandling, pasientstatistikk, m. v. 

23. - 24.09.2004 KONGRESSENTERET, FOLKETS HUS,  OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 
Den politiske situasjonen og aktuelle politiske saker 
Valgkampen 

Følgende 2 uttalelser ble vedtatt. 

1 .  Vi trenger et nytt flertall i 2005 
Arbeiderpartiets landsstyre mener dagens regjering fører utviklingen av Norge i feil retn ing. Skattelette for 
de rike prioriteres foran velferd. Arbeidstakernes rettigheter svekkes og fellesskapets verdier selges ut. 

Denne utviklingen har regjeringspartiene fått flertall for på stortinget ved hjelp av Fremskrittspartiet. 
Sammen har disse fire partiene bidratt til å dreie det norske samfunnet mot Høyre og til mer todeling av 
det norske samfunnet. 

Arbeiderpartiet ønsker å snu denne utvikl ingen. Vi ønsker at alle har trygge arbeidsplasser, vi vil satse på 
kunnskap og vi vil g i  kommunene penger ti l å kunne gjøre noe med manglene i skolen og eldreomsorgen. 
Vi vil derfor gå til valg i 2005 på å skaffe landet et nytt flertall og en ny regjering. Om valgresultatet gir 
grunnlag for det, vil vi invitere sentrums- og venstrepartier til samtaler med formål å etablere en 
flertal lsregjering som ønsker en ny politisk kurs. 

Vi trenger et nytt flertall ved valget som vil satse på fellesskapsløsninger framfor skattelette til de rikeste. 
Som vil spil le på lag med norske arbeidstakere i stedet for å ta fra dem opparbeidede rettigheter. Som vil 
ha en aktiv næringspolitikk, og bringer Norge inn i kunnskapssamfunnet. Arbeiderpartiet vil skape et slikt 
flertall, og ber om støtte fra alle som ønsker en sosialdemokratisk kurs. 

Dette er også vårt utgangspunkt foran behandlingen av statsbudsjettet for 2005. Fremskrittspartiet er en 
del av regjeringens parlamentariske grunnlag. Derfor er det naturlig at regjeringspartiene og 
Fremskrittspartiet finner en budsjettløsning ved høstens behandl ing av statsbudsjettet. 

Et budsjettsamarbeid mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er bare mulig dersom regjeringen 
dreier sin politikk vesentlig i sosialdemokratisk retning. En sterk satsing for arbeid til alle, på skole og 
eldreomsorg vil være Arbeiderpartiets viktigste satsingsområder i budsjettet. Det er ikke Arbeiderpartiets 
oppgave å sikre dagens regjering en videre eksistens. For oss er det budsjettets innhold og regjeringens 
forhandlingsvilje som avgjør om vi kan inngå et slikt samarbeid. 

2. Gjør din plikt - krev din rett 
Arbeiderpartiet vil arbeide for et tolerant, flerkulturelt samfunn, og mot rasisme. Alle ha de samme 
rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, religion eller seksuell legning. 

Likeverd, solidaritet, rettferdighet og en god fordelingspolitikk er bærebjelkene for Arbeiderpartiets 
integreringspolitikk. Demokrati, ytringsfrihet, menneske�9ttigheter, frihet og l ikesti l l ing er grunnleggende 
verdier som det norske sosialdemokratiet har støttet og støtter opp om. Toleranse og respekt er viktig for 
å akseptere mangfoldet, men grensene for mangfoldet settes av våre kjerneverdier. Vi vil motarbeide 
religiøs fanatisme, tvangsekteskap og antidemokratiske organisasjoner i Norge. Solidaritet forutsetter at 
vi tar ansvar og bryr oss om og med hverandre uansett etnisk bakgrunn. 
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Integrering er en toveis prosess. Majoritetsbefolkningen har imid lertid et hovedansvar fordi det er den 
som har størst makt til og mulighet både til å diskriminere og til å bekjempe diskriminering. Vi vil 
bekjempe forskjellsbehandling og fordommer og dermed gi de nye nordmenn det beste grunnlaget for å 
delta i samfunnet. Men vi skal også klart og tydelig formidle at vi forventer og forlanger aktivt medspill og 
aksept for vårt samfunns demokratiske grunnverdier. 

Den største utfordringen for å lykkes i integreringspolitikken er at innvandrerne som gruppe løftes opp på 
alle plan: sosialt, politisk, økonomisk og kulturelt. Det norske samfunn er i ferd med å få en klassedeling 
på etnisk grunnlag. Store deler av innvandrerbefolkningen deltar ikke i det politiske system, har arbeid 
innen lavtlønnsyrker eller står utenfor arbeidsmarkedet. Tall viser også at innvandrere generelt bor 
trangere, dårligere og oftere leier framfor å eie egen bol ig. Utfordringene vi står overfor er omfattende. For 
at vi skal lykkes, forutsettes det en aktiv fordelings- og utdanningspolitikk. 

Oppvekstarenaen må rustes til å klare integreringsoppgaven 
Det er en forutsetning å mestre norsk for å skape seg en framtid i Norge. Alle barn født og oppvokst i 
Norge bør kunne snakke norsk før de starter på skolen. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn er sterkt 
underrepresentert i barnehagene, og de tilbringer kortere tid der. Bil l igere barnehageplass vil være et 
virkemiddel for å rekruttere flere minoritetsspråklige barn. Kontantstøtten stimulerer ti l  det motsatte og 
forhindrer tidlig språkutvikling for minoritetsspråklige. Arbeiderpartiet vil etablere ti lbud om gratis kjernetid 
i barnehagene for 4 og 5-åringer i områder med mange minoritetsspråklige barn. Gratis kjernetid i 
barnehagen må være et tilbud som inkluderer etnisk norske, så vel som minoritetsspråklige barn. Vi må 
også se med nye øyne på alternative arenaer for språkopplæring, slik som språklekestuer for barn som 
ikke går i barnehagen. 

Sosial bakgrunn er den viktigste enkeltfaktoren for å forklare karakternivå og gjennomføringsevne i 
skolen. Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn. Heldagsskolen vil være et gode for alle, men 
er spesielt viktig for elever fra ressursfattige hjem, enten de er minoritetsspråklige eller etnisk norske. En 
utvidet skoledag som inkluderer leksehjelp, tilgang til bibliotek og teknisk utstyr vil kunne medvirke til å 
viske ut dagens forskjeller. Samtidig er det også grunn til å se nærmere på hvorvidt den flerkulturelle 
virkelighet gjenspeiles i læreplaner og læremidler. En betingelse for god læring er også et læringsmiljø 
som inspirerer og motiverer til innsats. Det betyr at vi også bør bedre lærernes og skoleledelsens 
kompetanse i å håndtere mobbing, diskriminering og rasisme. Arbeiderpartiet mener at en oppblomstring 
av private skoler er et hinder for en god integrering. 

Det er nødt til å være en balanse mellom foreldres valgfrihet og barnas framtidsmuligheter. Rett ti l 
utdanning må følges av en plikt ti l deltakelse. Løsningen ligger ikke i å bygge norske skoler i utlandet, 
men i å forhindre at barn tilbringer hele eller store deler av sin oppvekst i foreldrenes opprinnelige 
hjemland. Av hensyn til barna og av integrasjonsmessige årsaker er det viktig at barnet kommer til landet 
så tidlig som mulig, og tilbringer så stor del av oppveksten sin her som mulig. Vi vil på denne bakgrunn 
vurdere endringer i utlendingsloven. 

Arbeid - ikke trygd 
Arbeid er både et mål og et middel. Gjennom arbeid bidrar man aktivt til samfunnet, samtidig som arbeid 
fører til inkludering i fellesskapet. 

Alt for mange innvandrere går på sosialhjelp, uten norskkunnskaper eller utdannelse nok til å få et 
arbeide. Dette taper innvandrerne på og dette taper samfunnet på. Sosialhjelp er ment som en m idlertidig 
løsning og ikke en permanent ytelse. Kommunene bør konsekvent følge opp Lov om sosial omsorg som 
gir muligheter ti l å stoppe sosialhjelpen til personer som avslår tilbud om arbeid. Også intensjonene med 
introduksjonsloven må følges aktivt opp. Samarbeidet mellom de ulike kommunale instanser må bedres 
og vi må kreve at de av sosialhjelpsmottakere som er i stand til det jobber eller deltar i opplæring for å få 
økonomisk støtte. 

For mange innvandrere er det diskrimineringstendenser på arbeidsmarkedet som er hovedproblemet. 
Mange opplever at de ikke får jobb til tross for at de ti lfredstil ler al le kompetansekrav som stilles. Dette er 
sløsing med verdifu l le ressurser. I samarbeid med det offentl ige må partene i arbeidsl ivet etablere 
fadderordninger og utplasseringer på arbeidsplasser. Vi må samarbeide med næringsl ivet om å finne de 
gode løsningene som fadderordninger, hospitering og utplasseringer på arbeidsplasser. Vi vil effektivisere 
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godkjenningsprosedyrer for utdanning tatt i utlandet. Flere innvandrere bør få muligheten til 
realkompetansevurdering. 

Alle skal lære norsk 
Det er avgjørende for en vellykket integrering at alle kan snakke norsk. Språkbeherskelse er nøkkelen til 
inkludering og deltakelse. Arbeiderpartiet vil tilrettelegge språkundervisningen for den enkelte, og det skal 
investeres i mer og bedre språkundervisning. Norskopplæring skal være obligatorisk og gjennomføres 
umiddelbart etter ankomst til Norge. Den største innvandrergruppen kommer i dag gjennom 
familiegjenforening og er således ikke omfattet av det obligatoriske introduksjonsprogrammet. 
Arbeiderpartiet ønsker å innføre en rett og plikt til obl igatorisk norskopplæring og samfunnskunnskap 
også for denne gruppen. 

En rett ti l språkopplæring må også innebære noen plikter, og det må ha noen konsekvenser for den 
enkelte, hvis ikke språkopplæringen gjennomføres som forutsatt. Flere land praktiserer krav om 
gjennomført språkkurs som forutsetning for permanent oppholdstil latelse og statsborgerskap. 
Arbeiderpartiet er positive til å benytte slike sanksjonsmuligheter, men mener at disse ikke er 
tilstrekkelige. Vi ser også betenkeligheter ved å bruke disse virkemidlene i de tilfeller der ektefellen ikke 
ønsker at partneren skal få oppholdstillatelse. 

Arbeiderpartiet ønsker derfor en mer konkret og praktisk tilnærming som kan supplere de mer langsiktige 
virkemidlene. Vi finner det rimelig at når personer ikke møter opp til den obligatoriske 
språkundervisningen, må det få økonomiske konsekvenser. Når det norske samfunn bruker store 
ressurser på språkopplæringen, skal det ha direkte konsekvenser for den enkelte som har ugyldig fravær. 
Dette kan gjøres ved at herboende ektefelle på forhånd må garantere for et depositum som betales 
tilbake etter gjennomført kurs, men ul ike modeller bør utredes. 

Også de som mangler norskkunnskaper etter å ha bodd i landet i lang tid, må få tilbud om opplæring. 
Forholdene må legges bedre til rette for at kvinner med omsorgsansvar for barn får muligheter ti l  
språkopplæring. Langt opphold i landet innebærer ikke automatisk at en har god språkbeherskelse og 
samfunnsforståelse. Disse må fortsatt gis muligheter til språkopplæring. 

Aktiv deltakelse fra dag 1 
Alle utlendinger som kommer ti l Norge, og ønsker å bo her, skal gjennomgå et styrket og individuelt 
integrasjonsforløp. Forløpet skal sette fokus på sammenhengen mellom rettigheter og plikter i det norske 
samfunn. Målet er rask tilegnelse av språket og hurtig integrering i arbeid eller utdanning, slik at de får en 
mulighet til tidlig å bl i en del av det norske samfunn. 

Det må tas et krafttak for å få en raskere bosetting av flyktn inger og asylsøkere. Ved bosetting av 
flyktninger og asylsøkere vil Arbeiderpartiet opprettholde kommunenes "frivill ighetsprinsipp", men vil vi 
endre innretningen på integreringstilskuddet. Kommuner som velger å ta imot flyktninger mottar i dag 
tilskudd fra staten i 5 år, uavhengig av innsats. Vi ønsker å opprettholde den økonomiske støtten, men vil 
premiere de kommuner som faktisk gjør et aktivt integreringsarbeid. Kommuner som mottar tungt 
integrerbare bør få et ekstra tilskudd. Det skal lønne seg for kommunene å drive et godt langsiktig lokalt 
integreringsarbeid. Integreringstilskuddet skal også brukes til å premiere de kommuner som ut fra 
målbare kriterier utøver det beste integreringsarbeidet, målt i bl.a. antall som gjennomfører 
norskopplæring, utdanning og kommer ut i ustøttet lønnet arbeid. 

En familiegjenforeningspolitikk som fremmer integrasjon og likestilling 
Likestil l ing mellom kjønnene er en ufravikelig del av våre verdigrunnlag og en nødvendig forutsetning for 
et l ikeverdig samfunn.  For å lykkes bedre i integreringspolitikken er det helt nødvendig å sette kvinner i 
fokus, herunder å satse på jenters oppvekstvilkår og kvinners mul igheter til personlig utvikling og 
økonomisk selvstendighet. I alle henseende skal kvinner registreres som selvstendige subjekter. 

Tvangsekteskap er og bør være straffbart i Norge. De siste årene er det iverksatt mange hjelpetiltak. Det 
er et økende antall personer som søker hjelp for å unng� eller komme seg ut av tvangsekteskap. 
Innvandringsstoppen fra 1 975, kombinert med reglene for famil iegjenforening har økt presset på unge 
mennesker til å gifte seg mot sin vilje. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at et flertall innvandrere fra land 
som Pakistan, India, Marokko og Tyrkia gifter seg med en partner fra sitt opprinnelige hjemland, såkalte 
henteekteskap. Noen av disse ekteskapene inngås ved tvang. Mange av disse jentene ville foretrukket å 
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velge ektefelle selv, ta utdannelse og leve et fritt og selvstendig liv i Norge. Vi kan ikke godta 
undertrykking begrunnet med kultur og tradisjon og vil derfor vurdere å endre dagens regler for 
famil iegjenforening. 

Vi er opptatt av at nye regler for famil iegjenforening skal være treffsikre. Arbeiderpartiet mener det må 
settes i verk nye målrettede ti ltak mot tvangsekteskap. Flere ti ltak bør vurderes, blant annet aldersgrense 
og ti lknytningskrav. 

Stadig flere norske statsborgere finner seg livsledsager utenlands. Antall norske menn som gifter seg med 
utenlandske kvinner har økt betydelig. En bakside ved dette har vist seg å være at noen menn utnytter 
kvinner som drømmer om et bedre liv i Norge. Flere kvinner opplever å bl i utsatt for vold, trusler og 
seksuelle overgrep. Disse kvinnene har i dag svake rettigheter hvis de ikke anmelder mannen, eller hvis de 
har oppholdt seg i Norge i mindre enn tre år. Arbeiderpartiet vil sikre kvinners rettigheter i slike ekteskap. 
Arbeiderpartiet mener at norske statsborgere som er dømt for vold mot ektefelle bør får 5- års karantene 
før vedkommende kan etablere nytt ekteskap med utlending i Norge. I ti l legg må det være et krav at 
ambassadene skal gi kvinnene informasjon om antall ekteskap mannen har hatt før, antall 
forlovelsesvisum, og om han er dømt for eller er under etterforskning for voldelige forhold. Det må jobbes 
videre med at ambassadene skal få nødvendig informasjon for å kunne gjøre dette. 

Kvoteflyktninger 
Innvandring kommer ikke bare som følge av asylsøkere og famil iegjenforening, men også som resultat av 
at Norge tar imot overføringsflyktninger fra FN. Norge har som et rikt land i verden, en stor moralsk 
forpliktelse til å ta sin del av ansvaret for mennesker som trenger beskyttelse fra krig, overgrep og politisk 
forfølgelse. Derfor har vi internasjonale konvensjoner, slik som flyktningekonvensjonen, som forplikter oss 
til å ta imot et visst antall kvoteflyktninger hvert år. Det er et ansvar og en forpliktelse Arbeiderpartiet 
støtter opp om. Vi vil øke kvoten for antall overføringsflyktninger fra FN ti l 1 500 pr. år. 

Uretumerbare flyktninger 
Voksne enslige asylsøkere med endelig avslag mistet fra januar 2004 retten til kost og losji på mottak. 
Arbeiderpartiet mener at det er uakseptabelt at regjeringen på denne måten skyver ansvaret og 
kostnadene over på kommunene. Regjeringen må selv ta ansvaret for den håpløse situasjonen som har 
oppstått. Arbeiderpartiet mener at såkalte ureturnerbare asylsøkere som samarbeider med norske 
myndigheter om hjemreise, ikke må fratas dagens støtte. For asylsøkere med endelig avslag som har 
muligheter til frivillig å reise, men som nekter å samarbeide bør det vurderes bosetting i egnede mottak, 
samtidig som arbeidet med uttransportering må intensiveres. 

KVINNEPOLITISK STYRE 

Landsmøte valgte i overenstemmelse med partiets lover - følgende som medlemmer i Det sentrale 
kvinnepolitiske styret: 

Karita Bekkemellem Orheim, leder, Astri Aas-Hansen, nestleder, Grethe Ernø Johansen, nestleder, 
Karin Yrvin, sekretær, Anne Ragnhild Kjær Sti, Hi ldur N. Fallmyr, Bente Elin Lilleøkseth, Synnøve 
Konglevol l ,  Solveig Solbakken, Karen Irene Stangeland og Rita Lekang.  

KONTROLLKOMITEEN 

I partiets vedtekter - paragraf 1 0, Regnskap, revisjon og kontrol l ,  står det følgende punkt 2: "Landsmøte 
velger en kontrollkomite på tre medlemmer med to varamedlemmer. Komiteen står ansvarl ig overfor 
landsmøtet. Komiteen har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i samsvar 
med gjeldende vedtekter og vedtak fattet av styrende organer. Kontrol lkomiteen skal hvert år avgi 
beretning til landsstyret for foregående kalenderår ti l landsstyret. Kontrol lkomiteen skal legge fram sine 
årlige beretninger for landsmøtepreioden til landsmøtet". 

I overenstemmelse med dette ble følgende valgt på Landsmøte i 2000; 

Medlemmer: Ann Marit Sæbønes, Asbjørn Kristoffersen og Peter Myklebust 
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Varamedlemmer: Rune Tokle og Jan Dybvik 

SAMARBEIDSKOMITEEN MELLOM LO OG DNA 

Samarbeidskomiteen hadde pr. 31 . 1 2.2004 følgende sammensetting: 

Fra LO: Gerd-Liv Val la, Roar Flåthen, Finn Erik Thoresen, Bente Halvorsen, 
Kjell Bjørndalen, Jan Davidsen, Sture Arntzen, Morten Øye og Stein Reegård. 

Fra DnA: Jens Stoltenberg, Hi l l-Marta Solberg, Martin Kolberg og 
Finn Jota 

Samarbeidskomiteen ble omorganisert fra 2003. Møtehyppigheten ble endret fra hver mandag til 
annenhver mandag. Leder av LOs Samfunnspolitisk avdeling Stein Reegård leder sekretariatet for 
komiteen. I ti l legg ti ltrådte Sture Arntzen samarbeidskomiteen. 

Møtene har gitt løpende gjensidig informasjon om det fagl igpolitiske arbeidet. 

Viktige saker som har bl itt behandlet: 
• Pensjons og skattepolitikk. 
• Kraft og energipol itikk. 
• Statlige ti lsyn. 
• Fagligpolitisk plattform for kommunevalget 2003. 
• Utredning om kriminalomsorg. Utvalget ble ledet av Gunn Karin Gjul . .  
• Arbeidslivslovutvalget 
• Eierskapsutvalget 
• Skattemeldingen. 
• SAMAK 

PARTIETS REPRESENTASJON I STYRER OG KOMITEER M.M. 

Pr. 31 . 1 2 .2004; 

Stortingsgruppas styre; 

AOFs Forretningsutvalg ;  
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibl iotek; 

Youngstorget Eiendom AS; 
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening; 

Martin Kolberg 
Karl Erik Høegh,  møterett 
Tommy Skar, møterett 

Karl Erik Høegh,  varamedlem 
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PARTIKONTORET 

Følgende personer var pr. 31 . 1 2 .2004 knyttet til partikontoret: 

Politisk stab: 
Martin Kolberg, partisekretær, Karl Erik Høegh,  kontorsjef, Karin Yrvin, kvinnepol itisk sekretær, Tommy 
Skar, informasjonssjef, Britt Schultz, politisk rådgiver, Finn Jota, politisk rådgiver, Roar Thun, politisk 
rådgiver, Svein Bjørn Aasnes, politisk rådgiver, Ove Karolin, politisk rådgiver, Ingrid Sagranden, politisk 
rådgiver, Kathrine Raadim, politisk rådgiver, Snorre Wikstrøm, politisk rådgiver, Svein Bugge Persson, 
politisk rådgiver, Sindre Kåre Fossum Beyer, politisk rådgiver, Monica Volden Sivertsen, politisk rådgiver. 

