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INNLEDNING 
 
Landsmøtet 2005 ble avholdt i Kongressenteret, Folkets Hus, Oslo i dagene torsdag 7.  – søndag  
10. april. 
 
Hovedsakene på landsmøtet var behandlingen av partiets program – Ny Solidaritet, stortingsvalgkampen, innkomne forslag, 
den politiske situasjon, nye vedtekter for partiet og utviklingen i partiorganisasjon. 
 
Landsmøtet gjenvalgte Jens Stoltenberg som leder, Hill-Marta Solberg som nestleder og  
Martin Kolberg som partisekretær. 
 
Partiets arbeid i perioden har i stor grad vært preget av forberedelser og gjennomføring av stortingsvalget 2005 og 
planlegging av kommune- og fylkestingsvalget 2007. Ved stortingsvalget fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 32,7 %, 
noe som var en framgang i forhold til stortingsvalget 2001 på 8,4 %. Ved stortingsvalget fikk partiet en stortingsgruppe 
på 61 representanter hvorav 32 kvinner og 29 menn. 
Etter stortingsvalget ble det gjennomført forhandlinger med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om grunnlaget for 
å danne ny regjering. Forhandlingene ble sluttført og Soria Moria-erklæringen ble godt mottatt i alle partigrupper. 17. 
oktober 2005 tiltrådte Stoltenberg II-regjeringen med 10 statsråder fra Arbeiderpartiet, 5 statsråder fra Sosialistisk 
Venstreparti og 4 statsråder fra Senterpartiet. 
 
Den samlede valgdeltakelsen ved stortingsvalget i 2005 økte med 1,9 %. Det ble avgitt 2 649 735 stemmer ved 
stortingsvalgetvalget og valgdeltakelsen ble totalt på 77,4 prosent. Partiet fikk størst prosentvis fremgang i Telemark, 
Troms, Nordland og Finnmark i forhold til stortingsvalget i 2001. 
 
 
LANDSMØTET 2005 
 
Det norske Arbeiderpartis 60. ordinære landsmøte ble holdt i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, i dagene 7. – 10. april 
2005. 
 
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 10. representant de har i henholdsvis Stortinget og Sametinget. Disse 
deltar med tale- og forslagsrett. De politiske rådgiverne 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 296 representanter hvorav 18 
vararepresentanter. De fire 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: 
 
Nathan Gilbert Quimpo 
Jan Hamacek 
Caslav Vesovis 
Gbrad Miso Stavisic 
Ugo Papi 
Marit Valge 
Ilan Halevi 
Naftali Porat 

Georgy Anastassov 
Gery Georgieva 
Philip Cordery 
Joan Calabuig 
Peter Palshøj 
Lars Wengendal 
Marita Ulvskog 
Birgitta Lõnegård 

Tommy Ohlstrøm 
Sãde Tahvanainen 
Szymon Stellmaszyk 
Rebekka Wyler 
Kirsten Bagge Nielsen 
Franz Thoennes 
Bo Krogvik 

 
I tillegg møtte en rekke innbudte fra innenlandske organisasjoner tilknyttet arbeiderbevegelsen samt en del personlig 
innbudte. 
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Følgende 300 representanter deltok med fulle rettigheter: 
 
Østfold: 
1  Arne Øren 
2  Siv Jacobsen 
3  Ulf Lervik 
4  Trine-Merethe Høistad 
5  Svein Roald Hansen 
6  Irene Johansen 
7  Arne Fossum 
8  Inger Christin Torp 
9  Svein Olav Agnalt 
10 Åse Hammerhei 
11 Stein Erik Lauvås 
12 Hilde Vesteraas 
13 John Østensvig 
14 Helge Kolstad 
15 Paul Henriksen 
 
Akershus: 
16 Siri Hov Eggen 
17 Åsmund Aukrust 
18 Torunn Skottevik 
19 Tom Ludvigsen 
20 Kari Hauge 
21 Bjørn Buer 
22 Anne Ragni Arntzen 
23 Harald Endresen 
24 Elin Kobro 
25 Johan Alnes 
26 Gunvor Eldegard 
27 Andreas Hamnes 
28 Ragnhild Bergheim 
29 Odd Falch 
30 Kristiane Berg 
31 Hans Marius Johnsen 
32 Jan Mærli 
33 Hilde Thorkildsen 
34 Sverre Odd Friis-Petersen 
35 Gunnhild Rui 
36 Ola Nafstad 
37 Toril Altenborn 
38 Terje Granerud 
39 Ole Midtlien 
 
Oslo: 
40 Rune Tokle 
41 Gro Tvedt Anderssen 
42 Truls Wickholm 
43 Julie Lødrup 
44 Khalid Mahmood 
45 Anne Lise Ryel 
46 Knut Roger Andersen 
47 Kirsten Rytter 
48 Bård Nylund 
49 Britt Hildeng 
50 Kjell Finvåg 
51 Helga Strømme 

52 Trond Jensrud 
53 Karima Abd Daif 
54 Raymond Johansen 
55 Marianne Marthinsen 
56 Rodi Ilgen 
57 Nina T. Grønvold 
58 Håkon Haugli 
59 Matilda von Sydow 
60 Rune Eriksen 
61 Trine Eskeland 
62 Idar Eliassen 
63 Helle Solberg 
64 Dag Harlem Stenersen 
65 Aase Bjerkholt 
 
Hedmark: 
66 Siri Austeng 
67 Njål Føsker 
68 Herdis Bragelien 
69 Lasse Juliussen 
70 Jørgen Olsen 
71 Alina Drazkowski 
72 Roar Kristiansen 
73 Olav Lund 
74 Marit Gilleberg 
75 Geir Roger Borgedal 
76 Nils A. Røhne 
77 Ditte Marie Hansen 
78 Gunn Fjæstad 
79 Ole Martin Norderhaug 
80 Randi Ryan 
81 Terje Røe 
82 Solfrid Storholt 
83 Knut Hvithammer 
84 Mona Strand 
85 Kari G. Brænd 
86 Hilde Riseng 
87 Åsmund Hermansen 
88 Hans Kolstad 
89  Aina Bjerke 
 
Oppland: 
90  Audun Tron 
91  Stine Renate Håheim 
92  Anders Kletthagen 
93  Kari Blegen 
94  Geir Hvam 
95  Ida K. Solheim 
96  Liv Solveig Alfstad 
97  Grete Aasheim Kvale 
98  Magna Hølland Skogli 
99  Rigmor Aasrud 
100 Hilde Brørby Fivelsdal 
101 Aksel Eng 
102 Gunnar Tore Stenseng 
103 Unni Hovden 

104 Rune Øygard 
105 Bente Jorunn Aamodt 
106 Anne Lise Marstein 
107 Arve Bergsbakken 
108 Knut Torgersen 
109 Kjell Magne Snortheimsmoen 
110 Gro Lundby 
 
Buskerud: 
111 Tor Ottar Karlsen 
112 Lise Christoffersen 
113 Hans-Christian Gabrielsen 
114 Laila Gustavsen 
115 Masud Gharahkhani 
116 Turid Bratli 
117 Vidar Lande 
118 Anne-Hilde Rese 
118 Aud Watnebryn 
119 Bent Inge Bye 
120 Siri Holland 
121 Åge Holmen 
122 Anne Sandum 
123 Jan Erik Thorgersen 
 
Vestfold: 
124 Anne Rygh Pedersen 
125 Nils Ingar Aabol 
126 Grethe Paaske Gulbrandsen 
127 Jostein Birkeland 
128 Brith I: Fjalestad 
129 Rune Høiseth 
130 Per Kr. Finstad 
131 Shira Borøchstein 
132 Tom Espedalen 
133 Silvia Kosmo 
134 Kjell Madsen 
135 Torill Thorrud 
136 Irene Øyangen 
136 Nils Mogensen (forfall) 
 
Telemark: 
137 John Sanden 
138 Hedda Foss Five 
139 Lise Wiik 
140 Mette Ofstad 
141 Anne Margrethe Blaker 
142 Magnus Straume 
143 Erling Laland 
144 Hans Sundsvalen 
145 Britt Gursli Tobro 
146 Jørund A. Ruud 
147 Inger Lognvik 
148 Johanne Vejrup 
149 Audun Dølen 
150 Lene Vågslid 
151 Terje Aasland 
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Aust-Agder: 
152 Tellef Harstveit 
153 Inger Løite 
154 Freddy de Ruiter 
155 Marianne Tvedt Berli 
156 Mikael Aas 
157 Laila Øygarden 
158 Helge Røed 
159 Bente Ellefsen 
 
Vest-Agder: 
160 Ånen Trygsland 
161 Odd Omland 
162 Bjarne Ugland 
163 Silje Langøy 
164 Liv Else Kallhovd 
165 Bente Levisen 
166 Toril Runden 
 
Rogaland: 
167 Eirin Kristin Sund 
168 Espen T. Hansen 
169 Gerd Rusdal 
170 Lars Anders Myhre 
171 Unn Therese Sørensen 
172 Helge Steinsvåg 
173 Reidun Marie Enge 
174 John Holvik 
175 Gunnbjørg Bruntveit 
176 Tom Tvedt 
177 Kari Nessa Nordtun 
178 Hans Sæter 
179 Nina Galta 
180 John Arne Ulland 
 
Hordaland: 
181 Gisle Handeland 
182 Magne Rommetveit 
183 Dag Ole Teigen 
184 Tove Linea Brandvik 
185 Siri Klokkerstuen 
186 Synnøve Solbakken 
187 Torill Vebenstad 
188 Nils Olav Nøss 
189 Svein Hop 
190 Astrid Kristin Selsvold 
191 Eirik Aarek 
192 Terje Ohnstad 
193 Hallgeir Utne Hatlevik 
194 Siw-Anita Lien 
195 Joril Christensen 
196 Vigdis Ravnøy 
197 Anne Gine Hestetun 
198 Jarl Høva 
199 Ruth Brudvik 
200 Odd E. Rambøl 
 

Sogn og Fjordane: 
201 Harry Mowatt 
202 Karianne Torvanger 
203 Clara Øberg 
204 Roger B Silden 
205 Åshild Kjelsnes 
206 Håkon Myrvang 
207 Kolbjørn Kastet 
208 Cecilie Thaule Løvlid 
209 Olav Lunden 
210 Jorunn Eide Kirketeig 
211 Solveig Løvik Norevik 
212 Liv Stokkenes Jacobsen 
213 Stig Tveit 
 
Møre og Romsdal: 
214 Jon Aasen 
215 Toril Melheim Strand 
216 Gudny Fagerhol 
217 Erling Vestre 
218 Svein Gjelseth 
219 Else-May Botten 
220 Bjørn Åge Oldervik 
221 Trond Seth 
222 Jeppe Jelle 
223 Tove-Lise Torve 
224 Kirsten Skaret Gulla 
225 Sissel Stokke 
226 Sofie Elisabeth Brekken 
 
Sør-Trøndelag: 
227 Berit Kapelrud 
228 Erja Lilja 
229 Oddlaug Børseth Brekken 
230 Hans Bernhard Meland 
231 Kai Nordseth 
232 Kristina S. W. Sliwa 
233 Ronny Engan 
234 Bjørn Berntsen 
235 Stig Klomsten 
236 Hanne Moe Bjørnbet 
237 Rita Ottervik 
238 Rune Olsø 
239 Ingrid Steensnæs 
240 Kjell Iversen 
241 Sissel Trønsdal 
242 Aasta Loholt 
243 Markus Skarø 
244 Tore Sandvik 
245 Martin Moholt 
246 Lars Græsli 
247 Adrian Nøttestad 
 
Nord-Trøndelag: 
248 Randi Dille 
249 Sara Kveli 
250 Rune Hallstrøm 
251 Alf Daniel Moen 

252 Gerd Janne Kristoffersen 
253 Knut Berger 
254 Tone Våg 
255 Torkil Berg 
256 Linda Linmo 
257 Roar Veiseth 
258 Reinert Eidshaug 
259 Ingvild Kjerkol 
 
Nordland: 
260 Geir Knutson 
261 Mildrid Søbstad 
262 Mathilde Heistad 
263 Ketil Rønning 
264 Øivind Silåmo 
265 Heidi Kristin Sæthre 
266 Odd Tore Fygle 
267 Anna-Kristin Ljunggren 
268 Merethe Blomstervik 
269 Gunnar Olsen 
270 Karl-Sverre Holdal 
271 Jann-Arne Løvdal 
272 Torny Pedersen 
273 Kjell-Are Johansen 
274 Martin Skjefstad 
275 Ann-Kristin Strømme 
276 Vibeke Tveit 
277 Toril Melstein 
278 Siri Vasshaug 
279 Tove Andreassen 
280 Åge Sakariassen 
 
Troms: 
281 Arild Hausberg 
282 Anita Sebulonsen 
283 Ingvild Endestad 
284 Reinhold Fieler 
285 Willy Ørnebakk 
286 Paul Dahlø 
287 Roger Ingebrigtsen 
288 Åshild Simonsen 
289 Svein Berg 
290 Kari-Anne Larsen 
 
Finnmark: 
291 Helga Pedersen 
292 Eva Nielsen 
293 Alf E. Jakobsen 
294 Ann-Kristin Engstad 
295 Geir Knutsen 
296 Christina Hætta 
297 Hagbart Grønmo 
298 Marianne Balto Henriksen 
299 Harald Larssen 
 
Svalbard: 
300 Bjørn Fjukstad 
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Landsmøtet åpnet med et kulturelt program med en syngende og politisk engasjert Bjørn Eidsvåg med band som sørget for 
en varm og fin åpning. Både delegater og observatører fikk se en inspirerende Eidsvåg som etter egne ord "satte stor pris 
på å åpne landsmøtet til det partiet som skal være med på styre landet de neste fire årene". 
 
Deretter framførte Jens Stoltenberg minnetale over partifeller som var gått bort siden forrige landsmøte. 
 
LOs leder Gerd-Liv Valla hilste landsmøte. 
 
Sosialdemokraternas partisekretær Marita Ulvskog fra Sverige hilste landsmøtet fra de internasjonale gjestene.  
 
Jan Egeland, visegeneralsekretær i FN holdt tale til landsmøtet. 
 
Jens Stoltenberg inviterte Kristian Ottosen, Gerd Ottosen og Ottosens mangeårige sekretær Grethe Frydenlund opp på 
scenen. Kristian Ottosen holdt tale i forbindelse med minnemarkeringen i forbindelse med krigens utbrudd. Jens 
Stoltenberg og Martin Kolberg takket Kristian Ottosen for talen, og opplyste at Sentralstyret i møte 31. mars hadde 
utnevnt han til æresmedlem med de rettigheter og plikter dette medførte. Jens Stoltenberg hilste deretter Landsmøtet fra 
Jens Kristian Hauge som også hadde vært invitert og foreslo å sende hilsen og blomster fra landsmøtet. 
 
Møtet fredag ble åpnet med kulturelt innslag med Jonas Fjeld. Møtet lørdag ble åpnet med et kulturelt innslag med 
Heidi Gjermundsen som sang sanger fra sin Edit Piaf-forestilling og ”Til Ungdommen” sammen med Sten Erik Kristoffersen 
på klaver. Møtet søndag ble åpnet med et kulturelt innslag med Margareth Berger og Jan Ole Kristensen. Til avslutning 
av landsmøtet urframførte Henning Kvitnes sin egen valgkampsang ”Rødt”.  
 
Landsmøtet vedtok enstemmig følgende saksliste: 
 

• Åpning 
• Konstituering 
• Godkjenning av fullmaktene 
• Godkjenning av innkallingen 
• Godkjenning av sakslista 
• Godkjenning av arbeidsordning 
• Valg av ordstyrere, sekretærer og komiteer 
• Innstilling om Beretningen 
• Innstilling fra Kontrollkomiteen 
• Innkomne forslag 
• Lovendringer 
• Den politiske situasjon 
• Program for neste stortingsperiode 
• Arbeidet i organisasjonen 
• Redaksjonskomiteenes innstillinger 
• Valg 
• Avslutning 

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

• Nytt flertall – ny solidaritet 
• Nei til privatisering av skule-Norge 
• Til kamp for arbeidstakernes rettigheter 
• 13 punkter for en effektiv og helhetlig kriminalpolitikk 
• Sats på nordområdene! 
• Økt satsing på psykiatri! 
• Den internasjonale situasjonen 
• Abortsaken 

 
I overensstemmelse med partiets vedtekter valgte landsmøtet medlemmer til Sentralstyret og Kontrollkomitè. 
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Det er i tillegg til møteprotokollen også utarbeidet en fullstendig referatprotokoll som inneholder innledningene, 
debattene, uttalelsene og alle vedtak som ble gjort på møtet.  
 
 
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 tid sittende leder og en av nestlederne/styremedlemmene, slik at begge kjønn er representert. I tillegg 
deltar en representant fra partiets sametingsgruppe med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. Landsstyrets 
medlemmer blir registrert i form av meddelelse fra det enkelte fylkesparti, som per 31.12.2006 var slik sammensatt: 
 
Fylke: Medlemmer: Varamedlemmer: 

 
Østfold Signe Øye Siv Henriette Jacobsen 
 Rune Fredriksen Svein Olav Hansen 
Akershus Sverre Myrli Kjell Håkon Leira 
 Fatima Valdes Haugstveit Torunn Skottevik 
Oslo Rune Gerhardsen Truls Wickholm 
 Gro Tvedt Andersen Anne Lise Ryel 
Hedmark Reidar Åsgård Per Kulstad 
 Anette Trettebergstuen Herdis Bragelien 
Oppland Solveig Rindhølen  Gry Haugsbakken 
 Kjetil Lundemoen Ragnar Nordgreen 
Buskerud Nina Mjøberg Ragnhild Røed 
 Vidar Lande Masrud Gharakhani 
Vestfold Sonja Mandt Bartholsen Tove Lisbeth Vasvik 
 Karl Einar Haslestad Tom Strømstad Olsen 
Telemark Terje Lien Aasland Arne Storhaug 
 Lise Wiik Lene Vågslid 
Aust-Agder May Britt Lunde Randi Gunsteinsen 
 Tellef Inge Mørland  
Vest-Agder Berit Kittelsen Eva Fuglestveit 
 Trond Henry Blattmann Øystein Olsen 
Rogaland Frode Berge Geir Løland 
 Laila Thorsen Reidun Nyborg Johansen 
Hordaland Per Rune Henriksen Hallgeir Utne Hatlevik 
 Tove Brandvik Synnøve Solbakken 
Sogn og Fjordane Tor Bremer Harald Bjarte Reite 
 Aud Kari Steinsland Cecilie Thaule Løvlid 
Møre og Romsdal John Ole Aspli Håvard Jostein Kongshaug 
 Tove-Lise Torve Sissel Stokke 
Fylke: Medlemmer: Varamedlemmer: 
 
Sør-Trøndelag 

 
Per Kristian Skjærvik 

 
Olav Huseby 

 Eva Kristin Hansen Ingvill Kvernmo 
Nord-Trøndelag Edvard Øfsti Torkil Berg 
 Anne Marit Mevassvik  
Nordland Gunnar T. Skjellvik Hugo Bjørnstad 
 Sonja Alice Steen Karin Tønder Knudsen 
Troms Bjørn Inge Mo Arild Hausberg 
 Synnøve Søndergaard Gunda Johansen 
Finnmark Ingalill Olsen Ragnhild Vassvik Kalstad 
 Steinar Pedersen Bernt Aksel Jensen 
 
I tillegg deltok Karin Yrvin og Anne Ragnhild Kjær Sti fra Kvinnepolitisk styre fram til Landsmøtet 2005, Trine Lie Larsen 
og Martin Henriksen med vararepresentantene Gro Mette Moen og Eskil Pedersen 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.   
 
03.02. – 04.02.2005 OSLO KONGRESSENTER, FOLKETS HUS, OSLO  
Møtet behandlet følgende saker: 

• Den politiske situasjon/forslag til nytt partiprogram  
• Vedtektsendringer  
• Landsmøtesaker 
• Stortingsvalget 2005 
• Landskvinnekonferansen 2005 

 
Møtet valgte følgende valgkomitè: 
 

Gerd Liv Valla - leder 
Frode Berge, Rogaland Arbeiderparti 
Gunn Olsen, Telemark Arbeiderparti 
Odd Eriksen, Nordland Arbeiderparti 
Signe Øye, Østfold Arbeiderparti 
Jan Bøhler, Oslo Arbeiderparti 
Solveig Solbakken, Aust-Agder Arbeiderparti/kvinnebevegelsen 
Edvard Øfsti, Nord-Trøndelag 
Gry Larsen, AUF 
  
Karl Erik Høegh, Partikontoret - sekretær 

 
06.04.2005 OSLO KONGRESSENTER, FOLKETS HUS, OSLO  
Møtet behandlet følgende saker: 

• Regnskap 2004 
• Innstilling på møtefunksjonærer til landsmøtet 
• Innkomne forslag til program og forslag fra Landskvinnekonferansen med innstillinger. 
• Vedtekter – innkomne forslag 
• Beretning for 2002 – 2005 
• Kjøreplan for landsmøtet 
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22.09. – 23.09.2005 OSLO KONGRESSENTER, FOLKETS HUS, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 

• Den politiske situasjon etter valget  
• Etter valget – arbeidet fremover  

 
23. – 24.04.2006 OSLO KONGRESSENTER, FOLKETS HUS, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 

• Den politiske situasjon  
• Arbeidet fram mot landsmøtet og kommunevalget i 2007 
• Regjeringens Nordområdepolitikk 
• Sosial rettferdighet  
• Landsmøte 2007 
• Nominasjon og praktiseringen av 50-prosentregelen  

 
Møtet vedtok følgende: 
Nominasjon og praktiseringen av 50-prosentregelen  
 
Landsstyret anbefaler at det tilstrebes så langt som mulig at listene settes opp med annenhvert kjønn og at man hensyntar 
vararepresentanter slik at på disse plassene skal også 50%-regelen ivaretas. For øvrig slutter landsstyret seg til de 
konklusjonene som partikontoret har reist i notatet vedr. nominasjon og forståelsen av 50-prosentsregelen. 
Partiorganisasjonen gjøres kjent gjennom eget skriv om dette samt at endringene i valgloven også blir synliggjort for 
kommune- og fylkespartiene. 
 
