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INNLEDNING

Landsmøtet i 2009 ble avholdt i Kongressenteret, folkets Hus, Oslo, i dagene lørdag 18. -  
tirsdag 21. april.
Hovedsakene på landsmøtet var behandlingen av partiets program "Sosialdemokrati 2020”, 
stortingsvalget 2009 og arbeidet i partiet, innkomne forslag, den politiske situasjon og 
vedtektsendringer.

Landsmøtet gjenvalgte Jens Stoltenberg som leder og valgte Helga Pedersen som nestleder. Som 
ny partisekretær etter Martin Kolberg ble valgt Raymond Johansen.

Partiets arbeid i perioden har i stor grad vært preget av forberedelser og gjennomføring av 
stortingsvalgkampen 2009. Ved Stortingsvalget fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 35,4 prosent 
(+ 2,7%). Dette ga oss ei stortingsgruppe på 64 representanter, hvorav 32 kvinner og 32 menn.

Den samlede valgdeltagelsen ved stortingsvalget i 2009 gikk ned med 1%. Det ble avgitt 2 696 366 
stemmer ved stortingsvalget som ga en valgdeltagelse på 76,4 prosent, av disse var 949 049 
godkjente stemmer til Arbeiderpartiet. Partiet fikk størst prosentvis fremgang i Finnmark, Møre og 
Romsdal, Troms og Østfold i forhold til stortingsvalget i 2005.

LANDSMØTET 2009

Det norske Arbeiderpartis 62. ordinære landsmøte ble holdt i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, i 
dagene lørdag 18. - tirsdag 21. april 2009.

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.

Det var sendt inn fullmakter for 300 representanter og ved åpningen var det møtt fram 299 
representanter hvorav 24 vararepresentanter. Den siste representantene ankom landsmøtet søndag 
morgen. 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 til stede:

Hakan Cifci 
Olga Kolesnikova 
Roman Saitov 
Anna Tkachenko 
Suzanne Jambo 
Margareth Michael Modi 
Dumisani Job Sithole 
Alexander Terentyev 
Uri Zaki 
Peter Palshøj 
Yiannos Mitsos 
Jo Billingham 
Anka Grzywacz

Tuula Lampinen 
Jorgen Siil 
Dror Morag 
Barbara Duhrkop 
Pagan Amun 
Choul Laam 
Olesya Maruskina 
Wolfgang Biermann 
Eero Håinalouma 
Mogens Lykketoft 
Ronaldo LIamas 
Collette Avital 
Mustafa Barghouti

Finn Stubbtoft 
Eline Bosman 
Ibrahim Baylan 
Berith Hogman 
Glas Nordmark 
Brahime Mokhtar 
Gary Titley 
Jeppe Kofoed 
Katerina Nevedalova 
Alexander Shipunov 
Kasper Graa Wulf

I tillegg møtte en rekke innbudte personer fra innenlandske organisasjoner tilknyttet 
arbeiderbevegelsen samt en del personlig innbudte.
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Følgende 300 representanter deltok med fulle rettigheter:

Østfold
001 Ole Haabeth
002 Siv Jacobsen
003 Fredrik Bjørnebekk
004 Ellen Simensen
005 Alte Ottesen
006 Kirsti Aune Sand
007 Sindre Martinsen
008 Sidsel M. Hammer
009 Tomas Colin Archer
010 Grethe Lintho
011 Stein Erik Lauvås
012 Inger Lise Skartlien
013 Svein Olav Agnalt
014 Mona Vauger

Akershus
015 Elly Frogner
016 Ivar H. Kristensen
017 Tonje Brenna
018 Sindre Kvil
019 Marianne Ecker
020 Øystein Slette
021 Malin Lifvergren
022 Roar Solbakken
023 Eva Bjøreng
024 Tore Pedersen
025 Anita Orlund
026 Kobia Agbota
027 Eva Gullichsen
028 Petter Moen
029 Anita Wulvig
030 Ole-Erik Yrvin
031 Anne Odenmarck
032 Gorm Kjernli
033 Kari Hauge
034 Are Tomasgard
035 Siri Hov Eggen
036 Mani Hussaini
037 Linda Lindviksmoen
038 Åsmund Aukrust
039 Anine Andresen

Oslo
040 Beate Svenningsen
041 Ivar Christiansen
042 Khamshajiny Gunaratnam
043 Rune Tokle
044 Hadia Tajik
045 Dag Harlem Stenersen
046 Nina Tangnæs Grønvold
047 Fredrik Mellem
048 Bente Larsen
049 Helge Stoltenberg
050 Hanne Merete Nøding

051 Nadeem Butt
052 Marianne Marthinsen
053 Bjørn Erik Berggrav
054 Channeh Joof Storvik
055 Olav Tønsberg
056 Bodil Andersen
057 Abdullah Alsabeehg
058 Ingrid Aune
059 Dag Einar Thorsen
060 Bettina Thorvik
061 Jørn Kristiansen
062 Marit Zahl Rindal
063 Truls Wickholm
064 Jorid Nordmelan
065 Håkon Haugli
066 Marit Nybakk
067 Widar Fossum

Hedmark
068 Siv Tørudbakken
069 Svein Borkhus
070 Njaal Føsker
071 Olav Lund
072 Caroline M. K. Olsen
073 Morten Abrahamsen
074 Tonje Granmo
075 Anne Marie Pettersen
076 Asgeir Østli
077 Bente Elin Lilleøkseth
078 Bjørn Jarle R. Larsen
079 Astrid Skaug
080 Alexander Berg Erichsen
081 Mona Strand
082 Ole Martin Nordérhaug
083 Liv Randi Olsen Eggestad
084 Morten Aspli
085 Aud Marie Bryn
086 Knut Hvithammer
087 Karin Siggerud Olsen
088 Arnfinn Stranderholen
089 Herdis Bragelin

Oppland
090 Per Gunnar Hagelien
091 Kjersti Stenseng
092 Pål Kristian Norby Helle
093 Susanne Solhaug
094 Magne Gulbrandsen
095 Liv Solveig Alfstad
096 Johan Solli
097 Arnhild Baukhol
098 Stein Knutsen
099 Bente Journ Aamodt
100 Asbjørn Øverli
101 Venke Helen Sletten

102 Even A. Hagen
103 Toril A. Grønnbekk
104 Odd Erik Sveen
105 Anne-Marte Asiesen
106 Helge Halvorsen
107 Anne Lise Marstein
108 Odd Gunnar Heitun
109 Wenche Strand

Buskerud
110 Roger Rydberg
111 Laila Gustavsen
112 Kjell Børre Hansen
113 Nina Mjøberg
114 Steinar Berthelsen
115 Tonje Kristensen
116 John Erik Molin
117 Olaug Grønseth Granli
118 Ståle Skjønnhaug
119 Monica Myrvold Berg
120 Erik Kaupang
121 Aisha Ahmed
122 Lars Geir Mortensen
123 Tina N. Sankei Skogmo

Vestfold
124 Arve Høiberg
125 Birgit Pettersen
126 Osvald Tansø
127 Per Kristian Finstad
128 Steinar Gullvåg
129 Bente K. Bjerke
130 Lars Jørgen Ormestad
131 Gerd Monsen
132 Stine Kjersti Richardsen
133 May Backer Grimholt

Telemark
134 Robin Kåss
135 Linda Holien
136 Jo Petter Ravlum
137 Bjørg Tveito Lundefaret
138 Ken-Roger Wølner
139 Lise Larsen
140 Halfdan Haugan
141 Elisabeth W. Åkredalen
142 Lene Vågslid
143 Solveig Nekstad Grave
144 Sigvald O. Hansen
145 Mette k. Ofstad
146 Odin A. Bohmann
147 Magnus Straume
148 Jørund A. Ruud
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Aust-Agder
149 Liv Andersen
150 Kjell Skarheim
151 Kristine Hallingstad
152 Andre Pedersen
153 Line Vennesland
154 Nils Johannes Nilsen
155 Maya Twedt Berli
156 Reidar Saga

Vest-Agder
157 Kari Henriksen
158 Helge Sandåker
159 Erik Dåstøl Langeland
160 Karin Hodne
161 Terje Næss
162 Odd Omland
163 Silje Renate Langøy
164 Anne Bystadhagen

Rogaland
165 Tom Tvedt
166 Nina Galta
167 Stanley Wirak
168 Anne Brit Ree
169 Jarle Nilsen
170 Linn Therese O. Sørensen
171 Joakim Bjørnestad
172 Kristine Gramstad
173 Agnar Brutveit
174 Wenche Hoftur
175 Torstein Tvedt Solberg
176 Siv-Len Strandskog
177 Jarle Nilsen
178 Birgit Hjelbakk

Hordaland
179 Gisle Handeland
180 Joril Christensen
181 Terje Ohnstad
182 Ruth Grung
183 Heidi R. Lindebotten
184 Tore Eikeland
185 Per Rune Henriksen
186 Magne Rommetveit
187 Jorun Skåden
188 Dag Rune Mo
189 Solgrunn Wiik Bjørke
190 Kjartan Algrøy
191 Kari Lahn Knutsen
192 Aud Berit Alsaker Haynes
193 Eirik Haga
194 Odd Rambøl
195 Kristin Akselberg
196 Rune Bakervik
197 Inger-Johanne Seim
198 Linn Kathrin Pilskog

Sogn og Fjordane
199 Tor Bremer
200 Anette Stegegjerdet
201 Torbjørn Vereide
202 Anne Marit Oppedal
203 Hans Petter Gilleshammer
204 Kristin Maurstad
205 Hilmar Høl
206 Solveig Willis
207 Svein Arild Dale
208 Marta Finden Halset
209 Harald Bjarte Reite
210 Elisabeth Dalen

Møre og Romsdal
211 Jon Aasen
212 Else-May Botten
213 Svein Gjelseth
214 Eva Vinje Aurdal
215 May-Britt Reitan Valset
216 Inger-Lise Torve
217 Mons Otnes
218 Marianne Breivik
219 Arnstein Brevik
220 Sidsel Rykhus
221 Petter Bjørdal
222 Hedda Evjen Nielsen
223 Fredric Holen Bjørdal

Sør-Trøndelag
224 Rune Olsø
225 Hanne Moe Bjørbet
226 Rita Ottervik
227 Aase Sætran
228 Bård Flaarønning
229 Trine Sumstad Wigtil
230 Per Digre
231 Ida Ødegaard
232 Ismail Salad Elmi
233 Erlend Moen
234 Tore O. Sandvik
235 Christopger Perreau
236 Gunn Elin Flakne
237 Ivar Volden
238 Hege Moe Hegg
239 Ola Krokstad
240 Bente Estenstad
241 Eivind Stende
242 Ingrid Skarstein
243 Sivert Berg
244 Vibeke Stjern
245 Julla Engan 
Nord-Trøndelag
246 Alf Daniel Moen
247 Heidi Henriksen
248 Rune Hallstrøm
249 Randi Ness
250 Morten Kvello

251 Ingvild Kjerkol
252 Bjørn Engen
253 Susanne Bratli
254 Jenny Dolmen
255 Signar Berger
256 Camilla H. Skjelstad

Nordland
257 Odd Eriksen
258 Heidi Berre Paulsen
259 Sonja Alice Steen
260 Dag André Anderssen
261 Øivind Silåmo
262 Eirik Sivertsen
263 Finn Pettersen
264 Mariette Korsrud
265 Tor-Arne Strøm
266 Anna-Kristin Ljunggren
267 Lillian Hansen
268 Geir Waage
269 Håkon Sæther
270 Britt Solvik
271 Martin Skjefstad
272 Trud Berg
273 Kjell-Are Johansen
274 Wenche Arntsen
275 Hugo Hansen
276 Karin Tønder Knudsen
277 Anne Wiik ,

Troms
278 Hilde Nyvoll
279 Brage Sollund
280 Pia Svensgaard
281 Tommy Sames
282 Ann-Torild Pettersen
283 Roger Ingebrigtsen
284 Elisabeth Steen
285 Kjetil Bjørkelund
286 Synnøve Søndergaard
287 Steffen Jakobsen
288 Eva Ottesen
289 Jan Solli

Svalbard
290 Kjell Mork

Finnmark
291 Runar Sjåstad
292 Ann Kristin Engstad
293 Kåre Simensen
294 Bjørn Masternes
295 Johan Vasara
296 Eva Lisa Robertsen
297 Willy Pedersen
298 Eva Husby
299 Roy Arne Andersen
300 Ragnhild Vassvik Kalstad
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Landsmøtet åpnet med et kulturelt program med Hellbillies.

Deretter fremførte Jens Stoltenberg minnetale over partifeller som var gått bort siden forrige 
landsmøte.

LOs leder Roar Flåthen hilste landsmøtet, og partisekretær Ibrahim Baylan, SAP, Sverige som holdt 
en hilsningstale på vegne av de internasjonale gjestene.

Marit Breivik holdt en innledning om ”God lagånd gir valgseier”.

Møte mandag startet med en hedring av Gro Harlem Brundtland som feiret 70 år. Jens Stoltenberg
holdt en tale, mens Anniken Huitfeldt som leder av Kvinnepolitisk styre holdt hilsningstale.
Gro Harlem Brundtland holdt deretter en tale til landsmøtet.

Det kulturelle bidraget var ved Arve Tellefsen på fiolin og Håvard Gimse på klaver. Allsang med 
Vigdis Fossum Olsen, sang og Torbjørn Vikstvedt, klaver.

Øvrige medvirkende var tidligere statsrådene i Gros regjeringer;
Oddny Aleksandersen, Hallvard Bakke, Anne-Lise Bakken, Jan Kr. Balstad, Gunnar Berge, Grete 
Berget, Thorbjørn Berntsen, Ronald Bye, Helen Bøsterud, Werner Christie,
Bjarne Mørk Eidem, William Engseth, Kari Gjesteby, Bjørn Tore Godal, Einfrid Halvorsen, Gudmund 
Hernes, Arvid Johanson, Sigbjørn Johnsen, Per Kleppe, Åse Kleveland,
Finn Kristensen, Kari Nordheim-Larsen, Jan Henry T. Olsen, Reidar Sandal, Matz Sandman, Bjørn
Skau, Hill-Marta Solberg, Thorvald Stoltenberg, Tove Strand, Nils Totland,
Tove Veierød, Gunhild Øyangen og Kurt Mosbakk.

Kristin Halvorsen, SV og Liv Signe Navarsete, Senterpartiet hilste landsmøtet.

Møtet søndag ble åpnet med et kulturelt innslag med Tove og Anita Bøygard. Møtet tirsdag ble åpnet 
med et kulturelt innslag av Thomas Brøndbo med band.

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
• Vedtektsendringer
• Den politiske situasjon
• Sosialdemokrati 2020 -  nytt partiprogram
• Stortingsvalget 2009 og arbeidet i partiet
• Redaksjonskomiteenes innstillinger
• Valg
• Avslutning

Det ble oppnevnt 3 redaksjonskomiteer som behandlet programsaker, andre politiske saker og 
organisasjonssaker. Landsmøtet vedtok følgende uttalelser:

• Inkludering og deltagelse
• Bedre helsevesen -  bedre livskvalitet
• Momsmilliarden tilbake til frivilligheten
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• Kulturløftet II -  et nytt kulturløft mot 2014
• Internasjonal solidaritet
• Arbeid til alle er jobb nummer en
• Trygt lederskap for Norge
• Organiasjonsplattform -  Politikk er lagarbeid

I overensstemmelse med partiets vedtekter valgte landsmøtet medlemmer til Sentralstyret og 
Kontrollkomité.

KONTROLLKOMITEEN

I partiets vedtekter -  paragraf 10. Regnskap, revisjon og kontroll, punkt 2: "Landsmøte velger en 
kontrollkomité 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 landsmøteperioden til landsmøtet”.

I overensstemmelse med dette ble følgende valgt på Landsmøte i 2009:
Medlemmer; Ann-Marit Sæbønes -  leder, Kjell Engebretsen og Asbjørn Kristoffersen. 
Varamedlemmer: Hilde Westhrin Thorkildsen og Rune Tokle.

LANDSSTYRET

Landsstyret består av partiets sentralstyre, to representanter fra AUF som velges av AUF selv og to 
representanter fra hvert av fylkespartiene. Fylkespartienes representanter skal være den til enhver 
tid sittende leder og en av nestlederne/styremedlemmene, slik at begge kjønn biir representert. I 
tillegg deltar en representant fra partiets sametingsgruppe med tale og forslagsrett, men uten 
stemmerett. Landsstyrets medlemmer biir registrert i form av meddelelse fra det enkelte fylkesparti, 
som per 31.12.2010 var slikt sammensatt;

Fylke: Medlemmer: Varamedlemmer:
Østfold Signe Øye Ellen Sofie Solbrække

Thor-Erik Forsberg Odd Riise
Akershus Sverre Myrli Ivar Horneland Kristensen

Kristiane Berg Anita Sigvartsen Orlund
Oslo Rune Tokle Rune Gerhardsen

Beate Svenningsen Siri Gåsemyr Staalesen
Hedmark Bente Elin Lilleøkseth Aud Marie Bryn

Per Gunnar Sveen Knut Hvithammer
Oppland Kjersti Stenseng Anne-Lise Marstein

Stig Sægrov Odd Gunnar Heitun
Buskerud Bjørn Tore Ødegården Steinar Berthelsen

Lise Christoffersen Sissel Hovland
Vestfold Sonja Mandt Lillian Erichsen

Tom Strømstad Olsen Rolf Aaby
Telemark Terje Lien Aasland Christian Tynning Bjørnø

Lise Wiik Lene Vågslid
Aust-Agder Inger Løite Line Vennesland

Leif Vagle Nils Johannes Nilsen
Vest-Agder Linda Verdal Solveig Robstad

Nils Harald Rennestraum Abdullahi Alason
Rogaland Frode Berge Kåre Hauge

Laila Thorsen Unn Therese Omdal
Hordaland Sveinung Valle Hallgeir Utne Hatlevik
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Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Jette Fugelsnes Christensen
Nils P. Støyva
Sonja Edvardsen
Trond Seth
Else-May Botten
Eva Kristin Hansen
Olav Huseby
Gerd Janne Kristoffersen
Terje Sørvik
Tone Helen Toften
Bjørnar Selnes Skjæranen
Kari-Anne Opsal
Magnar Andreas Nilssen
Ingalill Olsen
Alf Einar Jakobsen

Nina Giesnes 
Hilmar Høl 
Solveig Willis 
Bjørn Inge Ruset 
Hege Merethe Gagnat 
Hanne Moe Bjørnbet 
Terje Bremnes Granmo 
Heidi Henriksen 
Bjørn Engen 
Tove Andreassen 
Eirik Sivertsen

Bjørg Masternes 
Willy Pedersen

I tillegg deltok Gro Mette Moen og Eskild Pedersen fra AUF med fulle rettigheter. Parlamentarisk 
leder i Sametinget Willy Ørnebakk deltok med tale- og forslagsrett.

Landsstyret har i perioden avholdt 5 møter;

05. -  06.02.2009 I SAMFUNNSSALEN, SAMFUNNSHUSET, OSLO

Møtet behandlet følgende saker:
Den politiske situasjon 
Partiprogram 2009-2013 
Innkomne forslag til landsmøtet 
Forslag til endringer i partiets vedtekter 
Øvrige landsmøtesaker

Møtet valgte følgende valgkomité:

Hill-Marta Solberg, leder - Stortingsgruppa
Sture Arntzen, leder av Handel og Kontor
Ingalill Olsen, leder av Finnmark Arbeiderparti
Bjørn Tore Ødegården, leder av Buskerud Arbeiderparti
Sonja Mandt-Bartholsen, leder av Vestfold Arbeiderparti
John Ole Aspli, leder av Møre og Romsdal Ap
Per Rune Henriksen, leder av Hordaland Arbeiderparti
Rune Tokle, partisekretær Oslo
Anette Trettebergstuen, nestleder Hedmark Arbeiderparti 
Linn Therese O. Sørensen, nestleder Rogaland Arbeiderparti.
Martin Henriksen, leder AUF

Finn Jota partikontoret - sekretær

17.04.2009 OSLO KONGRESSENTER, FOLKETS HUS, OSLO

Møtet behandlet følgende saker;
• Innstilling til landsmøtet på funksjonærer og komiteer
• Innstilling til landsmøtet på endrings- og tilleggsforslag
• Regnskap 2008
• Revisjonsberetning for 2008
• Kontrollkomiteens beretning for 2008
• Orienteringssak: Beretning for 01.01.07 -  31.12.08
• Orientering om Aker-saken
• Utnevning av æresmedlem
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01.-02.10.2009 I SAMFUNNSSALEN, SAMFUNNSHUSET, OSLO

Møtet behandlet følgende saker;
• Den politiske situasjonen etter valget
• Arbeidet i partiorganisasjonen etter valget

22.-23.04.2010 I SAMFUNNSSALEN, SAMFUNNSHUSET, OSLO

Møtet behandlet følgende saker:
• Den politiske situasjon
• Økonomiske utfordringer
• Herfra til 2029
• 2029 -  Stortingsgruppas deltakelse
• Landsmøtet 2011 -  saksliste og innkalling
• Regnskap 2009 og Sentralstyrets årsberetning
• Kontrollkomiteens beretning
• Revisors beretning
• Utnevning av æresmedlemmer

16. -  17.09.2010 I SAMFUNNSSALEN, SAMFUNNSHUSET, OSLO

Møtet behandlet følgende saker:
• Den politiske situasjon
• Slik skal vi vinne valget
• Velferdspolitiske dilemmaer
• Kommunalpolitisk plattform
• Redaksjonskomiteens innstilling

Følgende uttalelser ble vedtatt;

ARBEID TIL ALLE ER JOBB NUMMER 1

Arbeiderpartiet mener at arbeid til alle må være den viktigste prioriteringen i statsbudsjettet for 2011. 
Europa og verden er inne i en alvorlig økonomisk krise. Virkningene av finanskrisen er ikke over, 
arbeidsledigheten har vokst seg svært høy i mange land, og mange land står overfor store 
budsjettkutt.

Her hjemme er situasjonen en annen. Stoltenberg II - regjeringen har satt inn en rekke tiltak for å 
sikre arbeidsplassene gjennom finanskrisa, og gikk til valg i 2009 med målsetningen om å sikre 
Europas laveste ledighet. Det har vi lyktes med.

Den krevende situasjonen er imidlertid ikke over. Mange arbeidsplasser i eksportrettet sektor er 
sårbare overfor svingningene ute i verden. Økonomisk krise og nedgangstider i andre land kan også 
påvirke oss. Arbeid til alle må derfor fortsatt være jobb nummer en for regjeringen.
Arbeid er viktig for den enkelte for å kunne bidra, og sikre trygghet for seg og sin familie. Men det er 
også viktig for samfunnet at folk er i jobb. Gjennom arbeid og verdiskapning sikrer vi grunnlaget for 
fellesskapet og velferdstjenestene våre.