I tillegg er engasjert for prosjekt valgkamp 2005: 
Odd Erik Stende, valgkampleder og Eva Amble Larsen, informasjonsrådgiver 

Admin istrativ stab: 
Hege Bogfjellmo, økonomileder, Aslak Berg, dataansvarl ig, Brit Axelsen, personalrådgiver 
Øvrige adm. ansatte: 
Trond Grøtting, Tone Hemli , Lise Nyland, Liv Merete Svendsrud, Lise Sørum (sykemeldt pr. 31 . 1 2 .04}, 
Bodil Kiil (80% sti l l ing}, Tone Bråten, Karin Korslund, Marita Håkonsen Øverby (fødselspermisjon pr. 
31 . 1 2.04} og Mehwish Siddique, lærling 

I permisjonstiden til Marita Håkonsen Øverby har Turid Hellgren vikariert. For Lise Sørum har 
Stig Morønning vikariert. Maria Hewzy har vikariert etter behov. 

Følgende har sluttet i perioden: 
Reidun Nymark gikk av med pensjon pr. 1 .  januar 2003. 

Det er i perioden ansatt to nye rådgivere. Monica Volden Sivertsen, organisasjonsrådgiver, og Sindre 
Fossum Beyer, kommunalpolitisk rådgiver. Svein Bugge Persson er overført fra vårt fylkeskontor i 
Buskerud. 

Etter at staben ved partikontoret i forrige periode gikk ned med 1 0  personer, er den økt med 3 personer i 
siste periode 

FYLKESSEKRETÆRER 
Ansatt av Det norske Arbeiderparti: 

Østfold: 
Akershus: 
Hedmark: 
Oppland: 
Buskerud: 
Vestfold: 
Telemark: 
Aust-Agder: 
Vest-Agder: 
Rogaland: 
Hordaland: 
Sogn og Fjordane: 
Møre og Romsdal: 
Sør-Trøndelag: 
Nord-Trøndelag: 
Nordland: 
Troms: 
Finnmark: 
Oslo: 

Bjørn Eriksen 
Marit Wikholm 
Grethe Mikaelsen og Kamilla Thue 
Kristin Crawford vikarierer for Synnøve B. Klemetrud 
Håvard Fossbakken 
Rolf Sætre 
Harald Olsen 
Per Åge Nilsen 
Aina Adriansen 
Kjell Sund 
Roald Kvamme og Stian Nyhus 
Ingrid Heggø 
Egil T. Ekhaugen 
Jorodd Asphjell 
Elisabeth Helmersen 
Tor Arne Ljunggren og Tove Bjørkmo 
Bernt Sønvisen 
John Erik Pedersen 
Rune Tokle, valgt på årsmøte i Oslo Arbeiderparti 
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Odd Erik Stende sluttet i vikariatet som fylkessekretær i Oppland 30.09.2002 for å begynne i 
Stortingsgruppa. 

Svein Bugge Persson sluttet som fylkessekretær i Buskerud og har begynt som politisk rådgiver på 
partikontoret sentralt fra 02.05.2004. 

Fritz Y. Jenssen, Aust Agder, gikk over på avtalefestet pensjon fra 01 .08.2002. 

Svein Jørgen Svensson, Nord Trøndelag ble pensjonist (avtalefestet pensjon) fra 01 . 1 0.2002. 

Jarle Heitmann sluttet som fylkessekretær i Troms pr. 31 . 1 2 .2003, og Stein Christian Salvesen sluttet som 
fylkessekretær i Vest Agder/informasjonsrådgiver pr. 03.09.2004. 
Åge Tovan har permisjon fra 22. 1 0.2003. Han er ordfører i Lørenskog kommune. 

ÅRSMØTER I FYLKESPARTIENE 

Fylke 
Østfold 
Akershus 
Oslo 
Hedmark 
Oppland 
Buskerud 
Vestfold 
Telemark 
Aust-Agder 
Vest-Agder 
Rogaland 
Hordaland 
Sogn og Fjordane 
Møre og Romsdal 
Sør-Trøndelag 
Nord-Trøndelag 
Nordland 
Troms 
Finnmark 

2003 
Martin Kolberg 
Dag Terje Andersen 

Bjarne Håkon Hanssen 
Hil l-Marta Solberg 

Martin Kolberg 

Hi l l-Marta Solberg 
Rolf Erl ing Andersen 
Sylvia Brustad 
Martin Kolberg 
Kjell Bjørndalen 
Jens Stoltenberg 
Jens Stoltenberg/Gerd-Liv Valla 

Martin Kolberg 
Jens Stoltenberg 
Karita Bekkemel lem Orheim 

2004 
Hil l-Marta Solberg 
Jens Stoltenberg 
Jens Stoltenberg 
Martin Kolberg 
Bjarne Håkon Hanssen 
Jens Stoltenberg 
Anniken Huitfelt 
Martin Kolberg 
Bjarne Håkon Hanssen 
Tore Hagebakken 
Kjell Bjørndalen 
Anne Grethe Strøm-Erichsen 
Trond Giske 
Martin Kolberg 
Martin Kolberg 
Bjarne Håkon Hanssen 
Hil l-Marta Solberg 
Martin Kolberg 
Trond Giske 

Oslo, Buskerud, Telemark, Nord-Trøndelag, Østfold, Akershus, Hedmark, Vestfold, Rogaland, Østfold og 
Finnmark har årsmøter annethvert år og avholdt ikke årsmøter i 2003, derimot avholdt Østfold, Akershus, 
Hedmark, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland og Finnmark årskonferanser i 2003. Vest-Agder Ap awiklet 
også ekstraordinært årsmøte i 2003. 

SEKRET ÆRKONFERANSER 

I tiden 1 9. - 23. september 2002 ble det arrangert en sekretærkonferanse i Folkets Hus, Oslo. 

Følgende temaer ble behandlet: 
• Valgkampen 2003. 
• Landskvinnekonferansen og Landsmøtet. 
• Kompetansekartlegging av ansatte i DnA. 
• Medlemsarbeid. 
• Partiets internasjonale arbeid. 
• Presseetikk v/ Gunnar Bodahl-Johansen, fagarbeider ved Institutt for journalistikk i Fredrikstad. 
• Nytt publiseringsverktøy v/ Gan Media AS. 

I forbindelse med landskvinnekonferansen arrangert en sekretærkonferanse med hovedvekt på 
informasjonsarbeid. 
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I tiden 5. - 6.mars 2003 ble det arrangert en sekretærkonferanse på Quality Airport Hotell Gardermoen. 

Følgende temaer ble behandlet: 
• Fornyelse av partiets organisasjon. 
• Organisering av det politiske arbeidet fram mot lansmøtet og valget i 2005. 
• Valg 2003. 

I tiden 28. - 30. oktober 2003 ble det arrangerte sekretærkonferanse i LO-STAT Møllergata 1 0  Oslo. 

Følgende temaer ble behandlet: 
• Evaluering av valget i 2003. 
• Organisasjonsutviklingen. 
• Kommunalpolitisk arbeid 
• Programdebatten 
• Hva skjer med partiene v/ Knut Heidar, medforfatter ti l boka " hva skjer med partiene?" fra Makt

og demokratiutredningen. 
• Prosjekt 2005 v/ Øivind T. Hansen, LO. 

I tiden 6.- 9. september 2004 ble det arrangert en sekretærkonferanse på LO-skolen , Sørmarka. 

Følgende temaer ble behandlet: 
• Valg 2005. 
• Samarbeidet mellom Arbeiderpartiets stortingsgruppe og Arbeiderpartiet v/ sekretariatsleder Lars 

Erik Flatø. 
• Du bes�mmer - LO på din side v/ Øivind T. Hansen, LO. 
• Medlemsarbeidet. 
• Landsmøtet/landskvinnekonferansen 2005. 
• Orientering fra AOF v/ daglig leder Anders Kristoffersen. 
• Miniseminar m/ Nils Arne Eggen. 
• Programarbeidet 
• Strukturutvalget og partifinansieringsutvalget. 

I ti l legg har det bl itt arrangert en rekke regionskonferanser. 

KOM PETANSEUTVI KLING 

Kompetanseutvikling for ansatte 
Partikontoret har satt i gang en kompetanseutvikling for alle ansatte på partikontoret sentralt og i 
fylkespartiene. Kartleggingsverktøyet 2+2=5 (formell kompetanse + realkompetanse + sosial kompetanse) 
som er utviklet av AOF har vært brukt. 

Kartlegging 
Alle ansatte har kartlagt seg i henhold til prioriterte hoved- og fagområder. Videre er det beregnet hvor 
mye fagkompetanse partiet har behov for på ul ike områder. Ut fra dette har det framkommet en analyse 
som viser hvilke kompetanse de ansatte sitter inne med sett i forhold ti l  de behov som skal dekkes 

Utviklingsplan 
Det utarbeides nå en handlingsplan for kompetanseutvikling basert på prioriterte satsingsområder og 
utviklingssamtaler med den enkelte ansatte 

MEDLEMSUTVIKLINGEN 

Siden partiet innførte sentralt medlemsregister i 1 989, har det skjedd store forbedringer på oppfølgingen 
av medlemmenes kontingentinnbetalinger. 
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Den sentrale kontingentinnkrevingen ble fra 1 .  januar 2002 lagt om til 1 2  måneders kontingentperiode slik 
at medlemskap er gyldig i 1 2  måneder fra hovedforfal l .  Imidlertid har partiet opprettholdt ordningen med 
manuell innkreving av kontingent for de avdelinger som fra før av har den ordningen. I løpet av 
landsmøteperioden har flere avdelinger gått bort fra ordning med manuell innkreving av kontingent til 
ordinær sentral innkreving av kontingenten. Avdelinger som har manuell innkreving av kontingent er bl itt 
purret fra partikontoret etter samme opplegg som vi gjennomfører purringer for den sentrale 
kontingentinnkrevingen. Det er en stor utfordring å få de avdelingene som har manuell innkreving med på 
å betale inn innkrevd kontingent på et tidlig tidspunkt. Partiet har ikke god nok oversikt over disse 
avdelingene, da mange av innbetalingene ikke finner sted før i jule- og nyttårshelga. 

Kontingentinnkrevingen er blitt gjennomført med hovedkrav og to purringer ut over dette, før melding er 
bl itt sendt til lokalorganiasjonen om utestående kontingent for lokal oppfølging. Partikontoret har i løpet 
av landsmøteperioden gjort gode erfaringer med den nye omlegging av kontingentinnkrevingen, og ikke 
minst har fylkespartiene fått bedre oversikt gjennom mulighet for å gå inn på medlemssystemet gjennom 
en web-basert løsning som gir det enkelte fyllke oversikt over sine medlemmer. 

Partiet har i landsmøteperioden fått 9 1 27 henvendelser om medlemskap, hvorav 7 047 har løst 
kontingent. I samme tidsrom har 4 61 5 medlemmer aktivt meldt seg ut av partiet. 

Oversikten viser utviklingen i individuelle medlemmer; 

Fylke 2002 2003 2004 Endring i Endring 
perioden i %  

Østfold 2 586 2 587 2 542 - 44 - 1 ,7% 
Akershus 3 991 3 91 3 3 905 - 86 - 2, 1  % 
Oslo 4 227 4 286 4 357 + 1 30 + 3,0 % 
Hedmark 4 582 4 463 4 31 0 - 272 - 5,9 % 
Oppland 3 777 3 789 3 738 - 39 - 1 ,0 % 
Buskerud 2 367 2 348 2 351 - 1 6 - 0,6 % 
Vestfold 1 834 1 868 1 882 + 48 + 2,6 % 
Telemark 2 349 2 446 2 438 + 89 + 3,7 % 
Aust-Agder 1 206 1 222 1 248 + 42 + 3,4 % 
Vest-Agder 1 206 1 232 1 255 + 49 + 4,0 % 
Rogaland 2 250 2 363 2 333 + 83 + 3,6 % 
Hordaland 3 494 3 493 3 487 - 7  - 0,2 % 
Sogn og Fjordane 2 444 2 41 9 2 297 - 1 47 - 6,0 % 
Møre og Romsdal 2 283 2 4 1 2  2 393 + 1 1 0  + 4,8 % 
Sør-Trøndelag 3 31 8 3 392 3 274 - 44 - 1 ,3 % 
Nord-Trøndelag 2 1 73 2 1 80 2 1 1 4 - 59 - 2,7 % 
Nordland 3 61 6 3 778 3 690 + 74 + 2,0 % 
Troms 1 693 1 81 2 1 838 + 1 45 + 8,5 % 
Finnmark 1 393 1 631 1 540 + 1 47 + 1 0,5 % 
Svalbard 39 33 37 - 2  - 5, 1  % 
SUM 50 835 51 672 51 033 + 1 89 + 0,3 % 

PROGRAMARBEIDET 

Sentralstyret satte i sitt møte 28. januar 2002 ned en programkomite som skulle utarbeide utkast til 
partiets plattform for kommunevalget 2003. I mandatet heter det at denne plattformen skal "bygge på det 
gjeldende partiprogrammet, og særlig utvikle politikken når det gjelder bekjempelse av fattigdom, 
boligpolitikk, miljøpolitikk og distrikts- og næringspolitikk, samt et bedre og mer rettferdig 
pensjonssystem".  

Et sl ikt utkast ble lagt fram av komiteen i mai  2002. Dette har vært t i l  en bred behandling i 
partiorganisasjonen, før komiteen har lagt fram et revidert forslag for sentralstyret 
30. september. Utkastet ti l plattform er sendt partiavdelingene og landsmøtedelegatene med sikte på 
behandling på landsmøtet. 
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Komiteen har valgt en ny form på denne plattformen i forhold til tidligere programmer. Plattformutkastet 
er svært kortfattet og konkret, og er totalt på 1 1  sider. Intensjonen er å nå ut ti l en bredere lesegruppe enn 
hva som er vanlig for programmer. Vårt inntrykk er at dette har bl itt svært godt mottatt i organisasjonen. 
Over 1 00 innspill og endringer er kommet inn fra partiavdelingene til programkomiteen. 

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSARBEIDET 

Partiet har i perioden fulgt opp informasjons- og kommunikasjonsstrategien "Vi er alle 
informasjonsmedarbeidere", og videreutviklet denne blant annet gjennom "Sammen-filosofien". 

Partiet har framstått som et samlet og tydelig parti, noe som har bidratt ti l å øke oppslutningen. 

Internkommunikasjon har vært viktig for partiet gjennom hele perioden. Partiet har utviklet en effektiv 
infrastruktur for internkommunikasjon ved viktige hendelser, som innbefatter bruk av sms, 
telefonkonferanser, e-post og hjemmesiden. 

Dette, sammen med bruk av eksterne informasjonskanaler, har bidratt til at partiet har hatt en helhetlig 
kommunikasjon, som igjen har styrket lagfølelsen i partiet. 

I perioden har bladet Medlemskontakt blitt erstattet av magasinet Sammen. Dette kommer ut med fire 
nummer i året, og distribueres gratis ti l samtlige medlemmer. 

Partiet har i perioden tatt i bruk nytt designprogram, noe som har styrket partiets profi l .  

Planlegging og gjennomføring av valgkamp har vært en viktig del av informasjons- og 
kommunikasjonsarbeidet. 

Partiet har i perioden prioritert skolering innen informasjons- og kommunikasjonsarbeid både for 
ti l l itsvalgte, folkevalgte og ansatte. 

I NTERN ETT 

Målgrupper for partiets internettsatsing er media, politisk engasjerte og ti l l itsvalgte, og vi har over 400.000 
besøkende på vår hjemmeside i løpet av et år. 

Partiet har i perioden skiftet leverandør av publiseringsløsning og samarbeidspartner for utvikl ing av 
tjenester på internett. 

Utviklingen på dette området går raskt, og partiet har derfor behov for å videreutvikle sin strategi og 
satsing på internett og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi { IKl). Partikontoret er nå i 
gang med utarbeidelse av en ny IKT-strategi, som skal følges opp i kommende periode. 

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGKAMPEN 2003 

Partiet startet planleggingen av valgkampen i mai 2002, og i mars 2003 ga landsstyret tilslutning til 
følgende mål for partiets valgkamp: 

Bedre valgresultat enn i 1 999 
Øke andelen kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter - særlig i de store byene 
Øke andelen kvinnelige representanter 
Øke andelen unge representanter 
Legge grunnlag for et godt stortingsvalgresultat i 2005 

I valgkampforberedelsene ble det lagt vekt på å skape en god lagfølelse i hele partiet gjennom forankring 
og skolering. I til legg til dette, var det også viktig for partiet å ha full åpenhet om partiets 
valgkampstrategi .  
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Arbeiderpartiet hadde arbeid ti l alle, en god skole og en trygg alderdom som hovedsaker. Disse sakene 
ble fulgt opp av kommunepartiene, men vektlagt forskjellig ut fra lokale forhold og kombinert med andre 
saker. 

I valgkampen var det et mål for partiet å ha fokus på det samme budskapet både sentralt og lokalt. 
Forankring, skolering og "den store historien" skulle bidra til dette, og partiet lyktes langt på vei. 

I fylkestingsvalget fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 27 prosent og i kommunevalget fikk partiet en 
oppslutning på 27 ,5 prosent. 

Kommunevalgresultatet var en ti lbakegang på 1 ,  1 prosent i forhold til valget for fire år siden, men en 
framgang på 3 prosent sammenlignet med stortingsvalget 2001 . 

Arbeiderpartiet gjennomførte en god valgkamp som ga grunnlag for valgresultatet. 

Partiet økte oppslutningen gjennom valgkampen 
Partiets hovedsaker var de samme sakene som også velgerne svarte var viktige for dem 
Jens Stoltenberg vant lV-debattene 
Partiet fikk nesten 1 .000 nye medlemmer 

Arbeiderpartiets reklamekampanje i kommune- og fylkestingsvalgkampen, som ble utarbeidet av 
reklamebyrået DDB, ble t i ldelt to priser: sølvblyanten i kategorien samfunnsinformasjon i kåring av 
Gullblyanten og kvartalsprisen for tredje kvartal 2003 i Dagbladets Magasinet. 

Fagjuryen kåret Arbeiderpartiets valgkampanjeannonse "Skal barna til de rike . . .  " til beste annonse i 
Magasinet, Dagbladet, i tredje kvartal 2003. 

FAGLIG/POLITISK VALGKAMP 
Den faglig/politiske valgkampen ble gjennomført i samarbeid med LO og forbundene. 
Grunnlaget for den faglig/politiske valgkampen var en felles faglig/politisk plattform for Kommune- og 
fylkestingsvalget 2003. 

FAGLIG/POLITISK ARBEID 

FAGLIG/POLITISKE KONFERANSER 

Den 23. mai 2003 ble det arrangert at fagligpolitisk konferanse mellom LOs sekretariat, partikontoret, og 
Arbeiderpartiets gruppe i Stortinget på Sundvollen Hotell . 

Hovedtema for konferansen var valget 2003. 

Jens Stoltenberg og Gerd-Liv Valla presenterte den fagligpolitiske plattformen for valget 2003. Martin 
Kolberg innledet om den organisatoriske gjennomføringen. 

Den 2.  juni 2004 ble det arrangert en fagligpolitisk konferanse mellom LOs sekretariat, partikontoret og 
Arbeiderpartiets gruppe på Stortinget på Sundvolden. 

Tema for konferansen var valget i 2005 og norsk arbeidsliv. 

Jens Stoltenberg og Gerd-Liv Valla innledet om arbeidet fram mot valget i 2005. 

Under temaet norsk arbeidsliv ble følgende orienteringer gitt: 

Norsk arbeidsmarket bra eller dårlig i et internasjonalt perspektiv? 
v/ Steinar Holden 
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Er arbeidslivet blitt mer brutalisert? 
v/ Bjørg Aase Sørensen .  
Pensjonssystemets betydning for arbeidslivet. Tjenestepensjonenes utvikl ing internasjonalt og nasjonalt. 
v/ Axel West Pedersen. 

FROKOSTMØTER 

Første torsdag i hver måned arrangerer Samarbeidskomiteen frokostmøter i Folkets Hus, Oslo. Til møtene 
inviteres hele det politiske og faglige miljøet sentralt. På møtene drøftes viktige faglig/politiske saker. 
Frokostmøtene har god oppslutning fra 50 personer til nesten 200. 

1 .MAI 2003 

Som vanlig fikk Norsk Folkehjelp anledning til å ha sin egen innsamlingsaksjon. Pengene som ble samlet 
inn gikk til utsatte grupper i Irak. 

Årets slagord: ARBEID TIL ALLE. 

1 .MAI 2004 

Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon gikk til u l ike ti ltak og samarbeidspartnere i Gasa og på Vestbredden. 

Dagen ble brukt til å sette fokus på den økende brutaliseringen i arbeidslivet. 
Årets slag ord: Arbeidsliv. 

KOMMUNALPOLITISK ARBEID 

KOMM UNENES SENTRALFORBUND (KS) 
I forkant av KS sitt landsting i Stavanger 27-28 2004 januar ble Arbeiderpartiet enige med SV, SP, KrF og 
Venstre om politisk plattform og fordeling av representasjon i KS sine organer. Partikontoret hadde 
ansvaret for at Arbeiderpartiets gruppe ble innkalt til gruppemøter og bidro til avholdelse av disse. Martin 
Kolberg representerte partiledelsen. I ti l legg deltok kommunalfraksjonen på Stortinget. Fra Fagforbundet 
møtte Jan Davidsen på gruppemøtene. 

Halvdan Skard, Akershus, ble gjenvalgt som leder av KS. Anne-Grethe Strøm-Erichsen, Hordaland, og 
Ketil Rønning, Nordland, ble valgt som medlemmer av Sentralstyret i KS. Vararepresentanter er: Solveig 
Kvidal, Sør-Trøndelag Rune Gerhardsen, Oslo, May Britt Lunde, Aust-Agder, Gunnel Edfeldt, Østfold og 
Harry Mowatt, Sogn og Fjordane. 