28. – 29.08.2006 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN 
Møtet behandlet følgende saker: 

• Den politiske situasjon 
• Arbeidet mot landsmøtet og kommunevalget, herunder organisasjons- og vedtektsspørsmål, likestilling, skolering 

og kontingentinnkreving 
• Programkomiteens forslag til utdanningspolitisk plattform  
• Programkomiteens forslag til lokalpolitisk plattform 
  

 
KONTROLLKOMITEEN 
 
I partiets vedtekter – paragraf 10, Regnskap, revisjon og kontroll, står det følgende punkt 2: ”Landsmøte velger en 
kontrollkomitè på tre medlemmer med to varamedlemmer. Komiteen står ansvarlig 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. Kontrollkomiteen skal hvert år avgi beretning til landsstyret for foregående kalenderår til landsstyret. 
Kontrollkomiteen skal legge fram sine årlige beretninger for landsmøtepreioden til landsmøtet”. 
 
I overenstemmelse med dette ble følgende valgt på Landsmøte i 2005; 
 
Medlemmer:  Ann Marit Sæbønes, leder,  Asbjørn Kristoffersen og Peter Myklebust 
 
Varamedlemmer:  Rune Tokle og Jan Dybvik 
 
 
ÆRESMEDLEMMER 
Sentralstyret har i perioden utnevnt følgende som æresmedlemmer i partiet: 
 
Erling Bolme, Porsgrunn, Gunnar Skaug, Moss, Rolf Ulsrud, Moss, Fred W. Iversen, Moss,  
Anskar Smeland, Vegårshei, Kristian Ottosen, Oslo, Mia Vikebakk, Kristiansand, Eva Olsen Høisveen, Brumunddal, Helene 
Spongberg, Brumunddal. Aage Søgaard, Brumunddal, Anna Smestad, Skjetten, Annemarie Lorentzen, Hammerfest, Sigurd 
Marcussen, Risør, Ragnar Haglund, Klavestadhaugen, Harry Engebretsen, Skjeberg, Ragnvald Martinsen, Tjodalyng, Marit 
Svarva Henriksen, Skogn, Knut Aalberg, Levanger, Johan Stølan, Kyrksærerøra, Hans Andreas Gundersen, Stokke, Solveig 
Haugland, Sandefjord, Knut Erdal, Odda og Carl Carlsen, Askim.  
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SAMARBEIDSKOMITEEN MELLOM LO OG DNA 
 
Samarbeidskomiteen hadde pr. 31.12.2006 følgende sammensetning: 
 
Fra LO: Gerd-Liv Valla, Roar Flåthen, Geir Mosti, Bente Halvorsen, Kjell Bjørndalen, Jan Davidsen, Sture Arntzen, 
Morten Øye og Stein Reegård. 
 
Fra DnA: Jens Stoltenberg, Hill-Marta Solberg, Martin Kolberg og Finn Jota. 
 
Møtene som holdes annenhver mandag, blir brukt til å gi gjensidig informasjon om det fagligpolitiske arbeidet. 
 
Av viktige saker som har blitt behandlet kan nevnes: 
 

• 1.mai 
• Faglig/politisk valgkamp 
• Nedsetting av et utvalg for å se på rammevilkårene for næringsmiddelindustrien 
• Eierskapsmeldingen 
• IA-avtalen 
• Ny regionsstruktur 

 
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 tas opp viktige fagligpolitiske saker. 
Frokostmøtene har en god oppslutning fra 50 personer til over 200.  
 
 
SENTRALSTYRET 
 
SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING 
Landsmøtet 2005 valgte følgende som medlemmer av Sentralstyret: 
Jens Stoltenberg – leder, Hill-Marta Solberg – nestleder, Martin Kolberg – sekretær,  
Kjell Bjørndalen, Trond Giske, Odd Kr. Reme, Dag Terje Andersen, Sylvia Brustad,  
Jan Bøhler, Mette Gundersen, Roger Hansen, Bjarne Håkon Hanssen, Anniken Huitfeldt, Saera Khan, Anne-Grete Strøm- 
Erichsen, Gerd-Liv Valla, Jan Davidsen og Inger-Christin Torp. 
 
I tillegg deltar leder i Kvinnepolitisk nettverk, Karita Bekkemellem og AUFs leder, Gry Larsen (fra 30.10.2006 Martin 
Henriksen) i Sentralstyret med fulle rettigheter. 
VIRKSOMHETEN 
Sentralstyret har i perioden 01.01.2005 – 31.12.2006 holdt 35 møter, behandlet 245 saker og vedtatt følgende uttalelse: 
 
I møte i Bergen 20. – 21.06.2005:  
 
Skape og dele 
Erklæring for en ny kurs - Arbeiderpartiets utgangspunkt for en flertallsregjering 
 
Arbeiderpartiet går til valg på å danne en flertallsregjering. Vi ønsker en annen samfunnsutvikling, og en ny kurs for 
Norge. Tiden har kommet for å styrke det vi skaper sammen framfor å gi nye, store skatteletter. Vi vil ha en 
flertallsregjering som kan gi Norge trygghet, langsiktighet og forutsigbarhet, i stedet for nye år med vingling og 
usikkerhet. Vi vil bygge landet videre, ikke selge felleskapets verdier og eiendommer.   
 
Vi vil skape verdier, og vi vil fordele dem rettferdig. Samfunn som er gode til å dele blir også gode til å skape. Økt 
internasjonal konkurranse skal vi møte med kunnskap og kompetanse. Norske råvarer skal i større grad videreforedles i 
Norge. Da trenger vi en aktiv nærings- og distriktspolitikk. Vi trenger milliardinvesteringer i utdanning og forskning. Vi 
trenger opprusting av veinettet, jernbanen og nedslitte sykehus og skoler. Vi vil ha et aktivt inntektspolitisk samarbeid og 
en finanspolitikk som sikrer arbeid til alle. En ny regjering skal ha en politikk for mer sosial rettferdighet. Vi vil 
motarbeide intoleranse og diskriminering.   
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En ny regjering skal føre en økonomisk politikk som sikrer næringslivets konkurranseevne og lav prisstigning, slik at vi 
kan opprettholde verdiskaping og velferd også på lang sikt. Det totale skatte- og avgiftsnivået skal holdes på 2004-nivå. 
Reformer og nye tiltak skal gjennomføres innenfor ansvarlige økonomiske rammer i de årlige budsjetter. Vi vil 
kontinuerlig forbedre og fornye offentlig virksomhet i samarbeid med de ansatte, slik at den hele tiden tilpasses folks 
behov.  
 
I en flertallsregjering vil Arbeiderpartiet særlig prioritere: 
 

I. Aktiv politikk for framtidas arbeidsplasser 
Vi vil ha en offensiv næringspolitikk som trygger arbeidsplasser og bidrar til å skape nye. Norsk forskning må økes til 
tre prosent av bruttonasjonalprodukt. Vi vil særlig satse på områder der vi har naturgitte fortrinn eller særskilte 
muligheter. Vi vil utvikle petroleumsvirksomheten i nord. Arbeiderpartiet vil bygge ut høyhastighets telenett i hele 
landet, og bruke betraktelig mer naturgass innenlands på en miljøvennlig måte. Rammene for Innovasjon Norge skal 
økes. 
 
II. Et arbeidsliv med plass til alle 
Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet, og vanskeligere å støte ut folk. Vi vil omgjøre 
vedtakene om økt adgang til midlertidige ansettelser, lengre arbeidsdager og økt overtidsbruk. Og vi vil gå imot kutt i 
sykelønna. Vi vil rette opp kuttene i dagpengene for arbeidsledige og innføre en garanti overfor ungdom under 25 år, 
slik at de sikres rett til arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak. For å bidra til et bedre organisert arbeidsliv vil 
vi øke fagforeningsfradraget til minst det dobbelte av dagens nivå. 
 
III. Kvalitet for alle – nei til privatisering 
Vi vil utvide skoleuken i barnetrinnet til minimum 28 timer og øke kunnskapsnivået, særlig i norsk, matte og engelsk. 
Kontaktlærere i grunnskolen skal ikke ha ansvar for mer enn 15 elever. Arbeidet med å pusse opp skolebygg skal 
styrkes. Vi vil utvikle og forbedre yrkesfagene slik at det store frafallet går kraftig ned, og gjøre læremidlene i 
videregående skole gratis. Vi vil starte opp arbeidet for skolemåltid ved å innføre ordninger med gratis frukt og 
grønnsaker i skolen og ha fysisk aktivitet hver dag. Arbeiderpartiet sier nei til kommersielle privatskoler, og vil 
stramme inn privatskoleloven. 
 
IV. Trygg alderdom 
Vi vil gjøre eldreomsorgen bedre ved å gi kommunene mer penger og ved å rette opp den økonomiske ubalansen i 
kommunesektoren. Slik får kommunene råd til bedre bemanning og mer tid til den enkelte eldre. Arbeiderpartiet sier 
nei til å legge omsorg for eldre ut på anbud. Vi sier nei til kommersiell eldreomsorg. Det skal bli lettere for eldre 
arbeidstakere å stå i jobb, og å kombinere arbeid og pensjon. Vi vil gjøre pensjonssystemet tryggere og mer rettferdig, 
og særlig sikre kvinner rett til en god pensjon. 
 
V. Verdens beste og mest rettferdige helsevesen 
Sykehusene må få mer penger slik at flere pasienter behandles og ventetidene kortes ned. Vi vil sikre nærhet til 
akuttfunksjoner og fødetilbud. Egenandeler skal holdes på et lavt nivå. Vi vil forbedre tilbudet til psykisk syke og 
redusere ventetiden for behandling i barne- og ungdomspsykiatrien. Vi vil behandle flere med rusproblemer, og satse 
sterkere på et godt ettervern. Vi vil modernisere loven om bioteknologi slik at vi kan bruke stamcelleforskning for å 
bekjempe alvorlige sykdommer. Vi vil sikre gravide kvinners rett til ultralyd. 
 
VI. Tid til barn 
Alle skal ha en lovfestet rett til barnehageplass av god kvalitet til maksimalt 1750 i måneden. Vi vil utvide 
fødselspermisjonsordningen, med særlig vekt på den øremerkede pappa-permisjonen. Målet er 15 måneders permisjon 
med 80 prosent lønn, hvor 3 måneder er forbeholdt hver av foreldrene. Vi vil arbeide for ammefri med lønn for 
kvinner som ammer. Vi vil innføre gratis korttidsbarnehage med norskopplæring for alle barn i områder med stor 
andel minoritetsspråklige barn. 
 
VII. Økt likestilling 
Kvinner og menn skal ha samme muligheter. Vi har kjempet frem juridisk likestilling på mange områder. Nå vil vi ha 
reell likestilling. Vi vil ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Deltidsansatte som ønsker det, skal få utvidet sin stilling 
til heltid ved nyansettelser. I samarbeid med partene i arbeidslivet vil vi arbeide for å likestille turnusarbeid med 
skiftarbeid. 
 
VIII. Det store kulturløftet 
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Vi vil øke bevilgningene til kunst og kultur kraftig, slik at de i 2014 utgjør om lag en prosent av statsbudsjettet. Alle 
barn som ønsker det skal få tilbud om plass i kulturskole, og utvide den kulturelle skolesekken. Alle skal ha tilgang 
på kulturopplevelser blant annet gjennom økt satsing på teater, biblioteker, øvingslokaler, korps, kor og annet frivillig 
kulturarbeid. Samtidig vil vi ha en offensiv satsing for å utløse det store potensialet i kulturbaserte næringer, særlig 
innenfor film, musikk og design. 
 
IX. Bedre vei, buss og bane 
Vi vil øke satsingen både på vei, jernbane og kollektivtrafikk over hele landet. Vi vil de neste ti årene hvert år bruke 2 
milliarder kroner mer på vei, bane og kollektivtrafikk enn det regjeringen har lagt opp til i sine planer. Det vil 
redusere køer og forurensning, bedre næringslivets konkurranseevne og redusere presset for mer 
bompengefinansiering. 
 
X. Miljø 
Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken. Vi vil oppfylle Norges internasjonale forpliktelser til reduksjon i 
utslipp av klimagasser. Vi vil sikre det biologiske mangfoldet. Vi vil opprette et friluftsfond for å kjøpe attraktive 
friarealer og strandområder til allmennhetens bruk. Vi vil sikre en god, allmenn tilgjengelighet til jakt, fiske og 
friluftsliv. Tiden for de store vannkraftsutbyggingene er forbi. En ny regjeringen bør ha en aktiv og offensiv 
nordområdepolitikk.   
 
XI. Bygge – ikke selge landet 
Arbeiderpartiet vil beholde fellesskapets eierskap til naturressurser som vannkraft, fisk og petroleum, og til viktige 
offentlig eide selskaper. Våre energiressurser skal være hele folkets eie. Derfor vil vi opprettholde det offentlige 
eierskapet i kraftsektoren og ordninger for hjemfall av kraftverk. Strømnettet er en viktig del av den offentlige 
infrastrukturen. Vi sier nei til delprivatisering eller salg av Statkraft eller Norsk utmark og vil opprettholde det 
statlige eierskapet i Statoil og Hydro.  
 
XII. Ny internasjonal solidaritet 
Vi vil øke bistanden kraftig, til minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekt. Norge skal påta seg en ledende rolle i 
arbeidet med å vaksinere verdens barn, og med å bekjempe hiv/aids på verdensbasis. Vi skal ha større deltakelse i FNs 
operasjoner for fred. Vi vil være en pådriver for nye internasjonalt forpliktende klimaavtaler når Kyoto-avtalen går 
ut. 
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FASTE UTVALG 
 
KOMMUNALPOLITISK FORUM 
 
Oppnevnt på sentralstyremøte 16.01.2006. 
 
Det kommunalpolitiske arbeidet de siste årene har hatt en struktur som har gjort at arbeidet har vært mer fragmentert 
enn hva som er hensiktsmessig. Det har vært for mange arenaer og fora uten gjensidig representasjon. Det kommunal 
politiske arbeidet har særlig to funksjoner: 
 

• Koordinering av arbeidet mellom Aps representanter i Stortingsgruppa og i KS samt kontakten med de tillitsvalgte 
i fagforbundet. Utvikling av politikk som legger føringer for hvordan Ap skal opptre i kommunene. 

 
• En ny struktur er særlig nødvendig nå som vi også har regjeringsmakt. Det foreslås derfor at det opprettes et 

kommunalpolitisk forum hvor hovedhensikten er å koordinerer det løpende arbeidet. Når det gjelder politikk-
utvikling bør sentralstyret nedsette utvalg når det er spesielle kommunalpolitiske saker som trenger sentrale 
føringer.   

 
Mandat:  
Kommunalpolitisk forum skal koordinere og drøfte Arbeiderpartiets kommunalpolitiske arbeid, og Stortingsgruppa har 
ansvaret for å administrere forumet. 
 
Arbeidsoppgaver: 
Gjennomføre spørreundersøkelser og høringer blant ordførere og gruppeledere. 
Drøfte aktuelle kommunalpolitiske temaer. 
Foreslå overfor sentralstyret å nedsette mindre arbeidsgrupper som skal utrede aktuelle politiske temaer. 
Arrangere ordførerkonferansen. 
 
Medlemmer: 

Dag Terje Andersen – leder 
Jørund Ruud, Telemark 
Halvdan Skard – KS 
Ketil Rønning, Nordland 
Solveig Kvidal 
Tor Ottar Karlsen, Buskerud 
Jan Davidsen – Fagforbundet 
Gerd Kristiansen, Fagforbundet 
Rune Opstad – sekretær 
Sindre Beyer, kommunalsekretær partikontoret 

 
Kommunalfraksjonen tiltrer utvalget, kommunalpolitisk forum nedsetter eget arbeidsutvalg. 
 
INTERNASJONALT UTVALG 
 
Oppnevnt på sentralstyremøte 16.01.2006. 
 
Mandat: 
Internasjonalt utvalg skal koordinere partiets internasjonale arbeid og arbeide etter en vedtatt strategi. Utvalget skal 
fungere som rådgivende for våre utøvende utenrikspolitikere, samt koordinere arbeidet i regjering, sentralstyre og 
partiorganisasjon. Utvalget skal løpende komme med innspill til sentralstyret om aktuelle saker. Utvalget skal bygge 
nettverk også til andre miljøer som er opptatt av internasjonale spørsmål. 
 
Utvalget skal også bidra til å utarbeide informasjonsmateriell og bakgrunnsstoff til partiledelsen, sentralstyret og 
partiorganisasjonen på internasjonale spørsmål. Det skal diskutere strategi og deltakelse i forhold til Arbeiderpartiets 
internasjonale nettverk. Det skal bistå partiorganisasjonen og andre miljøer i form av innledninger og skolering, samt 
bidra til økt engasjement. Utvalget skal også bidra til å arrangere konferanser og seminarer, samt med kompetanse og 
bistand til internasjonale prosjekter. 
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Medlemmer: 

Olav Akselsen - leder 
Odd Kristian Reme, sentralstyret 
Liv Tørres, Norsk Folkehjelp 
Astrid Huitfeldt, AUF 
Ingunn Yssen, LO 
Sverre Lodgaard  
Geir Knutson, Nordland Ap 
Monica Lunde, Oppland Ap 
Sonja Bakken, Vestfold Ap 
Gunnar Krogstad, Sør-Trøndelag Ap 
Nadeem Butt, Oslo Ap 

 
Utenriks- og forsvarsfraksjonen, politisk ledelse i Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet tiltrer utvalget 
 
SAMEPOLITISK RÅD 
 
Sentralstyret valgte i sitt møte 08.05.2006 etter innstilling fra den 5. ordinære samepolitiske konferanseni Tromsø nytt 
samepolitisk råd, jfr. retningslinjene for det samepolitiske arbeidet i DnA,   
for perioden 2006 – 2008: 
 

Karin A. Karlsen, valgkrets 7, Nord-Troms – leder  
Åge Nils Haugen, valgkrets 13, Sør-Norge    
Tove-Lill Labahå Magga, valgkrets 1, Varanger 
Tom Kappfjell, valgkrets 12, Sørsameområdet 
Berit Kristine Hætta, valgkrets 4, Kautokeino 
Siv Sara, valgkrets 10, Nordre Nordland       
Geir Johnsen, valgkrets 9, Sør-Troms     
 
Svein Bjørn Aasnes, partikontoret – sekretær 

 
Følgende tiltrer rådet med fulle rettigheter: 

Egil Olli, leder i sametingsgruppa  
Dag Terje Andersen, samepolitisk talsmann i kommunalfraksjonen, stortingsgruppa 
Berit Oskal Eira, statssekretær for samepolitiske saker, Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

 
ELDREPOLITISK UTVALG 
 
Oppnevnt på sentralstyremøte 16.01.2006. 
 
Mandat: 
Eldrepolitisk utvalg skal ha særlig ansvar for Arbeiderpartiets arbeid mot den eldre del av befolkningen. Utvalget skal 
særlig ha et organisatorisk ansvar, og bidra til at det organiseres eldrepolitiske nettverk i fylkespartiene som kan være 
aktive i valgkampen i 2007. 
 
Utvalget skal videre følge den eldrepolitiske debatten, og komme med innspill til partiets organer i eldrepolitiske 
spørsmål. Det skal være et kompetanseorgan for sentralstyre, stortingsfraksjon og regjering i eldrespørsmål. Utvalget 
har ansvar for at det avholdes en årlig eldrekonferanse med representanter fra fylkespartiene. Denne konferansen skal 
ha både et politisk og et organisatorisk innhold.  
 
Medlemmer: 

Per Kleppe, leder 
Tove Haug, LO 
Peter F. Hjort, Bærum 
Rigmor Aasrud, Oppland, Helse- og omsorgsdepartementet 
Tone Tellevik Dahl, BU-leder, Sagene, Oslo 
Håkon Olsen, Porsgrunn, eldrepolitiker, tidl. varaordfører 
Odny Bang, Nordland 
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Nils Totland, Akershus 
Herlof Gjerde, Oslo 
 
Kristine Joy Nordenson og Ove Karolin, partikontoret - sekretær 
 

Helse- og omsorgsfraksjonen i Stortinget tiltrer utvalget 
 
 
ARBEIDSGRUPPER  
 
VALGKOMITE FOR LANDSMØTET 
 
Valgt på sentralstyremøte 24. – 25. 01.2005: 
 

Gerd Liv Valla - leder 
Frode Berge, Rogaland  
Gunn Olsen, Telemark  
Odd Eriksen, Nordland  
Signe Øye, Østfold  
Jan Bøhler, Oslo  
Solveig Solbakken, Aust-Agder /kvinnebevegelsen 
Edvard Øfsti, Nord-Trøndelag 
Gry Larsen, AUF 
  
Karl Erik Høegh, partikontoret - sekretær 

 
VALGKOMITÈ FOR KONSTITUERING AV DEN NYE STORTINGSGRUPPEN 
 
Valgt på sentralstyremøte 13.09.2005: 
 
I henhold til §12.12 i partiets vedtekter har Sentralstyret ansvar for å konstituere den nye gruppa i Stortinget. Følgende 
valgkomité ble valgt: 
  
Martin Kolberg - leder 
Hill-Marta Solberg 
Gerd-Liv Valla, LO 
Karita Bekkemellem, Møre og Romsdal 
Gry Larsen, AUF 
Jorodd Asphjell, Sør-Trøndelag 
Eva Nilsen, Finnmark 
Per Rune Henriksen, Hordaland 
Knut Storberget, Hedmark 
Jan Bøhler, Oslo 
 
Lars Erik Flatø, sekretær 
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STYRINGSGRUPPE FOR KVINNENETTVERKET 
 
Valgt på sentralstyremøte 25.04.05. 
Partiets kvinnebevegelse er etter vedtakene på landsmøtet inne i en overgangsperiode som varer til årsmøtene i våre 
fylkespartier er avholdt neste gang. De kvinnepolitiske styrer som er valgt i fylkespartiene vil sitte fram til neste 
fylkesårsmøte blir avholdt, selv om arbeidsformen vil endres i tråd med landsmøtets vedtak. 
Etter landsmøtets vedtak skal sentralstyre sette ned en styringsgruppe, som skal lede det kvinnepolitiske nettverket. Leder 
av styringsgruppa er valgt av landsmøtet allerede. 
 