Vi må sikre en ansvarlig bruk av oljepenger og gode rammevilkår for konkurranseutsatt industri. Det 
er viktig å følge opp satsingen fra Nasjonal Transportplan på vei, bane, havner og farleder for å 
legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser i hele landet. Arbeidet mot sosial dumping må 
styrkes. Det må gjøres mer for at flere skal kunne gå fra deltid til heltid.
Vi vil ha en økt innsats for dem som står utenfor arbeidslivet på grunn av ledighet, sykdom eller 
funksjonsnedsettelser. Arbeidet for å få færre på passive stønader og flere i aktivitet og arbeid må 
fortsette. Vi vil føre en aktiv arbeidsmarkedspolitikk.

-  10 -

Beretning for perioden 01.01.2009 -  31.12.2010

I mange land i Europa er ungdomsledigheten spesielt høy. Å starte livet som arbeidstaker med å gå 
ledig fører til at mange må sette livet på vent, og at det er vanskelig å planlegge framtida. Derfor må 
vi sørge for at de unge får utdanning og jobb. Vi må sørge for at færre avslutter videregående 
opplæring uten å fuliføre. Vi vil forsterke samarbeidet med partene i arbeidslivet for å få flere 
læreplasser og utrede rett til læreplass eller fireårig opplæring i skole.

Regjeringen har tatt initiativ til "Samarbeid for arbeid”. Et samarbeid for å redusere ekskluderingen 
fra arbeidslivet, sørge for at flere av de som i dag står utenfor arbeid kommer inn, og sørge for 
innovasjon, nyskaping og bedriftsutvikling som gir nye arbeidsplasser. Dette arbeidet vil vi følge opp.

FULL SYKEHJEMSDEKNING OG TRYGG ELDREOMSORG

Arbeiderpartiet gikk til valg på å sette trygg eldreomsorg foran skattekutt for de rikeste. Velgerne ga 
oss flertall til å bygge Norge videre i den retningen. I forrige periode sikret vi barnehageplass til alle, 
nå vil vi sikre full sykehjemsdekning.

Vi vil sørge for at alle som etter en faglig vurdering trenger sykehjemsplass eller heldøgns 
omsorgsplass skal få det. Dette er det neste store løftet for det norske velferdssamfunnet. Dette er 
den viktigste oppgaven framover.

Da trenger vi enda flere ansatte. Mer kompetanse. Bedre kvalitet. Vi skal gi flere et omsorgstilbud. 
Og vi skal gi et bedre omsorgstilbud. Det er en stor og viktig oppgave vi i fellesskap har foran oss.
Da må kommunestyrer, fylkesting. Storting og Regjering dra i samme retning. Derfor trengs 
Arbeiderpartiet ved roret i landets kommuner og fylkeskommuner.

Det skal være trygt å bli gammel i Norge. Det skal være mye å giede seg til. De eldre i Norge skal 
oppleve en verdig alderdom. Det neste året vil Arbeiderpartiet og regjeringen starte et omsorgsløft:
Vi skal sikre full sykehjemsdekning gjennom å bygge flere sykehjems- og heldøgns omsorgspiasser: 
Vi skal gi tilskudd til 12 000 piasser innen 2015. Vi vil utvide rammene i den statlige 
tilskuddsordningen dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. Vi ønsker at 
boligbyggeriag på samme måte som frivillige aktører skal kunne tilby boligløsninger for kommunene. 
Vi vil derfor gjennomgå regelverket.

Vi skal få på plass en verdighetsgaranti for eldreomsorgen: Vi skal sikre eldres rett til en god omsorg 
gjennom å endre lovverket og lage en ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Kommunene har en 
plikt til å tildele sykehjemsplass eller heldøgns omsorgsplass til alle som etter en faglig vurdering 
trenger det.

Vi skal sikre tydelig regelverk i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester: Et nytt lovverk 
skal gi trygghet for at folk får den hjelpen de trenger, og vi vil ha felles klageinstans for brukere av 
kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi skal styrke kommunenes helsetjenester gjennom samhandlingsreformen: Vi skal forebygge mer, 
gjennom tidlig innsats og arbeid for å utjevne helseforskjeller. Den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal styrkes og få økt kompetanse, og kommunene skal etablere lokalmedisinske 
sentre i samarbeid med sykehusene.

Vi skal sikre en fortsatt solid kommuneøkonomi: Kommunene har fått 40 milliarder i økte 
overføringer de siste fem årene. Dette har gitt 40 000 nye årsverk. Vi vil fortsette å satse på velferd i 
kommunene i årene framover.

Kommunevalgkampen i 2011 handler om hvilken retning vi vil at Norge skal bevege seg i. Vi vil 
bruke de store pengene på de store oppgavene, og ikke på skattekutt til de som har mest fra før.
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ÆRESMEDLEMMER

Landsstyret har i perioden utnevnt følgende som æresmedlemmer i partiet:

Gro Harlem Brundtland, Nice i Franl<ril<e, Eirin Faldet, Oslo, Bjørn Bogfjelimo, Trofors i Nordland og 
Birger Klokkerhaug, Buvika i Sør-Trøndelag.

SENTRALSTYRET

SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING
Landsmøtet 2009 valgte følgende som medlemmer av Sentralstyret;
Jens Stoltenberg -  leder, Helga Pedersen -  nestleder, Raymond Johansen -  sekretær, Anniken 
Huitfeldt, Roar Flåthen, Jan Davidsen, Anette Trettebergstuen, Odd Kristian Rerne, Jan Bøhler, 
Torgeir Micaelsen, Trond Giske, Lubna Jaffery Fjell, Mette Gundersen,
Arve Bakke, May Britt Lunde, Tove Brandvik, Ingvild Kjerkol, Ingrid Bjørketun Heggø og Bjørn Inge 
Mo.

I tillegg deltar AUFs leder Martin Henriksen i Sentralstyret med fulle rettigheter. Fra om med 
Sentralstyrets møte 25.10.2010 deltar AUFs nye leder Eskild Pedersen i Sentralstyret med fulle 
rettigheter.

VIRKSOMHETEN
Sentralstyret har i perioden 01.01.2009 -31.12.2010 holdt 29 møter (herav 3 telefonmøter), 
behandlet 157 saker og vedtatt følgende uttalelse:

I møte 02.06.2009:

INGEN MILITÆR LØSNING

Arbeiderpartiet fordømmer krigshandlingene mot Gaza. Israels angrep som nå rammer 
sivilbefolkningen er helt uakseptable og ute av enhver proporsjon. Hamas må også ta sin del av 
ansvaret for de pågående kamphandlingene. Arbeiderpartiet fordømmer rakettangrepene mot 
tilfeldige sivile mål i Israel. Arbeiderpartiet vil også vise til at når Israel nekter og begrenser 
humanitære hjelpesendinger å komme inn på Gazastripen, så er dette brudd på folkeretten, bl.a. 
brudd på Genéve-konvensjonene. Arbeiderpartiet beklager også at Israel ikke slipper journalister inn 
i Gaza.

Sivilbefolkningen i Gaza har vært under sterkt press i mange år, med en blokade de siste 18 
månedene. Befolkningen er totalt avhengig av internasjonal humanitær hjelp. Israel har etter sin 
tilbaketrekning hatt full kontroll over grensene, havområdet og luftrommet over Gaza. Utviklingen i 
Gaza har vært forhindret av blant annet stengte grenser, mangel på de fleste varer, inkludert mat, 
vann samt medisiner og utstyr til sykehusene.

Det finnes ingen militær løsning på denne konflikten. Det må legges press på partene for å inngå en 
ny våpenhvile. Grensene må umiddelbart åpnes for at.humanitær hjelp kan komme inn.

I dag er det situasjonen i Gaza som er høyest på dagsorden, men den uløste Palestina-konflikten og 
Israels okkupasjon er kjernen. Arbeiderpartiet har et langvarig engasjement for en tostatsløsning 
basert på grensene fra 1967 og FNs resolusjoner. Det internasjonale samfunnet må nå bidra sterkt 
til å finne en varig løsning. Etableringen av en levedyktig palestinsk stat er en forutsetning for en 
varig fred der både israelere og palestinere kan leve side om side innenfor sikre og anerkjente 
grenser. Hele det internasjonale samfunn har et ansvar for det palestihske folket hvor mange har 
levd i en flyktningesituasjon siden 1948.

Norge må bidra aktivt for å få en stopp i krigshandlingene. Norges brede nettverk i regionen er en 
ressurs som nå kan få stor verdi. Norge må også aktivt bruke sin rolle som leder for
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giverlandsgruppen for palestinerne til å bidra med hjelp til den palestinske befolkningen og de 
nødlidende på Gaza.

FASTE UTVALG

STYRINGSGRUPPE FOR KVINNENETTVERKET

Sentralstyremøte oppnevnte 2. juni. 2008 med en funksjonstid på 1 år, fram til juni 2009, følgende 
styringsgruppe:
Vibeke Ek, Troms
Turid Gjerustad. Vest-Agder
Berit 0. Wiersen, Hordaland
Torunn Skottevik, Akershus
Marit Gilleberg, Hedmark
Feryal Abdullah Kadir, Buskerud
Siw Sara, Nordland
Mari Helene Varøy, oppnevnt fra AUF
Sekretær; Gro Axelsen, partikontoret

Landsmøtet 18.- 24. april 2009 gjenvalgte Anniken Huitfeldt som leder av kvinnenettverket. 
Sentralstyret oppnevnte i møte 25. mai 2009 med en funksjonstid på 1 år, fram til juni 2010, 
følgende styringsgruppe:

Mette K. Ofstad. Telemark
Unn Therese O. Sørensen Rogaland
Siv Jacobsen, Østfold
Tone Sumstad Nyeng, Sør-Trøndelag
Vibeke Ek, Troms
Channeh Joof Storvik, Oslo
Siv Sara, Nordland
Mari Helene Varøy, oppnevnt fra AUF 
Sekretær: Gro Axelsen, partikontoret

Sentralstyret oppnevnte 2. mai 2010 med en funksjonstid på 1. år, fram til juni 2011 følgende 
styringsgruppe:

Mette K. Ofstad, Telemark
Hege Merete Gagnat, Møre og Romsdal
Anne-Lise Marstein, Oppland
Berit Wold Fjelle, Sør-Trøndelag
Bjørg Mastenes, Finmark
Channeh Joof Storvik, Oslo
Siv Sara, Nordland
Mari Helene Varøy, oppnevnt fra AUF fram til oktober 2010 
Mari Aaby W est, oppnevnt fra AUF fra oktober 2010 
Sekretær: Gro Axelsen, partikontoret

KOMMUNALPOLITISK FORUM
Sentralstyret nedsatte Kommunalpolitisk forum med bakgrunn i stortingsgruppas 
kommunalfraksjonen. Sammensetningen videreføres med det tillegg at en representant fra SMK, 
KS, Fagforbundet samt en representant fra fylkeskommunene møter i forumet. Forumet ledes av 
kommunalfaksjonens leder.

Fra fraksjonen: Ingalill Olsen, Eirik Sivertsen, Hilde Magnusson Lydvo, Håkon Haugli og 
Lise Christoffersen.
Fra KS: Halvdan Skard, Solveig Kvidal, Jørund Ruud og Gunda Johansen.
Fra Fagforbundet: Jan Davidsen og Mette Nord.
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Fra fylkeskommunene: Tore Sandvik
Fra kommunene og Sentralstyret: Mette Gundersen
Fra SMK: Rita Skjærvik
Rådgiver for kommunalfraksjonen Stian Simensen og Anders Kambo Tangerås, partikontoret er 
sekretærer for forumet.

SAMEPOLITISK RÅD
Sentralstyret valgte i sitt møte 02.03,2009 etter innstilling fra den 6. ordinære samepolitiske 
konferansen i Tromsø nytt samepolitisk råd, jfr. Retningslinjene for det samepolitiske arbeidet i DnA, 
for perioden 2009 -  2010:

Medlemmer:
Karin A. Karlsen -  leder, Gåisi valgkrets/Gåisi vålgabiire
Age Nils Haugen, Sør-Norge valgkrets/Lilli-Norgga vålgabiire
Ann-Jorid Henriksen, Østre valgkrets/Nuortaguovlla vålgabiire
Skjalg Jensen, Nordre valgkrets/Daweguovllu vålgabiire
Tom Kappfjell, Sørsamisk valgkrets/Åarjel-Saepmie veeljemegievlie
Berit Oskal Eira, Vesthavet valgkretsA/iestarmera vålgabiire/Viesttarmeara vålgabiire
Berit Kristine Hætta (Tina), Åvjovårre valgkrets/Åvjovårre vålgabiire

I tillegg velger Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) en representant til Samepolitisk råd. I perioden 
har dette vært Johan Vasara.

Svein Bjørn Aasnes, partikontoret -  sekretær

Følgende tiltrer rådet med fulle rettigheter:
Willy Ørnebakk, parlamentarisk leder Sametinget
Eirik Sivertsen, samepolitisk talsmann i kommunalfraksjonen, Stortingsgruppa
Raimo Valle, statssekretær for samepolitiske saker, Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Sametingspresident Egil Olli innkalles til møtene og deltar når han kan.

Nytt medlem Samepolitisk råd:
Vi har som en regel at medlemmer i Samepolitisk råd som biir sametingsrepresentanter, trår ut av 
rådet, og ny representant velges. Dette for å spre tillitsverv på flest mulig personer.

Skjalg Jensen ble etter sametingsvalget valgt inn som sametingsrepresentant, og Samepolitisk råd 
ba derfor hans valgkrets. Nordre valgkrets, om å komme med forslag til nytt medlem i Samepolitisk 
råd. Nordre valgkrets ba om at Gunnar Nilsen fra Alta biir dere nye medlem i rådet.

Sentralstyret oppnevnte derfor i sak 08/10 i møte 25. januar 2010 Gunnar Nilsen som nytt medlem i 
DnA’s samepolitiske råd etter Skjalg Jensen som har blitt sametingsrepresentant. Gunnar Nilsen 
velges fram til neste samepolitiske konferanse.

INTERNASJONALT UTVALG
Oppnevnt på sentralstyremøte 15. desember 2009
Målsettingen for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid:
Arbeiderpartiet skal være landets mest internasjonalt orienterte og forankrede parti. Partiets 
medlemmer skal være engasjert på alle nivåer i internasjonal debatt og aktivitet knyttet til dette.
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Mandat:
Internasjonalt utvalg er et arbeidende utvalg, satt ned av sentralstyret som blant annet skal:

• Koordinere partiets internasjonale arbeid og arbeide etter en vedtatt strategi.
• Ha en rådgivende funksjon for våre utøvende utenrikspolitikere, samt koordinere arbeidet 

i regjering, sentralstyre og partiorganisasjon.
• Bidra med innspill til sentralstyret om aktuelle saker.
• Bygge nettverk til andre miljøer som er opptatt av internasjonale spørsmål.
• Bidra til å utarbeide informasjonsmateriell og bakgrunnsstoff til partiledelsen, sentralstyret 

og partiorganisasjonen på internasjonale spørsmål.
• Diskutere strategi og deltakelse i forhold til Arbeiderpartiets internasjonale nettverk, samt 

være tilgjengelige for deltakelse på møter i våre internasjonale nettverk.
• Bistå partiorganisasjonen og andre miljøer i form av innledninger og skolering, samt bidra 

til økt engasjement.

Medlemmer:
Svein Roald Hansen -  leder. Østfold
Ingunn Skurdal, Oppland
Gunnar Krogstad, Sør-Trøndelag
Liv Tørres, Oslo
Ranjith Molegoda, Aust-Agder
Vidar Bjørnstad, LO
Nina Mjøberg, LO
Astrid Huitfeldt, Akershus
Odd Kr. Reme, Rogaland og sentralstyret
Kristin Røymo, Troms
Aasmund Aukrust, AUF, Akershus

Sekretær for utvalget har vært Arbeiderpartiets internasjonale sekretær; Kathrine Raadim (til 26. 
oktober 2009), Maria Hevzy (fra 26.oktober 2009 -  sommeren 2010)og Signe Brudeset (fra 18. 
august 2010).

ARBEIDSGRUPPER

KONSTITUERING AV STORTINGSGRUPPA -  OPPNEVNING AV VALGKOMITE OG 
FORHANDLINGSUTVALG

Valgkomite:
Raymond Johansen, leder
Helga Pedersen, Finmark
Arild Stokkan-Grande, Nord-Trøndelag
Ingrid Heggø, Sogn og Fjordane
Rigmor Aasrud, Oppland
Sverre Myrli, Akershus
Gunn Olsen, Telemark
Roar Flåthen, LO
Martin Henriksen, AUF

Odd Erik Stende, sekretær 
Anne Haldorsen, sekretær

Forhandlingsutvalg for fordeling av komitélederverv/medlemmer i komiteer:
Helga Pedersen 
Svein Roald Hansen

I tillegg til oppnevning av valgkomite og forhandlingsutvalg vedtkok sentralstyret framdriftplan for 
valkomiteens og forhandlingsutvalgets arbeid.
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PARTIETS REPRESENTASJON I STYRER OG KOMITEER M.M. PR 31.12.2010

Stortingsgruppas styre: Raymond Johansen
Odd Erik Stende

AOF i Norges styre: Odd Erik Stende, styremedlem
Gro Axelsen, varamedlem

AOFs Kontrollkomité; Hege Bogfjelimo

AOFs Valgkomité: Roar Thun

Arbeiderbevegelsens Arkiv og biblioteks styre: Odd Erik Stende, styremedlem
Hege Bogfjelimo, varamedlem

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforenings styre: Odd Erik Stende, fast møtende varamedlem

Partilovnemnda: Karl Erik Høegh, medlem

Rachel Grepp Heimens styre; Inger Grethe Solstad, styreleder
Hilde Magnusson Lydvo, styremedlem 
Lise Sørum, styremedlem

Kristine Nordenson Kallset, varamedlem

SAMARBEIDSKOMITEEN MELLOM LO OG DNA

Samarbeidskomiteen hadde pr. 31.12.2010 følgende sammensetning:

Fra LO: Roar Flåthen, Gerd Kristiansen, Tor Arne Solbakken, Ellen Stensrud,
Jan Davidsen, Arve Bakke, Sture Arntzen, Tone Rønholdtangen og Stein Reegård.

Fra DnA: Jens Stoltenberg, Helga Pedersen, Raymond Johansen og Finn Jota.

Møtene som holdes annenhver mandag, biir brukt til å gi gjensidig informasjon om det fagligpolitiske 
arbeidet.

Av viktige saker som har blitt behandlet kan nevnes:

• 1. mal
• Faglig/politisk valgkamp
• Pensjonsreformen
• Industrikraftregime
• Sykehuspolitikk
• Industrikraft
• NAV
• lA-avtalen
• Kompetanseforskrift for el-selskapene

Arbeidsgruppa som fikk i oppdrag å gi en felles beskrivelse av den franske industrikonsortiemodellen 
la fram sin innstilling i mars 2009.

LO og Arbeiderpartiets fagligpolitiske forum for sykehusdialog la fram en rapport om utviklingen i 
sykehussektoren, mai 2009

Arbeidsgruppa knyttet til lokal organisering og gjennomføring av NAV- reformen la fram en 
delrapport i september 2009.

-  16  -

Beretning for perioden 01.01.2009 -  31.12.2010

Arbeidsgruppen for kriminalomsorg la fram sin innstilling i november 2010.

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.

FAGLIGPOLITISKE KONFERANSER
Det er avholdt fagligpolitisk konferanse 23. august 2010 på Sørmarka.

Tema for konferansen var den aktuelle fagligpolitiske situasjonen ett år før valget, med innledninger 
ved Jens Stoltenberg, Tor Arne Solbakken, Helga Pedersen og Jan Davidsen.

Erik Dalen fra Synovate Norge innledet om "Slik er velgerne” og Kristine Nordenson Kallset, 
partikontoret innledet om velgerbildet -  ett år før kommune- og fylkestingsvalget.

PARTIKONTORET

Følgende personer var pr. 31.12.2010 knyttet til partikontoret:

Politisk stab:
Raymond Johansen, partisekretær, Odd Erik Stende, assisterende partisekretær, Pia Gulbrandsen, 
Adrian Nøttestad, Håvard Fossbakken, Gro Axelsen, Finn Jota, Bjørn Tore Hansen, Kristine 
Nordenson Kallset, Roar Thun, Marthe Scharning Lund, Svein Bjørn Aasnes, Marte Ingul, Ove 
Karolin, Anders Kambo Tangerås, Signe Brudeset, Øyvind Grøslie Wennesland, Karin Yrvin, Shoaib 
Naeem, Maria Hevzy og Pål Martin Sand (permisjon).

Følgende politiske rådgivere har permisjon fra partikontoret og jobber i dag i regjeringen;
Snorre Wikstrøm, Kathrine Raadim og Sindre Fossum Beyer.

Administrativ stab:
Hege Bogfjelimo, økonomileder. Aslak Berg, dataansvarlig 
Øvrige adm. ansatte;
Trond Grøtting, Tone Hemli, Lise Nyland, Liv Merete Svendsrud, Stig Morønning, Lise Sørum, Are 
Skinningsrud, Lena Larsson, Siv Elin Stormoen (permisjon), Hilde Fahret Born (permisjon) og 
Kamuran Filizer.

Engasjement:
Magnus Straume er engasjert på fagligpolitisk område.

Følgende har sluttet i perioden;
Brit Axelsen, Karl Erik Høegh, Ingrid Sagranden, Svein Bugge Persson og Karin Korslund.

FYLKESSEKRETÆRER
Ansatt av Det norske Arbeiderparti pr. 31.12.10

Østfold: Bjørn Eriksen
Akershus: Ståle Grøtte
Hedmark; Grethe Mikaelsen og Kamilla Thue
Oppland: Kristin Crawford
Buskerud; Masud Gharahkhani og Kristian Kirkerud
Vestfold: Tor Erik Nyberg
Telemark; Heidi Bordier
Aust-Agder; Per Åge Nilsen
Vest-Agder Imi Vegge (Kristiansand)
Rogaland: Eirik Aarek
Hordaland. Roald Kvamme og Stian Nyhus
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Sogn og Fjordane: 
Møre og Romsdal; 
Sør-Trøndelag: 
Nord-Trøndelag: 
Nordland:
Troms:
Finnmark:

Monica Oppedal
Egil T. Ekhaugen
Tore Nordseth og Rannei Mesloe
Elisabeth Helmersen
Tor Arne Ljunggren og Tove Bjørkmo
Eskild Johansen
John Erik Pedersen

Rune Tokle er valgt partisekretær for Oslo. Partisekretæren i Oslo velges på årsmøtet og er ikke 
ansatt av Det norske Arbejderparti.

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.

ÅRSMØTER I FYLKESPARTIENE

Sentralstyrets medlemmer eller våre statsråder har deltatt på fylkespartienes årsmøter og 
årskonferanser som hovedinnledere.