Landstyret: Arbeiderpartiet er representert i KS med våre 3 sentralstyremedlemmer. I ti l legg er vi 
representert med 1 2  fylkesledere og 7 direktevalgt landstyremedlemmer. 

ORDFØRERKONFERANSER 
Både våren 2003 og våren 2004 ble det avhold ordførerkonferanser . Begge konferansene ble avholdt på 
Folkets Hus i Oslo. Temaene på konferansene har særlig handlet om kommuneøkonomi, kommune- og 
regionstruktur, valgkamp og samarbeidet mellom partiet og folkevalgte i kommunene. 

SPØRREUNDERSØKELSER 
Det har blitt avholdt to elektroniske spørreundersøkelser blant våre ordførere og gruppeledere. Den ene 
dreide seg om kommunal og - regional organisering, den andre handlet om holdningen til omdanning av 
KLP. 
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SAMARBEID ET M ED FAGFORBUNDET 
Den gamle samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet og Norsk Kommuneforbund har opphørt , men ble 
erstattet av en ny avtale som nå også gjelder det nye Fagforbundet. - Samarbeidet bygger på at to 
l ikeverdige og selvstendige organisasjoner deler verdigrunnlag. Den nye avtalen innebar dannelse av 
fagligpolitiske utvalg . På sentralstyremøte 23.mars 2003 besluttet sentralstyret å fornye det fagligpolitiske 
samarbeidet i kommunesektoren. På sentralstyremøte 2. juni oppnevnte sentralstyre følgende 
representanter fra Arbeiderpartiet til det samarbeidskomiteen til Fagforbundet: 

Odd Kristian Reme fra sentralstyret (leder) 
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Signe Øye kommunalfraksjonen. 
Lise Christoffersen, leder av kommunalutvalget 
Sindre Fossum Beyer, Kommunalsekretær 

SAMEPOLITISK ARBEID 

SAM EPOLITISK RÅD 
Etter forslag fra Samepol itisk konferanse 20. - 21 . april 2002 oppnevnte Sentralstyret 27. mai 2002 
følgende samepolitiske råd: 

Helga Pedersen, valgkrets 2 Deatnu/Tana - leder 
Harald Norvang, valgkrets 1 3  Sør-Norge 
Tove-Lill Labahå, valgkrets 1 Varanger 
Tom Kappfjel l ,  valgkrets 1 2  Sørsameområdet 
Per-Ivar Henriksen, valgkrets 6 Alta/Kvalsund (ny) 
Walborg Fossan, valgkrets 8 Midt-Troms (ny) 
Henrik Eriksen, valgkrets 9 Sør-Troms (ny) 

Svein Bjørn Aasnes, DnA - sekretær 

Følgende ti ltrer Samepolitisk råd: 
Gruppeleder i Sametingsgruppen, Egil Oll i ,  Karasjok 
Samepolitisk talsmann i Arbeiderpartiets fraksjon i 
Stortingets kommunalkomite, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 

Etter at Helga Pedersen ble fylkesordfører, skrev hun brev til partiets sentralstyre der hun sier at hun 
trekker seg som leder i Samepolitisk råd. Sentralstyret tok dette til etterretning, og oppnevnte i møte 1 2. 
januar 2004, i sak 09/04 Per-Ivar Henriksen som fungerende leder fram ti l den samepolitiske konferansen 
2004. 

Etter forslag fra Samepol itisk konferanse 22. - 23. mai 2004 oppnevnte Sentralstyret 24. mai 2004 
følgende samepolitiske råd: 

Per-Ivar Henriksen, valgkrets 2 Deatnu/Tana 
Tove-Lill Labahå, valgkrets 1 Varanger 
Tom Kappfjell , valgkrets 1 2  Sørsameområdet 
Berit Kristina Hærta, Kautokeino valgkrets (ny) 
Karin A. Karlsen, valgkrets 7 Nord-Troms (ny) 
Inger M. Mathiesen, valgkrets 1 1  Midtre Nordland (ny) 
Åge Nils Haugen, valgkrets 1 3  Sør-Norge (ny) 

Svein Bjørn Aasnes, DnA - sekretær 

Følgende ti ltrer Samepolitisk råd: 
Gruppeleder i Sametingsgruppen, Egil Oll i , Karasjok 
Samepolitisk talsmann i Arbeiderpartiets fraksjon i 
Stortingets kommunalkomite, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 
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Samepolitisk råd har i landsmøteperioden avholdt 1 O møter. Disse møtene er avholdt i Lakselv, Tromsø, 
Bodø og Oslo. 

Samepolitisk råd har bl .a. arbeidet med følgende saker: 
Forslag til nytt Samepolitisk manifest, struktur for rådets arbeid, l ikestil l ingsarbeid, arbeidet fram mot 
neste sametingsvalg i 2005, arbeidsforholdet til de samiske representantene i Samerettsutvalget, 
Sametingets arbeid opp mot kommunene, oppfølging av plan for samisk språk utenfor 
forvaltningsområdet, skoleringsopplegg om det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet, Kystutvalgets 
innsti l l ing, nedleggelse av tilbud om samisk språkopplæring på Tøyen skole i Oslo, etter Landsmøtet, 
økonomien i de samepolitiske forumene og oppnevning av reisdriftsstyrene. 

4. ORDINÆRE SAMEPOLITISKE KON FERANSE I TROMSØ, 22.  OG 23. MAI 2004 
Møtet ble avholdt på Clarion Hotell Bryggen, Tromsø fra lørdag 22. til søndag 23. mai 2004. 

Til denne konferansen var etter retn ingslinjene innkalt 2 personer fra hver av de 1 3  samepolitiske 
forumene på valgkretsnivå, Sametingsgruppa, Det norske Arbeiderpartis samepolitiske råd og 
partiledelsen. Totalt var det 44 frammøtte. 

Fungerende leder i DnAs samepolitiske råd, Per-Ivar Henriksen, åpnet konferansen. 

Fylkesråd i Troms fylkeskommune og nestleder i Troms Ap Synnøve J. Søndergaard, ønsket vel møtt til 
Troms. Stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen hilste fra ledelsen, kommunalfraksjonen og 
stortingsgruppa. Møtet ble ledet av dirigentene Marie Therese Nordsletta Gaup og Willy Ørnebakk. 
Sekretærer var Svein Bjørn Aasnes og Hagbart Grønmo. 

Stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen innledet om den politiske situasjonen. 

Per-Ivar Henriksen innledet om forslaget til Samepolitisk program 2005-2009. 
Ann-Kristin Engstad innledet om Organiseringen av det samepol itiske arbeidet i Arbeiderpartiet. 

Gruppeleder i Sametinget, Egil Oll i , orienterte om arbeidet i Sametinget. 
1 4  personer hadde ordet etter Karl Eirik Schjøtt-Pedersens inn ledning. 
Det ble fremmet 3 forslag i debatten. 
På forhånd var det innen fristen innsendt 5 forslag. 

1 5  personer hadde ordet etter Per-Ivar Henriksens innledning. 
1 3  personer hadde ordet etter Ann-Kristin Engstads innledning. 

Det ble vedtatt uttalelser om følgende saker: 

Midt-Østen krisen 
Kommuneøkonomien 
To-språklighetsmidler 
Tjenesteomfanget i helseforetakene 
Vetarinærdekningen i kommunene etter at Mattilsynet ble etablert 
Vindkraft 
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ARBEIDERPARTIETS SAM ETINGSG RU PPE 

Sametinget har i alt 39 representanter fra 1 3  valgkretser i hele landet. Arbeiderpartiet fikk ved 
Sametingsvalget i 2001 1 3  representanter i Sametinget. Tabellen nedenfor viser hvor Arbeiderpartiets 
representanter kom fra: 

Valgkrets 

1 .  Varanger 
2. Deatnu!Tana 
3. Kåråsjohka/Karasjok 
4. Guovdageaidnu/Kautokeino 
5. Porsaogu /Porsanger 

6. Alta/Kvalsund 
7.  Nord-Troms 
8. Midt-Troms 
9. Sør-Troms 
1 0. Nordre Nordland 
1 1 .  Midtre Nordland 
1 2. Sørsameområdet 
1 3. Sør-Norge 

Sametingsgruppas styre: 

Navn 

Magnhild Mathisen 
Steinar Pedersen 
Egil Olli 
Ingen representant 
Josef Vedhugnes 
Sverre Anderssen 
Willy Olsen 
Willy Ørnebakk 
Margreta Påve Kristiansen 
Berit Oskal Eira 
Per Solli 
Anders Urheim 
Sten Jønsson 
Jørn Are Gaski 

Kommune 

Nesseby 
Tana 
Karasjok 

Porsanger 
Lebesby 
Hammerfest 
Storfjord 
Tromsø 
Lavangen 
Narvik 
Tysfjord 
Namsos 
Bergen 

Egil Ol l i ,  Magnhild Mathisen, Jørn Are Gaski, Anders Urheim og Margreta Påve Kristiansen 

Sametingsgruppas representasjon: 

Råd/utvalg 

Sametingets møtelederskap 

Sametingets valgkomite 
Ful lmaktskomite 

Sametingets kontrollkomite 

Tilskuddsstyre 

Samisk parlamentarisk råd 

Overvåkingskomiteen for lnterreg 
I l l  A Nord 
Overvåkingskomiteen lnterreg I l l  A 
Sverige-Norge 
lnterreg Årjelsaemien dajve 

Beslutningsgruppen lnterreg 
Såpmi 
Arbeidsgruppen for urfolk i 
Barentsregionen 
Reindriftsstyret 
Programråd for NRK Såmi Radio 

Representant 

Josef Vedhugnes, leder Margreta P. 
Kristiansen 
Margreta Påve Kristiansen 
Per Soll i ,  nestleder 
Magnhild Mathisen 
Jørn Are Gaski, leder Margreta Påve 
Kristiansen 
Marie Therese N. Aslaksen, nestleder og 
Willy Ørnebakk 
Berit Oskal Eira 
Steinar Pedersen 
Per Soll i 
Steinar Pedersen 

Astrid Toven 

Per Sol l i  

Egil Oll i 

Margreta Påve Kristiansen 
Henrik Eriksen, Evenskjær 

Sametingets ungdomspolitiske utv Tomas Danielsen, Snåsa - nestleder 

Vararepresentant 

Sverre Anderssen 

Sten Jønsson 
Berit Oskal Eira 
Anders Urheim 
Elin Sabbasen 
Jørn Are Gaski 
Willy Olsen 
Magnhild Mathisen 

Berit Oskal Eira 

Tomas Anders 
Danielsen 
Magnhild Mathisen 

Berit Oskal Eira 
Per Edvind Varsi, 
Alta 

I ti l legg deltar gruppelederen i landsstyret i Arbeiderpartiet med forslags- og talerett. 
Sametingsgruppa har i perioden avholdt 8 gruppemøter og 8 sametingssamlinger, hvorav fire av disse er 
gjennomført som plenumssamlinger 
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Viktige saker i 2003: 

Sametingsrådet FN rapport 
Den rapporten som Sametingsrådet sendte i februar til FN's spesialrapportør for urfolkssaker om 
samenes situasjon i Norge, inneholdt vesentlige mangler og var til dels misvisende, og behandlet bare 
posisjonens merknader. Opposisjonens var helt ukjent med at det skulle sendes en slik rapport. Det ble 
derfor fra opposisjonens side i Sametinget anmodet om at FN rapporten skulle trekkes ti lbake og en ny 
rapport utarbeides, hvor også opposisjonens syn skulle komme fram. Dette ble awist av flertallet og vi 
anså det som påkrevd å sende en suppleringsrapport til FNs spesialrapportør Stavenhagen. 

Finnmarksloven 
Ot.prp. nr.53 (2002-2003) Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark 
(Finnmarksloven) ble av Regjeringen Bondevik li lagt fram 4.april 04. Gruppa foretok en grundig 
gjennomgang av lovforslaget, blant annet ble det i samarbeid med partiets samepolitiske råd arrangert en 
konferanse om temaet. Gruppa har også hatt tett kontakt med stortingsgruppas justisfraksjon. 
Sametingsgruppa fikk Sametinget med på en uttalelse hvor man krevde vesentlige forandringer i 
lovforslaget. 
Lovforslaget gir ikke noen reell bekreftelse av finnmarkingenes rettigheter, og hele ordningen det legges 
opp til kan endres ved en enkel lovendring. Det er ikke akseptabelt. 
En ny lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser må ta nødvendige hensyn til Norge er 
opprettet på territoriet til to folk, samer og nordmenn.  Lovens formål må klarere enn i forslaget målsette at 
den skal sikre samisk kultur, naturgrunnlaget for samisk kultur med næringer og samfunnsl iv, og 
derigjennom også ivareta den regionale dimensjon. 

Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem 
Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem som er det eneste behandlingshjemmet for samiske barn er 
av Helse Finnmark foreslått meget sterkt omstrukturert. Dette vil innebære nedleggelse av døgntilbudet 
ved institusjonen, hvor man i dag har en helt enestående samiskkulturell kompetanse på dette fagfeltet 
rettet mot barn og unge. 
Behandlingen som Seidajok kan tilby er meget fleksibel med tanke på brukerne. Sametingsgruppa har 
gjort flere henvendelser ti l Sametingsrådet for å hindre nedleggelse av institusjonen. Rådet har vist en 
heller lunken holdning til saken. Flere av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter har vært gode 
medspil lere i arbeidet for å trygge tilbudet ved Seidajok. 
Verneplanprosessen for Tysfjord/Hellerne 
Sametingsgruppa har arbeidet iherdig med å begrense omfanget av den foreslåtte nasjonalparken i 
Tysfjord/Hellemofjorden . Saken er også tatt opp med startingtingspolitikerne, og vi fikk gjennomslag for 
at det skulle gjennomføres en planprosess hvor lokalbefolkningen skulle være representert. 
Under behandling av Inst. S.nr. 1 1 0 (2002-2003) har Stortinget med et meget knapt flertall fattet vedtak 
om at Sametinget skal medvirke til at verneplanarbeidet blir en nasjonal prosess og sikre at det ikke blir 
fattet avgjørelse om vern av Tysfjord-Hellerne-området uten at lulesamiske interesser er utredet og 
ivaretatt. Flertallet i kommunalkomiteen men ikke i plenum, bestående av Ap, Sp og FrP, fulgte 
anmodningen fra lulesamisk side og en rekke henvendelser og fremmet eget forslag om å trekke 
Hellmofjorden ut av verneplanområdet under behandlingen av prinsippmeldingene den 1 .  april. Voteringen 
ble 52-50. 
Sametinget skulle delta i prosessen og vi krevde å bli representert i utvalget som skal gå igjennom 
verneplanprosessen. Dette kravet er bl itt neglisjert av Sametingsrådet, og Sametingsrådet er i ferd med å 
overkjøre lulesamiske interesser. 

Opplæringslovens § 6.2 og oppfølging av plenumsvedtaket 
Sametingsgruppa foreslo, i novemberplenumet 2002, og fikk et enstemmig Sameting med på det viktige 
prinsippvedtaket med krav om en endring av opplæringsloven, særlig § 6.2, sl ik at alle samiske barn og 
unge vil kunne ha krav på opplæring i og på samisk, i motsetning til i dag. Sametingsrådet har imid lertid i 
møter med Utdannings- og forskningsdepartementet, brukt rådets innsti l l ing, og ikke fremlagt 
plenumsvedtaket. Fadesen er til dags dato ennå ikke rettet opp, og dette kan være en medvirkende årsak 
ti l at samiske barn og unge dermed ikke får samisk opplæring, såfremt det ikke er minst 1 O elever i 
klassen. 
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NRK Såmi Radio og sørsamiske sendinger 
Sametingsgruppa er bekymret over manglende prioritering av de sørsamiske sendinger fra sameradioens 
side. Det sørsamiske område opplever stor mangel på samiske medier og derfor må de eksisterende 
medier bestrebe på å yte den service som befolkningen etterspør. Vi har anmodet Sametingsrådet om å 
ta denne saken med NRK Såmi Radio. 

I LO 1 69 og Sametingets rapport 
Sametinget sendte i august rapport om praktiseringen av ILO-konvensjon 1 69. Der ble Sametingets 
behandling av Finnmarksloven omtalt dit hen at Sametinget hadde awist Finnmarksloven. Det korrekte 
var imidlertid at Sametinget foreslo endringer i lovforslaget. Rapporten omhandlet kun forslaget ti l 
finnmarkslov. 
Sametingsgruppa vi l le at et samlet plenum skulle drøfte rapporten, samtidig som vi ville ta med flere 
ti lføyelser og endringer. Dette ble awist at flertallet med den begrunnelse at dette ville forsinke ILOs 
behandling av saken. Vi tok dette opp med ILO og fikk vite at det ikke hadde vært noen i veien med 
innsending av et ti l leggsdokument. Sametingsgruppa beklager meget sterkt at Sametingets flertall nektet 
å belyse sjøsamenes mangeårige fratakelse av retten til å drive fiske - en politikk som umulig kan være i 
overensstemmelse med Norges urfolksforpliktelser. 

Viktige saker i 2004: 

Finnmarksloven 
Sametingsgruppa er aktivt engasjert i konsultasjonen om utformingen av Finnmarksloven. Gruppelederen 
eller nestlederen har deltatt i 
Sametingets delegasjon i møter med Stortingets justiskomite. Det jobbes aktivt med å få fiskeridelen med 
i lowerket, og spesielt må sjøsamenes rettigheter sikres. Dessuten ser gruppa det som vesentlig at loven 
ivaretar og sikrer rettsgrunnlaget for folk i Finnmark. En kommisjon for å se på rettighetsforholdene i 
Finnmark skal etter gruppas oppfatning inneha dømmende myndighet. 
Kultur, språk og næringsutvikling - Arbeiderpartiets sametingsgruppe vil prioriterer arbeidet med å få 
større rammer til kultur, språk og næringsutvikling. Spesielt er det nødvendig å øke bevilgningen til 
samisk kultur. I så måte har gruppa fått med seg partiets stortingsgruppe til på å trappe opp 
kulturbevilgningen med en årlig sum på 1 O mill kroner over en fem årsperiode. 

Politisk organisering i Sametinget 
Arbeiderpartiets sametingsgruppe vil arbeide for å styrke den politiske delen ved Sametingets virksomhet. 
Ressurskapasiteten ti l den politiske organiseringen av Sametinget må tilpasses de kravene som det 
samiske samfunnet forventer at tinget skal løse. Sametingsgruppa vil prioritere politiske stillinger, ved at 
det etter hvert som det er mulig, omfordeles ressurser i Sametinget fra administrativ ti l politisk 
virksomhet. Dette skal på ingen måte gå utover de ansattes rettigheter etter gjeldende lov og avtaleverk. 

Samisk Hus 
Samisk hus-gruppa har sett det som nødvendig med et eget lokale for samene bosatt i hovedstaden. I 
den korrespondansen vi har hatt med sametingsrådet har vi presisert viktigheten av å få fortgang i 
prosessen med etablering av et samisk hus i Oslo. Gruppa har i saken har nær kontakt med våre folk i 
sosialdemokratisk forum i valgkretsen. Det var derfor en g ledelig begivenhet da huset omsider ble åpnet i 
desember. 

Fiske som næring og kultur i samiske områder 
Sametinget la fram en fiskerimelding i september plenumet. Gruppa bemerket at forvaltningen og 
fordelingen av fiskeriressursene skal ivareta hensynet til bosetting og sysselsetting i samiske kyst- og 
fjordområder. Den delen av fiskeflåten som skaper størst sysselsetting må prioriteres. Ressursgrunnlaget 
og retten til å drive fiske må sikres for at det tradisjonelle fjordfisket kan opprettholdes og videreutvikles. 
Det skal ikke være adgangsbegrensning for fartøy under ti meter i Finnmark og Nord-Troms, og i andre 
nærmere definerte områder. Sametinget skal - i henhold til det rettsgrunnlaget som foreligger - delta i 
forvaltningen av ressursene i samiske kyst- og fjordområder. Det må i større grad ti l lates fangst av 
steinkobbe og sel . Bestanden av sel må bringes ned på et fornuftig nivå, og utnyttelse av råstoffet fra 
d isse dyrene bør utnyttes i større grad. Når det gjelder kongekrabben, er det et krav at småbåtfiskere i 
fjordene fra og med Porsanger og østover, får delta i denne fangsten. 
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Reindriftsavtalen 2005-2006 
Reindriften utgjør en av de sentrale materielle bærebjelkene i styrkingen og utviklingen av den samiske 
kulturen. Sametingsgruppa legger vekt på å nå målene om en økologisk, økonomisk og kulturell 
bærekraftig reindrift. I arbeidet med å oppnå en bedre balanse mellom næringens ressursgrunnlag og det 
antall mennesker som skal ha inntekts- og sysselsettingsgrunnlag i næringen, er det viktig å stimulere til 
større verdiskapning i den enkelte driftsenhet. I årenes løp har reindriftas beiteområder gradvis blitt 
innskrenket, og dette vil få alvorlige konsekvenser for reindriftas framtid . Arbeidet med å tilpasse reintallet 
i forhold til beitegrunnlaget må ses i lys av inngrep, rowiltbestanden og ferdsel i beiteområdene. 
Sametingsgruppa mener at kvinners innsats i næringen må synliggjøres og verdsettes. Dette må 
dokumenteres gjennom reindriftens ressursregnskap. 