En vil derfor foreslå at den sentrale styringsgruppen for kvinnenettverket velges for et år, dvs. funksjonstid til 1. april 
2006. Fra 2006 vil det være riktig at et antall ansvarlige ledere av nettverket på fylkesplan blir styringsgruppen 
sentralt.  
 
Fra dagens kvinnepolitiske styre har alle så nær som to sagt seg villige til å sitte i styringsgruppa, og den valgte 
sekretæren blir ansatt.  
 
En vil foreslå at de nåværende medlemmer av kvinnepolitisk styre som har sagt seg villig til å fortsette i en 
styringsgruppe, og er interessert i å bygge opp det kvinnepolitiske nettverket, fortsetter i et år. Det suppleres med to 
personer til erstatning for de to som går ut. Sekretæren erstattes ikke. 
 
I april 2006 når en skal velge en ny styringsgruppe, vurderes størrelsen på styringsgruppa. 
 
Medlemmer: 
Karita Bekkemellem Orheim ble valgt av landsmøtet for landsmøteperioden. 
 
For en funksjonstid på et år velges: 
 

Solveig Solbakken, Aust Agder 
Hildur Fallmyr, Nord-Trøndelag  
Bente E Lilleøkseth, Hedmark 
Karen Irene Stangeland, Rogaland 
Siri Hov Eggen, Akershus 
Siv Førde, Sogn og Fjordane 
Lubna Jaffery, Hordaland 
Laila Gustavsen, Buskerud            
Mildrid Søbstad, Nordland            
Maja Foss Five, AUF 
Helle Solberg, Oslo 

 
Valgt på sentralstyremøte 08.05.2006. 
 
Kvinnenettverket har etter vedtakene på landsmøtet april 2005 vært inne i en overgangsperiode. I sak 54/05 25.04.05 
oppnevnte sentralstyret styringsgruppen for et år, dvs. en funksjonstid til 1. april 2006. Overgangsperioden skulle vare til 
årsmøtene/ekstraordinære årsmøter i fylkespartiene ble avholdt.  
Sentralstyret bestemte at det fra 2006 skulle oppnevne et antall ledere av nettverket på fylkesplan som sentral 
styringsgruppe. Størrelsen vurderes april 2006.  
Karita Bekkemellem leder Kvinnenettverket fram til landsmøtet 2007.  
  
Styringsgruppene på fylkes– og sentralt nivå skal være operative organer som skal bidra til å oppfylle formålet med 
Kvinnenettverket: 
 
Pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden i Arbeiderpartiet som helhet og i den offentlige debatten.  
Rekruttere, skolere og motivere alle kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig til lederposisjoner.  
Styringsgruppa sentralt skal også ivareta forpliktelsene og ansvaret Arbeiderpartiet har overfor kvinnebevegelsen i 
Sosialistinternasjonalen, PES, SKN og i forhold til ”Kvinner Kan” - kursene internasjonalt.  
  
For en funksjonstid på 1 år, fram til mai 2007, ble oppnevnt; 
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Medlemmer: 

Liselotte Heiberg, Troms - region Nord 
Gry Haugsbakken, Oppland - region Midt 
Siv Jacobsen, Østfold - region Øst 
Kari Henriksen, Vest-Agder - region Sør 
Tove Lise Torve, Møre og Romsdal  - region Vest  
Rupinder Bains, Oslo 
Maja Foss Five, Telemark - AUF 

 
ARBEIDERPARTIETS ORGANISASJONSPANEL 2005-2007 
 
Valgt på sentralstyremøte 20. – 21. juni 2005: 
 
Fra partilagene; 

Petter Saltsten, Hedmark 
Solveig Robstad, Vest-Agder 
Tove Lise Torve, Møre og Romsdal 

 
Fra kommunepartiene; 

Inger Jacobsen, Østfold 
Tor Mortensen, Finnmark 
John Holvik, Rogaland 

 
Fra fylkespartiene; 

Merete Andreassen, Hordaland 
Randi Ness, Nord-Trøndelag 
Sigmund Vereide, Sogn og Fjordane 

 
Fra fylkessekretærene; 

Håvard Fossbakken, Buskerud 
Merete Orholm, Oslo 
Bernt Sønvisen, Troms 

 
Fra fagbevegelsen; 

Robert Rene Hansen, Østfold/LOs organisasjonsavdeling 
Irene B. Ingebretsen, LOs distriktssekretær i Telemark 

 
Fra kvinnenettverket; 

Siri Hov Eggen, Akershus 
Herdis Bragelien, Hedmark 

 
Fra AUF; 

Tord Dale, Sogn og Fjordane 
Maja F. Five, Telemark/Vest-Agder 

 
Fra veiledernettverket; 

Reidar Stangnes, Oppland 
May Britt Lunde, Aust-Agder 

 
Fra kommunale- og fylkeskommunale organer; 

Karl Einar Haslestad, Vestfold 
Eivind Undrum Jacobsen, Nordland 

 
Fra stortingsgruppa; 

 Jorodd Asphjell, Sør-Trøndelag 
 

-  18  - 



Beretning for perioden 01.01.2005 – 31.12.2006 
 
Petter Saltsten, Hedmark, Siri Hov Eggen, Akershus, Inger Jacobsen, Østfold og Eivind Undrum Jacobsen, Nordland har 
trukket seg under panelets arbeid. Disse er erstattet med; Eirik Sivertsen, Hordland, Siv Jacobsen, Østfold,  Wenche 
Paulsrud , Akershus og Jan Otto Langmoen, Hedmark. 
 
POLITISKE FORBEREDELSER TIL LANDSMØTET 
 
a) Komité for utdanningspolitisk dokument/program 
 

Anniken Huitfeldt – Sentralstyre - leder 
Roger Ingebrigtsen, Troms 
Gunn Imsen, Sør-Trøndelag 
Omar Mekki, Hordaland   
Pakshan Ahmadi, Oslo 
Jette Christensen, AUF 
Tor Arne Solbakken, LO 

 
Sekretærer: 

Kristine Nordenson, partikontoret og Gunn Lyngvær, stortingsgruppa. 
 
b) Komité for lokalpolitisk plattform 
 

Dag Terje Andersen, sentralstyret - leder 
Synnøve Klemetsrud, Oppland 
Kjetil Rønning, Nordland 
Unn Therese O. Sørensen, Rogaland 
Helge Røed, Aust-Agder 
Gerd Kristiansen, Fagforbundet 
Terje Moe Gustavsen, Akershus  

  
Sekretærer: 
Sindre Fossum Beyer og Snorre Wikstrøm, begge fra partikontoret. 
 
c) Nordområdeutvalg: 
 

Hill-Marta Solberg, sentralstyret - leder 
Bjørn Inge Mo, Troms 
Linda Randal, Finnmark 
Kjetil Skogrand, Oslo (UD) 
Berit Brørby, Stortingsgruppa 
Gunnar Skjellvik, Nordland 
Rune Rafaelsen, Finnmark (leder, Barentssekretariatet) 
Inger Cecilie Jørstad, sametingsgruppa 
Martin Henriksen, AUF 

 
Sekretærer: 

Bernt Sønvisen, fylkessekretær i Troms Arbeiderparti, Ola B. Mansåker, stortingsgruppa og Jardar Flaa, 
stortingsgrupa. 
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KVINNEPOLITISK STYRE / KVINNENETTVERKET 
 
Landsmøte 2002 valgte i overenstemmelse med partiets vedtekter – følgende som medlemmer i det sentrale 
kvinnepolitiske styret: 
Karita Bekkemellem Orheim, leder, Anne Ragnhild Kjær Sti, nestleder, Karin Yrvin, sekretær, Siri Hov Eggen, Hildur N. 
Fallmyr, Siv Førde, Marit Gilleberg, Lubna Jaffrey, Karen Irene Stangeland, Solveig Solbakken og Rita West. 
 
Det har fra januar 2005 til landsmøtet april 2005 vært avholdt 2 ledermøter  
 
Den 37. Landskvinnekonferansen ble arrangert i Folkets Hus, Oslo, 12. – 13. februar 2005. 
 
Kvinnepolitisk styre har fra januar 2005 til landsmøtet april 2005 hatt 3 møter, samt en telefonkonferanse 
 
Fram til 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 Irene Stangeland som vararepresentanter. 
 
KVINNENETTVERKET 
 
Landsmøtet 7. – 10. april 2005 valgte Karita Bekkemellem Orheim som leder av kvinnenettverket for landsmøtetperioden. 
 
Sentralstyret valgte på sitt møte 25. april 2005 følgende til å sitte i styringsgruppa for kvinnepolitisk nettverk med en 
funksjonstid på et år: Solveig Solbakken – Aust-Agder, , Hildur Fallmyr – Nord-Trøndelag, Bente Elin Lilleøkseth – 
Hedmark, Karen Irene Stangeland – Rogaland, Siri Hov Eggen – Akershus, Siv Førde – Sogn og Fjordane, Lubna Jaffery 
Fjell – Hordaland, Laila Gustavsen – Buskerud og Mildrid Søbstad – Nordland. I tillegg ble Maja Foss Five valgt fra 
AUF. 
 
Kvinnenettverkets første gruppe har hatt 4 møter i perioden april 2005 til mai 2006, hvor av to arbeidssamling over to 
dager. En rekke saker er behandlet, bl.a.: Lederskolering og motivasjon,  Kvinneperspektivet i en rød-grønn regjeringn, 
Evaluering av Women Can do It kursene på , Vest Balkan, Toppskolering av kvinnelige ledere, Kvinnero, Mangfold, 
Menneskehandel 
 
Sentralstyret valgte på sitt møte 8. mai 2006 følgende til å sitte i styringsgruppa for kvinnettverket med en funksjonstid 
på 1 år, fram til mai 2007: 
 

Liselotte Heiberg, Troms  - region Nord  
Gry Haugsbakken, Oppland - region Midt 
Siv Jacbosen, Østfold - region Øst 
Kari Henriksen, Vest-Agder - region Sør 
Tove-Lise Torve, Møre og Romsdal - region Vest 
Rupinder Bains, Oslo 
Maja Foss Five, AUF 

 
Styringsgruppen  har hatt 3 møter fra mai til desember 2006. Det har vært et stort fokus på å arbeidet med den nye 
rollen som et nettverk har og arbeidsform i nettverket både sentralt og lokalt.  Det ble avholdt en samling for 
fylkeslederne av Kvinnenettverket på Sørmarka  dato 19.-20. oktober 
 
Det er utarbeidet en Handlingsplan for likestilling i Arbeiderpartiet slik landsmøtet i 2005 ba om. Fylkene er blitt 
oppfordret til også lage handlinger i fylkene. 
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ARBEIDSGRUPPER 
Følgende arbeidsgrupper har vært i arbeid i perioden: 
2005-06: Handlingsplan for likestilling 
Laila Gustavsen, Siri Hov Eggen, Bente Elin Lilleøkseth og Maja Foss Five 
 
2005-06: Skoleringsopplegg 
Siv Førde, Solveig Solbakken, Mildrid Søbstad og Hildur Fallmyr. 
 
2006-utover: Prosjektgruppe KS ”Hvordan øke andelen kvinner i kommunesektorens politiske maktposisjoner?” 
Siri Hov Eggen, Akershus og Maja T. Berli, Aust-Agder.  
 
2006-utover i 2007: ”Ny familiepolitikk” 
Marianne Aasen Agdestein, Eli Anne Hole, Laila Gustavsen, Tove-Lise Torve, Trine Lise Sundnes, Kristine J. Nordenson, 
Rupinder Bains Gro Tvedt Andersen, Marthe S. Lund og Gro Axelsen. 
 
INTERNASJONALT ARBEID 
Kvinnenettverket har deltatt i Sosialdemokratiske Kvinner i Norden (SKN), vår europeiske 
sammensluttning;”PES Women´s Standing Comittee og  i Sosialistinternasjonalens kvinneorganisasjon SIW. Karin Yrvin har 
vært valgt inn I Pes Womens Executive board/Bureau fra april 2006 til september 2007. 
 
KVINNER KAN – demokratibygging internasjonalt 
Demokratibyggingsprosjektene i samarbeide med Norsk Folkehjelp har økt i omfang og utbredelse de siste årene. 
Programmet finnes  nå i nærmere 20 land både i Europa, Asia og Afrika. I tillegg har det vært kurs for 
innvandrerkvinner i Norge. Prosjektene er støttet av Utenriksdepartementet og kvinner på grunnplanet i Arbeiderpartiet 
har vært kursledere på prosjektet.  
 
RACHEL GREPP-HEIMEN 
Etter landsmøtet i april 2005 ble Kvinnebevegelsen slått sammen med partiorganisasjonen, Sentralstyret overtar ansvaret 
for Rachel Grepp-Heimen. 
 
På Sentralstyremøte 22. mai 2006 ble et nytt styre av Rachel Grepp-Heimen valgt, men en funksjonstid for stifelsens 
styre på 2 år. Inger-Grethe Solstad, leder, Lotte Grepp Knutsen, nestleder og Hilde Lydvo, styremedlem, samt varamedlem 
Lise Sørum. 
 
13. november 2006 ble nye vedtekter for Rachel Grepp-Heimen vedtatt på sentralstyremøtet. 
 
 
PARTIETS REPRESENTASJON I STYRER OG KOMITEER M.M. 
 
Per 31.12.2006: 
 
Stortingsgruppas styre:  

Martin Kolberg 
Karl Erik Høegh, møterett. Fra 01.11.06: Rune S. Opstad. 
Tommy Skar, møterett. Fra 01.09.06: Sindre Fossum Beyer. 

 
AOF’s Forretningsutvalg:  

Karl Erik Høegh, styremedlem 
 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks styre:  

Karl Erik Høegh, nestleder.  
Britt Schultz, varamedlem. 

 
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforenings styre:  

Karl Erik Høegh, varamedlem.   
Partilovnemnda: 
 Karl Erik Høegh, medlem 
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PARTIKONTORET 
 
Følgende personer var pr. 31.12.2006 knyttet til partikontoret: 
  
Politisk stab: 

Martin Kolberg, partisekretær, Rune S. Opstad, kontorsjef, Sindre Kåre Fossum Beyer, informasjonssjef, Eva Amble 
Larsen, pressesjef, Karl Erik Høegh, politisk rådgiver, Karin Yrvin, politisk rådgiver,  Britt Schultz, politisk rådgiver, 
Finn Jota, politisk rådgiver, Roar Thun, politisk rådgiver, Kristine Joy Nordenson, politisk rådgiver, Svein Bjørn Aasnes, 
politisk rådgiver, Ove Karolin, politisk rådgiver, Ingrid Sagranden, politisk rådgiver, Kathrine Raadim, politisk rådgiver 
(fødselspermisjon pr. 31.12.2006), Snorre Wikstrøm, politisk rådgiver,  Gro Axelsen, politisk rådgiver, Svein Bugge 
Persson, politisk rådgiver, Maria Hevzy, politisk rådgiver,  Monica Volden Sivertsen, politisk rådgiver. 

  
Administrativ stab: 

Hege Bogfjellmo, økonomileder, Aslak Berg, dataansvarlig, Brit Axelsen, personalrådgiver 
 
Øvrige adm. ansatte:    

Trond Grøtting, Tone Hemli, Lise Nyland, Liv Merete Svendsrud, Stig Morønning, Lise Sørum, Tone Bråten, Karin 
Korslund, Marita Håkonsen Øverby og Kamuran Filizer. 

  
Følgende har sluttet i perioden: 

Bodil Kiil gikk av med pensjon pr. 1. mars 2006.  
 

Det er i perioden ansatt ny kontorsjef – Rune S. Opstad samt to nye rådgivere - Kristine Joy Nordenson (utredning) og Gro 
Axelsen (likestilling/organsiasjon).  
 
FYLKESSEKRETÆRER 
Ansatt av Det norske Arbeiderparti 
 
Østfold:  Bjørn Eriksen 
Akershus:  Marit Wikholm 
Hedmark:  Grethe Mikaelsen og Kamilla Thue 
Oppland:  Knut Arne Vassdokken (vikarierer for Kristin Crawford) 
Buskerud:   Håvard Fossbakken 
Vestfold:  Rolf Sætre 
Telemark:  Harald Olsen 
Aust-Agder:  Per Åge Nilsen 
Vest-Agder  Aina Adriansen 
Rogaland:  Kjell Sund 
Hordaland.  Roald Kvamme og Stian Nyhus 
Sogn og Fjordane:  Eirik Aarek (vikar for Ingrid Heggø) 
Møre og Romsdal:  Håvard J. Kongshaug (vikar for Egil T. Ekhaugen) 
Sør-Trøndelag:  Tore Nordseth og Rannei Mesloe (vikar for Jorodd Asphjell) 
Nord-Trøndelag:  Elisabeth Helmersen 
Nordland:  Tor Arne Ljunggren og Tove Bjørkmo  
Troms:  Bernt Sønvinsen 
Finnmark:  John Erik Pedersen 
Oslo:  Rune Tokle, valgt på årsmøte i Oslo Arbeiderparti 
 
Synnøve Brenden Klemetsrud (Oppland) har permisjon fra 23.10.1999. Hun er ordfører i  Lillehammer. Åge Tovan 
(Akershus) har permisjon fra 22.10.2003. Han er ordfører i Lørenskog. 
Jorodd Asphjell har permisjon fra 1.10.2005. Han er valgt inn som stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag. Ingrid Heggø 
har permisjon fra 1.10.2005. Hun er valgt inn som stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane. Kristin Crawford har 
fødselspermisjon fra 23.12.2005. 

 
ÅRSMØTER I FYLKESPARTIENE 
 
Fylke 2005 2006 

-  22  - 



Beretning for perioden 01.01.2005 – 31.12.2006 
 
Østfold Trond Giske Jens Stoltenberg 
Akershus Hill-Marta Solberg Johnas Gahr Støre 
Oslo  Martin Kolberg 
Hedmark Dag Terje Andersen  Odd Eriksen 
Oppland Jens Stoltenberg Dag Terje Andersen 
Buskerud  Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 
Vestfold Britt Hildeng Hill-Marta Solberg 
Telemark  Jens Stoltenberg 
Aust-Agder Tore Nordtun Trond Giske 
Vest-Agder Martin Kolberg Knut Storberget 
Rogaland Jens Stoltenberg Hill-Marta Solberg 
Hordaland Martin Kolberg Helga Pedersen 
Sogn og Fjordane Tore Hagebakken Jens Stoltenberg 
Møre og Romsdal Jens Stoltenberg Knut Storberget 
Sør-Trøndelag Jens Stoltenberg Sylvia Brustad 
Nord-Trøndelag  Bjarne Håkon Hanssen 
Nordland Hill-Marta Solberg Odd Eriksen 
Troms Bjarne Håkon Hanssen Anne-Grete Strøm-Erichsen 
Finnmark Martin Kolberg Jonas Gahr Støre 
 
Oslo, Buskerud, Telemark og Nord-Trøndelag har årsmøter annethvert år og avholdt ikke årsmøter i 2005.  
 
SEKRETÆRKONFERANSER 

 
I tiden 10.-11. februar 2005 ble det arrangert en sekretærkonferanse i Folkets Hus, Oslo. 
 
Hovedtema for konferansen var valgkampen 2005. På deler av konferansen deltok alle ansatte på partikontoret og 
sekretariatet i Stortingsgruppa. Hovedhensikten med dette var å diskutere hvordan samarbeidet mellom partiorganisasjonen 
og stortingsgruppa skulle fungere under valgkampen. 
 
I tillegg ble følgende saker diskutert: 
 

• Den politiske plattformen for valget herunder programforslaget 
• Praktisk gjennomføring av landsmøtet og landskvinnekonferansen 
• Gjennomgang av forslaget til nye vedtekter 

 
I forbindelse med landsmøtet ble det den 6. april 2005 ble det arrangert en sekretærkonferanse på partikontoret. 

 
Følgende ble diskutert: 
 

• Orientering om gjennomføringen av landsmøtet 
• Arbeidsfordeling under landsmøtet 
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I tiden 7.-10. november 2005 ble det arrangert en sekretærkonferanse i kinosalen, Stortinget. 
 
Hovedtema for konferansen var arbeidet fra opposisjon til posisjon. 
I tillegg ble følgende diskutert: 
 

• Samarbeidet mellom stortingsgruppa, regjering og partikontoret 
• Evaluering av valgkampen og planleggingen av valget i 2007 
• Hvordan vil den rødgrønne regjeringen påvirke samarbeidet lokalt 
• Hvordan gjøre hverdagen enklere på fylkespartikontoret 
• Organisasjonsutvikling og medlemspleie 
• Arbeidet fram mot landsmøtet 2007 
• Vedtekter og kvinnenettverk 

 
I tiden 20.-23. juni ble det arrangert en studietur til Brussel for partikontoret, fylkessekretærene og sekretariatet i 
Stortingsgruppa. 
 
Programmet ble satt sammen med god hjelp fra LO kontoret i Brussel, og innholdt bl.a: 
 

• Orientering om arbeidet til LO-kontoret v/ Knut Arne Sanden 
• EU-delegasjonen v/ Arbeidsråd Karin Enodd ”Arbeidsrettdirektiver” 
• Faglig syn på EU v/ Generalsekretær John Monks i ETUC – DEFS 
• Orientering om EFTA v/ Øystein Hovedkinn og Geir Bekkevold 
• Orientering om ESA v/ Bjørn Grydeland 
• Besøk i Europarlamentet 
• Hva er danske interesser i EU? v/ Ole Christensen 
• Tjenestedirektivet v/ Jan Andersson, leder av sysselsettingskomiteen 
• Besøk EU-delegasjonen v/ Ambassadør Oda Sletnes 

 
Videre ble følgende saker diskutert: 
 

• Arbeidet fram mot landsmøtet 
• Strategi, kampanjeprinsipper og tidsfaser fra høsten 2006 til valget i 2007 

 
KONFERANSE FOR KONTORSEKRETÆRENE I FYLKESPARTIENE 
 
I tiden 5.-7. april ble det arrangert en studietur/konferanse for kontorsekretærene i fylkespartiene. 
 
Møtet ble lagt på danskebåten til København. 
 
Før avreise fikk sekretærene en orientering fra partisekretær Martin Kolberg og sekretariatsleder i stortingsgruppa Odd 
Erik Stende. Følgende temaer ble tatt opp under konferansen: 
 

• Medlemssystemet 
• Terminalservere og publisering 

 
Ellers besøkte konferansen Socialdemokratiet i Danmark og fikk orientering fra organisasjonssjef  
Finn Stubtoft. 
 