Fylke 2009 2010
Østfold Tore Hagebakken 

(årskonferanse)
Knut Storberget

Akershus Martin Kolberg Raymond Johansen 
(årskonferanse)

Oslo Raymond Johansen
Hedmark Sylvia Brustad Helga Pedersen
Oppland Trond Giske Rigmor Aasrud
Buskerud Sigbjørn Johnsen
Vestfold Espen Barth Eide 

(årskonferanse)
Raymond Johansen

Telemark Hanne Bjurstrøm
Aust-Agder Bjarne Håkon Hansen 

(årskonferanse)
Grete Faremo

Vest-Agder Sylvia Brustad 
(årskonferanse)

Jens Stoltenberg

Rogaland Helga Pedersen Jonas Gahr Støre
Hordaland Jonas Gahr Støre Hanne Bjurstrøm
Sogn og Fjordane Martin Kolberg Anne-Grete Strøm-Erichsen
Møre og Romsdal Dag Terje Andersen Anniken Huitfeldt
Sør-Trøndelag Raymond Johansen Jonas Gahr Støre
Nord-Trøndelag Jens Stoltenberg
Nordland Jens Stoltenberg
Troms Helga Pedersen 

(årskonferanse)
Trond Giske

Finnmark Helga Pedersen Rigmor Aasrud

Oslo, Buskerud, Telemark og Nord-Trøndelag har årsmøter annethvert år og avholder ikke 
årskonferanser slik en del fylkespartier gjør.
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SEKRETÆRKONFERANSER

I tiden 2.- 3. februar 2009 ble det avviklet en felles sekretærkonferanse mellom Arbeiderpartiets 
fylkessekretærer og LOs distriktssekretærer. Første dagen var avsatt til egne program for 
fylkessekretærene og distriktssekretærene.

På partiets samling ble følgende tatt opp:
• Situasjon i organisasjonen, herunder medlemssituasjon v/Martin Kolberg.
• Landsmøtet, herunder vedtektene v/Roar Thun.
• Valgkampen 2009 v/Monica Sivertsen og Snorre Wikstrøm.
• Programkomiteens innstilling til partiprogram v/Snorre Wikstrøm

Programmet for den felles sekretærkonferansen mellom Ap og LO;
• Valgkampen 2009 v/Martin Kolberg
• Den fagligpolitiske valgkampen er nøkkelen til seler v/Jens Stoltenberg og
• Roar Flåthen.
• LOs valgkampopplegg v/Øivind T. Hansen.
• LO-medlemmer som velgere v/ Eileen Fugelsnes

I tiden 30.9. -  2. oktober 2009 ble det i forbindelse med Landsstyret arrangert en 
sekretærkonferanse på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo.

• Evaluering av valgkampen 2009
• Raymond Johansen snakket om veien videre etter valget.
• Valgkamplederne, Monica Sivertsen og Snorre Wikstrøm la fram sine erfaringer med 

grasrotvalgkampen.
• Arbeiderpartiet ble nettvalgvinner. Pia Gulbrandsen snakket om hvordan vi skal 

videreutvikle det for medlemmene.

I tillegg ble det orientert om valgkampen lokalt av:
Bernt Sønvinsen, fylkessekretær i Troms 
Monica Oppedal, fylkessekretær. Sogn og Fjordane 
Kristian Kirkerud, organisasjonssekretær. Buskerud 
Lena Rivenes, kampanjemedarbeider, partikontoret

I tiden 21. - 24. juni 2010 ble det avholdt en sekretærkonferanse i London. På konferansen deltok 
hele partikontoret.

Temaer som ble tatt opp:
• Den lange valgkampen, herunder 2029 v/Raymond Johansen.
• Organisatorisk oppfølging av 2029 v/Marthe Scharning Lund.
• Arbeidet i organisasjonen v/Odd Erik Stende og Håvard Fossbakken.

Besøk og orienteringer fra den norske ambassaden v/ambassadør Bjarne Lindstrøm og 
ambassadesekretær Anders Vethe.

Roger Liddie og Patrick Diamond orienterte om Policy Network.

Besøk hos Labour:
• Orientering fra partisekrkær Roy Collins.
• Orientering om valgkampen og kampanjer v/assisterende partisekretær
• Alicia Kennedy.
• Labours europapolitikk v/skyggeminister Europasaker Chris Bryant
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ORGANISASJONSARBEIDET

Sentrale mål fra landsmøtets organisasjonsuttalelse i 2009 var rekruttering, inkludering og skolering. 
Gjennom aktiv deltakelse lokalt har nye medlemmer fått delta i Arbeiderpartiets politiske prosesser. 
Vi har gjennom Herfra til 2029 kombinert de politiske prosessene med læring. Gjennom debatter og 
aksjoner har vi vervet nye medlemmer. Gjennom skolering sentralt og lokalt setter vi medlemmer i 
stand til å påta seg tillitsverv og vi inkluderer nye medlemmer i partiorganisasjonen.

VERVE -  OG REKRUTTERINGSSTRATEGI
Arbeiderpartiet har jobbet mye med analyse og strategi for medlemsvekst. Dette innebærer hvordan 
vi kan verve flere medlemmer, og hvordan vi besk kan klare å beholde flest mulig medlemmer over 
lengre tid. Sentralstyret oppnevnte et organisasjonsutvalg til å se på Arbeiderpartiet som 
medlemsorganisasjon.
Odd Erik Stende (leder), Eva Kristin Hansen, Sverre Myrli, Julie Lødrup, Thor Gjermund Eriksen, 
Heidi Bordier, Bernt Apeland, Sissel Merete Skoghaug og Ståle Dokken.

Utvalget tok for seg analyse og tiltak rundt medlemssituasjonen, verving, rutiner sentralt og lokalt i 
medlemsoppfølgingen og innsamling av penger til organisasjonen utover dagens inntekter. Deres 
konklusjonsnotat til sentralstyret dannet grunnlag for forslag til ny organisasjonsuttalelse.

KOMPETANSEPLAN FOR SKOLERING 2009 OG 2010
Arbeiderpartiet er en lærende organisasjon. Arbeiderpartiet vil gi medlemmer, tillitsvalgte og 
folkevalgte politisk og organisatorisk mulighet for kunnskap og læring gjennom både formelle og 
uformelle læringsarenaer.

Skolering og kompetanseutvikling er et viktig strategisk verktøy for å nå våre politiske mål. Gjennom 
skolering setter vi medlemmer i stand til å ta på seg lederoppgaver, folkevalgte verv og å bli 
ambassadører for partiet. Vår skolering skal også gi medlemmer en plattform for å ha politisk 
innflytelse gjennom deltakelse i utformingen av vår politikk, både lokalt og sentralt.

Arbeiderpartiet arbeider aktivt for å øke skoleringsaktiviteten og har som mål å skolere minimum 
skolere og trene 20 % av våre medlemmer. I 2009 registrerte vi 7700 medlemmer på kurs og 
skoleringer i regi av partiet sentralt eller i fylket. I løpet av 2010 hadde vi rundt 15 000 medlemmer 
på kurs.

Vi ønsker at alle nye medlemmer skal få tilbud "Kurs for Nye Medlemmer” og vi arbeider aktivt for å 
få flere med minoritetsbakrunn på våre kurs.

Prioriterte områder har vært valgkamp, kandidatskolering, programdebatt, 2029 og lederskolering

Arbeiderparties lederprogram lederutvikling og Kvinne på Topp ble avviklet med 3 samlinger på hver 
og 20- 25 deltakere på hver av kursene i 2019. I 2010 ble lederutvikling kjørt regionalt med til 
sammen 130 deltakere. Kvinne på Topp ble arrangert sentralt med 24 deltakere.

BLÅ BYER BLIR RØDE
Inkluderer byene Oslo, Bergen, Fredrikstad, Drammen og Hamar, Stavanger og Kristiansand. 
Prosjektets mål er å lage og iverksette en organisatorisk, kommunikativ og politisk strategi for 2011. 
Prosjektet ble fra partikontorets side avsluttet i 2010, og fulgt opp gjennom det lokale 
strategiarbeidet frem mot valgkampen 2011.

BASTIONER BESTÅR -  PILOTPROSJEKT
Pilotprosjektet i sju kommuner i Oppland og Hedmark henter ut kunnskap for å utvikle og beholde 
bastioner. I prosjektet lager kommunene en organisatorisk, kommunikativ og politisk strategi for 
2011. Prosjektet ble fra partikontorets side avsluttet i 2010, og fulgt opp gjennom det lokale 
strateg iarbeidet frem mot valgkampen 2011.
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MEDLEMSUTVIKLINGEN

Siden partiet innførte sentralt medlemsregister i 1989, har det skjedd store forbedringer på 
oppfølgingen av medlemmenes kontingentinnbetalinger.

Partikontoret har i løpet av landsmøteperioden etablert direkte tilgang til medlemssystemet gjennom 
mittarbeiderparti.no. Dette for at lokale tillitsvalgte skal ha best mulig oversikt medlemmer i sin 
avdeling, og for at medlemmet selv skal kunne endre kontaktinfo. Systemet gir mulighet for 
utsending av brev, e- post og sms. Dette har gitt partiorganisasjonen et tidsmessig godt redskap for 
oppfølging av medlemmer.

Medlemstal! 2009 og 2010:

Fylke 2009 +/- 2008 2010 +/- 2009

Østfold 2 445 + 50 2443 - 2

Akershus 3 852 + 127 3715 - 137

Oslo 4 874 + 439 4596 -278

Hedmark 3 893 + 119 3865 -28

Oppland 3 368 + 103 3281 - 87

Buskerud 2 270 + 97 2238 - 32

Vestfold 1 893 + 53 1870 -23

Telemark 2 397 + 154 2481 + 84

Aust-Agder 1 230 + 59 1223 -7

Vest-Agder 1 324 - 3 1313 - 11

Rogaland 2 385 + 178 2389 + 4

Hordaland 3 680 + 173 3534 - 146

Sogn og Fjordane 2 027 - 73 1978 -49

Møre og Romsdal 2 330 + 27 2234 -96

Sør-Trøndelag 3 241 + 90 3258 + 17

Nord-Trøndelag 1 902 + 14 1889 - 13

Nordland 3 517 - 21 3498 - 19

Troms 1 924 + 53 1895 -29

Finnmark 1 664 + 24 1660 -4

Svalbard 38 + 5 36 -2

Totalt 50 264 + 1 675 49 407 -857

PROGRAM ARBEIDET

Sentralstyret vedtok 3. mars 2010 at det skal utarbeides to programdokumenter fram mot 
landsmøtet i 2011. En lokalpolitisk plattform, og et integreringspolitisk dokument. Det ble nedsatt to 
programkomiteer, under ledelse av henholdsvis Ingalill Olsen og Jonas Gahr Støre.

Arbeidet med det integreringspolitiske dokumentet har inngått som en del av "Herfra til 2029”. 
Programkomiteens mandat var å sørge for at det ble gjennomført en bred debatt i 
partiorganisasjonen om integrering frem mot landsmøtet i 2011. Det er blitt utgitt to debatthefter -  
om ”det nye norske vi” og "integrering i hele landet”. Integreringsdokumentet skal omhandle 
samfunnsgrunnlaget og politikken for utviklingen av et mangfoldig og flerkulturelt samfunn forankret i 
universelle menneskerettigheter. Videre skal dokumentet beskrive tiltak som fører til integrering 
mellom majoritetsbefolkning og mennesker med innvandrerbakgrunn som skal bo, arbeide og leve i 
Norge.
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Medlemmene i programkomiteen har innledet i ulike partiforsamlinger, og det har vært gjennomført 
debatter på integreringsportalen på MittArbeiderparti. Utvalget har fått forslag og innspill fra partilag, 
enkeltpersoner og organisasjoner og miljøer utenfor partiet. Forslaget til integreringspolitisk 
dokument legges frem for partiorganisasjonen for innspill i februar 2011.

Lokalpolitisk plattform skal være et utgangspunkt for å forankre et helhetlig budskap for den lokale 
valgkampen.

Komiteen har i tillegg til sine arbeidsmøter vært på to reiser i ute i landet for å få innblikk i det 
arbeidet som gjøres lokalt. Komiteen besøkte først Trondheim Arbeiderparti for å lære om 
utsillingsvinduet Trondheim. Den andre turen gikk til Hedmark og Oppland der komiteen deltok på 
samråd med tillitsvalgte og representanter fra frivillige lag og organsiasjoner. Utkast til 
kommunalpolitisk plattform ble presentert på landsstyremøtet 17. september og sendt på høring til 
organisasjonen med frist til 1. desember 2010.

KOMMUNIKASJONSARBEIDET

Hovedmålet med kommunikasjonsarbeidet er å formidle vår politikk og våre resultater på en best 
mulig måte. Vi jobber derfor kontinuerlig med å finne gode rutiner og metoder for koordinering av 
informasjons- og pressearbeidet mellom partikontor, fylkeskontorer, stortingsgruppe og 
regjeringsapparat.

En spørreundersøkelse blant norske journalister som er laget av Aalund Business Research høsten 
2009 viser at journalistene har utpekt Arbeiderpartiet som det partiet som er best på medierelasjoner 
i Norge. Partiet rykker dermed opp en plass fra undersøkelsen i 2008. Det er imidlertid fortsatt 
mange forbedringspunkter i arbeidet vårt som det jobbes med å forbedre.

Vi har i perioden satt stort fokus på at alle ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte skal bruke sosiale 
medier som en del av sine prosjekter, medieutspill, og den daglige kontakten med velgerne. Nye 
medier prioriteres i tillegg til, ikke i stedet for, tradisjonell medier. På den måten biir 
kommunikasjonen mer effektiv og får bredere nedslagsfelt.

Internkommunikasjonen har vært viktig for partiet gjennom hele perioden. God og rask informasjon 
til organisasjonen er særlig viktig når regjeringen legger frem ny politikk. Partiet har utviklet en 
effektiv infrastruktur ved viktige hendelser som innbefatter bruk av sms, telefonkonferanser, 
nyhetsbrev, faktamail og faktabase, sosiale medier, og hjemmesidene. Dette, sammen med bruk av 
eksterne informasjonskanaler, har bidratt til at partiet har hatt en helhetlig og gjenkjennelig 
kommunikasjon i alle kanaler, som igjen har styrket lagfølelsen i partiet.

Vi har kommet langt i å øke deltakelsen på vårt eget nettsamfunn mittArbeiderparti.no.
Nettsamfunnet bygger på fire pilarer: Politisk verksted, organisasjonsbygging, sosialt samfunn og 
informasjonsutveksling på tvers av organisasjonen. I perioden har vi lagt vekt på å skape nyttige 
funksjoner for tillitsvalgte og medlemmer, som letter organisasjonsarbeidet og dermed gir mer rom 
for utadretta aktiviteter. Alle fylkespartier, kommunepartier og lag har flyttet sine offisielle nettsider på 
nettsamfunnet.

Vi ble kåret til beste parti på internett i valgkampen 2009, blant annet på grunn av en god e- 
poststrategi. Vi lyktes godt med strategien fordi vi målrettet har samlet inn e-postadresser gjennom 
hele perioden. Det er imidlertid viktig at vi fortsetter dette arbeidet, og at vi også samler inn flere 
mobiltelefonnumre. E-post og sms anses som svært personlig kommunikasjon, og mobiliserer 
frivillige i valgkampen og velgere på valgdagen. I tillegg gir det oss et sterkt verktøy for å organisere 
aktiviteter, fordi e-post og sms er en effektiv måte å komme i kontakt med dem som til vanlig ikke 
deltar på tradisjonelle partimøter.

Medlemsbladet Sammen kom ut i 8 utgaver i valgåret 2009, og 5 utvgaver i 2010. Det er opprettet 
egen sone på mittArbeiderparti.no derartiklene kan kommenteres, og en Facebook-side. Hensikten 
er å styrke overgangen mellom nett og papir.
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Det jobbes med omlegging til magasinformat i valgåret 2011.

Informasjonsarbeidet har i større grad enn tidligere invitert til toveiskommunikasjon med velgerne. 
Dette har bidratt til å senke terskelen for å delta i Arbeiderpartiet, og biir et viktig fokus også i tiden 
fremover.

STORTINGSVALGET 2009

Vårt felles mål var å sikre fortsatt rødgrønn flertallsregjering. Det er første gang en sittende regjering 
ble gjenvalgt på 16 år, og første gang en sittende flertallsregjering biir gjenvalgt siden 1969. Vårt 
andre felles mål var å øke oppslutningen om Arbeiderpartiet. For første gang siden 1957 
Arbeiderpartiet gikk frem to valg på rad.

Arbeiderpartiet oppnådde 35,4% ved valget. Det betyr at 293 956 flere personer gikk og stemte på 
Arbeiderpartiet ved dette stortingsvalget enn ved kommunevalget i 2007.

Arbeiderpartiet var største parti i 17 av fylkene , og hadde fremgang i alle. Størst var fremgangen i 
Finnmark, med 5,1%. Det beste fylkesresultatet kom i Hedmark, hvor Arbeiderpartiet fikk en 
oppslutning på 47,1%.

Arbeiderpartiet hadde en klar vekst i innspurten av valgkampen takket være en massiv 
grasrotkampanje. Arbeiderpartiets medlemmer banket på 369.434 og delte ut 745.270 roser i den 
intensive valgkampen.

Vi gjennomførte vår første fullskala nettkampanje i 2009. Velgerne møtte Arbeiderpartiet på 
hjemmesiden, blogger, Twitter, Facebook, Youtube, Flickr, og Mitt Arbeiderparti. 300 000 har besøkt 
Arbeiderpartiet.no og over 500 000 møtte Arbeiderpartiet på nett i løpet av valgkampen. 
Valgpanelet.no og bransjemagasinet Kampanje kåret Arbeiderpartiet til vinner av den digitale 
valgkampen 2009.

Det ble laget en egen strategi for den faglig-politiske valgkampen som er forankret i 
samarbeidskomiteen. LO gjennomførte sitt eget opplegg for mobilisering av sine egne medlemmer til 
å stemme ved valget. Det fagligpolitiske regnskapet til regjeringen ble et sentralt redskap i så måte. 
LO avholdt valgkamparrangementer rundt om i hele landet.

Arbeiderpartiet er det klart største partiet blant ungdomsvelgerne. AUFs skoledebattanter gjorde en 
formidabel innsats og sikret det beste skolevalgsresultatet noensinne for Arbeiderpartiet (23,8 %), og 
har bidratt til den store oppslutningen blant ungdom.

DNAS LOTTERIVIRKSOMHET
Roselotteriet er organisert som egen avdeling underlagt Det norske Arbeiderparti.
Virksomheten holder til i Folkets Hus i Hunndalen, og administrerer DnA's landsomfattende 
medlemslotteri. Roselotteriet selger lodder via telefonhenvendelser til partiets medlemmer.
Pr. 01.01.2009 besto Roselotteriet av salgsavdeling med 3 heltidsansatte og 4 deltidsansatte.
En daglig leder, en kontorleder og salgssekretær i 20% stilling.

ØKONOMISK UTVIKLING FOR MEDLEMSLOTTERIET
I 2009 hadde virksomheten en omsetning på kroner 8.697.680,-, dette ga et overskudd på kroner 
908.032,-

I 2010 har virksomheten hatt 3 heltidsansatte og 4 deltidsansatte i salgsavdelingen.
En daglig leder, en kontorleder og salgssekretær i 20% stilling.
Det er ved innlevering av beretning ikke avsluttet noe resultatregnskap for 2010.
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FAGLIG/POLITISK ARBEID 

1. MAI

1. MAI 2009
Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon gikk til kampanjen "Gjennombygging etter krig”. 

Årets slag ord; ARBEID TIL ALLE 

1. MAI 2010
Norsk folkehjelps innsamlingsaksjon gikk til kampanjen ” Folk forandrer verden”

Årets slag ord: SAMARBEID FOR ARBEID

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).

SAMAK avholdt i 7.-9. juni 2010 sin 23. Arbeiderkongress på LO- skolen i Helsingør, Danmark. 
Hovedtema for kongressen var ”Arbeid til alle er jobb nr. 1”. Det ble arrangert fem ulike 
gruppeseminarer på temaene ulikhet på arbeidsmarkedet, ungdomsarbeidsledighet, fattigdom i 
Norden, Norden og finanskrisa samt framtidas klima. Deltakere fra Arbeiderpartiet var Jens 
Stoltenberg, Helga Pedersen, Raymond Johansen, Finn Jota, Anette Trettebergstuen, Jan Erik 
Støstad, Rigmor Aasrud, Else-May Botten, Eirin Kristin Sund, Øyvind Slåke, Gro Axelsen, Pia 
Gulbrandsen, Torbjørn Giæver Eriksen, Svein Fjellheim, Marianne Marthinsen, Gunvor Eldegård, 
Gerd Janne Kristoffersen Margrete Cappelen, Signe Brudeset og Maria Hevzy.

10. februar 2009 avholdt SAMAK sitt årsmøte på Folkets Hus i Helsinki, Finland. Temaet for møtet 
var Europa og finanskrisa. Deltakere fra Arbeiderpartiet var Jens Stoltenberg, Helga Pedersen,
Martin Kolberg, Marianne Aasen, Jan Erik Støstad, Torbjørn G. Eriksen, Finn Jota, Maria Hevzy og 
Eva Amble Larsen. Det ble vedtatt fire uttalelser om henholdsvis klima, EU, Midtøsten og finanskrisa.

Arbeiderpartiet har gjennom perioden deltatt i en rekke SAMAK fora, inkludert SAMAKs ledergruppe, 
parti og - LO-sekretærgruppe, utenriks- og sikkerhetspolitisk gruppe, EU-arbeidsgruppen og 
menneskerettighetsgruppe. Vi har også deltatt i en rekke grupper av mer tidsbestemt karakter. Disse 
er en arbeidsgruppe på "Arbeidsmarkedet og fremtidens velferd - nordiske utfordringer og 
løsninger”, energi- og klimapolitisk gruppe, en gruppe rundt SAMAKs klimaseminar i 2009, en 
arbeidsgruppe som jobbet med temaet ”Den nye ulikhet. En felles utfordring”, og en 
kommunikasjons- og kampanjegruppe. Vi har også medlemmer i en arbeidsgruppe på velferd, samt i 
SAMAKs integrasjonsforum, men disse har ikke hatt møter i perioden. Vi har også deltatt med 
representanter på S-akademiet. SAMAKs S-akademi ble opprettet på arbeiderkongressen i 2006. 
Målet har vært å gi yngre tillitsvalgte i de sosialdemokratiske partier og faglige landsorganisasjoner 
muligheten for felles diskusjoner og etableringen av nettverk.

EUROPEISK SAMARBEID
Arbeiderpartiet er fulit medlem av De europeiske sosialdemokraters parti (Party of European 
Socialists PES).