Sametingets valgreglement 
Sametingsgruppa er enig i Sametingets forslag om at utjamningsmandatene ved sametingsvalget skal gå 
til det underrepresenterte kjønn, inntil det er oppnådd en kjønnsmessig balanse på minst 40 % av begge 
kjønn i Sametinget. Sammenslåing til større valgkretser kan være en løsning for å rette på den skjeve 
kjønnsmessige fordeling av representantene i Sametinget. 
Sametingsgruppa har foreslått av Sametinget årlig ti ldeler idrettsstipend og gir en påskjønnelse av årets 
idrettsutøver i Sapmi i Norge. 

Verneplan Tysfjord-Hellerne 
Sametingsgruppa konstaterer at sametingsrådet ikke har tatt rettighetshaverne og befolkningen med på 
råd før prosessen med planarbeidet ble igangsatt. Situasjonen til den lulesamiske befolkningen er 
bekymringsfull i forhold til den nasjonale målsettingen om å sikre og utvikle denne bosettingen. 
Sametingsgruppa slutter seg ti l kravet fra befolkningen i Hellmofjorden om at ressursområdet for 
bosettingen skal tas endelig ut av alle verneplaner. 

Vindkraftanlegg 
Arbeiderpartiets sametingsgruppe er opptatt av arealanvendelsen med hensyn til reindriftens og 
jordbrukets behov for beitearealer, samt begrensninger i befolkn ingens rekreasjonsområder. Gruppa 
registrerer at det også er goder ved bygging av vindkraftanlegg, eks. ny infrastruktur, sikrere 
strømstilførsel, økte skatteinntekter og nye arbeidsplasser i berørte kommuner. 

Individuell rett til samisk opplæring 
Gruppa konstaterer at det fortsatt er uklarheter blant skolemyndighetene med hensyn til hvilke rettigheter 
samiske barn har til samiskopplæring i grunnskolen. Sametingsgruppa har foreslått en endring i 
opplæringsloven slik at alle samiske barn - uavhengig av bosted - sikres individuell rett til opplæring i og 
på samisk. 

INTERNASJONALT ARBEID 

NORDISK SAMARBEID 
Arbeiderpartiet har i perioden hatt et nært samarbeid med de nordiske sosialdemokratiske partiene og de 
faglige landsorganisasjonene gjennom Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite (SAMAK). 

Årsmøtet 2003 fant sted den 1 2.-1 4. januar 2003 på LO-Skolen, Helsingør, Danmark. Diskusjonene 
handlet blant annet om medieutviklingen i Norden, EU 's utvidelse, Østersjø-samarbeidet og utviklingen i 
det nordiske samarbeide, især grenseløst Norden .  Årsmøtet vedtok uttalelsene: "Grensehindringer i 
Norden skal nedbrytes", "Ungdomsarbeidsløshet og aktiv arbeidsmarkedspol itikk i Østersjøregionen og 
EU" samt "Uttalelse til det europeisk konvent: rett til grenseoverskridende sympatikonflikt og sikring av 
allmenne tjenesteytelser i velferdssamfunnets interesse." Arbeiderpartiet var tilstede med syv deltakere. 

Årsmøtet i 2004 ble avholdt på Bommersvik utenfor Stockholm 1 9. - 20. januar. 
Arbeiderpartiet deltok med seks personer. Temaer var den økonomiske og økologiske fremtid for 
Østersjøen og det nordiske samarbeidet. Diskusjonen konsentrerte seg om muligheter for en aktiv 
arbeidsmarkedspolitikk i Østersjø-regionen, miljøpolitikk og l ikestil l ing. 
Det ble vedtatt en felles uttalelse mellom SAMAK og Østersjø-gjestene. SAMAK-rapporten "Mediene og 
Demokratiet" ble også lagt frem. 
I til legg til ordinære deltakere var gjester fra Estland, Russland, Tyskland, Polen og Litauen tilstede. 
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SAMAKs årsmøte 2005 ble avholdt 1 8. -1 9. januar 2005 på Sørmarka i Norge. Jens Stoltenberg tok her 
over formannskapet i SAMAK etter Goran Persson.  
Temaer for møtet var Sør-Øst Asia, Nordens muligheter i globaliseringen og det nordiske samarbeidet. 

Arbeiderpartiet har også gjennom perioden deltatt i SAMAKs partiledergruppe, parti- og LO
sekretærgruppe, utenriks- og sikkerhetspolitiske gruppe, EU-arbeidsgruppen, arbeidsgruppen om medier 
og demokratiet, Østersjøgruppe, Valganalysegruppe, menneskerettighetsnettverk, velferdsforum, 
skatteekspertgruppe, samt diverse seminarer. 

EUROPEISK SAMARBEID 
Arbeiderpartiet er  fullt medlem av De europeiske sosialdemokraters parti (PES). 
PES hadde kongress i Brussel 24. -26. april 2004 hvor Poul Nyrup Rasmussen tok over lederskapet etter 
Rabin Cook. Arbeiderpartiet deltok her med Jens Stoltenberg, Espen Barth Eide, Karita Bekkemellem 
Orheim,  Karin Yrvin, Gry Larsen og Kathrine Raadim. Europaparlamentsvalget stod på dagsordenen i 
t i l legg ti l ordinære saker. 
Espen Barth Eide representerer Arbeiderpartiet i PES presidiet (Presidency) og i PES initiativet Trans
Atlantic Dialogue med Demokratene i USA. Arbeiderpartiet deltar i partiledermøter og formøter ti l EU
toppmøtene, Co-ordination team (de internasjonale sekretærene) og ad-hoc arbeidsgrupper. 
PES har i løpet av perioden blitt bedre og bedre koordinert. Politikkutforming og koordinasjon mellom 
medlemsland har blitt styrket. I dag samordner PES sosialdemokratiske kommisjonsmedlemmer og 
legger frem alternativt arbeidsprogram for kommisjonen. Samarbeidet med europeisk fagbevegelse og 
pressearbeidet utad har også bl itt styrket. 

Arbeiderpartiet deltar også i Europeisk Forum for Demokrati og Solidaritet, som ble opprettet i 1 993 for å 
støtte søsterpartier i det tidl igere Øst-Europa, Balkan og Kaukasus. 

SOSIALISTINTERNASJONALEN (Sl) 
Arbeiderpartiet deltar aktivt i Sosialistinternasjonalen. 
Thorbjørn Jagland er visepresident i Sl og som leder av Sis Midtøsten-komite, møter også Thorbjørn 
Jagland i Sis ledelsesgruppe. 
Sl avholdt ordinær kongress i november 2003 i Sao Paulo, Brasil, hvor Jens Stoltenberg, Thorbjørn 
Jagland, Karin Yrvin og Kathrine Raadim representerte Arbeiderpartiet. Hovedtema var globalisering og 
g lobal styring. Kongressen vedtok en resolusjon med omfattende reformer av det globale demokratiet og 
global økonomi. Arbeiderpartiet deltar også på Sis rådsmøter som avholdes hvert halvår (Johannesburg 
1 5. -1 6. november 2004, Madrid 7. -8. februar 2004 og Roma 20. -21 .  januar 2003) . I ti l legg deltar vi i 
noen av Sis faste tematiske og regionale komiteer, som komiteen for økonomi, sosiale spørsmål og miljø, 
komiteen for fred, demokrati og menneskerettigheter og arbeidsgruppen for FN-reform. 

Antallet medlemspartier i Sl har økt betraktelig de senere årene og har satt i gang en debatt om Sis 
organisasjonsstruktur. På forrige kongress ble det derfor satt ned en egen etisk komite som vurderer 
medlemskapsspørsmål og partienes etterlevelse av Sis prinsipper. 

PARTIORGANISASJONENS ARBE ID MED I NTERNASJONALE SPØRSMÅL 
Partiet har i perioden hatt et internasjonalt utvalg bestående av : 
Sverre Lodgaard (leder), Kristin Røymo, Espen Villanger, Eva Bjøreng, Odd Kristian Reme, Sigrun 
Møgedal, Eirik Øwre Thorshaug, Astrid Huitfeldt, Espen Barth Eide og Karin Yrvin.  Arbeiderpartiets 
fraksjon i Utenrikskomiteen ti ltrer. Partiets internasjonale sekretær, Kathrine Raadim er sekretær for 
utvalget. Samarbeidet med partiets fraksjon i utenrikskomiteen uttrykkes også ved at internasjonal 
sekretær møter på fraksjonsmøtene. 

Internasjonalt utvalget har arbeidet etter en arbeidsplan/strategi som ble godkjent av sentralstyret i januar 
2003. Utvalget har i perioden i ti l legg til ordinære utvalgsmøter arrangert utvidede debattmøter i utvalget 
om: Irak, Humanitær og mil itær innsats i krigs- og krisesituasjoner, Nordområde-polit ikk og prinsipper 
versus pragmatisme i utenrikspolitikken, og Norges deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner. Både i 
2002, 2003 og 2004 har det i desember vært avholdt et internasjonalt seminar for fylkespartiene og andre 
ti l litsvalgte som jobber med internasjonale spørsmål med mellom 60-70 deltakere på hvert seminar. I 
desember 2004 ble det i ti lknytning til seminaret avholdt et åpent møte med ca 1 00 deltakere. 
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Utvalget har i perioden invitert fylkenes internasjonale utvalg t i l  høringer på debattutkast i forbindelse med 
Globaliseringsmeldingen (Stortingsmelding nr 1 9, 2002-2003) og Uviklingsmeldingen (Stortingsmelding 
nr. 35, 2003-2004). Det har bl itt gitt ut en håndbok i internasjonalt arbeid , nyhetsbrevet "Global",  samt 
opprettet en egen nettside under partiets websider på internasjonale spørsmål. 
Partiet har også i perioden hatt to større internasjonale samarbeidsprosjekter med søsterorganisasjoner i 
Afrika og Midtøsten. 

1 7  av fylkespartiene har internasjonale utvalg eller forum, de to siste har internasjonal kontaktperson.  

Sentralstyret opprettet våren 2003 en Europa-arbeidsgruppe, ledet av Bjarne Håkon Hanssen, som 
produserte rådslaget "Norge og Europa", samt forslag til programtekst på Europa. 

KVINNEBEVEGELSEN 

LANDSKVIN NEKONFERANSEN 2002 
Den 36. Landskvinnekonferansen ble arrangert i Folkets Hus, Oslo, 21 .-22. september 2002. Konferansen 
ble åpnet med et kulturinnslag med utdrag fra "Jenter langs elva". Kvinnebevegelsens leder Karita 
Bekkemellem Orheim åpnet konferansen og minnet de partifeller som var gått bort. Jens Stoltenberg 
hilste konferansen. 

Sakslista for konferansen var følgende: 

1 .  Åpning av Landskvinnekonferansen. 
2. Konstituering 

a) Fullmakter 
b) Innkalling 
c) Saksliste 
d) Arbeidsordning 
e) Valg av møteledere, sekretærer og komiteer 

1 . Programmet 
2. Innkomne forslag 
3. Retningslinjer for det kvinnepolitiske arbeidet 
4. Vår sårbare verden 
5. Innstil l ing fra redaksjonskomiteene 
6. Avslutning 

Det var innbudt flere gjester fra internasjonale søsterorganisasjoner og samarbeidspartnere. Innbudte 
gjester fra innenlandske organisasjoner ti lknyttet arbeiderbevegelsen, samt en del personlig innbudte 
gjester møtte. 

Det ble oppnevnt tre redaksjonskomiteer. En som behandlet programforslaget "Frihet, l ikhet og sol idaritet 
- fra visjon til virkelighet" og en som behandlet andre politiske saker, samt en som omhandlet 
retningslinjene for det kvinnepolitiske arbeidet. 

Landskvinnekonferansen behandlet programforslaget og de innsendte forslag. 
Landskvinnekonferansen vedtok følgende uttalelser: 

• Sosial rettferdighet 
• God kommuneøkonomi er god kvinnepolitikk 
• Pensjonsordningene skal reformeres i et kvinneperspektiv 
• Internasjonal kvinnesolidaritet 
• Økt bruk av naturgass i Norge 
• Landskvinnekonferansen støtter kvinnepolitisk arbeid i hele landet 

Landskvinnekonferansen vedtok 1 O kvinnekrav til Landsmøtet: 
• En kvinnerettet pensjonsreform. 
• Fødeavdelingene må opprettholdes. 
• Krisesentre og støttesentre mot incest må få gode driftsvilkår. 
• Barnehage til alle til en rimelig pris - awikle kontantstøtten. 
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• Innsatsen mot rus må styrkes. 
• Kjønnskvotering i offentlige organer og næringsliv. 
• Likelønn og ti lbud om heltidsarbeid. 
• Næringsliv og arbeidsplasser over hele landet. 
• Ta miljøet på alvor. 
• Internasjonal kvinnesolidaritet. 

Landskvinnekonferansen vedtok programmet "Frihet, l ikhet og solidaritet - fra visjon ti l 
virkelighet".Landskvinnekonferansen vedtok også forslag til endringer i Retningslinjer for det 
kvinnepolitiske arbeidet. 

Konferansen ble avsluttet med sangen "Ta hverandre i handa og hold". 

KVI N NEPOLITIS K  STYRE 
Landsmøtet i 2002 valgte følgende Kvinnepolitisk styre: 
Karita Bekkemellem Orheim, leder, Anne Ragnhild Kjær Sti, nestleder, Karin Yrvin, kvinnepolitisk 
sekretær, Hildur N. Fallmyr, Bente Elin Lil leøkseth, Solveig Solbakken, 
Karen Irene Stangeland, Siri Hov Eggen, Siv Førde, Lubna Jaffery og Rita N. West 

Fra landsmøtet i 2002 ti l Landsmøtet i 2005 er Karita Bekkemellem Orheim Kvinnebevegelsens 
representant i partiets sentralstyre. Hennes vararepresentant er Anne Ragnhild Kjær Sti .  Anne Ragnhild 
Kjær Sti og Karin Yrvin er representanter i partiets landsstyre, med Hildur N. Fallmyr og Karen I rene 
Stangeland som vararepresentanter. 

SEKRETARIAT 
Karin Yrvin ble gjenvalgt som sekretær på Landsmøtet i september 2002. 
Kvinnebevegelsen har i perioden ikke hatt egen arbeidskraft til å ta seg av de internasjonale oppgavene, 
men kvinnepolitisk sekretær har håndtert disse i perioden. 

Sekretær-, regnskaps-, post-, resepsjonstjenester og lignende dekkes av den administrative staben på 
partikontoret. Sekretærfunksjonen har vært dekket av Tone Merete Hemli fram til november 2003, og 
deretter av Turid Hellgren. 
KVI N NEPOLITIS K  STYRES MØTER OG ARBEID 
Kvinnepolitisk styre har i perioden hatt 19 møter. Kvinnepolitisk styre hadde i perioden følgende 
hovedsatsingsområder: Forarbeid før kommune- og fylkestingsvalget for å sikre kvinneandelen, bedre 
mottak av nye medlemmer, vervekampanje i samarbeid med partikontoret, feministkampanje, 
studiestrategi og bruk av arbeidsgrupper for å utvikle politikk. En rekke saker er behandlet, bl .a. : 

- "Jenter i fokus" 
- Uttalelse om barnepornografi 
- Pressemelding: Savner kritisk dialog i utenrikspolitikken 
- Utvalg i Nord-Norge 
- Kvinnevinkling på statsbudsjettet 
- Internasjonale prosjekter 
- Fornyelse av organisasjonen 
- Likesti l l ing i kommunene 
- Programprosessen 
- Kvinnepolitisk arbeid i 8 punkter og dokumentet "Klart jeg skal stemme Arbeiderpartiet!" - en strategi for 

å nå kvinner under 30 år 
- Felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet 
- Høringsuttalelse om innarbeiding av kvinnekonvensjonen i norsk lov 
- Kriminal isering av prostitusjon? 
- Statsbudsjettet 
- "Seigkvinnen" - hvordan ta tak i debatten om tidsklemma? 
- Flyktninger, spesielt om behandlingen av barn og unge uten foreldre/foresatte i asylmottakene, og 

hjelpeapparatet i Norge 
- Stat/kirke utvalget 
- Likelønnskampanjen 1 00% 
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- Programinnspil let ''Trygghet gir frihet" 
- Strukturendringer i partiet og valgkampen 2005 
- Sosialdemokratenes feministiske strategi 
- Arbeidslovutvalgets innstil l ing 
- "Gjør din pl ikt og krev din rett", orientering om programinnspill fra arbeidsgruppe om integrering 
- "Nå er det jentenes tur" - rekruttering og oppfølging av kvinner i Arbeiderpartiet 

Kvinnebevegelsen/kvinnepolitisk styre har deltatt på en rekke innenlandske konferanser, seminarer og 
markeringer. 

Av prioriterte oppgaver har vært programinnspillet Trygghet gir frihet. Det ble satt ned en programkomite 
på styremøtet 1 8.09.2003, og programinnspil let var på høring i organisasjonen i første runde fra 1 4 . januar 
til 1 .  juni 2004, i andre runde fra 23. september til 1 0. november 2004. 

Karin Yrvin, Anne Ragnhild Kjær Sti, Ann-Kristin Strømme, Ann Christine Sørl i ,  Bjørg Sandal, Hilde M. 
Lydvo og Lubna Jaffery satt i komiteen som laget nytt programutkast, og May Kristin Fønnebø var 
sekretær for komiteen. 

Styret har i perioden prioritert, reiser i fylkene, bruk av kampanjer for å lansere politikk, utvikling av 
ledermøtene som en del av en "lærende organisasjon", få gehør for et toppledernettverk, utviklingen og 
innføringen av det nye kurskonseptet "kvinner i fokus", samt det internasjonale arbeidet. 

ANDRE ARRANGEMENTER 
Kvinnepolitisk styre har arrangert temaseminarer, blant annet "Kvinner og Media" med over 1 00 deltakere. 

LEDERMØTER 
I henhold til partiets lover og retningslinjer, "Retningslinjer for Kvinnebevegelsen og det kvinnepolitiske 
arbeidet i Det norske Arbeiderparti" skal kvinnepolitisk styre minst to ganger i året sammenkalle lederne 
av de kvinnepolitiske styrene på fylkesnivå til ledermøter. Nestleder i kvinnepolitisk styre på fylkesnivå er 
vararepresentant, og hun innkalles som fast representant dersom leder sitter i det sentrale kvinnepolitiske 
styret. Ledermøtet skal brukes til informasjonsutveksling mellom fylkene og mellom fylkes- og sentralt 
nivå. Ledermøtet skal også drøfte og uttale seg om viktige og aktuelle politiske saker. 

Det har i perioden vært avholdt 5 slike ledermøter, samt 1 telefonmøte. Fire møter har vært holdt i Oslo
området, mens ett møte ble lagt til Buskerud. En gang har det vært invitert to fra hvert fylke. Formålet 
med dette var å trekke unge kvinner med i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse og dette har bidratt til å 
gjøre ledermøtene åpne og lærerike. På samme møte var observatører fra arbeidsutvalgene som var 
nedsatt av kvinnepolitisk styre tilstede. 
Ledermøtet i september 2002 behandlet følgende saker: 

• Landskvinnekonferansen 
• Pensjonskommisjonens arbeid 

Ledermøtet i april 2003 behandlet følgende saker: 
• Internasjonalt arbeid - strategi og erfaringer 
• Vil kvinner næringspolitikk? 
• Organisasjonen 
• Valgkampen 

Det ble vedtatt følgende uttalelser: 
• Skole 
• Prinsippene i barnehageforliket må ligge fast 
• Nye ultralyd-regler vil kreve liv 
• Næringspolitikk 
• Kvinner taper på konkurranseutsetting 

Ledermøtet i oktober 2003 behandlet følgende saker: 
• Arbeid, familie og trening? - kvinners hverdagsliv 
• Globaliseringsmeldingen 
• Programarbeidet 
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Det ble vedtatt følgende uttalelser: 
• Hva gjør regjeringen med ulikelønnen? 
• Regjeringen trenerer arbeidet med rett til heltid 
• Enslig, singel, alene, aleneboer 
• Toppnettverk for kvinner 
• Sykehus 

Ledermøtet i april 2004 behandlet følgende saker: 
• Den politiske situasjonen 
• Forhandl ingsteknikk 
• Kvinner og Vold: a) Kvinnevoldsutvalget, b) Østersjøsamarbeidet c) Trafficking 

Det ble vedtatt følgende uttalelser: 
• Mer penger ti l kommunene! 
• 1 00 000 arbeidsløse -regjeringen tar ikke ansvar! 

ARBEIDSGRUPPER 
Følgende arbeidsgrupper har vært i arbeid i perioden: 
2002/03: "De ensliges situasjon" 
Hilde Lydvo, Hilde Thorkildsen, Gry Haugsbakken, Anne Cathrine Berger. 

2002/03: "Unge kvinner" 
Siri Hov Eggen, Elin Altø, Ida K. Solheim, Hedda Foss Five, Siv Jacobsen. 

2002/03: "Adopsjonsstøtten" 
Siv Skarpenes, Line Lysbakken. 

2002/03: "Kvinner og pensjon" 
Bente Elin Li l leøkseth, R ita Lekang, Helga Strømme, Solveig Solbakken, Gerd Johnsen. 

2002/03: "Kvinner og Forsvar": 
Monica Mattson, Audhi ld Arnesen, Marit Nybakk, Susanne Grannes, Synnøve Konglevol l ,  Synnøve 
Søndergaard. 