ORGANISASJONSARBEIDET 
 
Organisasjonspanelet - organisasjonsdebatt ”Mangfold” 
Det ble i juni 2005 opprettet et organisasjonspanel som har fungert som en ressursgruppe for partikontoret. 
Organisasjonspanelet har vært nettbasert. Det er avholdt 4 samlinger i perioden oktober 2005 til  august 2006. Disse 
deltok i arbeidet:  
 

Solveig Robstad, Vest-Agder, Tove Lise Torve, Møre og Romsdal, Siv Jacobsen, Østfold, Tom Mortensen, Finnmark, John 
Holvik, Rogaland, Merete Andreassen, Hordaland, Randi Næss, Nord-Trøndelag, Sigmund Vereide, Sogn og Fjordane, 
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Håvard Fossbakken, Buskerud, Merete Orholm, Oslo, Bernt Sønvisen, Troms, Robert R. Hansen, Østfold/LO ungdom, 
Irene B. Ingebretsen, Telemark/LO, Herdis Bragelien, Hedmark, Tord Dale, Sogn og Fjordane/AUF og Maja Foss Five, 
telemark/AUF, Eirik Sivertsen, Nordland, Wenche Paulsrud, Akershus, Reidar Stangenes, Oppland, May Britt Lunde, 
Aust-Agder, Karl Einar Haslestad, Vestfold og Jorodd Asphjell, Sør-Trøndelag. 
Siri Hov Eggen, Akershus, Inger Jacobsen, Østfold og Eivind Undrum Jacobsen, Nordland og Jan Otto Langmoen, 
Hedmark har trukket seg under panelets arbeid. 

 
Panelet har bistått partikontoret i prosessen med å observere utviklingen når det gjelder kommunepartienes organisering i 
representantskap eller medlemsmøter.  
Organisasjonspanelet har arbeidet i arbeidsgrupper temaene fra landsmøtets uttalelse: 
 

• Videreutvikling av skoleringssystemet 
• Arbeids – og møteformer 
• Medlemspleie og rekruttering 
• Kampanjeskolering og frivillige medarbeidere 
• IT- teknologi 
• Ung i Ap 
• Faglig politisk samarbeid: Hvordan styrker vi lokalt samarbeid mellom tillitsvalgte i partiet og fagbevegelsen? 

 
Organisasjonspanelet har observert utviklingen i kommunenes beslutningsorganer for å ta stilling til spørsmålet om 
representantskap/medlemsmøte. Det ble laget et kort og konkret diskusjonsgrunnlag for organisasjonen. ”Mangfolds” 
debatten ble startet i organisasjonen i desember 2005, og var gjenstand for debatt på årsmøtene i 2006. 
Organisasjonspanelets resulterte i landsstyrets forslag til landsmøtet; ”Mangfold og fornyelse”.  
 
Skoleringsarbeid 
Arbeiderpartiet har i perioden videreutviklet skoleringssystemet gjennom å utvikle tilbud til nye medlemmer, tillitsvalgte 
og folkevalgte i alle fylker. I 2005 var valgkampskolering et hovedsatsingsområde. Det ble 2. – 3. mars og 17.- 18.mars 
2005 gjennomført toppkandidatskolering for aktuelle stortingskandidater fra hvert fylke.  
Fylkespartiene gjennomførte både egne JUBEL-samlinger samt andre fylkesvise valgkampskoleringer i perioden mars – 
juni 2005. I lokalorganisasjonen var spesielt skolering av nye medlemmer og tilitsvalgte sentralt. Det er imidlertid både i 
2005 og 2006 begrenset av denne aktiviteten som er blitt registrert i vårt studieforbund, AOF. I løpet av 2006 er det 
utviklet nytt politisk skoleringsmateriell.  
 
Kvinne på topp 
Partiets største satsing har vært lederrekrrutteringsprogrammet KVINNE PÅ TOPP. Dette har vært et samarbeid mellom 
fylkene og partikontoret. 94 kvinnelige talenter har deltatt i regionale samlinger, arbeidet i nettverk og hatt mentorer. 
Programmet ble avsluttet med en nasjonalt samling i mars 2007. 
 
Medlemsportal 
Det er i løpet av perioden investert i utviklingen av en elektronisk nettportal for alle medlemmer og tillitsvalgte. 
Medlemsportalen gir våre medlemmer tilgang til relevant politisk og organisatorisk informasjon som er ment til intern-
informasjon og eksklusivt for våre medlemmer. Gjennom medlemsportalen har vi store muligheter til å forbedre partiets 
intern-informasjong og gi våre medlemmer et solid grunnlag for sitt engasjement lokalt i lagene og kommunepartiene. 
 
Forankringsarbeid mellom partiet sentralt og kommunepartiene  
Partikontoret har drevet utstrakt reisevirksomhet for dialog med kommunepartiene og fylkespartiene. Hensikten har vært å 
forankre og drøfte strategien for kommune- og fylkestingsvalgkampen i 2007. Partisekretæren har i 2006 besøkt alle 
fylkespartiene styrer. 
 
MEDLEMSUTVIKLINGEN 
 
Siden partiet innførte sentralt medlemsregister i 1989, har det skjedd store forbedringer på oppfølgingen av 
medlemmenes kontingentinnbetalinger.  
 
Den sentrale kontingentinnkrevingen ble fra 1. januar 2002 lagt om til 12 måneders kontingentperiode slik at medlemskap 
er gyldig i 12 måneder fra hovedforfall. Kontingentinnkrevingen er blitt gjennomført med hovedkrav og to purringer ut 
over dette, før melding er blitt sendt til lokalorganiasjonen om utestående kontingent for lokal oppfølging. Avdelinger 
som har manuell innkreving av kontingent er blitt purret fra partikontoret etter samme opplegg som vi gjennomfører 
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purringer for den sentrale kontingent-innkrevingen. Det har vært 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.  
 
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, samt at den enkelte leder i kommunepartiene og 
lagene kan gjennom medlemsportalen få oversikt over avdelingens medlemmer til en hver tid.  
Sentralstyret evaluerte kontingentinnkrevingen i lys av vedtak på Landsmøtet 2005. Konklusjonen ble at dagens ordning 
videreføres, men at ordnignen med manuell innkreving av kontingent avvikles pr. 01.01.2007. 
 
Medlemstall 2005 og 2006 
 

Fylke 2005 
+/- 
2004 2006 

+/- 
2005 % 05-06 

Østfold 2514 -28 2455 -59 97,65 % 
Akershus 3933 28 3875 -58 98,53 % 
Oslo 4563 206 4546 -17 99,63 % 
Hedmark 4183 -127 4096 -87 97,92 % 
Oppland 3715 -23 3499 -216 94,19 % 
Buskerud 2414 63 2325 -89 96,31 % 
Vestfold 1882 0 1830 -52 97,24 % 
Telemark 2407 -31 2302 -105 95,64 % 
Aust-Agder 1248 0 1204 -44 96,47 % 
Vest-Agder 1402 147 1374 -28 98,00 % 
Rogaland 2412 79 2304 -108 95,52 % 
Hordaland 3563 76 3522 -41 98,85 % 
Sogn og Fjordane 2247 -50 2200 -47 97,91 % 
Møre og Romsdal 2413 20 2314 -99 95,90 % 
Sør-Trøndelag 3387 113 3284 -103 96,96 % 
Nord-Trøndelag 2106 -8 2023 -83 96,06 % 
Nordland 3690 0 3615 -75 97,97 % 
Troms 1873 35 1813 -60 96,80 % 
Finnmark 1582 42 1630 48 103,03 % 
Svalbard 36 -1 37 1 102,78 % 

Totalt 51576 543 50252 -1324 97,43 % 
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PROGRAMARBEIDET 
 
Sentralstyret vedtok tidlig i 2006 at landsmøtet i 2007 skulle behandle et skolepolitisk dokument og en lokalpolitisk 
plattform. I tillegg ble det lagt opp til behandling av omfattende uttalelser om bistand og handel og om en ny 
nordområdepolitikk. Egne komiteer ble nedsatt for å forberede dokumenter om skolepolitikk, lokalpolitikk og 
nordområdepolitikk. Partiets faste internasjonale utvalg fikk i oppdrag å utarbeide uttalelse om bistand og 
handel. Komiteene har i prosessen invitert relevante organisasjoner til å komme med innspill til innholdet i dokumentene. 
   
 
Førsteutkastet til uttalelse om bistand og handel ble presentert høsten 2006. Skoledokumentet og lokalpolitisk plattform 
ble presentert på landsstyremøtet i september. Deretter gikk dokumentene ut til samtlige partiavdelinger for innspill og 
endringsforslag. Utkast til uttalelse om nordområdene ble langt fram i januar 2007. 
 
Det kom inn et begrenset antall innspill i første rundes behandling av disse dokumentene: Mellom 70 og 100 innspill er 
kommet inn – det meste til skoleområdet. Etter behandlingen av komiteens 2. gangs innstilling i sentralstyret og 
landsstyret, er imidlertid lokalpolitisk plattform og skoledokumentet på ny til behandling i partiorganisasjonen, med 
svarfrist 19. mars. Dokumentene skal endelig vedtas av landsmøtet. 
 
INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSARBEIDET 
 
Etter regjeringsdannelsen  i 2005 har hovedfokus vært å finne gode metoder for koordinering av informasjons- og 
pressearbeidet mellom partikontor, stortinggruppa og regjeringsapparat i Arbeiderpartiet og mellom regjeringspartiene.  
Samarbeidet og kooridneringen har blitt stadig bedre i løpet av perioden   
 
Internkommunikasjon har vært viktig for partiet gjennom hele perioden.  God interninformasjon er særlig viktig når 
regjeringen skal skape og legge frem ny politikk.  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 medlemsbladet Sammen kommet ut fire ganger i året. 
 
Planlegging og gjennomføring av valgkampen 2005 har vært en viktig del av informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i 
perioden. Stadig mer av planleggingsarbeidet gjennomføres i mellomvalgsår. 
  
Stadig mer av partiets informasjonsformidling foregår over internett. Vi har ca. 200 000 unike brukere pr. mnd.  på 
dna.no. Det satses på kontinuerlig utvikling av våre nettsider.  
  
STORTINGSVALGKAMPEN 2005 
 
Partiet startet den organisatoriske planleggingen av valgkampen i februar 2004. Politisk markerte vi startskuddet på 
landstyremøte februar 2004 da vi inviterte de andre sentrum-venstre partiene til et formelt samarbeid etter valget. 
 
I valgkampforberedelsene skapte vi lagfølelse i hele partiet gjennom grundig forankring av flertallstenkningen og politisk 
skolering.   
 
I tillegg til slagordet ”Nytt Flertall” gikk vi til valg på våre tre hovedsaker: Arbeid, skole og eldre. 
 
I valgkampen var det et mål for partiet å ha fokus på det samme budskapet både sentralt og lokalt. Det ble utviklet en 
kortfattet historie som ble kalt ”den store historien” som bidro til at vi lyktes. 
862 456 personer stemte på Arbeiderpartiet i 2005. Det var en fremgang på 8,4 prosent i forhold til stortingsvalget i 
2001. Og en fremgang på 5,7 prosent i forhold til kommunevalget 2003.  
 
LO var en viktig bidragsyter for etableringen av et nytt flertall gjennom deres valgkampanje og innsats i valgkampen. En 
av hovedforklaringene for vår fremgang siden 2001 var økt oppslutning i fagbevegelsen. 
 

-  27  - 



Beretning for perioden 01.01.2005 – 31.12.2006 
 
Arbeiderpartiet gjennomførte en god valgkamp som ga grunnlag for valgresultatet. Dette ble bekreftet ved at vi økte 
oppslutningen gjennom selve valgkampen. Partiets hovedsaker ble satt på dagsorden. Jens Stoltenberg vant TV-debattene 
og vi hadde en kommersiell kampanje som bygde opp om hovedbudskapet.  Arbeiderpartiet ble kåret til det partiet som 
hadde den beste kampanjen av magasinet Kampanjes ekspertjury. 
 
FAGLIG/POLITISK VALGKAMP 

 
Den faglig/politiske valgkampen ble gjennomført i  samarbeid med LO og forbundene. 
LOs kampanje ” Du bestemmer – LO på din side” var et viktig bidrag for å få opp den politiske debatten på arbeidsplassene. 
Engasjementet fra fagbevegelsen var en viktig grunn for det gode valgresultatet. Arbeiderpartiets oppslutning blant LOs 
medlemmer ble 51,6 %.   
 
 
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 til partiets medlemmer, og dette skjer i hovedsak på kveldstid. 
 
Pr. 31.12.2006 besto Roselotteriets virksomhet av;  
 

• Administrasjon 
• Salgsavdeling Hunndalen 

 
Administrasjonen består av daglig leder og kontorleder, begge heltidsstillinger samt informasjonssekretær i 20 % stilling. 
Det er en gruppeleder i helstilling, samt 9 selgere. Hvorav 4 på heltid og 5 på deltid.  
 
Roselotteriet har i 2005 og 2006 stått for medlemskontakt til medlemmer som ikke har vært registrert som betalende 
medlemmer i 2005/2006. Denne aktiviteten har gitt et meget godt resultat, samt at det er foretatt investeringer for 
utvikling av lotteri og partiets medlemspleie.  
Lotteriets medarbeidere var med på å  hjelpe enkelte fylkeslag med oppsøkende virksomhet for å skaffe deltakere til lokal 
valgkamp. Dette ble vellykket og skaffet til veie over 200 engasjerte valgkamp medarbeidere. 
 
ØKONOMISK UTVIKLING FOR ROSELOTTERIET 
 
I 2005 har virksomheten en omsetning på kroner 9.316.690 som ga et overskudd på kroner 2.278.088,- til partiets drift. 
I 2006 har virksomheten en omsetning på kroner 8.492.450,- som ga et overskudd på kroner 744.625,- til partiets drift. 
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FAGLIG/POLITISK ARBEID 

 
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 2005   
 
Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon støttet utdanning og opplæring til Sudans befolkning. 
 
Årets slag ord: NYTT FLERTALL – DITT VALG 
 
1. MAI 2006  
 
Norsk folkehjelps innsamlingsaksjon gikk til Norsk Folkehjelps generelle solidaritetsarbeid.  
 
Årets slag ord: INTERNASJONALT SAMHOLD 
 
 
KOMMUNALPOLITISK ARBEID 
 
KOMMUNALPOLITISK NETTVERK 
 
Etter forrige landsmøte vedtok sentralstyre å erstatte de ulike kommunalpolitiske utvalgene  nedsatt av sentralstyre med 
et kommunalpolitisk nettverk som består av stortingsgruppas kommunalfraksjon og våre fremste tillitsvalgte i KS, 
fylkesordførerkollegiet  og Fagforbundet. Utvalget har fungert etter hensikten ved at vi i større grad enn tidligere har 
klart å koordinere vårt kommunalpolitiske arbeid. Utvalget ble frem til desember 2005 ledet av Dag Terje Andersen. 
Etter at Andersen ble statsråd, og Tore Hagebakken ble leder av kommunalkomiteen overtok Hagebakken ansvaret for 
nettverket. 
 
Både våren 2005 og våren 2006 hadde vi egne ordførerkonferanse i forkant av KS sine ordførerkonferanser.  Temaene på 
konferansene har særlig handlet om kommuneøkonomi, kommune- og regionstruktur, valgkamp og samarbeidet mellom 
partiet og folkevalgte i kommunene.  
 
Det har blitt anholdt flere  elektroniske spørreundersøkelser blant våre ordførere og gruppeledere blant annet har det 
blitt foretatt årlige budsjettundersøkelser for å dokumentere effekten av de økte økonomiske overføringene til kommunene. 
 
 
SAMEPOLITISK ARBEID 
 
SAMEPOLITISK RÅD 
Etter forslag fra Samepolitisk konferanse 2004 oppnevnte Sentralstyret 24. mai 2004 nytt samepolitiske råd. Etter at 
leder Per-Ivar Henriksen ble valgt som representant til Sametinget, trakk han seg som leder i samepolitisk råd, og et 
fellesmøte mellom samepolitisk råd og den nye sametingsgruppa innstilte 24. september 2005 på at Tove-Lill Labahå 
Magga velges som ny leder fram til den samepolitiske konferansen i 2006; 
 

Per-Ivar Henriksen, Tana – leder (leder til 03.10.05 – deretter vanlig medlem) 
Tove-Lill Labahå Magga, Sør-Varanger – leder (leder fra 03.10.05) 
Tom Kappfjell, Hattfjelldal 
Berit Kristine Hætta (Tina), Kautokeino 
Karin A. Karlsen Kåfjord 
Inger-Marita Mathiesen, Bodø  
Åge Nils Haugen, Bærum 
Svein Bjørn Aasnes, partikontoret – sekretær 
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Tiltredende som innkalles til møtene; 

Egil Olli, Karasjok, gruppeleder Sametingsgruppen. 
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (til oktober 2005), Dag Terje Andersen (fra oktober 2005 til 29.09.2006), Tore 
Hagebakken (fra oktober 2006), saksordfører samepolitiske saker Arbeiderpartiets fraksjon i kommunalkomiteen på 
Stortinget.  
Berit Oskal Eira, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (fra oktober 2005). 

Det har vært avholdt 6 møter i Samepolitisk råd, 7 telefonmøter og 4 fellesmøter med Sametingsgruppa i perioden, 
hvorav 4 som fellesmøte mellom rådet og Sametingsgruppa. 
Arbeidepartiets 5. ordinære samepolitiske konferanse ble avholdt i Tromsø i perioden 6.-7. mai 2006. 
Samepolitisk råd har avholdt to seminarer/kurs, disse er reindriftsseminar som ble avholdt 15. januar 2005 og 
toppskolering av 1. og 2. kandidatene ved Sametingsvalget 2005. Skoleringen ble avholdt i Tromsø, 7.-8. mai 2005. 
 
Samepolitisk råd har arbeidet med mange saker i perioden, bl.a.: 

• Reindriftspolitikken 
• Retningslinjer for det samepolitiske arbeidet i DnA 
• Nordisk samekonvensjon 
• Kystfiskernes situasjon 
• Finnmarkseiendommen 
• Prinsippmelding om samepolitikken 
• Nordområdepolitikken i en urfolkssammenheng 

 
ARBEIDERPARTIETS SAMETINGSGRUPPE 
 
Sametinget har i alt 43 representanter fra 13 valgkretser i hele landet. Arbeiderpartiet fikk ved Sametingsvalget i 2001 
18 representanter i Sametinget. Tabellen nedenfor viser hvor Arbeiderpartiets representanter kom fra etter valget i 2005: 
 
Valgkrets: Representant: Kommune: 
 1 – Varanger Magnhild Ingeborg Mathisen  

Knut Store  
Varanger 
Varanger 

 2 – Tana Marianne Balto   
Per-Ivar Henriksen  

Tana 
Tana 

 3 – Karasjok Egil Olli  
Marie Therese Nordsletta   

Karasjok 
Karasjok 

 4 – Kautokeino   
 5 – Porsanger Josef Vedhugnes  

Wiebke Synnøve Slåtsveen  
Porsanger 
Lebesby 

 6 – Alta/Kvalsund Per Edvin Varsi. 
Inger Cecilie Jørstad  

Alta 
Hammerfest 

 7 – Nord-Troms Willy Ørnebakk  
Hilde Anita Nyvoll   

Storfjord 
Nordreisa 

 8 – Midt-Troms Bjarne Store-Jakobsen  Tromsø 
 9 – Sør-Troms Berit Oskal Eira (til okt. 05). 

Henrik Eriksen, fast møtende 
vararepresentant fra okt. 05  

Lavangen 
Skånland 

10 – Nordre Nordland Vibeke Larsen  Narvik 
11 – Midtre Nordland Anders Peder Urheim  Tysfjord 
12 - Sørsameområdet Sten Jønsson  Namsos 
13 - Sør-Norge Jørn Are Gaski  Bergen 
 
Den valgte representanten i Sør-Troms, Berit Oskal Eira ble utnevnt til statssekretær for samepolitiske saker i 
Regjeringen Stoltenberg II. Henrik Eriksen møter som vararepresentant. 
 
Den valgte representanten for Midtre Nordland Anders Urheim, meldte seg ut av partiet i desember 2006. Han er medlem 
i Nærings- og kulturkomiteen, Samisk Parlamentarisk Råd og i Interreg III A Sápmi. Etter Urheims utmelding består 
gruppa av 17 representanter. 
 
Sametingsgruppas styre: 
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Egil Olli, Marianne Balto, Inger Jørstad, Jørn Are Gaski og Vibeke Larsen.  
 
Revisorer: Josef Vedhugnes og Hilde Anita Nyvoll. 
 
GRUPPAS MEDLEMMER I SAMETINGETS KOMITEER 
 
Plan- og finanskomiteen: Vibeke Larsen, nestleder, Egil Olli, Sten Jønsson, Willy Ørnebakk, Magnhild Mathisen og Wiebke 
Synnøve Slåtsveen.   
Oppvekst- og utdanningskomiteen: Jørn Are Gaski, nestleder, Inger Jørstad, Josef Vedhugnes, Hilde Anita Nyvoll og Per-
Ivar Henriksen.  
Nærings- og kulturkomite: Marianne Balto, leder, Knut Store, Henrik Eriksen, Bjarne Store-Jakobsen, Marie Therese N. 
Gaup og Per Edvind Varsi. 
Kontroll- og konstitusjonskomiteen: Hilde Anita Nyvoll Vangen, leder, Per Edvind Varsi, nestleder og Henrik Eriksen.  
 