Det ble avholdt rådsmøte 2.-3. desember 2010 i Warszawa, Polen. Flere uttalelser ble vedtatt, 
inkludert ”Å bygge et rettferdig Europa av og for folket” og ”En demokratisk og åpen prosess for å 
velge PES’ kandidat til vervet som president av EU kommisjonen”. Posisjonspapir på tema som 
arbeid og sosial framgang i Europa, og grønn vekst i Europa ble også utarbeidet. Deltakere fra 
Arbeiderpartiet var Espen Barth Eide og Signe Brudeset.
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7.-8. desember 2009 ble det avholdt PES-kongress i Praha, Tsjekkia. Tema for kongressen var 
klima og finansreform. Kongressen markerte også starten på en bred debatt om den europeiske 
venstresida. Kongressen vedtok to uttalelser. Den ene en politisk uttalelse om å sette mennesker 
framfor marked, og en organisatorisk uttalelse om et styrket PES. Arbeiderpartiet deltokmed 
Raymond Johansen, Marianne Marthinsen, Kjetil Lund, Espen Barth- Eide, Gro Axelsen og Maria 
Hevzy.

Espen Barth- Eide ble gjenvalgt som Arbeiderpartiets representant i PES’ presidentskap, med 
ansvar for utenriks- og forsvarspolitikk.

Arbeiderpartiet deltar i partiledermøter og formøter til EU- toppmøtene, samordningsteamet 
bestående av de internasjonale sekretærene samt ad-hoc arbeidsgrupper. Vi har også deltatt i PES 
Climate and Energy Network og PES Social Europe Network. PES er ytterligere styrket gjennom 
koordinering av sosialdemokratiske statsråder og talspersoner på de forskjellige fagfelt.

Videre deltar Arbeiderpartiet i Europeisk Forum, som er en paraply for ulike sosialdemokratiske 
stiftelser og demokratiorganisasjoner i Europa.

SOSIALISTINTERNASJONALEN (SI)

Arbeiderpartiet deltar aktivt i Sosialistinternasjonalen, og deltar på rådsmøtene som skal avholdes to 
ganger i året.
Det ble arrangert rådsmøte i Paris 15.-16. november 2010. De tre hovedtemaene for rådsmøtet var 
den globale økonomiske krisen, miljø og fredsprosesser. Arbeiderpartiet var representert ved 
Raymond Johansen, Signe Brudeset og Jardar Flaa.

Det ble også avholdt et rådsmøte i New York i juni 2010, hvor Arbeiderpartiet ikke deltok.
I 2009 ble det avholdt rådsmøte 23-24. november i Santo Domingo i Den dominikanske republikk. 
Tema for møtet var klimaforhandlingene i København, fattigdom og jobbskaping, samt nedrustning. 
Lise Christoffersen og Maria Hevzy deltok fra Arbeiderpartiet.

Montenegro var vertskap for rådsmøtet 27-29. juni 2009. Tema var et nytt globalt rammeverk for 
verdensøkonomien, fred og sikkerhet, demokrati og miljø. Arbeiderpartiet var representert ved 
Raymond Johansen, Lise Christoffersen, Gro Axelsen og Maria Hevzy.

Arbeiderpartiet er med og leder Sis Midtøstenkomite sammen med representanter fra Palestina, 
Israel og Italia. I denne perioden har Jonas Gahr Støre hatt ledervervet på vegne av Arbeiderpartiet. 
Ved årsskiftet 2010-11 tar Raymond Johansen over dette vervet.

ARBEIDET MED INTERNASJONALE SPØRSMAL I PARTIORGANISASJONEN

Partiet har i perioden hatt et internasjonalt utvalg bestående av:
Svein Roald Hansen, Ingunn Skurdal, Gunnar Krogstad, Liv Tørres, Ranjith Molegoda, Vidar 
Bjørnstad, Nina Mjøberg, Astrid Huitfeldt, Odd Kr. Reme, Kristin Røymo og Åsmund Aukrust 
Arbeiderpartiets fraksjon i forsvars- og utenrikskomiteen 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. Både i 2009 og 2010 
ble det avholdt internasjonale seminarer med omlag 60- 70 deltakere hver.

I mars 2010 gjennomførte partisekretær Raymond Johansen et besøk til Kinas kommunistparti. Han 
hadde samtaler med He Guoqiang, medlem av kommunistpartiets stående utvalg, Guangdongs 
guvernør Wang Yang, representanter for partiets internasjonale avdeling, den sentrale partiskolen 
og Chinese Youth League. Representantene Eirin Sundt og Anette Trettebergstuen deltok, sammen 
med Pål Martin Sand, Maria Hevzy og Signe Brudeset.

Arbeiderpartiet har i perioden hatt internasjonalt samarbeidsprosjekt med vårt palestinske søsterparti 
Fatah finansiert gjennom Norsk Senter for Demokratistøtte ut 2009. I 2010 har vi mottatt støtte til å 
avrunde Kvinner Kan- prosjektet i Fatah, samt å stake ut kursen for et bredere samarbeid mellom
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Arbeiderpartiet og Fatah. Arbeiderpartiet har også fått midler i 2010 til å gjennomføre et forprosjekt i 
sør-Sudan, for å vurdere mulighetene for parti-til-parti samarbeid med SPLM i lys av 
folkeavstemming. Disse prosjektene finansieres gjennom den nyetablerte demokratistøtteordningen 
for partier som er lagt til NORAD.

10 fylkespartier har internasjonale utvalg eller forum, mens 2 har en egne kontaktpersoner på 
området.

KOMMUNALPOLITISK ARBEID 

KOMMUNALPOLITISK FORUM

Fra 2009 har følgende personer deltatt i kommunalpolitisk forum:
»

Fra fraksjonen:
Ingalill Olsen, Håkon Haugli, Eirik Sivertsen, Hilde Magnusson Lydvo og Lise Christoffersen 

Fra KS; Halvdan Skard, Jørund Ruud, Solveig Kvidal og Gunda Johansen.

Fra Fagforbundet: Jan Davidsen, Mette Nord 

Fra fylkeskommunene: Tore Sandvik 

Fra kommunene: Mette Gundersen 

Fra SMK: Rita Skjærvik

Lotte Grepp Knutsen har representert SMK da Rita Skjærvik var i permisjon.

Etter valget i 2009 har forumet blitt ledet av Ingalill Olsen, vår fraksjonsleder i kommunal- og 
forvaltningskomiteen.

Anders Kambo Tangerås ble ansatt som kommunalpolitisk rådgiver i 2010 og har i lag med rådgiver 
for kommunal- og forvaltningskomiteen. Stian Simensen, fungert som sekretariat for utvalget.

Forumets oppgave har vært å gi partiledelsens råd på det kommunalpolitiske arbeidet.
Kommunalpolitisk forum har engasjert seg i arbeidet med statsbudsjettet, revidert budsjett, 
kommunalpolitisk plattform, forberedelser til kommunevalgkampen 2011, kommuneproposisjon, og 
nytt inntekstsystem for kommunene. Det er også arrangert telefonkonferanse med ordførerne.

ORDFØRERKONFERANSER ^
Det er avholdt en ordførerkonferanse i 2010 i forkant av kommunedagene til KS. I 2009 ble avholdt 
to ordførerkonferanser. ^

KOMMUNENES SENTRALFORBUND (KS)
I perioden har vi fire representanter i KS hovedstyre. Halvdan Skard er leder i KS og Jørund Ruud er 
vår gruppeleder. Solveig Kvidal og Gunda Johansen er medlemmer av hovedstyret. I tillegg er vi 
representert i KS landsstyre med 7 fylkesledere og 6 landstingsvalgte landsstyremedlemmer.
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KVINNENETTVERKETS ARBEID

Styringsgruppe sentralt skal være en pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden og 
rekruttere, skolere og motivere alle kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig til lederposisjoner.

Styringsgruppe skal også ivareta forpliktelsene og ansvaret Arbeiderpartiet har ovenfor 
kvinnebevegelsen i Sosialistinternasjonalen, RES, SKN og i forhold til "Kvinner Kan” - kursene 
internasjonalt.

Styringsgruppe har hatt fire møter i perioden samt ledermøte for alle fylkeslederene 17. mars 2009

Styringsgruppe her hett jevnlige møter i perioden. Det er evholdt ledermøteZ-konferanse for alle 
fylkeslederene 17. mars 2009 i Oslo, 16.-17. november 2009 i Trondheim, 7. april 2010 og 9. 
november 2010, begge i Oslo.

Kvinnenettverket inviterte 8. mars 2010 til en nesjonal kvinnepolitisk konferense "Snert ferdig?” i 
Oslo. Konferensen hedde 120 deltakere fra hele landet. I debatten deltok politikere og kvinner fre 
norsk semfunns- og kulturliv.

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING
Styringsgruppe uterbeider semmen med Kvinnenettverkets ledermøte handlingsplanen for 
ilikestilling. Handlingsplanen beskriver hvordan vi gjennom systematisk arbeid i alle ledd i 
organisesjonen skal bli Norges mest likestilte parti. Arbeiderpartiet vil ha flere kvinner både i de 
folkevalgte orgenene og i pertiets orgenisesjon. Skolering og trening er nøkkelen for å nå våre mål. 
Dette gjenspeiles i hendlingsplanen. Kompetanseheving gir kunnskap og selvtillit som er viktige 
faktorer for å være aktiv politisk, ta lederposisjoner og bli politisk umulig å overse! Det har vært 
jobbet med mentorordninger mellom våre folkevalgte.
Kvinne-Kan kurset er blitt evaluert og det er laget et nytt oppdetert kurshefte. Lederkurset Kvinne på 
Topp her vært gjennbmført hvert år med mellom 20-28 deltakere på hver kuli.

INTERNASJONALT ARBEID
Kvinnenettverket har deltatt i Sosieldemokretiske Kvinner i Norden (SKN), vår 
europeiskesemmenslutning; PES Women og i Sosielistinternesjonalens kvinneorganisasjon SIW. 
Kvinnenettverket har deltatt på SIW bureau meeting og på flere av SIW sine bureau møter. 
Kvinnenettverket her også deltett og vært representert på PES Women sine årlige konferenser og 
PES sine Council-møter.

Lise Christoffersen ble velgt som Vice President i SIW på SlW-kongressen i juni 2008 og vi ver 
vertskep for et regionelt møte i SIW 9.-10. april 2010 i Oslo.

FOKUS
Rina Mariann Hansen ble velgt som styremedlem i FOKUS 28. november 2008 og gjenvelgt i 2010. 

WOMEN CAN DO IT -  KVINNER KAN
Demokretibyggingsprosjektene i semarbeid med Norsk Folkehjelp har økt sterkt i omfang og 
utbredelse de siste årene. Programmet finnes nå i nærmere 25 land både i Europa, Asie og Afrike. I 
tillegg her det vært kurs for innvandrerkvinner i Norge.

SAMEPOLITISK ARBEID 

SAMEPOLITISK RÅD

Det har i perioden vært avholdt 14 møter i Samepolitisk råd, herev 8 telefonmøter og 4 fellesmøter 
med Semetingsgruppe. Det er avholdt ett møte med statssekretærer fra de departementene der 
partiet har den politiske ledelsen.
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Det ble 8 .-1 0 . mai 2009 avholdt Toppskolering på partikontoret på Youngstorget for våre 
14 fremste kandidater ved Sametingsvalget.

Arbeiderpartiets 6. ordinære Samepolitiske konferanse ble avholdt på Rica Ishavshotell i Tromsø 28. 
februar -  1. mars 2009. Konferansen valgte nytt Samepolitisk råd, og vedtok partiets valgprogram 
ved Sametingsvalget 2009. Konferansen valgte enstemmig Egil Olli fra Avjovari valgkrets som 
partiets presidentkandidat og Marianne Balto fra Østre valgkrets til partiets visepresidentkandidat 
ved sametingsvalget 2009.

Ved sametingsvalget 2009 var antall valgkretser redusert fra 13 til 7, og antall representanter i 
Sametinget redusert fra 43 til 39. I løpet av høsten 2008 hadde partiet organisert samepolitikken 
etter den nye valgkretsinndelingen.

SAMETINGSGRUPPEN
I Sametinget, som består av 39 representanter, har Arbeiderpartiet etter valget i 2009 en gruppe på 
14 representanter. Ved valget fikk Arbeiderpartiet 2534 stemmer, noe som utgjør 26,8 prosent av 
totalt 9448 avgitte stemmer. Frammøtet ved valget var på 68 prosent.
14. oktober 2010 ble Egil Olli valgt til President i Sametinget. Med seg i Sametingsrådet har han 
Marianne Balto og Vibeke Larsen fra Arbeiderpartiet, og Laila Susanne Vars fra Årja og Ellinor 
Marita Jåma fra Åarjel Saemiej Gielh. Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe er 
Willy Ørnebakk fra Storfjord i Troms. Gruppa har kontor på Sametinget i Karasjok, og ansatt 
sekretær er nå Sten Jønsson.

Representantene er:
1. Marianne Balto, Tana, Østre valgkrets
2. Knut Store, Nesseby, Østre valgkrets
3. Ragnhild Melleby Aslaksen, Østre valgkrets
4. Egil Olli, Karasjok, Åvjovåri valgkrets
5. Anne Helene Saari, Kautokeino, Åvjovåri valgkrets
6. Hilde Nyvoll, Nordreisa, Nordre valgkrets
7. Skjalg Jensen, Hammerfest, Nordre valgkrets
8. Willy Ørnebakk, Storfjord, Gåisi valgkrets
9. Margit Eli A Oskal, Sørreisa, Gåisi valgkrets
10. Vibeke Larsen, Narvik, Vesthavet valgkrets
11. Geir Johnsen, Lavangen, Vesthavet valgkrets
12. Sten Jønsson, Namsos, Sørsamisk valgkrets
13. Jørn Are Gaski, Bergen, Sør-Norge valgkrets
14. Heidi P Greiner Haaker, Sørum, Sør-Norge valgkrets
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REGJERINGEN

REGJERINGENS VIRKSOMHET 01.01.2009 -  31.12.2010.
Beretningen omhandler politikk, tiltak og forslag gjennomført eller foreslått av regjeringen i perioden 
01.01.2007 -  31.12.2008. Bevilgninger og forslag som først trer i kraft i 2011, men er foreslått i 
2010, er også tatt med.

REGJERINGENS SAMMENSETNING

Regjeringen Stoltenberg II ble utnevnt i statsråd 17. oktober 2005. 
av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Den er en flertallsregjering utgått

I perioden 01.01.2009 til 31.12.2010 har regjeringen hatt følgende sammensetning.

Jens Stoltenberg 
Kristin Halvorsen 
Liv Signe Navarsete

Jonas Gahr Støre 
Anne-Grete Strøm-Erichsen

Erik Solheim

Bjarne Håkon Hanssen

Knut Storberget 
Trond Giske

Sylvia Kristin Brustad

Heidi Grande Røys 
Terje Riis-Johansen

Helga Pedersen 
Dag Terje Andersen

Magnhild Meltveit Kleppa

Tora Aasland 
Bård Vegar Solhjell 
Anniken Huitfeldt

Lars Peder Brekk 
Grete Faremo 
Sigbjørn Johnsen 
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 
Rigmor Aasrud 
Hanne Bjurstrøm 
Lisbeth Berg-Hansen 
Audun Lysbakken

Statsminister (Ap).
Finansminister (SV) til 20.oktober 2009, deretter Kunnskapsminister. 
Samferdselsminister (Sp) til 20.oktober 2009, deretter Kommunal- og 
regionalminister.
Utenriksminister (Ap).
Forsvarsminister (Ap) til 20.oktober 2009, deretter Helse og 
omsorgsminister.
Utviklingsminister til 18. oktober 2007, deretter Miljø og 
utviklingsminister (SV).
Arbeids- og inkluderingsminister til 20. juni 2008. Deretter Helse og 
omsorgsminister (Ap) til 20.oktober 2009.
Justisminister (Ap).
Kultur- og kirkeminister (Ap) til 20.oktober 2009, deretter Nærings- og 
handelsminister.
Helse- og oméorgsminister til 20. juni 2008, deretter Nærings- og 
handelsminister (Ap) til 20. oktober 2009.
Fornyings- og administrasjonsminister (SV) til 20.oktober 2009. 
Landbruks- og matminister til 20. juni 2008, deretter Olje- og 
energiminister (Sp).
Fiskeri- og kystminister (Ap) til 2.oktober 2009.
Nærings- og handelsminister fra 29. november 2006 til 20. juni 2008, 
deretter Arbeids- og inkluderingsminister (Ap) til 2. oktober 2009. 
Kommunal- og regionalminister fra 21.september 2007 (Sp), deretter 
Samferdselsminister fra 20.oktober 2009.
Forsknings- og høyere utdanningsminister fra 18. oktober 2007 (SV). 
Kunnskapsminister fra 18. oktober 2007 (SV) til 20.oktober 2009. 
Bårne- og likestillingsminister fra 29. februar 2008 (Ap), deretter 
Kulturminister fra 20.oktober 2009.
Landbruks- og matminister fra 20.juni 2008 (Sp).
Forsvarsminister fra 20.oktober 2009.
Finansminister fra 20.oktober 2009.
Statsråd ved statsministerens kontor fra 20.oktober 2009.
Fornyings- og administrasjonsminister fra 20.oktober 2009.
Statsråd fra 20.oktober 2009, Arbeidsminister fra 21 .desember 2009. 
Fiskeri- og kystminister fra 20.oktober 2009.
Bårne- og likestillingsminister fra 20.oktober 2009.

REGJERINGENS ARBEID
Regjeringen har oppnådd mange viktige målsettinger etter fem år. Full barnehagedekning. Flere 
tusen nye ansatte i kommunene som jobber i skole, barnehage og omsorg. Lav 
ledighet. Dette er resultater av en politikk der vi bruker de store pengene på de store
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oppgavene. I et langstrakt land som Norge må infrastruktur være et felles ansvar.
Derfor har vi sørget for et historisk løft for veg, bane og sjøtransport i ny Nasjonal transportplan og 
derfor har utbygging av bredbånd i hele landet vært en av våre viktige satsinger.

Det er mye bra i norsk skole, men også mye som kan bli bedre. Derfor har vi
økt timetallet i skolen, styrket undervisningen i kjernefagene, sørget for flere og bedre
lærere, satset mer på tidlig innsats og nå fått på plass leksehjelp for alle på de første
trinnene. Frafallet fra videregående skole er fortsatt for høyt. Derfor har vi satt i gang et omfattende
arbeid for å øke gjennomføringen. Blant annet vil vi løfte
ungdomsskolen og gi et mer virkelighetsnært og tilpasset tilbud, der elevene også settes i stand til å 
gjøre gode valg for videre utdanning. Vi øker antallet studieplasser i høyere utdanning for å møte 
veksten i ungdomskullene og for å dekke behovet for kompetanse i arbeidslivet.

Kulturløftet, vår opptrappingsplan for bevilgningene til kunst, kultur og frivillighet, er i 
rute. Dette er viktig for frivilligheten og kulturlivet i hele landet.

Norge har -  i likhet med resten av verden -  blitt berørt av den internasjonale finanskrisen, som førte 
til det sterkeste tilbakeslaget i verdensøkonomien siden andre verdenskrig. På tross av det har vi 
klart å holde arbeidsledigheten lav og sysselsettingen høy. Når Norge har Europas laveste 
arbeidsledighet er ikke det tilfeldig, men skyldes politiske valg og aktiv handling. Vi har ført en 
ansvarlig økonomisk politikk over flere år, som gjorde oss godt rustet til å møte krisen. Tett 
samarbeid med fagbevegelse og næringsliv gjorde også at vi klarte å sette inn rett tiltak, med rett 
kraft til rett tid.

Vårt mål er at alle skal ha frihet til å bosette seg der de vil. Derfor har vi gitt distriktspolitikken et løft. 
Landbruket og sjømatnæringen spiller en viktig rolle for bosetting, sysselsetting og verdiskapning i 
hele landet. Sjømatnæringen satte nye eksportrekorder både i 2009 og 2010, ikke minst på grunn av 
god forvaltning og ressursbruk.

Om få år vil andelen av befolkningen som er over 67 år øke betraktelig. At folk lever lenger er et av 
de sterkeste symbolene vi har på at vi lykkes med velferdsstaten. Likevel
gir det utfordringer i forhold til omsorgstilbud og helsevesen, som vi må løse. Det skal være trygt å bli 
gammel i Norge og vi må bygge ut tilbudet til eldre slik at folk får den hjelpen de trenger når de 
trenger den, enten det er noen timer ekstra hjemmehjelp eller en sykehjemsplass. Vi har satt et klart 
mål om full sykehjemsdekning, ved at alle som trenger heldøgns omsorg skal få dette innen 2015. I 
årene fremover biir vi flere med kroniske sykdommer og kreft, og vi må gi bedre hjelp til pasienter 
innenfor rus og psykiatri. For å møte fremtidens helseutfordringer skal vi gjennomføre 
samhandlingsreformen, og tar med den viktige grep for å fornye, forbedre og forsterke 
helsetjenesten.

Regjeringen har trappet opp innsatsen på ny miljøvennlig energiproduksjon og 
energisparing gjennom Enova. Vi har fått på plass en avtale med Sverige om et felles 
elsertifikatmarked fra 2012. En politikk for framtida må være bærekraftig og ta ansvar for vårt felles 
miljø. Derfor har regjeringen lagt fram verdens mest ambisiøse klimamål og derfor tar vi ansvar for 
klimatiltak både ute og hjemme, gjennom samarbeid med andre land om regnskogvern, gjennom 
kvotekjøp og gjennom satsing på fornybar energi og kollektivtiltak hjemme.

INTERNASJONAL POLITIKK
Norsk utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser og verdier i en verden i rask 
forandring. En moderne utenrikspolitikk som skal ivareta norske interesser må både ha 
fokus på nærområdene og på de store internasjonale utfordringene, som klima, 
internasjonal terrorisme, fred og forsoning og kampen mot fattigdom. Denne 
Regjeringen satser på begge deler. Vi fortsetter satsingen i nord og opprettholder vårt 
rekordhøye bistandsbudsjett på over 1 prosent av BNI.

• Norge gir over 1 prosent av bni til bistand, siden 2005 er bistandsbevilgningene økt med 
over 9 milliarder kroner.
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• Regjeringen har fremforhandlet og undertegnet delelinjeavtale med russiand i 
barentshavet og polhavet.

• Regjeringen har styrket nordområdesatsingen. totalt vil regjeringen bruke om lag 1,2 
milliarder kroner til nordområdetiltak i 2011.

• Regjeringen har opprettholdt norges militære bidrag til afghanistan og løftet opp den sivile 
innsatsen i landet.

• Regjeringen fortsetter satsingen på et omfattende prosjekt for reduksjon av co2 fra 
avskoging og sikrer levekår for de som lever av skog.