2002/03: "Kvinner, prostitusjon og rus" 
Anne Rygh Pedersen, Gro Tvedt Anderssen,  Maja Foss Five, Gunn Karin Gjul .  

2002/03: "Funksjonshemmedes sti l l ing" 
Laila Reel, Trine Nilsen Klungland, Janne Hatlebrekke, Nina Bachke, Rita Ottervik. 

2002/03: "Næringspolitikk" 
Inger Jakobsen, Trine Brænden Olsen, Herdis Meihack Engen, Merete Andreassen, Marit Gilleberg. 

2002/03: "Kvinner og vold" 
Bergljot Ree Hognestad, Signe Øye, Hanne Nilssen, Gunhild Øvrum Nesgård, Jorunn Schmitz. 

Alle gruppene har kommet med viktige politiske og organisatoriske bidrag både til Arbeiderpartiet og 
kvinnepolitisk styre. 

ORGANISASJONS- OG STUDIEARBEIDET 
Thina Thorleifsens Studiefond gir ti lskudd til kursvirksomhet i Kvinnebevegelsen. Kontingenten baserer 
seg på frivi l lige tilskudd.  Tilgangen på midler er begrenset. Egenkapitalen var pr. 31 . 1 2.2004 kr 
1 06.435, 1 5  . Beretningen for Thina-fondet inngår som en del av partiets ordinære beretning, fondets 
kapital skal fremgå av beretningen og regnskapet godkjennes av de samme organer som behandler 
partiets øvrige regnskaper. 

I N FORMASJONS- OG KOMMUN IKASJONSARBEID 
Kvinnebevegelsens informasjonsarbeid er samordnet med partiets øvrige informasjonsvirksomhet og det 
meste av informasjonen kanaliseres til organisasjonen gjennom fylkespartiene og kvinnepolitisk styre i 
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fylkene. Partiet har en egen daglig oppdatert side på Internett. Kvinnebevegelsen benytter denne siden på 
lik l inje med resten av partiorganisasjonen. Kvinnepolitisk styre har sendt ut en Kvinne-info med jevne 
mellomrom. Det siste året har slik informasjon gått jevnlig på mail t i l  kvinnekontakter. I perioden har 
kvinner bidratt med et feministbrev som ukentlig har hatt rundt 1 000 mottakere. I brevene har 
bidragsyterne tatt opp ulike vinklinger på l ikesti l l ingsdebatten. Kvinnepolitisk styre har gjennom perioden 
hatt en rekke kronikker, radiointervjuer og tv-oppslag om aktuelle politiske saker. 

POLITISK ARBEID I KVINNEBEVEGELSEN 

FORSLAG ETTER LANDSKVINNEKON FERANSEN 2002 
Alle forslagene etter Landskvinnekonferansen i 2002 er fulgt opp, og det aller meste er behandlet i partiets 
organer og fremmet i stortingsgruppa. De som har stilt forslagene har fått ti lbakemelding om hvordan 
forslagene har bl itt fulgt opp. Alt har vi selvfølgelig ikke fått gjennomslag for. I perioden har vi arbeidet 
med å få gjennomslag for mest mulig innenfor de temaene vi har ønsket å reise. 

KOM MUNE- OG FYLKESTINGSVALGKAMPEN 2003 
Kvinnebevegelsens valgkamp ble gjennomført som en integrert del av partiets valgkamp, og de 
kvinnepolitiske styrene ble oppfordret ti l å delta i valgkamputvalgene i kommune- og fylkespartiene. 
Kvinnepolitisk styre gjorde et forarbeid for å sikre kvinner på listene, samt å få flere kvinnelige ordførere 
fra Arbeiderpartiet. 

I NTERNASJONALT ARBEID 

NORDISK SAMARBEID 
Kvinnene i de nordiske sosialdemokratiske partiene samarbeider tett i organisasjonen Sosialdemokratiske 
Kvinner i Norden (SKN). De kvinnepolitiske sekretærene møtes 2-4 ganger i året, og lederskapet går på 
omgang mellom de 4 største landene. I perioden har samarbeidet omfattet bl.a. følgende saker: 

• Arbeidet i Sosialistinternasjonalens kvinneorganisasjon (SIW) 
• Arbeidet i det europeiske sosialdemokratis kvinnekomite (PES Women's Standing 

Comittee) 
• Andre nasjonale, nordiske og internasjonale spørsmål av felles interesse 

EUROPEISK SAMARBEID 
De sosialdemokratiske partiene i EU-landene har dannet en egen sammenslutning, Party of European 
Socialists, PES. Norge har vært medlem siden 1 7. mai 1 993. PES har en egen kvinnekomite som 
koordinerer felles aktiviteter og arbeider med kvinnespørsmål i forhold til ul ike EU-organer, "PES 
Women's Standing Comittee". Kvinnepolitisk styre har representert Norge i PES-møter. Kvinnepolitisk 
styre har fått gjennomslag for en mer effektiv organisering av PES Women i perioden, og også for at en 
del viktige pol itiske saker skal fremmes i PES. 

SOSIALISTINTERNASJONALENS KVINNER 
Sosialistinternasjonalen har en egen kvinneorganisasjon (SIW) som arbeider med kvinnespørsmål. Karita 
Bekkemellem Orheim og Karin Yrvin og har representert Kvinnebevegelsen på møter i SIW. 

I NTERNASJONALE PROSJEKTER 
Demokratibyggingsprosjektene i samarbeide med Norsk Folkehjelp har økt i omfang og utbredelse de 
siste årene. Som grunnlagsmateriell for kursene brukes Kvinner Kan programmet. Programmet finnes nå i 
følgende land: Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Serbia, Kosovo, Montenegro, Makedonia, Albania, Nordvest
Russland, Rwanda, Sør-Afrika, Angola og Palestina. I ti l legg har det vært kurs for innvandrerkvinner i 
Norge. Vi har også noen prosjekter i samarbeid med norsk senter for demokratistøtte. Prosjektene er 
støttet av Utenriksdepartementet og kvinner på grunnplanet i Arbeiderpartiet har vært kursledere på 
prosjektet. I slutten av 2003 fikk fylkespartiene oppfordring om å finne nye kandidater som kunne være 
internasjonale kursledere, minst ett navn fra hvert fylke. I januar 2004 ble d isse invitert til en konferanse 
sammen med tidligere kursledere, hvor de fikk opplæring og informasjon som kurstrenere. Det ble stilt 
som krav til alle at de måtte ha gjennomført minst ett 6-timers kurs i Norge før de fikk ta oppdrag i 
utlandet. Vi har fortsatt samarbeid med Sonja Lokar og "Gender task force". 
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Materialet "Kvinner Kan" og "Kvinner i fokus" er også tatt i bruk i Mexico og Nicaragua, samt følgende 
land i Asia: Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia og Musl imsk Mindanao (Sør
Phil ippinene). 

RACHEL GREPP-HE I M EN 
Det Norske Arbeiderpartis Kvinnebevegelse tok i 1 961 in itiativ til etableringen av et mødrehjem. 
Mødrehjemmet ble bygget for innsamlede midler og offentlige tilskudd. Bygget stod ferdig i 1 967. 
Mødrehjemmet er drevet for offentl ige midler og er en del av den Fylkeskommunale planen for 
barnevernsinstitusjoner i Oslo. 

Virksomheten er organisert som en Stiftelse, og underlagt lov om Stiftelser og Fylkemannens kontroll . 
Stiftelsen driver et famil iesenter (mødrehjem); Rachel Grepp-Heimen famil iesenter, med utgangspunkt i 
Maridalsveien 292, Oslo. Arbeiderpartiets kvinnepolitiske styre oppnevner 4 styrerepresentanter med 
vararepresentanter. I t i l legg møter representant fra de ansatte ved institusjonen. Oslo kommune har i følge 
vedtektene anledning til å utnevne en representant, men ønsker ikke å benytte seg av denne muligheten .  
Stiftelsens styre har delegert oppgaver til et driftsstyre. Rachel Grepp-Heimen har plass t i l  innti l 1 8  
fami lier. Institusjonen vektlegger å være et lavterskelti lbud, dvs. at institusjonen tar i mot familier som er i 
en akutt krisesituasjon f. eks. etter henvendelse fra politiet, krisesenter eller barnevernsvakta. 

Kvinnepolitisk styre oppnevnte nytt styre i februar 2003, Inger-Grethe Solstad, leder, Karin Yrvin, Bente 
Elin Lil leøkseth og Lotte Grepp Knutsen. 

Rachel Grepp-Heimens gavefond er awiklet og gavefondet er overført som en engangsgave til Rachel 
Grepp-Heimen. Beløpet benyttes i tråd med intensjonen for fondet sl ik det kommer frem av beretningene 
fra 1 969, 1 970 og 1 971 : "Pengegavene skal anvendes til gagn for Heimen og mødrene, til utgifter som 
ikke naturlig dekkes av driftsbudsjettet". 
Stiftelsen har tidligere drevet en barnehage i ti lknytning til institusjonen. Denne barnehagen ble nedlagt i 
1 993. Disse lokalene har vært utleid i en periode. Lokalene er nå bygget om ti l ettervernsboliger for den 
delen av beboergruppen som er i behov av et langsiktig botilbud med oppfølging fra institusjonen. Styret 
ser med bekymring på driftssituasjonen på grunn av Oslo Kommunes endring av bevilgningssystem.  

ARBEIDERPARTIETS STORTINGSGRUPPE 

STORTINGSGRUPPAS STYRE 
Stortingsgruppas styre hadde pr 01 .07.2002 følgende sammensetning: Jens Stoltenberg, leder, Hi l l-Marta 
Solberg, nestleder, Ranveig Frøiland, sekretær, Sylvia Brustad, Trond Giske, Marit Nybakk, Gunn Karin 
Gjul, Karita Bekkemellem Orheim, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Kjell Engebretsen, Olav Akselsen, 
Oddbjørg Ausdal Starrfelt, Bjarne Håkon Hanssen og Thorbjørn Jagland. 
Stortingsgruppa konstituerte seg formelt på nytt 30.09. 2002, 08. 1 0.2003 og 30.09.2004 med det samme 
styret. 
Ved konstitueringen høsten 2004 hadde Arbeiderpartiet følgende till itsvalgte i Stort inget og avdelingene: 
Stortinget: President: Jørgen Kosmo, 1 .varapresident: Eirin Faldet, sekretær: Signe Øye. 
Odelstinget: Visepresident: Berit Brørby, 2.varapresident: Asmund Kristoffersen, sekretær: Sigvald 
Oppebøen Hansen 

SEKRETARIATET 
I perioden har sekretariatet hatt følgende sammensetning: 
Jan Frode Jacobsen, sekretariatsleder (ti l  01 .03.04). Spesialrådgiver Svein Dybing, konstituert som 
sekretariatsleder fra 1 .03.04 til 26.04.04. Lars Erik Flatø, sekretariatsleder fra 26.04.04. 

Politiske rådgivere: Agdestein Marianne Aasen, Aspheim Kai, Berger Anne Cathrine, Birkeland Guro, 
Cappelen Margrete, Eriksen Thorbjørn Giæver, Fjereide Judith, Flaa Jardar, Haugsnes Marianne Seip, 
Hernes Stein, Hole Eli Anne (sluttet 31 . 1 0.02), Hærland Anders Hegna (ansatt 1 1 .08.03), Ingebrigtsen 
Halvard (ansatt 30.06.03), Johnsen Espen (24.01 - 3.03.03), Larsen Eva Amble (Dna), Larsen Jan Erik 
(sluttet 31 .08.02), Libak Arvid (ansatt 30.08.04), Mannsåker Ola (ansatt 1 .03.03), Mathisen Ragnhild, 
Odden Anne, Rieber- Mohn Libe (ansatt 1 .01 .04), Singsaas Hilde (sluttet 31 .08.02), Skjærvik Rita, Slåke 
Øyvind, Spangen Inger, Stende Odd Erik (ansatt 1 . 1 0.02, nå DnA), Svingen Annelene, Thorshaug Eirik 
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Øwre (ansatt 20.09.04), Trettebergstuen Anette (ansatt 29.04.03), Ustvedt Tanja (ansatt 5.08.02), 
Wikstrøm Snorre (DnA). 

Konsulenter: Bjørsvik Kirstin, Eng Ingjerd, Engebretsen Line, Gulbrandsen Pia-Therese (ansatt 1 8. 1 0.04), 
Hagen Kari Vørner (sluttet 31 .01 .03), Haldorsen Anne (administrativ koordinatol'), Hansen Tone, Hellgren 
Turid (DnA), Lissner Vera, Monrad Turi, N i lsen Marina Rove, Nygren Jørn, Saoudi Emmely (sluttet 
31 . 1 2 .04), Solberg Inger Næss, Steimler Reidun, Thorstensen Tove, Vikersveen Kari , Weimoth Anne 
Campbell ,  Wivegh Toril l  og Aakervik Gro. 

STORTINGSGRUPPAS VIR KSOMH ET 

ØKONOMI OG FINANSPOLITIKKEN 

STATSBUDSJETTET FOR 2003 
Regjeringen Bondevik ga i sitt budsjettforslag for 2003 størst skattelette til dem med høye inntekter. 
lnnslagspunktet for toppskatten ble hevet, sykeforsikring og behandling betalt av arbeidsgiver ble gjort 
fradragsberettiget og boligskatten ble kuttet forholdsvis mest for dem med dyre boliger. Samtidig ble det 
kuttet i velferdsgoder til pensjonister, arbeidsledige, syke, trygdede, funksjonshemmede og studenter. Det 
ble ikke satt av nok penger ti l  å ful lfinansiere barnehagepakken, sl ik flertal let i Stortinget hadde bedt om. 
Stigende ledighet, industri som flagget ut og internasjonal lavkonjunktur ble ikke tatt alvorl ig. Budsjettet 
var ikke innrettet mot å skape nye, og bevare eksisterende, arbeidsplasser. Samtidig ble det kuttet i 
arbeidsmarkedstiltakene og strammet inn i dagpenge- og permitteringsordningene. 
I Arbeiderpartiets alternative budsjett ble det satset på arbeidsplasser, skole og velferd. Vi valgte å bruke 
mer enn 1 mil l iard kroner på å rette opp usosiale kutt i Regjeringens budsjettforslag og foreslo en 
"næringspakke" på om lag 2,3 mrd. kroner. Arbeiderpartiet ønsket å øke antall ti ltaksplasser med 1 700 
plasser utover det Regjeringen foreslo, og ti lførte Aetat mer midler. De eksisterende reglene for 
dagpenger og permitteringer ble foreslått videreført. Arbeiderpartiet gikk også inn for at 
nettolønnsordningen for ansatte i fergerederiene, og refusjonsordningen for sjøfolk i N IS og NOR, ble 
opprettholdt. For å styrke kommunesektorens økonomi foreslo vi å øke de samlede inntektene ti l 
kommuner og fylkeskommuner med 3 mrd.  kroner utover Regjeringens forslag. Av dette var 1 ,9 mrd. 
kroner frie inntekter. Arbeiderpartiets budsjettforslag innebar en samlet netto skatteøkning på 3,8 mrd.  
kroner i forhold t i l  Regjeringens forslag, som først og fremst ville gi økt skatt for høyinntektsgruppene. 
Regjeringen fikk vedtatt 2003-budsjettet ved hjelp av Fremskrittspartiet. I forhold til det opprinnelige 
budsjettforslaget ble bl .a. minstefradraget økt noe, avskrivningssatsene for maskiner økt og 
egenandelstaket holdt uendret. 

5. mars 2003 la Arbeiderpartiet sammen med LO fram forslag til et nytt solidaritetsalternativ. Bakgrunnen 
var den økonomiske situasjonen med økende arbeidsledighet og nedbygging av konkurranseutsatt 
industri. Arbeiderpartiet fulgte opp solidaritetsalternativet i RNB 2003 ved å foreslå en tiltakspakke mot 
økende ledighet og for styrking av konkurranseutsatt sektor på 1 ,2 mrd. kroner. Vi gikk videre imot 
usosiale kutt som Regjeringen la opp ti l . Disse satsingene ble finansiert ved at noen skatter og avgifter ble 
foreslått økt (bl.a. innstramming i delingsmodellen), samt mindre overføringer til privatskoler. Regjeringen 
inngikk ikke en helhetlig budsjettavtale med noen partier, men fikk vedtatt budsjettet ved hjelp av 
skiftende flertal l .  

BUDSJETTET FOR 2004 
Høsten 2004 var arbeidsledigheten steget til 4,7 pst. (opp fra 3,8 pst. året før). Arbeiderpartiets alternative 
budsjett var derfor rettet inn mot å sikre arbeid for alle gjennom en aktiv og målrettet næringspolitikk. Vi 
foreslo en nærings- og ti ltakspakke på til sammen 4,8 mrd. kroner. Samtidig gikk vi inn for å øke 
kommunenes frie inntekter med rundt 3,5 mrd. kroner og bevilge 1 mrd. kroner mer til sykehusene. 
Regjeringen foreslo i sitt budsjett å øke egenandelstaket fra 1 350 til 2500 kroner, noe vi gikk imot. De 
viktigste inndekningene i budsjettet var økte skatter (4,2 mrd. kroner) og fjerning av kontantstøtten 
(2,8 mrd. kroner). 

Arbeiderpartiet inngikk høsten 2003 budsjettavtale med regjeringspartiene. Vi fikk b l .a. gjennomslag for 
følgende endringer i forhold til regjeringens opplegg: 6000 flere tiltaksplasser, arbeidsgivers periode med 
lønnsplikt ble satt til 1 0  og ikke 30 dager og en midlertidig utvidelse av permitteringsordningen for alle 
bransjer fra 26 til 42 uker. Det ble bevilget mer til SNO, nettolønnsordningen for sjøfolk ble videreført og 
samferdselsinvesteringene økt. Videre fikk kommunene 2 mrd. kroner med i frie inntekter, bevilgningene 
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til de regionale helseforetakene ble økt med 500 mil l .  kroner og egenandelstaket ble kun økt til 1 550 
kroner. 

Ved behandlingen av RNB 2004 inngikk Arbeiderpartiet og regjeringspartiene en avtale med en samlet 
ramme på 1 ,3 mrd. kroner. I forhandlingene la vi vekt på behovet for en aktiv arbeidsmarkedspolitikk og 
tiltak for å skape nye arbeidsplasser. Adgangen til å permittere ansatte i 42 uker ble forlenget ut året. 
Helseforetakene fikk økt sine bevilgninger med 500 mil l .  kroner, og det ble ikke noen økning i 
egenandelene. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet økte med 700 mi l l .  kroner som følge av avtalen. 

S KATTEMELDINGEN 
Regjeringen la våren 2004 fram en Skattemelding for Stortinget. Hovedtrekkene i meldingen var at 
delingsmodellen awikles og erstattes med den såkalte aksjonærmodellen, at toppskattesatsene 
reduseres, en rekke fradragsordninger fjernes og en gradvis awikling av formuesskatten. Regjeringen la 
opp til å komme tilbake med forslag til konkrete endringer i skattesystemet i senere budsjetter. 
Arbeiderpartiet signal iserte en positiv holdning ti l  aksjonærmodellen, men vi mente at det verken var 
nødvendig eller ønskelig å redusere toppskatten. Vi ga videre uttrykk for at formuesskatten må ses i 
sammenheng med fordelsskatt på bolig og den kommunale eiendomsskatten. Vi ba om en samlet 
gjennomgang av disse skattene, samt takseringssystem for eiendom, men fikk ikke flertall for dette. 

B UDSJETTET FOR 2005 
Arbeiderpartiets hovedprioriteringer i alternativt budsjettet for 2005 var å få ledige i arbeid, bedre 
utdanningstilbudet og skape trygghet for eldre og syke gjennom et godt helseti lbud. Vi foreslo en samlet 
satsing på nesten 3,8 mrd. kroner til arbeidsmarkeds- og næringspolitikk. Vi gikk også inn for at 
permitteringsperioden fortsatt skulle være 42 uker, at arbeidsgiverperioden i permitteringsordningen ble 
redusert til 5 dager og en bedring av dagpengeordningen. Vårt alternative budsjett inneholdt 1 mrd. 
kroner mer til samferdsel og 1 ,5 mrd. kroner mer til sykehusene. Vi foreslo at det skulle bygges 1 4  000 
flere barnehageplasser i 2005, mens Regjeringen gikk inn for 9 000 flere plasser. Arbeiderpartiets forslag 
ti l budsjett innebar at kommuner og fylkeskommuner fikk over 4 mrd. kroner mer enn det Regjeringen 
foreslo i sitt budsjett. 

Regjeringen foreslo et skatteopplegg som ville gi store lettelser for de med høye inntekter. Fradraget for 
daglige arbeidsreiser ble strammet inn, kostfradraget for pendlere fjernet, det ble innført skatt på fri kost 
for sokkelansatte og ordningen med fradrag for store sykdomsutgifter ble strengere. Arbeiderpartiet gikk 
imot alle disse forslagene. Vi gikk også imot forslaget om momsøkning som innebar nesten 6 mrd. kroner 
i økte avgifter. Vårt opplegg innebar at skattenivået i 2004 ble videreført i 2005. Vi støttet bl .a. 
regjeringens forslag om økt minstefradrag, økt bunnfradrag i formuesskatten og økt frikortgrense. Vi gikk 
inn for at fagforeningsfradraget skulle økes fra 1 800 ti l 2200 kroner. 