GRUPPAS REPRESENTASJON 
 
Råd/utvalg Representant Vararepresentant 
Sametingets møtelederskap Josef Vedhugnes, Vibeke Larsen  
Sametingets valgkomite Magnhild Mathisen, Sten Jønsson  
Tilskuddsstyre Willy Ørnebakk, Marie Therese N. Gaup, 

Sten Jønsson 
Knut Store 

Samisk parlamentarisk råd Anders Urheim, Magnhild Mathisen, Egil 
Olli 

Marie Therese N. Gaup,Sten 
Jønsson, Marianne B. Henriksen 

Klageorgan for tilsettingsrådet Marie Therese N. Gaup, leder, Josef 
Vedhugnes 

 

Overvåkingskomiteen for Interreg III A 
Nord 

 Henrik Eriksen 

Overvåkingskomiteen Interreg III A 
Sverige-Norge 

Sten Jønsson  

Interreg III A Sápmi Anders Urheim Vibeke Larsen 
Beslutningsgruppen for Interreg 
Åarjelsaemien Dajve 

Astrid Toven  

Barentsovttasbarggu Eamiálbmot 
bargojoavku 

Bjarne Store-Jakobsen  

Reindriftsstyret Margreta P. Kristiansen Berit Oskal Eira 
Programråd for NRK Sámi Radio Henrik Eriksen Per Edvind Varsi 
Europapolitisk Forum Hilde Anita Nyvoll Vangen Per-Ivar Henriksen 
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INTERNASJONALT ARBEID 
 
NORDISK SAMARBEID 
 
Arbeiderpartiet har i perioden hatt nært samarbeid med de nordiske sosialdemokratiske partiene og de faglige 
landsorganisasjonene gjennom Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (SAMAK). 
 
Den nordiske arbeiderkongressen fant sted 11-13. juni 2006 på Kiljava-instituttet i Finland. Arbeiderkongressen markerte 
også SAMAKs 120års- jubileum. I den forbindelse ble det delt ut en jubileumspris til den svenske forskeren Urban 
Lundberg for sin velferdsforskning. Tema for kongressen var ”Nordisk velferd- alle skal med”. Arbeiderkongressen 
diskuterte blant annet temaene ”De neste skritt- medborgerne og fremtidens velferd”, ”Den nordiske modell- Fremtidens 
mulighet i internasjonal økonomi”, ”Integrasjon og fremtidens velferd” og ”Prostitusjon og menneskehandel”. 
Det ble vedtatt uttalelser om velferd og den nordiske modell, menneskehandel, integrasjon og om situasjonen i 
Hviterussland. 
 
Arbeiderpartiet har gjennom perioden deltatt i SAMAKs ledergruppe, parti og- LO-sekretærgruppe, utenriks- og 
sikkerhetspolitisk gruppe, EU-arbeidsgruppen, Østersjøgruppen, velferdsforum, skatteekspertgruppen, integrasjonsforum, 
energi- og klimapolitisk gruppe samt S-akademiet. SAMAKs S-akademi ble opprettet på arbeiderkongressen.  Målet er å gi 
yngre tillitsvalgte i de sosialdemokratiske partier og faglige landsorganisasjoner muligheten for felles diskusjoner og 
etableringen av nettverk.  
 
EUROPEISK SAMARBEID 
 
Arbeiderpartiet er fullt medlem av De europeiske sosialdemokraters parti (PES).  
Det ble holdt rådsmøte i PES 24-25. juni 2005 i Wien. Rådsmøtet markerte PES første jubileum som et uavhengig 
europeisk politisk parti. Møtet diskuterte felles visjoner for sosialdemokrater i Europa og hvordan man bør utvikle PES 
rolle i EU. Det ble også diskuterte en ny vekst og investeringsstrategi for Europa samt demografiske utfordringer.. Espen 
Barth- Eide, Bjarne Håkon Hanssen og Kathrine Raadim representerte Arbeiderpartiet. 
 
PES holdt sin kongress 7-8. desember 2006 i Porto. Hovedtemaet for kongressen var ”Et nytt sosialt Europa”. 
Arbeiderpartiet deltok her med Espen Barth- Eide, Anniken Huitfeldt, Olav Akselsen, Marit Nybakk og María Hevzy I 
tillegg til å diskutere de ulike utfordringene med å skape et mer sosialt Europa stod energi og klima høyt på dagsorden. En 
egen kampanje for barneomsorg ble også lansert. Det ble vedtatt uttalelser om energi, et nytt sosialt Europa, Midtøsten, 
Hviterussland samt en uttalelse om media som garantist for kulturelt mangfold og pluralisme i EU.  
 
Espen Barth- Eide representerer Arbeiderpartiet i PES- presidiet (Presidency) 
Arbeiderpartiet deltar i partiledermøter og formøter til EU- toppmøtene, Co-ordination Team (de internasjonale 
sekretærene) og ad- hoc arbeidsgrupper. 
PES har blitt ytterligere styrket gjennom koordinering av sosialdemokratiske statsråder og talspersoner på de forskjellige 
fagfelt.  
Arbeiderpartiet deltar også i Europeisk Forum. 
 
SOSIALISTINTERNASJONALEN (SI) 
 
Arbeiderpartiet deltar aktivt i Sosialistinternasjonalen. Thorbjørn Jagland er vise- president i SI og sitter i presidiet. Jonas 
Gahr Støre ble på rådsmøtet i Athen i 2006 valgt som ny leder av Midtøstenkomiteen sammen med Piero Fassino, leder av 
det italienske partiet ”Demokratene til venstre”. På samme rådsmøte ble George Papandreou fra det greske PASOK valgt 
til ny leder av SI etter Antonio Guterrez. 
 
Arbeiderpartiet deltar på rådsmøtene i SI som holdes to ganger i året (Tel Aviv og Ramallah 22-24. mai 2005, Athen 31-
31. januar 2006, Santiago 6-7. november 2006) 
Vi deltar også på noen av Si sine tematiske og regionale komiteer som Midtøstenkomiteen, Afrikakomiteen, og den kurdiske 
arbeidsgruppa. Det har vært lite aktivitet i de tematiske komiteene i perioden. 
 
ARBEIDET MED INTERNASJONALE SPØRSMÅL I PARTIORGANISASJONEN 
 
Partiet har i perioden hatt et internasjonalt utvalg bestående av: 
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Olav Akselsen (leder ), Odd Kristian Reme, Ingunn Yssen, Liv Tørres, Hanne Moe Bjørnbet, Sverre Lodgaard, Geir Knutson, 
Monica Lunde, Sonja Bakken, Gunnar Krogstad, Nadeem Butt, Kjetil Skogrand, og Astrid Huitfeldt.  
 
Arbeiderpartiets fraksjon i Utenrikskomiteen og Forsvarskomiteen tiltrer, det samme gjelder politisk ledelse i 
Utenriksdepartementet og i Forsvarsdepartementet. Partiets internasjonale sekretær er sekretær for utvalget.   
 
Internasjonalt utvalg jobber etter en strategi vedtatt av sentralstyret. Utvalget har i perioden laget et forsalg til en 
uttalelse om utvikling og handel som har vært ute til debatt i partiorganisasjonen. I 2005 og 2006 har det vært holdt 
internasjonale seminar på Gardermoen med omlag 60- 70 deltakere. Arbeiderpartiet har i perioden hatt internasjonalt 
samarbeidsprosjekt med vårt palestinske søsterparti Fatah, samt gitt ut Nyhetsbrevet ”Global”.   
11 fylkespartier har internasjonale utvalg eller forum, mens 3 har en egne kontaktpersoner på området. Finnmark har et 
eget nordområdeutvalg. 
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REGJERINGEN 
 
REGJERINGENS SAMMENSETNING 
 
Regjeringen Stoltenberg II ble utnevnt i statsråd 17. oktober 2005.  Den er en flertallsregjering utgått av 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. 
 
Jens Stoltenberg   Statsminister (Ap) 
Kristin Halvorsen   Finansminister (SV) 
Åslaug Marie Haga   Kommunal- og regionalminister (Sp) 
Jonas Gahr Støre   Utenriksminister (Ap) 
Anne-Grete Strøm-Erichsen  Forsvarsminister (Ap) 
Helen Oddveig Bjørnøy   Miljøvernminister (SV) 
Odd Roger Enoksen   Olje- og energiminister (Sp) 
Erik Solheim   Utviklingsminister (SV) 
Odd Eriksen   Nærings- og handelsminister(Ap) til 29. 09.2006. 
Liv Signe Navarsete   Samferdselsminister (Sp) 
Øystein Kåre Djupedal   Kunnskapsminister (SV) 
Bjarne Håkon Hanssen   Arbeids- og inkluderingsminister (Ap) 
Knut Storberget   Justisminister (Ap) 
Karita Bekkemellem   Barne- og likestillingsminister (Ap) 
Trond Giske   Kultur- og kirkeminister (Ap) 
Sylvia Kristin Brustad    Helse- og omsorgsminister (Ap) 
Heidi Grande Røys    Fornyings- og administrasjonsminister 1. januar 2006. (SV) 
Terje Riis-Johansen   Landbruks- og matminister (Sp) 
Helga Pedersen   Fiskeri- og kystminister. Permisjon fra 16. 11. 2006.(Ap) 
Dag Terje Andersen   Nærings- og handelsminister fra 29. 11. 2006.     
   Også sjef for Fiskeri- og kystdepartement fra 16. 11. 06, 
    i statsråd Helga Pedersens permisjon. (Ap) 
 
REGJERINGENS ARBEID 
 
Regjeringen bygger sin politikk på den politiske plattform Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 
utarbeidet på Soria Moria og som ble lagt fram 13.oktober 2005. 
  
I Soria Moria-erklæringen sa de tre partiene at vi vil endre politikkens innhold. Det er vi i gang med. Gjennom store og 
små skritt har vi endret retningen i norsk politikk mot mer rettferdighet og mer fellesskap. Det er det verdigrunnlaget vi 
gikk til valg på. Nå gjør vi det vi sa vi skulle gjøre. 
 
Vi bruker de store pengene på de store oppgavene, som oppvekst, kunnskap og omsorg. Folk merker en forskjell i 
hverdagen. Mer penger til kommunene har gitt økt satsing på bedre velferd der folk bor. Innføring av makspris i 
barnehagene og massiv satsing på barnehageutbygging gjør at småbarnsforeldre får bedre råd og at stadig flere barn får 
tilbud om barnehageplass. Den planlagte privatiseringen av skolen er stanset og styrkingen av fellesskolen er igangsatt 
med gjennomføringen av Kunnskapsløftet. Det ansettes flere i omsorgssektoren og vi er i rute med målet om 10 000 flere 
ansatte i løpet av fem år. 
 
Vi har rekordhøy sysselsetting og arbeidsledigheten går ned. Med Nav-reformen er vi i ferd med å gjennomføre en av de 
største velferdsreformene siden innføringen av folketrygden. Gjennom forpliktende avtaler skal folk sikres tilbud som gir 
en vei til aktiv deltakelse i arbeid framfor passivt mottak av stønad. 
 
Vi tar landet i bruk. Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig løft for arbeidsplasser i distrikts-Norge. 
Økt satsing på samferdsel og utbygging av bredbånd gjør det enklere for folk å velge hvor de vil bo, mens satsingen på 
småsamfunn er med på å la landet vårt beholde et viktig mangfold i bosettingsmønster. 
 
Vi sikrer en stabil økonomi som gir gode vilkår for næringslivet. Verdiskapingen er svært høy og det går godt i de fleste 
bransjer. Samtidig bidrar vi til å hjelpe samfunn i omstilling der arbeidsplasser forsvinner. Vi fører en aktiv 
utenrikspolitikk for å sikre norske interesser og vi øker vår innsats for å bidra til å løse problemer utenfor vårt eget 
land. Vi stiller opp for mennesker i andre deler av verden som er rammet av krig, konflikt og fattigdom. Norge har økt 
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sitt bidrag til FN, vi gir mer penger til utviklingshjelp og vi fører en aktiv utenrikspolitikk for å støtte opp om freds- og 
forsoningsarbeidet i ulike deler av verden. 
 
INTERNASJONAL POLITIKK 
 
Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Regjeringen har styrket Forsvarets 
tilstedeværelse i nord. Regjeringen fører en aktiv europapolitikk. Norge har et internasjonalt lederskap i FN-
reformarbeidet gjennom høynivåpanelet statsminister Jens Stoltenberg har vært med og ledet. Regjeringen arbeider aktivt 
for å få på plass et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon. Regjeringen har økt bevilgningene til fred- og 
forsoningsarbeid. Regjeringen gjør Norge som fredsnasjon til en realitet gjennom økt støtte til fredsbyggende formål og 
gjennom økt innsats i internasjonale fredsoperasjoner. Samtidig jobber vi hele tiden med å modernisere forsvaret til å 
møte nye behov. Norge har vært en aktiv deltaker i WTO-forhandlingene. 
 

• Rekordøkning i bistand. 2,2 milliarder kroner mer i 2007 til 0,97 prosent av BNI- på vei mot 1 prosent  
• 215 millioner kroner mer til FNs nødhjelpsfond  
• FNs tusenårsmål for å redusere barnedødelighet: 500 millioner kroner  
• Norske soldater bidrar til FN-operasjonen i Libanon. Sivile bidrag med sykebiler og oljevern.  
• Norsk bidrag til FN-oppdrag i Darfur i Sudan under forberedelse  
• Norsk innsats i ISAF styrket, og Norge vektlegger en helhetlig tilnærming hvor sikkerhet og utvikling sees i 

sammenheng. Norsk deltakelse i Operation Enduring Freedom ikke fornyet.  
• Norske soldater ut av Irak  
• 100 millioner kroner til skolegang for barn i væpnede konflikter  
• 500 millioner kroner til jordskjelvrammede i Pakistan 
• Økt bistand til Palestina 
• 270 millioner kroner mer til satsing på nordområdene.  

 
DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 
 
Arbeid til alle er hovedmålet i den økonomiske politikken. Det har aldri vært flere sysselsatte i Norge, og 
arbeidsledigheten nærmer seg et historisk lavt nivå.  
 

• Tilbakeført skattenivået til 2004-nivå og bedre fordelingsprofil i skattesystemet  
• Ansvarlig økonomisk politikk i tråd med handlingsregelen  
• Ledigheten er historisk lav. 

 
NÆRINGSPOLITIKK 
 
Vi har nådd viktige mål i næringspolitikken. Regjeringen legger til rette for satsing på fremtidige arbeidsplasser. Aldri 
har flere vært i arbeid og ledigheten så lav. En sentral del av næringspolitikken er å bidra til omstilling. Når 
hjørnesteinsbedrifter forsvinner skal storsamfunnet stille opp. I Årdal og Skien har regjeringen bidratt til at det store 
flertall av de som mistet jobbene sine da Hydro nedbemannet og Norske Skog la ned sine anlegg i dag er i full jobb igjen.  
 
Regjeringen arbeider for å opprettholde et levende landbruk i hele landet og sikre utøverne inntektsutvikling og sosiale 
vilkår som andre grupper. Fiskeri- og havbrukspolitikken vår skal bidra til langsiktig miljømessig forsvarlig verdiskaping 
for hele samfunnet og samtidig bidra til rettferdig fordeling av ressursene. 
 

• Sterk økning i Innovasjon Norges bevilgninger til innovasjon og nyskaping  
• Doblet reiselivssatsingen fra 100 millioner kroner til 200 millioner kroner  
• Økt satsing på skogbruket på 70 millioner kroner i 2007, blant annet økt stimuli til bioenergi  
• Lagt fram stortingsmelding om statens eierskapspolitikk 
• Styrket innsatsen overfor våre naboland og i internasjonale fora for å hindre overfiske og svartfiske  
• Øke bevilgningene til Kystvakt og fiskeridirektorat for å stoppe uregulert fiske  
• Marint innovasjonsprogram på 75 millioner kroner  
• Pause i strukturkvoteordning i fiskeriene for å evaluere konsekvensene  
• Økt satsing på næringsretta forskning  
• Etablerer seks sentre for innovasjon  
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• Økt refusjonsordningen for sjøfolk med 165 millioner kroner og innført nettolønn for Hurtigruten  
• Retningslinjer om lederlønn skal behandles i generalforsamling  
• Endret betingelser på såkornfond og etablert disse. Totalt bidrar staten med 1,4 milliarder kroner 
• I gang med å utarbeide en helhetlig strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser, blant 

annet for å bidra til å styrke norsk forsvarsindustri 
 
SAMFERDSEL 
 
Regjeringen har økt bevilgningen til veg og jernbaneformål med om lag 2,5 milliarder kroner i forhold til hva Bondevik 
II foreslo i sitt budsjettfremlegg for 2006. En styrket kommuneøkonomi gir fylkeskommunene større økonomisk 
handlingsrom og bedre muligheter til å styrke kollektivtransporten lokalt. 
 

• Økte rabattsatser for de som er mest avhengige av å bruke ferger  
• Bevilgningene til rassikring har økt  
• Sterk økning midler til asfaltlegging  
• Vedtatt bygging av blant annet Atlanterhavstunnelen, Finnfast, Hardangerbrua. 
• Stoppet privatiseringen og konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold i jernbaneverket  
• Historisk satsing på jernbanen som transportalternativ for gods  
• Lavere priser og bedre flytilbud i Nord-Norge  
• Økt satsing på kollektivtransport 

 
FOLKESTYRE, LOKALSAMFUNN OG REGIONALPOLITIKK 
 
Regjeringen har gitt grunnlag for bedre tjenester og næringsutvikling i kommuner og fylkeskommuner gjennom økte 
inntekter til kommunene i 2006 og 2007. Stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikken er en strategisk plan for 
en mer aktiv og målrettet nærings- og regionalpolitikk. Regjeringen har også lagt fram stortingsmelding om 
forvaltningsreformen, ”Regionale fortrinn-regional framtid”. Reformen skal bidra til økt demokrati, desentralisering og 
verdiskaping. 
   

• Styrket regionaltilskuddet med 225 millioner kroner som går til 150 små kommuner  
• Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres i distrikts-Norge - utgjør 10 milliarder kroner  
• Distrikts- og regionalpolitiske utviklingsmidler økt med 80 millioner i 2006 og over 150 millioner kroner i 2007  
• Nytt småsamfunnsprogram på 100 millioner kroner i perioden for å utvikle attraktive småsamfunn  
• Gjeninnført kommunale næringsfond  
• Lagt på plass et forutsigbart system for statlig bistand til omstilling i lokalsamfunn som mister mange 

arbeidsplasser  
• Styrket satsing på næringshager og til tiltak for innovasjon og entreprenørskap blant kvinner og unge  

 

-  36  - 



Beretning for perioden 01.01.2005 – 31.12.2006 
 
ET ARBEIDSLIV MED PLASS TIL ALLE 
 
Arbeid for alle og et arbeidsliv for alle er sentrale mål for regjeringen. En av våre store utfordringer er mangel på 
arbeidskraft. Regjeringen gjennomfører nå Nav-reformen som skal åpne arbeidslivet for flere og vi legger til rette for at 
arbeidstakere fra andre land kan komme hit for å gjøre en innsats. For å unngå utnytting av arbeidstakere har vi styrket 
arbeidsmiljøloven og lansert en handlingsplan mot sosial dumping. 
 

• Stoppet svekkelsen av arbeidsmiljøloven  
• Handlingsplan mot sosial dumping  
• Bedrede vilkår for arbeidsledige i dagpengeordningen 
• 800 flere tiltaksplasser i 2007 i ordinære arbeidsmarkedstiltak  
• Om lag 1700 flere tiltaksplasser for yrkeshemmede i 2006 og 2007  
• Økt fagforeningsfradrag med 900 kroner  

 
SOSIALPOLITIKK 
 
Regjeringen har som mål å avskaffe fattigdom i Norge. Det viktigste vi kan gjøre er å hjelpe folk til å klare seg selv. 
Derfor har vi laget en handlingsplan mot fattigdom på 709,5 millioner der vi styrker arbeidsmarkedstiltakene, innført et 
kvalifiseringsprogram for langtids sosialhjelpsmottakere (tidligere kalt velferdskontrakt) bedret tilbudet til rusmisbrukere 
og bedret tilbudet til innsatte, slik at de skal ha en sjanse til å klare seg godt i samfunnet etter endt soning.  
 

• Øker sosialhjelpssatsene med 5 prosent i 2007  
• 1000 kroner lavere egenandel tak 2  
• Økt innsats mot fattigdom  
• Etablering av felles velferdsetat. Gjennomføring av NAV-reformen  
• Styrking av kampen mot bostedsløshet  
• Tiltak mot spilleavhengighet  
• Frikortgrensen økes til 40 000 kroner 

 
HELSE OG OMSORG 
 
Aldri før har det blitt behandlet flere pasienter innenfor det norske helsevesenet. Sykehusenes driftsbudsjetter er styrket 
med 2.2 milliarder kroner under Stoltenberg 2- regjeringen. De økte bevilgningene innebærer at omlag 35 000 flere 
pasienter vil kunne få behandling sammenlignet med regjeringen Bondeviks forslag. Samtidig satses det sterkt på å bygge 
opp eldreomsorgen. Flere ansatte i omsorgssektoren og økt innsats for å heve kvaliteten skal bedre tilbudet til de eldre. 
Der er vi godt i rute med målet om 10 000 flere omsorgsarbeidere i løpet av fem år. Regjeringen har videre styrket 
innsatsen innen rusomsorg og psykiatri. 
 

• Stortingsmelding om framtidas omsorgsutfordringer og 152 millioner kroner til rekruttering av ansatte til 
eldreomsorgen  

• Igangsatt arbeid for å øke legedekningen på sykehjem med minst 50 prosent fram til fram til 2010.  
• Styrket tjenestetilbud til personer med demens og deres pårørende.  
• "Den kulturelle spaserstokken" skal sørge for tilgang til kulturtilbud for alle eldre  
• Pålegg til alle helseforetak om at ingen lokalsykehus skal legges ned  
• Satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan lokalsykehusenes oppgaver knyttet til akuttfunksjoner kan 

tydeliggjøres 
• Flertall av folkevalgte i styrene til helseforetakene  
• Skjevfordelingen mellom helseforetakene rettes opp i budsjett 2007  
• Opptrappingsplanen for psykisk helse gjennomføres i statsbudsjettet 2007  
• Styrking av rusomsorgen i kommuner og sykehus  
• 90 millioner kroner for å hjelpe voldtektsofre. Økt kompetanse på vold og overgrep i helsevesenet 

BARN, UTDANNING OG FORSKNING 
 
Regjeringen har økt bevilgningene til det statlige barnevernet og har gjennom en styrket kommuneøkonomi bidratt til økte 
ressurser til det kommunale barnevernet i mange kommuner. Regjeringen gjennomfører tidenes barnehagesatsing. 
Rekordhøy barnehageutbygging gjør at målet om full barnehagedekning er innen rekkevidde. I tillegg har Regjeringen 
redusert maksimalprisen i barnehagene og økt kvaliteten ved å opprettholde kravet om pedagogisk kompetanse og innført ny 
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rammeplan for innholdet i og oppgavene til barnehagene. Regjeringen satser på den offentlige fellesskolen gjennom 
bedret kommuneøkonomi, stans i veksten av private skoler og økt kvalitet i grunnopplæringen og videregående opplæring. 
Kunnskapsløftet er blitt videreført og forsterket. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede den videre 
strukturen innenfor høyere utdanning. Forskning er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og fondet for forskning og 
nyskaping har økt mer en noen gang. 
 