• Regjeringen har fortsatt kampen mot bårne- og mødredødelighet.
• Det arbeides for å få på plass handelsavtaler med blant annet russiand, kina og india.
• Det er oppnådd enighet i efta om å inkludere et kapittel om bærekraftig utvikling med 

bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter som utgangspunkt for fremtidige 
forhandlinger om handelsavtaler.

FORSVAR OG SIKKERHET
Regjeringen har fulgt opp forutsatt bevilgningsnivå for langtidsplanene for forsvaret og styrket 
forsvarets tilstedeværelse og evne til suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og overvåking i 
nord.

• Norge deltok med bemannet feltsykehus og brønnborerlag i ett år til FN-operasjonen i 
Tsjad. Norge har bidratt med ett fartøy i EUs operasjon i Aden-bukta i et halvt år for å 
bistå i beskyttelsen av FNs matvaretransport, internasjonal skipstrafikk og å bekjempe 
piratvirksomhet.

• Innført objektivt erstatningsansvar for skadde veteraner, samt en særskilt 
erstatningsordning for veteraner skadd før 2010.

• Regjeringen har bidratt til å omorganisere og styrke det nordiske forsvarssamarbeidet
• Oppnådd tilslutning til norske standpunkter i arbeidet med NATOs nye strategiske 

konsept, som har økt vekt på NATOs kjerneverdier og nærområder.

DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN
Arbeid til alle er hovedmålet i den økonomiske politikken. Regjeringen har fortløpende foreslått og 
iverksatt tiltak for å dempe virkningene av finanskrisen. Norge har klart å holde en lav 
arbeidsledighet gjennom finanskrisen. Det forventes at ledigheten skal holde seg forholdsvis stabil 
gjennom 2011, og dette nivået er klart under gjennomsnittet for de siste 20 årene. Også i 
internasjonal sammenheng er den norske ledigheten svært lav.

• Regjeringen følger handlingsregelen for ansvarlig økonomisk politikk.
• Ved å reversere skatter og avgifter til 2004-nivå har vi fått i overkant av 14 milliarder 

kroner mer årlig til felles velferd sammenlignet med den forrige regjeringens 
budsjettforslag for 2006.

• Vi har gjort formueskatten mer rettferdig. I 2005 var det 1,18 millioner personer i Norge 
som måtte betale formueskatt, i 2010 er det redusert til 620 000 personer.

• Ligningsverdiene av bolig, som inngår i formuesskattegrunnlaget, har over lengre tid vært 
systematisk urettferdige. Regjeringen har derfor innført et nytt og mer rettferdig 
verdsettingssystem for bolig

• Iverksatt flere tiltak for i sikre bankenes utiånsvirksomhet under finanskrisen.
• Styrket tilsynet med finansmarkedene, blant annet ved å øke bevilgningene til 

Finanstilsynet.
• Fremmet lovendringer for å videreføre og styrke en helhetlig og konsistent regulering av 

finansmarkedet.
• Regjeringen har innført nye regler om godtgjørelse i finanssektoren. Forskriften pålegger 

styret i ethvert foretak å fastsette retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning 
som skal gjelde for hele foretaket, og som skal bidra til å fremme og gi incentiver til god 
styring og kontroll med foretakets risiko på lengre sikt.
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NÆRINGSPOLITIKK
Regjeringen fører en politikk for å sikre gode og konkurransedyktige rammebetingelser for norske 
bedrifter. Dette har også hatt fokus i regjeringens arbeid med tiltak for å dempe effektene av den 
internasjpnale finanskrisen. Vi har også vært opptatt av fornyingstiltak som kan bedre vilkårene for 
næringsdrivende.

• Aktivt benyttet og styrket ordninger under Innovasjon Norge og GIEK for å motvirke 
effektene av finanskrisen.

• Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett 2010 en omfattende tiltakspakke for 
norske verft og utstyrsleverandører, som ble vedtatt av Stortinget.

• Etablert støtteordning for bedrifter i et innkjøpskonsortium for kraft med en bevilgning på 
40 millioner kroner i 2010-budsjettet.

• Det er vedtatt en garantiordning for kraftintensiv industris kjøp av kraft med en ramme på 
20 milliarder kroner.

• Doblet satsingen på reiseliv i statsbudsjettet 2005, til over 250 millioner kroner i 2010.
• Regjeringen la fram ny Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen i september 

2009.
• Investinor åpnet sin investeringsvirksomhet i 2009, med innskuddskapital på 2,2 milliarder 

kroner.
• Som en del av forvaltningsreformen, overtok fylkeskommunene til sammen 49 prosent av 

eierskapet i Innovasjon Norge.
• Jordbruksoppgjørene har gitt grunnlag for et inntektsløft på om lag 56 prosent (vel 86 000 

kroner) per årsverk fra 2006 til 2010.
• Lagt fram stortingsmelding om klimautfordringer i landbruket, om hvordan landbruket skal 

redusere egne utslipp, samtidig som at det gjennom et aktivt skogbruk, mer bruk av 
trevirke og fornybar energi kan bidra til å redusere samlede klimagassutslippene.

• Lagt til rette for at Statskog SFs kjøp av Borregaard skoger AS fra Orkla, gjennom bl a å 
styrke egenkapitalen i selskapet med 1250 millioner kroner. Dette er det største kjøpet av 
produktiv skog i Norge i nyere tider, og Regjeringen har med dette lagt til rette for jakt, 
fiske og friluftsliv, samtidig som det styrker Statskog som skogeier.

• Regjeringens strategi for marin bioprospektering ble lagt frem høsten 2009.
• Regjeringens strategi for marin sektor -  alfa og omega ble lagt frem våren 2009.
• Regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring ble lagt frem i juli 

2009. Norsk sjømateksport var i 2010 på 53,8 milliarder kroner og det ble eksportert 2,7 
millioner tonn sjømat. For sjuende år på rad ble det satt ny eksportrekord for sjømat. 
Økningen er på hele 9,1 milliarder kroner fra 2009.

• Lagt fram stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk våren 2009.
• Videreutviklet Altinn, som er næringslivets portal for tjenester fra det offentlige til 

næringslivet. Altinn får stadig flere tjenester og brukere.
• Regjeringen har fjernet revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Dette innebærer at 

aksjeselskaper som har under 5 millioner kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner 
i balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk, får 
mulighet til å velge bort revisjon av årsregnskapet.

• For å fremme forskning i næringslivet har næringsPhD-ordningen blitt styrket
• Regjeringen har prioritert støtte til utvikling og bruk av miljøteknologi. Satsingen på 

kommersialisering av miljøteknologi ble styrket, blant annet ved etableringen av en egen 
miljøteknologiordning under Innovasjon Norge i 2010. For 2011 vil satsingen utgjøre 167 
mill. kroner. Denne satsingen kommer i tillegg til videreføringen av 140 millioner kroner til 
ovennevnte ordning for miljøteknologi som ble etablert i 2010. Det ble videre bevilget 10 
mill. kroner til etablering av et senter for forskningsdrevet innovasjon for miljøteknologi.

• Det ble inngått ny avtale med industrien i desember 2010 om videreføring av NOx- 
avtalen.

• Gjennom å delta i emisjon har regjeringen bidratt til å styrke kapitalsituasjonen for 
DnBNOR, samt til å opprettholde statens eierandel i selskapet. Og gjennom å støtte 
Hydros kjøp av Vale og deltakelse i emisjonen har staten bidratt til å styrke selskapets
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internasjonale satsing. Regjeringen har fått fullmakt av Stortinget til å kjøpe seg opp mot 
40 prosent eierandel i Hydro etter at transaksjonen reduserte den statlige eierandelen.

• Fått vedtatt å styrke egenkapitalen i Statkraft med 14 milliarder kroner. Statkraft kan med 
dette realisere en investeringsplan på om lag 82 milliarder kroner.

• Minerailoven, som regulerer kommersiell leting, undersøkelse og utvinning av mineraler, 
ble vedtatt i 2009. Dette gir rammeverket for en viktig framtidsnæring.

• Tjenesteloven, som gjennomfører EUS tjenestedirektiv, trådte i kraft i desember 2009.

SAMFERDSEL
Regjeringen fulgte som første regjering opp de økonomiske planrammene for Nasjonal 
transportplan (NTP) både for veg og jernbane, både i enkelte år og planperioden 2006-2009 som 
helhet. Det betyr at regjeringen i løpet av fireårsperioden totalt sett har brukt nesten 11 milliarder 
kroner mer enn det Bondevik ll-regjeringen foreslo i sitt forslag til NTP for denne perioden. I tillegg 
bevilget regjeringen gjennom tiltakspakken 3,6 milliarder kroner til veg- og jernbaneformål i 2009. 
Også for havner og farleier ble planrammen for perioden 2006-2009 fulgt opp. I tillegg ble det gitt 80 
millioner kroner i ekstraordinære midler til fiskerihavner 
og farleier i forbindelse med tiltakspakken i 2009.

• Regjeringen er i rute med å følge opp løftene i Nasjonal Transportplan 2010- 2019 om å
bevilge 100 milliarder kroner eller 45 prosent mer til transportinfrastrukturen i hele 
planperioden enn lagt til grunn i forrige planperiode.

• Fylkene fikk for budsjettåret 2010 en økning i rammeoverføringen på 1 milliard kroner i 
direkte tilknytning til overføringen av betydelige deler av det tidligere statlige vegnettet.

• Sterk satsing på trafikksikkerhet på veg, og nedgang i antall drepte i veitrafikken både i 
2009 og 2010

• Langt sterkere satsing på rassikring, styrking av planleggingsarbeidet for ras og 
flomsikring og bedre sikring mot ras i plan- og bygningsloven. Det er for 2011 foreslått 
over en milliard kroner til rassikringstiltak, noe som tilsvarer den årlige rammen til 
rassikring i Nasjonal transportplan.

• Bevilget 431 millioner kroner til "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og 
mindre bilbruk” i 2011. Forslaget tilsvarer nesten en firedobling sammenlignet med 2005.

• Innført krav om universell utforming av alle nye rutegående busser og igangsatt 
ombygging av en rekke togstasjoner og bussholdeplasser til universell standard.

• Regjeringen har siden 2006 satt av mer enn 875 millioner kroner til bredbåndsformål. 
Kombinert med lokale tilskudd har dette gitt langt over en milliard kroner i 
bredbåndsinvesteringer og en oppsiktsvekkende høy bredbåndsdekning i Norge på hele 
99,7 %.

• Avinor har foretatt betydelige investeringer i lufthavnnettet for å tilpasse lufthavnene til 
revidert forskrift om utforming av store lufthavner. Med bakgrunn i den økonomiske 
nedgangen i 2008 og 2009 fremmet regjeringen en tiltakspakke for 2009 og 2010 på til 
sammen 1,5 milliarder kr til Avinor for å sikre de nødvendige investeringene i 
lufthavnnettet.

• Regjeringens satsning på oljevernberedskapen bygger på Kystverkets forslag til 
investeringsplan for perioden 2006 - 2010. Disse anbefalingene er fulgt opp, og vi vil 
være i mål med oppgradering av oljevernutstyr i 2010, i tråd med de faglige 
anbefalingene fra Kystverket.

• Mange nye havne- og farledsprosjekter er igangsatt og bevilgningene er økt, med spesiell 
vekt på utbygging av viktige fiskerihavner

FOLKESTYRE, LOKALSAMFUNN OG REGIONALPOLITIKK
Regjeringen har gitt grunnlag for bedre tjenester og næringsutvikling i kommuner og 
fylkeskommuner gjennom økte inntekter til kommunene.

• Realveksten i kommunesektorens inntekter har vært 47 milliarder kroner fra 2005 til 2011. 
Det tilsvarer en realvekst på 17 prosent. Om lag halvparten av inntektsveksten har vært 
frie inntekter.
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• I fireårsperioden fra 2005 til 2009 økte sysselsettingen i kommunesektoren med om lag 
59 000 personer. Veksten i avtalte årsverk i samme periode har vært om lag 40 000.
Dette har gitt flere ansatte i skole, barnehage og pleie- og omsorg.

• Styrket bevilgningene til de særskilte distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene med 743 
millioner kroner (om lag 56 prosent) fra 2005 til 2011, inkludert forslaget til statsbudsjett 
for 2011.

• Bevilget midler til prosjekter i regi av Datatilsynet som skal øke informasjonssikkerheten 
og internkontrollen.

ET ARBEIDSLIV MED PLASS TIL ALLE
Arbeid for alle og et arbeidsliv for alle er sentrale mål for regjeringen. Regjeringen gjennomfører 
Nav-reformen som skal åpne arbeidslivet for flere og vi har lagt bedre til rette for at arbeidstakere fra 
andre land kan komme hit for å gjøre en innsats. Vi har fulgt opp handlingsplanene mot sosial 
dumping, som skal sørge for at alle arbeidstakere i Norge skal ha gode og trygge arbeidsplasser og 
skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Vi har ført en forsterket innsats mot arbeidsledighet, i lys av 
virkningene av finanskrisen.

• Handlingsplan II mot sosial dumping fra 2009.
• Regjeringen har brukt arbeidsmarkedstiltak aktivt for å få flere i arbeid, og tilpasset 

antallet tiltakspiasser til situasjonen i arbeidsmarkedet.
• Innsats for å få ned sykefraværet, blant annet gjennom ny avtale om inkluderende 

arbeidsliv for perioden 2010-2013.
• Fordoblet fagforeningsfradraget siden regjeringen tiltrådte.
• Regiene for avkorting av alderspensjon mot arbeidsinntekt ble opphevet for 67-åringer 

med virkning fra 2008, for 68-åringer med virkning fra 2009, og for 69-åringer med 
virkning fra 2010.

SOSIALPOLITIKK
Regjeringen fører en aktiv politikk for å redusere forskjellene i samfunnet. Det er viktig å ha en bred 
innsats som både rettes mot enkeltmennesket slik at det gjøres i stand til å klare seg selv, samtidig 
som vi fornyer og videreutvikler velferdsmodellen og de ulike velferdsordningene.

• Økt innsats mot fattigdom gjennom Handlingsplan mot fattigdom. De årlige bevilgningene 
er i perioden 2006-2010 styrket med 3,9 milliarder kroner.

• Kvalifiseringsprogram for utsatte grupper er et landsomfattende tilbud fra 1. januar 2010.
• Styrket bostøtteordningen.
• Minstepensjonen for en enslig har fra 2005 til 2010 økt med over 42 000 kroner til over 

151 000 kroner, eller nær 39 prosent.
• Gjennomfører pensjonsreformen for å trygge folketrygden og styrke muligheten for å 

kombinere arbeid og pensjon.

HELSE OG OMSORG
Regjeringen vil ha en helsetjeneste som ligge i front både medisinsk og teknologisk. Når sykdom 
rammer skal folk oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst 
mulig nærhet til brukeren.

• Lagt fram stortingsmelding om Samhandlingsreformen. Reformen er en retningsform hvor 
startskuddet går 1. januar 2012. Høsten 2009 sendte regjeringen på høring forslag til ny 
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny lov om folkehelse. Her legges 
grunnlaget for mer samhandling mellom kommuner og sykehus, og for en bedre satsning 
på forebygging.

• Økt budsjettet til pasientbehandling med 9,1 milliarder kroner siden 2005.
• Etablert nye byggeprosjekter, blant annet sykehuset i Østfold, nytt senter for barn, unge 

og psykosomatisk medisin ved Haukeland universitetssjukehus og en ny bårne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Stavanger.

• Innført automatisk frikort 1. juni 2010. Nå kommer frikortet automatisk i posten innen tre 
uker etter at frikortgrensen er passert.
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• Vaksine mot livmorhalskreft ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. 
klassetrinn fra og med skoleåret 2009-2010.

• Fastsatt forskrift om en verdig eldreomsorg.
• Varslet styrking av investeringstilskuddet til sykehjemsplasser og heldøgns 

omsorgspiasser.
• Styrket rusfeltet med 1,02 milliard kroner i løpet av Opptrappingsplanen for rusfeltet, 

sammenliknet med 2005
• Styrket tjenestetilbud til personer med demens og deres pårørende.
• Gjennom Kompetanseløftet 2015 bidrar regjeringen med øremerkede midler til økt 

kompetanse i pleie og omsorgssektoren
• "Den kulturelle spaserstokken" skal sørge for tilgang til kulturtilbud for alle eldre.

BARN, UTDANNING OG FORSKNING.
Regjeringen har som en av sine viktigste prioriteringer å satse på utdanning og kunnskap. Gjennom 
sosial læring, utdanning, dannelse og medvirkning skal barn og unge tilegne seg kunnskaper og 
ferdigheter, lære å få ansvar, vise omsorg og utvikle kritisk sans og selvtillit.

I desember 2010 ble resultatene fra den siste PISA-undersøkelsen offentliggjort. Rapporten viser at 
norsk skole er på rett vei. Elevene lærer mer og kvaliteten biir bedre. Norske elever leser nå blant de 
ti beste landene i OECD-området, samtidig som andelen elever med svake leseferdigheter er på 
rask vei ned. PISA viser dessuten at Norge er et av landene med størst framgang i naturfag. Også i 
matematikk peker pilene oppover. Riktige veivalg og systematisk arbeid over tid har gitt resultater.
Nå skal vi videre.

• Til styrking av barnevernet er det blant annet innført en øremerket tilskuddsordning til 
kommunene på 240 millioner kroner for 2011.

• Nådd målet om full barnehagedekning og innført lovfestet rett til barnehageplass fra 
2009. Om lag 58 500 barnehageplassér er etablert siden 2005.

• Innført maksimalpris i barnehagen på 2 330 kroner per måned, som reelt sett har gitt 960 
kroner lavere pris siden 2005.

• Startet arbeidet med å sikre økonomisk likebehandling mellom offentlige og private 
barnehager.

• Styrket innsatsen for å rekruttere flere pedagoger og for å sikre relevant kompetanse i 
barnehagene. Regjeringen har økt studiekapasiteten i førskolelærerutdanningen.

• Gjennomført Kunnskapsløftet på alle trinn fra høsten 2009, med fokus på blant annet 
grunnleggende ferdigheter, tidlig innsats, kvalitets- og kompetanseutvikling.

• Fortsatt å øke timetallet i grunnskolen gjennom to timer fysisk aktivitet fra høsten 2009 og 
ytterligere én undervisningstime fra høsten 2010.

• Innført tilbud om gratis leksehjelp for alle elever på 1 .-4. trinn
• Innført ny rentekompensasjonsordning for rehabilitering og investering i skole- og 

svømmeanlegg. Medregnet budsjettet for 2011 er 7 milliarder kroner i investeringsramme 
faset inn.

• Bevilget 40 millioner kroner fra Kulturløftet II i stimuleringstilskudd til 
kulturskoler/kulturskoleaktivitet i skolen.

• Igangsatt Ny GIV, en nasjonal dugnad for gjennomføring i videregående opplæring. Det 
ble bevilget om lag 230 millioner kroner i 2010 og det er foreslått å bruke over 400 
millioner kroner i 2011 til målrettede tiltak for økt gjennomføring.

• Seksdoblet bevilgningene til Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Siden 
oppstarten i 2006 er det gitt støtte til 600 prosjekter, og over 11 000 personer har deltatt.

• Opprettet om lag 7 000 nye studieplasser innen blant annet lærerutdanning, helse- og 
sosialfag, teknologi og realfag. Med videreføring og opptak til nye kuli betyr det en økning 
på om lag 19 200 flere studieplasser i 2015.

• Har økt bevilgningene til universiteter og høyskoler nominelt fra om lag 18, 3 milliarder 
kroner i 2005 til om lag 25 milliarder kroner i 2011.

• Etablert en ny grunnskolelærerutdanning fra høsten 2010.
• Gitt tilsagn om totalt 4 225 studentboliger fra 2006-10, herav 1 592 i 2009 og 983 i 2010.
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• Flere store prosjekter under bygging, inkludert nytt odontologisk fakultet ved Universitetet 
i Bergen, nytt bygg for sykepleieutdanning ved Høyskolen i Oslo, nytt sentralbygg ved 
Høyskolen i Sogn og Fjordane, bygg for samlokalisering av Høyskolen i Bergen, og 
rehabilitering av sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo.

• Med forslag til statsbudsjett for 2011 økt den offentlige finansieringen av forskning med 
reelt 4,5 milliarder kroner i perioden 2005-2011 (inkludert skattefunn). Dette tilsvarer en 
gjennomsnittlig årlig realvekst på 3,7 prosent.

FORNYELSE OG UTVIKLING AV OFFENTLIG SEKTOR
Den norske samfunnsmodellen skiller oss fra de fleste andre land ved at vi har en 
omfattende offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, et 
velorganisert arbeids- og næringsliv, et betydelig offentlig eierskap og høy 
yrkesdeltakelse. Regjeringen vil forsterke, forbedre og fornye denne 
samfunnsmodellen. Satsing på IKT er en viktig del av dette arbeidet.

• Gjennomført en stor nasjonal innbyggerundersøkelse om offentlige tjenester, 
innbyggerundersøkelsen.

• Etablert statres i samarbeid med statistisk sentralbyrå. Statres gir enkel oversikt over 
statlig ressursbruk og relevante indikatorer for aktivitet, tjenesteproduksjon og andre 
resultatmål.

• Tildelt 60 millioner kroner til digital fornying i kommunene i 2009 og satt i gang et 
samarbeid med ks om digitale tjenester i kommunene.

• Forenklet offentlige tjenester gjennom nye elektroniske tjenester og 
selvbetjeningsløsninger i flere statlige virksomheter som lånekassen, skatteetaten, altinn 
og innføring av elektronisk frikort for egenandeler.

NORGE SOM MILJØNASJON
Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken. For at framtidas generasjoner skal ha tilgang til 
et godt miljø, stabilt klima og rikt naturmangfold, må hensynet til miljø være gjennomgripende i alt vi 
foretar oss.

• Norsk forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent 
av Norges utslipp innen 2020 i forhold til 1990-nivå. Vi overoppfyller Kyoto med 10 
prosent innen 2012, og vi vil gjøre Norge C02-nøytralt innen 2030.

• Norge er en pådriver i alle aktuelle fora for at det internasjonale klimaarbeidet skal føre 
fram til nye forpliktelser.

• Etablert Regjeringens klima- og skogprosjektet, og vil bevilge inntil 3 milliarder kroner 
årlig til arbeid for å redusere avskoging i utviklingsland.

• Senteret ICE (Ice, Climate & Ecosystems) ved Norsk Polarinstitutt ble åpnet i 2009.
• ”Fram -  Nordområdesenter for klima og miljøforskning” ble åpnet i september 2010.
• Andelen verneområder i fastlands-Norge har fra 1. januar 2005 økt fra 12,1 prosent til 16 

prosent per 14. september 2010, nå totalt 33 nasjonalparker (29 i 2008, 32 i 2009). Vi har 
nå totalt 2 697 verneområder som dekker et areal på 51 659 km2.