Regjeringen fikk vedtatt budsjettet for 2005 med støtte fra Fremskrittspartiet. Avtalen innebar bl .a. at 
lettelsene i toppskatten ble noe mindre enn det Regjeringen hadde foreslått. I stedet ble minstefradraget 
ytterl igere økt. Den generelle momssatsen ble økt, sl ik Regjeringen hadde foreslått, men matmomsen ble 
redusert. Helseforetakene fikk 500 mil l .  kroner i økte bevilgninger, samtidig som IFS-andelen ble satt til 60 
pst. Egenandelstaket ble økt mindre enn opprinnelig foreslått. Kommunene fikk økt sine frie inntekter med 
800 mil l .  kroner, i ti l legg til at de fikk 2,2 mrd. kroner for å kompensere for skattesvikten i 2004. 

ENERGI- OG M I LJØPOLITIKKEN 
Kraftsituasjonen som oppstod vinteren 2002/2003 ga et økt fokus på forsyningssikkerhet og 
kraftsituasjon.  Den tørre høsten viste med tydelighet hvor sårbare vi er for svingninger i 
vannkraftproduksjonen. Dette ga blant annet svært høye kraftpriser. Arbeiderpartiet tok flere initiativ for å 
hjelpe de som ble hardest rammet av høye strømregninger og vi fikk flertall for en engangsutbetal ing 
gjennom bostøtten. Videre har Arbeiderpartiet tatt flere initiativ for økt kraftproduksjon, blant annet 
gasskraft, økt satsing på bioenergi og vannbåren varme og bedre utnyttelse av vannkraftressursene våre 
og eksisterende kraftverk. 

De nærmeste årene utløper industrikontrakter for 1 9, 1 TWh. Dette kan gi betydelig økte utgifter for 
industrien med påfølgende svekket konkurranseevne. På bakgrunn av dette fremmet Ap våren 2004 
forslag om at det må utvikles en ny generasjon kraftkontrakter, ti lpasset industriens behov, innenfor EØS
regelverket. 
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Gjennom hele perioden har stortingsgruppa engasjert seg for å ta en større del av naturgassen i bruk 
innenlands. Arbeiderpartiet har foreslått å opprette et statlig innovasjonsselskap for miljøvennlig 
gasskraftteknolog i Grenland. Denne virksomheten er nå startet opp og ble offisielt åpnet på nyåret 2005. 
Arbeiderpartiet har også tatt initiativ til at det blir lagt til rette for utbygging av infrastruktur for transport av 
naturgass til innenlands bruk, blant annet gjennom å foreslå et statlig investeringsselskap som skal delta i 
investeringer i slik infrastruktur. 

Arbeiderpartiet har understreket at økt innenlands bruk av naturgass og gasskraftverk skal skje innenfor 
Norges internasjonale miljøforpliktelser. Vi har vært opptatt av at norsk industri skal ha omtrent samme 
rammevilkår som tilsvarende industri ellers i Europa. Regjeringens forslag til Klimakvotelov for perioden 
2005-2007 var en betydelig imøtekommelse av Arbeiderpartiet i klimapol itikken og det vi la opp til i 
kl imameldingen. 

KLIMAMELDINGEN. 
I behandlingen av petroleumsmeldingen var Arbeiderpartiet opptatt av situasjonen i leverandørindustrien, 
og fremmet flere forslag som ble vedtatt. Stortingsgruppa har gått inn for utbyggingen av Ormen Lange 
og ilandføring av gassen til Aukra. Ormen Lange er et stort gassfelt utenfor Midt-Norge som sammen med 
utbyggingen av Snøhvitfeltet nå utgjør en stor del av sysselsettingen i leverandørindustrien. 
Arbeiderpartiet har støttet Regjeringens gjenåpning av Barentshavet Syd for petroleumsaktivitet. 
Petroleumsaktivitet i blant annet Nordland VI vil vi ta sti l l ing til når den helhetlige forvaltningsplanen for 
havområdet foreligger. Arbeiderpartiet har vært opptatt av å øke utvinningsgraden i eksisterende oljefelt 
og har tatt til orde for å ytterligere utredninger av C02 som trykkstøtte og insitamenter for å få tatt denne 
teknologien i bruk. 

Å ta vare på det biologiske mangfoldet er en av de største mi ljøutfordringene vi stå overfor. Økt 
barskogvern er et viktig for å ta vare på mange truede arter. Arbeiderpartiet har foreslått at skogvernet må 
økes til 4,6 prosent. Gjennom Stortingets arbeid med stortingsmeldingen om rowilt i norsk natur ble det 
inngått et bredt forl ik om rowiltpolitikken som betyr at vi kan ha levedyktige stammer av de fire store 
rovdyra, samtidig som vi tar hensyn ti l næringsinteresser og bosetning i distriktene. Forliket ble støttet av 
regjeringspartiene, SV og Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har gått inn for at det skal opprettes nasjonale 
laksevassdrag og laksefjorder. 

Arbeidet med å styrke allemannsretten har vært et viktig område for stortingsgruppa i perioden. Spesielt 
har vi satt fokus på den økte nedbygging av strandsonen. Vi har fremmet forslag om å endre loven slik at 
det gis færre dispensasjoner fra bygging i 1 00-metersbeltet. Videre har folks ti lgang til viktige 
naturområder bl itt satt fokus på gjennom salg av statlige eiendommer. Arbeiderpartiet fikk vedtatt et 
forslag om å omgjøre salget av forsvarseiendommen Østre-Bolærne slik at allmennheten ble sikret tilgang 
til øya. Vi har også fått flertall for en gjennomgang av alle statlige eiendommer som skal selges slik at 
allmennhetens interesser for friluftsliv og kulturminneverdier blir ivaretatt. 

NÆRINGSPOLITIKKEN 
Stortinget har behandlet det næringspolitiske virkemiddelapparatet som resulterte i at SNO ble omdannet 
til I nnovasjon Norge og slått sammen med Turistrådet og Eksportrådet. Virkemidlene ble forenklet, og det 
ble vedtatt å innføre landsdekkende og distriktsrettede såkornordninger. 
Stortingsgruppa har jobbet aktivt for å sikre nasjonalt og statlig eierskap. Vi har stemt mot flere forslag 
om privatisering av statlige bedrifter, men ikke alltid fått flertal l .  Stortingsgruppa har sagt nei ti l 
delprivatisering av Statkraft, og stemte våren 2004 imot omdannelsen av Statkraft til AS. Regjeringen fikk 
flertall for omdannelsen til AS, men ikke til delprivatisering av selskapet. Arbeiderpartiet har også fremmet 
konkrete forslag for å sikre en stabil og forutsigbar utbyttepolitikk for selskapet. Forslaget fikk flertall, men 
ble ikke fulgt opp av Regjeringen. Stortingsgruppa har fremmet et nytt forslag. 
Stortingsgruppa fremmet våren 2003 et privat forslag om å sikre nasjonalt eierskap til norske 
kraftressurser, knyttet til diskusjonen rundt eventuelt salg av Hafslund. Dette ga høsten 2003 flertall for å 
overføre 4 mrd. kr til Statkraft for å styrke Statkrafts posisjon i kraftmarkedet. Våren 2004 foreslo 
stortingsgruppa å sikre utvikling og vekst i de regionale kraftselskapene gjennom å gi muligheter for 
tilgang på økt offentlig egenkapital. Dette ble nedstemt. 

Regjeringen har flere ganger foreslått å kutte i eksisterende ordninger for norske sjøfolk. Høsten 2002 
fremmet stortingsgruppa forslag for å sikre norske sjømenn stabile konkurransevilkår. Forslaget ble 
vedtatt, og medførte en utvidelse av nettolønnsordningen til å omfatte offshoreflåten i NOR. Regjeringen 
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forsøkte seg på omkamp, men ble stoppet i Stortinget. Ap forsøkte å stoppe Regjeringens forslag om å 
kutte ut nettolønnsordningen for sjøfolk om bord på utenlandsfergene i NOR, men fikk ikke flertal l .  
Stortingsgruppa foreslo våren 2004 at Regjeringa må gjeninnføre garantiordningen for byggelån ti l skip, 
slik at norske verft blir sikret ti lgang på garantier og med det lån. Dette fikk flertall .  
Stortingsgruppa har fremmet forslag om at Regjeringen må legge fram en Stortingsmelding om en 
helhetlig kystpolitikk og kystsamfunnenes utfordringer. Vi har også tatt politiske initiativ og fremmet 
forslag om statlig garanti for driftskreditt for fiskerisektoren og om gjenåpning av tipstelefonen for 
fiskefusk. 

Våren 2004 fikk stortingsgruppa Regjeringen med på en mer forpliktende målsetting for 
bredbåndsutbygging. Regjeringen forplikter seg til å sikre et bredbåndstilbud til alle i løpet av 2007 samt å 
øke bevilgningen ti l å stimulere etterspørselen og sikre et tilbud ti l  hele landet. 

J USTISPOLITIKKEN 
Bekjempelse av kriminalitet er avhengig av at hele strafferettsapparatet fungerer. Kriminelle handlinger må 
møtes med rask reaksjon. I dagens situasjon er strafferettskjeden i ubalanse. Arbeiderpartiet har foreslått 
økte bevilgninger t i l  politiet og fikk viktige gjennomslag når det gjelder politiets ti lgjengelighet særlig i 
distriktene i budsjettforl iket med regjeringen for 2004. Vi har også satset på domstolene, og foreslått tiltak 
for raskere straffesaksbehandling. I kriminalomsorgen har Arbeiderpartiet foreslått ti ltak for å få bort 
soningskøene gjennom å ta i bruk uutnyttet kapasitet ved dagens fengsler, bygge ny kapasitet i 
eksisterende fengsel, samt starte bygging av Halden fengsel. 

Etter over tre års kamp har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for en forbedret tomtefestelov som sikrer 
innløsningsrett til alle boligfestere og de fleste hyttefestere. Mange får også en rimelig innløsning. I tillegg 
sikres en mulighet ti l forlengelse av avtalene ved utløp, og prisregulering gjeninnføres etter en 
markedsregulering der avtalene åpner for dette. Vi mener innløsningsretten må utvides, og testeres 
mulighet ti l innløsning til en rimelig penge skal bli bedre. 

Arbeiderpartiet er opptatt av å styrke voldtektsofres rettssikkerhet. Arbeiderpartiet har foreslått å gi 
voldtatte kvinner rett til bistandsadvokat uavhengig av om saken anmeldes, sørge for ti lgjengelig 
voldtekts- og voldsmottak over hele landet, samt at legevakt/akuttmottak har kompetanse og utstyr til å 
sikre bevis. Vi vil ha landsdekkende hjelpe- og behandlingstilbud til menn som utøver vold. 
Et godt rettshjelpstilbud er viktig i kampen mot fattigdom. I 2003 ble egenandelene på fri rettshjelp fjernet 
etter forslag fra Arbeiderpartiet. Høsten 2004 ble egenandeler gjeninnført mot våre stemmer. I senere 
behandling fikk vi l ikevel flertall for å utvide ordningen ti l også å omfatte mennesker på flukt fra 
tvangsekteskaplige situasjoner og for begge parter i barnefordelingssaker. 

Stortinget har vedtatt en prøveordning med innføring av sprøyterom for narkomane. Dette er en 
oppfølging av tidligere initiativ fra Stoltenberg-regjeringen. 

Arbeiderpartiet var en pådriver for å beholde redningshelikoptertilbudet i offentlig regi .  Vi har gått inn for å 
få en landsdekkende ordning med 1 5  minutters utrykningstid for redningshel ikoptrene, og har bedt 
regjeringen gjennomføre dette innen utgangen av 2005. Vi har foreslått økt støtte til frivi l l ige 
organisasjoner innen redningstjenesten. 

Arbeiderpartiet har foreslått flere effektive tiltak for å forhindre barnebortføring og gjøre det lettere å 
bringe barnet ti lbake til rette omsorgsperson. Noen av ti ltakene er å vurdere en organisasjon for 
bekjempelse av barnebortføring, en Hot-Line, fri rettshjelp samt muligheter ti l å beslaglegge 
barnebortførers formue. Vi har også fått flertall i Stortinget for økt innsats mot barnepornografi , samt 
utarbeidelse av en egen lovhjemmel mot barneporno. 

Under behandling av lovforlag om statl ig overtagelse av konfl iktrådene fikk Arbeiderpartiet flertall for at 
bruken av konfl iktråd må økes, og at obligatorisk bruk av konfliktråd må vurderes i visse type saker. Dette 
er viktig i forhold ti l  førstegangskriminelle. Arbeiderpartiet har også gjennom hele sesjonen vært pådrivere 
for økt bruk av samfunnsstraff. 

Arbeiderpartiet har tatt viktige initiativ knyttet ti l folkerettslige utredninger knyttet til den nye 
Finnmarksloven. Det er blitt foreslått og gjennomført en helt ny arbeidsform i denne saken med 
konsultasjoner mellom Sameting, Fylkesting og Storting. 
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I behandlingen av ti ltak for å hindre en ny gjeldskrise fikk Arbeiderpartiet flertall for å styrke kontrol len av 
form og innhold i markedsføring av usikret kreditt, slik at de reelle betingelsene for kunden kommer klart 
fram. Det blir også lagt inn en frarådningplikt i kredittkjøpsloven, som legger større ansvar på utlånere av 
usikrede kreditter til å gjøre en grundigere kredittvurdering. Samtidig skal det utredes om det skal gis 
adgang til personlig konkurs med sletting av gjeld. 

UTDANN I NGSPOLITIKKEN 
Regjeringen bygger i stor grad sin skolepolitikk på kvalitetsutvalgets innsti l l ing, som opprinnelig ble satt 
ned av Stoltenberg-regjeringen, og det er bred politisk enighet om mange av de ti ltakene som er 
nødvendig for å heve kvaliteten på grunnopplæring. Arbeiderpartiet har vært en pådriver for å øke 
timetallet i barneskolen. I budsjettet for 2004 fikk vi gjennomslag for fem timer ekstra fra skoleåret 2005 
og en ytterligere økning fra 2006. Vårt mål er en skoleuke på barnetrinnet på ca. 27 timer per uke. 
Arbeiderpartiet mener at det utvidede timetallet bør brukes til å styrke de sentrale fagene norsk, matte og 
engelsk. Dessuten ønsker vi fysisk aktivitet hver dag. 

Arbeiderpartiet har arbeidet for fortsatt arbeid med kompetanseheving for lærerne og styrking av 
lærerutdannelsen, som er nødvendig for å bedre grunnopplæringen. 
Arbeiderpartiet reagere kraftig på Regjeringens kutt i skolefritidsordningen (SFO). Vi ønsker heller å styrke 
og utvikle denne viktige ordningen. 

Regjeringen har åpnet for et frislipp av private skoler. Gjennom to nye lovforslag (grunnskolen og den 
videregående skolen) har Regjeringen sammen med FrP lagt ti l rette for en privatisering av skole-Norge. 
Samtidig ser vi at Regjeringen svekker den offentlige fellesskolen, blant annet gjennom en stadig 
strammere kommuneøkonomi. Dette er Arbeiderpartiet i mot. Vi ønsker derfor å gå ti lbake til den gamle 
privatskoleloven - der kun skoler med et religiøst eller pedagogisk alternativ er støtteberettiget. 
Bedre rådgivning og en enklere tilbudsstruktur i den videregående skolen kan bedre gjennomstrømningen 
i den videregående skolen. Arbeiderpartiet har foreslått at alle som gjennomførere treårig videregående 
skole skal være studieforberedt. Utdanning skal være gratis - derfor har Arbeiderpartiet foreslått å innføre 
gratis læremidler i den videregående skolen. 

Et overordnet mål for Arbeiderpartiet er å gjenreise heltidsstudenten. Vi har fremmet en rekke forslag for å 
bedre studiefinansieringen og mener det er avgjørende for å sikre en vellykket implementering av 
kvalitetsreformen. Arbeiderpartiet har i flere budsjett foreslått en bedre utbygging av studentboliger enn 
det Regjeringen har lagt opp til. 

Regjeringen har fremmet en rekke forslag for å markedstilpasse universitetene. Den utviklingen ønsker 
Arbeiderpartiet å stoppe. Vi mener at høyere utdanningsinstitusjoner er noen av våre viktigste 
samfunnsinstitusjoner og disse må bevares som demokratisk institusjoner. 
Arbeiderpartiet er opptatt av at det skal være mulig å ta utdanning også i andre faser i livet. I 2004 
fremmet vi forslag om å revitalisere kompetansereformen for å sikre at ti lbudet om etter- og 
videreutdanning blir reell for alle som ønsker det. 

FAM I LI E-, KULTUR- OG ADMIN ISTRASJONSPOLITIKKEN 
Vi har i Stortinget fått gjennomslag for vår barnehagepol itikk: Maksimalpris for en heltidsplass i offentlige 
eller privat barnehage skal fra 1 .  mai 2004 være 2750 kroner, full barnehagedekning i løpet av 2005 og ny 
maksimalpris fra 1 .  august 2005. Regjeringen har imidlertid gitt opp målet om full dekning i 2005. Vi har 
vært kritisk til at utbyggingen går for seint, og foreslått flere barnehageplasser. Når det gjelder 
søskenmoderasjon fikk vi gjennomslag, mot Regjeringens vilje, at denne skal være minimum 30 prosent 
for 2. barn og minimum 50 prosent fra og med 3. barn. 

Stortinget gikk inn for at staten skulle overta det fylkeskommunale ansvaret for barnevernet. Hensikten er 
å sikre et godt, l ikeverdig og differensiert ti ltaksapparat for hele landet. Vi har også foreslått å øke 
bevilgningene ti l  tilsyn med barnevernet. 

Vi har gått inn for tilbud om gratis samlivskurs for samboere eller gifte som får sitt første barn, felles 
foreldreansvar til samboende på linje med gifte, ny meklingsordning ved samlivsbrudd, styrking av fedres 
rett ti l fødselspenger basert på egen opptjening, awikling av kontantstøtten, og vært mot fjerning av 
småbarnstil legget i barnetrygden. Vi har økt det statlige ti lskuddet t i l  krisesentrene ti l 80 prosent av 
utgiftene mot Regjeringens vilje. Vi har også fått gjennomslag for å bedre økonomien for gjeldsofre. 
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Vi ønsket at det skulle innføres lovregler om kjønnsrepresentasjon på minst 40 pst av hvert kjønn i 
privateide allmennaksjeselskaper og offentlige selskaper fra 1 .  januar 2004. Det fikk ikke flertall . 
Regjeringen har gått inn for en frivill ig kjønnsrepresentasjon i nnen 1 .  jul i 2005. Dersom dette ikke skjer, 
skal lovreglene tre i kraft. 

Vi vil sikre homofiles og lesbiskes rettigheter, støtte homofile og lesbiske i å leve åpent og aktivt 
motarbeide diskriminering. Vi har foreslått å utrede og vurdere endringer i lovgivningen som sikrer at 
personer i ekteskap og partnerskap blir juridisk l ikestilt, herunder vurdering av en felles ekteskapslov. 
Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene og FrP. 

Sammen med SV og SP er vi blitt enige om "Det store kulturløftet" som omhandler felles prioriteringer for 
kulturpolitikk de neste 1 O årene. Målet er å gjøre Norge ti l en ledende kulturnasjon. Vi vil at 1 prosent av 
statsbudsjettet skal gå ti l kultur innen 201 4 og at det innføres en kulturlov. Vi vil bedre levekårene for 
kunstnere, gi kulturskoleplass til alle barn som ønsker det, støtte opp om den norske fi lmsuksessen, satse 
på norsk musikk, sørge for et løft for dansekunsten og satse på scenekunst. I ti l legg vil vi satse på det 
frivill ige arbeidet, utvide den kulturelle skolesekken, innføre kulturkart for ungdom, satse på norsk 
l itteratur, øke utsmykkingen av offentlige bygg, ha gode vilkår for samisk kultur og satse på lokale 
kulturbygg. Norge har blitt en flerkulturell nasjon med et mangfold av kulturelle utrykk. Dette stiller nye 
krav til framtidas kulturpolitikk. 

Vår mediepolitikk skal bidra ti l å sikre mangfoldet og en fortsatt reell ytringsfrihet. Vi har arbeidet for en 
styrking av NRK, gått inn for innføring av dig ital fjernsyn, foreslått økning i pressestøtten og stemt mot 
sterkere eierkonsentrasjon i dagspressen og kringkasting. 

Vi har også gått inn for ti ltak for å hindre spil leavhengighet på automater ved at Norsk Tipping skulle gis 
enerett til å drive spillautomater i Norge, og at antall automater skal reduseres. 
Endringene i fordelingen av tippemidlene som vi var med på gir nå mer penger til kultur og idrett. Men 
Regjeringen har kuttet i bevilgn inger på statsbudsjettet, slik at den reelle økningen har bl itt over 1 00 mil l .  
kroner mindre enn den skulle vært. Vi er også mot at deler av tippemidlene skal brukes ti l å dekke 
offentlige oppgaver som skal finansieres over statsbudsjettet. 

Vi står for en administrasjonspolitikk hvor målet er at de offentlige tjenestene skal være gode og effektive. 
For å sikre gode tilbud og effektiv utnyttelse av ressursene, må også offentlig sektor utvikles og fornyes. 
Modernisering og fornyelse skal skje i tett samarbeid med de ansatte. Regjeringen legger opp til det 
motsatte ved å svekke ordninger som sti l l ingsvernet i tjenestemannsloven og endringer i 
ventelønnsordningen. Vi har gått inn for å flytte åtte statlige ti lsyn med om lag 900 ansatte ut av Oslo. 
Flyttingen er god distriktspolitikk. Vi krevde og fikk gjennomslag for et sterkere vern for de ansatte, med 
ventelønn og fortrinnsrett til statlige arbeidsplasser for de som ikke vil flytte. 