• Økte bevilgninger til barnehageutbygging, kvalitet og redusert makspris 
• Økt satsing på realfag 
• Utdanner flere lærere, og mer penger til kompetanseheving av lærere 
• Ekstra penger til digitale læremidler i grunnopplæringen  
• Innfører gratis læremidler i videregående opplæring 
• Stortingsmelding om tidlig innsats for livslang læring 
• Økning på 5 milliarder kroner i investeringsrammen for utlånsordningen for skolebygg  
• Bygger over 1000 nye studentboliger på 2 år 
• Forskningsfondet tilført 24 milliarder kroner på to år  
• Økt bevilgningen til voksenopplæring  

 
FORNYELSE OG UTVIKLING AV OFFENTLIG SEKTOR 
 
De nordiske landene kombinerer de best utviklede velferdssystemene i verden med å være blant de mest konkurransedyktige. 
Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og 
medbestemmelse. Derfor vil vi utvikle velferdssamfunnet videre. Vi vil satse på fellesskapsløsningene og redusere 
forskjellene i samfunnet. Gjennom aktivt samspill skal vi skape verdens beste offentlige sektor. 
 

• Stor satsing på bredbånd skal sikre bredbånd til alle  
• Intensivert arbeidet med bruk av åpne standarder i offentlig sektor - satt av 10 millioner kroner i 2007  
• Forsøk med 6-timers dag 
• Lansert ”Min side”, en felles inngangsportal til alle offentlige nettjenester. 
• Norge som miljønasjon 
• Regjeringen prioriterer miljø og bærekraftig utvikling, og er en pådriver i det internasjonale miljøarbeidet. 

Regjeringen vil bevare naturmangfoldet og sikrer allmennhetens adgang til naturområder. I 2007-budsjettet 
settes det av penger til oppfølgingen av den kommende stortingsmeldingen om miljøgifter, som vil styrke 
innsatsen på dette feltet. Det bevilges også penger til CO2-rensing av gasskraftverk og andre tiltak for å følge 
opp våre forpliktelser i Kyoto-avtalen, og til en nasjonal klimakampanje. Videre endres avgiftspolitikken i mer 
miljøvennlig retning. 

• Balansert plan for forvaltningen av Barentshavet og områdene utenfor Lofoten  
• Startsignal for handlingsplan: Hydrogen som energibærer  
• Birkelunden på Grünerløkka fredes som første kulturmiljø i by  
• Stor satsing på bedre miljø og boforhold i Groruddalen i Oslo  
• Systematisk arbeid med frivillig vern av skog, herunder skattefritak ved vern av skog  
• Omfattende satsing på konfliktforebyggende- og dempende tiltak i rovdyrutsatte områder  
• Nye byggeforskrifter skjerper energikravene i nybygg  
• Bedre tilgang til kysten og strandperler gjennom oppkjøp av standeiendommer  
• Overvåkningssystem for oljetransporter i nord i samarbeid med Russland 

ENERGIPOLITIKK 
 
Regjeringen tar ansvar for å få økt kraftproduksjonen, samtidig som vi jobber for økt produksjon av ny fornybar energi, 
miljøvennlig energiomlegging og energieffektivisering.  
 

• Historisk satsing på fornybar energi: 10 milliarder kroner til fond, fra 2009 20 milliarder kroner som gjør at 
Enovas midler til fornybar energi dobles  

• Tilskuddsordning for å begrense elektrisitetsbruk og strømregning i husholdninger  
• Arbeidet med gasskraft med CO2-håndtering er satt i gang, 720 millioner kroner i budsjettet for 2007  
• Staten og Statoil har inngått en gjennomføringsavtale om å etablere verdens største fullskala CO2-

håndteringsanlegg ved det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad. 
• Tilskudd til utjevning av netteleien er økt  

-  38  - 



Beretning for perioden 01.01.2005 – 31.12.2006 
 

• Avsatt 26 millioner kroner til Gassmaks-programmet for forskning på industriell bruk av naturgass.  
• Tung innsats for å internasjonalisere leverandørindustrien 

 
KULTURPOLITIKK 
 
Gjennom målrettede tiltak og en generell styrking av kunst, kultur og frivillighetsformål på statsbudsjettet, 
gjennomfører regjeringen kulturløftet. Bevilgningene får et historisk løft i 2007. Vi er i god rute til å nå målet om at en 
prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014. 
 

• Gjennomfører Kulturløftet. 460 nye millioner kroner i 2007  
• Oppstart kulturkort for ungdom  
• Største beløp noensinne til idrettsanlegg i kommunene.  
• Nasjonalt senter for kunst og kultur  
• Innsats for kulturminner  
• Historisk idrettssatsing til VM 2011 og innsats for å få Rally VM til Norge.  
• Økte bevilgninger til frivillig sektor, blant annet til 30 nye frivillighetssentraler  
• Trappet opp satsingen på musikk, herunder innkjøpsordning for musikkinstrumenter for skolekorps  
• Økte overføringer til teater og dans 

 
LIKESTILLING 
 
Regjeringen styrker likestillingsarbeidet i Norge og har i 2007 bevilget 20 millioner kroner ekstra til ulike 
likestillingstiltak. Det innebærer en historisk styrking av likestillings- og diskrimineringsombudet, likestillingsarbeidet i 
distriktene, kvinne- og likestillingsorganisasjonene, Ressurssenter for menn (REFORM) og prosjekter knyttet til menn og 
omsorg. I tillegg har Regjeringen innført kjønnskvotering i allmennaksjeselskapene og nedsatt en likelønnskommisjon. 
Blant annet for å forebygge tvangsekteskap har Regjeringen endret ekteskapsloven. 
 
Regjeringen har gjort det enklere å stebarnsadoptere i partnerskap. Regjeringen har styrket innsatsen mot hatkriminalitet 
og har mer enn doblet bevilgningene til arbeidet med å bedre homofiles levekår. Regjeringen har startet en utredning av 
felles ekteskapslov. 
 

• Styrket ressursene til arbeidet mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap 
• Oppretter trainee-ordning for funksjonshemmede  
• Krav om 40 prosent kvinneandel i ASA-styrer 
• Økt innsatsen for å få flere kvinner inn i Forsvaret.  
• Startet arbeidet med en prinsippmelding om samepolitikken 
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KRIMINALPOLITIKK 
 
Regjeringens virkemidler for et tryggere samfunn er først og fremst å forebygge bedre. Det arbeidet gjøres med økt 
satsing på kommunene. Samtidig er politiet, domstolen og kriminalomsorgen satt i bedre i stand til å løse sine oppgaver. 
Denne regjeringen har som mål å sørge for at det er færre som venter på å komme inn i fengslene enn ut. Soningskøen 
skal fjernes og de som soner skal få tilbud om en kriminalomsorg som øker muligheten for rehabilitering. Dette krever 
en aktiv helhetlig og resultatorientert kriminalpolitikk. 
 

• Helhetlig innsats for å knekke gjengkriminaliteten.  
• Største opptak på politihøgskolen siden 1998  
• 316 nye fengselsplasser i 2006 og 2007 og handlingsplan for å fjerne soningskøen.  
• Økt innsats for bekjempelse av økonomisk kriminalitet  
• Bedre redningshelikopterberedskap med tilstedevakt på basene i Bodø og på Banak  
• Styrket helsetjeneste, opplæring, rusbehandling og bibliotek i fengslene  
• Sterkere innsats mot familievold og styrket støtten til Alternativ til vold (ATV)  
• Styrket rettshjelpstilbudet for ofre for menneskehandel og ofre for voldtekt  
• Intensivert innsats mot barnporno  
• Nytt nødnett for nød- og beredskapsetatene  
• Stryket konfliktrådene og fått på plass oppfølgingsteam mot barne- og ungdomskriminalitet  

 
INNVANDRING OG INTEGRERING 
 
For innvandrerbefolkningen har Regjeringen som mål at innvandrere raskest mulig skal bidra med sine ressurser i 
samfunnet, og at det ikke utvikler seg et klassedelt samfunn der personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår. 
Innvandrere og deres etterkommere skal få like muligheter som andre. Regjeringens hovedstrategi er nedfelt i 
Handlingsplan mot fattigdom og Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen, som legges fram 
for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2007. Samlet utgjør satsingen mot fattigdom og for integrering over 1 
milliard kroner i 2007. 
 

• Overføringsflyktninger, integreringstilskudd for familiegjenforente gjeninnføres  
• Forsøk med gratis kjernetid i barnehager i områder med mange minoritetspråklige barn  
• Opprettelse av ventemottak  
• Nye regler for vurdering av opphold for asylbarn  
• Norskundervisning til asylsøkere fra 2007  

 
KIRKE-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITIKK 
 
Regjeringen har sendt utredningen om stat og kirke på bred høring. Kommunene er satt bedre i stand til bedre vedlikehold 
av kirker samtidig som rentekompensasjonsordningen for kirkebygg ble utvidet med 500 millioner i 2006.  
 

• Økt tilskuddet til samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner med 0,35 millioner kroner i løpet av 2006. 
Videre har samarbeidsrådet fått 0,4 millioner kroner til lokale dialoggrupper for 2007 

• Islamsk råd har fått 0,5 millioner kroner i 2007 
• Trosopplæringsreformen trappes opp med 24 millioner kroner i 2007 til 100 millioner kroner 
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ARBEIDERPARTIETS STORTINGSGRUPPE 
 
STORTINGSGRUPPAS STYRE 
 
Stortingsgruppas styre hadde pr 31.03.2005 følgende sammensetning: 
 
Arbeidsutvalg: Jens Stoltenberg, leder, Hill-Marta Solberg, nestleder, Ranveig Frøiland, medlem. 
Øvrige styremedlemmer: Sylvia Brustad, Trond Giske, Marit Nybakk, Gunn Karin Gjul, Karita Bekkemellem, Karl Eirik 
Schjøtt-Pedersen, Kjell Engebretsen, Olav Akselsen, Oddbjørg Ausdal Starrfelt, Bjarne Håkon Hanssen, Thorbjørn 
Jagland. 
Følgende tiltrer styret: Stortingspresident Jørgen Kosmo, visepresident i Odelstinget Berit Brørby og innpisker Asmund 
Kristoffersen. 
 
Stortingsgruppa konstituerte seg  på nytt 18.10.2005 og fikk følgende sammensetning: 
 
Arbeidsutvalg: Hill-Marta Solberg, leder, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, nestleder,  Gunn Olsen, medlem, Torgeir 
Micaelsen, medlem. 
Øvrige styremedlemmer: Olav Akselsen, Jan Bøhler, Anne Marit Bjørnflaten, Lise Christoffersen, Gunvor Eldegard, Gunn 
Karin Gjul, Dag Terje Andersen, Svein Roald Hansen, Anniken Huitfelt, Tore Nordtun, Torstein Rudihagen, Signe Øye. 
Følgende tiltrer styret: Stortingspresident Thorbjørn Jagland, Odelstingspresident Berit Brørby og innpisker  Reidar 
Sandal. 
Dag Terje Andersen ble 29.09.06 utnevnt til næringsminister, og Tore Hagebakken  ble 04.10.06 valgt som ny leder i 
kommunalkomiteen og overtok Andersens plass i gruppestyret. 
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ble utnevnt til stabssjef på Statsministerens kontor  01.12.06. Reidar Sandal ble valgt til 
leder av finanskomiteen 04.12.06, og overtok Schjøtt-Pedersens plass i styret.  Olav Akselsen ble valgt til nestleder i 
gruppestyret etter Schjøtt-Pedersen. Bendiks Harald Arnesen ble valgt til ny innpisker etter Reidar Sandal. 
 
Etter disse endringene ser gruppestyret slik ut: 
 
Arbeidsutvalg: Hill Marta Solberg, leder,  Olav Akselsen, nestleder, Gunn Olsen, medlem, Torgeir Micaelsen, medlem. 
Øvrige styremedlemmer: Jan Bøhler, Anne Marit Bjørnflaten, Lise Christoffersen, Gunvor Eldegard, Gunn Karin Gjul, 
Svein Roald Hansen, Anniken Huitfeldt, Tore Nordtun, Torstein Rudihagen, Signe Øye, Tore Hagebakken, Reidar Sandal. 
Følgende tiltrer styret: Stortingspresident Thorbjørn Jagland, Odelstingspresident Berit Brørby og innpisker Bendiks 
Harald Arnesen. 
 
Ved konstitueringen høsten 2005 fikk Arbeiderpartiet følgende tillitsvalgte i Stortinget og avdelingene: 
 
Stortinget: President Thorbjørn Jagland, 1. varapresident Eirin Faldet,  sekretær Signe Øye 
Lagtinget: Varasekretær Tor-Arne Strøm 
Odelstinget: President Berit Brørby; 1. varapresident Sigvald Oppebøen Hansen, sekretær Asmund Kristoffersen,  
varasekretær Torny Pedersen. 
 
SEKRETARIATET 
 
I perioden har sekretariatet hatt følgende sammensetning:  
 
Lars Erik Flatø, sekretariatsleder (sluttet 17.10.2005), Odd Erik Stende, sekretariatsleder (ansatt 17.10. 2005), Anne 
Haldorsen, administrativ koordinator, Jardar Flaa, sekretariatsnestleder og personlig rådgiver for parlamentarisk leder, 
Eva Amble Larsen, informasjonsleder (permisjon, Dna), Anne Odden, konstituert informasjonsleder. 
 
Politisk rådgivere: Svein Dybing, spesialrådgiver, Marianne Agdestein ( permisjon),  Kai Aspheim, Guro Birkeland, Margrete 
Cappelen, Torbjørn Giæver Eriksen (permisjon),  Marianne Seip, Stein Hernes (sluttet), Anders Hegna Hærland (sluttet), 
Øyvind Slåke (sluttet),Eli Anne Hole, Line Vogt , Stian Simensen , Stian Grøthe, Ole-Kristian Vefferstad, Silje Grytten 
(permisjon), Egil T Ekhaugen , Eirik Øwre Thorshaug, Rune Opseth (permisjon), 
Libe Rieber-Mohn (permisjon), Rita Skjærvik (permisjon), Annelene Svingen (permisjon), Anette Trettebergstuen 
(permisjon), Tanja Ustvedt (permisjon), Arvid Libak (permisjon), Ragnhild Mathisen (permisjon), Gunn Lyngvær , Frode 
Jahren , Elin Heio Kobro, Odd Steinar Åfar Viseth , Ola B Mannsåker, Halvard Ingebrigtsen (permisjon) 
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Informasjonsrådgivere: Anne Cathrine Berger, Judith M. Fjereide, Jo Heinum , Nina Yong Kviberg,, Pål Martin Sand 
,Tarjei Skirbekk. 
 
Konsulenter: Kirstin Bjørsvik, Ingjerd Eng, Line Engebretsen, Pia Guldbrandsen, Tone M. Hansen, Turid Hellgren, Wenke 
Jaklin, Vera Lissner, Turi Monrad (sluttet 28.02.2007), Shoaib Karim Naeem, Marina Rove Nilsen, Jørn Nygren, Inger 
Næss Solberg, Reidun Steimler, Tove Thorstensen, Kari Vikersveen, Anne Campbell Weimoth, Torill Wiviegh, Gro Aakervik. 
 
ØKONOMI OG FINANSPOLITIKKEN 
 
Statsbudsjettet for 2006 
Regjeringen Bondevik la fram sitt budsjettforslag for 2006 før de gikk av høsten 2005. Store skattelettelser var en 
sentral del av budsjettet. I Soria Moria-erklæringen, Stoltenberg-regjeringens politiske grunnlag, ble det oppnådd enighet 
om at skattenivået skulle tilbake til 2004-nivå. Flere av de usosiale forslagene fra Bondevik-regjeringen ble reversert og 
statsbudsjettet vårt fikk et klart rødgrønt preg. Fordelingsprofilen i budsjettet ble betydelig bedret gjennom endringer i 
blant annet toppskatten, formueskatten, og utbytteskatten samt lettelser i minstefradragene. 
 
Det ble også gjennomført endringer i skattesatsene for å jevne ut forskjellene mellom lønnsbeskatning og 
kapitalbeskatning. 
 
I budsjettet for 2006 ble lagt opp til å bruke ca 66 mrd kroner fra Statens Pensjonsfond-Utland. Kraftig styrking av 
kommuneøkonomien, storstilt satsing på barnehageplasser og barnehagepriser, kamp mot fattigdom og en mer aktiv 
arbeidsmarkedspolitikk var blant Regjeringens hovedsatsingsområder i statsbudsjettet. 
I løpet av 2006 opplevde man et markant fall i arbeidsledigheten. AKU-tall viser at sysselsettingen økte med 81.000 fra 
4.kvartal 2005 til 4.kvartal 2006. I samme periode ble arbeidsledigheten redusert med 37.000. Aktiviteten i norsk 
økonomi var høy og stadig flere bedrifter meldte om mangel på arbeidskraft. Fra et lavt nivå satte sentralbanksjefen 
gradvis opp renten i løpet av året. 
 
Statsbudsjettet for 2007 
I statsbudsjettet for 2007 ble skatte- og avgiftsnivået ført tilbake til 2004-nivå. Dette innebar en skatte- og avgiftsøkning 
på om lag 2 mrd kroner. I 2006-budsjettet økte vi skatte- og avgiftsnivået med 9,7 mrd kroner sammenlignet med 
Bondevik-regjeringens forslag. Totalt har dermed nærmere 12 mrd kroner blitt brukt på velferd framfor skattelette. 
 
De viktigste punktene i skatte- og avgiftspolitikken er prioritering av fellesgoder framfor skattelette, styrking av 
fordelingsprofilen, oppmuntre til miljøvennlig adferd og redusere overprisede gebyrer. Generelt vil de med inntekt over 
400 000 kroner få skatteskjerpelser. De største skattelettelsene går til de med mellom 150 000 og 200 000 kroner i 
inntekt. 
 
I Nasjonalbudsjettet 2007 anslås statsbudsjettets strukturelle, oljekorrigert underskudd til  
70,4 milliarder kroner i 2007. Det er (nær 4 prosent) av anslått kapital i Statens Pensjonsfond-Utland ved inngang til 
budsjettåret. 
 
Store satsinger i 2007-budsjettet var blant annet en sterk økning av samferdselsbudsjettet, fortsatt styrking av 
kommuneøkonomien og tilrettelegging for full barnehagedekning i løpet av 2007. 
 
Regjeringen har satt i gang en omlegging av bilavgiftene i miljøvennlig retning. I 2007 er engangsavgiften endret slik at 
CO2-utslipp erstatter slagvolum som komponent for beregning av avgiften. Det betyr at biler med lave klimagassutslipp 
blir billigere. I tillegg er det gitt avgiftslettelser for alternative drivstoff. 
 
ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKKEN 
 
Arbeidsmarked 
Vi har rekordhøy sysselsetting og arbeidsledigheten går ned. Det er 36 000 færre arbeidsledige enn for ett år siden, og 
ledighetsstatistikken fortsetter å falle. Sysselsettingen har vokst med 70 000 personer fra juni-august 2005 til juni-
august 2006. Ressursene rettes særlig inn mot grupper som har problemer med å skaffe arbeid på egen hånd. Dette 
gjelder for eksempel ungdom, innvandrere og langtidsledige. For unge i alderen 20-24 år som har vært ledige i mer enn 
tre måneder, iverksettes 
en oppfølgingsgaranti. Der vil hovedfokuset være aktiv jobbsøking, egenaktivitet og motivasjon. Dette skal bidra til å 
redusere risikoen for varig utstøting fra arbeidslivet. 
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Ferietilleggsordningen er gjeninnført med virkning f.o.m. 1. juli 2006.  
 
Arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede på 1 000 plasser i gjennomsnitt 2. halvår 2006 til om lag  
27 300 plasser er styrket i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006.  Tiltaksnivået for yrkeshemmede vil, i tillegg 
til at mange yrkeshemmede får finansiert tiltaksdeltakelsen over folketrygden, gi rom for en historisk høy innsats overfor 
denne gruppen. 
 
Arbeidstakerrettigheter 
Vi har vedtatt reversering av de forslagene den forrige regjeringen kom med som ville svekket arbeidstakernes 
rettigheter. Arbeidsmiljøloven er styrket. 
 
Reversert vedtak om økt adgang til midlertidige ansettelser, og gjennomført gjennom Ot.prp. nr. 24 (2005-2006).  
 
Regjeringen fremmet våren 2006 forslag om å endre universitets- og høyskoleloven slik at adgangen til 
åremålsansettelser i undervisnings- og forskerstillinger når vedkommende skal delta i prosjekt, fjernes, jf. Ot.prp. nr. 79 
(2005-2006). 
 
Sikret stillingsvernet og beholde retten til å stå i stilling under ankebehandling av en tvistesak. 
Gjennomført gjennom Ot.prp. nr. 24 (2005-2006). 
 
Gjeninnført reglene for overtid som de var før 2003, og gjennomført gjennom Ot.prp. nr. 24  
(2005-2006). 
 
Ny IA-avtale er inngått 14.12.2005 og tillegg til IA-avtale av 6.6.2006 for å forsterke samarbeidet og forpliktelsene med 
arbeidslivets parter for å skape et reelt inkluderende arbeidsliv. 
 
Sosial dumping 
Mange arbeidsgivere sliter med å få nok folk og folk med riktige kvalifikasjoner. Derfor er det positivt at vi får flere 
utenlandske arbeidstakere som ønsker å gjøre en jobb i Norge. Det som ikke er bra er at dette kan åpne for sosial 
dumping. Regjeringen jobber aktivt med tiltak som skal forhindre at arbeidstakere fra andre land blir dårlig behandlet. 
Arbeidstilsynet er styrket og har fått sterkere sanksjonsmuligheter. Gjennom en egen handlingsplan har regjeringen 
iverksatt en offensiv mot sosial dumping. 
 