• Arbeidet med nasjonalparkplanen er nå inne i sin avslutning. Gjennomføringen har pågått
siden 1993 da St.meld. nr 62 (1991-92) ble behandlet av Stortinget i april 1993. Planen 
omfatter både nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater, totalt 54 
områder, hvorav 40 nye og utvidelse av 14 eksisterende verneområder. Det ble foreslått 
20 nye nasjonalparker og utvidelse av flere tidligere etablerte parker.

• Naturmangfoldloven trådte i kraft i juli 2009. Naturmangfoldloven innebærer en ny epoke i 
norsk naturforvaltning. Når natur er truet har myndigheten en plikt til å vurdere tiltak. 
Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Det betyr at Norge får nye 
virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene.

• Markaloven trådte i kraft 1. september 2009.
• Økt satsing på forskning og tiltak for å få bukt med rømming og lakselus i

oppdrettsnæringa.
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ENERGIPOLITIKK
Regjeringens visjon er at Norge skal være en miljøvennlig og verdensledende energinasjon. Vi har 
mange bedrifter og arbeidsplasser knyttet til produksjon og foredling av norske energiressurser.

• Økt bevilgningene til forskning og utvikling innen fornybare energikilder og karbonfangst 
og -lagring med totalt 600 millioner kroner i perioden 2008-2010.

• Historisk satsing på fornybar energi: Økningen i produksjonen av fornybar kraft har i 
årene 2006-2009 vært større i Norge enn de andre nordiske landene til sammen.

• Regjeringen er enig med Sverige om å etablere et felles sertifikatmarked for å få til 
utbygging av ny fornybar energi med oppstart i 2012.

• I april 2009 la regjeringen frem forslag til endringer i Energiloven med særlig henblikk på 
utfordringer i nettet.

• Iverksatt tiltak vinteren 2010/11 for å møte strenge vintre og høye strømpriser, gjennom 
økt bidrag til Enova og økt strømtilskudd i bostøtteordningen.

• Regjeringen la i juni 2009 fram forslag til lov om fornybar energiproduksjon til havs
(havenergilova).).

• Det årlige tilskuddet til utjevning av nettleien ble doblet fra 2009, fra 30 millioner kroner til
60 millioner kroner. Dette medførte at 25 nettselskaper og om lag 66 000 forbrukere ble
omfattet av ordningen. En videreføring av støttenivået på 30 millioner ville medført at 
bare 14 nettselskaper og ca. 33 000 kunder ble omfattet av ordningen.

• 20. konsesjonsrunde ble utiyst i juni 2008. Tildeling ble gjennomført i mai 2009, med 
tildelinger i 21 utvinningstillatelser. 21. konsesjonsrunde forberedes nå. Det er nå et 
større mangfold av aktører på norsk sokkel enn noen gang før.

• Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) har blitt en suksess som sikrer jevn og høy 
leteaktivitet. Det ble tildelt 35 utvinningstillatelser i 2008 og 38 i 2009. For 2010 har 41 
selskaper søkt.

KULTURPOLITIKK
Regjeringen er i rute med målet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til
kultur innen 2014. Siden 2005 er bevilgningene til kultur økt med 2,7 milliarder kroner. Med
budsjettforslaget for 2011 er økningen 3,3 milliarder kroner.

• Satsing på å gjøre kulturelle opplevelser tilgjengelig for alle gjennom opptrapping av den 
kulturelle skolesekken, etablering av den kulturelle spaserstokken og økte bevilgninger til 
kultur i fengslene.

• Regjeringen er i rute med den årlige opptrappingen av momskompensasjonen for frivillige 
organisasjoner med 1 milliard kroner innen 2014.

• Støtten til Frifond er økt, og vi har gitt støtte til opprettelse av 101 nye 
frivillighetssentraler.

• Lagt fram stortingsmelding om bibliotekene og stortingsmelding om framtidas museum i 
2009.

• Rockheim -  nasjonalt senter for pop og rock -åpnet i 2010 i Trondheim.
• Oppnådd mål om 25 norske kinofilmer hvert år.
• Styrket arrangørstøtten i Norsk kulturråd.
• Styrket ordninger i Norsk kulturfond som kommer hele landet til gode.
• Etablert Riksscenen for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans, åpnet 

2010 i Oslo.
• Fuliført opptrappinsplanen for styrking av den kunstneriske virksomheten ved Den Norske 

Opera & Ballett i det nye operahuset.
• Musikkmiljøene i Nord-Norge og tilbudet til publikum er betydelig styrket gjennom 

etableringen av Nordnorsk Opera og Symfoniorkester.
• Felles organisasjonsmodell for Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør 

i Kilden, nytt felles teater- og konserthus fra høsten 2011.
• Styrket scenekunstinsitusjonenes evne til å formidle et profesjonelt tilbud over hele 

landet, herunder bidrag til å etablere Teater Innlandet samt styrking av teatertilbudet i 
områder der dette har vært svakt utbygd.
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• Regjeringen har behandlet og fastlagt et eget plandokument for den norske 
arkitekturpolitikken; "arkitektur.nå” -  og har styrket feltet med basis i det.

LIKESTILLING
Regjeringen styrker likestillingsarbeidet i Norge gjennom økte bevilgninger og lovendringer. Vi vil 
bekjempe all diskriminering, og bidra til at alle kan delta i samfunnet.

• Lagt fram stortingsmelding om likestilling for likelønn.
• Partenes føringer på statens lønnsoppgjør i 2010 ga om lag 200 millioner kroner mer til 

kvinner enn det et tradisjonelt lønnsoppgjør ville gitt.
• Nedsatt et offentlig utvalg for å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i 

livsløp, etnisitet og klasse.
• Økt fedrekvoten i foreidrepermisjonen fra 5 til 12 uker siden 2005, og økt den totale 

foreldrepermisjonen med 3 uker.
• Sikret flere fedre rett til fedrekvote.
• Lagt frem en ny handlingsplan mot kjønnslemlestelse i 2008 og økt innsatsen mot 

kjønnslemlestelse med 18 millioner kroner. Vi har lagt fram en ny handlingsplan mot 
tvangsekteskap i 2007 som er en historisk satsing på over 70 millioner kroner.

• Lagt fram en ny handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering for 
perioden 2009-2012.

• Inkorporert FNs kvinnediskrimineringskonvensjon i menneskerettsloven.
• Økt innsatsen for å få flere kvinner inn i Forsvaret, og innført sesjonsplikt for kvinner i 

Forsvaret fra 2010.
• Lagt frem Handlingsplan for samiske språk i 2009.

KRIMINALPOLITIKK
Kriminalitet skaper utrygghet. Å sørge for trygghet i samfunnet er et
velferdsspørsmål, og et stort offentlig ansvar. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes 
og rehabiliteres. Ofre for alvorlig kriminalitet og pårørende må ivaretas. Regjeringen vil føre en 
helhetlig kriminalpolitikk for å forebygge, bedre, oppklare mer og reagere og rehabilitere mer effektivt.

• Økt politibemanningen og doblet opptaket til politiutdanningen. Etablert politiutdanning 
ved politihøgskolens avdelinger i Stavern og ved Sæter gård i Kongsvinger. Politiet er 
styrket med 460 sivile stillinger i regjeringens krisepakke, og fra regjeringen tiltrådte til 1. 
mars 2010 er det blitt 1639 flere årsverk i politiet.

• Gjennomført målrettet innsats mot den åpenlyse narkotikaomsetningen.
• Etablert en egen innsatsstyrke til bekjempelsen av mobil vinningskriminalitet, og lagt ferm 

Stortingsmelding mot organisert kriminalitet.
• Prioritert kampen mot økonomisk kriminalitet.
• Styrket PST og sørget for at tjenesten er i stand til å håndtere stadig større utfordringer 

når det gjelder omfang og kompleksitet på oppdragene.
• Gjennomført regjeringens plan for awikling av soningskøen og styrket innholdet i 

soningen.
• Økt fengselskapasiteten med 800 piasser. Etablert 649 nye fengselsplasser, 251 av dem i 

toppmoderne Halden fengsel, og 150 piasser for soning med elektronisk kontroll. Innført 
en tilbakeføringsgaranti med tiltak for utdanning, arbeid, bolig og nettverk for å redusere 
tilbakefall til ny kriminalitet for innsatte.

• Etablert rusmestringsenheter i elleve fengsler for bedre rehabilitering under soning
• Gjennomført en omfattende DNA-reform for å oppklare mer. Antallet registrerte i DMA 

registret er doblet, og rundt halvpartene av de spor som legges inn i registeret treffer mot 
registrerte personer. Dette er et viktig verktøy for politiet for å oppklare 
vinningskriminalitet.

• Etablert Barnehus for å styrke hjelpetilbudet for barn utsatt for overgrep, i Bergen, Hamar, 
Kristiansand, Trondheim, Tromsø, Oslo og Stavanger.

• Kriminalisert kjøp av seksuelle tjenester.
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INNVANDRING OG INTEGRERING
Regjeringen vil føre en helhetlig innvandrings- og flyktningpolitikk forankret i Norges internasjonale 
forpliktelser. Regjeringen vil ha en balansert og kontrollert innvandring og en konsekvent asylpolitikk.

• Styrket saksbehandlingskapasiteten betydelig i UDI og UNE i 2008-2010. Antallet som 
søker asyl i Norge er redusert fra over 17 000 asylsøkere i 2009 til om lag 10 000 i 2010. 
Stimulert flest mulig til å reise tilbake til hjemlandet frivillig, gjennom gode ordninger for 
frivillig retur. Effektiv retur er den beste måten å få ned antall asylsøkere uten rett til 
beskyttelse og dermed bedre kunne hjelpe dem som har krav på beskyttelse. Ved 
utgangen av november hadde vel 4330 utiendinger uten lovlig opphold blitt uttra ns portert. 
Det er 46 prosent flere enn i 2009.

• Har etablert et Nasjonalt ID-senter (NID) som vil bidra til en mer effektiv klarlegging av 
identitet.

• Lagt frem Stortingsmelding om norsk flyktning- og migrasjonspoltikk i et europeisk 
perspektiv

• Igangsatt arbeidet med en Stortingsmelding om barn på flukt
• Nedsatt et Inkluderingsutvalg som skal løfte fram utfordringer og muligheter i et 

flerkulturelt Norge.
• Utvikler obligatoriske avsluttende prøver i norsk for voksne innvandrere.
• Varslet utvidet rett og plikt til norskopplæring fra 300 timer til 600 timer.

KIRKE-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITIKK
Trosfrihet og religionsfrihet er grunnleggende verdier som samfunn og lovverk må styrke og 
beskytte. Rgjeringen har inngått forlik med alle partiene på Stortinget om forholdet mellom stat og 
kirke.

• Følger opp forlik om forholdet mellom stat og kirke.
• Gjennomført demokratireformen i Den norske kirke med utprøving av nye valgordninger 

ved kirkevalgene i 2009.
• Trappet opp bevilgningen til kirkens trosopplæring til 197 miil i kroner i 2011.
• Foreslått midler til opprettelse av et tolvte bispeembete i Trondheim.
• Den samlede investeringsramme for statlig rentekompensasjon til istandsetting av 

kirkebygg er utvidet fra 500 millioner kroner i 2005 til 2,5 milliarder kroner i 2010.
• Bevilget 5 millioner kroner til nye prestestillinger på 2011 budsjettet, dvs 8 nye 

prestestillinger.

ARBEIDERPARTIETS STORTINGSGRUPPE  

STORTINGSGRUPPAS STYRE
Stortingsgruppas styre hadde pr. 01.01.09 følgende sammensetning;

Arbeidsutvalg:
Hiil 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 inripisker Bendiks Harald 
Arnesen.
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Tillitsvalgte i Stortinget og avdelingene
Pr. 01.01.09 hadde Arbejderpartiet 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.

Gjennom et grunnlovsforslag vedtok Stortinget den 20. februar 2007 å oppheve ordningen med 
odelsting og lagting. Endringen trådde i kraft 1. oktober 2009 og medførte en rekke endringer i 
Stortingets interne regelverk og Stortingets forretningsorden. Stortingets presidentskap består nå av 
en stortingspresident og fem visepresidenter.

30. september 2010 valgte gruppa disse:
President; Dag Terje Andersen. 3. visepresident Marit Nybakk. Sekretær Tor Arne Strøm 

SEKRETARIATET
Pr. 01.01.09 var følgende ansatt: Odd Erik Stende, sekretariatsleder, Jardar Flaa, 
sekretariatsnestleder/politisk rådgiver for parlamentarisk leder, Anne Odden, informasjonsleder,
Anne Haldorsen, administrativ. Politiske rådgivere Svein Dybing Eva Amble Larsen, Kai Aspheim, 
Marianne Seip, Eli Anne Hole, Stian Simensen, Stian Grøthe, Silje Grytten, Margrete Cappelen,
Gunn Lyngvær, Elin Heio Kobro, Odd Steinar Åfar Viseth, Kjetil Hestad, Anne Cathrine Berger, Ole 
Kristian Vefferstad.
Informasjonsrådgivere: Jo Heinum, Nina Yong Kviberg, Ivar Ole Brun, Thomas N. Strandberg, Sarah 
Pierstorff,

Førstekonsulenter: Kari Vikersveen, Torill Wivegh, Tove Thorstensen, Turid Hellgren, Kirstin 
Bjørsvik, Marina Rove Nilsen, Vera Eriksen, Tone Hansen, Gro Aakervik, Ingjerd Eng, Line 
Engebretsen, Reidun Steimler, Anne Weimoth, Inger Næss Solberg, Jørn Nygren, Wenke Jaklin, 
Vigdis Nilsen,

I perioden fram til 31.12.10 ble følgende ansatt: Øyvind Slåke, sekretariatsleder, Solveig Torsvik, 
sekretariatsnestleder. Per Gunnar Dahl. Siri Holland. John Trygve Tollefsen. Trygve T. 
Svensson(vikariat) Ingunn Yssen (vikariat) Bernt Sønvisen. Jan Christian Vestre(vikariat) Harald 
Jacobsen. Amund Vik. Astrid Bergmål. Jon Reidar Øyan. Aud Hegli Nordbø. Marit Brenli

Følgende har sluttet i perioden: Odd Erik Stende, Anne Haldorsen. Tanja Ustvedt. Liebe Riber- 
Mohn. Arvid Libak. Rune Opstad. Annelene Svingen. Egil T. Ekhaugen. Frode Jahren. Snorre 
Wikstrøm. Judith Fjereide. Tor Arne Ljunggren. Anne Nyeggen. Line Vogt. Pia Gulbrandsen.

Følgende er i permisjon: Pål Martin Sand. Marthe Scharning Lund. Ragnhild Mathisen, Rita 
Skjærvik. Torbjørn Giæver Eriksen. Halvard Ingebrigtsen. Eirik 0  Thorshaug. Jon Reidar Øyan og 
Ola B. Mannsåker Shoaib Karim Naeem

Etter valget i september 2009 ble Stortingsgruppas styre satt sammen på nytt:
Arbeidsutvalg:
Helga Pedersen, leder. Martin Kolberg, nestleder. Gunn Olsen, medlem. Arild Stokkan-Grande, 
medlem.
Øvrige styremedlemmer:
Anette Trettebergstuen, Eirin Sund, Gunn Karin Gjul, Torgeir Micaelsen, Tore Hagebakken, Jan 
Bøler, Marianne Aasen, Rigmor Aasrud, Terje Lien Aasland, Anne Marit Bjørnflaten, Svein Roald 
Hanen, Stortingspresident Dag Terje Andersen, Visepresident Marit Nybakk, Innpisker Per Rune 
Henriksen.

30.september 2010 ble arbeidsutvalget gjenvalgt. Ingrid Heggø ble valgt til innpisker
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ARBEID OG SOSIAL
I perioden har vi styrka arbeidslinja og økt innsatsen mot fattigdom:
Regjeringen har fulgt opp handlingsplanen mot fattigdom og økt innsatsen mot i perioden 2008- 
2010. Vi har økt de årlige bevilgningene til tiltak mot fattigdom økt med 3,9 milliarder kroner ut over 
det som lå i Bondevik ll-Regjeringens forslag for planen.

Vi har økt minstesatsene i folketrygden slik at minstepensjonister og trygdemottagere og 
sosialhjelpsmottagere har fått mer å leve av. vi har innført arbeidsavklaringspenger som forenkler og 
forbedrer NAVs muligheter til å skreddersy opplegg rundt den enkeltes behov. Målet er at folk skal 
komme raskere i arbeid. Det skal brukes mindre tid på stønadsforvaltning, og mer tid på å få flere i 
arbeidsrettet aktivitet. Vi har styrket kvalifiseringsprogrammet som får folk over fra passive ytelser og 
over i arbeid og aktivitet, og som er et av våre viktigste verktøy mot fattigdom. 
Kvalifiseringsprogrammet tas nå i bruk over hele landet og mange tusen har kommet seg i arbeid og 
aktivitet gjennom ordningen.

fra 1 januar innføres det nye pensjonssystemet vi de siste årene har arbeidet fram. Det nye systemet 
innebærer en klar oppfordring til å stå lenger i arbeid og vil sikre en bærekraftig pensjonsordning i 
fremtiden samtidig som vi sikrer at vi beholder flere hender i arbeid lenger.

Det har i perioden også vært jobbet med ny alderstrygd for uføre, slik at den også tilpasses det nye 
pensjonssystemet, samt en reform av uførestønaden som skal gjøre det enklere å kombinere arbeid 
og trygd. Reformen legges frem på nyåret 2011.

Vi har i perioden fulgt opp handlingsplanene mot sosial dumping, og styrket arbeidet med flere tiltak. 
Derav innføring av regionale verneombud for hotell restaurant og renholdsbransjen, innføring av 
Solidaransvar for oppdragsgiver for lønn og feriepenger og innføringen av ID-kort og et treparts 
bransjeprogram for renholdsbransjen.

Vi har intensivert arbeidet mot ufrivillig deltidsarbeid, ved å sidestille skift og turnus, samt at vi har 
innført fortrinnsrett for deltidsansatte til å få økt stilling før nyansettelser. Vi har satt av 25 millioner 
kroner til lokale forsøk mot ufrivillig deltid.

Da finanskrisa inntraff innførte regjeringen flere midlertidige tiltak for å motvirke og begrense 
ledighet. Disse er behold også i 2011 budsjettet.
Det arbeides med en stor og viktig stortingsmelding om Arbeidsmiljø som vil bli lagt frem i 2011.

HELSE OG OMSORG
I tråd med den rød-grønne regjeringsplattformen er sykehusenes økonomi styrket slik at flere 
pasienter kan få behandling. Vekst i pasientbehandling på 1,4 prosent i 2010 og 2011.

Samhandlingsreformen som skisserer framtidens helsevesen ble behandlet i Stortinget vårsesjonen 
2009. For 2011 er det bevilget totalt 580 millioner kroner til samhandlingsreformen, en økning på 200 
millioner kroner fra 2010. Midlene skal brukes til å etablere kommunesamarbeid og etablere 
lokalmedisinske sentre, til forskning på samhandling i tjenesten, utvikle og modernisere IT-løsninger 
i helsesektoren og utvikle bedre systemer for kvalitet.

Det viktige arbeidet med ny nasjonal helseplan er påbegynt, skal behandles i 2011.

Vi har innført Verdighetsgarantien som handler om å sikre gode botilbud, god helse og økt 
livskvalitet. Den innebærer er en klar styrking av regelverket for hva som er kommunenes oppgaver, 
og en tydeliggjøring av brukerens rettigheter, og skal nedfelles på ett og samlet sted.

Det er blitt 14 000 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren siden 2005.

Egenandeler på helsetjenester er holdt på et lavt nivå, og er samlet sett lavere nå enn i Bondevik II- 
regjeringen.

-  41 -



Beretning for perioden 01.01.2009 -  31.12.2010

Eldremilliarden kom høsten 2010, den gav en økning av kommunenes frie inntekter med en milliard 
kroner i fm nysalderingen av 2010. I tillegg forbedres den statlige tilskuddsordningen til 
sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye 
og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Regjeringen har som mål å gi tilsagn om 12
000 heldøgns omsorgsplasser innen 2015. Dette er en viktig del av Omsorgsplan 2015.

HPV vaksinen mot livmorhalskreft ble en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 
7.klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. Vaksinen forebygger smitte av humant papillomvirus 
(HPV) som kan gi livmorhalskreft.

Det ble i 2010 blant annet bevilget 15 millioner kroner til utvidet tilbud om nyfødtscreening og 25 
millioner kroner til et pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft.

Regjeringen foreslår å styrke Opptrappingsplanen for rusfeltet med 100 millioner kroner i budsjettet 
for 2011. I 2009 økte budsjettet for rusfeltet med 300 miil kroner. Dette innebærer at rusfeltet er 
styrket med til sammen 785 miil kroner siden Opptrappingsplanen for rusfeltet startet i 2006. Dette er 
starten på en langsiktig satsning lik den i Opptrapningsplanen for psykiatri.

ØKONOMI OG FINANS

MAKRO
Statsbudsjettet for 2010 ble lagt fram i en tid hvor norsk økonomi fortsatt var preget av det 
internasjonale konjunkturtilbakeslaget, men hvor situasjonen i finansmarkedene var på bedringens 
vei. Veksten i fastlandsøkonomien ble anslått til lavere enn trendvekst, og det ble anslått en økning i 
arbeidsledigheten fra 2009-2010. For å øke etterspørselen i norsk økonomi foreslo Regjeringen en 
ekspansiv finanspolitikk med en oljepengebruk som lå 44,6 milliarder kroner høyere en forventet 
fondsavkastning for 2010. Målt i faste priser var bruken av petroleumsinntekter om lag på linje med 
anslått fondsavkastning for 2018. Styringsrenten ble på rentemøtet 23. september holdt uendret på 
rekordlave 1,25 %, men Norges Bank uttalte i en pressemelding i samme forbindelse at det ville 
være aktuelt å øke renten dersom den positive utviklingen i norsk økonomi skulle fortsette.

VIKTIGE PRIORITERINGER
De viktigste satsningene i Statsbudsjettet for 2010 var å sikre verdiskapning og sysselsetting, og å 
styrke velferdsoppgavene innen helse, omsorg og utdanning. Kommunenes inntekter ble styrket 
med reelt 8 milliarder kroner i forhold til inntektsnivået i 2009 slik det ble anslått i Revidert 
nasjonalbudsjett for 2009. Bevilgningene til drift av helseforetakene ble økt med reelt nesten 1,5 
milliarder kroner. Grunnopplæringen ble styrket med én ekstra uketime og tilbud om 8 uketimer 
gratis leksehjelp, og det ble foreslått 52 millioner kroner til nye tiltak for å bedre fullføringsgraden i 
videregående opplæring. Andre store satsninger ble gjort på områdene miljø (tiltak mot avskoging, 
jernbaneinvesteringer, miljøteknologi, C02-håndtering, fornybar energi og energieffektivisering), 
barnehager (full barnehagedekning), forskning og høyere utdanning (økte bevilgninger til FoU på om 
lag 1,7 milliarder), tiltak for arbeid, næringslivet og distriktene, innvandring og integrering, 
samferdsel, kultur, tiltak mot fattigdom, samt politi og kriminalomsorgen.