Vi har foreslått å offentliggjøre de politiske partienes inntekter til også å gjelde på fylkeskommunalt og 
kommunalt nivå samt sideorganisasjoner, men blitt nedstemt. 

SOSIAL OG HELSEPOLITIKKEN 
Stortingsgruppa har vært opptatt av å styrke sykehusøkonomien og har foreslått økte bevilgninger til 
helse. Helseforetakene har behov for å styrke sin legitimitet og bedre sin samfunnskontakt. 
Arbeiderpartiets forslag om å sikre lokale og regionale myndigheter an ledning ti l  å foreslå kandidater t i l  
styrene på alle nivå i helseforetakene ble nedstemt av Frp og Regjeringspartiene. 
Stortingsgruppa har fulgt opp opptrappingsplanen for psykiatrien. Arbeiderpartiet har foreslått at 
Regjeringen må sørge for en evaluering av hvordan pasientrettighetsloven gagner mennesker med 
psykiske lidelser. I ti l legg ønsket vi standardiserte retningslinjer for behandlingsopplegg for psykiske 
lidelser, siden mange barn og unge med psykiske lidelser får behandling i flere år uten å ha fått stilt 
diagnose. Vi også foreslått at Regjeringen skal utføre en kartlegging av hvor mange alvorlig psykisk syke 
personer det er som står helt uten et tilpasset bo- og behandlingsti lbud, og hvor disse befinner seg. 
Arbeiderpartiet er svært skuffet over at stortingsflertallet har vedtatt å stramme inn på bruken av ultralyd i 
svangerskapsomsorgen. I den såkalte Mehmet - saken fikk vi gjennomslag for en oppmyking av 
bioteknologiloven, sl ik at det blir en dispensasjonsadgang. 

Arbeiderpartiet har fulgt opp handlingsplanen for eldreomsorg ved å fokusere på kvaliteten i tjenestene. Vi 
har foreslått at det bør utredes å innføre en minstenorm når det gjelder legedekningen ved norske 
sykehjem, fordi beboere på sykehjem ikke er omfattet av fastlegeordningen. Vi har foreslått at det skulle 
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utredes en ordning med eldreombud i kommunene, men dette fikk ikke flertal l .  Bondevik-regjeringen, med 
støtte fra Frp, ønsker å legge til rette for konkurranseutsetting og et større innslag av private aktører i 
pleie- og omsorgssektoren. Vi har awist dette og har i t i l legg tatt opp at frivil l ige organisasjoner bør 
unntas fra konkurranseutsetting. 

For Arbeiderpartiet er det viktig å bekjempe fattigdom. Regjeringen har bygget ned brede 
velferdsordninger og gått mer over på behovsprøving. Arbeiderpartiet fremmet over 20 ti l leggsforslag ti l 
regjeringens tiltaksplan mot fattigdom. I hvert statsbudsjett har regjeringen forelått nye og økte 
egenandeler på helse samt begrensninger i reglene om skattefritak for sykdomsutgifter. 
Arbeiderpartiet har i perioden arbeidet for å styrke innsatsen overfor funksjonshemmede, og fikk 
gjennomslag for et forslag om en handl ingsplan for å øke funksjonshemmedes tilgjengelighet til transport, 
bygg, informasjon og andre viktige samfunnsområder. 

Innenfor ruspolitikken har Arbeiderpartiet vært opptatt av at det skal være et helhetlig ansvar for 
rusmiddelmisbrukere, og har fått gjennomslag for at helseforetakene skal ha ansvar for rusinstitusjonene. 
Rusmiddelmisbrukernes rettigheter styrkes. 

Alle partier har støttet innføring av tidsbegrenset uføretrygd i inntil fire år, som skal g i  den syke hjelp til å 
finne ut om det etter hvert er mulig å arbeide. Bondevik-regjeringen og Frp sørget for at mid lertidig 
uføretrygdede får lavere ytelser og skjerpet skatt. Arbeiderpartiet frykter at slike innstramminger vil skape 
flere fattige og større behov for supplerende sosialhjelp. Regjeringen har videre foreslått å redusere 
fri inntekten for uføretrygdede ti l 1 O % av G. Det sørget vi for at det ikke ble flertall for. 
I trygdeoppgjøret for 2003 var Bondevik-regjeringens tilbud ti l  pensjonistene ikke i tråd med 
retningslinjene om utvikling på l inje med lønnstakerne. Regjeringene ti lbød fire prosent, mens 
Arbeiderpartiet gikk inn for å gi kompensasjon for en forventet lønnsvekst på 4,4 prosent. Samlet ble da 
økningen i grunnbeløpet fra 2002 til 2003 på 5, 1 3  prosent, inkludert etterregulering fra 2001 og 2002. 
Dette fikk flertall i Stortinget. I trygdeoppgjøret for 2004 ble retningslinjene fulgt. 

KOMMUNALPOLITIKKEN 
Arbeiderpartiet har i perioden prioritert å styrke kommuneøkonomien og har vært kritisk til Regjeringens 
ensidige fokus på privatisering og konkurranseutsetting som middel for å effektivisere kommunesektoren. 
Vi legger til grunn at det må være samsvar mellom oppgaver som skal løses i kommunene og de 
økonomiske ressurser som er til rådighet. I hvert eneste statsbudsjett har Ap foreslått mer penger til 
kommunene enn Bondevik-regjeringen. Ap har også foreslått en forpliktende plan for å rette opp den 
økonomiske ubalansen i kommunesektoren. 

Arbeiderpartiet har fulgt opp innsti l l ingen fra partiets boligutvalg gjennom et privat forslag og arbeidet 
med boligmeldingen våren 2004, der vi sammen med SV og SP foreslo en ti-punkts-plan for en bedre 
boligpolitikk. 

Arbeiderpartiet har arbeidet for å styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Da regjeringen 
foreslo en awikling av den graderte arbeidsgiveravgiften utenom Finnmark og Nord-Troms, arbeidet 
Arbeiderpartiet for et langt mer offensivt opplegg enn det Regjeringen la opp ti l .  
Arbeiderpartiet har foreslått en betydelig økning i antall ti ltaksplasser for arbeidsledige. Ap har foreslått 
ti ltaksgaranti for langtidsledige som har vært ledige i to år, og ungdomsgaranti for alle under 25 år. 
Arbeiderpartiet har fremmet privat forslag om ti ltak for å forhindre sosial dumping som følge av utvidelsen 
av EU/EØS 1 .  mai 2004. Arbeiderpartiet inviterte til et bredt kompromiss om tiltak for å forhindre sosial 
dumping, og en del av forslagene fikk flertal l .  

Regjeringen og Frp har svekket bestemmelsene om overtidsarbeid i arbeidsmiljøloven. Det er også 
foreslått endringer som gjør det enklere å bruke midlertidige ansettelser, som Ap foreløpig fikk stoppet i 
budsjettforl iket for 2004. Regjeringen har i løpet av perioden foreslått svekkelser av 
permitteringsregelverket, men Ap har stort sett fått gjennomslag for å stoppe endringene. 
Arbeiderpartiet har arbeidet med målet om å utvikle et bedre, mer rettferdig og tryggere samfunn for den 
samiske befolkningen. Arbeiderpartiet har foreslått økte bevilgninger til samisk kultur. 
I integreringspolitikken har Arbeiderpartiet prioritert å fremme forslag som har vært knyttet ti l  språk, arbeid 
og oppvekst. 

Arbeiderpartiets initiativ til et obligatorisk introduksjonsprogram for flyktninger og asylsøkere med 
opphold og familieforente med disse ble fulgt opp gjennom vedtak i Stortinget i 2003. Målet med 
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introduksjonsprogrammet er å gi alle grunnleggende ferdigheter i norsk språk og samfunnskunnskap, 
samt forberede til deltakelse i yrkeslivet. Vi har stemt for en obligatorisk rett og plikt til språkopplæring for 
grupper av innvandrere som ikke omfattes av introduksjonsprogrammet. Arbeiderpartiet har også 
fremmet et privat forslag i Stortinget om et obligatorisk kurs i norsk og samfunnskunnskap for religiøse 
ledere som skal praktisere i Norge. 

Arbeiderpartiet har fremmet en rekke forslag som skal sikre innvandrerkvinners rettigheter. Blant annet 
har vi bedt Regjeringen komme med forslag om at utlendinger som søker famil iegjenforening med 
ektefelle i Norge må dokumentere at ekteskapskontrakten gir ektefellene l ike, religiøse lovmessige retter 
til ski lsmisse. Vi har foreslått å gi økt statlig støtte til krisesentre, ekstra ressurser til veiledning for 
kvinnel ige asylsøkere utsatt for kjønnsbasert forfølgelse og en rekke ti ltak mot tvangsekteskap. 
Regjeringen har i perioden redusert antall overføringsflyktninger fra 1 500 til 750 personer. Arbeiderpartiet 
har ønsket å heve dette antallet ti lbake til 1 500 personer i året. 

Regjeringen ble tvunget av en enstemmig kommunalkomite til å åpne opp for at alle barnefami l ier som har 
vært i Norge over tre år etter avslag, skulle få mulighet til å prøve saken sin på nytt. Vi har også fremmet 
forslag om å få en utredning av om det er UDI el ler barnevernet som bør ha ansvaret for enslige 
mindreårige asylsøkere. 

Vi har støttet forslag fra som innebærer at terskelen for når en utlending kan utvises senkes. 

SAMFERDSEL 
Arbeiderpartiet har i perioden satset mer på samferdsel enn Regjeringen. I alternativt statsbudsjett for 
2004 foreslo vi 920 mil l ioner ekstra til samferdsel, og fikk gjennomslag for 250 mil l ioner kroner ekstra i 
budsjettforl iket. I vårt alternative statsbudsjett for 2005 foreslo vi å bruke 1 1 26 mi l lioner kroner mer enn 
Regjeringen. 

I forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan led Regjeringen et stort nederlag i Stortinget. 
Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for å endre de økonomiske rammene for samferdselssektoren i 
tidsrommet 2006 - 201 5 med 22 mrd.  kroner. Stortingsflertallet med Ap i spissen sa videre nei ti l å legge 
ned bl.a Narvik flyplass og rutetilbudet på Fagernes flyplass. Arbeiderpartiet stemte imot 
konkurranseutsetting av persontrafikk på jernbanen fordi Ap mener det ikke er driften på sporet som er 
problemet, men nedslitt infrastruktur. Regjeringens forslag om å anbudsutlyse to alternative 
sei l ingsmønster for Hurtigruta, der den ene ville innebære et oppstykket og redusert ti lbud ble stoppet i 
Stortinget. 

Regjeringen har i Stortingsperioden omdannet viktig infrastruktur i norsk samferdsel ti l AS. NSB, Posten, 
Luftfartsverket samt omstruktureringer i Statens Vegvesen (produksjonsavdeling omgjort til AS Mesta). 
Kystverket og Jernbaneverkets produksjonsenheter ble i budsjettet for 2005 omdannet og utsatt for 
konkurranse. I ti l legg har Regjeringen åpnet for konkurranse om persontrafikk på jernbanen. 
Alt dette er et stort steg i gal retning for Arbeiderpartiet da stortingsflertallet med dette har gitt fra seg 
samfunnsmessig og politisk styring over viktig infrastruktur. Arbeiderpartiet er bekymret for sikkerheten 
etter Regjeringens konkurranseutsetting. Regjeringens overgang fra politisk samfunnsstyrt 
samferdselssektor til en markedsstyrt sektor innebærer fare for at distrikts-Norge vil tape og få dårligere 
tilbud. 

UTENRIKSPOLITIKKEN 
Gjennom perioden har Arbeiderpartiet spilt en aktiv, og svært sentral rolle i utviklingen av norsk 
utenrikspolitikk. 

Arbeiderpartiet spilte en vesentlig rolle i å utvikle Norges standpunkt i forhold til krigen mot I rak. Vi var 
imot bruk av mil itær våpenmakt mot Irak fordi våpeninspektørene fra FN ikke fikk ful lføre arbeidet sitt og 
fordi et mil itært angrep ikke hadde støtte i Sikkerhetsrådet i FN. Vi var imidlertid for at Norge skulle bidra 
med mil itært personell i Irak etter at FN oppfordret medlemslandene ti l å bidra til stabilisering av Irak. Vår 
støtte bygde på vedtak i FN og hadde som forutsetning at flere skulle delta i stabil iseringen, at FN skulle 
få en mer sentral plass i overgangen til et sivilt irakisk styre og at det skulle tas konkrete skritt for å løse 
Palestina-spørsmålet. Da vi skul le ta sti l l ing til fortsatte norske mil itære bidrag til Irak var ingen av våre 
forutsetninger oppfylt .  Samtidig var det stort behov for våre styrker andre steder, som f eks i Afghanistan 
og i Kosovo. Vi mente derfor at Norge burde trekke alle mil itære styrker ut av Irak, og ikke la norske 
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stabsoffiserer bli igjen slik Regjeringen gikk inn for. Vi sa også nei da Regjeringen høsten 2004 valgte å 
sende opplæringsoffiserer til Irak. Vi vil le konsentrere oss om den opplæringen vi kunne forestå i Norge, 
på Jåttå. 

Arbeiderpartiet har tatt til orde for at det må arbeides for å finne politiske og diplomatiske løsninger som 
inkluderer alle land i Midtøsten. Så snart forholdene l igger ti l rette for det, må det innkalles ti l  en bred 
internasjonal konferanse om situasjonen i regionen. Det er særlig nødvendig med en forsterket 
internasjonal innsats som bidrar ti l at Israel og Palestina gjenopptar forhandlingene i tråd med Veikartet 
for fred. Vi har etterlyst en mer konkret politikk fra Regjeringen i forhold ti l Israel - Palestinaspørsmålet. I 
forbindelse med Israels planlagte tilbaketrekking fra Gaza la vi blant annet i Stortinget frem en rekke 
punkter vi mente Regjeringen måtte vurdere. Vi mener også at man fra norsk side bør legge sterkere 
press på USA for å få landet til å engasjere seg på en upartisk måte for fred og gjennomføring av FNs 
resolusjoner. 

Arbeiderpartiet spilte en viktig rolle da Stort inget behandlet globaliseringsmeldingen. Vårt fokus var særlig 
på behovet for mer politisk styring globalt og for å styrke FN. Vi mener at det ikke lenger nytter å basere 
seg på en blind tro på markedet kombinert med bistand og milde gaver fra den rike verden, sl ik 
meldingen fra Regjeringen i alt for stor grad bar preg av. Vi må skape rettferdighet og skaffe oss styring 
over markedskreftene. Det ble på flere områder etablert brede flertall ,  blant annet om å åpne opp for 
ytterligere reduksjoner i de rike landenes landbrukssubsidier i WTO- forhandl ingene. 
Arbeiderpartiet har i Stortinget vært med på å øke bistanden til verdens fattigste. I budsjettet for 2005 er 
bevilgningen til såkalt ODA-godkjent bistand på 1 6,6 mrd. kroner. Vi har fulgt opp Stoltenberg
regjeringens satsning på den g lobale vaksineall iansen GAVi . I avtalen med regjeringspartiene om 
budsjettet for 2004 fikk vi gjennomslag for at Norge vil bidra med 300 mil l .  kroner til GAVi årlig, også i en 
ny femårsperiode. 

Gjennom behandl ingen av utviklingsmeldingen fikk Arbeiderpartiet gjennomslag for en rekke av våre 
hjertesaker, som fokus på en mer rettferdig fordeling, behovet for nye finansieringskilder for å styrke FN, 
nødvendigheten av å fokusere på kvinner i utviklingspolitikken, vaksiner til barn, viktigheten av retten t i l  
arbeid, og miljøets betydning for utvikling. Men heller ikke her fikk venstresiden fullt gjennomslag for 
nødvendigheten av å utrede alternative former for global beskatning til inntekt for FN-systemet. Både i 
forbindelse med behandlingen av Globaliseringsmeldingen og Utviklingsmeldingen har partiet, på 
bakgrunn av debattutkast, gjennomført nyttige høringer blant fylkespartienes internasjonale utvalg. 
I forbindelse med flodbølgekatastrofen rundt det indiske hav gav Arbeiderpartiet tidlig sin støtte til at 
Regjeringen skulle komme med en ekstrabevilgning på 1 mil l iard kroner til nødhjelp i de områdene som 
var rammet. 

Arbeiderpartiet har støttet opp om utvidelsen av EU med 1 0  nye land fra 1 .  mai 2004, og som en 
konsekvens at dette også en utvidelse av EØS-avtalen. Vårt syn er at dette på sikt vil bidra til en utjevning 
av levekårene i Europa. Med utvidelsen av EØS ble det også fremforhandlet nye finansieringsordninger. 
Gjennom det norske bidraget er vi med på å ta bort det som er igjen av Europas politiske og økonomiske 
deling. 

Bondevik l i-regjeringen har redusert bevilgningene til Norges nærområdesamarbeid, noe som blant annet 
har medført redusert aktivitet på prosjektsamarbeidet med Russland. Arbeiderpartiet er opptatt av å holde 
nivået på prosjektsamarbeidet med vårt naboland oppe, og derfor har vi gjennom våre alternative 
budsjetter hatt økninger ti l  dette formål. 

FORSVARS OG S IKKERH ETSPOLITIKKEN 
Forsvarspolitikken har vært preget av arbeidet med omsti l l ingen av Forsvaret. Omsti l l ingen søker mer 
operativitet for en forsvarsstruktur som må ti lpasse seg et nytt trusselbilde og nye krav til 
ressursforvaltning. Det har videre vært viktig å trygge samfunnssikkerheten og å gjøre tidligere 
forsvarseiendommer tilgjengelige for al lmennheten. 

Høsten 2003 besluttet Stortinget at fartøysstrukturen i marinen skulle fornyes ytterl igere. Fem nye MTB'er 
av Skjoldklassen ble besluttet bygget ved UMOE i Mandal. De moderne fartøyene vil erstatte et større 
antall MTB-er av Hauk-klassen. Ved kjøp av utstyr fra utenlandske leverandører er gjenkjøpsavtaler for 
over 1 mil l iard sikret over 1 O år, og dette er et prinsipp stortingsgruppa vektlegger for å sikre norsk 
forsvarsindustri. 
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Forsvarsforliket fra 2004 anerkjenner viktigheten av at den pågående omstil l ing av Forsvaret ferdigstilles. 
Gjennom våren 2004 hadde stortingsgruppa tett kontakt med partiorganisasjonen, og alle fylkespartier 
ble kalt inn til høring. I forliket fikk Arbeiderpartiet støtte til blant annet følgende saker: videre omlegging 
av Forsvarets struktur med fokus på operativitet, en bygging av tørrdokk inne på Haakonsvern 
Orlogsbase, en kraftig understreking av folkeretten og FNs ledende rolle, et nytt heimevern, en omlegging 
av Forsvarets skoler, tilpasset sivil struktur. 

Etter terroranslagene i New York og Washington DC 1 1 .  september 2001 har Stortinget behandlet flere 
saker knyttet til samfunnssikkerhet og terrorisme. Høsten 2003 behandlet Stortinget Sårbarhetsmeldingen 
om beredskaps- og antiterrortiltak. Saken var bl itt noe utsatt da Stortinget ønsket en utdyping av ti ltak og 
virkemidler, fordi meldingen var uti lfredsstillende. Stortingsinnstil l ingen markerer en milepæl i arbeidet 
med samfunnssikkerhet. 

Sent på våren 2004 kom en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet som ble behandlet høsten 2004. 
Innholdet i stortingsmeldingen "Samfunnssikkerhet og sivilt-mil itært samarbeid" og den påfølgende 
innstil l ingen ble aktualisert da tsunamien traff Asias strender 26. desember 2004. Stortingets innstil l ing 
tok opp hvordan det norske samfunnet som best bør organisere sin kriseberedskap. 
Våren 2003 fremmet Arbeiderpartiet et privat forslag som tok opp forvaltningen av mi l itære festninger 
som er besluttet tatt ut av mil itær tjeneste. Forslaget sikret blant annet at Oscarsborg festning ble 
ti lgjengelig for allmennheten, og at symbolsk mi l itær ti lstedeværelse ble opprettholdt. Stortinget 
behandlet forslaget 8. mai 2003, og det ble støttet av et enstemmig Storting. Etter Arbeiderpartiets 
engasjement i Østre Bolærne saken våren 2004 for å sikre allmennhetens tilgang, er det gledelig at 
kommuner og fylkeskommuner fra og med budsjettbehandlingen i desember 2004 sikres forkjøpsrett, 
dersom staten ikke ønsker å overta den aktuel le eiendommen. 

KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN 
Med plikt og rett til å ta opp saker på tvers av sektorgrenser og med ansvar blant annet for regjeringens 
protokoller, meldinger om embetsutnevnelse, sivilombudets og Riksrevisjonens årsmeldinger, 
statsregnskap og selskapskontroll og Riksrevisjonens forvaltningsrevisjons-rapporter, har Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen innflytelse på Stortingets samlede virksomhet. 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har siden siste landsmøte behandlet en rekke viktige saker. Tretten 
grunnlovsforslag, hvor arbeidet med ny Grunnloven § 1 00 om ytringsfrihet påkalte størst oppmerksomhet. 
Videre har komiteen behandlet flere private forslag, blant annet om innføring av elektronisk valg og ti ltak 
for å øke valgdeltakelsen, 

Komiteen har også behandlet forslag til ny valglov for valg t i l  Storting og ny lov om Riksrevisjonen. Den 
årlige gjennomgangen av Regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak, har også i denne perioden vært 
en viktig påminnelse om at vedtak ikke alltid er det samme som gjennomføring. En egen melding om 
Stortingskontrollfunksjon basert på det såkalte "Frøilandutvalget'', har bidratt til å klargjøre grunnlaget for 
Stortingets fremtidige arbeid med disse viktige spørsmålene. 