For å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår overholdes ved arbeid i Norge, er Handlingsplanen mot sosial dumping 
vedtatt i revidert budsjett 2006. 
 
Sikret Arbeidstilsynet ressurser til å intensivere sin innsats på området. For 2006 ble statsbudsjettet styrket med 2,3 
millioner kroner til Arbeidstilsynet og 2 millioner kroner til Petroleumstilsynet. I RNB ble det bevilget ytterligere 3 
millioner kroner til Arbeidstilsynet og 1 millioner kroner til Petroleumstilsynet.  
 
Stortinget har vedtatt at Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet skal kunne gi pålegg og bruke tvangsmulkt og stansing når 
de utfører tilsyn etter allmengjøringsloven og utlendingsloven. 
 
Sosialpolitikk 
Handlingsplan mot fattigdom på 709,5 millioner der vi styrker arbeidsmarkedstiltakene, innført et kvalifiseringsprogram 
for langtids sosialhjelpsmottakere (tidligere kalt velferdskontrakt) bedret tilbudet til rusmisbrukere og bedret tilbudet til 
innsatte, slik at de skal ha en sjanse til å klare seg godt i samfunnet etter endt soning. I tillegg økte sosialhjelpssatsene 
med 5 prosent utover prisstigningen fra 2007. 
 
Barnetillegget for mottakere av attføringspenger og rehabiliteringspenger er økt med 10 kroner per barn per dag, fra 17 
kroner til 27 kroner, fra 1. januar 2006. Jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) Tillegg nr. 1. Barnetillegget for tidsbegrenset 
uførestønad ble gjort behovsprøvd fra 1. juni 2006. 
 
Forebygge fattigdom 
Regjeringen har i 2006 bevilget 25 millioner kroner ekstra til ulike tiltak som skal fange opp barn og unge som faller 
utenfor og som står i fare for å bli en ny generasjon fattige. 
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Ny arbeids- og velferdsforvaltning 
Arbeidet med iverksetting av NAV-reformen er i full gang. 
 
Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft 1. juli 2006. Rammeavtalen mellom KS og Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet ble inngått 21. april 2006. Arbeids- og velferdsetaten ble opprettet 1. juli 2006 med et 
sentralt direktorat, en driftsorganisasjon og fylkesledd. Samtidig ble  
A-etat, trygdeetaten og NAV-interim nedlagt. Innen utgangen av 2009 skal det være etablert  
NAV-kontorer i alle norske kommuner. 20 pilotkontorer skal klargjøres for drift fra oktober 2006.  
Ett av kontorene dekker 5 kommuner. 25 kommuner har fått NAV-kontorer i løpet av høsten 2006. 
 
Etablering av spesialenheter til en del funksjoner som ikke krever brukernærhet er under planlegging.  
 
HELSE OG OMSORGSPOLITIKKEN  
 
Soria Moria-erklæringen har vært styrende for helse- og omsorgsfraksjonen siden regjerings-dannelsen høsten 2005. 
Arbeiderpartiet har fem medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen. Det er etablert et nært samarbeid med de to andre 
regjeringspartiene og med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet. Sakene blir i stor grad avklart i møter 
mellom storfraksjon og departementets politiske ledelse før de fremmes for Stortinget. 
 
Av de viktigste enkeltsakene i perioden kan nevnes: 

• Historiens største styrking av sykehusøkonomien 
• Basistilskuddene til sykehusene er økt og innsatsstyrt finansiering (ISF) er redusert  

fra 60 til 40 prosent 
• Opprettholdelse av lokalsykehusene 
• Behandlet nasjonal helseplan 
• Bruken av private kommersielle sykehus er begrenset 
• Varslet bedre avskrivningsregler for investeringer ved sykehusene 
• Rettet opp den fastsatte skjevfordeling mellom helseforetakene et år før forutsatt 
• Behandlet stortingsmelding om omsorgstjenestene 
• Øremerket midler for å øke antallet organdonasjoner 
• Redusert egenandelstak 2 fra 3 500 til 2 500 kr og tatt bort egenandel for behandlinger for kronisk syke 
• Etablert fri tannbehandling for personer under kommunal rusomsorg 
• Fulgt opp Soria Moria-erklæringen om stamcelleforskning og begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk 
• Gjennom økte overføringer til kommunen sikret løftet om økning av 10 000 årsverk i pleie- og 

omsorgstjenestene innen utgangen av 2009 
• Større legeressurser i sykehjem 

 
KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSPOLITIKKEN 
 
Det har vært en hovedsak for kommunalfraksjonen og bidra til at den økonomiske ubalansen i kommunesektoren rettes 
opp. Gjennom budsjettene for 2006 og 2007 er kommunesektoren tilført drøye 18 milliarder kroner i merinntekter. Av 
dette er vel 13 milliarder vekst i frie inntekter. 
 
Kommunalfraksjonen har arbeidet tett sammen med politisk ledelse i departementet i forbindelse med utarbeidelse av 
stortingsmeldingen ”Regionale fortrinn – regional fremtid.” Meldingen ble fremmet i desember 2006 og behandles våren 
2007. Fraksjonen er også involvert i arbeidet med en stortingsmelding om hovedstaden, ny plan og bygningslov samt en 
stortingsmelding om lokaldemokratiet. Fraksjonen deltar aktivt i partiets kommunalutvalg. Gjennom arbeidet i 
kommunalutvalget har fraksjonen også et nært og godt samarbeid med Fagforbundets ledelse og arbeiderpartiets 
medlemmer i KS sitt sentralstyre. 
 
Innvandringspolitikken har i perioden etter valgseieren høsten 2005 vært preget av arbeidet med ny utlendingslov. Det har 
vært gjennomført seminarer mellom storfraksjonen i kommunal og AID der alle sentrale tema i loven er diskutert. 
Orienteringene fra departementene om de ulike temaene har også vært åpne for andre i regjeringspartiene. De sentrale 
temaene har vært til behandling i gruppa.  
Proposisjonen legges fram for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2007. Den nye utlendingsloven innfrir punktene på dette 
området i Soria Moria-erklæringen.  
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Når det gjelder integreringspolitikken, har kommunalfraksjonen vært med på å utarbeide Handlingsplan for økt 
integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Denne ble lagt frem som et vedlegg til statsbudsjettet. De sentrale 
mål for handlingsplanen er nedfelt i Soria Moria-erklæringen. Handlingsplanen skal bidra til at: 
 

• Innvandrerne raskest mulig bidrar med sine ressurser i samfunnet  
• Det ikke utvikler seg et klassedelt samfunn på etnisk grunnlag  
• Innvandrere og etterkommere får like muligheter som andre  

Handlingsplanen inneholder overføringer over en rekke departementer delt i fire hovedsatsningsområder: arbeid, oppvekst, 
utdanning og språk, likestilling og deltakelse. 
 
UTDANNINGSPOLITIKKEN 
 
En god offentlig fellesskole er Arbeiderpartiets viktigste sak i utdanningspolitikken. Det er avgjørende for solidariteten og 
forståelsen mellom mennesker i vårt samfunn at barn og unge med ulik bakgrunn møtes i fellesskolen. I Soria Moria 
erklæringen står det at regjeringen vil gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn 
utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. I 2005 
valgte regjeringen å midlertidig fryse friskoleloven som Høyre hadde gått i bresjen for i forrige stortingsperiode. Det 
innebar at Regjeringen stoppet 22 000 godkjent men ikke igangsatte friskoleplasser, som den 
tidligere undervisningsministeren godkjente før de borgerlige gikk av høsten 2005. I 2006 har det vært en omfattende 
høringsrunde om ny privatskolelov. Forslag til lov ligger nå i Stortinget og skal behandles i løpet av våren.  
  
Skolen er ikke i tilstrekkelig grad et redskap for sosial utjevning i Norge. Foreldrenes utdanningsnivå avgjør i stor grad 
elevens faglige prestasjoner og yrkes-  og utdanningsvalg.  20 prosent av elevene går ut av ungdomsskolen uten å kunne 
lese og skrive godt nok. Disse får problemer i senere skolegang og arbeidsliv. Vi har derfor lagt frem en stortingsmelding 
sosial utjevning i skolesystemet. Meldingen fokuserer på behovet for tidlig innstas, utvidet timetall på barnetrinnet og 
tiltak for å øke graden av gjennomføring i videregående opplæring.  
  
Regjeringen har også satt i gang et arbeid med å se på kristen formålsparagraf i barnehagen og i skolen. Et utvalg har 
lagt fram en innstilling som nå er ute på høring. Saken kommer til Stortinget i løpet av året. 
 
Gratis læremidler var en viktig prioriteringssak i statsbudsjettet som ble lagt frem i 2006. Det arbeides også med 
lovforslag om gratis videregående opplæring som kommer til Stortinget i løpet av våren.  
 
I høyere utdanning er evalueringen av Kvalitetsreformen viktig. Evalueringen ble presentert i januar og det arbeides med 
en stortingsmelding om evalueringen.  Fraksjonen følger dette arbeidet tett. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, 
NOKUT, har evaluert allmennlærerutdanninga og fraksjonen er med på arbeidet med å følge opp evalueringen. 
Regjeringen har også satt i gang et arbeid som skal se på struktur innenfor høyere utdanning, Stjernø-utvalget. De legger 
fram sin innstilling i desember d.å. Innenfor forskning har vi vedtatt lov om etikk og redelighet i forskning.  
 
JUSTISPOLITIKKEN 
 
Abeiderpartiet vil ha en aktiv og helhetlig kriminalitetsbekjempelse. Å sørge for trygghet i samfunnet er et 
velferdsspørsmål og et stort offentlig ansvar. Målet er å forbygge bedre, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere 
bedre, derfor må vi ha en målrettet og balansert satsing på politiet, på domstolene og på kriminalomsorgen. 
Arbeidet i perioden har vært fokusert rundt å følge opp målsetningene som er nedfelt i Soria Moria-erklæringen. En mer 
utfyllende oversikt over prioriteringene finnes i regjeringens statusrapport ett år etter regjeringsdannelsen. 
 
Budsjettmessig har hovedfokus vært å styrke kriminalomsorgen for å redusere de lange soningkøene. Det er utarbeidet en 
helhetlig plan for å redusere soningskøen, og er i 2006 og 2007 planlagt å etablere 317 nye soningsplasser. I tillegg er 
undervisningstilbudet, bibliotekene og helsetjenesten i kriminalomsorgen styrket. Politiet er styrket med godt over 100 
millioner kroner, og det har vært særlig fokus på investeringer i utstyr knyttet til nye kjøretøy, pistoler og personlig 
verneutstyr.  
 
De rødgrønne partiene har fokusert på å styrke innsatsen mot vold mot kvinner og barn. Ofre for kriminalitet skal sikres 
bedre oppfølging og vi har utvidet retten til bistandsadvokat for voldtektsutsatte og ofre for menneskehandel, og styrket 
rettshjelpstilbudet. Vi har lagt frem lovforslag om ”grooming”, som gjør det straffbart å møte barn på internett med den 
hensikt å begå seksuelle overgrep. Arbeiderpartiet har obligatorisk bruk av konfliktråd må vurderes i visse type saker. 
Dette er viktig i forhold til førstegangskriminelle. Arbeiderpartiet har også gjennom hele sesjonen vært pådrivere for økt 
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bruk av samfunnsstraff. Arbeiderpartiet er sterke pådrivere for å beholde redningshelikoptertilbudet i offentlig regi, og 
har etablert tilstedevakt ved basene i Bodø og Banak for å redusere utrykningstiden. 
 
Viktige saker som har vært behandlet i Storting og regjering denne våren er: 

• Poltiets rolle og oppgaver (Politirollemeldingen) 
• Lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære 

relasjonar) 
• Lov om endringar i forbrukarkjøpslova (lovregulering av straumavtalar) 
• Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 
• Lov om endringer i straffeloven 1902 (straff for å utnytte eller forlede noen til å tigge mv) 
• Lov om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste 
• Alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytarar 
• Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. 
• Lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og 

registre (innsynsloven) 
 
Videre har regjeringen i samarbeid mellom flere departementer lagt frem ”Handlingsplan mot menneskehandel”, samt en 
konkret handlingsplan for å fjerne soningskøen ”Rask reaksjon og bedre innhold i soningen”. 
NÆRINGSPOLITIKKEN 
 
Det første året av perioden ble kursen snudd til en langt mer aktiv og offensiv næringspolitikk, også innen fiskeri og 
landbruk. Nye virkemidler og økte bevilgninger skaper nå nye arbeidsplasser, og vi satser på de områdene vi er gode. I tråd 
med Soria-Moria erklæringen er målet at Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte 
økonomier i verden innenfor de områder vi har fortrinn.  Det går godt i norsk næringsliv og ledigheten går ned. Aldri har 
det vært flere sysselsatte her i landet enn det er i dag. Den største utfordringen er å skaffe næringslivet tilgang på 
arbeidskraft med god og relevant kunnskap og kompetanse.   
 
Stortingsgruppa har i perioden jobbet aktivt for å sikre nasjonalt og statlig eierskap.  Vi har hatt nær dialog med politisk 
ledelse i NHD frem mot fremleggelsen av Eierskapsmeldingen (St. meld. Nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig 
eierskap) den 8.12.06.   
 
 På fiskeriområdet er det også tatt grep for å følge opp Soria-Moria erklæringens intensjoner om at våre nasjonale 
fiskeressurser i størst mulig grad skal komme kysten til gode. Det er en stor utfordring å utforme strukturtiltak for 
fiskeflåten som er i tråd med målene om å sikre fiskeressursene som en felles eiendom, og som kan bidra til at 
fangskapasiteten kan tilpasses det tilgjengelige ressurs-grunnlaget. Stortingsgruppa har arbeidet tett med politisk ledelse i 
FKD om oppfølgingen av strukturutvalgets innstilling.  
 
Innen landbrukspolitikken har vi fokus på å opprettholde et levende landbruk over hele landet med en variert 
bruksstruktur, og vi har nå bl.a fått en ny skogpolitikk.  
 
I storfraksjonen med de andre regjeringspartiene er det etablert et godt og konstruktivt samarbeid, også inn mot de fire 
departementene som fraksjonen forholder seg til: Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet, Landbruks- og 
matdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.   
 
Av saker vi har arbeidet med i perioden kan nevnes: 

• Eierskapssaker, bl.a eierskapsmeldingen, og fortsatt offentlig eierskap i Bane Tele  
• Arbeidet fram forslag til ny omstillingslov i nær dialog med Regjeringen  
• Doblet bevilgningene til reiseliv til et historisk høyt nivå  
• Utvidet refusjonsordningen for sjøfolk til å gjelde alle norske sjøfolk om bord på konkurranseutsatte skip i NOR 

og Hurtigruta, for å sikre norske arbeidsplasser og konkurransedyktige rammevilkår for maritime næringer 
• Styrket budsjettene til innovasjon, nyskaping og næringsretta forskning, og etablert nye landsdekkende og 

distriktsretta såkornfond 
• Iverksatt tiltak mot fiskefusk og ulovlig fiske, bl. a gjennom økte bevilgninger for å stoppe uregulert fiske  
• Vedtatt et marint innovasjonsprogram på 75 millioner kroner  
• Økt satsing på skogbruket, og økt stimuli til bioenergi    
• Sikret utøvere innen landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper, gjennom et 

svært godt jordbruksoppgjør 
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• Satt fokus på mattrygghet, gjennom å belyse Mattilsynets rolle og sikre oppfølging av e.coli-saken    
 
ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN 
 
Innanfor energi- og miljøfraksjonen sitt arbeidsområde har det vore mange spanande og utfordrande saker dei siste to åra. 
Det er tidvis stor offentlig interesse for fleire av våre saksfelt, i tillegg til at det er mange ulike oppfatningar og 
innfallsvinklar i, og innanfor, dei ulike politiske partigrupperingane. Å arbeide innanfor eit slikt felt er sjølvsagt særs 
spanande, men det stiller og store krav. 
 
Energipolitikken har, og er, vore sterkt prega av den vanskelige kraftsituasjonen innanlands. Særskilt utfordrande har den 
vore i Midt-Noreg. Noreg er i ein situasjon der me i eit normalår er nettoimportør av kraft. I tillegg er det ikkje god nok 
utveksling av kraft innanlands. Dette gjev oss fleire utfordringar. Me må utbetre linenettet, få meir kraft inn på 
marknaden gjennom utbygging av fleire kraftkjelder samt at me må arbeide med energiøkonomisering.  
Oppretting av grunnfond for ny fornybar energi er ei historisk satsing som vil gje oss meir miljøvenlege kraftkjelder som 
eit supplement til eksisterande produksjon. I tillegg yter styresmaktene bistand til bygginga av gasskraftverk både på 
Mongstad og Kårstø.  
 
Situasjonen knytt til dei menneskeskapte klimaendringane pregar, og vil frametter prege arbeide til fraksjonen. Arbeidet 
knytt til dette vil verte særs sentralt i tida som kjem.  
 
Soria Moria- fråsegna har vore styrande for vårt arbeid sidan valsigeren i 2005. At me er i fleirtalsregjering fører og 
til nye arbeidsformer. Arbeidet innan Energi- og miljøpolitikken er organisert ved at me i AP i tillegg til vår eigen 
fraksjon og arbeider mykje i ein  ”Storfraksjon” i samarbeid med dei andre to regjeringspartia. 
 
Av store og viktige enkeltsaker me har arbeida med i perioden kan nemnas: 

• Forvaltningsplanen for nordområda 
• Vern av villaks og laksevassdrag 
• Oppretting av grunnfond for ny fornybar energi  
• Teknologiprosjekt knytt til reinsing av gassvarmekraftverket på Mongstad 
• Reinsing av gasskraftverket på Kårstø 
• Kraftsituasjonen i Midt-Noreg 
• Generell betring av kraftbalansen i landet  
• Klimaspørsmålet 
• Gassrøyr til Grenland 
• Opprettinga av industrikraftregime 
• Sluttføring av 19. konsesjonsrunde 
• Kjøp av friareal til allmenn nytting (strandeigedom på Huk i Oslo som døme) 
• Auka innsats for å stogge utbreiinga av Gyro 
• Oppfylging av Kyoto avtala 
• Stortingsmelding for eit giftfritt miljø  

 
FAMILE- OG KULTURPOLITIKKEN 
 
De to viktigste sakene på familie- og kulturområdet i denne landsmøteperioden har vært barnehageløftet og kulturløftet. 
Den storstilte barnehageutbyggingen, i tillegg til redusert foreldrebetaling, har ført til at flere barn har fått tilbud om 
barnehageplass. For å nå målet om full barnehagedekning har regjeringen startet en nasjonal dugnad, og har utfordret 
kommunene til en ekstra innsats. Det har vist seg at i de kommunene som har hatt stort fokus på barnehageutbygging, som 
Tromsø og Trondheim, har man klart å nå målet om full barnehagedekning. 
 
I 2004 foreslo Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet å trappe opp kulturbudsjettet til 1 % innen 
2014. Regjeringen har fulgt opp Kulturløftet, gjennom opptrapping av kulturbudsjettet i de årlige statsbudsjettene. Alle 
genre innen kunst- og kulturliv har fått merket økninger i budsjettene. 
 
Andre viktige saker som har vært oppe i perioden er: 

• Stortingsmelding om kultur og næring, som vil bli fulgt opp med en handlingsplan i løpet av våren 
• Erstatningsordning for barn i barnehjem og spesialskoler for barn med adferdsvansker 
• 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold 
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• Forbud mot livssyn og politisk budskap i fjernsyn 
• Endringer i lov om barnebidrag er lagt frem for Stortinget 
• Det er blitt satt i gang tiltak mot spilleautomater, for eksempel gjennom avgift og gjennom seddelforbud. 
• Ekteskapsloven er endret med tanke på tiltak mot tvangsekteskap. 

 
SAMFERDSELSPOLITIKKEN 
 
Arbeiderpartiet fikk flertallet på sin side i behandlingen av Nasjonal Transportplan våren 2004. Planen som ble vedtatt 
skulle sikre milliardsatsing på veiutbygging og til jernbane de neste ti årene. I regjeringsposisjon etter valgseieren i 2005 
var tiden inne for å realisere denne viktige planen for transportsektoren.   
 
Aldri før har noen regjering klart å følge opp Nasjonal Transportplan i de årlige budsjettene. Denne regjeringen er den 
første. Bevilgningene økte i budsjettet for 2006, i revidert budsjett i mai og nå et stort løft for budsjettet i 2007. Hele 
2,5 milliarder nye kroner bevilges nå til samferdsel sammenlignet med Bondeviks siste busjett.  
 
Vedlikeholdet av veiene i Norge har vært så dårlig at vegene har forfalt de siste 10 årene. Regjeringens storsatsing på 
vegvedlikehold har stanset forfallet. Rassikring er høyt prioritert i  
2007-budsjettet og er à jour med handlingsprogrammet etter to år av planperioden. Dette er viktig for å gi økt sikkerhet 
og trygghetsfølelse for vegfarende.   
 
I statsbudsjettet for 2007 foreslås en historisk økning på 50 prosent av bevilgningene til investeringer i jernbanenettet. 
Det gir rom for en langt bedre fremdrift for en rekke utbyggingsprosjekter enn det som ville vært mulig med det nivået 
den forrige regjeringen la opp til. Og fra januar 2007 ble det igjen et direkte togtilbud mellom Oslo og Stockholm. 
 
Regjeringen vår besluttet fort at anbudsutsettingen av aktiviteten i NSB og Jernbaneverket stoppes. Det var en viktig 
beslutning for ansatte i jernbanesektoren.  
 
Overgang til alternative drivstoff som for eksempel biodrivstoff har hatt sterk fokus på samferdselsområdet, spesielt 
høsten 2006, som også ble sterkt preget av økt interesse for klimaspørsmål. Det bevilges penger til forsking, og 
avgiftssystemet for biler og drivstoff er i ferd med å bli tilrettelagt for introduksjon av nye, bedre vaner.  
 
Alle husstander, private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett. 
Bredbåndsdekningen i Norge var høsten 2006 på om lag 95 prosent etter betydelig økte bevilgninger på budsjettene, og 
forventes å stige til minst 98 % i løpet av 2007. 
 