SKATTE-OG AVGIFTSOPPLEGGET
Regjeringens mål for skatte-og avgiftspolitikken er å sikre inntekter til fellesskapet, bidra til mer 
rettferdig fordeling og et bedre miljø, fremme verdiskapning og sysselsetting i hele landet og bedre 
økonomiens virkemåte. 1 statsbudsjettet for 2010 fulgte Regjeringen opp med forslag om nye og mer 
rettferdige verdsettingsregler for bolig, og derigjennom samlede lettelser i formueskatten på 760 
millioner kroner. Gjennomsnittlig ligningsverdi som andel av omsetningsverdi ble økt fra 20 til 25 pst 
for primærbolig og 40 pst for sekundærbolig, dvs. på nivå med næringseiendom. Forslaget hadde 
gode fordelingsvirkninger, fra by til land, fra vest til øst i Oslo og fra høyinntekts- til 
lavinnteksgrupper. Det ble innført en C02-avgift på innenlandsk bruk av gass til oppvarming i bygg 
og fritaket for autodieselavgift på biodiesel ble halvert med sikte på endelig utfasing i 2011. Det ble 
lagt opp til ytterligere tiltak mot skatte- og avgiftsunndragelser, blant annet gjennom tiltak mot bruk 
av kontante betalingsmidler, samt å få i stand innsynsavtaler med en rekke såkalte skatteparadiser. 
Skatte- og avgiftsnivået ble videreført på 2004-nivå.
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STATSBUDSJETTET FOR 2011

MAKRO
Norge klarte seg godt gjennom finanskrisen. Nedgangen i produksjon og oppgangen i 
arbeidsledighet var relativt liten i internasjonal målestokk. Ledighetsnivået i Norge lå på knapt 3,5 
pst. mot nesten 10 pst i euroområdet og USA. Veksten i fastlandsøkonomien for 2011 ble anslått til 
3,1 pst, 0,4 prosentpoeng mer enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett og rundt 0,5 
prosentpoeng over den beregnede trendveksten i økonomien. Det knyttet seg imidlertid usikkerhet til 
den statsfinansielle situasjonen i industrilandene. Med utsikter til vekst over trend i 
fastlandsøkonomien, fant Regjeringen det riktig å stramme til i budsjettet og dermed redusere 
avstanden til 4-prosentbanen. For første gang siden 1999 ble det gjort en budsjettinnstramming, på 
0,2 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge. Dette ble gjort både av hensyn statsfinansene på sikt og 
hensynet til pengepolitikken, kronekursen og konkurranseutsatt sektor. Oljepengebruken ble 
foreslått til 7,4 milliarder kroner over 4-prosentbanen, med sikte på å være tilbake på 4- 
prosentbanen i 2012. Styringsrenten lå på 2 pst, som er et svært lavt rentenivå.

VIKTIGE PRIORITERINGER
De viktigste satsningene i Statsbudsjettet for 2011 var å sikre verdiskapning og sysselsetting, og å 
styrke velferdsoppgavene innen helse, omsorg, utdanning og samferdsel. Kommunenes inntekter 
ble styrket med reelt 5,7 milliarder. Nærmere 1 milliard ekstra til drift av sykehusene og 450 millioner 
i investeringslån til nye bygg. Innsatsen for å få flere til å fuliføre videregående opplæring ble trappet 
opp bl.a. gjennom samarbeidsprosjektet Ny GIV (gjennomføring i videregående opplæring). 
Bevilgningene til NTP-formål innen vei, bane og kyst ble økt med 2,6 milliarder kroner. Andre store 
satsninger ble gjort på områdene miljø (tiltak mot avskoging, miljøteknologi, C02-håndtering, 
fornybar energi og energieffektivisering), tiltak mot fattigdom og for et bedre barnevern (øremerking 
av tilskudd på 240 millioner til det kommunale barnevernet) barnehager (reell reduksjon i 
foreldrebetalingen), kultur (kulturløftet i rute, økte midler til frivillighetsformål), nordområdetiltak og 
internasjonalt engasjement (1,02 % av BNI i bistand), politi og justissektoren (høyt opptak på 
Politihøgskolen og tilrettelegging for at nyutdannede i 2011 skal kunne tilbys jobb).

SKATTE- OG AVGIFTSOPPLEGGET
Regjeringens mål for skatte-og avgiftspolitikken er å sikre inntekter til fellesskapet, bidra til mer 
rettferdig fordeling og et bedre miljø, fremme verdiskapning og sysselsetting i hele landet og bedre 
økonomiens virkemåte. I statsbudsjettet for 2011 fulgte regjeringen opp Pensjonsforliket med 
endringer i skattereglene for pensjonsinntekt. Endringene hadde gode fordelingsvirkninger og rettet 
opp flere uheldige effekter av de gamle regiene. Marginalskatten på arbeid og på kapital ble redusert 
for de som tidligere kom under skattebegrensningsregelen, og det nye skattefradraget ble gjort 
individuelt, slik at ektefeller fikk hvert sitt fradrag. Endringene gav et samlet skattelette for 
pensjonistgruppen på 1,35 milliarder påløpt i 2011. Det ble innført mva-plikt ved privatpersoners kjøp 
av elektroniske tjenester fra utlandet. Av miljømessige avgiftsendringer ble mineraloljeavgiften økt, 
samt at engangsavgiften for nyregistrerte biler ble justert. Avgiften på snus og skrå ble økt med 10 
% reelt og på andre tobakksvarer og alkohol med 5 % reelt. Skatte- og avgiftsnivået ble videreført på 
2004-nivå.

KOMMUNAL- OG FORVALTNING
Det er flere store saker som har preget arbeidet i Kommunal- og forvaltningsfraksjonen i perioden 
2009-2010.

I januar 2009 la regjeringen fram en tiltakspakke for å demme opp for konsekvensene av den 
internasjonale finanskrisen. Kommunesektoren hadde der en helt sentral plass. De frie inntektene 
ble styrket, det ble gitt et midlertidig vedlikeholdstilskudd til kommunesektoren samt at andre 
tilskuddsordninger ble styrket. I ettertid har denne innretningen vist seg å være en suksess.
Både i 2009 og 2010 økte overføringene til kommunesektoren. Totalt i perioden 2005-2010 har 
kommunenes samlede inntekter økt med 41 mrd kroner. 1 tillegg er det gjort endringer i 
kommunenes inntektssystem som har gjort fordelingen av midlene kommunene i mellom mer 
rettferdig.
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Bostøtten er i perioden styrket. Med endrede regler kan opp mot 50.000 flere husstander motta 
bostøtte. Bostøtten er målrettet mot husstander med lav inntekt og høye bokostnader.
Andre viktige saker i perioden 2009-2010 er bygningsdelen av ny plan- og bygningslov, 
stortingsmelding om regional- og distriktspolitikken og stortingsmelding om et sterkt lokaldemokrati.

INNVANDRING OG INTEGRERING
En særlig høy nettoinnvandring har funnet sted i årene 2007-2009. Særlig har veksten i 
arbeidsinnvandringen, med nesten 100 000 arbeidstillatelser, medført at mange svensker og 
polakker har kommet til Norge. I 2009-2010 gikk antall arbeidsinnvandrere ned med hhv 10 prosent.

Den store saken for denne perioden var innføringen av ny Utiendingslov fra 1.januar 2010 som har 
bidratt til et mer oversiktlig regelverk som gjør det lettere for både arbeidstakere og arbeidsgivere. 
Det har og vært en prioritert oppgave å få plass en raskere og smidigere saksbehandling av alle 
innvandringssaker. Fra 1. oktober ble det innført en registreringsordning for EØS borgere som 
erstatter arbeidstillatelse.

Integreringen av innvandrere har vært en prioritert oppgave i perioden. Regjeringen har økt satsene 
for introduksjonstilskuddet og styrket kommunenes muligheter for en god og aktiv integreringspolitikk 
basert på piikter og rettigheter.
En streng men human asylpolitikk har bidratt til nedgang i antall ankomster. For 2010 har antall 
ankomster sunket med 45 %. For å hjelpe flyktninger i større grad har man besluttet å øke antall 
kvoteflyktninger.

KIRKE- UTDANNING OG FORSKNING
I denne perioden er det gjennomført en rekke tiltak for å heve kvaliteten i grunnopplæringen. Den 
historiske satsningen på etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere fortsetter. Oppfølging av 
det såkalte Tidstyvutvalget innebærer at mer av lærernes tid skal brukes til undervisning og tilpasset 
opplæring. Rentekompensasjonsordningen for opprustning av skolebygg og svømmehaller er 
forsterket og videreført. Stortingsmeldinga Utdanningslinja og satsningen NyGIV innebærer 
målrettede og ambisiøse tiltak for å hindre frafall i videregående opplæring. Dette er en av de 
viktigste oppgavene i tiden fremover -  og statsbudsjettet 2011 innebærer en vesentlig styrking av 
arbeidet.

I desember 2010 ble resultatene fra PISA 2009 offentliggjort. Undersøkelsen måler leseferdigheter 
og kunnskapsnivå i matematikk og naturfag blant norske 15 åringer. Rapporten viser en giedelig 
framgang og at den negative trenden nå er snudd på alle områder.
Regjeringa har varslet stortingsmeldinger om ungdomstrinnet og det spesialpedagogiske 
støtteapparatet. Dette vil være prioriterte områder i tiden fremover.

KVALITET I HØYERE UTDANNING
Siden 2009 er det opprettet mer enn 6000 nye studieplasser på universiteter og høyskoler. Dette 
betyr at flere får tilgang til høyere utdanning. Institusjonene er også styrket betydelig.

Det er vesentlig at universiteter og høgskoler sikres mer robuste fagmiljøer og at de utfyller 
hverandre til samfunnets beste. Regjeringa har derfor etablert SAK (Samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon) som skal bidra til et kvalitetsløft i høyere utdanning. Dette arbeidet videreføres med 
nye bevilgninger over statsbudsjettet. Flere institusjoner arbeider dessuten med konkrete planer om 
fusjonering og sammenslåing. I tillegg har Høgskolen i Bodø blitt universitet.

Internasjonaliseringsmeldinga inneholder flere tiltak for at norske høyskoler og universiteter skal bli 
attraktive for utenlandske studenter og institusjoner, og at norske studenter skal bli motivert til i 
større grad å velge utenlandske institusjoner av høy kvalitet.

Lik rett til utdanning uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn er avgjørende for Arbeiderpartiet. 
Den historiske satsningen på bygging av studentboliger innebærer 1000 nye enheter hvert år. 
Kostnadsrammen for boligene er utvidet slik at miljøhensyn og universell utforming lettere kan
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ivaretas. Studentene har også fått økt sine månedlige utbetalinger fra Lånekassen. I tillegg får 
studenter med nedsatt funksjonsevne nå rett til utvidet studiestøtte.

Høy kvalitet i forskning er avgjørende for at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon. I 
regjeringsperioden har bevilgningene til forskning og utvikling hatt en realøkning på 27 prosent. 
Dette er et historisk løft. Forskningsfondet er mer enn doblet og i Klima for forskning varsler 
regjeringa fortsatt vekst for klima- og miljøforskning. Også utdanningsforskning er prioritert. 
Regjeringa har varslet en stortingsmelding om velferdsstatens yrker, herunder hvordan vi skal løse 
rekrutteringsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. Dette vil være et prioritert område i tiden 
fremover.

EN MODERNE FOLKEKIRKE
I 2008 ble det inngått en avtale mellom de politiske partiene på Stortinget om å endre de 
grunnlovsbestemte relasjonene mellom staten og Den norske kirke. Etter avtalen skal det gjøre 
endringer i alle de sju grunnlovsparagrafene som omhandler statskirkeordningen. Endringene vil gi 
løsere bånd mellom stat og kirke, men har som mål å videreføre og styrke Den norske kirke som 
inkluderende, raus og demokratisk folkekirke.

Et hovedelement i den politiske avtalen er at det skal igangsettes en kirkelig demokratireform som 
gir kirkens valgte organer en sterkere demokratisk legitimitet og forankring hos kirkemedlemmene. 
Dette arbeidet er godt i gang og har foreløpig resultert i at deltakelsen i kirkevalgene har økt.

Regjeringa følger opp trosopplæringsreformen gjennom økte bevilgninger. Stortinget har også 
besluttet at den nye presesfunksjonen skal lokaliseres i Trondheim.

JUSTIS
Vår justispolitikk skal bidra til mer trygghet, mindre kriminalitet og god rettssikkerhet. For å nå disse 
målene har vi i 2009 og 2010 fortsatt den kraftfulle satsingen på politiet, domstolene og 
kriminalomsorgen. Vi ser nå de positive resultatene av en aktiv og helhetlig justispolitikk med mer 
politikraft, færre lovbrudd, flere fengselsplasser, kortere soningskø og et mer effektivt 
domstolsapparat.

For 2010 sørget vi for tidenes budsjettløft for politiet med 1,3 milliarder kroner, og for 2011 ble det 
vedtatt en økning i politibudsjettet på om lag 600 millioner kroner. Det er opprettet flere politienheter 
som bekjemper og etterforsker grov, alvorlig og organisert kriminalitet, og vi ser gode resultater av 
denne satsingen. De mobile og organiserte kriminelle biir nå møtt på en kontant måte av politi- og 
påtalemyndighetene. Opptakene til Politihøgskolen ble økt til 552 studenter i 2009 og til 720 i 2010, 
hvilket er en tredobling fra 2003, og vil gi enda flere politifolk i framtiden.
I 2010 ble bemanningen i domstolene styrket for å sikre fortsatt rask saksavvikling. For 2011 er det 
vedtatt å øke bevilgningene til domstolene med 40 millioner kroner.

Da Regjeringen tiltrådte i 2005, sto om lag 3.000 straffedømte i soningskø. Siden da er det 
gjennomført en rekke tiltak for å øke kapasiteten i kriminalomsorgen. Over 650 nye fengselsplasser 
og om lag 150 piasser innenfor alternativ soning er opprettet. Soningskøen er i 2010 tilnærmet 
awiklet. Vi har lagt stor vekt på å gi soningen et bedre innhold i form av arbeid og utdanning, og 
situasjonen er betydelig bedret gjennom etablering av skoleavdelinger og bibliotek i alle fengsler. 
Innsatsen mot overgrep og vold i nære relasjoner har stått sentralt for justisfraksjonen i 2009 og 
2010. I 2009 ble den nye straffeloven vedtatt, med økt straffenivå for voldtekt, drap, vold og 
sedelighetsforbrytelser. Strafferammene for seksuelle overgrep mot barn og familievold er betydelig 
skjerpet. Det er nå opprettet sju Barnehus over hele landet for barn som har vært utsatt for vold og 
overgrep.

Arbeiderpartiets justisfraksjon har i 2009 og 2010 holdt tre seminarer på Stortinget om aktuelle 
justispolitiske saker -  om henholdsvis organisert kriminalitet, terror og økonomisk kriminalitet.
I løpet av perioden er det fremmet mange viktig saker for Stortinget. Blant dem ny straffelov, 
stortingsmelding om kriminalomsorgen (Straff som virker), ny vergemålslov, stortingsmelding om 
offentlig rettshjelp (rettshjelpsmeldinga), ny vaktvirksomhetslov, politiregisterloven, stortingsmelding
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om brannsikkerhet, lov om kontaktforbud med elektronisk kontroll, ny passlov, ny 
bustadoppføringslov og ny sivilbeskyttelseslov.

NÆRING
Vi har lagt bak oss krevende år for næringslivet, med internasjonale finanskrise som også har gitt 
norske bedrifter store utfordringer. Gjennom tiltakspakken som ble vedtatt i Stortinget 13.2. 2009 
ble det satt inn en rekke tiltak som bidro positivt på sysselsettingen og aktiviteten i norsk næringsliv, 
bl a gjennom økte rammer i Innovasjon Norge til lån, garantier og tilskudd.

På bakgrunn av den krevende markedssituasjonen for de maritime næringene la Regjeringen våren 
2010 fram en ny tiltakspakke, rettet mot verft og utstyrsieverandører. Pakken, som var viktig for å 
sikre og videreutvikle kritisk kompetanse i næringen, og for å kunne realisere lønnsomme prosjekter, 
ble vedtatt i Stortinget IS.juni 2010.

Av andre store saker kan nevnes at innovasjonsmeldingen ble behandlet i Stortinget våren 2009, ”Et 
nyskapende og bærekraftig Norge”, og Stortinget har vedtatt en ny minerallov, som legger til rette for 
en forsvarlig forvaltning av landets mineralressurser.

Næringsfraksjonen har også arbeidet med en rekke eierskapssaker i perioden, bl a har Stortinget 
vedtatt at staten skal gå inn med mer kapital i Norsk Hydro, Statsskog og Statkraft. Det er to ganger 
vedtatt at staten skal delta i kapitalforhøyelse i SAS, mens det i 2009 ble vedtatt at staten skal selge 
seg ut av BaneTele. En annen viktig eiersak Stortinget behandlet høsten 2009 var statens 
deltakelse i en emisjon i DNB Nor, noe som var viktig for å styrke bankens finansielle robusthet, og 
særdeles viktig for norsk næringsliv etter finanskrisen .

På det landbrukspolitiske feltet er to jordbruksoppgjør behandlet og vedtatt, der kursendringen vi har 
hatt etter Regjeringsskiftet fortsetter. Stortinget behandlet høsten 2010 St meld nr 39 (2008-2009) 
om landbruk, mat, energi og klima, Klimautfordringene -  landbruket en del av løsningen.
Det er også vedtatt en ny dyrevelferdslov som legger til rette for at Norge også i framtiden skal være 
et ledende land når det gjelder dyrevelferd.

Innen fiskeripolitikken har Stortinget bl a behandlet Stortingsmeldingen om sjøpattedyrpolitikk. 
Stortinget har også vedtatt ordninger for garantier og likviditetslån for å legge til rette for omsetning 
og en mest mulig normal gjennomføring av fisket både i 2009 og 2010.

ENERGI-OG MILJØ
I energi- og miljøpolitikken har det skjedd store ting de siste to årene. Det som er blitt stadig 
tydeligere er at spørsmålene om klima, energi og miljø er tett sammenvevd, enten det dreier seg om 
internasjonale klimaforhandlinger eller nasjonal politikk.

Vi har nettopp inngått en avtale om grønne sertifikater med Sverige som vil sørge for 25TWh 
fornybar energi (Ca tre ganger Oslos forbruk). Regjeringen har varslet at det kommer en 
energimelding innen utgangen av 2011. Store investeringer i kraftutbygginger er satt i verk. I løpet av 
de kommende årene vil Statnett investere nærmere 40 milliarder i å utbygge kraftnettet.
Dette, sammen med ny forbybar vil være det viktigste for å sikre kraftbalanse, f.eks i midt-Norge. 
Havenergiloven er vedtatt. Slik sikres de fornybare ressursene for fremtidens generasjoner.

Norge har også en ledende rolle innefor de internasjonale klimaforhandlingene og har vært viktig for 
at det er gjort store fremskritt i arbeider med finansiering av klimatiltak i utviklingslandene samt på 
bevaring av regnskog.

Arbeidet med CCS (fangst og lagring av C02) prosjektet på Mongstad er og ei sak som vert fylgt tett 
av oss på Stortinget. Dette arbeidet er svært spanande og nytenkjande, men det krev store 
økonomiske ressursar. I tillegg yter styresmaktene bistand til framtidig reinsing av C02 på 
gasskraftverket på Kårstø.

Arbeidet med å sikre det breie offentlege eigarskapet til norsk vasskraftverk (saka om 
heimfallsinstituttet) har og prega dei siste to åra i stor grad. At vasskraftressursane framleis skal vere
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i fellesskapets eige og i framtida vart endeleg stadfesta ved sluttføringa av denne saka hausten 
2008.

Energipolitikken har vore, og er, sterkt prega av den utfordrande kraftsituasjonen innanlands.
Særskilt har dette gjort seg gjeldande i Midt-Noreg. I tillegg er det flaskehalsar knytt til utvekslinga 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 tillegg til eksisterande produksjon. Ein ynskjer i tillegg å få til eit 
felles grønt sertifikatmarknad med Sverige, noko ein vonar vil verte eit svært viktig verkemiddel når 
det gjeld utbygginga av meir ny fornybar energi.

FAMILIE- OG KULTUR
Det er to store saker som preget familie- og kulturområdet i perioden 2009/2010. Den rødgrønne 
regjeringen fikk på plass full barnehagedekning i perioden, og kulturløftet er i rute.

Det historiske målet om full barnehagedekning er nådd, og alle som har lovfestet rett får nå plass i 
barnehagen. Den massive utbyggingen kunne vi ikke ha fått til uten den innsatsen som er lagt ned 
fra kommuner og de private utbyggere. Det er lagt frem en kvalitetsmelding for å øke kvaliteten på 
barnehagene ytterligere. Et av tiltakene er å øke kapasiteten på førskolelærerutdanningen, samt at 
det er lagt frem en kvalitetsmelding om hvilken kvalitet vi skal ha i barnehagene. Fra januar 2011 tar 
kommunene over ansvaret for barnehagene, og vi har startet opptrapping til likebehandling av ikke- 
kommunale og kommunale barnehager.

Barnevernet har stått overfor store utfordringer de siste ti årene. Etter at den nye 
barnevernsreformen trådte i kraft så har utgiftene til det statlige barnevernet hatt en betydelig 
økning, antall bekymringsmeldinger og antallet ansatte i barnevernet har ikke holdt følge, så vi er en 
situasjon der vi ser at altfor mange ikke får hjelp. Det er satt i gang en evaluering av det statlige 
barnevernet, og regjeringen vil gjøre de endringer som er nødvendig.

I løpet av perioden er det fremmet mange viktige saker for Stortinget. Noen eksempler er 
språkmelding, scenekunstmelding stortingsmelding om mannsroller og likestilling, bibliotekmelding, 
museumsmelding og saken om sjakk-OL i Tromsø.

TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJON
I mars 2009 la regjeringen vår fram Nasjonal transportplan 2010-19(NTP). Den ambisiøse planen 
øker rammene til vei, bane og kyst med 100 mrd kr til 321 mrd kr. Når planen ble vedtatt i stortinget i 
juni 2009, var det etter en prosess hvor partiorganisasjonen både var involvert før og etter at 
regjeringen fremmet sitt forslag.