DNAS LOTTERIVIRKSOMHET 

Roselotteriet er organisert som en egen avdeling underlagt Det norske Arbeiderparti. 

Virksomheten holder til ved Folkets Hus i Hunndalen, og administrerer DnA's landsomfattende lotteri . 
Roselotteriet selger loddene via telefonhenvendelser ti l  partiets medlemmer, og dette skjer i hovedsak på 
kveldstid. 

Pr. 31 . 1 2 .2004 besto Roselotteriets virksomhet av; 

Administrasjon 
Salgsavdeling Hunndalen. 

Administrasjonen består av dagl ig leder og kontorleder, begge heltidsstill inger samt informasjonssekretær 
i 20 % sti l l ing. Det er en gruppeleder i helsti l l ing, samt 9 selgere. Hvorav 4 på heltid og 5 på deltid. De 
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ansatte ved salgsavdelingen på Lillehammer ble i 2004 overført til salgsavdelingen ved Hunndalen, og 
virksomheten har redusert antall selgere som følge av denne samlokaliseringen. 

I siste kvartal 2004 har Roselotteriet stått for medlemskontakt til medlemmer som ikke har vært registrert 
som betalende medlemmer i 2003/2004. Denne aktiviteten har gitt et meget godt resultat, samt at det er 
foretatt investeringer for utvikling av lotteri og partiets medlemspleie. 

ØKONOMISK UlVIKLING FOR ROSELOTTERI ET 

I 2002 har virksomheten en omsetning på kroner 7 .659. 1 00 som ga et overskudd på kroner 773.659,- til 
partiets drift. 
I 2003 har virksomheten en omsetning på kroner 8.1 36.000,- som ga et overskudd på kroner 1 .021 .  788,
ti l partiets drift. 
1 2004 har virksomheten en omsetning på kroner 9.1 00.000,- som ga et overskudd på kroner 1 .580.000,
til partiets drift. 

AUF 
AUF kan se tilbake på to aktive og innholdsrike år. Vi har rundet 1 00 år og vært gjennom en svært 
spennende valgkamp. Vi har fått gjennomslag for flere viktige saker og startet prosessen med en fornying 
av organisasjonen. 

Landsmøtet i 2002 vedtok fire hovedmål for AUF. Disse var miljø, internasjonal solidaritet og toleranse, 
utdanning og arbeid og organisasjon. Disse målene har dannet grunnlaget for AUFs politiske og 
organisatoriske arbeid i perioden. 

M I LJØ 
Vår tids største utfordring er den ti ltagende miljø- og fattigdomskrisa. Utslippene av klimaødeleggende 
gasser øker fortsatt, og dette vil ramme de fattigste i verden hardest. Derfor har AUF engasjert seg sterkt 
mot miljøproblemene. De mest sentrale sakene har vært kamp mot oljeutvinning i Barentshavet, 
skogvern, vassdragsvern, kampen mot sterkt forurensende gasskraftverk og for nye fornybare 
energikilder. AUF har i perioden utarbeidet uttalelser, skolert organisasjonen, vært i dialog med både 
mi ljøorganisasjoner og energiselskaper, hatt møter med energi- og miljøfraksjon på Stortinget, samt 
gjennomført en kampanje om problematikken rundt oljeutvinning og klimaproblemene. 

Olje, gass og klima 
Den viktigste miljøsaken i perioden har dreid seg om hvorvidt det sårbare Barentshavet skal benyttes til 
oljeutvinning. AUF arrangerte våren 2004 kampanjen "Er det varmt her?", som dreide seg om 
klimaproblemer og norsk oljevirksomhet. AUFere over hele landet holdt på våren i 2004 foredrag om dette 
temaet på blant annet på videregående skoler og i lokale arbeiderpartilag. 

AUF var medarrangør for en stor tverrpolitisk oljekonferanse 20.-2 1 . mars 2004. Konferansen som tok for 
seg miljø- og samfunnskonsekvenser av oljeboring i sårbare havområder samlet om lag 250 deltakere fra 
blant annet ungdomspolitiske partier og Natur og Ungdom. AUF var svært godt representert og Gry 
Larsen var med på å åpne konferansen. I til legg har AUF deltatt i den landsomfattende Stopp Gol iat
all iansen som består av 1 9  organisasjoner som alle er imot oljeutvinning fra Goliat-feltet i Barentshavet. 
Mange steder i landet har det blitt dannet lokale Stopp Gol iat-allianser der AUF på lokalt plan har deltatt. 

I løpet av perioden har planene om å bygge sterkt forurensende gasskraftverk igjen blitt aktualisert. AUF 
har hele tiden vært mot bygging av gasskraftverk uten renseteknologi. Flere lokale 

Mange fylkeslag i AUF har engasjert seg i forbindelse med at Bondevik-regjeringa har lagt frem ny 
verneplan for vassdrag. Blant annet fikk AUF i Rogaland gjennomslag i Arbeiderpartiet for vern av 
Bjerkreim-vassdraget. Videre har AUF kjempet mot utbygging av Vefsna-vassdraget. 

INTERNASJONAL SOLIDARITET OG TOLERANSE 
Internasjonal solidaritet og toleranse har stått sentralt i AUFs arbeid i perioden, både gjennom prosjekter 
AUF har med søsterorganisasjoner og gjennom politisk arbeid. Det har vært sentral skolering på 
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internasjonale spørsmål, flere av de sentrale kampanjene har vært om internasjonale spørsmål og fylkene 
har også hatt mye fokus på internasjonale spørsmål. 

Internasjonal politikk 
På AUFs landsmøte 2004 vedtok AUF vedta et internasjonalt program for "en rettferdig og bærekraftig 
verden". Det har skjedd store internasjonale endringer i løpet av de siste årene, og dette er reflektert i det 
nye programmet. 

Kampen mot terrorisme og hva som skal til for å gå ti l  krig mot andre land har vært sentrale tema i 
perioden. Våren 2003 gjennomførte AUF kampanjen "Make no mistake" omhandlet USAs ulovlige 
krigføring og okkupasjon av Irak. 

AUFs høstkampanje 2004, IMMUN, omhandlet internasjonal solidaritet med spesielt fokus på vaksinering 
av barn i fattige land. Gjennom Immunkampanjen ble det holdt foredrag for omkring 5000 elever, 
hovedsakelig på videregående skole og det ble samlet inn omkring 630 000 kroner til Unicefs arbeid for 
vaksinasjon av barn i Nepal 

Midtøsten 
På grunn av at situasjonen i Palestina har bl itt gradvis forverret igjennom perioden, har det vært umulig å 
ferdigstille arbeidet med kurssenter i Palestina. Dette vil ferdigstilles når situasjonen i landet ti l later det. 

1 2003 hadde AUF et forprosjekt med Fatah Youth, Palestina gjennom Norsk Senter for Demokratistøtte. I 
2004 ble dette fulgt opp av et samarbeidsprosjekt. AUF og ca 40 medlemmer fra Fatah Youth fra både 
Gaza og Vestbredden møttes i Cairo i fem dager på kurs. Begge partnere i prosjektet var veldig fornøyd 
med kurset. 

AUF mottok gjester fra Fatah Youth til utøya 2003, SIM-kurs og landsstyremøte i april 2004, utøya 2004 
og landsmøte 2004. Disse har informert AUFere og andre ungdommer i Norge om situasjonen i Palestina. 
Det har fram blitt gjennomført to delegasjons reiser til Palestina fra AUF i perioden. Samarbeidsprosjektet 
med Fatah Youth vil fortsette over i neste periode. 

Høstkampanjen 2003 omhandlet muren som Israel bygger på Vestbredden. 

Afrika 
- Sudan 
Som 1 OOårsgave fra Norsk Folkehjelp fikk AUF et stipend hvor to fra fylkeslaga fikk reise til Sør Sudan i to 
uker og se Norsk Folkehjelps prosjekter. Hanne Moe Bjørnbet, leder i AUF i Sør Trøndelag og Eskil 
Pedersen, leder i AUF i Telemark ble valgt blant søkerne. I etterkant av turen har Bjørnbet og Pedersen 
reist rundt ti l AUFs fylkeslag og informert om situasjonen og konfl ikten i Sudan. 

- Uganda 
I perioden har AUF igangsatt samarbeidsprosjekt med Uganda Young Democrats (UYD) støttet av Norsk 
Senter for Demokratistøtte. Prosjektet fokuserer på opplæring av unge ledere i UYD. Et annet fokus har 
vært å skolere de kvinnelige medlemmene og ti l l itsvalgte i UYD, og å støtte deres arbeid i å opprette en 
kvinnebevegelse. 
AUF har i perioden besøkt Uganda 3 ganger. Under AUFs besøk ti l  Uganda våren 2004 gikk det klart 
fram at UYD mente at AUFs innsats konkret hadde bedret deres muligheter til å drive politisk arbeid. 

Som et ledd i prosjektet har UYD besøkt AUF to ganger i 2003 og 2004, i ti llegg ti l å delta på AUFs 
landsmøter i 2002 og 2004. UYD har besøkt fylkesårsmøter og deltatt i valgkampen. 

Baltikum/ Hviterussland 
AUF har i 2003 og 2004 fortsatt samarbeidsprosjektet som har vart siden 1 999 med våre baltiske 
søsterorganisasjoner. Det er bl itt gjennomført demokratikurs i Litauen og Estland med økonomisk støtte 
fra LNU. I 2003 og 2004 deltok også søsterorganisasjoner fra Hviterussland. Diskusjoner om EU
utvidelse, demokratiutvikling, organisasjonsutvikling og nettverksbygging har preget samarbeidet. 

AUF har deltatt aktivt i IUSY(lnternational Union of Socialist Youth) og FNSU (Forbundet Nordens 
Sosialdemokratiske Ungdom) i perioden. 
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Solidaritetsfondet 
AUFs ansatte og ti l l itsvalgte gir penger t i l  AUFs Solidaritetsfond. Pengene blir brukt ti l  å dekke 
egenandeler på internasjonale prosjekter og til å hjelpe søsterorganisasjoner som har behov for det. Det 
har i perioden vært en økning i fondet. 

UTDANNING OG ARBEID 
Skolepolitikk har alltid vært et av AUFs store satsningsområder. Vi  har vært med på å utforme det 
skolesystemet vi har i dag. De siste årene har det vært nettopp dette skolesystemet vi har måttet ta opp 
kampen for å beholde. Spesielt har AUF kjempet mot privatisering av den offentlige fellesskolen. 

Sosialdemokratiske disipler 
For å markere vårt standpunkt til den nye loven om privatskoler startet vi kampanjen "Sosialdemokratiske 
disipler" 
AUF søkte i denne aksjonen om å få starte en egen skole. I søknaden til utdanningsdepartementet sto det 
blant annet at skolen skal drive en "indoktrinering av sosialdemokratiske verdier" Det sto også at man 
kom til å "benytte seg av retten til å velge ut elever man l iker" slik den nye loven gir  rom for. 
AUF og Arbeiderpartiet sa konsekvent nei til den nye loven. Dessverre sikret blant annet SV flertall for den 
nye loven da den ble behandlet i Stortinget. 

Fagligpolitisk arbeid 
Landsstyret i november 2002 understreket behovet for å styrke det fagligpolitiske arbeidet i AUF. Dette er 
fulgt opp politisk gjennom behandling i sentralstyret av blant annet Arbeidslivslovutvalgets i nnsti l l ing, 
Pensjonskommisjonens innstill ing og situasjonen på arbeidsmarkedet for ungdom. AUF gjennomførte en 
egen kampanje sommeren 2003 med fokus på ungdomsledigheten. Organisatorisk har målet om økt 
fagligpolitisk samarbeid med LO blitt fulgt opp gjennom fokus på dette på sekretærkonferansene og 
fylkeslagsledersamlingene, hyppigere kontakt med LO og gjennom at AUF har ansatt en politisk rådgiver 
med spesielt ansvar for det fagligpolitiske arbeidet. 

ORGANISASJON 
AUF er en målstyrt organisasjon. Hvert år utarbeider landsstyret politiske og organisatoriske mål med 
utgangspunkt i landsmøtets vedtak. 

De viktigste områdene som har vært prioritert i perioden som har gått er skolering, kampanjer og styrking 
av det fagligpolitiske arbeidet. 

AUF satser mye på skolering av våre medlemmer ansatte og til l itsvalgte, og har derfor gjennomført flere 
kurs og konferanser. De fleste er direkte knyttet opp mot våre målområder. Imidlertid har dessverre 
økonomiske begrensninger medført at vi ikke har kunnet avholdt den årlige "ungdom og deltakelse"
konferansen i Trondheim i perioden. 

Skolering 

SIM-kurs 
Hvert år i perioden har AUF arrangert kurs for AUFs miljø-, skole- og internasjonalledere på Utøya. Det er 
lagt vekt på å få en balanse mel lom egne innledere og eksterne innledere. Ved å bringe inn andre har AUF 
fått mange viktige innspill på de ul ike områdene. En viktig målsetting med samlingen har vært å dannet 
nettverk på de ul ike sektorene, som kan fungere som en idebase og en inspirasjon for videre arbeid. 

Lederskole 
AUF arrangerte høsten 2003 lederskole for ti l l itsvalgte fra fylkeslaga. Hensikten med lederskolen er å 
g i  organisatorisk og politisk skolering på høyt n ivå ti l  personer som har, el ler skal inneha lederverv i 
AUF det nærmeste året. Lederskolen skal også gi ringvirkninger i AUF som organisasjon. Målene for 
lederskolen har vært å utvikle dyktige ledere ved å gi kunnskaper om organisasjonsarbeid og ledelse 
med vekt på lederutvikl ing og mål- og handlingsplanprosessen ,  gi omfattende politisk og ideologisk 
skolering, og bidra ti l motivering, særlig av jenter. Lederskolen hadde om lag 20 deltakere som deltok 
på tre helgesamlinger i oktober 2003. 

Lokal lagsslederskolering 
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Det har i perioden vært avholdt to samlinger for våre lokallagsleder i forkant av sommerleiren på 
Utøya. Begge skoleringene har samlet 40-50 lokal lagsledere. Disse har inneholdt inn ledn inger om 
aktuelle politiske saker samt skolering i organisasjonsarbeid. 

Skoledebattantskolering 
I juli 2003 arrangerte AUF skolering for våre skoledebattanter. Her fikk de 1 00 deltakerne opplæring i vår 
og de andre partienes politikk, og trening i tale- og debatteknikk. 

Regionalt miljøkurs i Nord Norge 
Våren 2004 arrangerte sentralstyrets ressursgruppe for miljø et miljøkurs for de tre nordligste fylkene med 
vekt på oljeutvinning i Barentshavet, fiskeripolitikk og Barentssamarbeid. 

Kampanjeskolering - IMMUN 
AUF arrangerte i forbindelse med starten på høstkampanjen 2004 en egen samling for de 
kampanjeansvarl ige i fylkeslaga. Den fant sted på Stortinget, og blant innlederne på skoleringa var Jens 
Stoltenberg. 

Studentkonferanse 
AUF arrangerte i 2003 en egen konferanse for studenter. Målet med konferansen var å skape et nettverk 
mellom AUFere som studerer, og gi disse muligheten ti l å utveksle erfaringer om det å drive med 
studentaktiviteter i AUF-regi .  Konferansen fokuserte også sterkt på valgkampen. 

Medlemsutviklingen 
I 2002 hadde organisasjonen 6 855 medlemmer, i 2003 6 585 medlemmer og i 2004 6 682 medlemmer. 

I N FORMASJON 

It-satsing og informasjonsflyt 
AUFs hjemmeside har gjennomgått en "ansiktsløftn ing" i løpet av perioden. Målet har vært å gjøre sidene 
mer brukervennlig og jevnligere oppdatert. Det samme har vært gjort med intranettsidene, auf-zone. 

Informasjonsflyten fra AUF sentralt til fylkeslag og ti l l itsvalgte har i perioden vært organisert gjennom 
infomailen som har gått ut en gang i uka. I valgkampen i 2003 ble denne byttet ut med en valgkampmail 
som gikk ut to ganger daglig. 

I perioden har AUF gått over ti l et elektronisk medieovervåkningssystem. Også fylkeslaga har bl itt 
innlemmet i denne, slik at hele organisasjonen har hatt muligheten til å holde seg oppdatert på hva som 
rører seg i media. Vi har også opprettet et SMS-system for effektiv kommunikasjon fra AUF sentralt ut ti l 
ti l l itsvalgte og fylkeslag. 

Praksis 
Praksis er AUFs medlemsavis og har kommet ut med 8 nummer i perioden. Avisen skal nå ut til både 
aktive og passive medlemmer. Derfor er det viktig å lage en avis med bred appel l .  Den inneholder derfor 
alt fra politisk aktuelle saker og debatter, til internasjonalt stoff og portrettintervjuer. Avisen er også lagt ut 
på AUFs egen internettside. 

AKTIVITETER OG KAMPANJER 

Valgkamp 
AUFere over hele landet gjorde en kjempeinnsats under hele valgkampen i 2003. Våre 
ungdomskandidater ti l fylkesting og kommunestyrene var flinke til å profi lere AUF og partiet. 

Våre hovedsaker i valgkampen var kamp mot ungdomsledigheta, bill igere og bedre kollektivtilbud, 
opprusting av ungdomspyskiatrien og en skole for alle. Fremskrittspartiet og Høyre var AUFs 
hovedmotstandere. 

UTØYA 
Utøyaleiren er høydepunktet for de fleste AUFere. I ti l legg ti l debatter og politiske verksteder, var det på 
begge leirene i perioden konserter og verksteder med kulturelt innhold. Deltakelsen på sommerleiren har 
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vært svært god i perioden. 1 2004 valgte AUF å øke det politiske skoleringsti lbudet på sommerleiren. Det 
ble i løpet av fem dager avholdt 25 politiske verksteder med et meget godt besøk på al le. 

Utøya brukes også ti l de fleste kurs og konferanser som arrangeres i løpet av året. Sommer som vinter er 
det landsstyremøter, sekretærkonferanser og sentrale kurs på AUFs egen øy i Tyrifjorden. 

I løpet av perioden har det skjedd en del utbedringer på Utøya, noe som gjør kursstedet enda mer 
attraktivt. Utøya har blant annet investert i et kloakkanlegg som gjør at det nå er innlagt vannklosett på 
øya. Det bidrar ti l at Utøya er i bedre stand og er bedre utstyrt enn i forrige periode. 

AUF 1 00 ÅR 
AUF kunne i 2003 feire sin hundreårsdag. 
I forbindelse med markeringen av jubi leet fikk AUF pengegaver, som brukes til opprusting av Utøya. 

Høsten 2003 kom boka "Partiets salt" , ført i pennen av professor i h istorie Terje Halvorsen .  Boka gir 
en spennende gjennomgang av AUFs aktiviteter siden begynnelsen i Drammen i 1 903. Vi  vil også 
bruke denne anledningen til å takke Terje Halvorsen for den kjempejobben han har gjort med boka. 

H undreårsjubi leet ble markert med en egen konferanse og jubileumsfest i Oslo i oktober 2003. 
Foruten over 250 aktive AUFere deltok også en rekke tidl igere sentrale AUFere på arrangementet. 

SENTRALSTYRET I PERIODEN 2002-2004 
Gry Larsen, leder, Eirik Øwre Thorshaug,  nestleder, Geir Waage, generalsekretær, Andreas Olsen, Oslo, 
Hedda Foss Five, Telemark, Trine Eskeland, Troms, Gunn Lyngvær, Nordland , Oddbjørn Nesje, 
Hordaland, Lubna Jaffery, Hordaland, Truls Wickholm, Oslo, Thor Erik Forsberg, Østfold, Astrid Huitfeldt, 
Akershus, Bjørn Lodve Wikstrøm, Hedmark og Kjeti l  Håkon Leira, Akershus 

Sentralstyret etter landsmøtet høsten 2004 
Gry Larsen, leder, Trine Lie Larsen, generalsekretær, Martin Henriksen, nestleder, Tru ls Wickholm, Oslo, 
Astrid Huitfeldt, Akershus, Hanne Moe Bjørnbet, Sør-Trøndelag, Kjeti l Håkon Leira, Akerhus, John Trygve 
Tollefsen, Nordland, Anette Trettebergstuen, Hedmark, Martin Gravråk, Sør-Trøndelag, 
Maja Foss Five, Vest-Agder, Espen T. Hansen, Rogaland, Tord Dale, Sogn og Fjordane og 
Jette Christensen, Hordaland 

FAST ANSATTE I PERIODEN 
Marianne Martinsen, internasjonal sekretær, Gro Mette Moen, internasjonal sekretær, Thor I .  Moland, 
politisk rådgiver, Rina Mariann Hansen, politisk rådgiver, Martin Henriksen, politisk rådgiver, Tom Erik 
Thorsen, politisk rådgiver, Trine Høistad, politisk rådgiver, Anne Lene Johansen, politisk rådgiver og 
Martin Bolstad, organisasjonsmedarbeider. 
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