Gjennom opphevelsen av vedtaket om å avvikle Postens enerett har regjeringen lagt grunnlaget for å opprettholde 
likeverdige tilbud av posttjenester til lik pris i hele landet, herunder seks dagers omdeling og mest mulig like tjenester 
ved postkontor og Post i butikk.  
 
FORSVARS- OG SIKKERHETSPOLITIKKEN 
 
Forsvarspolitikken i perioden har vært preget av arbeidet med omstillingen av Forsvaret, og oppfølging av Forsvarets 
langtidsplan for 2005-2008. Samtidig har man også begynt å se på utfordringene i forhold til ny langtidsplan 2009-2012. 
En viktig utfordring her er å få et samsvar mellom Forsvarets struktur, oppgaver og økonomiske rammer. 
 
Soria Moria-erklæringen har vært styrende for vårt arbeid siden valgseieren i 2005. At vi er i flertallsregjering 
innebærer også nye arbeidsformer. Arbeidet innen Forsvarspolitikken er organisert ved at AP har en egen forsvarsfraksjon 
i sammen med politisk ledelse i Forsvarsdepartementet. I tillegg har man også egen ”Storfraksjon forsvar” i samarbeid 
med de andre regjeringspartiene. Samtidig er Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk av en slik viktig karakter at man også 
søker å oppnå konsensus om denne blant alle partiene på Stortinget. APs forsvarsfraksjon har også lagt vekt på å ha 
utstrakt kontakt med ansatte og ledelse, tillitsvalgte og andre interesseorganisasjoner og interessenter i tilnytning til 
Forsvaret 
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Av enkeltsaker vi har arbeidet med i perioden kan nevnes: 

• Gjennomføring av tiltak for å bedre Forsvarets økonomistyring 
• I samarbeid med regjeringen nedsatt et bredt sammensatt utvalg for å forberede grunnlaget for en ny 

langtidsplan for Forsvaret fra 2009 
• Styrket kystvakt, nordområdeovervåking og Hæren 
• Trukket norske styrker ut av Irak 
• Styrket deltakelsen i ISAF, Afghanistan 
• Økt vekt på deltakelse i FN-operasjoner. Deltakelse i UNIFIL i Libanon og forberedelse til deltakelse i Darfur 
• Hindre privatisering, bl.a. ved å beholde Forsvarets verksteder internt i Forsvaret 
• Øke innsatsen for å få flere kvinner inn i Forsvaret 
• Flere investeringsprosjekter, herunder tørrdokk Haakonsvern og oppdatering av Orion 

 
UTENRIKSPOLITIKKEN 
 
Gjennom perioden etter valget i 2005 har Arbeiderpartiet spilt en aktiv og svært sentral rolle i utviklingen av norsk 
utenrikspolitikk. Arbeiderpartiet har fem medlemmer i utenrikskomiteen, deriblant leder, Olav Akselsen, og andre 
nestleder, Marit Nybakk. 
 
I det politiske arbeidet etter regjeringsskiftet har Arbeiderpartiet inntatt en lederrolle i utformingen av norsk 
utenrikspolitikk. Ikke minst gjelder dette det engasjement som legges for dagen når det gjelder å finne løsninger på 
internasjonale politiske utfordringer som kun kan løses gjennom felles innsats og felles forpliktelser.  
 
Før valget spilte Arbeiderpartiet en vesentlig rolle i å utvikle Norges standpunkt for eksempel i forhold til krigen mot 
Irak. Arbeiderpartiets støtte til FNs anbefalinger var tydelige. Støtten til FN kom kanskje enda sterkere til syne da 
regjeringsmakten var et faktum, og Soria Moria- erklæringen dannet premissene for Regjeringens utenrikspolitikk. Soria 
Moria-erklæringen slår fast at Regjeringen vil styrke norsk deltakelse i ISAF i Afghanistan, og vi har på denne bakgrunn 
støttet utplasseringen av norske avdelinger, herunder spesialstyrker, i landet.  
 
Arbeiderpartiet har også i denne perioden tatt til orde for at politiske og diplomatiske løsninger som inkluderer alle land i 
Midtøsten. Det er nødvendig med en forsterket internasjonal innsats som bidrar til at Israel og Palestina gjenopptar 
forhandlinger i tråd med Veikartet for fred. Blant annet i Midt-Østen har det vært gjentatt bruk av klasevåpen, og vi 
slutter oss til arbeidet med å få på plass et internasjonalt forbud mot slike våpen. 
 
Vårt fokus i budsjettarbeidet har vært å støtte tiltak for mer politisk styring globalt, og for å styrke arbeidet med å nå 
FNs tusenårsmål. Gjennom budsjettbehandlingen har Arbeiderpartiet vektlagt en rekke av våre hjertesaker, som fokus på 
en mer rettferdig fordeling, menneskerettigheter, styrking av FN, nødvendigheten av å fokusere på kvinner i 
utviklingspolitikken, vaksiner til barn, viktigheten av retten til arbeid og miljøets betydning for utvikling. Arbeiderpartiet 
har i lys av dette vært med på å øke bistanden til verdens fattigste og har vært en pådriver for at det i budsjettet for 
2007 en rekordstor økning på 2,2 milliarder kroner. Bistandsbudsjettet er på om lag 21 milliarder kroner i 2006, noe 
som utgjør 0,97 prosent av BNI. Vi arbeider målrettet for å nå 1 prosent av BNI til bistand i løpet av stortingsperioden, 
og har samtidig gitt vår fulle støtte til at Norge som kreditor sletter statsgjeld som stammer fra den såkalte 
skipseksportkampanjen. 
 
Nordområdene har fått sin rettmessige politiske oppmerksomhet i perioden, og har blitt løftet fram som et strategisk 
satsingsområde. Arbeiderpartiet er opptatt av å holde nivået på prosjektsamarbeidet med vårt naboland oppe, og har 
generelt vært opptatt av å finne en balanse mellom aktivitet og miljøhensyn. Ikke minst fordi klimautfordringene så 
tydelig viser seg i nord.  
 
Arbeiderpartiet har støttet opp om en aktiv europapolitikk. Utvidelsen av EU med to nye land fra 1. januar 2007, betyr 
også som en konsekvens, en utvidelse av EØS-avtalen. Parallelt med at EØS-avtalen er en del av vår kontakt med stadig 
flere land i Europa, har Arbeiderpartiet deltatt aktivt i utformingen av en aktiv europapolitikk. Dette har ikke minst 
sammenheng med å sikre EØS-avtalens legitimitet både hjemme og ute, og ikke minst sikre at vi organiserer vårt arbeid 
med EU/EØS-saker på en best mulig måte.  
 
KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN 
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Kontroll- og konstitusjonskomiteen har plikt og rett til å ta opp saker på tvers av sektorgrenser og har dessuten ansvar 
blant annet for regjeringens protokoller, meldinger om embetsutnevnelse, sivilombudets og Riksrevisjonens årsmeldinger, 
Riksrevisjonens antegnelser til statsregnskapet og Riksrevisjonens forvaltningsrevisjons-rapporter.  
Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i perioden 1.1.2005 til 31.12.2006 behandlet 72 saker, herunder to mindre 
grunnlovsforslag, 25 forvaltningsrevisjonsrapporter blant annet med en rekke saker hvor ulike sider vedrørende forsvaret 
er berørt. 
Videre har komiteen behandlet omfattende saker som Pionerdykkerne i Nordsjøen og spørsmålet om statens eventuelle 
rettslige ansvar for de skader enkelte dykkere er blitt påført,                                                                                       
undersøkelse av Utlendingsdirektoratet, forhold vedrørende Innovasjon Norges tilskudd til start av dørfabrikk i Årdal og 
rapporten fra Stortingets granskningskommisjon for luftfartsulykken med Twin Otter LN-BNK nær Gamvik 11. mars 1982.  
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.   
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AUF 
 
AUF kan se tilbake på to aktive og innholdsrike år med godt samarbeid med Arbeiderpartiet. Vi har vært med å sørge for 
at den rød-grønne regjeringen ble valgt og vi har fått gjennomslag for viktige saker. AUFs landsmøte i 2004 vedtok fire 
hovedmål: miljø, internasjonal solidaritet og toleranse, utdanning og arbeid og organisasjon. Disse målene har dannet 
grunnlaget for AUFs arbeid i 2005 og 2006. 
 
ORGANISASJON 
Organisatorisk har perioden vært god for AUF, med økning i medlemstall, styrket økonomi, styrkede lokallag og økt satsing 
på skolering av medlemmene. I tillegg ble AUFs sentrale kontor pusset opp i 2006. 
 
Kampanjer 
AUF har i perioden gjennomført tre kampanjer, Ulik (2005) om fordommer og diskriminering, Adventskampanjen (2005) 
med fokus på muren som Israel bygger på Vestbredden og Mer (2006) som handlet om vekst og forbruk. 
 
Medlemsutvikling 
Medlemsutviklingen til AUF har vært svært positiv i perioden. I 2004 hadde organisasjonen 6 682 medlemmer, og i 2005 
7 178 medlemmer. Medlemstallet for 2006 ble hele 7 727.  
 
Ny logo 
På Utøya 2005 ble AUFs nye logo lansert. I arbeidet med den nye logoen har man vært opptatt av å få et symbol som 
viser hva AUF er og står for. Logoen symboliserer rosen, som også er partiets logo, og er et kjent symbol for 
arbeiderbevegelsen. Vår rose har også en flamme i seg, et symbol for engasjementet i AUF. 
 
MILJØ 
Gjennom aksjoner, medieutspill, temamøter, foredrag og kurs har vi satt fokus på miljøutfordringene, både i egen 
organisasjon og utad. Vi har jobbet opp mot partiet i programprosessen, stortingsfraksjonene og regjeringen for å få 
gjennomslag for en bedre miljøpolitikk.  
 
Klimaendringer, biologisk mangfold, arbeid mot oljeboring i nordområdene og forbruksvekst har vært blant de politiske 
sakene som AUF har jobbet mest med i perioden. AUF har arbeidet hardt for å få regjeringen til å sette seg ambisiøse mål 
om utslippskutt, samt å finne gode løsninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt på hvordan man kan gjøre miljøvennlighet 
lønnsomt og attraktivt. AUF har arbeidet imot bygging av gasskraftverk uten renseteknologi, og har videreført arbeidet 
med å kreve full CO2-rensing på Kårstø og Mongstad.  
 
AUF ønsker å vri veksten i forbruk fra privat til offentlig og har gjennomført kampanjen MER, som setter fokus på 
forbruk og vekst i rike land, samt konsekvensene for miljø og rettferdig fordeling. Gjennom kampanjen ble det skrevet 
leserbrev, medieutspill og avholdt aksjoner. I tillegg ble det gjennomført skoleforedrag for klasser i hele landet. Det ble 
også gjennomført skolering av lokale ledd i Arbeiderpartiet. 
 
Den siste store urørte villmarka i Norge, Trillemarka/ Rollagsfjell i Buskerud, er inne i en verneprosess. AUF har 
sammen med miljøbevegelsen jobbet for å få gjennomslag for det faglig-baserte verneforslaget, som er det mest 
omfattende. I tillegg har vi jobbet med vern av vassdrag, og det var en stor seier for AUF da Vefsna-vassdraget ble 
erklært fredet.  
 
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. To av kampanjene AUF har gjennomført i perioden har handlet om 
internasjonal solidaritet og toleranse og 1. mai har AUF samlet inn penger til Norsk Folkehjelps arbeid. 
Våren 2005 gjennomførte AUF i samarbeid med Fagforbundet Ungdom ULIK kampanjen for å bekjempe fordommer og 
diskriminering. Det ble fokusert blant annet på rasisme og fordommer på bakgrunn av legning, kjønn, tro, og psykiske 
problemer. Det ble skrevet leserbrev, gjennomført aksjoner, og gjennomført skolebesøk over hele landet.  Av materiell 
ble det laget en video, samt løpesedler og buttons. Den 21. mars 2006, FNs internasjonale dag mot rasisme, arrangerte 
AUF i samarbeid med Fagforbundets ungdomsutvalg en markering på Youngstorget, med appeller, danseopptreden og 
bannerdrop. 
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Julen 2005 ble det gjennomført en adventskampanje i protest mot Israels bygging av muren. Det ble laget et eget 
julekort, hvor forsiden viser de tre vise menn som forsøker å komme inn til jesusbarnet med røkelse og myrra, men som 
ikke får det til fordi muren står i veien. Det ble holdt aksjoner over hele landet hvor julekortet ble delt ut. 
 
AUF har vært pilotorganisasjon i LNUs prosjekt Åpen og Inkluderende. Målet har vært å inkludere flere ungdom med 
minoritetsbakgrunn i AUF og satsing på dette er igangsatt i hele organisasjonen.  
 
Midtøsten 
I hele perioden har AUF hatt et samarbeidsprosjekt med palestinske Fateh Youth (FYO) gjennom Norsk Senter for 
Demokratistøtte. Situasjonen i Palestina har blitt gradvis forverret. Arbeidet fram i mot en kongress i FYO står sentralt i 
prosjektet og AUF og Fateh Youth har gjennomført gjensidige besøk i perioden. Ungdommer fra FYO har besøkt AUF i 
forbindelse med sommerleiren på Utøya, samt i forbindelse med landsmøtet. AUF har blant annet sendt en delegasjon på ti 
til Palestina og har gjennomført kurs sammen med FYO i Gaza. Vi har dessuten fulgt rettsaken til FYOs internasjonale 
sekretær Hussam Shaheen.  
Uganda 
AUF har et 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 tillitsvalgte 
i UYD, og det har blitt opprettet en kvinnebevegelse i organisasjonen. I tillegg har gjennomført kongress i UYD i perioden. 
Ungdommer fra UYD har blant annet besøkt AUF i forbindelse med fylkesårsmøter og i forbindelse med valgkamp. I 
forbindelse med besøk til Uganda har AUF dessuten besøkt Norsk Folkehjelps arbeid i Sør Sudan. 
 
Georgia 
AUF har i 2006 gjennom LNUs demokratimidler gjennomført et forprosjekt i Georgia med Union of Socialist Youth (USYG). 
Formålet var å undersøke mulighetene for å starte opp et prosjekt med fokus på organisasjonsbygging, politikkutvikling og 
likestilling. Gjennom forprosjektet ble det gjennomført en delegasjonsreise til Georgia og Aserbajdsjan og deltakere fra 
USYG deltok på AUFs internasjonale lederskole.  
 
Vest-Sahara 
I desember 2006 holdt AUF og IUSY kurs i flyktningleirene på grensen til Vest-Sahara for vår søsterorganisasjon 
UJSARIO. Kurset var for den nyvalgte ledelsen i UJSARIO og dreide seg om ledelse og prosjektutvikling. AUF vil sette mer 
fokus på Vest-Sahara i fremtiden. 
 
Solidaritetsfondet 
AUFs ansatte, partimedlemmer og tillitsvalgte gir penger til AUFs Solidaritetsfond. Pengene blir brukt til å hjelpe 
søsterorganisasjoner. I perioden har fondet blant annet blitt brukt til å sende PC-er til UYD og å bidra til å kjøpe inn et 
videokonferansesystem til FYO slik at de kan kommunisere mellom Gaza og Vestbredden. Det har vært økning i fondet og 
AUF har satt stor pris på bidrag fra partimedlemmer.  
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UTDANNING OG ARBEID 
 
Skolepolitikk har alltid vært et av AUFs store satsningsområder, og var en av AUFs viktigste saker i valgkampen 2005. 
Etter at Arbeiderpartiet kom i regjeringsposisjon har vi fått gjennomslag for flere av våre viktigste saker. Blant mange 
saker vil vi trekke frem at de første gratis skolebøkene kommer høsten 2007 og at den omfattende privatiseringen av 
norsk skole er stanset. Lærlingpolitikk og ungdomsgarantien har også stått høyt oppe på AUFs dagsorden. 
 
Det har vært en økt satsing på studentpolitikk og studentorganisering. Flere studentlag er opprettet, og både i 2005 og 
2006 ble det arrangert studentkonferanse i AUF.  
 
FAGLIGPOLITISK ARBEID 
 
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 en politisk rådgiver med ansvar for det 
fagligpolitiske arbeidet.  
 
Vårkampanjen 2005, ULIK, ble gjennomført i samarbeid med Fagforbundets ungdomsutvalg. Videre har AUF møtt med 
representanter på flere av LOs arrangementer, blant annet LOs Ungdomskonferanse og Utdanningskonferanse. 
 
SKOLERING 
 
SIM-kurs 
AUF har arrangert kurs for AUFs miljø-, skole- og internasjonalledere på Utøya hvert år. En viktig målsetting med 
samlingen har vært å danne nettverk mellom AUFere som jobber med de ulike sektorene, noe som kan fungere som en 
idébase og en inspirasjon for videre arbeid.  
 
Lederskole 
Lederskolen er den høyeste skoleringen som gis fylkeslagas tillitsvalgte. Hensikten er å gi organisatorisk og politisk 
skolering til personer som har, eller skal få inneha lederverv i AUF. Målene for lederskolen har vært å utvikle dyktige 
ledere og bidra til motivering, særlig av jenter. I 2006 hadde lederskolen 15 deltakere. Deltakerne har gjennomført 
selvstendige prosjekt mellom de tre lederskolesamlingene. Som avslutning fikk deltakerne i januar og februar 2007 
hospitere to dager i et departement, i stortingsgruppa, LO eller på DNAs partikontor for å få innblikk og erfaring fra en 
spennende arbeidsplass med politisk innhold. 
 
Lokallagslederskolering 
Det har i perioden vært avholdt to samlinger for AUFs lokallagsledere i forkant av sommerleiren 
på Utøya. Disse har som mål å skolere lokallagsledere til videre arbeid, og gi dem verktøy til å 
utføre vervene sine på en god måte. Det har blitt holdt innledninger om aktuelle politiske saker 
samt skolering i organisasjonsarbeid. 
 
Skoledebattantskolering  
I juli 2005 arrangerte AUF skolering for våre skoledebattanter. Her fikk over 60 deltakerne opplæring i vår og de andre 
partienes politikk, og trening i retorikk og tale- og debatteknikk.  
 
Skoletinget 
I august 2006 ble det første skoletinget siden 2002 arrangert. Over 150 AUFere dro til Trondheim for å få en grundig 
skolering i skolepolitikk. Kunnskapsløftet, lærlingplasser, elevmedvirkning og psykisk helse var blant temaene på 
konferansen. 
 
Informasjon 
Nettsidene auf.no har fått et løft både på den visuelle siden, og innholdssiden. Sidene oppdateres daglig. AUFs medlemsavis 
Praksis har kommet ut med 4 nummer i perioden. Avisen går ut til alle medlemmer, og inneholder alt fra politisk 
aktuelle saker og debatter, til internasjonalt stoff og portrettintervjuer. 
 
Informasjonsflyten fra AUF sentralt til fylkeslagene og tillitsvalgte har i perioden vært organisert gjennom infomail. I 
valgkampen 2005 ble denne byttet ut med en valgkampmail som gikk ut to ganger daglig. Det ble i perioden mulig å melde 
seg inn i AUF gjennom tekstmelding.  
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VALGKAMP 
 
AUFere over hele landet gjorde en kjempeinnsats under hele valgkampen i 2005. Våre hovedsaker i valgkampen var 
ungdomsledighet og unges arbeidsforhold, en skole for alle, toleranse og internasjonal solidaritet. Fremskrittspartiet og 
Høyre var AUFs hovedmotstandere. Våre skoledebattanter og andre frivillige var flinke til å profilere AUF og partiet. 
Arbeiderpartiet gikk kraftig fram i skolevalgene. I tillegg ble ni stortingsrepresentanter på under 30 år valgt inn fra 
Arbeiderpartiet på Stortinget og Løvebakken AUF ble kraftig styrket. 
 
UTØYA  
 
Sommerleiren på Utøya er et godt kulturelt, og politisk tilbud for alle AUFs medlemmer. Deltagelsen gjennom perioden 
har vært veldig bra. Utøyaleiren er for mange et første møte med AUF og en fin måte for nye medlemmer å bli 
introdusert for politisk aktivitet i organisasjonen.  
  
Utøya brukes til de fleste kurs og konferanser som AUF arrangerer. Sommer som vinter er det landsstyremøter, 
sekretærkonferanser og sentrale kurs på AUFs egen øy i Tyrifjorden. Arbeidet med utbedring av kloakkanlegget på utøya 
har fortsatt i perioden og det er nå vannklosett allment tilgjengelig. Det er også bygget flere sengeplasser i tillegg til at 
det i samarbeid med LO er bygget hytter på øya. Utbedringene på Utøya vil gjøre øya til et mer attraktiv kurssted.  
 
SENTRALSTYRET I PERIODEN 2004-2006 
 
Gry Larsen, leder, Trine Lie Larsen, generalsekretær, Martin Henriksen, nestleder, Truls Wickholm, Oslo, Astrid Huitfeldt, 
Akershus, Hanne Moe Bjørnbet, Sør-Trøndelag, Kjetil 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  
 
Sentralstyret fra.  22.10.2006:  
Martin Henriksen, leder, Gro Mette Moen, generalsekretær, Eskil Pedersen, nestleder, Hanne Moe Bjørnbet, Sør 
Trøndelag, Stine Renate Håheim, Oppland, Tord Dale, Sogn og Fjordane, Åsmund Aukrust, Akershus, Jette Christensen, 
Hordaland, Masud Gharankhani, Buskerud, Adrian Nøttestad, Sør Trøndelag, Christina Hætta, Finnmark, Gjermund 
Røysland, Aust-Agder, Paal Mangerud, Oppland og Mari Helen Varøy, Telemark  
 
FAST ANSATTE I PERIODEN 
 
Gro Mette Moen, internasjonal sekretær, Silje Rygland, internasjonal sekretær, Anne Lene Johansen, politisk rådgiver/ 
kontorsjef, Martin Bolstad, organisasjonsmedarbeider, Trine Høistad, politisk rådgiver, Thor I. Moland, politisk rådgiver, 
Eskil Pedersen, politisk rådgiver,  
Eirik Brunvatne Thommesen, politisk rådgiver, Robin Dominik Havre, politisk rådgiver, Åsmund Aukrust, politisk rådgiver, 
Karianne Tung, politisk rådgiver og Lars Mattis Hansen, politisk rådgiver  
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