Allerede i 2010-budsjettet startet oppfølgingen av ny NTP, med store økninger i bevilgningene. I 
2011-budsjettet fortsetter økningen med en påplussing på om lag 3 mrd kr, samtidig som det gir 
tydelige signaer om at økningen vil fortsette også i årene som kommer slik at NTP-ambisjonenen vil 
bli innfridd. Dette gjør det mulig å bygge ut viktige vei,-jernbane og farleds- og hevneprosjekter som 
det er stor etterspørsel etter lokalt og regionalt. I 2011-budsjettet løftes veivedlikeholdet spesielt, 
med hele 60%, mens vedlikehold av jernbanen fikk et betydelig løft i 2010-budsjettet.

Arbeiderpartiet har hatt oppfylling av NTP som sin viktigste prioritering på samferdselsområdet, og 
vedlikehold, trafikksikkerhet og miljø har vært høyeste prioritert innenfor rammene. Antall drepte i 
veitrafikken var 212 i 2009, det laveste tallet siden 1954. Tallene for 2010 ser ut til å bli på om lag 
samme nivå. Satsingen på trafikksikkerhet har medvirket til denne positive utviklingen.

Belønningsordningen for økt kollektivtrfaikk og redusert biltrafikk i de store byene er et viktig statlig 
virkemiddelble for å redusere lokale utslipp i byene og klimagassutslipp. Potten er økt vesentlig i 
perioden, samtidig som kravene om å iverksette bilbegrehsende tiltakfor å få tilskudd fra ordningen 
er innskjerpet. I flere byer har forureningssituasjonen vært kritisk i perioder, og det har gitt økt fokus 
på virkemidlene for å få ned utslippene fra biltrafikken. Dette arbeidet er godt i gang og vil fortsette.
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Etter valgseieren i 2009 ble Arbejderpartiets samferdselsfraksjon sammensatt slik: Anne Marit 
Bjørnflaten, Troms, leder, Gorm Kjernli, Akershus, nestleder, IVIagne Rommetveit, Hordaland, Toe 
IVlerete Sønsterud, Hedmark, Freddy de Ruiter, Aust-Agder og Susanne Bratli, Nord-Trøndelag.

UTENRIKS- OG FORSVAR
Arbeiderpartiets 6 medlemmer i utenriks- og forsvarskomiteen har spilt en aktiv og sentral rolle i 
utformingen av utenriks- og forsvarspolitikken i perioden 2009-2010. Den tidligere Utenrikskomiteen 
og Forsvarskomiteen ble også slått sammen til en felles utenriks og-forsvarskomite fra høstsesjonen 
2009. I budsjettprosessen har fraksjonen støttet tiltak for en sterkere politisk styring globalt, og for å 
styrke arbeidet med å nå FN’s tusenårsmål. Fraksjonens fokus har vært en mer rettferdig fordeling, 
menneskerettigheter, styrking av FN, kvinners situasjon, vaksiner til barn, retten til arbeid og miljø og 
klimapolitikken. Når det gjelder Forsvarsbudsjettet har fraksjonen hatt fokus på å følge opp 
Langtidsplanen for Forsvaret 2009-2012.

I løpet av perioden er det fremmet mange viktige saker for Stortinget. Noen eksempler er saker som: 
Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk. Klima, konflikt og kapital. Norsk 
utviklingspolitikk i et endret handlingsrom, Regjeringens nordområde satsing, En aktiv 
Europapolitikk, Eksport av forsvarsmaterieil, Nordisk samarbeid, Samarbeidet med Russiand om 
atomvirksomhet og miljø i nordområdene, behandling av årsrapporter fra de parlamentariske 
komiteene. Norske styrkebidrag til Afghanistan, Nye kampfly til Forsvaret, Investeringer i Forsvaret. I 
tillegg har fraksjonen tatt initiativ til, og deltatt i interpellasjoner på utenriks- og forsvarsområdet.

KONTROLL- OG KONSTITUSJON
Kontroll- og konstitusjonskomiteen har som eneste komité i Stortinget rett og plikt til å reise saker på 
tvers av saksfeltene. Komiteens mindretall på 4 medlemmer kan åpne saker og om nødvendig føre 
kontrollhøringer. Regjeringspartiene har ikke flertall i komiteen.

Komiteen har blant annet ansvar for kontroll med regjeringens protokoller, sivilombudets og 
Riksrevisjonens årsmeldinger, Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll for budsjettåret og 
rapporter fra Riksrevisjonen og sivilombudsmannen. Komiteen skal videre gjennom behandlingen av 
St.melding 4, den årlige gjennomgangen av Regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak, føre 
kontroll med at vedtakene faktisk biir satt ut i livet.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i perioden 1.1.2010 til 31.12.2010 behandlet 64 saker, hvorav 
blant annet 9 grunnlovsforslag og 18 forvaltningsrevisjonsrapporter fra Riksrevisjonen.

Stortinget sluttet seg til grunnlovsforslaget om Retting av språklige feil. Forslagene om blant annet å 
oppheve odelsretten, innføring av republikansk styreform eller å heve sperregrensen fikk derimot 
ikke det nødvendige flertall.

Komiteen har gjennomført en rekke kontrollhøringer og komiteen har åpnet saker om blant annet 
ulovlig pengestøtte til Senterpartiet, Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping og 
Forsvarets bruk av midler under Norwegian Battie Lab & Experimentation.

A U F-A R B E ID E R N E S  UNGDOMSFYLKING

AUF kan se tilbake på to aktive og innholdsrike år med godt samarbeid med Arbeiderpartiet. Vi har 
vært med å sørge for at Arbeiderpartiet vant valget i 2009 og vi har fått gjennomslag for viktige 
saker. AUFs landsmøte i 2006 vedtok fire hovedmål: miljø, internasjonal solidaritet og toleranse, 
utdanning og arbeid og organisasjon. Disse målene har dannet grunnlaget for AUFs arbeid i 2007 og 
2008.

ORGANISASJON
Organisatorisk har perioden vært god for AUF, med stor økning i medlemstall, styrket økonomi, 
styrkede lokallag, flere sommerleirdeltakere og økt satsing på skolering av medlemmene.
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KAMPANJER
AUF har i perioden gjennomført to kampanjer, om kampen mot rasisme og fremmedfrykt som het 
“Mørkredd?” og ble gjennomført i 2009. I 2010 satte AUF fokus på kampen mot oljeboring i Lofoten, 
Vesterålen og Senja, gjennom kampanjen “La olja ligge -  framtida er fornybar”.

MEDLEMSUTVIKLING
Medlemsutviklingen til AUF har vært svært positiv i perioden. I utgangen av 2009 ble AUF 9 640 
medlemmer, en oppgang fra 2008. I 2010 ble AUF 9 608 medlemmer.

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.

En ny internasjonal klimaavtale, arbeid mot oljeboring i nordområdene, biomangfold og 
fiskeriforvaltning har vært blant de politiske sakene som AUF har jobbet mest med i perioden. AUF 
har arbeidet hårdt for å få regjeringen til å sette seg ambisiøse mål om utslippskutt, samt å g forran 
for å gjenomføre effektive tiltak i Norge og å ha en progressiv rolle internasjonalt.

AUF har fokusert på kampen mot oljeboring i Nord, gjennom kampanjen “la olja ligge -  framtiden er 
fornybar”. Kampanjens fokus har ført på oljeboringens konsekvenser for klima, verdens fattige, 
Nord-Norges framtid og biomangfoldet i området. Gjennom kampanjen ble det skrevet leserbrev, 
medieutspill og avholdt aksjoner. Det har også vært sterkt fokus på skolering.

AUF var til stede med en delegasjon da de internasjonale klimaforhandlingene fant sted i 
København, desember 2009. Forhandlingene ble fulgt via Bella-senteret, og AUFs delegasjon 
deltok på lUSY-klimaseminar, hadde møte med FNSU-landene og hadde møter med den norske 
forhandlingsdelegasjonen og miljøbevegelsen

I tillegg har rensing av gasskraftverket på Kårstø, satsning på fornybar energi, og 
naturmangfoldsloven vært sentrale temaer.

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. AUF er blant annet aktive i 
vår internasjonale paraplyorganisasjon International Union of Socialist Youth (lUSY) og i Forbundet 
Nordens Sosialdemokratiske Ungdom (FNSU).

AUF jobber også mye med internasjonale politiske spørsmål i Norge. Bistand har vært en av 
hovedprioriteringene fra AUF til statsbudsjettene, og det var en seier da 1 % målet ble nådd.
Samtidig har AUF kritisert regjeringen for å inkludere klimatiltak og tiltak for flyktninger og asylsøkere 
i Norge i bistandsbudsjettet.

AUF har i perioden jobbet for en mer human og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk. Det har vært 
rettet særlig fokus mot enslige mindreårige asylsøkere, og har frontet at barnevernet må ta ansvar 
for de mellom 15-18 år. En annen viktig kamp har vært å øke antallet kvoteflyktninger til Norge.

Andre sentrale temaer har vært de etisk handel, krigen i Afghanistan og oljefondet ut av Israel.

MIDTØSTEN
AUF har i perioden hatt et samarbeidsprosjekt sammen med Fateh Youth Organisation (FYG) i 
Palestina.

Prosjektet har hatt som mål å forberede FYG i arbeidet frem mot en nasjonal kongress og valg av 
nye tillitsvalgte. Samarbeidet mellom AUF og FYG har bidratt til en positiv erfaringsutveksling mellom 
de to organisasjonene. AUF har bidratt med kunnskap om organisasjonsbygging, likestilling, 
mediearbeid og landsmøteprosess.
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AUF har særlig fokusert på blokaden av Gaza og har deltatt aktivt i “Free Gaza” sammen med 
Fellesutvalget for Palestina. AUFere fra hele landet deltok i demonstrasjonene mot Gaza-krigen og 
har hatt tett kontakt med den nyoppstartede organisasjonen “Ship to Gaza”.

UGANDA
AUF har i perioden hatt et samarbeidsprosjekt med Uganda Young Democrats (UYD) i Uganda.. 
Prosjektet har i landsmøteperioden hatt fokus på kampanjearbeid, styrking av lokalorganisasjonen 
og landsmøteforberedelser. Samarbejdet med UYD har gitt AUF kunnskap om Uganda, Øst-Afrika 
og utviklingspolitikk.
AUF er bekymret for menneskerettssituasjon og den demokratiske utviklingen i Uganda. Volden mot 
opposisjonen øker, og det er grunn til å frykte for utviklinga fram mot valg vinteren 2011. AUF har 
også markert seg politisk mot forslag til ny lovgining i landet som kriminaliserer homofili. AUF har 
hatt nær kontakt med den norske ambassaden i Kampala, og jobbet politisk for bedret for den 
politiske opposisjonen i Uganda og menneskerettssituasjonen.

AUF og UYD har i løpet av perioden hatt politisk fokus på miljø- og handelspolitikk, og har jobbet tatt 
sammen i I USY.
Det ble i 2010 arrangert “Unge kvinner kan kurs” for over 30 deltakere fra UYDs kvinnenettverk. 
Kurset ble finansiert av Arbejderpartiet, og det var stor interesse for å fortsette likestillingsarbeidet i 
organisasjonen.

SUDAN
AUF har i perioden fått et formalisert samarbeid med Sudanese Peoples Liberation Movement Youth 
League (SPLM YL) i Sør-Sudan. Prosjektet er et trepartssamarbeid mellom AUF, SPLM YL og Norsk 
Folkehjelp. Prosjektet er et ledd i demokratiseringa av Sør-Sudan, hvor Norsk Folkehjelp har påtatt 
seg å bistå SPLM i å gå fra å være en motstandsbevegelse i krig til å bli et politisk parti. AUF jobber 
med ungdomsorganisasjonen og Arbeiderpartiet med moderorganisasjonen.

I februar 2010 ble det første kurset etter at samarbeidsavtalen ble signert avholdt. AUF avholdt 
valgkampkurs for å forberede medlemmene av SPLM YL på valget som ble avholdt våren 2010.

I Norge har AUF deltatt i kampanjen Sudan:365 som jobber fram mot folkeavstemningen om Sør- 
Sudans uavhengighet. Folkeavstemningen er siste del av fredsavtalen mellom nord og sør fra 2005. 
Kampanjen har som formål å bidra til oppmerksomhet rundt Sør-Sudan og forsvare fredsavtalen for 
å sørge for at det internasjonale samfunnet stiller opp for Sudan også etter folkeavstemninga.
Norsk Folkehjelp har hatt et spesielt fokus på kvinner i Sør-Sudan og i SPLM. Mange jenter fra AUF 
har deltatt som trenere på "Kvinner kan kurs” i Sør Sudan.

GEORGIA / KAUKASUS
AUFs prosjekt med georgiske Young Socialists of Georgia (YSG) har i perioden vært svært 
vellykket. For AUFs del har prosjektet bidratt til økt kunnskap, engasjement og forståelse av politikk, 
kultur og konflikter i Georgia og Sør-Kaukasus-området. For YSGs (USYG frem til deres kongress) 
del har prosjektet vært viktig med tanke på å utvikle en i utgangspunktet svak organisasjon.

YSG avholdte i 2009 sin første kongress siden 2003. Kongressen ble gjennomført på demokratisk 
vis hvor alle medlemmene i organisasjonen fikk mulighet til å delta i arbeidet med manifester og 
valg, noe som beskrives som svært uvanlig i georgisk politikk. YSG vil igjen avholde kongress i 
2011. YSG har gjennom hele perioden økt i medlemstall, og er iferd med å etablere regionslag i 
store deler av landet. I tillegg fokuseres det på å starte studentlag på de største universitetene i 
landet.

Den politiske og menneskerettighetslige situasjonen i Georgia er bekymringsverdig. Selv om flere 
skritt er tatt i riktig retning påpekes det også flere negative utviklingstrekk, for eksempel knyttet til 
ytrings- og pressefrihet, fengsling av opposisjonelle og innskrenking av mulighetene til å drive 
organisasjons- og politikkarbeid.
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Selv om AUFs prosjekt i Georgia etter all sannsynlighet vil avsluttes i løpet av 2011 vil YSG fortsatt 
være en viktig samtalepartner for AUF, som man bør holde tett kontakt med og bistå så mye som 
mulig for å sikre de gode resultatene man har oppnådd så langt i prosjektet.

SOLIDARITETSFONDET
SOL-fondet er AUFs eget solidaritetsfond, som har eksistert siden 1995. Fondet har som formål å 
støtte våre søsterorganisasjoner i deres politiske arbeid. AUFs ansatte gir månedlige 1,5 prosent av 
sin lønn til fondet, i tillegg til andre gavmilde AUFere.

Fondet ble i landsmøteperioden brukt til å støtte gjennomføringen av YSGs landsmøte, til kurs i 
Uganda, for å få søsterorganisasjoner til I USY Congressen, og for å få flere palestinere på lUSY- 
leiren.

UTDANNING OG ARBEID
Skolepolitikk har alltid vært et av AUFs store satsningsområder, og var en av AUFs viktigste saker i 
valgkampen 2009. AUF har også jobbet mye med utdanning og arbeid på nasjonalt nivå, blant annet 
lærlingepolitikk og frafall. I tillegg har AUF løftet fram arbeidet med å utvikle en ny helhetlig politikk 
på arbeid- og inkludering, samt å styrke samarbejdet med fagbevegelsen.

STUDENTARBEIDET
Det har i perioden vært satset på å øke engasjementet for studentpolitisk virksomhet blant AUFere 
som studerer. Vi har studentlag som er spredt over flere universiteter og høgskoler. Det har blitt 
arrangert egen studentsamling på Utøya både i 2009 og i 2010, og man har arrangert en egen årlig 
studentkonferanse.

FAGLIGPOLITISK OG ARBEID
For første gang på mange år at AUF har hatt en egen ressursgruppe som har fokusert særlig på 
faglige- og arbeidsspørsmål. I perioden har det vært spesielt viktig for gruppa å øke fokuset og 
kunnskapen på dette feltet i hele AUF, og å forbedre samarbeidet med fagbevegelsen.
I løpet av perioden har det blitt avholdt møter mellom ressursgruppa og arbeids -  og 
sosialfraksjonen på Stortinget. Temaer som ble diskutert var ungdomsgarantien, situasjonen for 
lærlingene, fattigdom og ungdomsledighet

Det særlige fokuset på arbeid og fagligpolitisk samarbejd videreføres etter landsmøte med en ny 
ressursgruppe for arbeid og utdanning, og AUF har vedtatt ny politikk på området i form av et n ^ t 
arbeids- og inkluderingsprogram.

FELLES KRAV TIL STATSBUDSJETTET
Samarbejdsforumet sendte også inn felles krav til statsbudsjettet 2011 om klimasatsing med kraftig 
økning av FoU på fornybar energi, kamp mot frafall i skolen, aktiv boligpolitikk og styrking av 
ungdomsgarantien.

FAGLIGPOLITISK ARBEID
Man har i perioden jobbet for å få et tettere organisatorisk og politisk samarbeid med LO-ungdom i 
tillegg til å sikre økt rekruttering til og fra fagbevegelsen.

SAMARBEIDSFORUM
AUF har også videreført det formelle samarbeidet med fagbevegelsen gjennom Samarbeidsforum, 
som har vært møteplass for AUFs ledelse og unge representanter fra LOs forbund. Det har vært 
avholdt en rekke møter i forumet, og spesielt har fokuset vært på felles kampanjer, politiske utspill 
og å bidra til tettere samarbeid mellom AUF og fagbevegelsen lokalt. Fra AUF møter ledelsen og 
den med ansvar for fagligpolitiske spørsmål på kontoret.

Lovfestet rett til læreplass, sykelønn, ungdomsgarantien og boligpolitikk er blant de viktigste 
spørsmålene det har blitt satt fokus på. Det har også blitt prioritert at AUF skal ha deltakelse på 
arrangementer i fagbevegelsen.
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SKOLERING

SIM-KURS
AUF har arrangert kurs for AUFs miljø-, skole- og internasjonalledere på Utøya hvert år. En viktig 
målsetting mad 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 fylkeslagenes 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. I 2010 hadde lederskolen 22 
deltakere, deriblant to fra fagbevegelsen. Deltakerne har gjennomført selvstendige prosjekter 
mellom de tre lederskolesamlingene.

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 2009 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.

FOLKEVALGTSKOLERING
September 2009 ble det arrangert folkevalgtkonferanse. Her deltok totalt 40 unge folkevalgte fra 
hele landet, og deltakerne ble skolert i aktuelle politiske saker

SKOLETINGET
Tradisjon tro har AUF arrangert en årlig skolepolitisk konferanse både høsten 2009 og høsten 2010. 
Begge konferansene fant sted i Trondheim og over 250 aufere fra hele landet deltok både i 2009 og 
2010. I 2009 ble det satt fokus på “Den praktiske skolehverdagen”. I 2010 ble sosiale forskjeller i 
skolen, løft for yrkesfag og det rødgrønne kunnskapssamfunnet satt på dagsorden.

INFORMASJON
Informasjonsflyten fra AUF sentralt til fylkeslagene og tillitsvalgte har i perioden vært organisert 
gjennom infomailen som har gått ut jevnlig. Under valgkampen 2009 ble denne byttet ut med en 
valgkampmail som gikk ut en gang daglig.

Nettsidene auf.no fikk i forkant av valgkampen oppdatert utseende og funksjonalitet. Det arbeides 
forløpende med en oppdatering av AUFs nettsider og mediestrategi. Alle aktuelle oppdateringer går 
også ut på relevante sosiale medier. AUFs medlemsblad Praksis er blitt sendt ut fem ganger i løpet 
av perioden.

VALGKAMP
Under valgkampen i 2009 kan man slå fast at AUF igjen var enestående og avgjørende. 
Valgkampmaskineriet drev for fulit i samtlige av de 19 fylkene, og AUFere var ute på alle skoler, 
gater og torg og kjempet for Arbeiderpartiet og en rød-grønne regjeringen. Valgkampen ble 
koordinert fra AUF sentralt som fungerte som valgkampsentral. Det ble satt ned et valgkamputvalg 
som la planene for valgkampen.

Følgende mål ble vedtatt for valgkampen:
• Rødgrønt flertall på Stortinget og størst mulig oppslutning for Arbeiderpartiet
• 10 representanter under 30 år på Stortinget
• Ap skal vinne skolevalget med like stor oppslutning som forrige skolevalg
• AUF skal verve minst 1500 nye medlemmer i den intensive valgkampen
• Arbeiderpartiet skal vinne sametingsvalget
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• Målgruppene for AUFs valgkamp var ungdom mellom 18-25 år, med hovedvekt på 
førstegangsvelgere, studenter under 30 år, minoriteter, yrkesfagelever og lærlinger. 
Hovedsakene var arbeid, skole og toleranse.

UTØYA
Sommerleirene på Utøya er en av de viktigste aktivitetene i AUF. Her møtes AUFere fra hele landet 
og kombinerer politisk skolering og sport, kultur og fritid. Leirene i perioden har opplevd en økning i 
antall deltakere. Sommerleiren på Utøya ble i 2009 arrangert 8. -  12.juli og hadde fokus på 
stortingsvalgkampen samme høst. I 2010 ble leiren avholdt 14. - 18.juli og fungerte som kickoff for 
LOL-kampanjen.

Under leirene har det også vært avholdt rockeverksted, danseverksted og arbeiderkor hvor 
deltakerne får øving i ulike instrumenter, sang og dans. I 2010 ble det også arrangert teatersport. 
Disse tiltakene har vært svart populære. Begge år har det vært rundt 800 deltakere på 
sommerleiren.

SENTRALSTYRET I PERIODEN 2008-2010
Martin Henriksen, leder. Eskil Pedersen, nestleder, Julie Lødrup, generalsekretær, Tonje Brenna, 
medlem av AU, Hanne Moe Bjørnbet, Adrian Nøttestad, Mari Helén Varøy,Åsmund Aukrust, Stine 
Renate Håheim, Hadia Tajik, Lasse Juliussen, Robin Havre, Hilde Firman Fjellså, Kjetil Vevie.

Sentralstyret fra. 17.10.2010:
Eskil Pedersen, leder, Åsmund Aukrust, nestleder, Tonje Brenna, generalsekretær, Mari West, 
medlem av AU, Knut Gravråk, Tonje Kristensen, Brage L Sollund, Khamshajiny Gunaratam, 
Christopher Perreau, Kristine Hallingstad, Kjetil Vevie, Jan Christian Vestre, Hilde Firman Fjellså, 
Fredric Holen Bjørndal.

FAST ANSATTE I PERIODEN
Ida Viksveen Larsen, Abdullah Alsabeehg, Alexander Cascio, Jan Christian Vestre, Torstein Tvedt 
Solberg, Mari Aaby West, Oda Amanda Malmin Berntsen, Torkel Nybakk Kvaal, Edvin Søvik, Ida H. 
Spjelkavik, Mats Kvaløy-Bjørbekk, Helén Ingrid Andreassen, Lars Gravråk, Kristoffer Nyborg, Bård 
Flaarønning, Lars Hjetland
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